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Verder in dit nummer:
55e jaargang een jubileum deel 4
Profi el met Koos van der Jagt en Sjaak Boon
verslag Wallenloop Heusden
prachti ge prestati es op wereldranglijsten
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Veel goud, zilver en brons 
voor avVN atleten

Ranglijsten Baan 2021 
mannen en vrouwen masters 60+

Hoe haalbaar zijn
de medaillelimieten



2 3

 
    

COLOFON
Voorzitt er: 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

Ledenadministrati e: 
Tevens voor aanmeldingen en vragen over de 
contributi e: 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

Baanacti viteiten:
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: Nicolett e Steegeling-Bakvis, 
Spoorwijk 12, 3464 HN Papekop, T 06-52717662

Contributi e 2021:
Nieuwe leden kunnen alleen toetreden na het afge-
ven van een machti ging tot automati sche incasso en 
ontvangen hiervoor, i.v.m. besparing op kosten en 
werkzaamheden, een korti ng van € 5,00. Huidige 
leden, die geen machti ging tot automati sche incasso 
hebben afgegeven, ontvangen de korti ng niet en 
betalen derhalve een hoger tarief. 
De tarieven, na aft rek van de korti ng, luiden als volgt: 
abonnees op het clubblad avVN-Nieuws € 34,00. 
Atletiekunie recreatieleden, inclusief clubblad  
€ 56,00. 
Atleti ekunieleden met wedstrijdlicenti e, inclusief 
clubblad € 81,50. 
Gezinsleden zonder eigen clubblad ontvangen kor-
ti ng. Eenmalige entreekosten, c.q. inschrijfk osten 
avVN € 5,00. 
Eenmalige administrati ekosten Atleti ekunie € 8,00. 
Aanmelding per eerste van een kwartaal.

Opzegging vóór 1 november, schrift elijk bij de le-
den administrati e.

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

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

Acquisiti e: Vacant 
ti jdelijk adres: zie redacti e

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

Eerstvolgende uitgave: 21 februari 2022
sluiti ngsdatum kopij: 1 januari 2022

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

Advertenti eprijzen:
¼ pagina:  €   50,00
½ pagina:  €   90,00
1 pagina:  € 150,00

Prijzen zijn gebaseerd op drukklaar aangeleverde 
advertenti es. Bij herplaatsing van een advertenti e 
wordt een korti ng van 40% gegeven.
Adverteerders van loopevenementen hebben ook de 
mogelijkheid om de deelname aan de  wedstrijd met 
een redacti oneel arti kel te ondersteunen.

Ook is het mogelijk folders met dit clubblad mee te 
sturen. Informeer voor prijzen bij onze redacteur, die 
ti jdelijk de acquisiti e waarneemt.

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

Aan de uitgave van dit nummer werkten mee: 
Ramiro Ameneiro, Bram Bakker, Ton van den Berg, 
Paul de Boer, Klaas Boomsma, Sjaak Boon, Christophe 
Bouten, Sofi e Desmedt, Frank van der Endt, Walter 
van Gelderen, Rinus Groen, Gijs Honing, Jan van Hooft , 
Marti en van der Hoorn, Gijs van den Hurk, Koos van 
der Jagt, Rutger Kleemans, Gijs Knoppert, Bertus van 
Kommer, Ger Meijdam, Bert Pessink, Astrid Potuijt, PS 
design fotografi e, Paul Pruijmboom, Joop Raaphorst, 
Maarten Rijssenbeek, Gerda en Ruud Riksman, Arjan 
Robben, RunnersWorld, Johan van Santen, de Schakel, 
Nicolett e Steegeling Bakvis, Cees Stolwijk, Nico Storre, 
Jeroen Tibbe fotografi e, Mart Verboord, Toon Verkerk, 
Hans Vugts, Cees Weeda, Hans Wortel. Met dank aan 
de adverteerders.

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

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

Reacti es op ingezonden brieven zijn welkom (bij onze 
redacteur Toon Verkerk). Plaatsing van ingezonden 
brieven wil niet alti jd zeggen dat het bestuur en/of 
redacti e het geheel of gedeeltelijk eens is met de inhoud.
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Voorwoord voorzitt er

Gijs van den Hurk, 
voorzitt er

CLUBTENUE
Witt e 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 atleti ekvereniging voor masters                               avvn.net

Nederlandse Kampioenschappen
Afgelopen periode konden er weer NK’s gehouden wor-
den. Diverse leden vielen daarbij in de prijzen, zie elders 
dit blad.

Ook zelf heb ik aan 2 NK’s mogen deelnemen. Op 29 
augustus in Hem bij het NK 10 km leverde dat een bron-
zen medaille op en zondag 17 oktober in Amsterdam 
Goud bij de NK marathon. Verslag zie elders dit blad.

Bij het NK op de baan, mocht ik niet deelnemen, omdat 
ik de afgelopen 2 jaar geen baanwedstrijd gelopen had. 
Dat stoorde mij zeer. Immers er waren toch bijna geen 
baanwedstrijden of ze waren ver van huis. Heel wat ja-
ren was die eis er niet en juist nu, nu er niet volop wed-
strijden waren, kwam men met deze eis. Op zich kan ik 
begrijpen, dat je je voor een NK moet kwalifi ceren op 

ti jd etc. maar juist dát hoeft  niet. Gelukkig hebben ze de 
medaille eisen, qua te lopen ti jden, weer wat bijgesteld.
Wederom luistert de Atleti ekunie te weinig naar zijn 
mastersleden. Helaas zijn we wel van hen afh ankelijk.

Ook de prijsuitreiking bij NK marathon voor de masters 
vond ik slecht, ondanks dat de 2 bekende en gerenom-
meerde microfonisten Frans Heff els en Frans Jacobs er 
nog het beste van probeerden te maken. 

Vroeger kreeg je als AU lid tenminste korti ng bij wed-
strijden of een plaatsje vooraan bij de start. Dat is alle-
maal verdwenen, kortom meer geld vragen minder ser-
vice! Dat onze oudere leden hun lidmaatschap hierdoor 
opzeggen, dat snap ik dan ook wel. Persoonlijk heb ik 
daar ook steeds meer moeite mee. Wel fataal voor onze 
vereniging! Immers zo krimpen wij nog verder. 

Wel en wee in de vereniging
In deze laatste wel en wee van het jaar 2021 hebben 
we helaas enkele minder goede berichten te melden: 
Op 22 september kreeg de secretaris het bericht dat 
ons recreati e lid Loek Bekker uit Alphen aan de Rijn 
was overleden. Loek was al geruime ti jd ziek. Ik heb 
hem persoonlijk veel ontmoet bij loopjes in Bodegra-
ven, Alphen a/d Rijn, Woerden, Ter Aar enz. We trok-
ken dan met elkaar op en dronken even gezellig een 
kopje koffi  e. Door de corona had ik Loek al een lange 
ti jd niet gezien. Het was dus wel fl ink schrikken toen ik 
het mailtje van Hans Wortel kreeg met de mededeling 
dat Loek was overleden. Uiteraard wensen we de fami-
lie van Loek veel sterkte toe met het verwerken van dit 
grote verlies.

Ook niet zo’n goed bericht van ons abonnee lid Anne 
Lenis uit Heiloo. Hij schreef op facebook het volgende:

Beste FB-vrienden,

Helaas heb ik slecht nieuws te melden.
Vijf jaar geleden is bij mij prostaatkanker ontdekt. Na 2 
operati es in respecti evelijk 2016 en 2018 (prostaat- en 
lymfeklieren verwijderd) bleek in het voorjaar van 2020 dat 
de kanker toch is teruggekeerd. Daarom heb ik vanaf dat 
moment hormoontherapie. Ik heb ook 6 chemo’s gehad.
De PSA-waarde daalde daardoor, maar afgelopen zomer 
was mijn PSA-waarde weer gestegen; een nieuwe scan gaf 
aan dat de kanker verder was uitgezaaid. Een pijnlijke tu-
mor in mijn nek is 5x bestraald. Ik ben in augustus begon-
nen met aanvullende medicati e om de kanker te remmen. 
Ik hoop dat deze behandeling gaat aanslaan. Ondertussen 
voel ik mij gelukkig niet ziek en heb ik geen pijn (meer).
Speciaal voor mijn sportvrienden: dat is ook de reden dat ik 
de afgelopen 2 jaar geen wedstrijden heb gedaan (los van 
corona) en de kans dat ik nog (baan)wedstrijden ga doen 
is niet groot. Snelheid en kracht zijn verdwenen door de 

medicati e. Gelukkig gaat wandelen uitstekend en doe ik 
soms een rusti ge duurloop. Ook in de sportschool voel ik 
me wel thuis. 

Uiteraard wensen we Anne veel sterkte toe.

Ook een minder positi ef bericht via de zoon van John 
van Gilst uit ’s Gravendeel: Hij meldde dat John on-
langs allerlei onderzoeken moest ondergaan. Begin 
november zouden ze de uitslag horen. Er werd ver-
wacht dat er een vorm van kanker zou zijn in de dikke 
darm, maar het bleek dat het gaat om een stadium van 
ongeneeslijke kanker met uitzaaiingen naar de lever en 
buikvlies. Er wordt een behandelplan via de oncoloog 
opgesteld d.m.v. chemo. John zelf is er erg nuchter on-
der: “Het is wat het is” en “we gaan allemaal een keer 
dood”. Zijn zoon sluit af met de wens “dat de fi nish van 
deze allerlaatste uitdaging nog even uit het zicht blijft ”. 
En dat hopen wij natuurlijk ook.

Na al deze nare berichten ook nog een leuk bericht: 
Onze voorzitt er is onlangs in Amsterdam Nederlands 
Kampioen op de marathon geworden in de categorie 
M 65. En ook op de halve marathon van Terschelling 
was een eerste plaats voor hem weggelegd. Van harte 
gefeliciteerd Gijs.
U vindt elders in dit blad de ins en outs van deze goede 
prestati es. Nog een persoonlijk bericht: op 21 januari 
zijn Corry en ik geen inwoner meer van Amersfoort, 
maar gaan we terug naar Nunspeet. Ons loopgebeu-
ren zal zich dan waarschijnlijk wat noordelijker gaan 
afspelen. 

Met de wens uit te spreken dat het komende jaar in 
alle gevallen positi ever zal uitvallen op het gebied van 
corona, ziektes en overlijdensberichten sluit ik deze 
laatste “wel en wee” van 2021 af.

