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 COLOFON
Voorzitter: Gijs van den Hurk, 
Ornament 28, 6641 MS Beuningen (Gld)
T 024-6750843, E gijsbertvdhurk@gmail.com

Secretaris: Hans Wortel,
Gijsbrecht van Amstellaan 19, 3703 BC Zeist.
T 06-53965392, E avvn.hanswortel@gmail.com

Adj. Secretaris: Toon Verkerk, Tolhuis 61-06, 
6537 TH Nijmegen, T 06-50266333, 
E verkerktoon@gmail.com

Wedstrijdsecretaris: Hans Wortel,
Gijsbrecht van Amstellaan 19, 3703 BC Zeist.
T 06-53965392, E avvn.hanswortel@gmail.com

Penningmeester:
Mart Verboord, Waterpoort 1, 5256 AX Heusden. 
T 0416-660929 - E rietwerk.verboord@wxs.nl
Banknummer NL 15 RABO 0343 000 806

Ledenadministratie: 
Tevens voor aanmeldingen en vragen over de 
contributie: Hans Wortel,
Gijsbrecht van Amstellaan 19, 3703 BC Zeist.
T 06-53965392, E avvn.hanswortel@gmail.com
Arjan Robben, Riekstraat 17, 6532 VL Nijmegen 

Ereleden: Arnold Wisman †, André Edelman †, 
Jan Verloop †, Kees Roovers, Jacques van 
Willigenburg †, Jan van Alphen †, Johan van Santen, 
Gijs Knoppert, Nico Storre

Baanactiviteiten:
Toon Verkerk, Tolhuis 61-06,  6537 TH Nijmegen, 
T 06-50266333, E verkerktoon@gmail.com

Uitslagendienst: 
Ruud Riksman, Suykers Acker 12, 
1965 RH Heemskerk. T 0251-241159.
E rriksman@ziggo.nl 

Nico Storre (baan), Steenbok 6, 2665 WE Bleiswijk, 
T 010-5213459, E n.storre@kpnmail.nl

Lief en Leeddienst: Nicolette Steegeling-Bakvis, 
Spoorwijk 12, 3464 HN Papekop, T 06-52717662

Contributie 2022:
Nieuwe leden kunnen alleen toetreden na het afge-
ven van een machtiging tot automatische incasso en 
ontvangen hiervoor, i.v.m. besparing op kosten en 
werkzaamheden, een korting van € 5,00. Huidige 
leden, die geen machtiging tot automatische incasso 
hebben afgegeven, ontvangen de korting niet en 
betalen derhalve een hoger tarief. 
De tarieven, na aftrek van de korting, luiden als volgt: 
abonnees op het clubblad avVN-Nieuws € 35,00. 
Atletiekunie recreatieleden, inclusief clubblad   
€ 57,00. 
Atletiekunieleden met wedstrijdlicentie, inclusief 
clubblad € 82,50. 
Gezinsleden zonder eigen clubblad ontvangen kor-
ting. Eenmalige entreekosten, c.q. inschrijfkosten 
avVN € 5,00. 
Eenmalige administratiekosten Atletiekunie € 8,00. 
Aanmelding per eerste van een kwartaal.

Opzegging vóór 1 november, schriftelijk bij de le-
den administratie.

Redactie:
Redacteur: Toon Verkerk, Tolhuis 61-06, 
6537 TH Nijmegen
T 06-50266333, E verkerktoon@gmail.com

Inleveradres voor kopij, getypt of digitaal 
(op diskette of per e-mail) aanleveren a.u.b.
naar Toon Verkerk.

Acquisitie: Vacant 
tijdelijk adres: zie redactie

Druk en lay-out: 
Druk: Govers Drukwerk St Hubert
Lay-out: Barry en Martin de Louw

Eerstvolgende uitgave: 1 juni 2022
sluitingsdatum kopij: 1 mei 2022

De avVN is opgericht op 1 maart 1966. De ver-
eniging is aangesloten bij de Atletiek unie onder nr. 
02145 en ingeschreven bij de Kamer van Koophan-
del en fabrieken te Hilversum onder nr. V40516872. 
Zie ook: www.avVN.net.

Advertentieprijzen:
¼ pagina:  €   50,00
½ pagina:  €   90,00
1 pagina:  € 150,00

Prijzen zijn gebaseerd op drukklaar aangeleverde 
advertenties. Bij herplaatsing van een advertentie 
wordt een korting van 40% gegeven.
Adverteerders van loopevenementen hebben ook de 
mogelijkheid om de deelname aan de  wedstrijd met 
een redactioneel artikel te ondersteunen.

Ook is het mogelijk folders met dit clubblad mee te 
sturen. Informeer voor prijzen bij onze redacteur, die 
tijdelijk de acquisitie waarneemt.

Redactionele teksten, zoals persberichten e.d., 
behorende bij een advertentie, mogen een omvang 
hebben van ten hoogste 50% van de geplaatste 
advertentie en dienen bij voorkeur per e-mail te 
worden aangeleverd.

Aan de uitgave van dit nummer werkten mee: 
Bram Bakker, Ton van den Berg, André Blok, Walter van 
Gelderen, Jos Hopman, Gijs van den Hurk, Sonja Jaars-
veld, Richard Keppel, Gijs Knoppert, Bertus van Kom-
mer, Remco Marchand, Bert Pessink, Joop Raaphorst, 
Gerda en Ruud Riksman, Joop Raaphorst, Arjan Robben, 
Johan van Santen, Peter Servatius, Nicolette Steegeling 
Bakvis, Jan Titulaer, Mart Verboord, Toon Verkerk, Cees 
de Vries, Hans Vugts, Marc Weening, Marion Wenders, 
Lysanne Wilkens, Hans Wortel. 

Met dank aan de adverteerders.

Reacties
Bent u over een zaak ontevreden, ergens mee in-
genomen of wilt u bijvoorbeeld een oproep doen, 
stuur uw brief naar onze redactie die voor plaatsing 
zal zorgdragen.

Voor uitspraken door derden gedaan die u aantreft in 
ons clubblad, kan het bestuur en/of de redactie niet 
verantwoordelijk gesteld worden.

Reacties op ingezonden brieven zijn welkom (bij onze 
redacteur Toon Verkerk). Plaatsing van ingezonden 
brieven wil niet altijd zeggen dat het bestuur en/of 
redactie het geheel of gedeeltelijk eens is met de inhoud.
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Voorwoord voorzitter

Gijs van den Hurk, 
voorzitter

CLUBTENUE
Witte singlet met op de rug in het blauw de verenigingsnaam en blauwe broek. 
Singlet en broek verkrijgbaar bij: RunColor: info@runcolor.nl of telefoon: 06-46636906.

avvn atletiekvereniging voor masters                               avvn.net

Het nieuwe jaar is alweer ruim een maand oud, wan-
neer dit blad in de bus valt.
Terugkijkend naar 2021, werd dit opnieuw een gro-
tendeels door Covid 19 bepaald jaar!

Waar wij als avVN, bij de paar Nederlandse kampi-
oenschappen die wél doorgingen, toch mooie resul-
taten haalden. Hopelijk kan er in 2022 weer meer en 
kunnen we de baancompetitie meer gestalte geven.

Ook de ranglijsten hebben ernstig te lijden gehad van 
vele wedstrijden, die geannuleerd werden. Zo had ik 
bv. nog een 15 km wedstrijd nodig om mijn klasse-
ment te vervolmaken. 

Eerst werd de Zevenheuvelenloop afgelast, daarna 
werden de Montferlandrun, de Sint Nicolaasloop in 
Bunschoten en de Bruggenloop in Rotterdam, allen 
15 km, ook afgelast.

De Montferlandrun heb ik derhalve Virtueel vol-
bracht in 64.44.

Dus helaas geen compleet klassement voor mij en 
zo zijn er natuurlijk veel meer. Omdat er tijdens de 
ALV in 2020 besloten is, de Virtuele wedstrijden, 
niet mee te laten tellen, hebben slechts weinigen de 
ranglijsten compleet kunnen volbrengen. Een voor-
stel wat we nu op tafel willen brengen, is om in de 
toekomst maximaal 2 van de 5 wedstrijden Virtueel 
te laten meetellen. Uiteindelijk moet de doelstelling 
zijn, dat zoveel mogelijk leden het klassement kun-
nen volbrengen.

Mits de corona maatregelen geen roet in het eten 
gooien, willen wij de ALV op 30 april a.s. houden. De 
locatie zal ook dit jaar weer hotel Mitland zijn. 

Wij hopen op een grote opkomst!

Wel en wee in de vereniging
Het is 4 januari als ik deze wel en wee voor het maart-
blad aan het maken ben.
Uiteraard wensen we al onze leden een heel goed, 
gelukkig en vooral gezond 2022 toe.
Net als velen met ons hopen we dat het Corona-
spook spoedig uit ons leven zal verdwijnen, maar ik 
ben bang dat de praktijk anders uit zal pakken.
De afgelopen maanden kon er nog regelmatig wor-
den gelopen, het bewijs hiervan ziet u in de rubriek 
uitslagen achter in dit blad. Complimenten hiervoor 
aan het adres van Dini Methorst en Ruud Riksman. 
Maar vanaf half december was het helaas even ge-
daan met de loopjes. We hopen dat het weer snel 
opgepakt kan worden.

Ik kreeg via Hans Wortel een lijst door met opzeg-
gingen, veranderingen etc.
Het viel me op dat veel trouwe leden helaas hun 
lidmaatschap hebben opgezegd of veranderd. Maar 
zeker met de huidige omstandigheden zijn dat zeer 
begrijpelijke beslissingen.

Op deze lijst stonden ook 4 leden die in 2021 zijn 
overleden. Onze oud-voorzitter en redacteur van 
het clubblad, Jacques van Willigenburg, was een van 
hen.

Twee anderen, Gerard Jager uit Hengelo en Loek 
Bekker uit Alphen a/d Rijn hadden we ook al eerder 
vermeld in deze rubriek.

Onlangs kregen we nog het bericht dat ons abonnee 
lid Arie Verbaan is overleden. Elders in dit blad ziet 
u een in memoriam van hem.

Qua gezondheid gaat het weer even iets minder met 
Cees Methorst uit Zegveld. Het ging op een gege-
ven moment best goed met hem en hij was al weer 
aardig aan het lopen. Nu kreeg ik echter te horen dat 
het op dit moment iets minder gaat i.v.m. problemen 
met het hart. Zijn hartslag is heel laag en vooral met 
het hardlopen heeft hij daar veel last van. De tuin 
spitten en hout hakken gaat hem nog wel redelijk af. 
Medicijnen zouden het probleem moeten oplossen. 
We wensen Cees veel sterkte en hopen dat hij weer 
gauw aan het lopen komt.

Ook Jan Luidens uit Bunnik dacht dat hij zijn hiel-
spoor-problemen achter de rug had, maar de prak-
tijk wees helaas anders uit. Het was dus nog niet 
weg. Ook Jan wensen we veel sterkte met het te-
rugkomen op het loopfront.

In het blad van december vertelde ik al over de min-
der goede berichten over John van Gilst uit ’s Gra-
vendeel. Inmiddels wat dat betreft positief nieuws: 
De behandeling doet zijn werk, de tumoren zijn in 
grootte gehalveerd. Voor John en familie een heel 
grote opluchting en dit geeft de burger weer moed.

Johan van Santen

Johan van Santen

Nieuwe leden
Ik heet onderstaande leden, namens het bestuur van avVN, van harte welkom als nieuw lid van onze club:

Erik van der Helm  Bergschenhoek
Theo Noij  Mijdrecht 
Rick van Dijk  Kampen Hans Wortel

Ledenadministratie
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Activiteiten waarbij avVN betrokken is in 2022
Geheel 2022 De beste avVN-er op de diverse afstanden (ranglijsten) www.avVN.net 
Geheel 2022 Kilometerteller www.avVN.net
12 maart 2022 prijsuitreiking kilometerteller tijdens Vlinderloop Houten www.avVN.net 
  en www.loopgroephouten.nl
30 april 2022 Algemene Ledenvergadering in Utrecht www.avVN.net
24 april 2022 1e ronde baancompetitie Masters www.atletiek.nl
19 juni 2022 2e ronde baancompetitie Masters www.atletiek.nl

Elders in deze uitgave leest u meer over de ranglijsten en kilometerteller. Voor meer informatie of vragen over diverse 
evenementen kunt u ook altijd contact opnemen met een bestuurslid. Voor Baanactiviteiten kunt u contact opnemen met 
Toon Verkerk. Contactgegevens zijn te vinden in de colofon van ons clubblad en via onze website  www.avVN.net

Belangrijke wedstrijden voor Masters
NK HALVE MARATHON tijdens Stevensloop in Nijmegen
zondag 20 maart 2022
inschrijven t/m 27 februari 2022
www.alfalavalstevensloop.nl

Blijf het nieuws en de sites van bovenstaande evenementen volgen omtrent het al dan niet doorgaan hiervan.

Agenda ledenvergadering 2021
Geachte leden, 

Namens het bestuur van avVN  willen wij u graag uitnodigen tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering van 
onze vereniging 

 op zaterdag 30 april 2022
 Locatie:   
   Hotel Mitland, Ariënslaan 1, 3573 PT Utrecht, 030 2715824
        Aanvang 14.00 uur, inloop tussen 13.30 en 14.00 uur
                                 
De agenda voor deze ledenvergadering luidt als volgt:

1. Opening + vaststellen agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Vaststellen conceptnotulen ledenvergadering d.d. 27-06-2021 (zie elders in deze uitgave)
4. Vaststelling jaarverslag van het secretariaat (zie elders in deze uitgave)
5.  Financieel jaarverslag van de penningmeester (wordt ter plaatse verstrekt)
6. Verslag kascommissie 
7. Pauze
8.     Begroting en contributie 2023 
9.  (Her) verkiezing bestuursleden: Het bestuur bestaat op het ogenblik uit 4 bestuursleden: Gijs van den Hurk,  

Mart Verboord, Toon Verkerk en Hans Wortel. Gijs van den Hurk en Mart Verboord zijn aftredend en herkies-
baar. Mogelijk toetreden Anja van Vliet tot het bestuur, zodat zij alvast kan meelopen. 

  Als er leden zijn die zitting willen nemen in het bestuur, dan kunnen zij daarover contact opnemen met de 
secretaris Hans Wortel.

10. Activiteiten avVN 2022 op voordracht van het bestuur
11.  Voorstellen / discussiepunten van het bestuur en/of leden:
 Aan de orde komt o.a. het al dan niet laten meetellen van 1 of 2 
 virtuele wedstrijden bij de Ranglijsten. (Zie hiervoor “Ranglijsten 2022” elders in dit blad)
12. Clubblad / “avVN”-kilometerteller / Ranglijsten 
13. Ledenadministratie / Ledental  
14.   Rondvraag
15. Sluiting met daarop aansluitend een gezellig samenzijn 
 onder het genot van een hapje en een drankje

NK BAAN MASTERS HARDERWIJK
vrijdag 27 t/m zondag 29 mei 2022
www.atletiek.nl

Notulen algemene ledenvergadering 
26 juni 2021
Gehouden in Hotel Mitland te Utrecht - Aanwezig 22 
personen (waarvan 22 stemgerechtigd)

1. Opening + vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet een 
ieder welkom.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
De volgende leden hebben zich afgemeld: Maran-
ka Verkerk, Philip de Bruijn, Henk Koops, Sieta van 
der Zee, Marion Wenders, Hans Buis, Joop Coolen, 
Wim Elshout, Rob Plijnaar , Ruud Riksman, en Dri-
kus Haalboom.

3. Vaststellen conceptnotulen ledenvergade-
ring d.d. 27-06-2021  
Philip de Bruijn is gestopt met de ranglijsten. Philip 
bedankt, maar jammer dat je het zo kort gedaan 
hebt. 

4. Vaststelling jaarverslag van het secretariaat 
Hans geeft uitleg bij het verslag. Het was een bij-
zonder jaar. Corona heeft het hele jaar een scha-
duw over alle activiteiten gelegd. 

5.  Financieel jaarverslag van de  
penningmeester

Mart deelt de financiële stukken uit en geeft daar-
bij een korte uitleg. Het komt er op neer dat het 
clubblad, net als vorige jaren, in alle opzichten dé 
grootste kostenpost is. Vooral de druk- en por-
tokosten hakken er aardig in en door het digitale 
tijdperk is het advertentieaanbod ook minimaal 
geworden. 
Het blad wordt inmiddels viermaal uitgegeven. Dit 
geeft een kostenbesparing. 
Over 2021 is een tekort van € 5000,00 begroot. 
Reserves zijn mogelijk voldoende om nog enkele 
jaren door te kunnen gaan.

Er is vraag naar alleen een lidmaatschap via onze 
vereniging van de AU. We worden dan een soort 
administratie kantoor voor de AU. 
De contributie is nu:
AU wedstrijd lid: € 81,50 (AU lid € 42,65) en dus à 
€ 38,95 voor blad en vereniging
AU recreant lid € 56,00 (AU lid € 18,15) en dus à € 
37,85 voor blad en vereniging
Abonnee lid à € 34,00 voor blad en vereniging
Geopperd werd om een nieuw lidmaatschap (al-
leen AU lid) met de contributie van AU plus bijv. 
circa € 10,00. Contributie voor 2021 is € 42,65 
wedstrijd en € 18,15 recreant. Dan zou avVN enkel 
doorgeefluik zijn en betalen de AU leden buiten de 
AU kosten derhalve óók bemiddelingskosten. Het 
bestuur zal zich hierover nader beraden. De verga-
dering is geen voorstander van introductie nieuw 
lidmaatschap (alleen AU lid).

6. Verslag kascommissie 
De kascommissie geeft de bevindingen door v.w.b. 
de kascontrole. Er waren door hen geen onregel-
matigheden gevonden. De vergadering heeft, op 

voordracht van de kascommissie, décharge ver-
leend aan de penningmeester én het bestuur over 
het boekjaar 2020.
De kascommissie zal blijven bestaan uit John van 
Gilst en Bart van Vliet.

7. Pauze

8.  Contributie 2021
De ALV is bij handopsteking akkoord gegaan met 
een contributieverhoging van € 1,00

9.  (Her) verkiezing bestuursleden
Het bestuur bestaat op het ogenblik uit vier be-
stuursleden: Gijs van den Hurk, Mart Verboord, 
Toon Verkerk en Hans Wortel. Aftredend en her-
kiesbaar waren Toon Verkerk en Hans Wortel. Er 
hebben zich géén tegenkandidaten gemeld en 
daarom blijft het bestuur in deze samenstelling. 
Het eerdere plan om  Anja van Vliet te laten mee-
draaien met de penningmeester is door de corona 
en de zorgelijke financiële ontwikkelingen even op 
‘hold’ gezet. Mart blijft zelf gewoon ‘doordraaien’!

10.  Ranglijsten/”avVN –kilometerteller”/ 
Wallenloop

Twee deelnemers aan de Ranglijsten is het vorig 
jaar gelukt alle lopen van het klassement te vol-
brengen. Anja van Vliet ontvangt daarom tijdens 
de Ledenvergadering een speciaal aandenken. Arie 
van der Ham zal via Nicolette (woont bij Arie in de 
buurt) een aandenken krijgen. Er zijn wel bekers 
beschikbaar gesteld voor de avVN Kilometerteller 
2020, maar deze zijn al opgestuurd naar de prijs-
winnaars. Tijdens de jaarvergadering worden hier-
voor geen prijzen uitgereikt. Wel zijn alle boekjes 
van de kilometerteller verstuurd. 

Er kan ook over twee jaar gestempeld worden. Vir-
tuele run voor de kilometerteller zal gehandhaafd 
blijven. 

Voor de Ranglijsten zijn de virtuele wedstrijden 
niet toegestaan. Wel kunnen er vanaf nu weer 
wedstrijden georganiseerd worden, dus ook geteld 
worden voor de ranglijsten.
10 oktober is de Wallenloop in Heusden. Deze 
loop wordt wel georganiseerd. Mart moet nog in 
overleg gaan met de Wallenloop i.v.m. onze mede-
werking. Gelet door mogelijke corona-beperkingen 
blijft afgelasting mogelijk, dus check vooraf www.
inion.nl !

11. Ledenadministratie/ledenaantal 
Het aantal AU leden neemt af. Dit jaar van 262 
naar 239 leden. Deze trend is de laatste 10 jaar al 
het geval. Totaal aantal leden is 396. We moeten 
dit in de gaten houden.

12. Rondvraag
Er waren geen punten voor de rondvraag. 
Via John van Gilst waren een aantal exemplaren 
van het boek De Ketoman te verkrijgen. 

Hans Wortel
Secretaris avVN
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Ranglijsten avVN 2020-2021

Ledenpas, gegevens bij de Atletiekunie

Jaarverslag 2021

13.  Prijsuitreiking van de ranglijsten en  
marathon

Dit jaar geen prijsuitreiking van de ranglijsten en 
marathon. 
Joop Raaphorst waardeert heel erg het werk van 
de vrijwilligers en van het bestuur en uit dit in een 
korte toespraak. 

Hierbij geven we een voorlopige einduitslag van 
de ranglijsten 2020-2021. Tijdens de jaarver-
gadering op zaterdag 30 april 2022 worden de 
uitslagen definitief gemaakt. Ook op de website 
staan alle ranglijsten compleet gepubliceerd. 

Alle nummers 1 van de totaalstand ontvangen 
tijdens de jaarvergadering een standaard en alle 
nummers 1 van de marathon ontvangen een 
medaille. Zij worden van harte uitgenodigd bij 
de jaarvergadering aanwezig te zijn. Ook de di-
ploma’s worden tijdens de jaarvergadering over-
handigd. Indien u niet aanwezig bent, worden ze 
opgestuurd.

Zoals gebruikelijk maken we jaarlijks een inven-
tarisatie van de ingediende uitslagen. De ranglijs-
ten beslaan dit keer een periode van 2 jaar en in 
het overzicht blijkt duidelijk dat het gebrek aan 
georganiseerde wedstrijden een enorme impact 
heeft gehad. Bij de vrouwen werden 22 uitslagen 
ingediend (in 2019: 44, in 2018 40, in 2017: 42, 
in 2016: 38, in 2015: 52) en bij de mannen 37 (in 
2019: 117, in 2018: 123, in 2017: 171, in 2016 
155, in 2015: 163) 

Vooral wedstrijden van 15 kilometer en 10 Engel-
se Mijl konden maar sporadisch gevonden worden 
op de wedstrijdkalender, waardoor velen er niet in 
slaagden om het vereiste aantal wedstrijden voor 
de totaalstand te lopen. In de praktijk gingen de 
kleinschalige wedstrijden de afgelopen jaren va-
ker door dan de grote evenementen. Misschien 
een aandachtspunt bij het plannen van wedstrij-
den in 2022 en de jaren daarna. Meer daarover 
leest u elders in dit blad bij “Ranglijsten 2022”.

ingestuurde tijden per afstand:
afstand 5 10 15 10Em HM M
vrouwen 5 5 3 3 5 1
mannen 9 11 3 5 6 3

ingestuurde tijden per leeftijdsgroep:
afstand 5 10 15 10Em HM M
V55 2 2 2 1 2 1
V60 1 1 0 1 1 0
V65 1 1 0 1 1 0
V70 1 1 1 0 1 0 
M55 0 0 0 0 1 1
M60 2 1 0 0 0 0
M65 6 6 2 4 3 1
M70 0 1 0 0 0 0
M75 1 3 1 1 2 1

Onder de prijswinnaars van 2020/2021 komen 
we allemaal “bekende” namen tegen, al was het 
voor Anja van Vliet-Bolwerk al weer 4 jaar gele-
den dat ze de beste was op de marathon.

Op de komende jaarvergadering zullen we de 
ranglijsten weer op de agenda zetten, zodat we 
mogelijk feedback kunnen krijgen van de deel-
nemers. In het hierna volgende artikel over de 
ranglijsten van 2022 maken we wel alvast de hui-
dige spelregels bekend, maar indien er tijdens de 
jaarvergadering nieuwe besluiten worden geno-

Een jaarverslag van, net zoals 2020, een bijzon-
der jaar. Met in het begin weer een lockdown. Er 
komen vaccinaties, zodat we denken dat we van 
de Corona af zijn. In de zomer gaat het dan ook 
voorspoedig. Besmettingen, ziekenhuis opnames 
nemen af. Maar eind september begin oktober 
nemen de aantallen weer toe. Er komt een nieuwe 
variant. De Delta variant en hier zijn we minder 
goed tegen beschermd. Net nadat we de top van 
het aantal besmettingen van de Delta variant heb-
ben bereikt, komt er een nieuwe variant, de Omik-
ron variant. Het lijkt erop dat we weer opnieuw 
beginnen. Maar goed, dit is meer het terrein van 
de virologen en wij zijn een atletiek vereniging.

De virtuele run is nog steeds populair. Je kunt op 
je eigen parcours en op je zelfgekozen tijd een 
wedstrijdloop lopen. Wel gebruikmaken van een 
website waar je je loop kan registreren. Meestal 
is dat Strava. Een aantal leden doet daar fanatiek 
aan mee.
Een lastig jaar dus voor een atletiek vereniging. 
De jaarvergadering van 13 maart 2021 werd door 
de lockdown verschoven naar 26 juni 2021. De 
opkomst op de jaarvergadering was goed. Maar 
liefst 22 personen.

In 2021 zijn er helaas vier leden overleden: Ge-
rard Jager, Jacques van Willigenburg, Loek Bekker 
en Arie Verbaan.

Het wedstrijd ledental is van 240 leden naar 223 
leden gezakt. Dat is toch een forse daling. De At-
letiekunie is per 1 januari 2020 overgestapt op 
een nieuw registratiesysteem, Volta. Daar ben ik 

Als lid van de Atletiekunie kun je je ledenprofiel 
(ledenpas) raadplegen in de Volta app en in de  
‘Mijn Volta’ omgeving op de Atletiekunie websi-
tes. Hierin staan de belangrijkste lid gegevens, 
inclusief kwalificaties, opleidingen en licenties. Je 
kan zelf NAW gegevens wijzigen.

De Volta app is voor alle Atletiekunie leden gratis 
beschikbaar. Download de Volta app in de Apple 
Store of in de Play Store.

Bij het installeren van de app heb je een lidnum-
mer nodig. Het wachtwoord wordt naar het e-mail 

14.  Sluiting met daarop aansluitend een gezellig 
samenzijn onder het genot van een hapje en 
een drankje

De voorzitter sluit de vergadering, bedankt een 
ieder voor zijn of haar inbreng en nodigt allen uit 
voor een hapje en een drankje. Uiteraard bedankt 
hij ook Hotel Mitland voor de goede verzorging.
Er worden parkeerkaarten uitgereikt waarmee gra-
tis kan worden uitgereden.

Zeist, 5 augustus 2021

men, passen we die natuurlijk aan. Mocht men niet 
aanwezig kunnen en/of willen zijn bij de jaarverga-
dering, dan mogen reacties en suggesties ook per 
email worden gegeven via 
verkerktoon@gmail.com 

Let op:
De uitslagen hieronder hebben nog een voorlopig ka-
rakter. Mocht u fouten ontdekken in de uitslagen, dan 
heeft u nog tot 6 maart 2022 de kans om te reageren 
via verkerktoon@gmail.com  of 06-50266333

De winnaars van 2020/2021
Ranglijst marathon 2020/2021
Vrouwen
V 55-59 Anja van Vliet-Bolwerk 4:01:20
Mannen
M 55-59 John van Tilburg  2:58:24
M 65-69 Gijs van den Hurk 3.03.28
M 75-79 Rob Boddeke  4.13.13

Ranglijst Totaalstand 2020/2021
Vrouwen
V 55-59 Anja van Vliet  5:24:21
Mannen
M 65-69 Arie van der Ham 5:27.31
M 75-79 Joop Raaphorst  6:40:04

5 km
Vrouwen
V 55-59 Anja van Vliet-Bolwerk 0:22:19
V 60-64 Marion Wenders  0:39:07
V 65-69 Trijnie Heeres  0:25:07
V 70-74 Ria van Weezep  0:26:47
Mannen
M 60-64 Jaap Stijlaart  0:17:58
M 65-69 Gijs van den Hurk 0:19:34
M 70-74 Drikus Haalboom 0.21.37
M 75-79 Joop Raaphorst  0:28:50

10 km
Vrouwen
V 55-59 Anja van Vliet-Bolwerk 0:45:23
V 60-64 Marion Wenders  1:24:27
V 65-69 Trijnie Heeres  0:59:32
V 70-74 Ria van Weezep  0:54:04
Mannen
M 60-64 Jaap Stijlaart  0:37:18
M 65-69 Gijs van den Hurk 0:39:47
M 70-74 Drikus Haalboom 0:43:16
M 75-79 Rob Boddeke  0:53:15

15 km
Vrouwen
V 55-59 Anja van Vliet -Bolwerk 1:12:19
V 70-74 Ria van Weezep  1:26:28
Mannen
M 65-69 Jan Stolker   1:12:09
M 75-79 Joop Raaphorst  1:36:31

10 E-mijl
Vrouwen
V 55-59 Anja van Vliet-Bolwerk 1:16:24
V 60-64 Marion Wenders  2:16:23
V 65-69 Trijnie Heeres  1:23:46

nu wel aan gewend. Ook de ledenpas moet de at-
leet nu via de app Volta ophalen. Het is al eerder 
gezegd; De wedstrijdlicentie en het recreatie-lid-
maatschap van de Atletiekunie hebben voor veel 
leden geen meerwaarde meer, men kan toch wel 
meedoen aan allerlei wedstrijden, ook zonder li-
centie. Wel wil men dan vaak lid blijven voor het 
mooie clubblad en op die manier ook op de hoog-
te blijven over het reilen en zeilen van de club. 
Het aantal abonneeleden is met 10 afgenomen. 
Het totaal aantal leden is nu 371.