Johan van Santen

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

Peter Groen Sint Pancras Peter Mulder Den Dolder
Hans Wortel
Ledenadministrati e
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Activiteiten waarbij avVN betrokken is 
in 2021/2022
Geheel 2021 De beste avVN-er op de diverse afstanden (ranglijsten) www.avVN.net 
Geheel 2021 Kilometerteller www.avVN.net 
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
12 maart 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
ABDIJCROSS
zondag 16 januari 2022
www.abdijcross.nl 

NK INDOOR MASTERS APELDOORN
zaterdag 12 en zondag 13 februari 2022
www.nkindoor.nl

NK CROSS MASTERS tijdens NETL NK cross in NIJVERDAL
zaterdag 5 maart 2022
www.atletiek.nl/nk-cross

NK HALVE MARATHON tijdens Stevensloop in Nijmegen
zondag 20 maart 2022
inschrijven t/m 27 februari 2022
www.alfalavalstevensloop.nl
 
NK BAAN MASTERS HARDERWIJK
vrijdag 27 t/m zondag 29 mei 2022
www.atletiek.nl

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

 
 
 

(Inter)nationale kalender 2022 
Januari Evenement Locatie 

Za/Zo 15/16 Abdijcross Kerkrade 
Za/Zo 29/30 Mastboscross Breda 

Februari Evenement Locatie 
Za/Zo 12/13 NK Indoor Masters Apeldoorn 
Za/Zo 12/13 NK Indoor Meerkamp Apeldoorn 
Zo 13 Groet uit Schoorl Run/NK 10km Schoorl 
Za/Zo 19/20 ASICS NK Indoor U20 & U18 Apeldoorn 
Zo/Zo 20/27 EK Indoor Masters Braga (POR) 
Za/Zo 26/27 AA-Drink NK Indoor Senioren Apeldoorn 

Maart Evenement Locatie 
Za/Zo 05/06 NK Cross Senioren, U20, U18 & Masters Nijverdal 
Zo 13 CPC Loop Den Haag 
Za/Zo 19/20 European Throwing Cup Leira (POR) 
Vr/Zo 18/20 WK Indoor Senioren Belgrado (SRB) 
Zo 20 Stevensloop/NK Halve Marathon Nijmegen 

April Evenement Locatie 
Za 09 Competitie Junioren C/D Ronde 1 nnb 
Zo 10 Competitie Junioren U20/18 Ronde 1 nnb 
Zo 10 Rotterdam Marathon Rotterdam 
Zo 24 Enschede Marathon Enschede 
Zo 24 Competitie Masters Ronde 1 nnb 

Mei Evenement Locatie 
Zo 01 Competitie Senioren 1e/2e/3e divisie Ronde 1 nnb 
Za 07 Ter Specke Bokaal Lisse 
Za 14 Competitie Junioren C/D Ronde 2 nnb 
Zo 15 Competitie Junioren U20/18 ronde 2 nnb 
Za 21 NK Teams Senioren nnb 
Zo 22 Competitie Senioren 1e/2e/3e divisie Ronde 2 nnb 
Do 26 Harry Schulting Games Vught 
Za 28 Next Generation Athletics Nijmegen 
Vr/Zo 27/29 NK Atletiek Masters Harderwijk 
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Juni Evenement Locatie 
Za/Zo 04/05 NK Meerkamp Junioren U20 & U18 Emmeloord 
Ma 06 FBK Games Hengelo 
Ma 06 T-Meeting Tilburg 
Za 11 Competitie Junioren C/D Ronde 3 nnb 
Za 11 Gouden Spike + NK 10.000 meter Senioren Leiden 
Zo 12 Competitie Junioren U20/18 Ronde 3 nnb 
Zo 12 NK Snelwandelen 20km Tilburg 
Zo 19 Competitie Masters Ronde 2 nnb 
Vr/Zo 17/19 ASICS NK Atletiek Junioren Amsterdam 

Vr/Zo 24/26 ASICS NK Atletiek Senioren Apeldoorn 
Wo/Zo 29/10 WK Atletiek Masters Tampere (FIN) 

Juli Evenement Locatie 
Za 02 Westfries Atletiekgala Grootebroek 
Za 02 ONK Para Atletiek Eindhoven 
Zo 03 Competitie Senioren 1e/2e/3e divisie Ronde 3 nnb 
Ma/Do 04/07 EK U18 Jeruzalem (ISR) 
Vr/Zo 15/24 WK Atletiek Senioren Oregon (USA) 
Augustus Evenement Locatie 
Di/Zo 02/07 WK U20 Cali (COL) 
Ma/Zo 15/21 EK Atletiek Senioren München (GER) 
Vr/Zo 26/04 WK Para Atletiek Kobe (JPN) 
September Evenement Locatie 
Zo 04 NK Teams Junioren nnb 
Za 10 Run Winschoten/NK 100km Winschoten 

Zo 11 Promotie/degradatiewedstrijden Competitie 
Senioren nnb 

Za/Zo 17/18 Dam tot Damloop Amsterdam 
Za 17 Landelijke Finale Competitie Junioren C/D nnb 
Zo 18 Landelijke Finale Competitie Masters nnb 
za 24 NK Werpvijfkamp Edam 
Za/Zo 24/25 NEK/NK Estafette Amstelveen 
Oktober Evenement Locatie 

Zo 02 NK Snelwandelen 50 km mannen en 10 km 
vrouwen Tilburg 

Zo 02 Singelloop Breda Breda 
Zo 16 Amsterdam Marathon/NK Marathon Amsterdam 
November Evenement Locatie 
Za/Zo 26/27 Warandeloop Tilburg Tilburg 
   
   

 
   
December Evenement Locatie 
Zo 11 EK Cross Country Turijn (ITA) 
Za/Zo 17/18 Amsterdamse Boscross Amsterdam 
Vr 31 Sylvestercross Soest 

 
 
In deze kalender staan alle Nederlandse kampioenschappen, competitie wedstrijden, Track & Field 
Series, Cross Country Series, internationale toernooien en Nederlandse wedstrijden met een European 
Athletics en/of World Athletics status. 
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In deze kalender staan 
alle Nederlandse 
kampioenschappen, 
competitie wedstrij-
den, Track & Field 
Series, Cross Country 
Series, internationale 
toernooien en Neder-
landse wedstrijden 
met een European 
Athletics en/of World 
Athletics status.
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Ranglijsten avVN 2020/2021

Ranglijsten avVN 2022
De toekomst van Virtueel Lopen 

Vorig jaar werd besloten om de uitslagen van 
2020 en 2021 samen te voegen om daarmee de 
deelnemers aan de ranglijsten meer mogelijkhe-
den te geven om resultaten te lopen op de di-
verse afstanden. Weliswaar zijn er de afgelopen 
maanden meerdere wedstrijden gehouden, maar 
de deelname aan de ranglijsten is helaas nog niet 
heel groot te noemen. Omdat de uitgave van het 
avVN nieuws niet alti jd in de eerste week van de 
betreff ende maand in de bus ligt en dit ook voor 
december zal gelden, krijgen de deelnemers de 
mogelijkheid om de uitslagen van de maand no-
vember wat later aan te bieden dan gebruikelijk.

Tot 7 januari 2022 hebben jullie nog de kans om 
de gelopen resultaten door te geven van wed-
strijden gelopen in de maanden november en 
december! 

Onze leden zullen zelf de uitslagen moeten mel-
den aan de organisati e, dus het is niet zo dat de 
organisati e uw resultaten op het internet gaat 

In 2022 gaan we weer een nieuw klassement 
opstellen van de loopresultaten van onze leden. 
Natuurlijk hopen we dat ti jdens heel 2022 de bui-
tensportevenementen mogen blijven plaatsvin-
den en dat onze leden daardoor weer enthousiast 
raken om hardloopwedstrijden te lopen. 

Deelnemers aan de ranglijsten hoeven niet alle af-
standen te lopen, maar kunnen zich ook concen-
treren op bijvoorbeeld alleen de 5 kilometer. Voor 
het “Overall” klassement, waarbij de ti jden van de 
5 km, 10 km, 10 Em, 15 km en Halve Marathon 
worden opgeteld, blijft  de opzet ongewijzigd. 
Daarnaast blijft  ook het Marathon klassement ge-
handhaafd. 

Voor de afzonderlijke klassementen tot en met 
de Halve Marathon ontvangen de nummers 1 een 
oorkonde. Voor het Overall klassement ontvangt 
de winnaar een standaard en de nummers 1, 2 en 
3 een oorkonde. De winnaar van het Marathon 
klassement ontvangt een medaille en de nummers 
1, 2 en 3 een oorkonde. Op onze site worden de 
uitslagen per afstand overzichtelijk bijgehouden 
en in het maart nummer 2022 van het clubblad 
wordt er een uitslagenlijst gepubliceerd van alle 
afstanden. 

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

Inleidend
De Covid 19 pandemie ofwel het Corona spook 
heeft  in 2020 grote gevolgen gehad die eigenlijk 
nog steeds voortduren. Immers, ondanks versoe-
pelingen, blijft  de dreiging tot nieuwe gevolgen 
nog steeds in de achtergrond aanwezig. Het be-
hoeft  geen verdere toelichti ng; maar daar waar 
grote groepen mensen bij elkaar komen, blijft , on-
danks de grote vaccinati egraad van 80% en de in 
veel gevallen “verplichte ”app bewijsvoering, een 
latent gevaar voor besmetti  ng bestaan.
In de komende weken zal dat, door oplopende be-
smetti  ngen toch weer spannend gaan worden!

Gevolgen
Ook in onze loopsport heeft  het Corona gebeuren 
grote gevolgen gehad. Gezamenlijke loopacti vitei-
ten en wedstrijden waren lange ti jd niet mogelijk. 
Gelukkig is dat – voorlopig?- weer voorbij en heb-
ben de eerste grote marathons in ons land in de 
achterliggende 2 weken ook weer plaatsgevon-
den. Ten ti jde van het verbod heeft  ook onze avVN 
gelukkig gekeken of er voor de individuele lopers 
mogelijkheden konden worden doorgevoerd die 
lopen alleen of met een paar lopers mogelijk kon-
den maken. Hierbij is ook met name gekeken naar 
de individuele kilometer verzamelaars in de avVN 
kilometerteller competi ti e.
Op zichzelf natuurlijk uitstekend zo want ook in 
psychologie geldt dat daar waar een probleem 
handelen blokkeert, het het beste is, als uit het 
probleem een nieuwe kans ontstaat. 
Immers “treurig in een hoekje gaan zitt en met je 
hoofd in je handen en jammeren”, kost alleen maar 
onnodige energie. Terwijl een nieuwe kans je de 
mogelijkheid biedt om het nadeel snel(ler) te ver-

opzoeken (hooguit ter controle van uw opgave)
Voor het doorgeven van de uitslagen zijn de vol-
gende regels:
-  er is 1 emailadres hiervoor beschikbaar:   

verkerktoon@gmail.com 
-  de uitslagen gelopen in de maanden januari tot 

en met oktober kunnen niet meer worden door-
gegeven.

-  uitslagen gelopen in de maanden november en 
december dienen vóór 7 januari 2022 gemeld 
te zijn.

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

Op onze site avvn.net zal vanaf 10 januari de 
defi niti eve einduitslag zichtbaar zijn en deze zal 
ook in het avVN nieuws van maart gepubliceerd 
worden. Tijdens de jaarvergadering op zaterdag 
12 maart in Utrecht zullen de prijzen worden uit-
gereikt.

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 die-
nen vóór 15 juli 2022 gemeld te zijn. Geef dus 
ti jdig uw uitslagen door.

-  uitslagen gelopen in de maanden juli, augustus, 
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.

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

Door de hierboven vermelde regels hopen we op 
een spannende en eerlijke strijd en hopen wij u 
ook ti jdig te informeren over de eindstanden (In 
het 1e nummer van de volgende jaargang). 

Tijdens de komende jaarvergadering van 12 maart 
2022 staat het onderwerp “Ranglijsten” op de 
agenda. Mogelijk dat n.a.v. voorstellen van onze 
leden er nog aanpassingen gemaakt gaan worden 
in de regels. Mocht u dus voorstellen hebben om 
de opzet te wijzigen/verbeteren laat dit dan we-
ten ti jdens de vergadering en/of mail mij alvast 
hierover, zeker wanneer u niet aanwezig kunt zijn 
ti jdens de jaarvergadering. In de komende club-
bladen zullen wij de regels onder uw aandacht 
blijven brengen.

Wij hopen weer op een grote deelname.

geten en daarvoor je energie helemaal in te zett en.

Deze wetenschap geldt natuurlijk zeker voor de in-
dividuele loper, maar ook voor een vereniging als 
onze avVN! Kortom onze avVN heeft  dat mogelijk 
gemaakt en een behoorlijk aantal lopers hebben 
hiervan ook goed gebruik gemaakt.

De stand van zaken nu en naar 
de toekomst
Helemaal terug naar het oude normaal lijkt een 
mooi streven, maar de vraag is of dat goed is en 
voldoende.
Je moet ook durven leren van nieuwe dingen en 
opgedane ervaringen.
Laten we daarom dan toch eens dieper kijken of 
we nu deze gelegenheid gebruiken om tot vernieu-
wing te komen. 
Daarvoor hoeft  het oude normaal niet weg, maar 
ook het nieuwe niet overboord gezet te worden.
Daarbij zijn natuurlijk de argumenten aan de orde 
zoals;

Voor de avVN:
-  Zijn er die bij de avVN vernieuwingen door 

willen voeren? of wel zijn daar “kartrekkers”, 
die je ongetwijfeld nodig hebt, voor te vinden?

-  Vind je dat ook de avVN naar de “breedteport” 
en de gezondheid t.a.v. het uitoefenen van 
sport een verantwoordelijkheid heeft ?

-  Zijn nieuwe doelgroepen, zoals de ouderen 
(veteranen dus) maar ook jongere lopers met 
veel sociale verplichti ngen bij het samen wer-
ken en kinderen hebben, bereikbaar?

-  Geeft  het meer kans om nieuwe leden hierop 
aan te trekken? (En niet al te wachten op het 

Toon Verkerk

Gijs Honing

avVN Kilometerteller 2021
De laatste maand om wedstrijden te lopen en kilometers 
aan het totaal toe te voegen, is ingegaan.
De kilometerteller krijgt aan het eind van dit jaar een 
defi niti eve registrati e. Deelnemers die vorig jaar geen 
kilometers hebben laten registreren, moeten dat nu dus 
wél doen om in de totaalstand te worden opgenomen. 

Een vriendelijk verzoek aan de deelnemers om hun 
boekje zo snel mogelijk, maar uiterlijk 15 januari 
2022 op te sturen naar Toon Verkerk, Tolhuis 6106, 
6537 TH Nijmegen. In de maanden januari en febru-
ari worden de boekjes gecontroleerd en wordt het 
totaalklassement opgesteld. De prijsuitreiking zal op 
zaterdag 12 maart 2022 plaatsvinden, voorafgaand 
aan de Vlinderloop om 10.30 uur in de kanti ne van 
Korfb alvereniging Victum aan de Hefb rug te Houten.
Deelnemers aan de Kilometerteller hebben inmid-
dels een mail ontvangen waarin men geïnformeerd is 
over de wijze van registreren.

Het laten registreren kost € 6,00.
Daarnaast kan men nog aanvullende zaken 
kopen namelijk;

- Herinneringsplaatje  € 4,00
-  Wandbord voor aanbrengen herinneringsplaatjes 
  € 10,00
- Nieuw boekje  € 4,50

Het (totaal)bedrag van registrati e en 
bestelling(en) graag overmaken naar:  
NL 15 RABO 0343000806 t.n.v. MJP Verboord, 
Waterpoort 1, 5256 AX Heusden.

U kunt een boekje ook in de losse verkoop verkrijgen 
via Johan van Santen of ondergetekende. De kosten 
bedragen dan € 3,00

Toon Verkerk

-  Wandbord voor aanbrengen herinneringsplaatjes 

NL 15 RABO 0343000806 t.n.v. MJP Verboord, 

U kunt een boekje ook in de losse verkoop verkrijgen 

KILOMETER

TELLER 

2014

KILOMETER

TELLER 

2014KILOMETER

TELLER 
2014

“Out off  the Box” denken en kansen benutt en
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60-jarig bestaan met een feestje om de avVN 
daarna op te heff en, zoals dat op de laatste 
jaarvergadering toch een klein beetje als toe-
komstverwachti ng naar voren kwam, maar dat 
geheel terzijde).

-  Durf je als aan om met oude dingen dan op 
termijn ook te stoppen? Denk hierbij aan de 
avVN kilometerteller competi ti e. Dat is zon-
der meer v.w.b. het aantal deelnemers een 
afl opende zaak. Bovendien het is ook niet 
meer van deze ti jd om met een boekje voor 
een stempel op pad te gaan. In veel geval-
len is bij een georganiseerde loop een stem-
pel niet meer aanwezig en word je met grote 
ogen aangekeken als je om een handtekening 
vraagt etc. En voor jongeren heeft  dit al he-
lemaal geen betekenis meer want die werken 
allemaal met GPS en de eigen registrati e in 
systemen als Strava of Runkeeper! Kortom als 
je dit wil blijven faciliteren als avVN zet dan 
gewoon een nieuw modern systeem op. De 
technische mogelijkheden hiervoor zijn ruim 
beschikbaar. 

-  En voor de oude kilometerteller competi ti e 
moet je zeggen; zet een sti p op de horizon 
dat je er mee gaat stoppen bij voorbeeld 1 ja-
nuari 2025. Daarmee hebben de deelnemers 
nog mogelijkheden om wellicht ”in het hoofd 
zitt ende doelen” te halen. De deelnemers in 
de competi ti e kunnen gewoon registreren in 
het  nieuwe  systeem. Op basis van zelf aan-
geven kunnen ze dan aan het einde van een 
jaar aangeven of ze hun km-ers in het nieuwe 
systeem willen laten staan of overhevelen 
naar het oude systeem! Als ze de km-ers 
overhevelen doen ze niet mee aan de nieuwe 
competi ti e en dat maakt het voor nieuwe 
deelnemers ook veel aantrekkelijker om te 
gaan deelnemen (want wie gaat als nieuw-
komer nog meedoen in en competi ti e waarin 
de oude deelnemers al ti g duizenden km-ers 
geregistreerd hebben staan?)

-  In een nieuw systeem hoeft  je natuurlijk niet 
alleen de kilometerteller competi ti e te regi-
streren, maar je kan er ook wedstrijdcompeti -
ti es in mee laten draaien etc. legio mogelijkhe-
den dus.

Let wel de bovenstaande punten zijn zo maar een 
aantal gedachten en er zijn wellicht in een goede 
discussie en afweging nog veel meer ideeën aan 
toe te voegen!
  
Individueel:
-  Het virtuele lopen heeft  ook veel meer moge-

lijkheden voor individuele lopers om daarin in 
hun eigen omstandigheden keuzen te maken 
die passend zijn.

-  Vaak zorgt het werk ervoor, dat invulling van 
lopen op aangegeven ti jden zoals wedstrijden 
het lasti g maakt. Een gezin waar beide part-
ners werken geeft  ook problemen bij het lopen 
van wedstrijden, zeker als men ook kinderen 
heeft .  Kijk maar eens op een vroege zater-
dag- of zondagmorgen hoeveel jonge mensen 
er vroeg in de buurt van hun huis een rondje 
lopen! En dat kan je dan wél meenemen in een 
nieuw registrati esysteem, want ze lopen alle-
maal op GPS registrati e hoor!

-  Virtueel lopen is ook in andere opzichten veel 
socialer inpasbaar. Het maakt nogal een ver-
schil of je een partner hebt die ook meedoet 
in de loopspor,t dan wel of je een partner hebt 
die er niets mee heeft . Dat geeft  allemaal pro-
blemen bij familiefeestjes als verjaardagen, bij 
het avondeten, bij de weekend planning. 

-  Maar virtuele lopen is vaak ook “droog” lopen, 
immers je kan je loopje plannen via Buienrader 
en dan kom je toch meestal droog over. 

Hier wil ik niet verder over uitweiden, want er zijn 
nog veel meer punten waarom virtueel lopen voor 
de individuele loper aantrekkelijk is.