Nicolette Steegeling-Bakvis doet dit jaar de lief- 
en leeddienst. Hartelijk dank daarvoor. De rang-
lijsten worden door Toon Verkerk bijgehouden. 
Toon neemt ook de ‘kilometerteller’ voor zijn 
rekening. Anja van Vliet draait mee met penning-
meester Mart Verboord om zijn taken wellicht in 
de toekomst over te nemen.

De bestuursleden Gijs van den Hurk en Mart Ver-
boord zijn aftredend. Zij stellen zich weer verkies-
baar. Indien leden zich willen aanmelden voor een 
bestuursfunctie moeten zij zich wel tijdig aanmel-
den bij de secretaris Hans Wortel 
(avvn.hanswortel@gmail.com). 
Uiterlijk voor 20 maart 2022.

De jaarvergadering staat nu gepland voor zater-
dag 30 april 2022. Gezien de situatie van het Co-
rona virus op dit moment blijft het wel twijfelach-
tig of dit doorgaat. Houd daarom onze website in 
de gaten. Website avVN: http://www.avvn.net/ .

Zeist, 9 januari 2022

adres gestuurd dat bij de Atletiekunie bekend is. 
Deze twee gegevens kan de ledenadministrateur 
van avVN je geven. Stuur hiervoor een e-mail 
naar de ledenadministrateur van avVN, 
avvn.hanswortel@gmail.com.

Ook kun je de gegevens raadplegen op een web-
site. De URL voor deze website is:  

https://mijnvolta.atletiekunie.nl/login

avVN Ledenadministrateur
Hans Wortel

Toon Verkerk

Hans Wortel
Secretaris avVN
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Ranglijsten avVN 2022

Mannen
M 65-69 Gijs van den Hurk 1:06:21
M 75-79 Joop Raaphorst  1:27:53

Halve Marathon
Vrouwen
V 55-59 Anja van Vliet-Bolwerk 1:47:56
V 60-64 Marion Wenders  2:59:17
V 65-69 Trijnie Heeres  2:02:38
V 70-74 Ria van Weezep  2:05:51
Mannen
M 55-59 John van Tilburg  1:25:19
M 65-69 Gijs van den Hurk 1:27:01
M 75-79 Joop Raaphorst  2:10:13

Alle uitslagen ranglijsten 
2020/2021
5 kilometer 
Vrouwen 55-59
Anja van Vliet-Bolwerk 
0:22:19  22-feb-2020 Tilburg 
Nicolette Steegeling-Bakvis 
0:27:05  5-jan-2020 Leiden 
Vrouwen 60-64 
Marion Wenders 
0:39:07  6-sep-2020 Valkenburg 
Vrouwen 65-69 
Trijnie Heeres 
0:25:07  29-feb-2020 Groningen 
Vrouwen 70-74 
Ria van Weezep 
0:26:47  25-sep-2020 Lelystad 
Mannen 60-64 
Jaap Stijlaart 
0:17:58  6-nov-2021 Renswoude
Gert Jan Tichelaar 
0:18:37  13-nov-2021 Nunspeet
Mannen 65-69 
Gijs van den Hurk 
0:19:34  13-sep-2020 Rijen(NB) 
Arie van der Ham 
0:22:35  29-aug-2020 Baambrugge 
Cees de Vries 
0:24:37  25-sep-2020 Zwolle 
Toon Verkerk 
0:25:18  11-dec-2021 Houten
Jan van Zalinge 
0:27:20  8-mrt-2020 Purmerend 
Johan van Santen 
0:32:11  23-okt-2021 Nordwalde (D)
Mannen 75-79 
Joop Raaphorst 
0:28:50  5-jan-2020 Hoek v. Holland

10 kilometer 
Vrouwen 55-59
Anja van Vliet-Bolwerk 
0:45:23  25-jan-2020 Hoornaar 
Nicolette Steegeling-Bakvis 
1:51:13  12-dec-2021 Schoonloo
Vrouwen 60-64 
Marion Wenders 
1:24:27  4-jul-2021 Heerlen
Vrouwen 65-69 
Trijnie Heeres 
0:59:32  6-nov-2021 Terschelling
Vrouwen 70-74 
Ria van Weezep 
0:54:04  29-aug-2021 Venhuizen 

Ook in 2022 zullen we weer een klassement op-
stellen van de loopresultaten van onze leden. 
Deelnemers aan de ranglijsten hoeven niet alle 
afstanden te lopen, maar kunnen zich ook con-
centreren op bijvoorbeeld alleen de 5 kilometer. 
Voor het “Overall” klassement, worden de tijden 
van de 5 km, 10 km, 10 Em, 15 km en Halve Ma-
rathon opgeteld. Daarnaast is er een apart Mara-
thon klassement. 

Voor de afzonderlijke klassementen tot en met 
de Halve Marathon ontvangen de nummers 1 een 
oorkonde. Voor het Overall klassement ontvangt 
de winnaar per leeftijdscategorie een standaard 
en de nummers 1, 2 en 3 een oorkonde. 

De winnaar van het Marathon klassement ont-
vangt per leeftijdscategorie een medaille en de 
nummers 1, 2 en 3 een oorkonde. Op onze site 
worden de uitslagen per afstand overzichtelijk bij-
gehouden en in het maart nummer 2023 van het 
clubblad wordt er een uitslagenlijst gepubliceerd 
van alle afstanden. 

Onze leden zullen zelf de uitslagen moeten mel-
den aan de organisatie. Het is dus niet zo dat de 
organisatie uw resultaten op het internet gaat 
opzoeken (hooguit ter controle van uw opgave). 
Deze laatste voorwaarde is opgesteld, omdat de 
organisatie via uitslagen.nl wel veel, maar niet alle 
uitslagen kan vinden.

Voor het doorgeven van de uitslagen zijn de vol-
gende regels:
 -  er is 1 emailadres hiervoor beschikbaar: 
    verkerktoon@gmail.com 
 -  de uitslagen gelopen in het eerste half jaar 

dienen vóór 15 juli 2022 gemeld te zijn. Geef 
dus tijdig uw uitslagen door.

 -  uitslagen gelopen in de maanden juli, au-
gustus, september, oktober en november 
dienen vóór de 15e van de volgende maand 
gemeld te zijn. 

 -  uitslagen gelopen in de maand december 
dienen vóór 7 januari 2023 gemeld te zijn.

Mannen 60-64 
Jaap Stijlaart 
0:37:18  17-okt-2021 Utrecht
Mannen 65-69 
Gijs van den Hurk 
0:39:47  25-jan-2020 Hoornaar 
Arie van der Ham 
0:46:03  25-jan-2020 Hoornaar
Jan Stolker 
0:47:53  11-jan-2020 Zweelo
Cees de Vries 
0:49:36  18-jan-2020 Heerde 
Harry Boezer 
0:51:08  1-mrt-2020 Moergestel
Jan van Zalinge 
0:52:10  26-jan-2020 Zaandam
Mannen 70-75
Drikus Haalboom 
0:43:16  25-jan-2020 Hoornaar
Mannen 75-79 
Rob Boddeke 
0:53:15  29 aug 2021 Venhuizen
Joop Raaphorst 
0:56:37  7-nov-2021 Mijdrecht
John van Gilst 
1:03:02  4-jan-2020 Oud Beijerland

15 kilometer 
Vrouwen 55-59 
Anja van Vliet-Bolwerk 
1:12:19  8-mrt-2020 Nieuw-Wehl 
Nicolette Steegeling-Bakvis 
1:30:52  18-jan-2020 Rhenen 
Vrouwen 70-74 
Ria van Weezep 
1:26:28  5-jan-2020 Lelystad 
Mannen 65-69 
Jan Stolker 
1:12:09  25-jan-2020 Havelte 
Arie van der Ham 
1:13:57  10-okt-2020 Houten
Mannen 75-79 
Joop Raaphorst 
1:36:31  2-okt-2021 Alblasserdam

10 Engelse Mijl 
Vrouwen 55-59 
Anja van Vliet-Bolwerk 
1:16:24  4-jan-2020 Woudenberg 
Vrouwen 60-64 
Marion Wenders 
2:16:23  26-sep-2021 Kerkrade
Vrouwen 65-69  
Trijnie Heeres 
1:23:46  2-feb-2020 Apeldoorn 
Mannen 65-69 
Gijs van den Hurk 
1:06:21  19-sep-2021 Geldrop 
Arie van der Ham 
1:17:18  4-jan-2020 Woudenberg
Jan Stolker 
1:17:45  29-feb-2020 Langezwaag 
Cees de Vries 
1:23:59  4-jan-2020 Woudenberg
Mannen 75-79 
Joop Raaphorst 
1:27:53  14-nov-2021 Zoetermeer

 -  bij de uitslagen dient u te vermelden: Naam 
en geboortedatum, datum loop, naam loop, 
waar gelopen (plaatsnaam), afstand en tijd.

Mogelijk aanvulling op de 
spelregels
Tijdens de komende jaarvergadering van 30 april 
2022 staat het onderwerp “Ranglijsten” op de 
agenda. Het bestuur wil daarbij het kunnen in-
dienen van uitslagen van virtuele wedstrijden 
nogmaals bespreekbaar maken. Sinds de jaarver-
gadering van 2020, waarop besloten werd om de 
virtuele wedstrijden niet mee te tellen, is het or-
ganiseren van dit soort wedstrijden enorm toege-
nomen. Ook de grootschalige evenementen kie-
zen bij afgelasting vaak voor een virtuele editie. 
Daarnaast konden in 2021 kleinschalige evene-
menten veelal wél georganiseerd worden. Daarbij 
staan een 15 km en 10 Engelse Mijl helaas minder 
vaak op het programma. 

Mocht de vergadering akkoord gaan met het la-
ten meetellen van virtuele wedstrijden, dan wil 
het bestuur daar graag de volgende restricties aan 
verbinden: 
 - een maximum aantal van 1 of 2 wedstrijden
 -  georganiseerde wedstrijden mét een offici-

ele uitslagenlijst
 -  ingangsdatum in ieder geval ná de jaarver-

gadering van 30 april 2022 en het liefst na-
dat alle leden juist geïnformeerd zijn (via het 
avVN nieuws van juni 2022)

Mogelijk dat er na voorstellen van onze leden nog 
aanpassingen gemaakt gaan worden in de regels. 
Mocht u dus voorstellen hebben om de opzet te 
wijzigen/verbeteren laat dit dan weten tijdens de 
vergadering en/of mail mij alvast hierover, zeker 
wanneer u niet aanwezig kunt zijn tijdens de jaar-
vergadering. In de komende clubbladen zullen wij 
de regels onder uw aandacht blijven brengen.

Wij hopen weer op een grote deelname.

Toon Verkerk

21.1 kilometer 
Vrouwen 55-59 
Anja van Vliet-Bolwerk 
1:47:56  18-jan-2020 Heerde 
Nicolette Steegeling-Bakvis 
2:43:01  15-feb-2020 Dieren
Vrouwen 60-64 
Marion Wenders 
2:59:17  11-okt-2021 Eindhoven
Vrouwen 65-69 
Trijnie Heeres
2:02:38  12-jan-2020 Egmond 
Vrouwen 70-74 
Ria van Weezep 
2:05:51  12-jan-2020 Egmond 

Mannen 55-59 
John van Tilburg 
1:25:19  26-sep-2021 Barendrecht
Mannen 65-69 
Gijs van den Hurk 
1:27:01  7-nov-2021 Terschelling 
Arie van der Ham 
1:47:38  8-feb-2020 Bennekom 
Cees de Vries 
1:50:18  1-mrt-2020 Vorden
Mannen 75-79 
Joop Raaphorst 
2:10:13  8-mrt-2020 Den Haag 
John van Gilst
2:23:28  25-jan-2020 Lier BE
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60 100 200 400 800 1500 3000 5000 10000 60h kort lang steeple 3000sw 5000sw hoog pols ver hss kogel discus hamer speer gewicht 5-k
M35 8,57 12,99 26,54 0:59,20 2:17 4:44 9:55 17:03 35:36 10,22 18,00 1:06,10 11:10 15:39 26:15 1,69 3,06 5,14 10,96 11,10 30,80 33,90 40,50 10,10 2600
M40 8,75 13,35 27,27 1:01,00 2:22 4:53 10:15 17:30 36:53 10,53 18,59 1:08,50 11:37 15:57 27:01 1,62 2,91 4,87 10,43 10,50 30,50 32,40 37,70 9,60 2600
M45 8,95 13,74 28,05 1:02,90 2:28 5:03 10:38 18:13 38:16 10,89 19,26 1:11,10 12:07 16:30 27:53 1,55 2,75 4,60 9,90 9,80 28,60 30,40 34,90 9,00 2610
M50 9,17 14,18 28,92 1:05,00 2:33 5:14 11:03 19:00 39:47 11,17 18,40 1:14,10 12:40 17:07 28:54 1,47 2,60 4,34 9,35 10,10 30,80 31,30 34,40 10,30 2630
M55 9,42 14,63 29,85 1:07,20 2:39 5:26 11:32 19:52 41:28 11,62 19,24 1:17,50 13:17 17:49 30:04 1,40 2,44 4,10 8,81 9,40 28,60 29,00 31,50 9,60 2650
M60 9,69 15,13 30,87 1:09,50 2:46 5:41 12:05 20:49 43:19 11,69 18,76 0:54,10 08:42 18:37 31:25 1,33 2,27 3,86 8,25 9,50 32,20 29,20 30,90 10,20 2670
M65 10,00 15,67 31,98 1:12,00 2:52 5:57 12:43 21:54 45:22 12,22 19,82 0:57,10 09:11 19:33 32:59 1,26 2,10 3,62 7,69 8,70 29,50 26,60 27,80 9,50 2690
M70 10,34 16,27 33,20 1:14,80 2:59 6:15 13:26 23:07 47:39 12,49 16,48 1:00,40 09:42 20:36 34:47 1,18 1,94 3,40 7,12 8,90 26,80 26,80 27,20 10,00 2700
M75 10,72 16,92 34,55 1:17,90 3:08 6:36 14:16 24:29 50:12 13,15 17,63 1:04,20 10:18 21:50 36:54 1,11 1,76 3,17 6,54 8,10 24,00 23,70 23,80 9,10 2720
M80 11,19 17,67 36,13 1:22,80 3:22 7:02 15:14 26:05 53:23 14,08 19,04 0:46,00 11:06 23:15 39:23 1,04 1,59 2,92 5,96 8,40 21,20 23,90 23,00 9,70 2740
M85 11,93 18,86 38,76 1:30,40 3:43 7:43 16:37 28:29 58:29 15,57 21,15 0:51,20 12:20 24:56 42:21 0,97 1,42 2,60 5,38 7,40 18,30 20,40 19,30 8,50 2760
M90 13,05 20,70 43,02 1:42,00 4:13 8:46 18:49 32:20 1:06:40 17,92 24,44 0:59,40 14:16 26:57 45:55 0,90 1,22 2,24 4,79 6,40 15,30 16,80 15,60 7,10 2780

60 100 200 400 800 1500 3000 5000 10000 60h kort lang steeple 3000sw hoog pols ver hss kogel discus hamer speer gewicht 5-k
V35 9,38 14,36 29,20 1:07,00 2:36 5:16 11:14 19:10 39:33 10,75 17,19 1:13,90 8:32 17:11 1,43 2,53 4,28 9,30 10,20 30,70 30,90 30,20 9,60 2600
V40 9,45 14,50 29,59 1:09,00 2:41 5:28 11:29 19:44 40:58 11,56 15,02 1:16,60 8:57 17:43 1,37 2,38 4,06 8,82 9,50 28,40 28,10 27,50 8,90 2600
V45 9,75 15,05 30,79 1:11,50 2:47 5:41 11:57 20:29 42:39 11,94 15,57 1:19,60 9:24 18:19 1,30 2,24 3,83 8,30 8,70 26,10 25,50 24,90 8,30 2610
V50 10,08 15,65 32,09 1:14,30 2:54 5:55 12:29 21:21 44:33 12,08 16,11 1:02,00 9:52 19:02 1,25 2,11 3,62 7,79 9,30 23,90 26,70 24,70 8,70 2630
V55 10,44 16,29 33,48 1:17,60 3:02 6:11 13:06 22:22 46:43 12,53 16,76 1:04,60 10:23 19:51 1,18 1,97 3,41 7,31 8,50 21,80 24,10 22,20 8,00 2650
V60 10,84 16,98 34,99 1:21,40 3:11 6:29 13:49 23:33 49:12 13,02 17,47 1:07,40 10:56 20:48 1,13 1,85 3,21 6,83 7,80 19,80 21,60 19,90 8,70 2670
V65 11,27 17,73 36,64 1:25,90 3:21 6:50 14:38 24:55 52:03 13,58 18,26 1:10,50 11:34 21:54 1,06 1,72 3,01 6,38 7,10 17,80 19,20 17,70 7,80 2690
V70 11,75 18,54 38,43 1:31,20 3:33 7:12 15:36 26:32 55:22 14,29 19,28 0:47,70 12:23 23:11 1,01 1,60 2,82 5,93 6,30 15,90 17,00 15,60 7,00 2700
V75 12,29 19,41 40,43 1:38,00 3:49 7:39 16:44 28:26 59:13 15,34 20,71 0:50,80 13:28 24:42 0,95 1,48 2,63 5,50 6,90 16,10 19,50 15,30 7,40 2720
V80 12,97 20,53 43,24 1:47,20 4:10 8:17 18:06 30:48 1:03:56 16,81 22,72 0:55,30 14:56 26:29 0,90 1,34 2,41 5,02 6,00 14,00 16,70 13,10 6,40 2740
V85 14,04 22,28 47,43 1:59,90 4:40 9:13 19:56 34:16 1:10:57 18,96 25,65 1:02,00 17:00 28:38 0,83 1,17 2,15 4,46 5,20 11,80 14,10 11,10 5,50 2760
V90 15,66 24,93 53,70 2:18,20 5:23 10:36 22:48 39:36 1:21:57 22,19 30,03 1:12,20 20:03 31:15 0,75 0,99 1,85 3,82 4,40 9,70 11,50 9,20 4,50 2780

 

Medaillelimieten vanaf 01-01-2022

avVN Kilometerteller 2021

Medaillelimieten 2022

Vlinderlopen Houten 
prima alternatief

avVN Kilometerteller 2022

Prijsuitreiking kilometerteller

De afgelopen weken zijn er 34 boekjes teruggestuurd 
voor registratie en/of herinnering. 5 tellers hebben 
aangegeven te stoppen en van 5 andere tellers zijn de 
boekjes nog niet ontvangen. 

De coronatijd heeft dus duidelijk zijn tol geëist voor 
wat betreft de deelname aan de kilometerteller. Zo’n 
10 deelnemers maken veel tot regelmatig gebruik 
van de mogelijkheid om virtuele wedstrijden mee te 
laten tellen. Hoewel nog niet alle boekjes geteld zijn, 
is het duidelijk dat de prijswinnaars van 2021 zich in 
deze groep bevinden. 

In het avVN nieuws van juni zal de einduitslag van 
2021 bekendgemaakt worden. Tevens zal ook de to-
taalstand tot en met 31 december 2021 van de hui-
dige deelnemers vermeld worden.

De medaillelimieten voor 2022 zijn behoorlijk aangepast, vooral in de oudere leeftijdscategorieën.
Doe er het komende baanseizoen uw voordeel mee. 

Op de tweede zaterdag van de maanden september 
tot en met mei worden in Houten de Vlinderlopen ge-
houden. Men kan zich inschrijven voor de 5,2 km, 11,1 
km, 15,2 km of de Halve Marathon. In het voorjaar van 
2021 werden de wedstrijden helaas afgelast, maar in 
de maanden september tot en met december konden 
deze doorgaan. 

Prijswinnaars
Bij avVN’ers en vooral de “kilometertellers” zijn de lo-
pen erg bekend. Tot en met 2019 gold de editie van 
maart als prijsuitreikingsloop voor de kilometerteller 
en hopelijk kan de loop van 12 maart 2022 weer het 
decor zijn van deze ceremonie.

Ranglijsten
Ook voor de ranglijsten van avVN zijn de Vlinderlo-
pen zeer geschikt. In de coronatijd gaan de kleinscha-
lige wedstrijden eerder door dan de massale evene-
menten. Je kunt er bovendien op maar liefst 3 van 
de 5 afstanden een resultaat neerzetten. Weliswaar 
loop je dan zowel op de 5 en 15 kilometer zo’n 200 
meter teveel, maar in de praktijk kloppen bij andere 
evenementen de afstanden ook niet altijd exact.

Ook in 2022 kunnen de kilometers van gelopen wed-
strijden geteld worden. Hopelijk kunnen op het mo-
ment dat deze uitgave in uw bezit is, de hardloopwed-
strijden weer georganiseerd worden. 

Deelname aan en telling van gelopen kilometers 
tijdens virtuele wedstrijden blijft in ieder geval 
tot en met een maand ná de jaarvergadering van 
avVN toegestaan. Op de jaarvergadering van 30 
april 2022 zal het onderwerp “kilometerteller” be-
sproken worden.

 Wat betreft registratie van de gelopen kilometers 
van de virtuele wedstrijden is het nog steeds be-
langrijk om het bewijs van inschrijving én het be-
wijs van deelname (via een uitslag, Strava, Garmin-
connect e.d.) in te dienen.

Verzoek om aan het einde van het jaar (vanaf half 
november)  bij het bestellen van het nieuwe boekje 
je naam, adres en je email-adres te vermelden!

Evenals voorgaande jaren worden de nummer 1, 2 en 3 bij zowel 
de mannen als de vrouwen gehuldigd tijdens de Vlinderloop in 

Houten. Wij hopen weer op een grote deelname van onze avVN-
leden en deelnemers aan de kilometerteller.

De afstanden die in Houten gelopen kunnen worden zijn: 5,2 km, 
11,1 km, 15,2 km en de Halve Marathon (21,1 km)

De start is om 11.30 uur voor sportcomplex “De Wetering” van 
Korfbalvereniging Victum aan de Hefbrug te Houten. Volg de site: 
https://loopgroephouten.nl/vlinderloop-algemene-info 
i.v.m. het al dan niet doorgaan van deze loop en de te volgen 
procedures i.v.m. corona.

De prijsuitreiking zal plaatsvinden op zaterdag 12 
maart 2022, voorafgaand aan de Vlinderloop om 
10.30 uur in de kantine van Korfbalvereniging  Victum 
aan de Hefbrug te Houten. 

Alle kilometertellers krijgen hiervoor per mail een 
uitnodiging. Prijzen, boekjes en herinneringen wor-
den bij deze gelegenheid uitgereikt. Indien men niet 
aanwezig kan zijn bij de prijsuitreikingsloop worden 
de genoemde zaken ná 12 maart 2022 per post ver-
zonden.

Natuurlijk dient men over het al dan niet doorgaan 
van de Vlinderloop in Houten de site te raadplegen: 
https://loopgroephouten.nl/vlinderloop-
algemene-info

Editie december
Op 11 december 2021 liep ik in Houten 
de 5,2 km. De inschrijving was verplaatst 
naar een kraam, buiten op de accommo-
datie van de korfbalvereniging. Kleedka-
mers, toiletten en douches konden ge-
bruikt worden. Tussen de 10 á 20 deelne-
mers per afstand, dus voldoende “afstand” 
met andere lopers. Het parcours is niet 
autovrij, maar loopt voornamelijk over 
brede fietspaden en autoluwe wegen. 

Elke editie maakt een fotograaf van alle 
lopers een mooie actiefoto, die via de site 
te downloaden is. Een handmatig geme-
ten eindrangschikking, die ook op de site 
is terug te vinden, met een uitgebreid uit-
slagenarchief van voorgaande edities. Na 
afloop drank en fruit voldoende. Veelal 
ook nog een loterij op startnummer. 
Kortom, in Houten word je prima ver-
zorgd!

Toon Verkerk

Wanneer je het boekje instuurt graag gelijk het ver-
schuldigde bedrag overmaken!

Boekjes moeten worden gestuurd naar: 
Toon Verkerk, Tolhuis 6106, 6537 TH NIJMEGEN
Een nieuw loopjaar is begonnen, dus nieuwe kan-
sen om mee te doen aan de kilometerteller.
Losse verkoop van het boekje € 3,00 
(via Toon Verkerk) 
Verzenden van het boekje  € 4,50.
overmaken naar: NL 15 RABO 0343000806 

Heeft u op- of aanmerkingen m.b.t. de kilometertel-
ler neem contact op met: 

Toon Verkerk:  verkerktoon@gmail.com 
06-50266333

Veel succes met de kilometers!

Toon Verkerk

KILOMETERTELLER 
2014

Toon Verkerk

Vlinderloop Houten 
12 maart 2022

Langs de waterkant

Over fietspaden

Ruimte bij de start
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Herinneringen aan virtueel lopen
Deelnemers aan virtuele lopen ontvangen een schat 
aan herinneringen. Ook het maken van foto’s onder-
weg is een bezigheid waarvoor men bij het virtuele lo-
pen tijd vrijmaakt. Hierbij een collage van de afgelopen 
maanden.
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Bertus van Kommer

Zevenheuvelenloop

Zevenheuvelenloop 
10 km

Diploma

Stempel-in-het-
Trailpaspoort

 foto: Sonja Jaarsveld

Trail-paspoort

Krimpenerwaard

Johan 
van Santen

Medaille

Marion

Twaalf Provinciën Trails: 
in iedere provincie een trailrun

Voor trailrunning hoef je niet naar het buitenland. 
Ook Nederland heeft genoeg natuurgebieden om 
te ontdekken. Met de Twaalf Provinciën Trails, een 
initiatief van MudSweatTrails, kun je een trailroute 
lopen in iedere provincie en stempels verzamelen 
voor je Trail Paspoort.

De “Twaalf Provinciën Trails” laat je kennismaken 
met de mooiste trailpaadjes van Nederland. In ie-
dere provincie kun je een trailroute afleggen die 
met zorg is ontwikkeld en getest door een lokale 
trailrunner. Verwacht single tracks, toeristische 
trekpleisters en uitdagende hoogteverschillen. 
“Voor veel beginnende trailrunners biedt Neder-
land voldoende uitdaging,” stelt Marc Weening 
van MudSweatTrails. 

“Alle routes zijn onverhard en de meeste be-
vatten ook behoorlijk wat hoogtemeters. In de 
verschillende routes komt de diversiteit van het 
Nederlandse landschap mooi samen, van duinen 
en strandpaadjes in Zuid-Holland tot heuvelach-
tig terrein en pittige klimmetjes op de Posbank in 
Gelderland.”

Nog niet alle routes zijn gereed, maar tot dusver 
kun je terecht in Zuid-Holland, Gelderland, Fries-
land, Noord-Holland en Drenthe.  

Je kunt jezelf voor iedere provincie apart inschrij-
ven en daarbij kiezen uit drie afstanden: 15, 25 
of 35 kilometer. Na je eerste aanmelding krijg je 
het Trail Paspoort thuisgestuurd, waarin je stem-
pels kunt verzamelen van de trailruns die je hebt 
volbracht. Iedere stempel is een voetafdruk van 
het dier dat symbool staat voor de Provincie waar 
je hebt gelopen. Met een beetje geluk spot je dit 
dier ook tijdens je run!

De kosten bedragen € 17,50. Inschrijving met 2 
personen kost € 30,00. Dit is inclusief koffie met 
gebak bij de start/finish locatie.

Trek eropuit
Heb je een trailrun uitgekozen? Meld je aan  
(https://www.mudsweattrails.nl/twaalf-provin-
cien-trails) en download het GPX-routebestand op 
je sporthorloge of telefoon. Daarna kun je zelfstan-
dig op pad, op een moment dat jou uitkomt. Zodra 
je de trailrun hebt volbracht, kun je bij de aangeslo-
ten horecagelegenheid je stempel ophalen en jezelf 
op een passende manier belonen.
Lukt het jou om alle twaalf stempels te verzame-
len? Dan ontvang je de speciaal ontworpen houten 
medaille van de Twaalf Provinciën Trails. Dat is een 
behoorlijke uitdaging, want je zal hier heel Neder-
land voor moeten doorkruisen. Gelukkig kun je hier 
ruim de tijd voor uittrekken, want je Trail Paspoort 
is onbeperkt geldig.

Lysanne Wilkens

Lysanne Wilkens is freelance redacteur voor hard-
lopen.nl Daarnaast is ze zelf fanatiek hardloper en 
kan ze op diverse afstanden uit de voeten, van de 
800 meter tot de halve marathon.
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Arie Verbaan overleden

In memoriam Arie Verbaan 1926-2021
“Die 15 kilometer aflegt in 47 minuten is een hele grote”

Woensdag 24 november 2021 overleed Arie Verbaan. 
Arie was abonnee lid van avVN sinds de oprichting in 
1966. Regelmatig schreef hij een handgeschreven briefje 
aan de secretaris en/of redacteur van avVN, waarmee hij 
zijn betrokkenheid bij de club toonde.

Jan Titulaer schreef op zijn blogspot ”Blerickvroeger” 
een in memoriam, dat u hierna kunt lezen.
De teksten van twee eerdergenoemde briefjes wil ik u 
niet onthouden, temeer daar het de gedrevenheid  en 
betrokkenheid van Arie, die ook Jan in zijn in memo-
riam beschrijft, zo treffend illustreert.
De eerste brief dateert van  30 juli 2014, het tweede 
briefje van 8 oktober 2016:

Hallo
‘Mijn naam is Arie Verbaan. Sinds augustus 1966 ben ik 
lid van Veteranen Nederland. Wel als abonnee lid, omdat 
ik al van 1949 lid ben van Scopias Venlo, toen nog Atle-
tiekvereniging Blerick. Ik loop dus al 62 jaar korte en lange 
afstanden. In 2001 liep ik mijn laatste marathon in Berlijn 
in 5 uur 43 minuten, dus dubbel zo langzaam als mijn snel-
ste marathon in Maastricht; 2 uur 52 minuten. In totaal 
liep ik 55 marathons, waarvan de helft rondom de 3 uur. 
Mijn beste tijden zijn: 4.06 op de 1500 m, 8.55 op 3000 
m, 15.22 op 5000 m, 32.24 op 10 km, 47.16 op 15 km, 
55.11 op 10 Em, 1.25.18 op 25 km, 1.50.14 op 30 km en 
2.52.49 op de marathon.
In mijn rechter knie is het kraakbeen versleten, maar de 
laatste 8 jaar verplaats ik me met mijn Nordic Walking 
stokken. Elke dag tussen de 2 en 3 ½ uur rondom Baarle 
Nassau.
Ik woon sinds 5 jaar in Baarle Hertog en ken nu elk paadje 
en weg rondom Baarle en omstreken. 
De mensen kennen me allemaal en als ze me langs zien 
lopen, houden ze me soms aan om te vragen: “Is dat moei-

ven. Wie kent hem niet van de weekmarkten in 
Venlo en Blerick? Ik wel, en weet nog dat hij naast 
zijn viskar bij ons de straat inkwam. En dan galm-
de het een paar keer tussen de huizen: ’Haring, 
verse haring, haring als scholluhhhh . . . . ‘, waarna 
de huisvrouwen zich naar de haringkar spoedden.
Arie zegt over die tijd: ‘Loopbenen heb ik ge-
kregen naast de bakfiets! Met mijn grote passen 
noemden de mensen aan wie ik vis verkocht mij al 
de hardloper. Als ik mijn vis had verkocht, kon ik 
pas naar huis fietsen, voor die tijd, nou ja, rende ik 
naast m'n karretje. Dat was het begin . . .‘.
‘Je moest hard werken en tijd voor sport was er 
nauwelijks. Aanvankelijk bokste ik bij de VBC 
(Venlose Boks Club), dat was in de oorlog. In 1944 
organiseerde de club een veldloop waaraan ook 
twee atleten van AV Blerick deelnamen. Ik werd 
derde achter die twee atleten (Gerrit Hermans en 
Mandje Titulaer) en dat was een behoorlijke op-
steker om met lopen door te gaan. In 1949, toen 
ik uit militaire dienst kwam, begon mijn loopavon-
tuur met een wilde wedstrijd van DOS Tegelen. Ik 
won die wedstrijd en aansluitend zat ik meteen 
bij AV Blerick’.

‘Tot en met 1958 heb ik alle wedstrijden, die ik 
liep netjes bijgehouden in een boekhoudschriftje, 
daarna vond ik het welletjes. Ik geloof toch mi-
nimaal duizend wedstrijden te hebben gelopen’.

Arie Verbaan bracht het al snel tot de nationale 
ploeg, zowel op de baan als met de cross. Zijn eer-
ste interland was de Cross des Nations in Parijs in 
1953: ‘Toen begonnen mijn beste jaren, want ik 
zat dus in de Nederlandse ploeg en ik behaalde 
in de jaren meteen daarna mijn beste prestaties’.
In de eerdergenoemde Historiek van de Lim-
burgse atletiek wordt dat allemaal bevestigd. Arie 
grossierde in aansprekende overwinningen op de 
baan, weg en de cross. Daarbij sleept hij als kop-
man van Festina zijn clubgenoten mee naar een 
hoger niveau (o.a. Hay Philipsen, Hay Verhagen, 
Antoon Jonkers en Wienand Wienen), en regel-
matig winnen ze de prijs voor het beste team.

Arie vervolgt: ‘Och, toen wij jaren geleden bij de 
Pope trainden was het met mij ook vrijwel elke 
zondag raak: we maakten een wedstrijd van elke 
training, al wist je dat het niet zo goed was, maar 
het was leuk. Ik had toen nauwelijks benul van het 
opbouwen van een trainingsprogramma en met 
een optimale training was ik waarschijnlijk wel 
wat verder gekomen dan gebeurd is. Toch ben ik 
tevreden, want ik loop nu nog mijn wedstrijden 
met plezier’, Dat was in 1979. En hij doet nogal 
bescheiden over zijn niveau, niet vermoedend dat 
hij met z'n 47 minuten en 4 secondes op de 15 
kilometer nu nog héél hoog zou staan op de nati-
onale ranglijst!

De reden waarom Arie aan sport deed had ook 
te maken met zijn gezondheid, hij was astmapa-
tiënt. Zijn lichamelijke conditie verbeterde door 
het boksen (door de bokshouding en de adem-
techniek). ‘En het lopen van lange afstanden geeft 
een prima doorbloeding en je leert langzamer 
ademen! Tweemaal ben ik korte tijd gestopt met 
lopen, maar de astma-aanvallen kwamen dan bin-
nen korte tijd terug’.

Een monument uit de regi-
onale atletiek is niet meer. 
Woensdag 24 november 
2021 is Arie Verbaan op 
95-jarige leeftijd overle-
den. 

De oudere mensen uit 
Blerick kennen hem als 
de markante visboer op 
zijn gele houten klompen 
in het straatbeeld. Bin-
nen de atletiek is Arie 
Verbaan vooral bekend 
als die geweldige hardlo-

per die vanaf 1950 decennia lang die gevreesde 
topatleet was. 
In ontelbare (inter)nationale crossen en wegwed-
strijden was Arie de te kloppen man. Arie was 73 
jaar trouw lid van zijn atletiekvereniging Scopias, 
voorheen Festina. Persoonlijk ken ik Arie vanaf 
1957, toen ik als tienjarig manneke lid werd bij 
Festina en enorm tegen hem opkeek.

lijk?” en “Heb je dat moeten leren?”
Er is hier in Baarle Nassau ook een atletiekvereniging; 
Gloria, die elk jaar wedstrijden organiseert o.a. een 15 
km waar ik elk jaar ga kijken of ik nog oude bekenden zie. 
Maar van mijn tijd zijn ze er niet meer bij helaas.
Een half jaar geleden hebben ze hier nog een cross country 
georganiseerd en omdat ik daar vroeger altijd graag aan 
mee heb gedaan, dacht ik: ik zal het toch eens proberen.
De dag ervoor was het parcours al uitgezet en heb ik het 
even verkend. Nou het is goed dat ik het eerst heb verkend 
in het bos, maar zelfs met mijn stokken was het niet te 
doen. De volgende dag ben ik wel gaan kijken, maar ik ben 
blij dat ik me niet heb opgegeven.
Het AV blad lees ik nog steeds van voor tot achter en ik leef 
nog steeds mee met de verhalen die erin worden geschre-
ven. Af en toe lees ik nog een naam van een oude bekende, 
maar het gaat toch in hoofdzaak over een volgende gene-
ratie. Evengoed leef ik nog steeds met ze mee.
Over 2 ½ week ben ik alweer 88 jaar. 
Ik hoop ons blad nog lang te mogen lezen en wens jullie 
allemaal veel succes en plezier.

Arie Verbaan 

Hallo,

Ik wilde even laten weten dat ik sinds half augustus 2016, 
50 jaar geleden mijn eerste wedstrijd liep als veteraan. 
Het was in Weert rondom het zwembad. Ik werd daar 2e. 
Later werd ik voor het eerst Nederlands Kampioen Veld-
loop voor Janus v.d. Sande.
Nu ik 90 jaar ben, loop ik alleen met de rollator, maar nog 
wel uren lang.

Groetjes, Arie Verbaan

Het zal in 1975 zijn geweest, Arie wilde meedoen 
met een nachtmarathon door Antwerpen. Hij 
vroeg mij om met hem mee te gaan als chauffeur 
en begeleider. Ik zal het nooit vergeten. Na de 
vrijdagmarkt kwam ik hem thuis ophalen en we 
reden samen naar Antwerpen. Het was natuurlijk 
de meest slechte voorbereiding op een marathon 
die je maar kunt voorstellen, aansluitend op de 
drukste dag van de week. Hoe ik Arie ook aan-
moedigde en te drinken gaf, het werd helemaal 
niks met die marathon, maar opgeven stond niet 
bij Arie in de agenda.

Het gebeurde toen we ’s nachts naar huis reden. 
Op de autobaan voelde ik plotseling het hoofd van 
Arie op mijn schouder. Ik probeerde hem wakker 
te schudden maar hij was compleet van de we-
reld. Ik zette de auto in de berm en sleepte hem 
uit de auto. Ik ging achter hem staan, trok zijn 
knieën omhoog en drukte zijn hoofd tussen zijn 
knieën. Dat hadden ze me zo geleerd, dan zou het 
bloed weer naar zijn hoofd stromen. Maar als niet 
onverdienstelijke tienkamper duwde ik blijkbaar 
wat hard want Arie kukelde als een volle meelzak 
van het hoge talud af. Net voor de sloot bleef hij 
liggen en kwam gelukkig weer bij zijn positieven. 
Toen ik de volgende morgen informeerde hoe het 
met hem was, stond hij alweer een paar uur op de 
markt in Venlo.

Ook na zijn veertig-
ste bleef Arie Verbaan 
onverminderd actief 
in de wedstrijdatle-
tiek, en bezocht hij 
meerdere wereldkam-
pioenschappen voor 
masters. In Toronto, 
Brugge, Coventry en 
Göteborg behaalde hij 
steeds klasseringen bij 
de beste tien op zijn 
favoriete afstanden. 
Zijn grootste teleur-
stelling beleefde hij 
op een van die kam-
pioenschappen voor 
masters in 1978 in Vi-
areggio (Italië). ‘Op de 
10 kilometer lag ik op 
de tweede plaats. De 
Amerikaanse koploper 
Franklin dubbelde mij 
in de zesde kilometer. 
Op zijn laatste 100 
meter liep ik vlak voor 
hem en dacht dat ik 
dus m'n laatste ronde 
inging. Maar het wa-
ren er twee! Ik stopte 
met andere woorden 
na de 24ste ronde en 
veronderstelde de zil-
veren plak gewonnen 
te hebben. Ho maar! 
En omdat ik dacht te 
moeten finishen, be-
eindigden nog negen 
andere lopers na mij 

Arie Verbaan heeft regionale sportgeschiede-
nis geschreven. Als ik op zoek ga naar de sporen 
die hij achter heeft gelaten, liggen die voor het 
oprapen in de Historiek van de Limburgse atle-
tiek[1], de Nederlandse Allerbestenlijsten en in 
m'n eigen archief. In dat laatste vond ik een zorg-
vuldig bewaarde pagina 11 van het Dagblad voor 
Noord-Limburg van donderdag 21 juni 1979 die 
geheel gewijd was aan Arie. Ter gelegenheid van 
zijn 30-jarig jubileum als wedstrijdatleet werd op 
sportpark Herungerberg een internationale ve-
teranenwedstrijd georganiseerd. Tegenwoordig 
heet dat met een chique woord masters. Graag 
deel ik met jullie enkele anekdotes uit dat artikel. 
Met wat verbindende tekst waarmee ik de warme 
sympathie uitdruk voor Arie Verbaan.

Arie, geboren en getogen in Scheveningen, kwam 
als jochie van tien met z'n ouders naar Blerick. 
Z'n vader reisde daarvoor al vijftien jaar wekelijks 
naar Venlo om zijn vis te verkopen. Meteen na de 
lagere school stapte ook Arie in de viszaak van 
zijn vader, de branche die hij altijd trouw is geble-
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Op het podium en meer
BAANLOOP AUGUSTUS
Aalsmeer 11 augustus 2021
5 kilometer heat 2
M Oscar Smit 1e 0.21.05

DEVIL’S TRAIL
Schiermonnikoog 13 november 2021
15 kilometer Lucifer trail
V Jacquie Gough 2e  1.29.00

KOPJESLOOP
Delft 14 november 2021
5 kilometer
V Ivonne vd Pad-Blanker 1e 0.22.21

ZWARTE DENNEN CROSS
Punthorst 20 november 2021
5 kilometer
M50 Gert Jan Tichelaar 2e 0.19.39

NK CROSS tijdens WARANDELOOP
Tilburg 27 november 2021    
7.5 kilometer
M65 Oscar Smit 1e  0.33.22
Lees het verslag van Oscar elders in dit blad

MARATHON VALENCIA
Valencia 5 december
42.2 kilometer
M75 Rob Boddeke 2e 4.13.13

KOUDE POLDERLOOP
Nijkerk 11 december 2021
5 kilometer
M60 Gert Jan Tichelaar  1e 0.18.58
M70 Leks van der Horst 2e 0.24.33
 Roelof Pepping 3e 0.26.27
M80 Henk Juffer 1e 0.34.41

BAANLOOP DECEMBER
Aalsmeer 18 december 2021
3 kilometer
M Rob van Heerden 1e 0.13.00

SYLVESTERLAUF (virtueel van LaufWeiter)
31 december 2021
5 kilometer
M70 Bertus van Kommer 3e 0.37.47
7.5 kilometer
V55 Nicolette St-Bakvis 2e 0.45.23

Tijdens de KOUDE POLDERLOOP in NIJKERK mocht 
er i.v.m. corona geen prijsuitreiking plaatsvinden. Er is 
daarom voor gekozen om van avVN prijswinnaars een 
actiefoto te plaatsen

Gert Jan Tichelaar 
Nijkerk

Oscar Smit 
NK Cross Tilburg

Roelof Pepping 
Nijkerk

Henk Juffer 
Nijkerk

Leks van der Horst 
Nijkerk

de wedstrijd in de veronderstelling 25 rondes ge-
lopen te hebben. Natuurlijk werden we met z'n 
tienen gediskwalificeerd en kreeg de twaalfde 
binnenkomende de zilveren medaille. Daar sta 
je dan als Hollandse visboer . . . . hahaha.’ Maar 
Arie memoreert lachend meteen het andere uiter-
ste van die minder plezierige gebeurtenis: ‘Mijn 
mooiste ervaring was ook Viareggio: namelijk het 
moment dat ik dacht dat ik tweede was!’.

Bij de competitiewedstrijden konden we tot op 
hoge leeftijd altijd rekenen op Arie. Ook als die 
betere loper niet wilde opdraven omdat die com-
petitiewedstrijd niet paste in zijn trainingssche-
ma!? Ik weet nog dat ik Arie in zijn nadagen zag 
deelnemen aan de Oudejaarsloop in de Boekend. 
In die typische onverstoorbare bonkige loopstijl 
van Arie, schouders een beetje opgetrokken. 
Nee, Arie was zeker geen echte stylist! Het zware 
neerkomen van zijn overmaatse sportschoenen 
flop . . . flop . . . flop . . . verraden dat de jaren 
beginnen te tellen. 

Heel trots zeg ik tegen degene die naast me staan: 
‘dat is Arie Verbaan!’. In de volgende ronde komt 
Arie in snelwandelpas voorbij, het laatste alterna-
tief voor de atleet die niet van opgeven weet om 
op tijd binnen te komen. Met diep respect wacht 
ik bij de finish tot Arie binnenkomt! De meeste 
toeschouwers zitten al in de kroeg, de baancom-
missarissen zijn de boel al op aan het ruimen. ‘Wie 
zou er nog weten dat dit een héél groot atleet 
was?’, dacht ik toen bij mezelf.

Zaterdag 5 juli 2014 was een bijzondere dag, Jan 
Bouten en ik hadden een reünie van oud-Festina-
atleten in de kantine van Scopias georganiseerd. 
Arie was destijds zijn tweede liefde gevolgd en 
woonde op een appartement in Mechelen bij Ant-
werpen. We hadden er niet op gerekend dat Arie 
ook zou komen, hij was tenslotte al 88 jaar! Maar 
het had ‘m moeite gekost maar daar kwam die 
aan! Helemaal alleen in zijn autootje reed hij vier 
uur op en neer om zijn eertijdse sportvrienden te 
zien. Natuurlijk was de goedlachse en flauwe grap-
pen vertellende Arie het stralende middelpunt. 
Twee jaar later zochten mijn vrouw en ik hem op 

in Mechelen. Samen 
met zijn grote sport-
vriend Frits Vaessen 
vierden we daar zijn 
90ste verjaardag. Wij 
hadden rijstevlaai van 
ut Bruuedje meegeno-
men en zijn vrouw ver-
telde van die keer toen 
die politiewagen hem 
weer thuis had ge-
bracht, Want Arie had 
besloten na het doen 
van een boodschap 
voor zijn vrouw een 
forse omweg te ne-
men. Ze waren zo be-
zorgd dat ze de politie 
hadden ingeschakeld. 
En Arie vertelde heel 
nuchter: ‘Daar stopt 
die politiewagen naast 

me en vraagt: bent u meneer Verbaan?’. Waarop 
Arie op zijn manier verschrikt reageert: ‘Ja, maar 
waar kent u mij van?’.

Toen ik afgelopen april hoorde dat Arie verhuisd 
was naar de Beerendonck in Venlo, hebben we 
hem meteen opgezocht. Hij straalde over zijn 
hele gezicht en was dolblij dat hij terug was in zijn 
eigen vertrouwde omgeving waar hij thuishoorde. 
Trots vertelde hij dat hij iedere morgen en iedere 
middag een rondje van anderhalf uur maakte ach-
ter zijn rollator. Ongelooflijk wat een discipline en 
wat een doorzettingsvermogen. Een atleet ben je 
niet zo maar even, maar voor heel je leven. En 
Arie was het bewijs.

Toen zijn sportvriend Frits Vaessen in juli was 
overleden hebben we zijn bidprentje gebracht. 
Dat was een van de weinige momenten dat we 
Arie sprakeloos zagen. Toen zagen we al dat hij 
langzaam achteruit ging, de laatste keer dat we 
hem spraken kwam hij moeilijk uit zijn woorden. 
Dat maakte hem zichtbaar nerveus.

Gisteravond kregen we van zijn zoon Ruud te ho-
ren dat zijn vader was overleden. Meteen zoch-
ten we contact met zijn dochter Gerry. We zaten 
sprakeloos en aangeslagen op de bank ver weg 
in Spanje. Die onzichtbare onsportieve tegen-
stander bracht Arie zijn laatste nederlaag toe. 
Maar het monument Arie Verbaan blijft voor mij 
fier overeind staan. Een groot atleet, een groot 
sportman, een trouw lid van zijn vereniging. Hij 
maakte van elke training een wedstrijd, hij maak-
te van zijn leven een wedstrijd. En die 47 minuten 
op de 15 kilometer bewijzen dat niets hiervan is 
overdreven!

Jan Titulaer
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Profiel Jos Hopman
Geboortedatum : 18 maart 1939
Geboorteplaats : Den Bosch
Woonplaats : Eindhoven 
Loopt hard sinds : 1975
Lid van avVN sinds : 1986
Lengte : 178 cm
Gewicht : 64 kg
Beroep : Pensioen 
Relatie : Gehuwd 
Hobby’s : Duurloper en conditie behouden, lezen en natuur.
Aantal kilometer per week : Vroeger tussen 60 en 80 kilometer

PERSOONLIJKE RECORDS: 
Baan: n.v.t.

Weg:
21.1 km : 316 gelopen
42.2 km : 596 gelopen
snelste marathon : 03:38:21 Utrecht
Lange afstanden :   van 60 km tot 100 km.

Favoriete wedstrijden: 
Wedstrijden door de natuur

Favoriete training:
Individueel en trimlopen

Mooiste hardloop ervaring:
Kluisbergen België 50 km,  Rodenbach Duitsland 100 km.

Doelen voor dit seizoen:
zolang mogelijk deel te nemen aan trimlopen.

Wat ik nog wil vertellen:
Veel stads marathons gelopen o.a. Amsterdam, 
Utrecht, Zwolle, Eindhoven 12 x, Amersfoort enz. De 
meesten waren natuur marathons. Nog nooit noe-
menswaardige blessures gehad.

Profiel André Blok
Geboortedatum : 23 november 1964
Geboorteplaats : Den Haag
Woonplaats : Den Haag (Loosduinen)
Loopt hard sinds : 1986
Lid van avVN sinds : 2011
Waarom lid van avVN : Hoort bij mijn leeftijd
Lengte : 185 cm
Gewicht : 84 kg
Beroep : Taxichauffeur WMO Vervoer
Relatie : Gehuwd met Annet
Hobby’s : Hardlopen en fietsen op de racefiets
Aantal kilometer per week : 50 km, maar toen ik trainde voor een marathon zat ik op 100 km
Aantal marathons gelopen : 38 (laatste gelopen in 2013)

PERSOONLIJKE RECORDS:
Baan: n.v.t.
Weg:
5 km : 0:17:55
10 km : 0:37:45
15 km : 0:59:35
10 Em : 01.02:36
20 km : 01:20:41
21.1 km : 01:24:39 (7 oktober 1990 Singelloop Breda)
25 km : 01:43:45
30 km : 02:05:17
42.2 km : 3.10:13 (17 april 1993 Londen Marathon)

Favoriete wedstrijden:
CPC Loop den Haag en de Londen marathon

Mooiste hardloop ervaring:
Dat is denk ik wel de marathon in Dubay. Deze marathon is eigenlijk heen en terug en helemaal vlak, 
maar dit was gewoon een heerlijke marathon in Januari.

Doelen voor dit seizoen:
Dat is natuurlijk de CPC loop in Den Haag, die ik wil lopen voor mijn zwager, die op 25 juni 2021 over-
leed. Dit heb ik nog met hem en zijn vrouw besproken. Mijn zwager overleed op een leeftijd van 60 
jaar aan alvleesklierkanker. Ik heb een t shirt laten drukken met zijn foto. Op 26 september 2021 had ik 
de CPC al voor hem willen lopen, maar deze ging toen vanwege Corona helaas niet door. Op 13 maart 
2022 hoop ik hem alsnog te kunnen lopen. 

Wat ik nog wil vertellen:
Het moeilijkst op dit moment is, dat je telkens een stukje moet inleveren en dan heb ik het over de 
tijden die gelopen worden. Na 38 marathons te hebben gelopen, vind ik het welletjes. Mijn beste klas-
sering op de marathon was in Reykjavik op 12 augustus 1995. Toen werd ik 10e op de marathon onder 
stormachtige omstandigheden en was ik tweede Nederlander.
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Hans Vugts

Voor u gelezen
Focus van start 
tot finish
Mentale training voor de 
langeafstandsloper
Sam Blom en Rico Schuijers
daM uitgeverij Deventer
ISBN 978 90 71902 314, Prijs € 16,50

Als veteraan met 45 jaar ervaring heb ik zelden 
nagedacht over: “Hoe slaag ik er in om 42 km lang 
de focus op een topprestatie te houden”. De twee 
auteurs hebben 115 pagina’s bij elkaar geschre-
ven, dus blijkbaar is die focus een dingetje.

Sam Blom is een ervaren marathonloper en grond-
legger van Run2gether In Ede en weet als geen 
ander hoe je je als loper niet moet laten afleiden.
Rico Schuijers is een sport- en prestatiepsycho-
loog van vele topsporters, bijvoorbeeld Abdi Na-
geeye. 

Vervolgens wordt er gebruik gemaakt van acht 
deskundigen en toplopers. Aan de hand van hun 
output worden diverse samenvattingen gegeven 
die de lezer eventueel goed kan gebruiken.
Er zijn lopers die bij de aanvang van de marathon 

willen weten of er een bezemwagen meerijdt. Dat 
is dus de verkeerde focus. Daar moet je je zeker 
niet mee bezighouden. Bij een grote marathon is 
er veel afleiding, maar blijf bij je taak en zorg dat 
je een raceplan hebt (het tempo dat je wil lopen). 

Anderzijds is mij bij de marathon van Boston het 
volgende overkomen; Bij inschrijving moet je 
jouw beste tijd opgegeven, het liefst bevestigd uit 
een krant of een resultaten verslag. Daardoor kon 
ik starten in het vak achter de toppers. Dat gaf 
een kick: want dan heb je geen langzame lopers 
voor je neus, maar dat je lekker in je eigen tempo 
kunt starten. Bedenk bij de start dat je veel  en 
goed hebt getraind en dat je nu lekker aan de slag 
kunt gaan. Zorg, als het kan, dat je in een groepje 
terecht komt, dat jouw tempo loopt. Richt je aan-
dacht op wat je aan het doen bent en wellicht 
raak je in de flow. Mogelijk krijg je het gevoel dat 
het deze dag vanzelf gaat.

De Vlaming Koen Naert stelt dat de focus te ma-
ken heeft met je ambitie. De doelstelling is dat je 
in een bepaalde wedstrijd iets wil bereiken en dan 
blijft de focus gehandhaafd. De gedachten tijdens 
het rennen dreigen wel eens af te dwalen, maar 
veelal moet je het onderste uit de kan halen en 
blijf je geconcentreerd. Vervolgens kan het je zo 
maar overkomen dat je lekker gaat en je je opeens 
realiseert dat je ongemerkt een lang stuk hebt af-
gelegd. Dat zijn dan ook de beste momenten en 
kun je de flow niet afdwingen. Als je met plezier 
in je sport bezig bent, is een betere focus voor je 
weggelegd.

Vervolgens wordt  er aandacht besteed aan de 
amygdalae, het emotionele centrum van de her-
senen. Pittige stof maar wel goed om een keer iets 
over de werking van de hersenen te lezen. Dan 
wordt er nogal veel aandacht besteed aan de zes 
aandachtscirkels van de Duitse hoogleraar Hans 
Eberspächer. Hij schijnt bekend te zijn binnen de 
sportpsychologie. Ze vormen een instrument om 
aandacht en problemen met aandacht en focus in 
kaart te brengen. 
Een voorbeeld is het volgende. Je bevindt je in 
de Ideale Prestatie Toestand en op weg naar de 
start. De dag ervoor was de weersvoorspelling 
goed en zouden de loopomstandigheden prima  
zijn. Er staat veel wind dus de kans op een snelle 
tijd zit er niet in. Maak je niet druk, dat is verspilde 
energie. De kunst is dat je je er niets van aantrekt. 
Voor als het beroerd gaat is de boodschap loop 
altijd door naar de eindstreep, ook als je je doel-
stelling niet haalt.

Aanvullend komen allerlei atleten in beeld die 
vertellen hoe ze de marathon lopen.

Tenslotte mijn voorbeeld. Ik ging voor de eerste 
maal de marathon van Boston rennen. Als voorbe-
reiding las ik het een en ander over het parkoers. 
Helaas ben ik niet zo`n loper die moeiteloos hel-
ling opwaarts kan lopen. Rond de dertig kilometer 
kom je bij Heartbreak Hill, echt een forse helling. 
De pas extra verkleind, zodat ik redelijk heel bo-
ven kwam. En dan omlaag naar de finish. Een uur 
later bleek dat ik tweede was geworden in mijn 
leeftijdsklasse. Gewoon accepteren hoe het gaat.

@SpeakerBert
Finish
Aan het begin van 2022 heb ik op YouTube de docu-
mentaire: “498 km rennen voor mijn vader” gekeken, 
waarbij Addie van der Vleuten uit Best het Pieterpad 
liep ter nagedachtenis aan zijn overleden vader. Addie 
liep non-stop van Pieterburen naar de St. Pietersberg. 

Het is een mooie 
documentaire
geworden met 
prachtige beel-
den, echt een kijk 
tip. De finish van 
het Pieterpad lag 
bovenop de St. 
Pietersberg en 
toen Addie daar 
na amper 78 uur 
hardlopen in een 
nieuwe recordtijd 
aankwam, ston-
den hem vrien-
den en bekenden 
op te wachten. 
Hoog boven de 
mergelgroeve bij 
Maastricht zat het 
voor Addie erop 
en drong het lang-
zaam tot hem door 
wat hij gepres-
teerd had. 

Een finish hoort bij 
hardlopen, in de 
afgelopen 40 jaar 
heb ik op talrijke 

plaatsen met de microfoon aan een finish gestaan. 
Een finish moet iets speciaals hebben, want het is 
het punt waar je naar toe loopt, waar je tijd stopt, 
waar de streep ligt, waar de medaille wacht en 
waar het publiek en de speaker staan om je een 
warm welkom te geven. Een mooie finish, daar doe 
je het voor. Liefst met je handen hoog in de lucht 

en met een harde tsjakka! of yessss! kreet. Hon-
derdduizenden lopers heb ik door de jaren zo 
binnen zien komen.

Organisatoren van wegwedstrijden weten dat 
een finish belangrijk is en zoeken vaak de mooi-

ste plekken op om het spandoek met de bekende 
zes letters FINISH op te hangen. Ik zal er een paar 
met u doornemen. In Rotterdam is er natuurlijk de 
Coolsingel, misschien wel de bekendste finish van 
Nederland. Amsterdam heeft zijn Olympisch Sta-
dion, Nijmegen de Groesbeekseweg, Zandvoort 
het lange rechte eind van het circuit. De Dam tot 
Damloop heeft zijn Peperstraat en na 4 Mijl kom je 
in Groningen aan op de Vismarkt. De finish van de 
10 van Noordwijk ligt hartje zomer op de prachti-
ge lange en brede Wilhelminaboulevard vlak naast 
het strand. In Gouda, bij de Goudse Singelloop, ligt 
de finish op de Markt naast het prachtige Stadhuis 
uit 1450. Mooi was ook de finish van de Mergel-
land Marathon. De lijn en het finishdoek waren hier 
gespannen op het prachtige dorpsplein tegenover 

de prachtige Basiliek van het Heilig Sacrament. Een 
finish in een stadion is ook prachtig, neem bijvoor-
beeld de finish van de Cruijff 14k in Amsterdam, 
die finish ligt in de Amsterdam ArenA. De finish van 
de Haarlemmermeerrun daarentegen is getrokken 
in het mooiste honkbalstadion van Nederland, die 
van de Hoofddorp Pioniers. 