Gijs Honing

Op het podium en meer
BAANLOOP AUGUSTUS
Aalsmeer 11 augustus 2021
5 kilometer heat 2
M Oscar Smit 1e 0.21.05

KULLENLOOP MILL/LANGENBOOM
Mill/Langenboom 5 september 2021
5 kilometer
M50 Philip de Bruijn 1e 0.20.29

IJZEREN MAN VOLKSLOOP
Weert 5 september 2021
11.8 kilometer
M60 Harrie Stempher 1e 0.40.37

ACHTKASTELENLOOP
Vorden 12 september 2021
30 kilometer
V55 Anja van Vliet 1e 2.35.15

AVONDLOOP II
Zeewolde 15 september 2021
5 kilometer
M Gert Jan Tichelaar 1e 0.18.41

VIVA LA VIDA RUN
Kerkrade 26 september 2021
10 Engelse Mijl
V60 Marion Wenders 1e 2.16.22

WALLENLOOP
Heusden 10 oktober 2021
Binnen rondes
V Nicolett e St.-Bakvis 1e 10 ronden
M Johan van Santen 2e 5 ronden
Grootste afstand
V Nicotett e St.-Bakvis 1e  

AV SPIRIT WINTERCUP
Lelystad 10 oktober 2021
5 kilometer
M50 Gert Jan Tichelaar 1e 0.19.26
10 kilometer
V65+ Ria van Weezep 1e 0.57.20

KOPJESLOOP
Delft  10 oktober 2021
5 kilometer
V Ivonne van der Pad 1e 0.22.41
M Ed de Niet 3e 0.21.01

ARKERVAARTLOOP
Nijkerk 16 oktober n2021
5 kilometer
M Gert Jan Tichelaar 1e 0.18.31

1 MIJL IN LINE
Klaaswaal 16 oktober 2021
M Hans de Jong 1e 0.07.19

ZUIDLAARDERMARKTLOOP
Zuidlaren 16 oktober 2021
10 kilometer
M60 Henk Por 1e 0.40.23

Gijs van den Hurk 
Terschelling

Johan van Santen 
in Nordwalde (D)

Nicolett e Steegeling 
Heusden

Leks en Roelof 
in Nunspeet
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VAN OERS BRABANT VIRTUEEL
Thuis 18 oktober 2021
42.2 kilometer
V Marion Wenders 3e 6.53.02

10 VAN AVR
Rucphen 24 oktober 2021
10 kilometer
M65 Leo Klaasse 3e 0.47.36

1e NORDWALDERLAUFSPEKTAKEL
Nordwalde (D) 23 oktober 2021
5 kilometer
M65 Johan van Santen 3e 0.32.11

DALLI-RUN
Heerde 30 oktober 2021
5 kilometer
M40 Gert Jan Tichelaar 3e 0.18.35

NEA CROSS
Purmerend 31 oktober 2021
5.6 kilometer
M Rob van Heerden 3e 0.29.12

BERENLOOP
Terschelling 7 november 2021
21.1 kilometer
M60 Gijs van den Hurk 1e 1.27.01

ZANDENPLASLOOP
Nunspeet 13 november 2021
5 kilometer
M60 Gert Jan Tichelaar 1e 0.18.37
M70 Leks van der Horst 2e 0.25.12
 Roelof Pepping 3e 0.26.26
M80 Henk Juffer 1e 0.35.37

opmerkelijk:
Bij de 10 kilometer tijdens de Zandenplasloop liep 
Cees Stolwijk een Nederlands record M70 met 
0.38.55 en Wim Oudejans een Nederlands record 
M75 met 0.43.44

NK 10 KILOMETER OP DE WEG
Hem 29 augustus 2021
V65 Ria van Loon-Pijnappels 1e 0:52:34
M65 Gijs van den Hurk 3e 0:40:24
M75 Dirk Visser 1e 0:45:32
M80* Walter van Gelderen 1e 0:55:00
* Er was officieel geen aparte categorie M80

NK WERPVIJFKAMP
Edam 26 september 2021
M65 Henk van Bakel 1e 2937 pnt.
M70 Jan van Hooft 1e 3758 pnt.
M70 Jan Titulaer 3e 3195 pnt.

NK MARATHON AMSTERDAM
Amsterdam 17 oktober 2021
M65 Gijs van den Hurk 1e 3:03:28

NK MASTERS BAAN
Hengelo 17 tot en met 19 september 2021
Jan van Hooft 1e M70 discuswerpen 42,96 m ML
    1e M70 kogelstoten 11,35 m ML
     3e M70 Speerwerpen 30,42 m ML
Jan Titulaer 1e M70 gewichtwerpen 14,43 m ML
     3e M70 kogelslingeren 34,80 m ML
Walter van Gelderen 1e M80 10000 m 52:48,16 ML
Roel Gaasbeek 2e M75 100 m 16,60 ML
     2e M75 200 m 35,49
    2e M75 1500 m 7:46,79
    3e M75 400 m 1:26,01 
Dirk Visser 2e M75 10000 m 46:04,05 ML
Oscar Smit 2e M65 5000 m 20:26,52 ML
ML betekent: Medaillelimiet gehaald

Roel Gaasbeek
100m Hengelo

Oscar Smit 5000m 
Hengelo

Jan van Hooft
discus Hengelo

Gijs van den Hurk 
Amsterdam

Ria van Loon 
Hem

Henk van Bakel 
Edam

Gijs van den Hurk 
Hem

Dirk Visser 
Hem

Walter van Gelderen, 
10000m Hengelo m

Jan van Hooft 
en Jan Titulaer Edam

Jan Titulaer
gewichtwerpen Hengelo

Dirk Visser
10000m Hengelo NK

KOPJESLOOP
Delft 14 november 2021
5 kilometer
V Ivonne v/d Pad-Blanker 1e 0.22.21
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Profiel Sjaak Boon
Geboortedatum : 16 juli 1952
Geboorteplaats : Hem (Venhuizen)
Woonplaats : Venhuizen
Loopt hard sinds : 1974
Lid van avVN sinds : 2007
Waarom lid van avVN : wedstrijdlicentie
Lengte : 184 cm
Gewicht : 77 kilo 
Beroep : Bollenkweker
Relatie : gehuwd met Rina Dudink, 3 kids
Hobby’s : lekker lopen
Aantal kilometer per week : 20 tot 40 km

PERSOONLIJKE RECORDS
Baan: n.v.t.

Weg:
5 km  : 22 min
10 km : 39.40 min
10 em : 1.06 min
21.1 km : 1.24 min
42.2 km : 3.08 min . Schoorl

Favoriete wedstrijden:
Halve marathon Egmond

Mooiste hardloop ervaring:
Hollandia dijkenloop 20 km in 1:20:0, in een ver verleden.

Doelen voor dit seizoen:
lekker lopen.

Wat ik nog wil vertellen:
Ik ben van de lichting 72-6, toen was er nog dienstplicht, waar 
ik de dagen vulde, maar de veldloopjes die je daar moest doen 
vond ik wel hartstikke leuk. Zodoende heeft het loopvirus mij 
te pakken gekregen. En sinds die tijd bezoek ik regelmatig, 
vooral op zondagmorgen bij ons in de buurt, loopjes. Van lie-
verlee ging ik al grotere afstanden lopen. Dit resulteerde in 
ongeveer 50 marathons in tijden tussen de 3 en 4 uur. En wat 
betreft Egmond (halve) viel de start van  de eerste editie on-
geveer samen met mijn loop carrière. Ik heb deze eerste editie 
gemist, maar voor de rest heb ik ze op 2 na allemaal gelopen. 
Voor de rest is mijn devies: gewoon doorgaan.

Profiel Koos van der Jagt
Geboortedatum : 7 augustus 1951
Geboorteplaats : Hem/Venhuizen
Woonplaats : Andijk
Loopt hard sinds : 1986
Lid van avVN sinds : 1996
Waarom lid van avVN :  Begin jaren negentig deed ik mee aan de Halve van Egmond en de Halve van 

Schoorl als recreant. Na afloop hadden we het over het overvolle parcours waar-
door je best veel tijd verloor. Als we nou eens lid worden van avVN was de sug-
gestie, dan heb je ook meteen een wedstrijdlicentie en kun je vooraan starten. 
Zo gezegd, zo gedaan!

Lengte : 182 cm
Gewicht : 65 kg
Beroep :  Onderwijzer, sinds 2015 met pensioen.
Relatie : Gehuwd
Hobby’s :  Hardlopen, tuinieren en tennissen.
Aantal kilometer per week : 25 tot 30 km

PERSOONLIJKE RECORDS:
Baan: Nooit aan baanwedstrijden meegedaan.

Weg:
5 km : 00:18:17
10 km : 00:35:54
15 km : 00:55:21
10 em : 01:00:56
21.1 km : 01:20:10
42.2 km :  Nog nooit een marathon gelopen. Wel de Kloetloop van 25 km in 

01:39:10.

Favoriete wedstrijden: 
Ik doe graag mee aan regionale wedstrijden, zoals de Hemmeromloop, de Kloetloop en de Kaagloop. 
Jammer dat het merendeel van deze regionale lopen van de kalender zijn verdwenen, waaronder ook 
de polderloop in Andijk. Ik doe ook graag mee aan het crosscircuit met wedstrijden in het Streekbos, het 
Dijkgatsbos en de duinen in Den Helder. En natuurlijk de Kerstcross in Opmeer.

Favoriete training: 
Als ik aan het hardlopen ben, geniet ik van het buiten zijn. Dat kan de ene keer een duurloop zijn en de 
andere keer een intervaltraining. Maar vooral het hardlopen op onverharde paden en dan wat intervallen 
vind ik leuk om te doen. In oktober tijdens de training op zoek naar walnoten en rapen wat je mee kan 
nemen is zeker zo leuk!

Mooiste hardloop ervaring:
De Kerstcross in Opmeer in 2001. Ik bracht onze oudste zoon naar Harlingen, die moest op tijd met de boot naar 
Terschelling voor een logeerpartij bij vrienden. Ik had mijn hardloopspullen mee in geval ik nog mee kon doen aan de 
cross in Opmeer. En jawel, op tijd om in te schrijven en op tijd om aan de start te verschijnen! Het had wat gesneeuwd 
en hier en daar was de grond licht bevroren. Voor de eerste keer de cross meelopen in de 50+! Ik zat goed van voren, 
maar had geen idee wie er nog meer meededen in onze categorie. Onder de bagger finishte ik in 43.55 op de ruim 10 
km. Het bleek de eerste plaats in deze categorie. Mooi dat ik op de valreep nog mee kon doen en op tijd thuis was voor 
het kerstdiner!

Doelen voor dit seizoen:
Hopen dat in deze Corona-tijden de wedstrijden doorgang kunnen vinden. Dat op de eerste plaats en dan kijken waar 
ik meedoe. Eerst nog 4 wedstrijden te gaan in het crosscircuit, waar ik voor ingeschreven heb. De eerste in Hoorn heb 
ik lekker gelopen. Als het in volgende crossen ook zo gaat, ben ik blij. Mooi toch, als je op je zeventigste nog mee kunt 
doen.

Wat ik nog wil vertellen:
De kiem voor deze hobby is gelegd tijdens mijn diensttijd. Ik was gelegerd in Duitsland in Hohne bij de 41ste Pantser 
Genie Compagnie als motorordonnans. In plaats van weer mijn motor poetsen ging ik meetrainen bij de wedstrijdgroep 
van de compagnie. We deden mee met wedstrijden tegen de Engelsen en de Amerikanen die ook in Hohne gelegerd 
zaten. Als we goed voor de dag kwamen, kregen we extra verlofdagen. Nou, daar wilde je wel je best voor doen.
Pas veel later, eind jaren tachtig heb ik het hardlopen weer opgepakt omdat voetballen niet meer lukte met een onwil-
lige knie. Mooi dat het hardlopen wel ging en nog steeds gaat. Tijdens mijn werk als onderwijzer heb ik het hardlopen 
ervaren als een prima manier om nieuwe energie op te doen. En nog, ook nu ik met pensioen ben. Het is leuk om te 
doen en het geeft je extra energie. Als we op vakantie zijn fietsen en wandelen mijn vrouw en ik graag, maar in de vroege 
uurtjes hardlopend de omgeving verkennen hoort er zeker bij. Ook op Kreta, waar we met elkaar menige kloof hebben 
gewandeld. Echt genieten!
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38e Wallenloop in Heusden 
zondag 10 oktober 2021
Organisati e:
INION TURNVERENIGING HEUSDEN i.s.m. ATLETIEKVERENIGING VETERANEN 

Wallenloop kan men zich ook uitleven in de eigen 
prestati edrang. In alle leeft ijdsgroepen (jongste 
deelnemer geboren begin 2020 én de oudste deel-
nemer heeft  1941 in zijn paspoort staan) derhalve 
automati sch grote verschillen in het aantal gelo-

pen ronden. (uitslagen eveneens op www.inion.nl) 
Naast het lopen van minimaal één rondje van 2300 
meter werd het record van de grootste afstand 
verbroken door zowel Frits van de Brand (60 jaar) 
uit Nieuwkuijk als Arian Kuijs (46 jaar) uit Herpt en 
scherp gesteld op 37300 meter! Heren: meteen 
een prachti ge uitdaging voor verbetering in 2022! 

Zilveren jubileum
Op de startlijst van de ongeveer 70 deelnemers 
staan uiteraard de plaatsen uit de directe omge-
ving maar óók Amersfoort, Nunspeet, Zegveld, 
Zeist en zelfs Dortmund (D). De ‘zilveren’ deel-
nemer Jack van der Wijngaarde werd -buiten zijn 

Soep voor iedereen

Cees Methorst

Diny Methorst

Eindelijk mocht de organisati e het draaiboek weer 
tevoorschijn toveren. De vele ‘popelende’ vrijwilligers 
schoten uit de startblokken en in een ti jdspanne van 
slechts enkele weken werd de 38e versie Wallenloop 
geregeld. 

Een superfeestje
Het start/fi nish gebied bij de ingang van sponsor 
Nauti cal Services Heusden werd feestelijk aange-
kleed met hangtafels, stoeltjes, tafels met diverse 
drankjes en lekkernijen (aangeboden door hoofd-
sponsor COOP – VAN WIJLEN – Oudheusden), 
een overheerlijke romige tomatensoep en last 
but not least maar noodzakelijk een professionele 
ti jdklok. Voeg daarbij de mooie klanken die DJ 
Maaike van Baaren de nevelige lucht in stuurde, 
dan ontstaat automati sch een supersfeertje!

Mooie plaatjes
Het startsignaal ‘schoot’ om exact 10.00 uur de 
eerste groep weg voor hun wandel- en/of hard-
loopambiti es om de eerste ronde van óf 2300 of 
5000 meter te voltooien. Velen kregen de smaak 
naar méér meters te pakken en bleven lekker 
bezig, waarbij het zonnetje ons gelukkig gunsti g 
gezind was en steeds harder begon te schijnen, 
waardoor sommige lopers/loopsters behoorlijk 
moesten puff en. De trappen, hellingen én het 
stempelen waren onderweg extra obstakels die 
de prestati es in een ander daglicht zett en, dan 
bij een normale vlakke wedstrijd. De deelnemers 
genoten van de luide aanmoedigingen van de sup-
portersschare en de vele foto’s -met dank aan de 
fotografen- zullen de herinneringen goed weerge-
ven. (zie www.inion.nl)

Nieuw afstandsrecord
Naast het unieke recreati eve karakter van de 

podiumplaats om- ook nog verrast met een fraaie 
jubileumstaander en bloemen, want 25 maal deel-
nemen aan de Wallenloop verdient een hommage. 
Trouwens, het record aantal deelnemingen is han-
den van Sandra van Münster (1980) die maar liefst 
aan ALLE, dus 38 versies, aan de start stond én zelf 
gelopen heeft . De eerste maal aan de hand van 
haar moeder. Uniek!

“aft er-party”
Elke deelnemer ontving voor de deelname een 
herinneringsvaantje! Voor alle podiumgangers 
was er een gouden, zilveren of bronzen medaille 
én voor de winnaars óók een fraaie bloemenruiker 
(met dank aan Marcel’s Bloemenshop – Vlijmen).
Ná de gezellige en ludieke prijsuitreiking, waar 
grote ‘knuff elberen’ het podium bezett en, restt e 
voor de organisati e nog het ophalen, opruimen 
en retourneren van alle gebruikte att ributen. Vele 
handen maken licht werk en om drie uur was 
niet meer te zien dat er wéér een gezellig en leuk 
sportevenement had plaatsgevonden.

Met dank aan
Uiteraard andermaal een evenement waar, dank-
zij de onmisbare hulp van veel sponsoren, ver-

keersbegeleiders, vrijwilligers, 
E.H.B.O. en de Gemeente Heus-
den, eenieder met een heel 
pretti  g gevoel kan terugblikken. 
Véél lovende woorden ontvan-
gen van zowel deelnemers als 
toeschouwers!
Advies: maak snel een noti -
ti e om in oktober 2022 óók 
(weer) deelnemer te zijn aan 
de Wallenloop !

Tekst en foto’s:
Mart Verboord

Hans Wortel op stempelpost

Nicolett e Steegeling-Bakvis

Jeroen Steegeling

Johan van Sante (l)
Sieta van der Zee (r)
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Jaargang 55  een jubileum deel 4

het clubkleding gat op, dat PK had achtergelaten. Jam-
mer dat de clubkleding steeds minder verplicht wordt 
te dragen, want het blijft  alti jd fi jn om onze leden “her-
kenbaar” te zien lopen.
Als verenigingsman in Deest had ik veel samengewerkt 
met Grafi sch ontwerper Marti n de Louw. Het lukte 
hem, binnen een maand, een fi nancieel haalbare opzet 
te maken voor het blad, de lay-out te verzorgen en in 
Govers Drukwerk uit Sint Hubert de juiste partner te 
vinden voor druk en distributi e van het avVN nieuws.
In november 2019 werd Marti n getroff en door een 
hersenbloeding en nam zijn zoon Barry de Louw de 
lay-out voor zijn rekening. Aanvankelijk voor een ti jde-
lijke periode, maar inmiddels is dat defi niti ef gebleken. 
Met Marti n gaat het, na een onverwachte dip, gelukkig 
weer beter, hij leest ons blad en maakt zijn zoon dan 
steeds weer een verdiend compliment.

Nieuwe rubrieken en columns
De vaste rubrieken bleven bestaan en goed om nog 
eens te noemen dat Nico Storre, Gijs Knoppert en 
Hans Vugts al 30 jaar en langer hun bijdragen leveren 
aan avVN nieuws.

Maar er werden ook nieuwe schrijvers en schrijfsters 
geïntroduceerd. 
Marti en Bolt (Bolt holt) en Geertje van der Sterre (Ster-
rekunde) schreven een column. Greetje hield dit het 
langst van de twee vol. In het 6e nummer van 2013 
schreef ze haar laatste stukje voor avVN nieuws. Bart 
van Vliet nam het stokje in de 48e jaargang over met 
de column MastersMind waarin hij tot het begin van 
deze jaargang zijn loopervaringen met ons deelde. In 
Op het podium worden onze wedstrijdleden in het zon-
netje gezet en lukt het vaak om ook een foto van het 
podium te plaatsen. 
Walter van Gelderen deelt zijn diepste gedachten over 
het lopen met ons. In bijna elke uitgave schrijft  hij over 
zijn loopjes en ook interviewt hij collega lopers. In 

dichter bij het lopen

Jaargang 46

In 2011 nam ik als hoofdredacteur de taak over van 
Jacques van Willigenburg. Ik was en ben geen journalist, 
maar bijna mijn hele leven heb ik een binding gehad met 
clubbladen. Dat begon al in klas 6 van de Lagere School in 
Soest. De hoofdonderwijzer, meester Jansen, redigeerde 
wekelijks het voetbalblaadje voor de jeugd: “De Tam Tam”. 
De jongens van de klas zorgden dat het blad geraapt en 
geniet werd. Vanaf mijn veerti ende tot nu ben ik redac-
teur van een clubblad (handbal, voetbal en/of hardlopen). 
De medewerking van clubleden is daarbij alti jd de basis 
gebleken om tot een succesvolle uitgave te komen. Geluk-
kig heb ik daarover, ook in de afgelopen 10 jaar bij avVN 
nieuws, nooit te klagen gehad.

Alles bij het (nieuwe) oude
In de 46e jaargang veranderde er op het oog weinig 
aan het avVN nieuws. De indeling op de voorkant 
werd iets minder “druk”, doordat niet de volledige in-
houd werd weergegeven. De (mini)Looplamp werd ver-

vangen door Profi el. Jacques 
van Willigenburg en Huub 
Vrenken hadden jarenlang 
avVN leden, meestal telefo-
nisch, geïnterviewd, maar er 
dienden zich geen opvolgers 
aan. Bij Profi el kunnen de le-
den zelf het interview weer-
geven en inmiddels hebben 
ruim 70 leden zich op deze 
wijze gepresenteerd aan de 
lezers van ons blad. 

Grote schrik
Het laatste nummer van 
2012 stemde ons bedroefd. 
Het plotseling overlijden van 
Jan van Alphen is een zware 
klap voor de vereniging. In 
een eerder deel van deze ru-
briek werd zijn enorme inzet 
voor avVN al beschreven. 
Voor het clubblad, en met 
name de acquisiti e, was dit 
eveneens een groot gemis. 

Omstreeks dezelfde ti jd 
werd bekend dat PK Run-
ninghop ging stoppen als 
hoofdsponsor van avVN en 
ook Drukkerij de Jong uit 
Driebergen moest nood-
gedwongen ophouden te 
bestaan. Als hoofdredacteur 
van avVN nieuws moest ik 
de leden in onzekerheid la-
ten over de toekomst van 
ons blad.

Toch weer kleur op de wangen
Op 1 februari 2013 lag er toch weer een uitgave van 
avVN nieuws in de bus bij de leden. In Full Color zelfs. 
Mart Verboord wilde ons als penningmeester uit de 
brand helpen en inmiddels is gebleken dat hij ook het 
nablussen, opnieuw opbouwen en beheren voor zijn 
rekening heeft  genomen. 