Sommige organisatoren maken van een finish een 
soort podium voor de lopers om hun prestatie te 
onderstrepen. In Holten bij de triatlon hebben ze 
al jaar en dag een heus stadion op Smidsbelt waar 
in het midden een soort podium is waar de lopers 
in de laatste meters nog iets omhoog moeten. Als 
speakers verzonnen we daar de naam mini-Holter-
berg voor. Bij de Zeeland Marathon ligt er in de laat-
ste 10 meter nog een bult met zand, los zand wel te 
verstaan. Zand om nog een keer aan te geven dat 
deze marathon veel zwaarder is dan de gemiddelde 
Nederlandse stadsmarathon. 

Wat mij betreft de mooiste finish van Nederland lag 
in 2016 tijdens het EK Halve Marathon in Amster-
dam net voor het Rijksmuseum. Die finish was daar 
neergelegd voor de televisie, om kijkers uit heel Eu-
ropa de historische schoonheid van ons landje te 
laten zien. De lopers kwamen uit de onderdoorgang 
van het Rijksmuseum meteen in de finish. Gelukkig 
deed ik mijn verslag van dit kampioenschap vanaf 
beeldschermen, want ik zag de toplopers pas in de 
laatste 20 meter… 

Een finish is dus een mooi iets, iets om naar toe 
te werken. Nu we al bijna twee jaar maar mond-
jesmaat wedstrijden hebben met een mooie finish, 
hoop ik dat we de finish van de pandemie een 
beetje in zicht krijgen en dat ik u in de loop van dit 
jaar aan een echte finish mag treffen, eentje met 
een spandoek, met een streep en met publiek. Blijf 
trainen!

Bert Pessink

Finish Amsterdam 
2016 - Bert Pessink

Finish Vestingloop Gorinchem
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Remco en Walter

Ultra in 
Zuid-Afrika 

 De Nederlander Leslie Pangemanan heeft mis-
schien een exotische naam, maar hij is een echte 
kaaskop. Zijn roots zijn Indonesisch en daardoor 
heeft hij een niet blanke huidskleur. Ooit liep hij 
stage in de buurt van Kaapstad en werd hij ge-
grepen door de vaak mensonterende toestanden 
in het township Mitchells Plain, waar honderddui-
zenden kleurlingen onder barre omstandigheden 
en ver buiten het zicht van de toeristen wonen. Er 
is veel drugsoverlast, de criminaliteit tiert er welig 
en daarbij komen dan nog hiv en rassendiscrimi-
natie. En toch proberen de meeste mensen er het 
beste van te maken. De passie die hij voelde voor 
de bewoners vertaalde Pangemanan in de stich-
ting Run4Schools, die kinderen in Mitchells Plain 
probeert te helpen door op hun scholen voedsel, 
sport en spel te bieden. 

 Leslie is een ultraloper. Omdat hij zich op 
kortere afstanden al heeft bewezen richt hij zijn 
sportieve ambities inmiddels op de Two Oceans 
Marathon in Kaapstad. Om een idee te geven: 
over een ‘gewone’ marathon deed hij in Valencia 
ooit slechts twee uur en drieëndertig minuten. 
Op paaszaterdag rent hij de zesenvijftig kilometer 
van the most beautiful marathon in the world, het 
grootste loopevenement op het gehele Afrikaanse 
continent, waar niet alleen meer dan tienduizend 
deelnemers zich wagen aan de hele afstand, maar 
ook de halve marathon op dezelfde dag nog eens 
een slordige vijftienduizend lopers verleidt tot 
een start. De aanduiding ‘marathon’ is wel mislei-
dend voor een afstand die een stuk langer is dan 
de klassieke marathon van ruim tweeënveertig 
kilometer, maar een kniesoor die daarop let. In 
Kaapstad heb ik er nooit klachten over gehoord. 
The marathon is for pussies, zeggen ze in Zuid-
Afrika, vertelde Leslie me ooit. 

 Ieder jaar groeit het aantal deelnemers aan 
de Two Oceans, zoals het evenement onder lo-
pers wordt genoemd. De dure reis naar een ma-
rathon in New York, Londen of Berlijn kunnen de 

meeste lokale inwoners zich niet veroorloven, 
en ze staan dan ook massaal aan de start van dit 
evenement. Omgekeerd geldt hetzelfde: Europe-
anen en Amerikanen reizen weliswaar massaal af 
naar de beroemde marathons over de klassieke 
afstand, maar in Kaapstad zie je ze in verhouding 
nauwelijks. Zelfs de marathon van Amsterdam, re-
latief klein in het internationale aanbod, trekt in 
verhouding veel meer ‘hardlooptoeristen’. 

De stichting Run4Schools probeert tijdens de Two 
Oceans Marathon bij de deelnemende hardlopers 
wat geld op te halen voor de kinderen in het pro-
ject. Ieder jaar opnieuw zijn er tientallen landge-
noten die op deze manier kennismaken met het 
ultralopen, en tegelijkertijd kunnen ze een bezoek 
brengen aan het project waarvoor ze zich hebben 
ingespannen. Tijdens de race worden ze boven-
dien aangemoedigd door kinderen uit Mitchells 
Plain. De overgrote meerder-
heid loopt de wedstrijd uit, 
ook al is het deel tussen 
het marathonpunt en 
de finish relatief zwaar 
door de pittige heu-
velrug die je op en af 
moet. 
Het is sowieso een 
uitdagend parkoers: 
de eerste helft noemen 
ze virtually flat, hetgeen 
betekent dat er heel weinig 
wordt geklommen of gedaald. 
Maar echt vlak is het zelden of nooit. Na de helft 
ga je Chapmans Peak Drive op, een fantastische 
weg, die slingert langs de Atlantische Oceaan, en 
die ook wel de mooiste weg in de wereld wordt 
genoemd. Chapmans Peak Drive figureert in vele 
reclames, onder meer voor auto’s, en was vaak en 
veel gesloten vanwege het gevaar van vallende 
rotsen dat altijd dreigt bij deze bergweg. Jaren-
lang was het daardoor ook niet mogelijk om de 
deelnemers aan de Two Oceans over deze schil-
derachtige route te leiden. In ieder geval behoren 
de kilometers die je aflegt naar het plaatsje Hout 
Bay, waar het marathonpunt is, tot de meest in-
drukwekkende die ik ooit liep. 

 De overtreffende trap van de Two Oceans 
Marathon is de Comrades Marathon, kortweg ook 
wel Comrades (‘kameraden’) genoemd. Ook hier 
geen traditionele marathonafstand, maar onge-
veer zevenentachtig kilometer. In de oneven ja-
ren tenminste, als de route van Durban, aan de 
kust, op zeeniveau, naar het hooggelegen Pieter-
maritzburg, in het binnenland, voert. In de even 
jaren gaat het traject in omgekeerde richting en 
bedraagt de afstand wel negentig kilometer. En in 
tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt is deze 
zwaarder dan de route omhoog. Iedere ultraloper 
kent de pijn in de bovenbenen die bij een afdaling 
hoort, en hier wordt juist in het laatste stuk flink 
gedaald. 

 De Comrades kan worden vergeleken met 
onze Elfstedentocht: als je niet binnen de gestelde 
tijd finisht, krijg je een kruis achter je naam, en 
geen medaille. Het overkomt ieder jaar tientallen 
deelnemers dat ze luttele seconden te laat zijn, 
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maar het hek sluit precies op de aangegeven limiet 
en de jury is onverbiddelijk. De Comrades is groot 
in het landelijke nieuws, en er doen ongelooflijk 
veel mensen mee. Het aantal aanmeldingen is 
aan een maximum gebonden dat reeds meer dan 
een halfjaar voor de racedatum bereikt wordt. 
Voor 2019 konden maximaal vijfentwintigduizend 
mensen zich aanmelden en al in november 2018 
was dit aantal bereikt, voor een race in juni het 
jaar daarop. 

Dat je je hebt ingeschreven betekent niet dat je 
je ook hebt gekwalificeerd, en dat je de kwalifi-
catie hebt gehaald betekent ook lang niet altijd 
dat je daadwerkelijk van start gaat. Een blessure 
kan bijvoorbeeld roet in het eten gooien. En mijn 
indruk is dat veel mensen zich voor de zekerheid 
inschrijven, om naderhand te besluiten of ze ook 
daadwerkelijk willen deelnemen. Maar er staan 
zeker wel vijftienduizend mensen aan de start te-
genwoordig, en er finishen er meer dan tiendui-

zend. Langs de kant staan of zitten duizenden sup-
porters, die het als een groot, jaarlijks evenement 
beleven. Het doet denken aan sommige toeschou-
wers bij de Dam tot Damloop, die zich jaar in, jaar 
uit in een tuinstoel langs de route installeren. 

 Er zijn ongetwijfeld nog veel meer ultramara-
thons in Zuid-Afrika, de Two Oceans en de Com-
rades zijn de bekendste en ze trekken deelnemers 
van over de hele wereld. Wat iedere loper echter 
zal merken is het verschil in beleving: het lopen 
van een ultramarathon is in dit land veel gewoner 
dan bij ons. Een ultraloper is niet altijd een ‘gek-
kie’, zoals in Nederland vaak wordt gedacht. En 
bij deelname aan zo’n wedstrijd in dat verre land 
merk je ook dat er zeer uiteenlopende mensen 
meedoen: dames die de zestig reeds zijn gepas-
seerd, heren met overgewicht en arme sloebers. 
Je kunt er alles tegenkomen. En dan merk je ook 
het mooie van een groot hardloopevenement: na 
het startschot is iedereen gelijk.

Twee ontmoetingen met 
Remco Marchand                       
Vooraf                                                  
In het voorjaar 2021 heb ik een duurloop ge-
daan met Remco Marchand. Ik kende hem niet.                      
Van loopmaten hoorde ik dat hij regelmatig in de 
Schoorlse duinen te spotten is. Ik werd nieuwsgie-
rig, vind het leuk andere hardlopers te ontmoeten. 
In april was dit het geval. Hierna volgen mijn aante-
keningen van deze eerste ontmoeting.
Na april hebben wij met elkaar alleen via FB con-
tact gehad. Recent heeft Remco voor de 2e keer 
meegedaan met de RopaRun. Zelf heb ik zes jaar 
geleden als vrijwilliger bij GGZ-NHN deelgeno-
men aan de Socialrun, een min of meer vergelijk-
baar project. Om ervaringen over deze bijzondere 
lopen uit te wisselen, heb ik Remco in oktober bij 
ons thuis uitgenodigd. Er was nog een aanleiding 
voor dit gesprek. Ik had onlangs de ontroerende 
documentaire “You’ll never walk alone” gezien. Het 
is het verhaal van een marinier die kanker blijkt te 
hebben. Zijn maten besluiten hun poging het we-
reldrecord speedmars te verbreken aan hem op te 
dragen. Remco en ik hebben beiden ruim vijf jaar 
in Militaire Dienst doorgebracht. Ik vermoedde dat 
de documentaire herkenningen met zich mee zou 
brengen. De aantekeningen van deze tweede ont-
moeting is het slot van dit artikel.

April 2021
“Als het hoofd stil is kan het hart spreken”
Ik zoek op FB de pagina van Remco. Ik ken hem niet, 
weet dat hij een goede en snelle hardloper is die 
grote afstanden aan kan. Hij vormt met anderen een 
groepje lopers die elkaar regelmatig opzoeken om in 
de duinen van Schoorl te gaan lopen. Recent heeft 
hij met twee deelnemers een trail gelopen van vijf-
tig kilometer en twaalfhonderd hoogtemeters. Ik wil 
hem leren kennen en maak een afspraak. 
Zondag 11 april, 08.00 uur zien wij elkaar op een 

parkeerterrein in Schoorl, vlak bij het Bezoekers-
centrum. Ik heb een route bedacht van ongeveer 
achttien km en geef aan dat zes minuten per km 
voor mij goed voelt. (Remco is achtendertig jaar 
jonger) 
Wij lopen en praten. Over wie we zijn, wat hardlo-
pen voor ons betekent, wat voor ambities wij heb-
ben. Het is aftasten; wat bindt ons nog meer dan de 
gemeenschappelijke passie voor hardlopen.
Wij naderen het strand bij Hargen. Naar Bergen aan 
zee is het vijf kilometer. Op het strand is het nog 
rustig. Het praten is veranderd. Er vallen stiltes tus-
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sen de woorden en de gedachten die opkomen.
Het zijn stiltes die rust geven. Zo anders dan in veel 
gesprekken waar gelijk hebben, oplossingen aan-
dragen, tegenwerpingen maken, meer aan de orde 
zijn. 
Ik merk dat de onvoorwaardelijke aandacht die ik nu 
kan geven, te maken heeft met de afwezigheid van 
andere gedachten. “Het hoofd leegmaken” is een 
gevleugeld motief voor veel buitensporters. 
Zo ervaar ik stilte zeker niet alleen om het lawaai 

van buitenaf te dempen maar ook en vooral om het 
rumoer binnenin te temperen.
Ik merk en ervaar dat ik door de stiltes tussen de 
woorden beter kan luisteren. Ook naar wat niet ge-
zegd wordt en wel aangevoeld kan worden. Als het 
hoofd stil is, kan het hart spreken.
Wij nodigen elkaar op deze manier uit meer over 
ons zelf te vertellen.  
Ik loop nu ongeveer een uur met Remco die ik nog 
niet kende. Wij hebben geen geschiedenis met el-
kaar en we delen wat ons ten diepste bezighoudt.
Het laatste stuk van onze loop gaat van Bergen aan 
zee door de duinen terug naar het Bezoekerscen-
trum in Schoorl. Wij kijken op ons horloge: we heb-
ben 19.03 km gelopen in 1:54:50 met een gemid-
delde van 6:02 per km.
Wij maken een selfie en bedanken elkaar voor dit 
cadeau dat wij onszelf gegeven hebben.

Oktober 2021
Zoals afgesproken zijn wij gestart met het kijken 
naar de documentaire “You’ll never walk alone”. Wij 
zien de voorbereidingen op de poging om het we-
reldrecord speedmars te breken. Wij zien ook, en 
vooral, Cas, de hoofdpersoon, die als deelnemer 

moet afhaken omdat een zeldzame kanker bij hem 
is vastgesteld. Vanuit zijn ziekbed leeft hij mee met 
zijn kameraden. Hij overlijdt nog voor de poging 
en zijn as wordt in Afghanistan, een van zijn mis-
sies, uitgestrooid. De poging om het wereldrecord 
te breken lukt. Acht mariniers in legeruniform met 
ieder een rugtas van achttien kilo, lopen een ma-
rathon onder de vier uur. Voor hen was Cas van 
Bakel door zijn moed, doorzettingsvermogen en 
kameraadschap de grote inspirator voor deze bijna 
onmenselijke inspanning. Wij zijn er stil van.

Remco meldde zich toen hij zestien jaar was bij de 
Genie, een wapen binnen de krijgsmacht. Hij zou 
daar ruim vijf jaar in verblijven. Zelf ben ik na mijn 
middelbare school verplicht in Dienst gegaan en 
daarna voor vier jaar bijgetekend. De thema’s zorg 
voor elkaar hebben, doorzettingsvermogen, gren-
zen opzoeken, risico’s durven nemen, er vertrou-
wen in hebben dat je meer kunt dan je vaak denkt, 
zijn thema’s die wij beiden in deze dienstjaren heb-
ben leren kennen. Lessen die wij met vallen en op-
staan geleerd hebben en zijn meegenomen in onze 
latere levens.

Een sprekend voorbeeld daarvan is de RopaRun die 
Remco begin oktober heeft gelopen. Zijn vader is 
in juni van 2021 aan kanker overleden. Daarnaast 
heeft Martin, een teamlid, zich wegens kanker moe-
ten terugtrekken en heeft besloten te stoppen met 
behandelingen. (Een parallel met de documentaire)
Remco liep in het team voor Martin indachtig de 
slogan van de RopaRun: “Leven toevoegen aan de 
dagen waar geen dagen meer toe te voegen zijn”, 
Remco liep als persoon voor zijn vader.
De aanloop naar de RopaRun was voor Remco 
slecht. Drie weken tevoren had hij een aanval van 
spit, moest een paar dagen plat op bed liggen. Fy-
sio, masseur en oefeningen maakten dat hij weer 
enigszins vertrouwen kreeg dat hij het zou redden. 
Op FB schrijft hij: “Vertrouwen is niet wat mij de 
doorslag heeft gegeven om er alles aan te doen om 
er toch bij te zijn. Het is de motivatie. Ik kan niet 
anders dan mij voor de volle 100% inzetten. Ik wil 
Martin bij deze laten weten dat hij in mijn gedach-
ten zal zijn.” Remco, ten voeten uit.
Wij praten door, hoe gaan wij verder met het leven 
en met het lopen? Wij verschillen nagenoeg veertig 
jaar in leeftijd. Ik loop en leef in de aanloop van de 
winter, Remco in de zomer en heeft nog veel ambi-
ties in leven en lopen.
Een voorbeeld van een voorbije loop die op het lijf 
van hem is geschreven: De Airborne Freedom Trail, 
een ‘overlevingstocht’ met een historische lading. 
Een manier van herdenken. Ieder treedt in de voet-
sporen van de mannen die soms het hoogste offer 
hebben moeten leveren voor onze vrijheid.
Kameraadschap, begaan met anderen, kwaliteiten 
van Remco die hij vroeg heeft aangeleerd, verder 
ontwikkeld en later voorgeleefd.

Bij de profielfoto van Remco op FB staat: “Een spor-
tieve, optimistische en zorgzame papa”.
Ik weet zeker dat dit een tekst is van zijn gezins-
leden.

Ik zie uit naar onze volgende ontmoeting!

Walter van Gelderen

Cuijk 2003, Remco 
legt met de Genie een 
pontonbrug aan voor 

de Vierdaagse van 
Nijmegen. Zijn vader 

kwam kijken.

Na de finish 
in Schoorl

Anders lopen
Vooraf
In het laatste nummer van avVN-nieuws staat het ar-
tikel “Ook zonder wedstrijden blijft Walter doorlopen”, 
de neerslag van een interview met Bert Pessink. In het 
artikel wordt o.a. aangegeven dat een van de redenen 
om meer recreatief te gaan lopen het gegeven is dat ik 
de druk die ik mijzelf opleg voor wedstrijden met ge-
volgen van dien, niet meer wil. In het interview ben ik 
“selectief echt” geweest. Wat ik verteld heb over mijn 
redenen om anders te gaan lopen is echt, maar niet al-
les wat echt is hoeft altijd gezegd te worden. Sinds een 
aantal jaren schrijf ik gastblogs voor psychosenet, het 
platform over psychosegevoeligheid, stemming, trau-
ma en herstel. Die gastblogs gaan voornamelijk over 
mijn verslavingsgevoeligheid voor alcohol en de wijze 
waarop ik tracht nuchter te blijven. Hardlopen speelt 
hierin een rol, zeker nu ik een verandering heb ingezet. 
Het artikel hieronder (iets aangepast) is mijn laatste 
gastblog en handelt hierover. Openheid, zelfonthul-
ling, termen die gelukkig hoe lang meer in contacten 
gerealiseerd worden. Pessimisten zullen zeggen “Als jij 
je nek uit steekt, kan je er een klap op verwachten!” 
Zo denk ik niet.

Een trail lopen
Walter loopt hard. Hardlopen is een groot gedeelte van 
wie hij is, van zijn identiteit. Hij is  verslavingsgevoelig en 
heeft tot aan zijn 70e jaar getracht te dealen met alcohol. 
Vergeefs. Ruim 11 jaren terug is hij aangeschoven bij een 
AA-groep en sindsdien is hij clean. Hardlopen versterkt nu 
zijn motivatie om clean te blijven.

Dit jaar heb ik afscheid genomen van het lopen van 
grote wedstrijden. De spanning voorafgaand aan de 
wedstrijden, de risico’s van blessures door mij voort-
durend te willen bewijzen, bezorgden mij stress en 
soms ook zucht naar drank. Dit laatste heeft mij doen 
besluiten het prestatieve in te ruilen voor het recrea-
tieve. Het lopen van trails is een voorbeeld daarvan. 
De sfeer in deze lopen is bijzonder: tempo en tijd zijn 
minder belangrijk, er is zorg voor elkaar en voor de na-
tuur waarin wij lopen. Trail seekers (lijkt op thrillseeker) 
zijn avontuurlijke, autonome lopers die samen en al-
leen op pad gaan en genieten van de reis. De ervarin-
gen van het lopen van trails en daarmee het integreren 

van andere waarden die ik vaak minder aandacht heb 
gegeven zoals zelfzorg, heeft mijns inziens bijgedra-
gen aan goede keuzes maken in risicosituaties.

Ik sta bij de finish van een trail 
door de duinen van Schoorl
De laatste kilometers waren zwaar, ik was blij in de 
verte de stem van de speaker te horen en het geluid 
van een doedelzak. De speaker wil graag mijn bevin-
dingen horen, met mijn 81 jaar ben ik veruit de oudste 
deelnemer. Weinig gedronken heb ik en ik ben blij als 
ik een flesje (0,0) bier in mijn hand gedrukt krijg. Ik 
neem een grote slok. Er gebeurt onmiddellijk van alles 
in mijn hoofd en in mijn lijf. Ik bevries. De speaker ziet 
het en rondt het interview af. Ik zet het flesje ergens 
weg en loop weg, uit de drukte, ik wil alleen zijn. Het 
bier was echt. Na de slok ging ik sneller ademhalen, 
hartslag ging omhoog. Ik voelde het effect van de 
alcohol onmiddellijk, opwinding, hunkering, euforie. 
Alsof mijn brein en lijf zeiden ”Toe maar, je hebt het 
verdiend, wij hebben ruim 11 jaar gewacht, dit is je 
beloning!” Een fractie van een seconde stond ik op 
het punt gehoor te geven aan de uitnodiging. Ik heb 
dat niet gedaan.

Ik ken deze ervaring
Een paar jaar geleden, op een druk en gezellig brui-
loftsfeest, vergiste ik mij en nam, uit een glas voor mij, 
een slok water wat geen water bleek te zijn maar pure 
wodka. Ik kreeg dezelfde sensaties en bevroor, wist 
niet hoe te handelen. Mijn partner, veraf zittend en 
toch zo nabij, zag dat en zij nam het besluit om mij 
weg te halen uit deze situatie. 

Er is een groot verschil tussen 
beide voorvallen
Bij de bruiloft was een terugval heel goed mogelijk 
geweest. Ik had het niet erg naar mijn zin, zag hoe ie-
dereen stevig aan het drinken was en er uitbundig ge-
feest werd. De stiekeme drinker uit mijn drankperiode 
werd wakker geschud en moedigde mij indringend uit 
om nu door te gaan. Ik zat in een impasse, verkeerde 
in een niemandsland waarin ik niet wist waarheen ik 
wilde. Bleef hangen in besluiteloosheid. Bij de finish 
van de duinloop was ik alleen en besloot ik onmid-
dellijk na die eerste slok de opkomende verleiding te 
negeren en uit de situatie te stappen. De impasse, het 
niet weten wat te doen was snel voorbij.

Deze ervaring maakt mij sterker
De bewustwording van wat is en welke consequen-
ties aan welk besluit vastzitten is groter geworden. 

Walter van Gelderen
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Drommen dromers door 
donker Delft

De opbrengst van virtueel lopen
om elkaar met het resultaat te feliciteren. Maar het 
moet gezegd, de ambiance vergoedde veel en vooral 
natuurlijk de begeleiding van Annemieke die mij veilig 
door de nachtelijke duisternis over de Delftse keitjes 
en bruggetjes loodste.

goede herinneringen
Het geheel deed mij ook weer terug denken aan mijn 
eerste deelname hier in 1984, toen nog ‘Verdonkere-
maanloop’ geheten. Na goed zoeken in mijn sportar-
chief vond ik nog een foto uit de Delftse Post waarop 
een besnorde ‘pyjama man’ door vele toeschouwers 
werd toegejuicht. Kan mij herinneren dat deze toen 
aldoor riep naar het publiek dat dit je reinste verdwa-

zing was en dat je op dit tijdstip in je bed hoorde te 
liggen. Na afloop heb ik dit keer mij zelf toegejuicht 
dat het mij gegeven was om nog weer eens aan deze 
bijzondere loop, nu zelfs als oudste deelnemer, mee 
te doen. Geen feestelijke festiviteiten na afloop dit 
keer i.v.m. corona, dus snel naar huis om mijn jetlag 
weg te werken en heerlijk te dromen over een moge-
lijke volgende deelname in 2026.

Joop Raaphorst

waren helemaal heavy! Ik heb wel heel zware 
armen! En door de knijper 3 kleine blaren.
Maar.... ik vond het wel cool om te doen, en 
waarom is de tijd zo ontzettend lang?

Simpel, ik heb zeker een keer of 7 - 8 stilgestaan, omdat 
me gevraagd werd wat ik precies aan het doen was, hoe 
dat heette, of ik voor de gemeente werkte, dat ik heel 
goed bezig was, en zelfs een paar keer, dat er meer men-
sen dit zouden moeten doen.
En, dat vond ik wel heel mooi, ik kreeg het volgende te 
horen van een ouder echtpaar: “Bedankt dat je dit voor 
ons doet!”  Naderhand sprak me iemand aan, die zei dat 
hij hetzelfde in de gemeente Simpelveld deed, maar dan 
als vrijwilliger voor de gemeente. 

Hierbij een opsomming van het opgehaalde afval: 52 
mondkapjes, ontelbare blikjes en plastic flesjes, een 

deksel van een kapotte emmer, kartonnen dozen 
groot en klein, een stuk verpakkingsschuim, heel 
veel plastic zakjes, plastic en kartonnen beker-
tjes, plastic lepeltjes, vorken en frietzakjes en 
-bakjes, papiertjes van snoepgoed en 32 lege 
snoepgoed zakjes, 3 stukken hout, 1 schoenle-

pel, 1 tennis shuttle, tussen de 20 en 30 sigaretten 
verpakkingen, 6 pennen, 4 aanstekers, 2 lachgas 

flesjes, 5 pizza dozen, 1 snelbinder van een fiets, bier-
viltjes, vuurwerkhulzen, slingers uit vuurwerkfonteinen
Ik had niet verwacht dat ik zo ontzettend veel rommel 
zou vinden. Ik had zelfs een wieldop erbij. 

En het grootste stuk wat ik in het tweede gedeelte van 
het lopen vond, onder een struik; een oude frituurpan, 
voor huishoudelijk gebruik. Niet normaal meer!
Ik weet niet wat ik nog vergeten ben, maar 
ongeveer was het dat!

Ik was blij dat ik voor de trailschoenen 
had gekozen, een uitstekende keuze. Het 
uiteindelijke resultaat: 4 zakken met een 
gezamenlijk gewicht van 47.8 kg. Zo, nu ga 
ik even in de ruststand. Voor vandaag was het 
meer dan genoeg.  Ik denk wel, dat ik dit 
vaker zal gaan doen. Ik vond het ver-
rassend leuk om te doen en ik zag 
dat het goed was, toen ik om 
me heen keek.

Opgeruimd staat netjes!

Marion Wenders

Droomtijd certificaat

Verdonkeremaanloop 1984

Droomtijdloop Delft A

Het was alweer vijf jaar geleden dat drommen dro-
mers door donkere Delftse dreven draafden. Zij 
wilden toen hun droomtijd op deze halve marathon 
verwezenlijken tijdens de overgang van zomertijd 
naar wintertijd. Mijn trainingspartner Annemieke en 
ik wilden ons deze kans niet laten ontnemen en ston-
den dan ook aan de nachtelijke start waarin de klok 

een uur terugge-
draaid zou worden 
(31 oktober). Om de 
tijd ook even terug te 
draaien, Annemieke 
deed in 2016 ook al 
mee maar ik moest 
die toen vanwege 
een ‘afgeschreven’ 
knie helaas voor-
bij laten gaan. Toch 
had ik vanaf de eer-
ste editie in 1984 al 
twaalf keer (waarvan 
zes ‘binnen het halve 

uur’) meegedaan aan deze bijzondere loop (21,1 km).  
Sinds 2001 wordt deze loop nog maar om de vijf jaar 
gehouden en mijn laatste deelname dateert dus uit 
2011. Inmiddels tien jaar verder voelde het als een 
overwinning op die onwillige knie in 2016, om weer 
aan de start te  staan. Nooit ‘knie-zen’ om een bles-
sure is mijn devies inmiddels. 

jong publiek
Het was rustig weer, droog met 12 °C en de starts-
feer was als vanouds. De organisatie, AV De Kop-
lopers, hadden alle lopers voorzien van een fluo-
rescerend geel shirt met lange mouw dus iedereen 
was goed zichtbaar gekleed in nachtelijk Delft. Om 
02.00 uur stonden een kleine 500 deelnemers ge-
reed die zich vooraf al verheugden op een nachtelijke 
rondtoer door slapend Delft. Zelf werden wij na de 
start wakker gehouden door de aanmoedigingen van 
vooral (drinkende/dronken) jongeren langs de route 
in de binnenstad. Opmerkelijk, want vanwege de co-
ronamaatregelen was de horeca toch al vanaf 24.00 
uur gesloten.

een prima loods
Het ging ons er niet om er een wedstrijd van te maken, 
we zagen het meer als een ‘uitgestelde’ zaterdagoch-
tendtraining; meedoen was belangrijker dan winnen 
of ’n PR halen. Gemoedelijk keuvelend passeerden 
wij o.a. de Oostpoort, anders dan het schilderij van 
Johannes Vermeer, nu met een nachtelijk ‘Zicht op 
Delft’, het Marktplein, langs Klaas Vaak, de wakkere 
beddenspecialist en hoofsponsor van het gebeuren 
en dan door de donkere Delftse Hout. Omdat de eer-
ste ronde van 10,5 km een succes bleek, mochten 
wij dat nog een keer herhalen. Dat leverde ons geen 
probleem op en zeker een tevreden finish om 03.14 
uur. Op het door de burgermeester ondertekende, 
naderhand ontvangen, finishcertificaat staat dan wel 
dat je om 02.07.53 uur gestart bent en om 03.22.37 
uur over de finish bent gekomen, aan je benen is te 
voelen dat je deze halve marathon niet in 1u14 hebt 
afgelegd. We waren gelukkig nog wakker genoeg 

Goedenavond Sander,

Ik ben klaar met de Challenge "Plogging". Ik heb maar 
4km afgelegd, de tijd is natuurlijk rampzalig. 
Mijn vriendin Emma heeft een foto gemaakt toen ik bij 
haar voor de deur bezig was.
Ik had mijn vriendin Emma namelijk verteld dat ik een 
leuke route had bedacht en dat ik ook bij haar huis zou 
langskomen, door hun straatje, om van alles mee te ne-
men van afval.