RunColor, het bedrijf van Jan Doodeman, vult gelukkig 

2019 worden zijn verhalen gebundeld in het boekje: 
Over lopen geschreven. 
Herman Poort verwoordt eveneens zijn diepste ge-
dachten, maar dan in dichtvorm. Onder de ti tel Dich-
ter bij het lopen schrijft  hij zo’n 40 gedichten voor het 
avVN nieuws. Hierbij ziet u ook zijn laatste uit het 
avVN nieuws van februari 2018. In liefdevolle herin-
nering aan Herm. 
Jos van Rijt introduceert in 2012 een Excel zoeksy-
steem om in de uitslagen onze leden sneller te kunnen 
traceren. Van dit systeem wordt nog steeds dankbaar 
gebruik gemaakt, waardoor we de herinnering aan Jos 
levend houden.
Hans van Dijk en Ron van Megen beschouwden het 
hardlopen van de wetenschappelijke kant in hun ru-
brieken Het geheim van hardlopen en Hardlopen met 
Power. In 32 editi es informeerden zij onze leden over 
de meest uiteenlopende onderwerpen. 
In elke uitgave vanaf december 2019 wordt een 
hoofdstuk van het boek Ultra van Bram Bakker gepu-
bliceerd. Vanaf februari 2020 vertelt Bert Pessink over 
het hardlopen en alles wat zich door omheen afspeelt 
in de column @SpeakerBert

Mooie verslagen en prachti ge foto’s
Dankzij de full color uitgave kunnen we de verslagen 
voorzien van de mooiste foto’s. De afgelopen jaren 
worden er regelmati g reportages gemaakt van de 
adembenemendste Wereldreizen. Rob Plijnaar be-
schrijft  zijn meest extreme uitdagingen. Wim Verhage 
reist veelvuldig voor een marathon naar Japan en om-
geving. Frank van der Endt gaat met zijn vrienden let-
terlijk dag en nacht op pad en moti veert onze leden 
om eens stapje verder, hoger, warmer en/of kouder te 
maken. Dit alles voorzien van foto’s die stuk voor stuk 
hoge punten zouden scoren in “het perfecte plaatje”. 

Advertenti es en omvang
Voor leden die de laatste jaren aanwezig waren bij de 
ledenvergadering is het een bekend gegeven, maar 
het avVN Nieuws is allang geen sluitpost meer op 
onze begroti ng.
In de jaargangen tot 2010 kon de schade beperkt blij-
ven, maar inmiddels zijn de advertenti e opbrengsten 
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mooie plaatjes

en abonneegelden bij lange na niet kostendekkend.
In 2012 zorgden 6 uitgaven voor een totaal van 272 
pagina’s, waarvan 40 met advertenti es.

In 2015 zorgden inmiddels 5 uitgaven voor een totaal 
van 264 pagina’s, waarvan 20 met advertenti es.
In 2020 zorgden inmiddels 4 uitgaven voor een totaal 
van 200 pagina’s, waarvan 5 met advertenti es. De 
weergave van advertenti es in ons blad verminderde 
dus van 15%, via 8% naar 2,5% van de totale omvang!

Nieuwe acti viteiten 
avVN zett e de afgelopen jaren in op meerdere acti vi-
teiten. In 2013 werden de Ranglijsten geïntroduceerd 
als opvolger van de steeds minder populair wordende 
clubkampioenschappen. Na Ruud Riksman en Huub 
Vrenken nam Harrie Stempher de Ranglijsten over. 
Leden kunnen zelf bepalen via welke wedstrijd en 
op welke afstand men deelneemt aan de Ranglijsten. 
Wanneer er aan zowel een 5km, 10km, 15km, 10 EM 
als 21,1 km wordt deelgenomen, strijdt men mee in 
de totaalstand. Zeker voor een landelijke vereniging als 
avVN is dit een ideale mogelijkheid om de prestati es 
van de leden binnen de verschillende leeft ijdscatego-
rieën te vergelijken. 
In 2015 ontvingen alle leden een kilometerboekje bij 
het avVN nieuws. Het luidde het begin in van de Ki-
lometerteller, de opvolger van het trimloopboekje van 
Le Champion. Deelnemers schrijven 
hun gelopen wedstrijd kilometers 
in een boekje en jaarlijks wordt 
geteld wat het totaal aantal ki-
lometers is. Ook hierbij heeft  
Harrie Stempher jarenlang 
voor de administrati e ge-
zorgd. Tijdens de Vlinder-
loop in Houten worden 
de prijswinnaars bekend 
gemaakt.
De Wallenloop in 
Heusden is, met 
name dankzij de in-
zet van Mart Ver-
boord, een loop 
geworden waar 
niet alleen veel 
kilometers 
gehaald kun-
nen worden, 
maar de le-
den van avVN elkaar 
ook kunnen ontmoeten. Het 
initi ati ef verdient zeker meer deel-
name dan op dit moment het geval is.

Tot slot
Hiermee is 55 jaar geschiedenis van De Vete-
raan en avVN nieuws beschreven. Natuurlijk 
niet volledig, maar in een duurlooptempo heb ik ge-
probeerd de historie van ons blad weer te geven. Ik 
hoef geen helderziende te zijn om te voospellen dat 
het avVN nieuws niet nog eens 55 jaar blijft  bestaan. 

Ik hoop toch dat ik, met hulp van alle leden en mede-
werkers, nog geruime ti jd voor leesbare ontspanning 
kan zorgen, want, met een knipoog naar de penning-
meester: 

“avVN nieuws, het blijft  een geweldige uitgave”

Toon Verkerk
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Hans Vugts

Voor u gelezen
Hoe word ik een 
goede hardloop-
trainer?
Didacti ek van de eff ecti eve 
duurlooptraining
Maarten Faas
ISBN 978 90 8560 120 3
Uitgeverij SWP Amsterdam, prijs € 12,95

Maarten Faas (1957) studeerde klinische en or-
thopedagogiek in Utrecht en Leiden. Hij werkte 
in de jeugdzorg en het speciaal onderwijs. Op dit 
vakgebied heeft  hij enorm veel arti kelen geschre-
ven. Hij heeft  daarnaast over sport gepubliceerd 
en het bekendste boek van hem is “Heerlijk hard-
lopen” Theorie en prakti jk van goed gedoseerde 
duurlooptraining. Dit ter inleiding van zijn nieuw-
ste boek.

Wellicht zullen onze leden wel eens geconfron-
teerd worden met het verzoek om voor een loop-
groep de training te verzorgen. Tenminste dat is 
mij overkomen. Samen met een andere loper heb 
ik dat gedaan. Ik vond het eigenlijk wel leuk met 
zo’n groep beginners aan de gang te gaan. Het 
enthousiasme van de groep gaf me een goed ge-

voel. De variati e in de training kwam vanzelf, om-
dat we het met twee trainers deden. Veelal deed 
ik de training zoals ik het vroeger had gekregen, 
dus was dat lekker makkelijk. Wekelijks kreeg de 
groep een training en kregen de suggesti e mee 
om in de week met iemand anders van de groep 
een duurloopje te doen. Na zes weken deden we 
een Coopertest om te zien hoe het met de con-
diti e zat. 

Vervolgens werd er daarna iets zwaarder getraind. 
Zes weken later deden we weer een Coopertest. 
Vrijwel iedereen was vooruit gegaan zodat de 
moti vati e toenam hetgeen de twee trainers een 
succes vonden. We kregen lopers die wedstrijden 
wilden gaan lopen en zo de groep diverse loopjes 
ging bezoeken. We waren toch wel trots omdat 
we een groep enthousiaste lopers hadden. Ten-
slott e ontstond er op eigen initi ati ef een groepje 
die de halve marathon wilde gaan doen en we 
onze training wat pitti  ger maakten. En zelfs een 
paar fanati ekelingen gingen verder met de hele 
marathon uit te lopen. Enfi n, toen ik het boven-
staand boekje in handen kreeg was ik uiteraard 
nieuwsgierig of we het goed gedaan hadden.

Op het eerste gezicht is het boekje meer voor ho-
ger opgeleiden. Het woord didacti ek wordt heel 
vaak gebruikt, terwijl gelukkig ook “lesgeven” 
wordt gebruikt. Het boek is vooral bestemd voor 
trainers van een groep die gefocust is op puur at-
leti ek, hoewel ook aandacht wordt besteed aan 
de groepsdynamiek. Vooral voor de gewone re-
creati eve lopers is het leuk dat de training ook 
een gezelligheidselement moet bevatt en.

De auteur geeft  in zeven hoofdstukken aan welke 
didacti sche talenten de trainer moet hebben.

Het is belangrijk om realisti sche doelstellingen te 
formuleren en niet met te zware trainingen te ko-
men aanzett en en zo de lopers over de kop jaagt, 
zodat blessures op de loer liggen of dat het en-
thousiasme verdwijnt.

Het boek maakt duidelijk dat het trainersvak se-
rieus lesgeven is. Veel zaken komen aan bod bij-
voorbeeld de training goed te organiseren en te 
evalueren.

De atleti ekunie geeft  ook diverse opleidingen 
voor hardlooptrainers.

Mijn collega en ik hebben veel plezier beleefd 
met het trainen van een groep mensen die veelal 
op het nul niveau zaten. Hardlopen is een mooie 
sport en 1,8 miljoen mensen lopen minstens één 
keer per week.

@SpeakerBert
‘We mogen weer!’ was 
de kop van een arti kel 
dat ik voor de websi-
tes van de Atleti ekunie 
maakte. Minister Pre-
sident Rutt e had in een 
persconferenti e groen 
licht gegeven voor 
‘echte’ evenementen en 
dat klonk mij als muziek 
in de oren. Na het niet 
doorgaan van de Tilburg 
Ten Miles en de Dam 
tot Damloop had ik nu 
ineens 3 prachti ge pre-
sentati es op de agenda 
staan: de Menzis 4 Mijl 
in Groningen, de TCS 
Amsterdam Marathon 
en de NN Marathon 
Rott erdam. 

Alle info stroomde als 
vanouds weer binnen 
en zo vertrok ik zon-
dagmorgen 10 okto-
ber voor dag en voor 
dauw naar Groningen, 
een ritje van bijna 250 
kilometer, maar dat 
had ik er graag voor 

over. Zonder noemenswaardige vertraging kwam 
ik rond 09.00 uur aan en zag op de Vismarkt dat 
alles al klaar stond, net als twee jaar terug. Ge-
luid, RTV Noord, Mylaps, Jury, Vips, alles was 
klaar om na 1,5 jaar weer te knallen. Onder een 
stralende zon en met minimale wind werd het 
een loopfeest met louter vrolijke gezichten. Dui-
zenden lopers liepen de 6432 meter van Haren 
naar Groningen. Met naast mij Wycher van den 
Breemen, achter mij een goede diskjockey en in 
mijn oor een regisseur maakten we er een feest 
van. Het publiek stond rijen dik aan de fi nish en 
Corona leek even weg. 