Maar....... zoals dat gaat, ook op de koffie naar binnen, 
toen heb ik de tijd toch maar eventjes stil gezet.
Haar man John wist niet wat hij allemaal zag, hij vond 
dat ik een paar nieuwe plastic zakken moest krijgen, 
voordat ik weer vertrok voor het laatste stuk. En dat ik 
naderhand met de rest terug moest komen om te laten 
zien wat ik nog gevonden had. 

Hij wilde weten hoeveel alles bij elkaar zou wegen, want 
ook de plastic zakken die ik van John kreeg heb ik nog 
gebruikt en waren bijna vol!
Ik kreeg die eerste twee amper nog getild en dan ren-
nen daarmee! Maar het tweede setje van twee zakken 

Verschillende deelnemers aan De Kilometerteller schrijven zich in voor de virtuele challenges van Craft Beer 
Run Nederland. Zo werden er in de maand januari dagelijks uitdagingen gegeven zoals: “loop een snelle 3 kilo-
meter”, “loop een route van 5 kilometer met zoveel mogelijk trappen” e.d.
Dinsdag 11 januari stond er een “plogging” op het programma. Plogging is een uit Zweden overgewaaid fe-
nomeen dat een combinatie is van plocka (pakken) en jogging. Al hardlopend raap je zwerfvuil op. Goed voor 
jezelf én de planeet.

Marion Wenders stuurt mij regelmatig per mail haar gelopen uitdagingen, als bewijs voor de kilometerteller. 
Van haar “plogging activiteit” schreef ze een verslag voor de organisatie van Craft Beer Run. Haar verbazing 
en ongeloof over de hoeveelheid van het door haar opgehaalde afval was zo groot, dat ik het graag met 
de lezers van avVN nieuws wil delen.

Toon Verkerk
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Hardlopen in Coronatijd (4)

verhard deel van het rondje. Hij finishte in 50.11 
en ik in 50.46. Op de seconde af dezelfde tijd als 
mijn tijd in Enschede bij het fieldlab experiment 
(zie (3)).

NK op de baan
Het NK in Hem kwam te vroeg gezien mijn ver-
jaardag, maar het NK op de baan was een week 
na mijn verjaardag. Daar heb ik de 10.000m ge-
lopen vanwege het clubrecord. In een boeiende 
ambiance heb ik in het FBK stadion in Hengelo 
mogen lopen. Ik heb daar een keer eerder gelo-
pen (met de competitie voor avVN) en ik vind het 
bijzonder in het stadion te lopen waar eerder dit 
jaar Sifan een wereldrecord liep op dezelfde af-
stand (dat overigens op dezelfde baan 2 dagen 
later weer werd verbeterd!). De 10.000m is al op 
vrijdagavond dus dan is het nog wel rustig op het 
NK. Jammer is dat ik vanaf de start alleen moest 
lopen. Op de foto’s in het vorige clubblad zie je 
nog wel een groepje op de 10.000m samen lo-
pen. Dat is overigens in het begin, maar dat gaat 
mij al te hard. Dus 25 rondjes solo over de baan 
rennen in een tijd van uiteindelijk 51.00 als 4e . 
Clubrecord gehaald! Maar wel bijna 10 minuten 
achter nummer 3. Ik hou het maar bij de olym-
pische gedachte! Ook nog even met Walter van 
Gelderen gesproken die als 80-jarige een kleine 
2 minuten achter me finishte. En nu een punt zet 
achter zijn wedstrijdloopbaan.

Trainingsloop Amsterdam
Lange duurlopen in mijn eentje vind ik altijd een 
opgave, dus ging ik op 26 september naar de trai-
ningsloop in het Amsterdamse bos. Met pacers 
in verschillende tempo’s werd daar een training 
(voor de marathon van Amsterdam) van 30 km 
gelopen. Een hele goed opzet: lussen van 6 á 7 
km, waarna je steeds terugkomt op een centraal 
punt waar drinken staat, ehbo is en een sanitai-
re stop kan worden gemaakt. Ik heb een Strava 
printje gemaakt van de route. Wel ruim 3 uur on-
derweg met een tempo van 6.15 per km.

Berlijn (10 okt)
De 25 van Berlijn voelde toch wel als de hoofd-
schotel van het najaar. Ik heb ‘m al een paar keer 
gelopen en vind het een mooie loop voor als je de 
marathon iets te ver vindt. Het was de 40e keer 
dat hij georganiseerd werd en het wereldrecord 

Cees de Vries 
Hardloopsessie Berlijn

Cees de Vries finish in het Olympisch stadion 

op de 25K is hier ook gelopen. De start is voor 
het Olympisch Stadion en je loopt langs vele toe-
ristische hoogtepunten van de stad. De finish is 
op de blauwe atletiekbaan in het stadion. In ons 
land deden we alsof de Corona over was, maar 
in Duitsland was dat anders. Legitimatie en QR 
code bij de startnummer uitgifte: polsbandje om. 
Het startterrein was geheel afgesloten voor toe-
schouwers en niet-lopers. Slechts met je pols-
bandje en je startnummer kwam je in het start-
gebied, dus in de bubbel. Opvallend dat in het 
startgebied iedereen nog een mondkapje droeg. 
Inlopen met een mondkapje is toch wel apart! 

Dat mondkapje werd pas na de start in de eer-
ste honderden meters afgedaan. Het was ideaal 
loopweer: fris maar zonnig en geen wind. Vanaf 
het begin kon ik goed het tempo aanhouden. Op 
de 10 km tussentijd liep ik precies dezelfde tijd 
als bij het NK op de baan: 51.00. Mooi op schema 

Cees de Vries Hardloopsessie trainingsloop Amsterdam

Cees de Vries Terschelling

voor het clubrecord. Tot de 20 goed kun-
nen vasthouden, maar omdat het Olym-
pisch Stadion iets hoger ligt dan de rest 
van de stad, moet je in de laatste 5 km 
nog een beetje klimmen. Dat blijkt dan 
net teveel om het tempo vast te houden. 
De laatste honderden meters loop je 
door de catacomben van het stadion om 
op de blauwe atletiekbaan uit te komen 
met nog ¾ ronde te gaan. Als ik al op de 
baan ben, zie ik de tijd van het CR voorbij 
tikken. Ik finish in 2.11.34; 84 sec boven 
het CR. Maar wel eerste in de categorie 
M70! Ik ben er dik tevreden mee!

Corona
Ik wilde de vorm van Berlijn graag vast-
houden met het oog op de komende 
wedstrijden (Zevenheuvelenloop, etc), 
maar de wedstrijden worden geannu-
leerd en eind november lopen mijn vrouw 
en ik Corona op via de kleinkinderen, die 
dat weer via school hebben opgelopen. 

Aanvankelijk is alleen mijn vrouw positief en denk 
ik de dans te kunnen ontspringen (slapen op de 
logeerkamer…) maar na een week ga ik ook voor 
de bijl. Ondanks de vaccinatie toch geveld. De 
ziekte valt gelukkig mee maar de nasleep duurt 

langer dan bij een gewone griep. Na 10 dagen 
thuis begin ik weer voorzichtig met lopen. En dat 
gaat als een beginner. Na een paar weken begint 
het weer te komen, maar het is nog niet zoals het 
was. Ik hoop dat ik weer helemaal herstel, zodat 
als we straks weer wedstrijden mogen lopen, ik 
erbij kan zijn!

Cees de Vries

Toen ik deel 3 in deze serie schreef (mei 2021) had ik 
het idee dat het de laatste zou zijn. Immers er werd 
steeds meer versoepeld, er werden weer wedstrijden 
gepland en omdat de vaccinaties flink doorliepen 
zou het daarmee wel afgelopen zijn. Maar - zoals 
meerdere malen in deze pandemie - waren we he-
laas te optimistisch. Inmiddels zitten we opnieuw in 
een lockdown en zijn heel veel evenementen weer 
afgeblazen. Toch aanleiding om te schrijven hoe ik 
deze periode ben doorgekomen en wat ik wel heb 
kunnen doen.

Plannen
In september ’21 ben ik 70 geworden. Voor atle-
ten weer mogelijkheden om te kijken hoe je er in 
de nieuwe leeftijdscategorie voorstaat. Dat leek 

me ook wel wat: 
het NK masters 
op de baan was 
uitgesteld tot 
net na mijn ver-
jaardag en het 
clubrecord (van 
avTriathlon) was 
bereikbaar. Ook 
de 25 km van 
Berlijn - nor-
maal in mei- was 
uitgesteld naar 
oktober, en het 
clubrecord op 
die afstand zou 
haalbaar kun-
nen zijn, als alles 
meezat. Kortom 
voldoende mo-
tivatie om in de 
zomer gericht te 
trainen. Tot en 
in de zomer wa-
ren er nog wei-
nig wedstrijden; 

dat leek na de zomer te komen. Maar wel gele-
genheid om een mooie trainingsopbouw te doen.

Hulshorst
Als je dit soort doelen stelt, zoek je naar mo-
gelijkheden om via wedstrijden tempohardheid 
te bereiken. Ik heb daar een aantal wedstrijden 
voor nodig. Zoekend naar een wedstrijdje in de 
zomer kwam ik op 19 augustus in Hulshorst te-
recht, georganiseerd door de Loopgroep 2000. 
Deze groep organiseert diverse kleinschalige lo-
pen aan de rand van de Veluwe. Deze loop was 
een test of het allemaal weer kon, maar dan wel 
zonder speaker, want dat zou teveel mensen bij 
elkaar brengen. We kregen ook een herinnering 
zonder datum of jaartal, zo onzeker voelde de 
organisatie zich of de loop überhaupt wel zou 
doorgaan.
Het was een genot om weer in wedstrijdverband 
te kunnen lopen. Ik vocht een boeiend duel uit 
met leeftijdgenoot Lex van der Horst (ook avVN). 
We kennen elkaar al een tijdje en zijn behoorlijk 
aan elkaar gewaagd. Ik dacht hem te kunnen af-
troeven maar in het begin van de tweede ronde 
kwam hij me voorbij. Aanpikken lukt tot een half 
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NK Cross 2021, een impressie NK Cross Nijverdal afgelast

Gesprek met Pieter Servatius                                                           

2021 was een vreemd hardloopjaar voor mij, met een 
minimum aan wedstrijden maar wel met twee NK’s. 
Na het NK masters op de baan in Hengelo, waar ik een 
zilveren M65 werd op de 5 KM, bevond ik me nu in de 
auto op weg naar Tilburg voor het NK Cross als onder-
deel van de beroemde Warandeloop.

Lange Warande
Ik kende de Warandeloop alleen van de televisie. 
Als Amsterdammer loop ik doorgaans in mijn eigen 

regio. Maar voor een NK moet je toch 
een beetje moeite doen, nietwaar? In 
Tilburg aangeland verwonderde ik me 
over het ontbreken van borden voor 
deze nationaal bekende loop. Zelfs 
aan het begin van de Warandelaan, die 
bijna oneindig leek, stond geen weg-
wijzer. Eenmaal aangekomen bleek er 
voldoende parkeerruimte en liepen er 
relaxte regelaars rond om de weg te 
wijzen. 

Gezellig en behaaglijk
Het terrein was een stadsbos waar de 
organisatie een hoog hek omheen had 
gezet. Er was één ingang waar ik mijn 
QR code moest laten checken. Hierna 
kon je gaan en staan waar je wilde. Het 
NK duurde twee dagen en bijna ieder 
uur ging er wel een race van start. Door 
de vele deelnemers en hun begeleiders, 
één per atleet, zag het er allemaal ge-
zellig druk uit. Het ophalen van mijn 

startnummer ging vlot en ik kleedde me om in de be-
haaglijk verwarmde grote tent, die speciaal voor de 
lopers was neergezet. 

De concurrenten 
Tijdens het inlopen kreeg ik door dat het geen moei-
lijk parcours was. Het was bijna vlak en er lag amper 
modder. Een parcours dus voor hardlopers als Johan 

Neve, Jaap Stijlaart of Theo Wolberg. 
Mannen met wie ik normaal te maken 
heb maar die, gelukkig voor mij, bij dit 
NK in een lagere leeftijdscategorie , 
M60, zaten. Als M65-er wist ik niet 
precies wie ik te vrezen had, omdat 
geen van de deelnemende namen me 
bekend voorkwamen. 

Het eerste rondje
Alle 50+ mannen gingen gelijk van start 
voor een race van vier rondjes van 1,7 
km. Dankzij de rugnummers, waarvan 
de eerste twee cijfers de leeftijdscate-
gorie vormden, kon ik makkelijk zien 
wie me allemaal voorbij renden. Dat 

waren er direct na de start een heleboel, mede omdat 
de eerste kilometer vooral over aangestampte bos-
paden liep. Halverwege kwamen wat bochtjes en op 
driekwart liep het bospad wat op en neer en lagen er 
vier bomen om overheen te springen. Hierna nog een 
paar bochtjes en iets wat op modder leek en klaar 
was het rondje. 

Het bleef leeg achter me
De speaker bij de meet riep telkens de top drie per 

De Nijverdalse atletiekvereniging ASV Atletics heeft 
besloten om de Nederlandse Kampioenschappen 
Cross 2022 af te gelasten. De landelijke kampioen-
schappen staan op 5 en 6 maart in de agenda. De 
lokale wedstrijdorganisatie vindt dat er in aanloop 
naar het evenement teveel onzekerheden zijn, die 
worden veroorzaakt door de huidige coronamaatre-
gelen. Hierdoor kan het organiseren van een kwa-
litatief goede wedstrijd niet worden gegarandeerd. 
De Atletiekunie ondersteunt dit besluit.
 
Het besluit werd genomen naar aanleiding van de 
harde lockdown, die afgelopen weekend werd afge-
kondigd. Voorzitter van het NK-comité Ernst Haits-
ma: “Helaas het is niet anders. Gezondheid gaat voor 
alles. Ook de besmettingsrisico’s voor de vrijwilligers 

Vooraf  
“Word wat verlegen van al die lovende woorden. Ben 
geen supertalent, doe wat ik graag doe”. Dit was de re-
actie van Pieter Servatius (bijna 80), psychiater in ruste, 
op de eenenzestig opmerkingen, honderdnegenenzestig 
opgestoken duimpjes, kloppende hartjes en grappige 
emoij’s die hij kreeg naar aanleiding van zijn FB-post op 
31 december jl.: “Vandaag de laatste loop van het jaar. 
Wilde nog graag de 3000 km volmaken. Het werden er 
3011.”. Terugkerende opmerkingen: respect, geweldige 
prestatie, superknap, inspirerend, ik heb dus nog dertig 
jaar te gaan, maak een diepe buiging, enz.
 
Ik ken Pieter niet echt. Een paar keer hebben wij kort 
met elkaar gesproken voor of na de Dam tot Dam-
lopen. Mijn interesse om een keer met hem verder 
te spreken (en ook samen te lopen) was zodanig ge-
groeid door dit FB-bericht, dat ik contact met hem 
heb opgenomen en wij op 5 januari jl. uitgebreid met 
elkaar gesproken hebben. De Geestelijke Gezond-
heidszorg heeft sowieso mijn interesse. Ruim tien jaar 
ben ik vrijwilliger/ervaringsdeskundige bij GGZ-NHN 
geweest en daar o.a.  Runningtherapie gegeven aan 
cliënten en intervisiebijeenkomsten met ervarings-
deskundigen begeleid. Voorafgaand aan het gesprek 
had ik niets voorbereid. Wel wilde ik een tweege-
sprek, een uitwisseling van ervaringen tussen twee 
leeftijdsgenoten met de gemeenschappelijke passie 
hardlopen en daarnaast verschillende achtergronden 
en (werk)ervaringen.

Opleiding en werk
In het kort iets over de opleidingsweg die Pieter heeft 
bewandeld.  Naast de artsenstudie van 6 jaar vergt 
de opleiding voor psychiater nog 4.5 jaar. In die peri-
ode heeft hij verschillende leuke en leerzame stages 
gehad, o.a. bij het verloskundig team van het OLVG-
ziekenhuis. Tijdens de militaire dienstplicht heeft hij, 

leeftijdscategorie om. Tot mijn verbazing liep ik na 
de eerste ronde voorop bij de M65. In ronde drie zat 
een leeftijdsgenoot vlak achter me, maar na een kor-
te versnelling bleef het leeg achter me, op een zich 
voortdurende verontschuldigende M50-er na. Hij 
had last minute ingeschreven en had een afwijkend 
nummer. Steeds als hij me voorbij wilde lopen riep hij: 
“Ik ben geen M65-er hoor”.

Ceremonie bijna gemist
Zo stevende ik, na twee derde plaatsen bij een NK 
Cross, in dit tweede corona jaar als winnaar en dus als 
NK kampioen M65 op de finish af! Mijn eerste over-
winning op nationaal niveau! Na afloop veel bijpraten 
met mijn hardloopvrienden. Rustig aan in de gezellige 
omkleedtent, want doorgaans laten prijsuitreikingen 
lang op zich wachten. Nou, mooi niet deze keer. Ik 
was zelfs te laat. Gelukkig was de speaker/ ceremo-
niemeester zo aardig om het nog een keer over te 
doen en ook de nummers 2 en 3 klommen nog even 
het podium op.

Iedereen blij
Een geslaagd NK Cross ondanks de corona beperkin-
gen, dat eigenlijk ruim een half jaar eerder gepland 
stond. Daarom leek het wel of er alleen maar opge-
wekte mensen rondliepen, blij dat het uiteindelijk 
toch doorging. De organisatie verliep vlot en het 
weer werkte ook mee. Zeker op deze eerste dag was 
het droog. Toen ik in de auto stapte en terugreed naar 
Amsterdam begon het te regenen. Op naar het vol-
gende NK Cross in maart 2022 in Nijverdal!

Oscar Smit

en de financiële risico’s voor de club zijn te groot.”
De Nederlandse Kampioenschappen Cross worden 
georganiseerd onder auspiciën van de Atletiekunie. Er 
zal nog gekeken worden naar mogelijkheden voor een 
alternatief voor de NK in 2022. Haitsma: “Wat ons 
betreft worden alle opties afgewogen om de lopers 
later in 2022 te laten genieten van ons schitterende 
parcours. Daar kijken we nu al meer dan twee jaar 
enorm naar uit.” 
 
De Atletiekunie en de Nijverdalse organisatie waren 
al overeengekomen dat de gemeente Hellendoorn het 
strijdtoneel wordt van het NK-weekend in 2023. Eer-
der organiseerde de Overijsselse gemeente de NK’s 
van 2010 en 2011. 

na de eerste rekruten opleiding, 
een aantal aparte functies ge-
had o.a. als ”Kamparts” in Kamp 
Vught, waar in de jaren ’50 3.000 
Molukse KNIL-militairen en hun 
gezinnen tijdelijk zouden verblij-
ven. Ik vertelde dat ik in de jaren 
’60 vijf jaar gediend heb bij het 
Regiment van Heutsz (de voort-
zetting van de KNIL) en die we-
reld min of meer voor mij bekend 
is. Duiken was voor Pieter ook 
een hobby en via een opleiding 
bij de Mariniers is hij ook duikarts 
geweest, die bij calamiteiten als 
caissonziekte moest optreden. 
Na de dienstperiode brak een 
lange werkzame periode aan bij 
verschillende instellingen voor 
geestelijke gezondheidszorg. In 
deze periode heeft hij zich ook 
verdiept in het werken met hyp-
nose en gezin- en relatiethera-
pie. Het werken in een polikliniek 
Psychiatrie waar cliënten gediag-
nosticeerd en behandeld worden 
voor een psychische aandoening 
was een van zijn voornaamste 
werkzaamheden uit zijn carrière 
als psychiater.  

Hardlopen
Waar wij nog niet over gesproken hadden is waar 
het hardlopen in zijn leven is begonnen. Uithou-
dingsvermogen was al vroeg ontwikkeld door lange 
schaatstochten en ‘duikvakanties’ in Zuid-Frankrijk 
(VO-2 max). Begin ’90 richtte Pieter met succes een 

Startnummer
 en medaille

De start

Oscar mag zich nog wat langer “Nationaal Kampioen” noemen dan verwacht; Al snel na het afkondigen van 
de lockdown in december werd de NK Cross in Nijverdal, die gepland stond in het weekend van 5 en 6 maart 
2022, afgelast. Op de site van de Atletiekunie werd dit met onderstaande tekst gecommuniceerd.

Toon Verkerk

Boomstammen
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scheidenheid en niet op de voorgrond willen staan 
maakte dat anderen soms voor verassingen kwa-
men te staan. Bij de opleiding tot Duikarts stonden 
de (“Macho”) Mariniers versteld van de rust en het 
uithoudingsvermogen van Pieter in crisissituaties.

-  “Je gaat het redden!”. Pakweg zeven kilometer voor 
de finish van een marathon wordt veelal een ap-
pel gedaan op de mentale kracht van de hardloper. 
Iedereen heeft zijn eigen strategieën ontwikkeld. 
Voor Pieter werkt het zinnetje als een Mantra en 
die hij zichzelf regelmatig voorhoudt in die laatste 
zware kilometers. Dit speelde bijvoorbeeld een 
grote rol bij een van de marathons in Boston. Op 
het 28 kilometerpunt stopte hij bij een EHBO-post 
vanwege hevige pijn in zijn rechtervoet. De arts 
constateerde een gebroken teen en adviseerde 
om op te geven. Pieter wilde dit niet en verzocht 
de teen te spalken met de naastliggende teen. Hij 
heeft de marathon uitgelopen.

-  “Leef je in en mee met de ander!”  Soms loopt Pie-
ter in wedstrijden (oudere) lopers voorbij die voor-
heen veel sneller waren dan hij. Hij verwondert 
zich dan daarover, is geïnteresseerd in de ander en 
zou het liefst naast hem of haar willen lopen en 
vragen: “Vertel, wat is er met je gebeurd?” De vraag 
die Pieter ontelbare keren gesteld zal hebben aan 
cliënten in zijn functie als psychiater. Ook uit de 
reacties die Pieter geeft op berichten van lopers 
die bijvoorbeeld blessureleed ondervinden spreekt 
zijn medeleven en compassie met de ander.

Wij waren nog lang niet uitgepraat. De afspraak om 
het gesprek, al lopend in het Amsterdamse Bos voort 
te zetten, ligt er. Ik kan niet wachten.

Walter van Gelderen

loopgroep op bij het Psychiatrisch ziekenhuis “Voge-
lenzang” (nu GGZ-instelling InGeest) in Bennebroek. 
Inmiddels was hij lid geworden van av Phanos, Am-
sterdam. Dit is de start van zijn hardloop carrière. 
Pieter heeft veel in Amerika gelopen o.a. in New York 
(10 x, pr in ’97, 3:11) en Boston (3x) In 2016 was hij 
in Valencia samen met zijn zoon die voor het eerst 
een marathon liep 3:50 voor Pieter, 3:35 voor zoon. 
Uiteraard zijn ook veel wedstrijden in eigen land ge-
lopen. De foto bij dit artikel spreekt voor zich: “Klaar 
voor de start van de DamtotDamloop, een thuiswed-
strijd!”

Voorbij de informatie
Het voorgaande van dit artikel is vooral beschrijvend 
geweest, (summiere)informatie over opleiding en 
werkervaringen plus een greep uit zijn hardloopcij-
fers. Mijn motivatie om met Pieter te spreken was, 
naast deze informatie, een beeld te krijgen van de 
thema’s die in zijn (hardloop)leven centraal stonden 
en nog staan. Dat is riskant, het zijn mogelijk inter-
pretaties. Dat zij zo. Het zijn thema’s en uitgangs-
punten die wellicht breed herkenbaar zijn. Bij elkaar 
typeren zij m.i. Pieter Servatius.

-  “Doe wat je graag doet!” Dit is een inkopper, in re-
actie op de loftuitingen op zijn FB bericht schreef 
Pieter dit. In het gesprek kwam dit thema een paar 
keer terug. De stages tijdens de opleiding vond hij 
bijvoorbeeld vaak zo boeiend, leuk en leerzaam dat 
hij daar veel tijd en energie in stak. Betekende ove-
rigens wel een vertraging van de opleiding. 

-  “Wees bescheiden”. IJdelheid, borstklopperij is 
hem vreemd. Het vermelden van de 3000 km (al-
leen geplaatst in de groep “Hardlopen 50 plus”) 
was bedoeld om oudere lopers te inspireren. Niet 
met de ondertoon van “Kijk mij eens!”. Die be-

“De Halve van Egmond” 
anders dan anders

“Komen jullie uit Leeuwarden, ik kom uit Helmond!” 
Egmond a/z, zondagmorgen, 9 januari 2022, 08.30 
uur. De parkeerplaats aan de boulevard loopt al aar-
dig vol. Hardlopers zoeken elkaar op, soms met de te-
lefoon in de hand op twee meter afstand van degene 
die ze zoeken. Afspraken zijn gemaakt om toch maar 

“Egmond” te gaan lopen. Zo loop ik ook even te zoeken 
naar Ton van den Berg (avVN-er) die een oproep op FB 
heeft gedaan om met een paar vrienden van FB zoals 
hij schreef “Puur voor de fun met tempo gezelligheid 
Egmond lopen.”
 
Door mul zand praten over ultra
Acht lopers hadden zich aangemeld o.a. een vader en 
zijn zoon uit Leeuwarden en een loper uit Helmond 
die om 06.30 uur al in de auto zat. Precies om 09.00 
uur vertrokken wij. De stevige wind was Noordwest, 
een relaxte start voor de zeven km strand richting 
Bakkum. Zo relaxt was het strand ook weer niet. Het 
was hoogwater en tegen de duinen was het zand 
vaak mul. Typisch horend bij Egmond, onvoorspelba-
re (weers)omstandigheden. Wij liepen in wisselende 
tweetallen en spraken over van alles met elkaar. Zo 
sprak ik een poosje met Richard Keppel, ultrarunner. 
Een paar jaar geleden stond in het NHD een mooi ar-
tikel over hem met de kop: “Het liefst loop ik alleen.” 
In de afgelopen jaren heeft hij prachtige “reizen”, zo-
als hij dat noemt, gemaakt zoals: 40 marathons in 40 
dagen langs de kust van Wales en een rondje Arden-
nen van 171 km. 

Een terugblik door Walter van Gelderen en Ton van den Berg

Het bloed kruipt…
Wij haalden in en werden ingehaald. Heel veel lo-
pers zijn zo verknocht aan deze bijzondere loop 
dat zij ook in “bijzondere” en beperkende om-
standigheden ervoor gekozen hadden om toch de 
belevenis van Egmond aan den lijve te ervaren. Al 
lopend en pratend met plas- en fotopauzes komen 
wij inmiddels weer aan bij de Bloedweg, vlak voor 
Egmond. In de wedstrijden is op dit moment het 
kruit al verschoten en is deze km bloedzwaar. Het 
gaat nu flink regenen en waaien. We raken elkaar 
wat kwijt. Even lijkt het op ieder voor zich. Maar 
ook wordt op elkaar gewacht. Op de parkeerplaats 
worden foto’s gemaakt en afscheid genomen. Op 
FB worden foto’s uitgewisseld en elkaar bedankt 
voor de gezamenlijke reis die gemaakt is. “De Halve 
van Egmond”, anders dan anders. Ik heb genoten. 

Walter van Gelderen

Een “avVN-er met derper roots” aan het woord
Al lange tijd was bekend dat de halve van Egmond 
niet doorgaat. Voor ons, oude rotten en lokalen die 
Egmond als achtertuin hebben, is dit natuurlijk jam-
mer maar niet onoverkomelijk. Toch vroegen een 
aantal mensen via Facebook of ik de route wilde lo-
pen, want ze wisten de juiste route niet! 

Ervaringsdeskundig
Ikzelf heb veel edities gelopen en natuurlijk ook de 
oude route andersom, dus voor mij een peulenschil 
om elke route maar te bedenken. In de december-
maand loop ik gewoontegetrouw elke zondag in 
het duingebied van Egmond, ook deze maand twee 
keer gelopen en ook nog een keer met Walter om 
maar weer eens een lange afstand samen te doen. 
Toen ook een flinke wind en daarom hebben we 
de route andersom gedaan. Altijd leuk, je ziet de 
omgeving toch anders.

Met verstand
Na de oproep op FB had ik veel reacties dat ze 
zouden komen, maar weet uit ervaring dat er toch 
wel een aantal afvallen om welke reden dan ook. 
In deze rare coronatijd is het natuurlijk gezond om 
lekker buiten te hollen in de frisse zeewind. De re-
gels in acht nemen is natuurlijk wel verstandig en 
dat had ik ook gevraagd op FB: “gebruik je gezonde 
verstand”. 

Ontspannen lopen
Ik kom zelf aan rond 08.45 en ga even het strand 
op om te voelen hoe de wind staat en de staat van 
het strand is. West Noord West 5 is de wind dus 
gunstig om eerst over het strand te gaan. Wel een 
smal strandje maar beter smal en zacht dan de laat-
ste 7 km buffelen tegen de wind in.

Al snel vinden we elkaar op de parkeerplaats op de 
werf en gaan met 7 man en 1 vrouw op pad. Het 
devies was lekker lopen af en toe een kleine stop 
en een fotomoment of plaspauze, we komen om 
te genieten en niet om een pr af te dwingen en de 
langzaamste bepaalt het tempo. 

Het water hoger dan hoog
Bij de afgang van het strand zien we de kite-surfers 
al de mooiste sprongen maken, we lopen gestaag 
in tempo zodat we kunnen praten, we maken ken-
nis met elkaar en lopers hebben al snel mooie ver-
halen te delen, altijd leuk en ontspannend. Zo is er 

een loper, Piet Boelens genaamd, die voor KIKA al 
bijna 100.000 euro bij elkaar gelopen heeft; Dat is 
toch wel een vermelding waard! We lopen halver-
wege het strand en dan zien we dat er nog maar 
een strookje van een meter of 10 over is. Bijna door 
het water, het is op het moment van lopen hoog 
water, en wind uit de verkeerd hoek drijft het water 
hoog op, er zijn flinke stukken duin weggeslagen.

In gedachten bij Ron Teunissen
Op 5 km zien we de strandtenten van Castricum, 
we lopen op het stuk waar het altijd iets sompig is, 
dat is nog uit het verleden dat het OerIJ hier uit-
mondde, deze watergang en zoetwaterbel is nog 
altijd aanwezig.

We wandelen even de strandopgang op en maken 
wat foto’s, tientallen lopers komen ons voorbij, alle-
maal bezig met hun eigen halve marathon, mooi om 
te zien en ook de gemoedelijkheid onder elkaar. We 
lopen richting camping en ik vertel aan de groep 
dat ik een paar keer meemaakte dat Ron Teunissen 
daar als toeschouwer op de hoogste klim stond te 
kijken. Hij zal vaak gegniffeld hebben met die dui-
zenden duintoeristen die in zijn achtertuin het heu-
veltje opkrabbelde waar zijn 
oppermachtige benen ooit 
als een jonge gems omhoog 
rende samen met zijn loop-
maat Jan Knippenberg.

Hagel op de 
slotklim
We lopen de camping op 
en maken daar een paar 
extra meters, want anders 
zouden we niet uitkomen 
op de 21. Zelf loop ik nu 
zwaar, of dit nu door de 
corona booster komt? Wie 
zal het zeggen, het gaat ge-
woon niet. Kan niet, zoals 
een maand ervoor gewoon 
lekker in hetzelfde tempo, 
doorstomen. 

Op een gegeven moment 
komen wij toch op de bloed-
weg terecht en met een vol-
le bak wind tegen doen we 
alsof er niets aan de hand 
is en gaan er tegenaan. We 
krijgen nog een licht hagel-
buitje op de koop toe en 
gaan zo richting de “van 
Speyk”, een laatste klimme-
tje en lopen door totdat we 
de 21 bereikt hebben. 

Het was een mooie tocht 
waarbij ik het altijd leuk 
vind om wetenswaardighe-
den of historische dingetjes van ons loopgebied te 
delen, want we wonen in een pracht land met veel 
mooie plekjes waarvan we eigenlijk veel te weinig 
weten. Genieten was het! Met een grote G! 

Ton van den Berg                                                                       

Ontspannen lopen

Terug op 
de parkeerplaats

Weinig loopruimte
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Kijken in de ziel van een ultrarunner
“Ik heb vanmorgen toch een bijzondere loper ontmoet!” 
Dit was het eerste zinnetje dat ik tegen mijn partner zei, 
nadat ik op 9 januari jl. met een groepje de (alternatieve) 
Halve marathon van Egmond gelopen had. Ik ging en-
thousiast verder: “Hij heet Richard Keppel, ultrarunner 
die zich helemaal thuis voelt bij lange trails in de bergen. 
Zijn 1e krachtproef, nog niet eens zo lang geleden, was 
een tocht van 1600 km langs de ruige kust van Wales. 
Hij deed daar veertig dagen over. Kan je dat bevatten, 
iedere dag een marathon!?” Ik wilde doorpraten maar 
zag dat de krant meer aandacht kreeg dan mijn verhaal. 
Tegen beter weten vroeg ik: “En, wat vind je ervan?” Zij, 
zuchtend, “Gekkenwerk, sportverdwazing, ongezond!” 
Ik denk dat mijn partner niet alleen staat in haar reactie. 

Ultralopers
Een vergelijkbare reactie kreeg ik ook toen ik een poos 
geleden tegen een vriend wat cijfers noemde die ho-
ren bij de prestaties van Ron Teunisse (samen met Jan 
Knippenberg, ultralopers van het eerste uur): 261,5 
km in 24 uur, 100 EM in 13 uur en 54 minuten, enz. Ik 
vraag mij soms af waar deze, vaak heftige en afwijzen-
de geluiden vandaan komen. Waarom niet of nauwe-
lijks begrip opgebracht kan worden voor de motivatie 
die ultrarunners hebben om deze, voor velen niet voor 
te stellen, doelen te realiseren. 

Samen lopen
Om hier zelf ook meer inzicht en antwoorden op te 
krijgen heb ik een afspraak gemaakt met Richard voor 
een “lopend interview”. Op 19 januari jl. hebben wij 
elkaar in Schoorl ontmoet. Ruim 2 uur hebben wij door 
de duinen en langs het strand met elkaar gelopen en 
gesproken. Onze ontmoeting in Egmond was kort, wij 
wisselden toen voortdurend van gesprekspartners. 
Veel verder dan wat uitwisselingen van loopervarin-
gen kwamen wij niet. Nu hadden wij twee uur. Ook 
al delen wij onze passie hardlopen, een eerste fase in 
dit gesprek was toch even aftasten, wat wil ik vragen 
en wat wil Richard kwijt aan mij? Richard vertelde als 
voorbeeld dat een paar jaar geleden de kop van een 
interview in krant luidde: “Het liefst loop ik alleen!” bij 
een aantal (loop)vrienden viel dat niet in goede aarde. 

ontmoetingen met anderen en met je zelf. 

Weglopen
De vraag “Loop je voor iets weg?” kan confronterend 
zijn. Ron Teunisse was in zijn columns in Runner’s 
World daar heel duidelijk over. Zijn dagelijkse loop 
door de duinen van Castricum naar Santpoort en terug 
was een weglopen van de hectiek en praatcultuur zo-
als hij die ervaarde in het Provinciaal Ziekenhuis. In de 
duinen voelde hij zich thuis en geborgen. Richard her-
kent zich hierin. Hij kent de paden en de ongebaande 
paden in het duin, loopt daar ook in het donker om te 
oefenen voor de meerdaagse trails. Het avontuur blijft 
wenken. In het (leuke) boekje van Bram Bakker “Ultra” 
staat dat ultralopen aansluit bij het individualistische 
karakter van de ultraloper. Hij vermoedt dat hij of zij 
iemand is die bovengemiddeld veel tijd voor zich no-
dig heeft. Toen ik, voorafgaand aan de afspraak, aan 
Richard vroeg wat hij gemeen had met Ron Teunisse 
schreef hij “Wij zijn beiden eigengereid en op ons zelf”. 
De oogst van het lopen voor Richard die ik tussen de 
regels door hoorde: de euforie om de finish heel te 
halen, trots op jezelf zijn om de moeilijkheden op je 
pad op te lossen en het genieten van in de natuur op-
genomen te zijn, er van deel uit te maken. 

Tot slot
Richard is een rasechte storyteller en kan avondvul-
lend en inspirerend vertellen over zijn loopavonturen. 

De Nederlandse kampioenschappen atletiek voor 
masters zijn voor 2022 toegewezen aan Athlos. De 
kampioenschappen worden gehouden van vrijdag 27 
tot en met zondag 29 mei.

Nadat Athlos eerder in 1970, 1993 en 2003 een Ne-
derlands kampioenschap cross had mogen organiseren 
was het wachten op een Nederlands kampioenschap 
op de baan. Weliswaar werd in 2006 met succes een 
Nederlands Kampioenschap Werpvijfkamp in Harder-
wijk gehouden, maar dat was nog geen compleet NK. 
Athlos had weliswaar geopteerd om in 2019 en 2020 
een Nederlands kampioenschap cross te mogen hou-
den, maar dit werd net door de neus geboord door de 
atletiekvereniging Noordoostpolder uit Emmeloord. 
Nu komt de top van de Nederlandse master atletiek 
in 2022 naar Harderwijk. Het wedstrijdorganisatie 
comité van de vereniging is er in elk geval klaar voor. 

av HERA
Wij begonnen bij de start van het serieuze sporten. 
Bij av HERA in Heerhugowaard maakte Richard deel 
uit van de sprintersgroep. Een kort verblijf, sprinten 
bezorgde hem veel blessures. Bij HERA ontmoette hij 
Peter Rietveld. Peter is ook ultrarunner (In 2010 Ne-
derlandse titel 228 km in 24 uur) Hij leerde veel van 
Peter en omdat het lopen van langzame lange duurlo-
pen hem goed afging is hij zich in deze richting gaan 
ontwikkelen. Een boost in zijn denken en voelen was 
het boek van avonturierster/ultraloopster Jolanda Lin-
schoten: “Niet de race maar de reis.”

Wales
De start van de grote lopen was dus de 1600 km in 
Wales. Beginnersfouten zijn gemaakt; bijvoorbeeld 
te veel meegenomen en navigatie problematiek. Een 
tocht als deze vroeg voortdurend om creatieve oplos-
singen te vinden voor datgene waar hij tegenaan liep. 
Een volgend avontuur was de “1e 100 mijl ’er” in Bel-
gië. Een rondje Ardennen, samengelopen met Michiel 
Panhuyzen, een van de sterkste ultrarunners in Euro-
pa. Resultaat: 168 km in 27 uur en 53 minuten. De op-
somming van resultaten is lang niet compleet. Dit jaar 
in mei gaat Richard naar Griekenland om zijn titel van 
drie jaar geleden (door corona twee jaar overgeslagen) 
te verdedigen van de “Corfu Mountain Trail (112 km)

Een pas op de plaats
Ergens (Ik heb uiteraard geen aantekeningen kunnen 
maken) in het gesprek vertelde Richard dat er een pe-
riode was waar tegenslag in zijn bestaan kwam. Een 
stressvolle fase waar een vraag als: “Wat wil ik nog 
verder in en met mijn leven?” de ruimte kreeg. Ruim 
vier maanden heeft hij bij een klooster in Nepal de tijd 
genomen, via meditatie en yoga, om op deze vraag in 
te gaan. Als voorbeeld van een ingewortelde stress 
veroorzakende overtuiging van vroeger was de bood-
schap: “Van hard werken is niemand doodgegaan!” 
Het betekende dat hij in zijn werk te veel deed, ga-
ten die vielen opvulde, zich uitputte. In deze periode 
in het klooster lukte het om deze overtuiging(en) te 
leren zien en aan te passen.

Op zoek naar antwoorden
In het kader van een “kijkje in de ziel” zijn in het ge-
sprek tot nu toe belangrijke vragen nog niet echt aan 
de orde gekomen. Dat zijn vragen als: “Waar doe je 
het voor?” “Loop je voor iets weg?” “Ben je afhankelijk, 
verslaafd, aan hardlopen?” Dit zijn vaak lastige vragen 
voor de loper. Het nauwelijks verhulde oordeel van 
de vragensteller is voelbaar. Jouw passie dan te moe-
ten verklaren en te verdedigen is water naar de zee 
dragen. Op dit moment in het interview stelde ik niet 
alleen de vragen, ik ging ook op de vragen in. Ik kon 
niet aan de kant als interviewer blijven staan. Op dat 
moment meer als mede hardloper die, op een heel an-
der niveau, toch ook bekend is met de vreugde en het 
verdriet wat hardlopen met zich meebrengt. 

Reizen
De ondertitel van het boek “Niet de race maar de reis” 
luidt: “Een inspirerend verhaal over trailrunning, vrij-
heid en jezelf overwinnen”. De beide titels bevatten 
al veel antwoorden op de vraag waar Richard het voor 
doet. Hij reist graag, heeft vrienden in Griekenland en 
elders. Een ultraloop is ook een reis met bijzondere 

Ik heb een kijkje in de ziel van ultrarunner Richard 
Keppel gekregen. 

Walter van Gelderen

Wedstrijdatleten van 
avVN, die aan het kam-
pioenschap willen deel-
nemen, dienen zich zelf 
in te schrijven via de site 
van de atletiekunie. Het 
is verstandig om, indien 
mogelijk en om teleur-
stelling te voorkomen, 
in de periode vóór het 
kampioenschap een re-
sultaat neer te zetten op 
de gewenste onderde-
len, tijdens een officiële 
baanwedstrijd.

Toon Verkerk

NK 10 km in Schoorl geannuleerd

NK Masters baan 2022 naar Athlos 
in Harderwijk

Sportorganisatie Le Champion heeft, in overleg met Gemeente Bergen en Gemeente Zandvoort, besloten 
de Groet uit Schoorl Run op zondag 13 februari te annuleren. De organisatie is tot dit besluit gekomen na 
de laatste persconferentie van het kabinet op vrijdag 14 januari. Dit heeft helaas ook tot gevolg dat het 
Nederlands kampioenschap 10 km op de weg niet doorgaat. De Atletiekunie onderzoekt samen met Le 
Champion  of de NK 10 km op een ander moment kan plaatsvinden.

In 2021 werd het NK alsnog georganiseerd tijdens de Hemmeromloop. Volg de berichtgeving via Atletieku-
nie en/of Le Champion of dit opnieuw het alternatief is. De Hemmeromloop 2022 staat gepland op zondag 
28 augustus.

En onbegaande paden

Over paden...
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Verslag Platform Masters
Zo’n 2 tot 4 keer per jaar vergadert het Platform 
Masters van de Atletiekunie. Tijdens de laatste ver-
gadering werden de medaillelimieten en de kampi-
oenschappen op de weg besproken. 

In vorige uitgaven van avVN nieuws hebben we al 
regelmatig de medaillelimieten onder de aandacht 
gebracht. Met ingang van 2022 lijken er, zeker voor 
de oudere leeftijdscategorieën, aanpassingen te 
komen waardoor medailles voor meer atleten haal-
baar worden. De nieuwe limieten staan op de site 
van de Atletiekunie en hebben we elders in dit blad 
geplaatst.

Bij NK wegwedstrijden worden de oudste atleten 
ingedeeld bij een (veel) jongere leeftijdscategorie, 
waardoor het winnen van een medaille uitgesloten 
is. In de toekomst, hopelijk vanaf 2022, ontvangt 
ieder in zijn of haar leeftijdscategorie de verdiende 
medaille, ook wanneer er slechts 1 atleet in die ca-
tegorie uitkomt.
Ter informatie hieronder het verslag van de laat-
ste vergadering van het Platform Masters. In de 
toekomst zullen we vaker het verslag in het avVN 
nieuws opnemen. (op de site van de Atletiekunie 
zijn de verslagen vanaf 2018 terug te vinden)

Toon Verkerk
Toon Verkerk
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Aanwezig: Peter de Leeuw (voorzitter), Fennie van Osch, Tilly Jacobs, Ingrid van Dijk, Carla Ophorst, 
Stefan Beerepoot (bondsbureau) 
Afwezig (m.k.): Martin Matse 
Gast: Weia Reinboud 
 
 
1 Verslag 21 juli 2021 
V.w.b. aanvragen wereldrecords Gonny Mik en Wendy Koolhaas, die nog niet op de lijst 
van wereldrecords vermeld staan, antwoordt Stefan dat deze records via de EMA zijn 
aangevraagd (de procedure is: EMA geeft dit door aan de WMA). Navraag door de 
Atletiekunie heeft nog niets opgeleverd. 
Weia zegt dat ook haar record hoogspringen wel als ER bij de EMA staat, maar (nog) niet 
als WR bij de WMA. Zal nogmaals worden nagevraagd. (actie: Stefan). 

Verslag verder goedgekeurd. 
 
2 Terugblik op afgelopen jaar 
NK masters Hengelo waren goede wedstrijden. Er waren ook geluiden dat het een saaie 
wedstrijd was en dat men streng was. 
Opm. Stefan: de Atletiekunie registreert atleten, die met hun paspoort hun Nederlandse 
nationaliteit hebben aangetoond. Zo ontstaat er een bestand waarin uiteindelijk van de 
meeste deelnemers aan Nederlandse kampioenschappen de nationaliteit vast staat. 

De Atletiekunie hanteert voor alle categorieën bij Nederlandse kampioenschappen 
uniforme regels ten aanzien van de nationaliteit van de atleten. Alleen atleten met de  
Nederlandse nationaliteit kunnen meedoen; voor de masters wordt hierop geen 
uitzonderling gemaakt. 

Bij de werpmeerkamp in Edam zijn helaas de verkeerde medaillelimieten gehanteerd. 
Er zijn van de 32 mogelijke medailles 18 uitgedeeld. 

3 Medaillelimieten 
Weia Reinboud is uitgenodigd om over dit onderwerp mee te praten. 
Het systeem van de medaillelimieten is gebaseerd op bepaalde data, met de 
achterliggende gedachte dat de prestatie NK-waardig moet zijn. 
Uit het land kwamen reacties (met soms zelfs (onaanvaardbare !) scheldpartijen richting 
Weia) dat in de voor 2021 vastgestelde limieten bepaalde onlogische elementen zouden 
zitten. Vandaar dat het Platform heeft besloten om deze limieten bij het NK masters 
2021 in Hengelo niet te hanteren. 
Weia zegt dat in de ‘oude’ limieten sommige categorieën werden benadeeld en dat dit in 
de nieuwe limieten (2021) reëler is geworden. 
 
Opvallend is dat bij de oudste categorieën bij de mannen de prestaties relatief steeds 
minder worden, terwijl het bij de vrouwen andersom is: vrouwen gaan naarmate ze 
ouder worden relatief steeds beter presteren. 

De Atletiekunie vindt sportparticipatie belangrijk; zij ziet masters-sport als breedtesport. 
Gezond en verantwoord sporten staat voorop. 

Besloten wordt om de limieten over het algemeen iets soepeler te maken (vanaf 2022).  
Weia zal een ander systeem hanteren en een nieuwe set medaillelimieten maken 
(uiterlijk 1 december). Daarna zal worden bekeken wat het effect zal zijn. 
Weia zal hier ook een toelichting bij schrijven. 
Als de set limieten klaar is, zal deze aan een aantal atleten uit drie ‘onderdelen’ (werpen, 
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lopen en springen) worden voorgelegd en gevraagd om hun mening er over te geven, 
voordat ze definitief zullen worden. 

4 Wegwedstrijden  
Bij NK’s op de weg, waar geen medaillelimieten worden toegepast, geldt dat bij minder 
dan drie deelnemers categorieën kunnen worden samengevoegd. Een oudere atleet, die 
de enige is in zijn categorie, moet nu sneller lopen dan atleten uit een jongere categorie 
om een gouden medaille te kunnen winnen. Zelfs als deze atleet een Nederlands record 
zou lopen in zijn categorie, kan het toch gebeuren dat hij geen gouden medaille wint. 
Hoe ouder, hoe minder deelnemers, zeker bij de vrouwen; ook zij moeten gewaardeerd 
worden voor de prestatie die zij leveren. 

Carla stelt voor om de regel dat bij minder dan drie deelnemers categorieën worden 
samengevoegd, af te schaffen. Elke atleet wordt in zijn eigen categorie gewaardeerd en 
ontvangt een medaille, als hij daarvoor in aanmerking komt. 
(voorstel, actie: Peter). 

5 Toekenning mastersbeker 2021 
Bij de toekenning van de mastersbeker 2021 zullen ook prestaties uit het jaar 2020 
worden meegenomen. Er wordt een voorstel gedaan voor een kandidaat; de Atletiekunie 
zal het voorstel van het Platform beoordelen. 

6 Wat verder ter tafel komt 
V.w.b. het aantal toegelaten masters (werpers en springers) bij een NK moet er worden 
gekeken naar de totale capaciteit van de wedstrijd, niet per categorie. M.a.w. als er in 
een bepaalde categorie maar 2 deelnemers zijn, dan kan dat betekenen dat er in een 
andere categorie ruimte is voor méér deelnemers dan in de regelgeving staat 
aangegeven. De tekst in de regelgeving zal worden aangepast (actie: Stefan) 

Weia merkt op dat bij een NK, voor de vroegste onderdelen op een dag, het fijn zou zijn 
als de meldtijden korter zouden kunnen zijn. 
Opm.: atleten die als reserves staan, horen tegenwoordig op de avond vóór de wedstrijd 
of ze mogen meedoen. 

Carla vraagt waarom bij baanwedstrijden alleen atleten met een wedstrijdlicentie mee 
mogen doen. Dat weerhoudt wegatleten ervan om een keer een baanwedstrijd te 
proberen. Stefan antwoordt dat de Atletiekunie deze regel zeker wil handhaven. 
Er wordt op dit moment een voorstel besproken om een dag-licentie te kunnen 
aanschaffen voor zgn. breedtesporters. 

Tilly vraagt of de Atletiekunie nog trainingspakkern gaat bestellen voor masters, die 
meedoen aan EK’s en WK’s. Antwoord is ‘nee’. De Atletiekunie gaat hier niet in 
investeren; alleen shirts en singlets zijn beschikbaar. De regel is: boven de taille moet 
een atleet herkenbaar zijn als (in ons geval) Nederlander. 

Fennie heeft aangegeven dat zij en Michel het ploegleiderschap voor de Nederlandse 
ploeg bij EK’s en WK’s willen gaan overdragen aan een jonger iemand. 
Actie: Peter zal een aankondiging maken en kandidaten oproepen om zich te melden 
voor de taak van ploegleider. Dit moeten kandidaten zijn, die bereid zijn om twee keer 
per jaar (voorjaar: indoor en zomer: outdoor) de tijd vrij te maken om de ploeg te 
begeleiden. 
 

Volgende vergadering: woensdag 9 maart 2022 om 19.00 uur Nieuwegein 
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Opm. Stefan: de Atletiekunie registreert atleten, die met hun paspoort hun Nederlandse 
nationaliteit hebben aangetoond. Zo ontstaat er een bestand waarin uiteindelijk van de 
meeste deelnemers aan Nederlandse kampioenschappen de nationaliteit vast staat. 

De Atletiekunie hanteert voor alle categorieën bij Nederlandse kampioenschappen 
uniforme regels ten aanzien van de nationaliteit van de atleten. Alleen atleten met de  
Nederlandse nationaliteit kunnen meedoen; voor de masters wordt hierop geen 
uitzonderling gemaakt. 

Bij de werpmeerkamp in Edam zijn helaas de verkeerde medaillelimieten gehanteerd. 
Er zijn van de 32 mogelijke medailles 18 uitgedeeld. 

3 Medaillelimieten 
Weia Reinboud is uitgenodigd om over dit onderwerp mee te praten. 
Het systeem van de medaillelimieten is gebaseerd op bepaalde data, met de 
achterliggende gedachte dat de prestatie NK-waardig moet zijn. 
Uit het land kwamen reacties (met soms zelfs (onaanvaardbare !) scheldpartijen richting 
Weia) dat in de voor 2021 vastgestelde limieten bepaalde onlogische elementen zouden 
zitten. Vandaar dat het Platform heeft besloten om deze limieten bij het NK masters 
2021 in Hengelo niet te hanteren. 
Weia zegt dat in de ‘oude’ limieten sommige categorieën werden benadeeld en dat dit in 
de nieuwe limieten (2021) reëler is geworden. 
 
Opvallend is dat bij de oudste categorieën bij de mannen de prestaties relatief steeds 
minder worden, terwijl het bij de vrouwen andersom is: vrouwen gaan naarmate ze 
ouder worden relatief steeds beter presteren. 

De Atletiekunie vindt sportparticipatie belangrijk; zij ziet masters-sport als breedtesport. 
Gezond en verantwoord sporten staat voorop. 

Besloten wordt om de limieten over het algemeen iets soepeler te maken (vanaf 2022).  
Weia zal een ander systeem hanteren en een nieuwe set medaillelimieten maken 
(uiterlijk 1 december). Daarna zal worden bekeken wat het effect zal zijn. 
Weia zal hier ook een toelichting bij schrijven. 
Als de set limieten klaar is, zal deze aan een aantal atleten uit drie ‘onderdelen’ (werpen, 

Verslag Platform Masters 3 november 2021 (Nieuwegein) 
 

Per 1 januari 2020 zijn de record onderdelen in lijn gebracht met de internationale regelgeving van World Athletics, 
European Athletics, World Master Athletics en World Para Athletics. Dit betekent dat een aantal record onderdelen bij vooral 
de masters is komen te vervallen. Bij de U23 categorie worden de recordonderdelen van de senioren gevolgd. Dit betekent 
dat bij de U23 een aantal recordonderdelen zijn toegevoegd. De records op betreffende onderdelen zijn bevroren. De 
bevroren record onderdelen staat in een apart overzicht op de website van de Atletiekunie 
 
5 km       
SEN  14.44 min   Sifan Hassan Eindhoven Atletiek Monaco (MON) 17-02-2019 
U23  *  vacant     
       
10 km        
SEN  30.59 min   Lornah Kiplagat Hylas   Alkmaar Tilburg 05-09-2004 
U23  *  vacant     
V35  32.23 min   Carla Beurskens Festina   Venlo Atlanta   (USA) 04-07-1990 
V40  32.39 min   Carla Beurskens Scopias   Venlo Brunssum 10-04-1994 
V45  34.16 min   Carla Beurskens Scopias   Venlo Brunssum 13-04-1997 
V50  36.52 min   Nicole Weijling-Dissel AAC, Amsterdam Schoorl 10-02-2019 
V55  38.47 min   Carla Ophorst Olympus '70   Naaldwijk Dordrecht 02-04-2017 
V60  39.46 min   Carla Ophorst Olympus ’70   Naaldwijk Den Haag 26-05-2019 
V65  44.47 min   Anne van Dijk a.v. Gouda Utrecht 19-10-2014 
V70  47.58 min   Els Raap Kombijsport   Badhoevedorp Utrecht 09-05-2017 
V75  52.05 min   Ria van Loon avVN   Hilversum Schoorl 10-02-2019 
V80  1.00.31 uur   Ada Habes-Ket Altis   Amersfoort Schoorl 10-02-2018 
V85  *   vacant        
V90  *  vacant    

        

½ marathon       
SEN  1:05.15 uur   Sifan Hassan Eindhoven Atletiek Kopenhagen (DEN) 16-09-2018 
U23  *  vacant     
V35  1.10.04 uur   Carla Beurskens Festina   Venlo Den Haag 31-03-1990 
V40  1.12.26 uur   Carla Beurskens Scopias   Venlo Den Haag 27-03-1994 
V45  1.14.21 uur   Carla Beurskens Scopias   Venlo Den Haag 23-03-1997 
V50  1.19.51 uur   Carla Beurskens Atletiek Helden Eindhoven 12-10-2003 
V55  1.25.33 uur   Carla Ophorst Olympus '70   Naaldwijk Den Haag 06-03-2016 
V60  1.26.13 uur   Carla Ophorst Olympus ’70   Naaldwijk Venlo 31-03-2019 
V65  1:39.07 uur   Jeannine Liebrand AV Cifla   Nijmegen Nijmegen 17-03-2019 
V70  1.48.30 uur   Martha van Hal Energie   Barendrecht Etten-Leur 30-10-2016 
V75  *   vacant        
V80  *   vacant        
V85  *   vacant        
V90  *  vacant    

        
marathon        
SEN  2.23.43 uur   Lornah Kiplagat Hylas   Alkmaar New York   (USA) 02-11-2003 
U23  *  vacant     
V35  2.25.52 uur   Lornah Kiplagat Hylas   Alkmaar Amsterdam 16-10-2011 
V40  2.28.18 uur   Miranda Boonstra Nijmegen Atletiek Eindhoven 14-10-2012 
V45  2.37.21 uur   Carla Beurskens RRA   Rotterdam Enschede 08-06-1997 
V50  2.52.47 uur   Ingrid Prigge LAAC-Twente   Oldenzaal Enschede 27-04-2014 
V55  3.07.08 uur   Cecile Jumelet van Heijningen NSL   Noordwijkerhout Rotterdam 12-04-2015 
V60  3:05.24 uur   Cecile Jumelet van Heijningen NSL   Noordwijkerhout Amsterdam 21-10-2018 
V65  3:38.00 uur   Jeannine Liebrand AV Cifla   Nijmegen Eindhoven 13-10-2019 
V70  3:58.22 uur   Digna de Boer Delta Sport, Zierikzee Etten-Leur 27-10-2019 
V75  *   vacant        
V80  *   vacant        
V85  *   vacant        
V90  *  vacant    