De week erop stond de TCS Amsterdam Ma-
rathon op de Agenda en die was zo mogelijk 
nog grootser dan de 4 Mijl. Nog meer lopers 
en nog meer in oranje sponsor Jacks gehul-

de vrijwilligers. Ook hier weer zon en weinig 
wind, opti maal voor de lopers en het publiek. Als 

speaker ben je hier vanaf 08.00 uur tot 17.00 uur 
bezig en zie je alle lopers twee keer, een keer als 
ze vertrekken en een tweede keer als ze na alle 
highlights van de hoofdstad het Olympisch Sta-
dion ingaan. Misschien ligt het in mijn verbeel-
ding, maar er heerste bij Le Champion en bij de 
lopers een uitgelaten vrolijke sfeer, nog meer dan 
andere jaren.

Week drie bracht me naar de NN Rott erdam Ma-
rathon die zich affi  cheerde als #demooiste, en 
dat werd het ook. De dagen voor de marathon 
was ik bij de persconferenti e op de SS Rott er-
dam en mocht op dat historische cruiseschip ook 
overnachten. Jezelf bewegen tussen de interna-
ti onale marathontop is geweldig en levert een 

hoop informati e op voor een speaker. Mijn taak-
gebied lag in de ochtend bij de start onder aan 
de Erasmusbrug, daarna bij de fi nish en de prijs-
uitreikingen. Het werd wederom een feestje met 
zon en weinig wind. Lee Towers en burgemeester 
Aboutaleb glommen van trots toen ze het kanon 
mochten bedienen en binnen het uur waren alle 
lopers op weg. 

Bashir Abdi pakte het parcours- en Europeesre-
cord en noteerde met 2:03:36 de snelste ti jd ooit 
in Nederland gelopen. Bij een prijsuitreiking na 
een marathon hebben de winnaars vaak moeite 
om het podium te beklimmen als ik hun namen 
opnoem, maar Abdi sprong gewoon op het podi-
um en genoot van het door mij gevraagde applaus 
van de bomvolle Coolsingel. De Belg was echter 
niet de enige die daar een Europees record ver-
brak. 

Enkele weken voor Rott erdam verbrak het 71-ja-
rige Limburgse loopwonder Jo Schoonbroodt het 
Europees marathonrecord in de klasse 70+ in de 
Maas Marathon. Hij vertelde mij dat als hij goed 

zou herstellen hij het record wilde aanscherpen 
in Rott erdam. Daarvoor hoopte hij mij vlak voor 
13.00 uur op de Coolsingel te zien. Voor de start 
zag ik hem staan en introduceerde hem bij een 
verslaggever van Q Music waar hij meteen na Lee 
Towers in de uitzending kwam. 

Of dat extra oppeppertje geholpen heeft  weet 
ik niet, maar Jo was na 2:55:20 alweer terug op 
de Coolsingel, 1 minuut sneller dan zijn Europees 
record van een maand eerder. Dit soort dingen 
maakte dat het onverwacht drie mooie weken wa-
ren voor een speaker, ik heb er goed van genoten.

Bert Pessink

mijn oor een regisseur maakten we er een feest 
van. Het publiek stond rijen dik aan de fi nish en 
Corona leek even weg. 

De week erop stond de TCS Amsterdam Ma-
rathon op de Agenda en die was zo mogelijk 
nog grootser dan de 4 Mijl. Nog meer lopers 
en nog meer in oranje sponsor Jacks gehul-

de vrijwilligers. Ook hier weer zon en weinig 
wind, opti maal voor de lopers en het publiek. Als 

speaker ben je hier vanaf 08.00 uur tot 17.00 uur 
bezig en zie je alle lopers twee keer, een keer als 
ze vertrekken en een tweede keer als ze na alle 
highlights van de hoofdstad het Olympisch Sta-
dion ingaan. Misschien ligt het in mijn verbeel-
ding, maar er heerste bij Le Champion en bij de 
lopers een uitgelaten vrolijke sfeer, nog meer dan 
andere jaren.

Week drie bracht me naar de NN Rott erdam Ma-
rathon die zich affi  cheerde als #demooiste, en 
dat werd het ook. De dagen voor de marathon 
was ik bij de persconferenti e op de SS Rott er-
dam en mocht op dat historische cruiseschip ook 
overnachten. Jezelf bewegen tussen de interna-
ti onale marathontop is geweldig en levert een 

@Foto
Ramiro Ameneiro
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Ultra in 
Nederland 

Een van de aantrekkelijkste aspecten van hard-
lopen over grote afstanden vind ik het contrast 
tussen het vrije en ongeorganiseerde enerzijds en 
de evenementen en clubjes die voor doelstellin-
gen en structuur zorgen anderzijds. En alles wat 
daartussen ligt, en hoe je je daartoe verhoudt. 
Voor mij is het grotendeels een individuele bezig-
heid, dat hardlopen. Ik doe het meestal alleen en 
op de raarste ti jden. Dat kan ook, als je met nie-
mand rekening hoeft  te houden. Maar deelname 
aan een wedstrijd, liefst ergens in het buitenland, 
in het gezelschap van medelopers, vind ik sociaal 
gezien zo’n beetje het leukste wat er bestaat. Niet 
eens om samen te rennen, want ik geloof er niet in 
dat mensen over langere afstanden in precies het-
zelfde tempo blijven lopen als ze echt hun gevoel 
volgen, maar omdat ik het zo fi jn vind om ergens te 
zijn met geestverwanten met eenzelfde doel. Daar 
zit een vergelijkbaar contrast in: alleen trainen, sa-
men naar een wedstrijd. 

 Er zijn talloze bedrijven die hun geld verdie-
nen met groepsreizen naar grote hardloopevene-
menten. Vooral grote marathons zijn populair. Er 
zijn de dure trips naar de beroemde 
loopklassiekers in New York en Ber-
lijn, maar het segment daaronder is 
ook interessant. Zo kwam ik voor veel 
minder geld al uit bij mooie trips naar 
de marathons van Rome, Stockholm, 
Valencia en Barcelona. Ook in Neder-
land is de weg naar de grote loopeve-
nementen gemakkelijk te vinden. En dan hoef je 
niet eens een groepsreis te boeken, en kun je ook 
veel minder dan een marathon rennen. Aan het be-
gin van het jaar is er een prachti ge halve marathon 
in Egmond, en je hebt grote en wereldwijd be-
kende wedstrijden over ti en Engelse mijlen, 16,1 
kilometer om precies te zijn, (de Dam tot Damloop) 
of vijft ien kilometer (de Zevenheuvelenloop, waar 
zelfs het offi  cieuze wereldrecord werd gevesti gd). 

 Het ultralopen in Nederland is een stuk minder 
georganiseerd. Dat heeft  zeker zijn charme, om-
dat het aansluit bij het individualisti sche karakter 
van de ultraloper. Ik vermoed dat hij of zij iemand 
is die bovengemiddeld veel ti jd voor zichzelf no-
dig heeft . Anders waren ze wel deel gaan uitma-
ken van een boekenclub of een theekransje, lijkt 
me. Ik heb weinig zitvlees en een grote behoeft e 
mijn hoofd leeg te maken door langdurig te gaan 
rennen, liefst in de vrije natuur. Als ik ‘ultralopen 
Nederland’ googel komt er ook niet veel boven-
drijven. 

 Bovenaan staat de hardloopkalender, sowieso 
een goed idee voor iedereen die zoekt naar een 
georganiseerd hardloopevenement, los van de 
afstand. Maar die kalender is weinig specifi ek, en 
zeker niet gericht op ultralopen. Ik tref een paar 
interessante arti kelen aan over het lopen van 
grote afstanden, en kom uiteindelijk uit op de vrij 
primiti eve website www.ultraned.org, waar ook 
nog een evenementenkalender te vinden is. Veel 
marathons en trails staan op deze site vermeld, 
waarvan een groot deel over de grens plaatsvindt. 
Het is mij duidelijk dat dit een project is van wel-
willende vrijwilligers, van een professionele orga-
nisati e lijkt geen sprake. Alles is vrijblijvend, de 
wedstrijdverslagen op de website zijn duidelijk 
niet geredigeerd. Je wordt niet uitgenodigd om 
ergens lid van te worden of je geld te spenderen 
aan het aanbod van een webshop. 

 Aan alles wat je aantreft  op het internet is te 
merken hoe klein het ultralopen in Nederland is. 
Advertenti es van grote merken in hardloopschoe-
nen tref ik er niet aan, en dat is veelzeggend: voor 
een professioneel bedrijf valt er weinig te verdie-
nen. De vraag is natuurlijk ook of wij ultralopers 
een eigen hoekje op het internet willen hebben. 
Persoonlijk ben ik niet geïnteresseerd in de eind-
ti jd van een veteraan over een kleine wedstrijd 
van zesti g kilometer. En hoef ik ook niet te weten 
hoeveel kilometer een mij onbekende vrouw af-
legde bij de zes uur van Steenbergen. Veelzeggend 
is ook dat deze ultrawedstrijd in 2018 werd gean-
nuleerd vanwege te weinig aanmeldingen. Ik ken 
talloze marathonlopers, maar in mijn directe om-
geving bevindt zich maar één andere ultraloper, 
die vooral in het buitenland grote afstanden rent, 
door de woesti jn of over de Alpen. Het is gewoon 
geen vanzelfsprekende combinati e, ultralopen en 
georganiseerde wedstrijden. 

 Er is vermoedelijk een kleine groep ultralo-
pers die er wel van houdt, en die elkaar treft  bij 
de evenementen die er zijn. Maar de inschatti  ng is 
dat het slechts een kleine minderheid is, waardoor 
ultralopen in georganiseerd verband gedoemd is 
een kleine sport te blijven. Waarbij de cruciale 
vraag natuurlijk is of we dat een ramp moeten 
vinden. Ik denk het eerlijk gezegd niet, en met mij 
vermoedelijk de meeste ultralopers. 