        
100 km        
SEN  7:35.44 uur   Irene Kinnegim NTB Amiens (FRA) 13-10-2018 
U23  *  vacant     

        
  

 

10 km snelwandelen       
U20  1.04.22 uur   Liesbeth van Leeuwen NOP   Emmeloord Amsterdam 28-01-2007 
V35  1.04.45 uur   Miny Starrenburg RWV   Rotterdam Roosendaal 28-04-1978 
V40  1.05.20 uur   Annie van der Meer RWV   Rotterdam Goirle 05-06-1988 
V45  58.15 min   Marleen Radder RWV   Rotterdam Rotterdam 06-02-2000 
V50  58.36 min   Marleen Radder RWV   Rotterdam Rotterdam 08-01-2006 
V55  1.00.33 uur   Marleen Radder RWV   Rotterdam Rotterdam 04-02-2007 
V60  1.02.40 uur   Marleen Radder RWV   Rotterdam Rotterdam 04-12-2011 
V65  1.08.34 uur   Riet Jonkers Attila   Tilburg Tilburg 04-10-2009 
V70  1:10.42 uur   Annie van der Meer RWV   Rotterdam Tilburg 07-10-2018 
V75  *   vacant        
V80  *   vacant        
V85  *   vacant        
V90  *  vacant    

        
20 km snelwandelen       
SEN  1:50.52 uur   Anne van Andel DAK   Drunen Lugano (SUI) 11-03-2018 
U23  *  vacant     
V35  2.09.00 uur   Annie van der Meer RWV   Rotterdam Mulhouse   (FRA) 28-08-1984 
V40  2.12.33 uur   Annie van der Meer RWV   Rotterdam Goirle 05-06-1988 
V45  2.04.30 uur   Marleen Radder RWV   Rotterdam Den Haag 31-05-1997 
V50  2.05.35 uur   Marleen Radder RWV   Rotterdam Olland 10-03-2002 
V55  2.10.31 uur   Marleen Radder RWV   Rotterdam Olland  (St-Oedenrode) 09-03-2008 
V60  2.50.51 uur   Anita Bakker RWV   Rotterdam Tilburg 23-06-2018  
V65  *  vacant     

V70  2:24.22 uur   Annie van der Meer RWV   Rotterdam Tilburg 07-10-2018 
V75  *   vacant       
V80  *   vacant        
V85  *   vacant        
V90  *  vacant    

        
50 km snelwandelen       
SEN  5.30.11 uur  Anne van Andel DAK Drunen Tilburg 01-10-2017 
U23  *  vacant     
V35  *  vacant        
V40  6.39.24 uur  Ilonka van Bemmel RWV   Rotterdam Schiedam 14-05-2016 
V45  6:37.22 uur  Larissa Droogendijk RWV   Rotterdam Tilburg 06-10-2019 
V50  *  vacant        
V55  *  vacant        
V60  *  vacant        
V65  *  vacant        
V70  *  vacant        
V75  *  vacant        
V80  *  vacant        
V85  *  vacant        
V90  *  vacant    

        
Ekiden {5-10-5-10-5-7,195 km}        
SEN  2.22.36 uur   nationaal team Nederland Yokohama   (JPN) 25-02-1990 

     Wilma van Onna * Carla Beurskens * Anne van Schuppen * Jolanda Homminga * Joke Kleyweg * Ine Valentin 
SEN  2.34.48 uur   club team De Bataven-Leiden Vught 20-03-1994 

     Suze Groen in 't Woud * Regina Hazeleger * Marja Hogenboom * Joke Kleyweg * Monique Bruins * Leny van der Plas 
U23  *  vacant  

 
 

Per 1 januari 2020 zijn de record onderdelen in lijn gebracht met de internationale regelgeving van World Athletics, 
European Athletics, World Master Athletics en World Para Athletics. Dit betekent dat een aantal record onderdelen bij vooral 
de masters is komen te vervallen. Bij de U23 categorie worden de recordonderdelen van de senioren gevolgd. Dit betekent 
dat bij de U23 een aantal recordonderdelen zijn toegevoegd. De records op betreffende onderdelen zijn bevroren. De 
bevroren record onderdelen staat in een apart overzicht op de website van de Atletiekunie 
 
5 km       
SEN  13.31 min   Mike Foppen Cifla   Nijmegen Nijmegen 19-07-2020 
U23  *  Vacant    
       
10 km        
SEN  28.08 min   Abdi Nageeye Cifla   Nijmegen Brunssum 07-04-2013 
    Richard Douma AV Zaanland Valencia (ESP) 12-01-2020 
U23  *  vacant    
M35  28.36 min   Marti ten Kate Fortis   Enschede Brunssum 10-04-1994 

M40  29.44 min   Aart Stigter 
Loopgroep AS   
Alkemade Oldenzaal 22-08-1999 

M45  31.03 min   Aart Stigter 
Loopgroep AS 
Amerongen Apeldoorn 06-04-2003 

M50  31.49 min   John van der Wansem LADB   Hilvarenbeek Rijsbergen 16-06-2001 
M55  33.01 min   Aart Stigter Loopgroep Aart Stigter Utrecht 30-09-2012 
M60  34.53 min   John van der Wansem LADB   Hilvarenbeek Vught 03-10-2010 
M65  37.02 min   Cees Stolwijk Altis   Amersfoort Schoorl 08-02-2015 
M70  39.14 min   Joop Rüter PAC   Rotterdam Rotterdam 09-10-2004 
M75  45.54 min   Wil van der Lee DAK   Drunen Kaatsheuvel 20-05-2006 
M80  50.57 min   Joop Rüter PAC   Rotterdam Rijsbergen 20-06-2015 
M85  1:03.54min   Joop Rüter PAC   Rotterdam Utrecht 05-06-2019 
M90  *   vacant        

        
½ marathon       
SEN  1:00.24 uur   Abdi Nageeye AV Cifla   Nijmegen Marugame (JPN) 03-02-2019 
U23  *  vacant     
M35  1.02.03 uur   Kamiel Maase Leiden Atletiek Schoorl 11-02-2007 
M40  1.04.46 uur   Aart Stigter Running De Meern Linschoten 20-12-1997 

M45  1.06.51 uur   Aart Stigter 
Loopgroep AS   
Alkemade Best 26-01-2003 

M50  1.07.10 uur   Piet van Alphen AAC   Amsterdam Den Haag 19-03-1983 
M55  1.12.33 uur   Piet van Alphen AAC   Amsterdam Leersum 30-08-1986 
M60  1.16.20 uur   Willem Ravensbergen De Bataven-Leiden Den Haag 28-03-1992 
M65  1.16.25 uur   Wil van der Lee DAK   Drunen Rosmalen 06-04-1997 
M70  1:26.27 uur   Cees Stolwijk Altis   Amersfoort Den Haag 08-03-2020 
M75  1.39.35 uur   Wil van der Lee DAK   Drunen Drunen 04-03-2007 
M80  1.57.11 uur   Willem Landman Spirit  Lelystad Amsterdam 15-10-2017 
M85  *   vacant        
M90  *   vacant        

        
marathon        
SEN  2.06.17 uur   Abdi Nageeye Cifla, Nijmegen Rotterdam 07-04-2019 
U23  *  vacant     
M35  2.08.21 uur   Kamiel Maase Leiden Atletiek Amsterdam 21-10-2007 

M40  2.16.31 uur   Aart Stigter 
Loopgroep AS   
Alkemade Rotterdam 20-04-1997 

M45  2.22.57 uur   Aart Stigter 
Loopgroep AS   
Alkemade Almere 04-05-2003 

M50  2.22.14 uur   Piet van Alphen AAC   Amsterdam Rotterdam 09-04-1983 
M55  2.27.54 uur   Piet van Alphen AAC   Amsterdam Chicago   (USA) 20-10-1985 
M60  2.38.32 uur   Wil van der Lee DAK   Drunen Amsterdam 15-09-1991 
M65  2.44.25 uur   Wil van der Lee DAK   Drunen Rotterdam 23-04-1995 
M70  2:59.26 uur   Egbert Zijlstra EAC De Sperwers Amsterdam 20-10-2019 
M75  3.37.32 uur   Karel Leeuwangh Fortuna Vlaardingen Rotterdam 13-04-2014 
M80  4.04.27 uur   Willem Landman Spirit  Lelystad Amsterdam 15-10-2017 
M85  *   vacant        
M90  *   vacant        

        
  

 

10 km snelwandelen       
U20  1.04.22 uur   Liesbeth van Leeuwen NOP   Emmeloord Amsterdam 28-01-2007 
V35  1.04.45 uur   Miny Starrenburg RWV   Rotterdam Roosendaal 28-04-1978 
V40  1.05.20 uur   Annie van der Meer RWV   Rotterdam Goirle 05-06-1988 
V45  58.15 min   Marleen Radder RWV   Rotterdam Rotterdam 06-02-2000 
V50  58.36 min   Marleen Radder RWV   Rotterdam Rotterdam 08-01-2006 
V55  1.00.33 uur   Marleen Radder RWV   Rotterdam Rotterdam 04-02-2007 
V60  1.02.40 uur   Marleen Radder RWV   Rotterdam Rotterdam 04-12-2011 
V65  1.08.34 uur   Riet Jonkers Attila   Tilburg Tilburg 04-10-2009 
V70  1:10.42 uur   Annie van der Meer RWV   Rotterdam Tilburg 07-10-2018 
V75  *   vacant        
V80  *   vacant        
V85  *   vacant        
V90  *  vacant    

        
20 km snelwandelen       
SEN  1:50.52 uur   Anne van Andel DAK   Drunen Lugano (SUI) 11-03-2018 
U23  *  vacant     
V35  2.09.00 uur   Annie van der Meer RWV   Rotterdam Mulhouse   (FRA) 28-08-1984 
V40  2.12.33 uur   Annie van der Meer RWV   Rotterdam Goirle 05-06-1988 
V45  2.04.30 uur   Marleen Radder RWV   Rotterdam Den Haag 31-05-1997 
V50  2.05.35 uur   Marleen Radder RWV   Rotterdam Olland 10-03-2002 
V55  2.10.31 uur   Marleen Radder RWV   Rotterdam Olland  (St-Oedenrode) 09-03-2008 
V60  2.50.51 uur   Anita Bakker RWV   Rotterdam Tilburg 23-06-2018  
V65  *  vacant     

V70  2:24.22 uur   Annie van der Meer RWV   Rotterdam Tilburg 07-10-2018 
V75  *   vacant       
V80  *   vacant        
V85  *   vacant        
V90  *  vacant    

        
50 km snelwandelen       
SEN  5.30.11 uur  Anne van Andel DAK Drunen Tilburg 01-10-2017 
U23  *  vacant     
V35  *  vacant        
V40  6.39.24 uur  Ilonka van Bemmel RWV   Rotterdam Schiedam 14-05-2016 
V45  6:37.22 uur  Larissa Droogendijk RWV   Rotterdam Tilburg 06-10-2019 
V50  *  vacant        
V55  *  vacant        
V60  *  vacant        
V65  *  vacant        
V70  *  vacant        
V75  *  vacant        
V80  *  vacant        
V85  *  vacant        
V90  *  vacant    

        
Ekiden {5-10-5-10-5-7,195 km}        
SEN  2.22.36 uur   nationaal team Nederland Yokohama   (JPN) 25-02-1990 

     Wilma van Onna * Carla Beurskens * Anne van Schuppen * Jolanda Homminga * Joke Kleyweg * Ine Valentin 
SEN  2.34.48 uur   club team De Bataven-Leiden Vught 20-03-1994 

     Suze Groen in 't Woud * Regina Hazeleger * Marja Hogenboom * Joke Kleyweg * Monique Bruins * Leny van der Plas 
U23  *  vacant  

 

WEG records vrouwen

WEG records mannen

M70 38.55 min Cees Stolwijk Altis Amersfoort Nunspeet 13-11 2021
M75 43.44 min Wim Oudejans AV Nijkerk Nunspeet 13 11 2021
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Per 1 januari 2020 zijn de record onderdelen in lijn gebracht met de internationale regelgeving van World Athletics, 
European Athletics, World Master Athletics en World Para Athletics. Dit betekent dat een aantal record onderdelen bij vooral 
de masters is komen te vervallen. Bij de U23 categorie worden de recordonderdelen van de senioren gevolgd. Dit betekent 
dat bij de U23 een aantal recordonderdelen zijn toegevoegd. De records op betreffende onderdelen zijn bevroren. De 
bevroren record onderdelen staat in een apart overzicht op de website van de Atletiekunie 
 
5 km       
SEN  13.31 min   Mike Foppen Cifla   Nijmegen Nijmegen 19-07-2020 
U23  *  Vacant    
       
10 km        
SEN  28.08 min   Abdi Nageeye Cifla   Nijmegen Brunssum 07-04-2013 
    Richard Douma AV Zaanland Valencia (ESP) 12-01-2020 
U23  *  vacant    
M35  28.36 min   Marti ten Kate Fortis   Enschede Brunssum 10-04-1994 

M40  29.44 min   Aart Stigter 
Loopgroep AS   
Alkemade Oldenzaal 22-08-1999 

M45  31.03 min   Aart Stigter 
Loopgroep AS 
Amerongen Apeldoorn 06-04-2003 

M50  31.49 min   John van der Wansem LADB   Hilvarenbeek Rijsbergen 16-06-2001 
M55  33.01 min   Aart Stigter Loopgroep Aart Stigter Utrecht 30-09-2012 
M60  34.53 min   John van der Wansem LADB   Hilvarenbeek Vught 03-10-2010 
M65  37.02 min   Cees Stolwijk Altis   Amersfoort Schoorl 08-02-2015 
M70  39.14 min   Joop Rüter PAC   Rotterdam Rotterdam 09-10-2004 
M75  45.54 min   Wil van der Lee DAK   Drunen Kaatsheuvel 20-05-2006 
M80  50.57 min   Joop Rüter PAC   Rotterdam Rijsbergen 20-06-2015 
M85  1:03.54min   Joop Rüter PAC   Rotterdam Utrecht 05-06-2019 
M90  *   vacant        

        
½ marathon       
SEN  1:00.24 uur   Abdi Nageeye AV Cifla   Nijmegen Marugame (JPN) 03-02-2019 
U23  *  vacant     
M35  1.02.03 uur   Kamiel Maase Leiden Atletiek Schoorl 11-02-2007 
M40  1.04.46 uur   Aart Stigter Running De Meern Linschoten 20-12-1997 

M45  1.06.51 uur   Aart Stigter 
Loopgroep AS   
Alkemade Best 26-01-2003 

M50  1.07.10 uur   Piet van Alphen AAC   Amsterdam Den Haag 19-03-1983 
M55  1.12.33 uur   Piet van Alphen AAC   Amsterdam Leersum 30-08-1986 
M60  1.16.20 uur   Willem Ravensbergen De Bataven-Leiden Den Haag 28-03-1992 
M65  1.16.25 uur   Wil van der Lee DAK   Drunen Rosmalen 06-04-1997 
M70  1:26.27 uur   Cees Stolwijk Altis   Amersfoort Den Haag 08-03-2020 
M75  1.39.35 uur   Wil van der Lee DAK   Drunen Drunen 04-03-2007 
M80  1.57.11 uur   Willem Landman Spirit  Lelystad Amsterdam 15-10-2017 
M85  *   vacant        
M90  *   vacant        

        
marathon        
SEN  2.06.17 uur   Abdi Nageeye Cifla, Nijmegen Rotterdam 07-04-2019 
U23  *  vacant     
M35  2.08.21 uur   Kamiel Maase Leiden Atletiek Amsterdam 21-10-2007 

M40  2.16.31 uur   Aart Stigter 
Loopgroep AS   
Alkemade Rotterdam 20-04-1997 

M45  2.22.57 uur   Aart Stigter 
Loopgroep AS   
Alkemade Almere 04-05-2003 

M50  2.22.14 uur   Piet van Alphen AAC   Amsterdam Rotterdam 09-04-1983 
M55  2.27.54 uur   Piet van Alphen AAC   Amsterdam Chicago   (USA) 20-10-1985 
M60  2.38.32 uur   Wil van der Lee DAK   Drunen Amsterdam 15-09-1991 
M65  2.44.25 uur   Wil van der Lee DAK   Drunen Rotterdam 23-04-1995 
M70  2:59.26 uur   Egbert Zijlstra EAC De Sperwers Amsterdam 20-10-2019 
M75  3.37.32 uur   Karel Leeuwangh Fortuna Vlaardingen Rotterdam 13-04-2014 
M80  4.04.27 uur   Willem Landman Spirit  Lelystad Amsterdam 15-10-2017 
M85  *   vacant        
M90  *   vacant        

        
  

 

100 km        
SEN  6.38.12 uur   Bruno Joppen GVAV   Groningen Rodenbach   (BRD) 23-04-1988 
U23  *  vacant     

        
10 km snelwandelen       
JUN  46.53 min   Frank van Ravensberg a.v. Haarlem Cadenazzo   (SUI) 10-06-1979 
M35  44.27 min   Henk Plasman OLAT   Sint-Oedenrode Rotterdam 02-02-1997 
M40  43.50 min   Rick Liesting OLAT   Sint-Oedenrode Rotterdam 03-12-2017 
M45  45.10 min   Harold van Beek RWV   Rotterdam Rotterdam 04-01-2009 
M50  46.30 min   Jan Cornelis a.v. Holten   Nijverdal Rotterdam 04-03-2007 
M55  51.37 min   Tjabel Ras RWV   Rotterdam Rotterdam 17-11-1991 
M60  53.46 min   Nico Schroten RWV   Rotterdam Rotterdam 01-12-1996 
M65  59.14 min   Tjabel Ras RWV   Rotterdam Rotterdam 06-01-2002 
M70  1.02.12 uur   Tjabel Ras RWV   Rotterdam Rotterdam 04-02-2007 
M75  1.08.26 uur   Bauke te Nijenhuis RWV   Rotterdam Rotterdam 07-11-2010 
M80  1.11.16 uur   Bauke te Nijenhuis RWV   Rotterdam Rotterdam 03-01-2016 
M85  1.21.45 uur   Koos van Rijn RWV   Rotterdam Rotterdam 01-12-2013 
M90  *   vacant        

        
20 km snelwandelen       
SEN  1.24.52 uur   Harold van Beek RWV   Rotterdam Vigneulles   (FRA) 01-05-1992 
U23  *  vacant     
M35  1.29.50 uur   Harold van Beek RWV   Rotterdam Naumburg   (GER) 25-05-1997 
M40  1:29:18 uur   Rick Liesting Daventria   Deventer Tilburg 23-06-2018 
M45  1.35.02 uur   Harold van Beek RWV   Rotterdam Lugano   (SUI) 08-03-2009 
M50  1.40.38 uur   Remco de Bruin De LAT   Amsterdam Naumburg (GER) 13-04-2019 
M55  1:43.46 uur   Remco de Bruin De LAT   Amsterdam Amsterdam 26-01-2020 
M60  1.51.33 uur   Nico Schroten RWV   Rotterdam Sint-Oedenrode 09-03-1997 
M65  1.59.19 uur   Nico Schroten RWV   Rotterdam Sint-Oedenrode 12-03-2000 
M70  2.12.33 uur   Jaap Visser RWV   Rotterdam Olland  (St-Oedenrode) 09-03-2008 
M75  2.19.49 uur   Nico Schroten RWV   Rotterdam Tilburg 04-10-2009 
M80  2.28.51 min   Bauke te Nijenhuis RWV   Rotterdam Tilburg 27-08-2017 
M85  2.57.40 uur   Koos van Rijn RWV   Rotterdam Schiedam 07-06-2014 
M90  *   vacant        

        
50 km snelwandelen       
SEN  3.58.21 uur   Harold van Beek RWV   Rotterdam Békéscsaba   (HUN) 05-04-1992 
U23  *  vacant     
M35  4.11.37 uur   Henk Plasman OLAT   Sint-Oedenrode Podebrady   (CZE) 19-04-1997 
M40  4.18.11 uur   Henk Plasman Generaal Michaëlis   Best Dudince   (SVK) 25-04-1998 
M45  4:43.35 uur   Paul Jansen DAK   Drunen Tilburg 04-10-2020 
M50  4.58.== uur   Anton Toscani AAC   Amsterdam Amsterdam 28-10-1951 
M55  4:58.19 uur   Remco de Bruin De LAT   Amsterdam Tilburg 04-10-2020 
M60  5.04.20 uur   Nico Schroten RWV   Rotterdam Barendrecht 06-10-1996 
M65  5.34.53 uur   Rob Frielink RWV   Rotterdam Tilburg 27-03-2011 
M70  5.52.30 uur   Jaap Visser RWV   Rotterdam Olland  (St-Oedenrode) 09-03-2008 
M75  6.16.44 uur   Bauke te Nijenhuis RWV   Rotterdam Tilburg 27-03-2011 
M80  6.41.31 uur   Bauke te Nijenhuis RWV   Rotterdam Schiedam 14-05-2016 
M85  8.12.30 uur   Koos van Rijn RWV   Rotterdam Schiedam 07-06-2014 
M90  *   vacant        

        
Ekiden {5-10-5-10-5-7,195 km}        
SEN  2.03.12 uur   nationaal team Nederland Chiba   (JPN) 23-11-1994 

     
Greg van Hest * Simon Vroemen * Gerard Kappert * Henk Gommer * René Godlieb * Greg van 
Hest  

SEN  2.06.30 uur   club team a.v. Schuurmans   Vught Vught 20-03-1994 
     Simon Vroemen * Armand van der Smissen * Jan van Rijthoven * Tonnie Dirks * Henk Gommer * Greg van Hest 

 U23   *     Vacant zonder limiet       
 

Wereldranglijsten baanatletiek
Onze vereniging avVN blinkt niet bepaald uit door een voorliefde voor baanonderdelen en wel het minst voor 
de sprintnummers. In andere landen is de belangstelling hiervoor enorm. Daarom is het wel eens interessant 
om even in deze materie te duiken.

Gijs Knoppert

VROUWEN
100 m 80-84 N 1
16.23 (1.3) Kathy Bergen 81 USA                                                                                                      
17.06 (0.9) Rietje Dijkman 82 NED                                                                                                       
17.98 (1.0) Christa Bortignon 84 CAN                                        

Een aantal atletes van 18 tot 20 seconden

100 m 85-89 
22.16 Shirley Coppack 85 AUS                                                                                                    
22.79 Alda Rodrigues Lims 85 BRA

100 m 100-104
36.71 Diane Friedman(1.6) 100 USA

100 m 105-109
62.95 Julia Hawkins(1.3) 105 USA

800 m 35-39
2.00.11 Noelie Yarigo 35 BEN                                                                            
2.03.86 Bilzukashi Champika 35 SRI                                                                     
2.04.83 Silham Hilali 35 MAR                                                                   
2.04.92 Tatyana Petlyuk 39 UKR                                                                 
2.05.14 Yekatherina Kupina 35 RUS                                                                     
2.05.28 Mary Hargan 35 IRL                                                                                                                                              
2.06.2 Sarah Vaughan 35 USA                                                                                                        
2.07.23 Sasha Gollish 39 CAN                                                                                                      
2.07.96 Natalya Pesyakova 38 RUS                                                                                                 
2.08.08 Emily Tuel 35 KEN                                                                                                
2.09.48 Jessica Teal 36 USA                                                                                                       
2.10.26 Regana Bispo da Silva 36 BRA                                                                                                
2.11.16 Angie Ross 39 AUS                                                                                                      
2.11.34 Fatiha Sanchez 38 ALG

800 m 40-44
2.06.48 Philippa Millage 40 GBR                                                                        
2.06.97 Aneta Lemiersz 40 POL                                                                  
2.08.05 Katerina Halova 40 CZE                                                                                                     
2.08.90 Denise Toner 42 IRL                                                                                               
2.09.17 Montserrat Mas 42 ESP                                                                                                  
2.09.31 Kelly Neely 43 IRL                                                                                                               
2.09.88 Alejandra Galner 43 ESP                                                                                                     
2.10.13 Annette Quaid 43 IRL                                                                                              
2.13.58 Maria Martinez 40 ESP

800 m 45-49
2.13.47 Lucia Pollina 45 ITA

Een aantal maanden geleden hebben we voorlopige 
overzichten van 1500 en 5000 m gepubliceerd, met de 
verwachting van betere prestaties. Die bleven echter uit. 
Dus: geen vervolg in de leeftijdsgroep 35-39. De prachtige 
resultaten op de middenafstand zijn te danken aan superi-
eur schoeisel en coronafrustratie.

1500 m  40-44
4.18.43 Montserrat Mas 42 ESP                                                                                                     
4.20.80 Denise Toner 43 IRL                                                                                       
4.24.96 Philippa  Millage 40 GBR                                                                                                     
4.25.29 Kelly Neely 42 IRL                                                                                                  
4.26.26 Clarissa Erna 42 PER                                                                                                          
4.29.10 Annette Quaid 43 IRL                                                                                                  
4.29.54 Maria Martinez 40 ESP

5000 m 45-49
16.21.01 Jo Pavey 47 GBR                                                                                                      
16.34.62 Barbara Cleary 48 IRL                                                                                                         
17.00.04 Belinda Martin 47 AUS                                                                                                   
17.08.83 Mai Fujicama 46 JPN

Pavey hoorde indertijd tot de sterkste loopsters van Europa.

5000 m 60-64 N 1
18.38.75 Fiona Matheson 60 GBR                                                                                                         
19.25.2 Monica Williamson 61 GBR                                                                                                  
20.22.35 Elisabeth  Waywell 63 CAN                                                                                                       
20.22.73 Carla Ophorst 62 NED                                                                                                    
20.46.35 Tove Schultz 61 DEN                                                                                                    
21.00.83 Fiona Goncalves 60 POR                                                                                                               
21.12.53 Judy Bird 60 RSA                                                                                                          
21.13.06 Giordana Baruffaldi 62 ITA

polshoogspringen 35-39
4.70 Nikoleta Kyriakopoulou 35 GRE                                                                                                
4.60 Jennifer Suhr 39 USA                                                                                                         
4.40 Fanny Smets 35 BEL                                                                                                        
4.11 Becky Hollyday Ward 41 USA                                                                                                       
3.70 Georgia Vien 36 ITA                                                                                                           
3.67 Marriette Hilsborne 36 GBR                                                                                               
3.63 Rachel Yang 39 EGY                                                                                                        
3.60 Katherina Iannello 37 AUS                                                                                                        
3.56 MarietteTerrisse 36 FRA

Suhr heeft het wereld record 35 met de fantastische sprong over 
4.93 uit 2018.

hoogspringen boven 65 jaar N 4
1.34 Weia Reinboud 71 NED                                                                                                              
1.28 Stanka Prezelj 67 SLO                                                                                                         
1.25 Rita Hanscom 67 USA                                                                                                        
1.25 Conceicao Geramias 65 BRA                                                                                                          
1.24 Kay Glims 65 USA                                                                                                
1.22 Peggy Peck 66 USA                                                                                                      
1.22 Rina Groenendijk 65 NED                                                                                                        
1.20 Annelies Steekelenburg 73 NED                                                                                                 
1.20 Halina Slezak 65 POL                                                                                                     
1.18 Rietje Dijkman 82 NED

Dijkman steekt boven de andere atletes uit.
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MANNEN
100 m 35-39 N 1
9.98 (1.9) Justin Gatlin 39 USA                                                                                                             
10.00 (1.2) Michael Rodgers 36 USA                                                                                     
10.38 (1.4) Richard Thompson 36 TTO                                                                                                      
10.37 (0.4) Churandy Martina 37 NED                                                                                                             
10.39 (1.6) Jeremy Darcom 37 GUY                                                                                                          
10.39 (1.3) James Ellington 35 GBR                                                                                                         
10.40 Emmanuel Callender 37 TTO                                                                                                       
10.49 (-0.2) Andre Mercano 35 TTO                                                                                                       
10.51 (-1.8) Nesta Carter 35 JAM                                                                                                  
10.51 (-0.1) Tyson Gay 38 USA

In voorgaande jaren; Gatlin 9.75, Gay 9.71, Thompson 
9.82, Rodgers 9.85, Martina 9.91 en Carter 9.78 allemaal 
drugsvrije prestaties. De echte duurbrander is Alexander 
Kosenkow, GER.44 jaar oud met een voor hem zwakke 
prestatie van 10.80.

800 m 85-89
3.06.99 Manuel Alonso 85 ESP                                                                                                      
3.32.80 Ivar Bolset 85 NOR                                                                                                        
3.40.29 Giuseppe Damato 85 ITA                                                                                                           
3.42.95 Donald Carr 89 AUS                                                                                                       
3.48.82 Francisco Paderno 86 ITA                                                                                                
3.48.87 Inocencio Cantu 87 USA                                                                                                           
3.58.32 Bill Spencer 85 USA

Donald Carr is op 400 en 800 meter een ware grootheid. 
Alonso is hem in de top van de groep met kracht gepas-
seerd, maar zit nog 0.30 sec. verwijderd van het groepsre-
cord van Carr. Die heeft het gemunt op het record voor 90 
jarigen. Dat staat op naam van de Canadees Earl Fee uit 
2019: 3.34.93. Het ging met Carr niet erg goed; de bran-
den, overlijden van zijn vrouw of een ziekte, blessure?.Maar 
de laatste weken is hij terug. De drie bovengenoemde lopers 
behoren tot de zgn.buitencategorie, de extraklasse plus. Een 
atletiekjournalist heeft er geen aandacht voor, ze hebben 
enkele nationale jonge sporters in hun belangstellingsveld 
en daar doen we het mee. Trouwens Nederland is geen 
atletiekland, ondanks dat een aantal personen het denken.

1500 m 35-39 N 1
3.35.41 Nick Willis 38 NZL                                                                                                                  
3.43.81 Eoin Everard 35 IRL                                                                                                      
3.44.32 Abdelhamid Zerrife 35 FRA                                                                                                                 
3.44.98 Tom Disveld 36 NED                                                                                                        
3.45.16 Michael Wilsmore 35 GBR                                                                                                            
3.45.90 Lander Tijtgat 38 BEL                                                                                                             
3.47.8 Solomon Eshete Merne 37 ETH                                                                                                                 
3.48.12 Janis Razgalis 36 LAT                                                                                                               
3.48.32 David Proctor 35 GBR                                                                                                                  
3.50.19 David Ragan 38 GBR
3.50.30 Mathieu Diverres 36 FRA                                                                                                          
3.50.77 Sidney Bailly 36 FRA                                                                                                       
3.51.77 Boris Zakharov 37 RUS                                                                                                              
3.52.94 Aki Hummela 36 FIN                                                                                                               
3.53.13 Michel Simon 38 FRA                                                                                                             
3.53.17 Aleksander Sanko 35 BLR                                                                                                            
3.53.49 Emilio Martin 38E SP                                                                                                         
3.54.30 Robert Killmer 35 AUS                                                                                                     
3.54.37 Kevin Schauwaers 35 BEL                                                                                                             
3.54.74 Ricardo Estremera 35 PUR

Nick Willis roept weer eens onze verbazing op: 3.38.93, 
dan indoor 3.37.53. In de voorzomer 3.38.43. In Tokio (O.S) 
serie 3.36.88, halve finale 3.35.41. 
We weten nog niet of dit een waardig afscheid was, of gaat 

4.80 Akira Onodera 41 JPN                                                                                                         
4.75 Eric Ranillerd 40 FRA
4.75 David  Foley 37 CAN                                                                                                                
4,73 Mikael Westo 39 FIN                                                                                                              
4.70 Jonas Asplund 48 SWE                                                                                                        
4.70 Patrick Schülz 38 SUI

discuswerpen 2 kg vanaf 35
67.36 Giovanni Faloci 35 ITA                                                                                                               
64.68 Nazareno di Marco 36 ITA                                                                                                                  
64.67 Piotr MalaChhowski 38 POL                                                                                                                
64.30 Niklas Arrhenius 39 USA                                                                                                              

de atleet van 2.29.66 uit 2015 nog even door.

5000 m 35-39
13.21.90 Anatoliy Rybakov 36 RUS                                                                                                            
13.22.38 Ben True 35 USA                                                                                                             
13.25.72 Garret Heath 35 USA                                                                                                      
13.26.11 Lopez Lomong 36 USA                                                                                                    
13.22.95 Samuel Chelanga 36 USA                                                                                                    
13.32.54 Lander Tijtgat 38 BEL                                                                                                        
13.46.34 Stephen Mukoka 36 RSA                                                                                                          
13.50.50 Naoki Chamoto 36 JPN                                                                                                              
13.51.34 Yishiro Ueno 36 JPN                                                                                                              
13.51.8 Alex Kipchirchir 36 KEN
13.54.28 Takahiro Nakamura 37 JPN                                                                                                       
13.54.48 Matthew Hudson 36 AUS                                                                                                               
13.56.31 Tridrek Nurme 35 EST                                                                                                               
13.58.47 Eoin Everard 35 IRL                                                                                                                 
13.58.47 Zerei Mezngi 35 NOR                                                                                                               
14.00.41 Joe Moore 37 USA                                                                                                            
14.02.60 Benjamin Choquert 35 FRA                                                                                                            
14.03.2 John Mwangi 35 KEN                                                                                                                 
14.03.51 Philip Reid 35 USA                                                                                                           
14.06.3 Emmanuel Kemboi 36 KRN 

10000 m 35-39
27.14.95 Ben  True 35 USA                                                                                                               
27.42.02 Samuel Chelanga 36 USA                                                                                                              
27.47.07 Mo Farah 38 GBR                                                                                                       
27.56.66 Anatoliy Rybakov 36 RUS                                                                                                          
27.57.65 Zerei Mezngi 35 NOR                                                                                                              
27.59.43 Galen Rupp 35 USA                                                                                                          
28.03.73 Takahira Nakamura 38 JPN                                                                                                                
28.11.95 Edwin Soi 35 KEN                                                                                                           
28.16.70 Wilfred Kimitei 36 KEN                                                                                                             
28.20.96 Juan Barrios 37 MEX
28.23.44 Naoki Okamoto 37 JPN                                                                                                                
28.24.60 Augustus Maigo 38 USA                                                                                                               
28.33.83 Lander Tijtgat 38 BEL                                                                                                                   
28.35.29 Benjamin Choquert 35 FRA                                                                                                           
28,37.85 Tridrek Nurme 35 EST                                                                                                        
28.38.27 Masato Imei 37 JPN                                                                                                                 
28.51.4 Phenus Kipleting 35 KEN

10000 m 75-79 N 1 avVN 1
43.44.94 Antonio Mohedano 75 ESP                                                                                                             
44.17.10 Wim Oudejans 76 NED                                                                                                                
44.37.88 Anders Heusson 77 SWE                                                                                                                 
45.06.4 Francisco Amante 75 ITA                                                                                                             
46.04.05 Dirk Visser 75 NED                                                                                                             
46.05. Vicente Capo 75 ESP

10000 m 80-84 avVN 1
52.48.66 Walter van Gelderen 80 NED                                                                                                           
55.22.93 Jens Myrup Moe 83 DEN                                                                                                             
56.09.18 Josef Scharf 80 AUT                                                                                                            
56.09.21 Laurie Cummings 80 GBR                                                                                                             
56.28.33 John Bogevig 82 DEN

Er is dus weer hoop voor onze vereniging!
polshoogspringen vanaf 35

5.60 Mareks Arents 35 LAT                                                                                                                  
5.30 Daichi Sawano 36 JPN                                                                                                              
5.10 Daniel Dossevi 38 FRA                                                                                                                 
4.91 Przemyslaw Czernick 37 POL                                                                                                               
4.90 Ali al Sabagha 36 KUW                                                                                                              
4.85 Chris Helwick 35 USA                                                                                                             
4.80 Oleksiy Kasyanov 35 UKR                                                                                                              

62.50 Lois Martinez 40 ESP                                                                                                  
62.11 Apostolos Parellis 36 CYP                                                                                                         
60.71 Ehsan Hadadi 36 IRI                                                                                                                       
60.70 Aleksas Abromavicius 36 LTU                                                                                                                      
59.94 Sergiu Ursu 40 ROU                                                                                                    
59.90 David Blair 46 USA
59.61 Frantz Kruger 46 FIN                                                                                                                
59.15 Leif Arrhenius 35 SWE                                                                                                              
57.68 Daniel Greaves 38 GBR                                                                                                               
57.45 Jian Wu 35 CHN                                                                                                             
56.80 Jason Morgan 38 JAM

Uitslagen

Ruud Riksman

1E VIJFHOEKPARKLOOP
Zaandam 6-11-2021
5 kilometer
Mannen
001. G. v. d. Pol 0.18.51
007. R. v. Heerden 0.22.59
010. J. v. Zalinge 0.28.37
10 kilometer
Mannen
001. J. Jacobsen 0.38.11
010. J. Krol 1.01.09
011. K. Lakeman 1.05.55

DORPS RUN
Renswoude 6-11-2021
21.1 kilometer
Mannen
001. M. Vermeer 1.13.58
083. D. v. d. Wildenberg 1.57.49
10.5 kilometer
Mannen
001. A. Sluijter 0.35.55
091. H. Wortel 1.00.09
5 kilometer
Mannen
001. S. Robbemont 0.16.55
004. J. Stijlaart 0.17.58

NAJAARSLOOP
Epe 6-11-2021
10 kilometer
Mannen
001. M. Triné 0.34.37
015. E. Bakker 0.45.44
5 kilometer
Mannen
001. E. v. Heiningen 0.16.17
023. R. Groen 0.26.05

KLEINTJE BERENLOOP 
West Terschelling 06-11-2021
10 kilometer
Vrouwen 60
001. Y. Simons 0.52.43

011. T.  Heeres 0.59.30
Mannen 60
001. B. v. Laar 0.46.13
005. A. v.d. Ham 0.50.06
008. B. v. Vliet 0.52.21
068. R. Dantuma 1.05.09

STARTBAAN RUN
Soesterberg 07-11-2021
5 kilometer Prestatie
001. B. v. Vuurst 0.16.42
040. K. Boon 0.23.35
10 km.
001. M. Claessens 0.32.40
042. H. de Jong 0.41.16

BERENLOOP TERSCHELLING
West-Terschelling 07-11-2021
21.1 kilometer Wedstrijd
Mannen 60
001. G. v.d. Hurk 1.27.01
006. J. Oehlen 1.37.33
027. C. de Vries 1.54.04
036. B. Bolhuis 1.58.26
053. C. Voesenek 2.22.45
21.1 kilometer Rec.
Mannen 50
001. J. v.d. Werf 1.35.01
024. E. Bakker 1.40.33
053. J. Strijker 1.44.57
597. H. Wilmink 2.34.58
Mannen 60
001. T. v. Eijndthoven 1.30.01
109. J. Bakker 2.01.53

STARTBAANRUN
Soesterberg 07-11-2021
5 kilometer
Mannen prestatie
001. B. v.d. Vuurst 0.16.42
040. K. Boon 0.23.55
10 kilometer
Mannen Prestatie
001. M. Claessens 0.33.40

042. H. de Jong 0.41.16

WINTERCUP
Lelystad 07-11-2021
5 kilometer
Mannen 65+
001. H. Dorr 0.25.22
004. R. Pepping 0.27.56
013. J. v. Santen 0.34.44
10 kilometer
Vrouwen 65+
001. E. Raap 0.53.47
002. R. v. Weezep 0.56.25

KAV HOLLAND CROSS
Spaarndam 07-11-2021
8.8 kilometer
Mannen 55
001. M. Hiensch 0.39.08
004. J. Neve 0.40.26
006. O. Smit 0.42.26
022. R. v. Heerden 0.50.00

BOERENKOOLLOOP
Warmenhuizen 07-11-2021
10 kilometer
Mannen 55
001. R. Molenaar 0.39.00
029. P. Groen 0.50.46
052. W. v. Gelderen 0.54.53
053. T. v. Bergen 0.54.53
064. P. Akerboom 0.56.59

IJZEREN MAN LOOP
Weert 07-11-2021
3.9 kilometer
Vrouwen 50
001. A. v. Ettinger 0.21.06
012. L. Stempher 0.30.33
7.6 kilometer
Mannen 60
001. G. Hertogs 0.35.31
006. H. Stempher 0.52.00

Het loopjaar 2021 zit erop. Gedeeltelijk is het virtueel en ook nog een aantal loopjes die werkelijk gelopen 
zijn. We zullen zolang er nog beperkingen gelden de uitslagen verwerken waaraan ook maar één avVN lid aan 
deel heeft genomen. Normaal moeten er minimaal twee avVN-leden hebben deelgenomen, maar dat laten we 
dus tijdelijk los. We hebben een zeer actief lid, Marion Wenders, in Zuid Limburg die regelmatig tot vaak virtu-
ele loopjes aanmeldt. Deze nemen we dan ook op. Ook een loopje doorgeven? Gegevens staan in de colofon 
van het clubblad. Namens de uitslagendienst een sportief 2022. 

Dini Methorst & Ruud Riksman
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3E VIJFHOEKPARKLOOP
Zaandam 4-12-2021
5 kilometer
Mannen
001. R. Slot 0.17.37
011. R. v. Heerden 0.22.56
022. J. v. Zalinge 0.27.54
036. J. Krol 0.34.15
038. J. Keetman 0.35.44
10 kilometer
Mannen
001. R. Apeldoorn 0.34.48
015. K. Lakeman 1.02.16

MILDANCROSS
Mildam 4-12-2021
10 kilometer
Mannen
001. T. d. Jong 0.35.19
053. J. Stolker 0.48.44

MARATHON VALENCIA
Valencia 5-12-2021
42.2 kilometer
Mannen 75
001. C. Chiglino (Ita) 4.02.06
002. R. Boddeke 4.13.13

3E CROSS
Maassluis 5-12-2021
6 kilometer

BAANLOOP 
Zwolle 11-11-2021
5 kilometer
Mannen
001. D. v. d. Boogaard 0.18.19
009. R. Pepping 0.25.59

DEVIL’S TRAIL
Schiermonnikoog 13-11-2021
Lucifer trail
Vrouwen
001. L. v. Lieshout 1.20.03
002. J. Gough 1.29.00
Mozes trail
Mannen
001. N. Baljet 2.13.54
066. C. Terlouw 3.37.36

RUN2DAY VLINDERLOOP
Houten 13-11-2021
5.2 kilometer
Mannen
001. J. Tichelaar 0.22.40
004. C. Methorst 0.31.06
006. J. v. Santen 0.34.13
11.1 kilometer
Mannen
001. D. Binnendijk 0.39.38
007. D. Kop 1.04.32
008. H. Wortel 1.05.28

MOSSELLOOP
Burgh-Haamstede 13-11-2021
6 kilometer
Vrouwen
001. Y. Moerland 0.26.15
008. L. v. Kleven 0.40.27

ZANDENPLASLOOP
Nunspeet 13-11-2021
5 kilometer
Mannen 60+
001. GJ. Tichelaar 0.18.37
009. R. Groen 0.26.19
Mannen 70+
001. C. Weeda 0.20.07
002. L. v. d. Horst 0.25.12
003. R. Pepping 0.26.26
Mannen 80+
001. H. Juffer 0.35.17
10 kilometer
Mannen70
001. C. Stolwijk 0.38.55

DIJKGATBOSCROSS
Wieringerwerf 14-11-2021
Crosscircuit HE
Mannen 65
001. P. Jonker 0.45.10
004. K. v. d. Jagt 0.50.44
007. S. Boon 0.58.18

OLYMPISCH STADIONLOOP
Amsterdam 14-11-2021
10 kilometer
Mannen 45
001. R. d. Bok 0.37.08
005. M. v. d. Plaat 0.38.57
Mannen 55
001. M. Hiensch 0.37.56
011. M. Kroon 1.04.30
012. B. Renkema 1.08.32
Mannen rec.

Mannen
001. T. Kleijwegt 0.22.35
011. J. v. Marel 0.30.12

IJZEREN MAN VOLKSLOOP
Weert 5-12-2021
3.9 kilometer
Vrouwen 50
001. J. Hoeben 0.19.19
019. L. Stempher 0.32.29
7.6 kilometer
Mannen 60
001. T. Claessen 0.34.58
006. H. Stempher 0.52.36

VLINDERLOOP
Houten 11-12-2021
5.2 kilometer
Mannen
001. J. Lammers 0.21.24
004. T. Verkerk 0.25.18
005. H. Wortel 0.27.59

KOUDE POLDERLOOP
Nijkerk 11-12-2021
5 kilometer
Mannen 60
001. GJ. Tichelaar 0.18.58
004. R. Groen 0.25.35
007. J. v. Santen 0.32.21
Mannen 70
001. H. Leijenaar 0.24.03

001. R. Dekkers 0.35.37
004. F. Nijhuis 0.37.21
155. P. Akerboom 0.50.47

KOPJESLOOP
Delft 14-11-2021
5 kilometer
Vrouwen
001. I. v. d. Pad-Blanker 0.22.21
Mannen
001. J. Keizers 0.17.24
043. H. Lansbergen 0.21.42

2E CROSS
Maassluis 14-11-2021
6 kilometer
Mannen
001. N. d. Dekker 0.24.58
006. J. v. d. Marel 0.32.16

GRAEF CASTRICUM TRAIL
Castricum 14-11-2021
Mannen 45 (geen verdere indeling)
001. H. Veldman 1.43.30
035. T. v. d. Berg 2.34.37
036. W. v. Gelderen 2.34.38
037. J. Bijl 2.34.49

ZWARTE DENNEN CROSS
Punthorst 20-11-2021
5 kilometer
Mannen 50
001. A. Driesen 0.18.38
002. GJ. Tichelaar 0.19.39
038. R. Pepping 0.27.41
10 kilometer
Mannen 50
001. B. Tunker 0.38.46
031. J. Stolker 0.50.18

2eVIJFHOEKPARKLOOP
Zaandam 20-11-2021
5 kilometer
Mannen
001. R. Slot 0.18.23
013. R. v. Heerden 0.23.10
018. J. v. Zalinge 0.28.29
025. K. Lakeman 0.33.17
10 kilometer
Mannen
001. J. Jacobsen 0.37.18
017. J. Krol 1.01.25

DE RONDE VENNEN MARATHON
Abcoude 21-11-2021
42.2 kilometer
Mannen
001. R. Werner 2.30.06
014. F. Nijhuis 3.06.21
172. H. Okkersen 4.20.13
188. C. Terlouw 4.26.02
198. C. Wilmink 4.29.00

55E SCORPIOCROSS
Oosterhout 21-11-2021
8750 meter
Mannen
001. B. Snoeren 0.29.26
006. P. Lucker 0.35.05

ZIER RUNNING HERFSTLOOP
Den Haag 21-11-2021
10 kilometer

002. L. v. d. Horst 0.24.33
003. R. Pepping 0.26.27
004. B. v. Kommer 0.35.34
Mannen 80
001. H. Juffer 0.34.41
10 kilometer
Mannen 60
001. L. d. Bruijne 0.40.59
010. D. Kop 0.56.29

ST GEORGECROSS
Spierdijk 12-12-2021
Cross mannen
001. P. Jonker 0.37.18
004. K. v. d. Jagt 0.43.20
009. S. Boon 0.49.40

KOPJESLOOP
Delft 12-12-2021
5 kilometer
Mannen
001. R. Polders 0.16.11
008. T. White 0.19.57
055. H. Lansbergen 0.42.17

BAANLOOP DECEMBER
Aalsmeer 18-12-2021
3 kilometer
Mannen
001. R. v. Heerden 0.13.00
005. B. Renkema 0.18.17

Mannen
001. J. Nijboer 0.34.43
043. D. v . Wijk 0.49.45
046. A. Blok 0.50.37

STREEKBOS CROSS
Bovenkarspel 21-11-2021
Crosscircuit HE
Mannen 65
001. P. Jonker 0.43.36
004. K. v. d. Jagt 0.49.58
008. S. Boon 0.55.33

WARANDELOOP
Tilburg 27-11-2021
7.5 kilometer
Mannen 55
001. B. Vanwersch 0.28.05
012. D. v. d. Kaaij 0.31.15
Mannen 60
001. T. Brouwer 0.29.55
009. R. Verhoef 0.36.37
011. R. v. Heerden 0.37.52
Mannen 65
001. O. Smit 0.33.22
10 kilometer
001. B. Rennen 0.38.33
055. M. Siebers 0.47.32

3 BRUGGEN ULTRA
Kampen 27-11-2021
65 kilometer
Mannen solo
001. P. Kromkamp 5.26.37
008. J. v. Erve 6.42.42
010. R. Plakke 7.39.55

SPARK MARATHON
Spijkernisse 28-11-2021
42.2 kilometer
Mannen 50
001. R. Kras 2.55.46
006. T. White 3.14.03
008. M. Fiering 3.16.16
012. J. v. Tilburg 3.29.55
21.1 kilometer
Mannen
001. J. Velders 1.13.04
154. H. d. Jong 1.49.04
163. l. Klaasse 1.51.22
10 kilometer
Mannen
001. E. Berghout 0.32.25
066. W. Martens 0.50.30

37E ZANDBOSCROSS
Deurne 28-11-2021
Trimloop lange
Mannen
001. K. Hendrikx 0.28.07
022. P. Loverbosch 0.45.28

PEPERNOTENRUN
Franeker 28-11-2021
10 kilometer
Mannen 60
001. J. Lusthof 0.43.02
011. W. Mouwer 0.59.48
16 kilometer
Mannen 60
001. J. Smit 1.11.26
004. H. Kooistra 1.32.07

EIGEN OPGAVE
Marion Wenders
5-11 21.1 km 3.19.13 Neushoorn Challenge(Virtueel)
12-11 21.1 km 3.27.03 Slow run Challenge(Virtueel)
18-11 10 km 1.34.56 Major city run (Virtueel)
20-11 15 km 2.26.64 Early race(Virtueel)
22-11 5 km 0.46.04 Major city run(Virtueel)
25-11 5 km 0.47.08 Major city run(Virtueel)
27-11 5 km 0.45.13 Major city run(Virtueel)
28-11 21.1 km 3.26.57 Science(Virtueel)
01-12 1 Mijl 0.11.57 Craft Beer Run(Virtueel)
02-12 5 km 0.44.36 Owlsome(Virtueel)
03-12 5 km 0.43.02 Craft Beer Run(Virtueel)
04-12 21.1 km 3.25.07 Liefde is liefde(Virtueel)
05-12 2.5 km 0.23.06 Craftbeerrun(Virtueel)
06-12 10 km 1.39.24 Major city run(Virtueel)
08-12 10 km 1.39.43 Major city run(Virtueel)
09-12 1.6 km 0.13.22 Craft Beer Run(Virtueel)
11-12 11 km 1.45.41 Craft Beer Run Chirstmas(Virtueel)
12-12 10 km 1.39.00 Major city run(Virtueel)
13-12 5 km 0.52.53 Bruggenloop(Virtueel)
14-12 21.1 km 3.29.59 Monumenten challenge(Virtueel)
15-12 15 km 2.33.52 Craft Beer Run Chirstmas8(Virtueel)
16-12 5 km 0.46.35 Zodiac Fun Run(Virtueel)
17-12 21.1 km 3.19.14 Craft Beer Run Chirstmas9(Virtueel)
18-12 5 km 0.43.28 Angel Wings(Virtueel)
19-12 21.1 km 3.27.57 Run Chirstmas10(Virtueel_
20-12 16.1 km 2.37.59 Bargerveen Kika Wintertrail(Virtueel)
22-12 21.1 km 3.33.36 Glade sushi run(Virtueel)
26-12 42.2 km 6.56.08 4daagse Christmas Marathon(Virtueel)
27-12 10 km 1.35.23 Angel Wings(Virtueel)
28-12 21.1 km 3.30.11 Rondom Gulpen(Virtueel)
29-12 11.3 km 1.53.53 Alpaca Speciaal(Virtueel)
30-12 5 km 0.46.19 Collorrun(Virtueel)

bel 06-50266333
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Datum Evenement Provincie
Februari
zaterdag 26-02-2022 Kustcross Walcheren, Vlissingen ZE 
 35e Kruikenloop, Tilburg NB 
zondag 27-02-2022 BosbokkenTrail, Westenschouwen ZE 
 3e VAC engineering Natuurloop, Cadzand ZE 
 Runx Loopgroep03 Mooie Nel Cross, Haarlem NH

Maart 
dinsdag 01-03-2022 Berkel Waypoint trail, Doesburg GE 
zaterdag 05-03-2022 Beko JutbergTrail, Dieren GE 
 Halve Marathon van Haren, Haren Gn GR 
 WVL leden wandeling, Nieuwstad LI 
zondag 06-03-2022 Runnersworld-Polderloop, Obdam NH 
 Winterserie Wandelen, Rotterdam ZH 
 Achtkastelenloop, Vorden GE 
zaterdag 12-03-2022 MTB Ameland, Ameland FR 
 Veluwepoort-voorjaarsloop, Nijkerk GE 
 Pannekoekenmolenloop, Burgh-Haamstede ZE 
 Bovenbergcross, Markelo OV 
 40e Broekhuis Halve Marathon Harderwijk, Harderwijk GE 
 Cross Duathlon Ameland, Ameland FR 
 Mountainbike4life, Bennekom GE  
zondag 13-03-2022 20 van Alphen, Alphen aan den Rijn ZH 
 4e VAC engineering Natuurloop, Cadzand ZE 
dinsdag 15-03-2022 Coopertest, 1000m en 5000m, Epe GE 
zaterdag 19-03-2022 Univé Leekster Lente Loop, Leek GR 
 WVL leden wandeling, Lomm LI 
zondag 20-03-2022 Trailrunning Clinics MudSweattrails, Bergschenhoek ZH 
 Ooievaarstrail, Goirle NB 
 Kempen Run, Hapert NB 
vrijdag 25-03-2022 Lytse Fjoertoer, West Terschelling FR  
zaterdag 26-03-2022 Fjoertoer, Terschelling FR 
 Ned Air 2Bruggenloop Kampen, Kampen OV 
 Baan Marathon, Assen DR 
zondag 27-03-2022 Eindejaarscorrida, Leuven  (BEL)

April 
zaterdag 02-04-2022 Halve Marathon van Nunspeet, Nunspeet GE 
zondag 03-04-2022 14e Drutenloop, Druten GE 
 Hilversum City Run, Hilversum NH 
 Beekse Trailrun Montferland, Beek Montferland GE 
zaterdag 09-04-2022 Woldbergtrail, Steenwijk OV 
zondag 10-04-2022 IJsselloop, Deventer OV 
 Duin en Kruid Lenteloop, Santpoort-Noord NH 
donderdag 14-04-2022 Dijkloop, Arnhem GE  
zaterdag 16-04-2022 WVL leden wandeling, Brachterbeek LI 
zondag 17-04-2022 Zwemloop Breda, Breda NB 
zondag 24-04-2022 Vuurtorenloop, Vlieland FR 
 Groene Woud Lente Trail, Oirschot NB 
maandag 25-04-2022 Trailruns in Nederland, Zwolle OV 
dinsdag 26-04-2022 6e Luxemburgische 4 Tage Wanderung, Echternach  (LUX) 
vrijdag 29-04-2022 24-uur Oostburg, Oostburg ZE

Mei 
dinsdag 10-05-2022 Voorjaarsloop, Epe GE 
donderdag 12-05-2022 Seniorendag, Venlo LI 
zaterdag 14-05-2022 Neptunus Wandeltocht, Venlo LI 
 Venloop Walk & Wheels, Venlo LI 
 Bosland atb Challenge, Hechtel - Eksel  (BEL)
 zondag 15-05-2022 31e Leiden Marathon, Leiden ZH 
 Weir Venloop, Venlo LI 
zaterdag 21-05-2022 20e Bonifatiusloop Dokkum, Dokkum FR 

Trimloop en wedstrijdkalender
Detailinformatie is te vinden op hardlopen.nl

  

Waar vindt u uw loopjes?
Op de volgende sites kunt u voor elke week wel een loop vinden:

Nederland:
 •    www.hardlopen.nl
 •    www.hardlopendnederland.nl
 •    www.hardloopkalendernederland.nl
 •    www.hardloopkalender.nl
 •    www.keep-on-running.nl
 •    www.loopjeloopje.nl
 •    www.lsv-invictus.nl
 •    www.startvak.nl
 •    www.uitslagen.nl
 •    www.hardloopuitslagen.nl
 •    www.hardlopenmettoli.blogspot.nl
 •    www.mijninschrijving.nl
 •    www.hardlopen.startpagina.nl
 •    www.running.startpagina.nl
 •    www.marathon-halve.startpagina.nl
 •    www.atletiek.startpagina.nl

zondag 22-05-2022 Doesburg inflatable run, Doesburg GE 
dinsdag 24-05-2022 11 Steden Wandeltocht, Leeuwarden FR 
woensdag 25-05-2022 Drentse Wandel-4-Daagse, Odoorn DR 
donderdag 26-05-2022 28e Wandel4daagse Diever, Diever DR 
zondag 29-05-2022 Airborne Run, Renkum GE

Juni
zaterdag 04-06-2022 KLM Aruba Marathon, Willemstad CUR
 Pieresnaai Summer Beach Trail, IJmuiden NH 
 NK Lakebike24, Best NB 
zondag 05-06-2022 KLM Aruba Marathon (residents), Willemstad CUR
 

 •    www.atletiek-verenigingen.startpagina.nl
 •    www.marathon.startpagina.nl
 •    www.hardloopnieuws.nl
 •    www.ultraned.org
 •    www.trail-running.eu
 •    www.mudsweattrails.nl/trail-kalender
 
België:
 •    www.loopkalender.be
 •    www.sportsites.be

Duitsland:
 •    www.lauftreff.de
 •    www.lg-ostfriesland.de

Europa:
 •    www.myraceland.com

Baancompetitie Masters 2022
Gezien de prachtige prestaties van onze atleten tij-
dens het laatstgehouden NK op de baan is het lo-
gisch dat we in 2022 willen proberen teams op de 
been te brengen voor de Master competitie. Ook 
voor het neerzetten van een recente tijd, worp en/
of sprong is deelname aan deze competitie, en met 
name de 1e ronde, zeer geschikt en kan het zorgen 
voor deelname aan het NK. 
 
Er is een mannenteam ingeschreven voor de 
competitie. Helaas was het aantal vrouwen niet 
genoeg om inschrijven mogelijk te maken. Alleen 
indien vóór 1 maart 2022 nog een samenwerking 
tot stand kan komen met een groep vrouwen van 
een andere atletiekvereniging is inschrijven nog 
een optie. De data voor de competitiewedstrijden 
zijn inmiddels bekend:

zondag 24 april 2022 
Competitie Masters Ronde 1

zondag 19 juni 2022 
Competitie Masters Ronde 2

zondag 18 september 2022 
Competitie Masters Finale

Mochten er al leden zijn die interesse hebben om 
een loop- en/of technisch nummer op de baan te 
doen op genoemde data, dan kan men zich melden 
bij Toon Verkerk (06-50266333) 
of stuur een mailbericht naar verkerktoon@gmail.
com.

Toon Verkerk
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