Bram Bakker - © Corbino
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Run2Day Vlinderloop
Iedere 2e zaterdag v/d maand (sept-mei)

Loopgroep Houten organiseert 9 keer per jaar de Run2Day Vlinderloop. Onze
prestatieloop vindt elke 2e zaterdag van de maand plaats in de periode 
september t/m mei. Je kunt kiezen uit 4 afstanden. Het is goedkoop, gezellig
en we verloten zelfs prijzen!

afstanden - 5,2 km; 11,1 km; 15,2 km en de halve marathon (21,1 km)
start - 11:30 uur bij Korfbal Vereniging Victum aan de Hefbrug 7,

  3991 LB te Houten; alle afstanden gaan tegelijk van start
inschrijving - kantine van Victum (10.30-11.25 uur); voorinschrijving niet

mogelijk
kosten - € 5,00 en met herinnering € 7,00
parcours - loopt prachtig door het buitengebied van Houten o.a. langs

kasteel Heemstede en het Amsterdam Rijnkanaal
- onderweg staan posters, borden met pijlen en een waterpost

verloting - prijzen worden verloot op je startnummer (na afloop)
info/uitslagen - zie site www.vlinderloop.nl en www.uitslagen.nl
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Ger Meijdam 80 jaar en dat 
wordt ‘rennend’ gevierd

POORTUGAAL - Hardlopen is een verslaving en daar kan 
Ger Meijdam alles over vertellen. Hij loopt al meer dan 
51 jaar hard en heeft  het er moeilijk mee dat hij het heeft  
moeten afb ouwen en eigenlijk zelfs moet stoppen met 
rennen. ,,Ik heb ooit van mijn hobby mijn werk gemaakt, 
en nu valt dat weg. Wandelen? Nou, dat vind ik lang niet 
zo leuk hoor.”

Om zijn tachti gste verjaardag te vieren en om een 
mooie punt achter zijn hardloopcarrière te zett en, 
geeft  Meijdam op 16 oktober een feest. En niet zo-
maar een feest. Iedereen die het leuk vindt en in het 
verleden training van Ger heeft  gehad of samen met 
hem heeft  getraind, is welkom om met hem vijf kilo-
meter te rennen. En voor diegene die dat niet meer 

kunnen, kan er ook gewandeld worden. 
Het wordt een afsluiti ng van een mooie 
periode die Ger hoopt te vieren met veel 
andere sporti evelingen.

Overspannen
,Ik begon ooit met hardlopen toen ik 
overspannen thuis kwam te zitt en. Te-
genwoordig noemen ze dat een burn-
out”, begint Meijdam zijn verhaal. ,,Ik 
kwam bij een arts terecht die mij ad-
viseerde om mee te doen in een be-
wegingsgroepje in het Kralingse Bos. 
Bewegen is beter dan er een pil instop-
pen. Als afsluiti ng dribbelden we zo’n 
800 meter terug naar de parkeerplaats, 
en dat bleef hangen. Dat was leuk om 
te doen. Dus ging ik dat vaker doen en 
zo kwam het hardlopen in mijn leven. 
Ik zat thuis want inmiddels had ik geen 
werk meer en dus ging ik iedere ochtend 
hardlopen en soms in de middag nog 
een keer. Dan had ik het gevoel dat ik 
mijn ti jd toch nog nutti  g besteedde.”
Tot 2012 rende Meijdam iedere dag een 
stuk. Hij werd sportf ysiotherapeut en 

digd in de ochtend om bij Het Lokaal een stukje taart 
te komen eten op mijn verjaardag. In de middag om 
13.30 verzamelen we bij sporthal Rhoon. Om 13.45 
uur vertrekken de wandelaars en om 14 uur de hard-
lopers. We rennen de route die ze ook bij de Lenteloop 
gebruiken. Vijf kilometer. Iedereen krijgt hetzelfde 
deelnemersnummer. Tachti g natuurlijk. We lopen in 
een groep. Dus het gaat niet om winnen of een goede 
ti jd neerzett en. De wandelaars en hardlopers fi nishen 
allemaal tegelijk. En na afl oop deel ik zandlopers uit. 
Omdat ik dan misschien wel stop met lopen, maar de 
ti jd ti kt gewoon verder. In de avond vier ik nog feest 
voor familie en vrienden bij Abel.”

Verslaving
Tine zijn vrouw is ook aanwezig bij het gesprek. Zij 
fi ets de route mee. ,,Waar een raam sluit, opent een 
deur”, zegt ze tegen Meijdam. ,,Ik hoop dat hij mee 
gaat wandelen. Dat zou ik echt heel leuk vinden.” Hij 

trainde andere mensen. Hardlopen en alles wat daar-
bij komt kijken, werd zijn passie. Hij rende vaak rond 
de 120 kilometer per week. Ook ging hij de spirituele 
kant op en combineerde dat met het hardlopen. ,,Door 
het hardlopen veranderde mijn levensvisie.” 

Pacemaker
In 2012 kreeg hij last van hartritmestoornissen en 
kreeg een pacemaker. ,,Ik wilde graag weer rennen 
en deed dat ook. Maar dit keer zat er ook een stukje 
angst bij. En nu merk ik dat ik ouder wordt. Ik heb meer 
moeite met opstarten. Ben sti jf als we net beginnen 
met rennen en houd de andere dan niet bij. Niet zo 
gek natuurlijk als je bijna tachti g bent. Dus het wordt 
ti jd om er mee te stoppen en een andere invulling aan 
mijn leven te geven.”

Vijf kilometer
Ger was mede organisator van de eerste vijf Ropa 
Runs, rende drie keer toen voor het Rode Kruis, liep 
mooie ti jden. Hij richtt e mede de Tempelrunners op 
en later ook nog de Poortugaal runners. Hij heeft  
honderden mensen getraind. Hij heeft  het allemaal 
gedaan.
Vorig jaar besloot hij al om zijn hardloopschoenen aan 
de wilgen te hangen. Hij wilde in mei 2020 zijn vijft ig 
jaar hardlopen afsluiten op dezelfde manier als hij nu 
zijn tachti gste verjaardag gaat vieren. Corona gooide 
roet in het eten. ,,Het sloeg nergens meer op om dit nu 

nog door te laten gaan - want inmiddels is het al ruim 
51 jaar - maar omdat mijn verjaardag er aan zat te ko-
men, bedacht ik dit plan. Ik geef op vrijdag twee keer 
bejaardengymnasti ek en ik heb deze mensen uitgeno-

kijkt nog niet heel vrolijk bij dat vooruitzicht. ,,Ik moet 
eerst onthechten. Hardlopen is echt een verslaving. Ik 
moest alti jd eerst een stukje rennen voordat we bij-
voorbeeld naar een verjaardag konden. Ik deed dat ie-
dere dag. Natuurlijk heb ik de laatste jaren afgebouwd 
en heb ik de afgelopen ti jd veel minder gerend dan 
voorheen, maar toch. Ik ren nu nog drie keer per week 
vijf kilometer. Ouder worden is niet alti jd even leuke 
en makkelijk te accepteren.”

Hardlooptopper
Voor de foto trekt hij snel even zijn hardloopshirt aan 
en pakt zijn mooie startnummer erbij dat hij speciaal 
heeft  laten maken. Hoe leuk zou het zijn als er veel 
mensen op 16 oktober aansluiten om deze hardloop-
topper het mooie afscheid te geven dat hij verdient.

Astrid Potuijt
uit: Nieuws en advertenti eweekblad 
De Schakel Albrandswaard

De loop
Inmiddels heeft  de loop op 16 oktober plaatsgevon-
den. Bij bovenstaand arti kel over Ger zijn foto’s van dit 
evenement geplaatst. Iedereen kreeg een zandloper 
als herinnering. De symboliek daarbij: Ger loopt niet 
meer, maar het leven gaat door!
Zijn spiritualiteit wordt nog eens benadrukt met zijn 
“gevleugelde” uitspraak: “Ieder mens heeft  een Engel 
met één vleugel. Je hebt een ander nodig om te kun-
nen vliegen.” 
Ger is een groot deel van zijn leven acti ef geweest om 
een ander te helpen bij het “vliegen”. Ongetwijfeld zal 
hij dat blijven doen! Ger blijft  ook als abonnee lid be-
trokken bij avVN.

Toon Verkerk

Met zandloper

samen wandelen en hardlopen

De route

Het startnummer

Namens het bestuur wensen we al onze 
leden fijne feestdagen toe en hopen dat 

2022 een goed jaar zal worden!
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Ook zonder wedstrijden 
blijft Walter doorlopen

“Wat een spreker is die man!”

Op één golflengte

naar het juiste moment het besluit genomen om 
het competitieve vaarwel te zeggen en meer voor 
zijn plezier te lopen, want lopen is zijn grote passie. 
‘Op mijn leeftijd moet je de concurrentie met een 
lampje zoeken, het is een soort piramide. Ik voel me 
‘forever young’ en ben best ijdel, maar heb moeite 
met ouder worden en vind het moeilijk te accepte-
ren dat je snelheid dan ook achteruitgaat. Maar ik 
ben wel trots op mijn prestaties uit het verleden en 
blij met mijn zegeningen.’

Nog een reden om met de wedstrijden te stop-
pen was de wedstrijdstress die Van Gelderen on-
dervond voorafgaand en tijdens de evenementen. 
‘Voor een wedstrijd of kampioenschap voelde ik 
altijd veel druk, stress en zenuwen. Ik sliep minder 
en was geprikkeld. Ik was een perfectionist, alles 
moest kloppen. Die stress wil ik ook niet meer. Na 
mijn medaille op de 10.000 meter afgelopen week 
blijf ik wel lopen, maar geen wedstrijden meer. Ik 
wil meer genieten van het lopen.’

Meer genieten
Van Gelderen gaat zich de komende tijd richten op 
andere doelen zoals het lopen van trails in de na-
tuur, ook gaat hij lopen voor goede doelen. ‘Wel 
gewoon lopen, maar meer genieten van de omge-
ving zonder steeds op je horloge te hoeven kijken. 
Zo’n Duinentrail hier in de buurt is een geweldige 
beleving, maar voor mij geen race. Prachtige paden 
door de vrije natuur, genieten van een doedelzak-
speler als je bijna bij de finish bent en na die finish 
napraten met een 0.0 biertje, dat is wat ik ga doen.’

Bert Pessink
Met dank aan Hardlopen.nl

Een loop met helpende hand
Ik heb bij de start van de trail, maar met name bij 
de finish erg genoten van de wijze waarop Toon 
zijn taak als speaker opvat. Op de foto zien wij 
hem samen met Marc Weening, oprichter van 
MudSweatTrails en gedreven trailrunner, ons 
succes op de tocht wensen. Het woordje “suc-
ces” had wat mij betreft ook vervangen kunnen 
worden door “sterkte!” Het was een zwaar par-
cours (356 hoogtemeters). Vooral de 1e kilome-
ters door mulle duinverstuivingen voelden als 
een valse start die veel energie kostte. Eenmaal 
op stoom was het genieten van het duin, het 
strand en het voortreffelijke weer.  De sfeer bij 
deze en ook bij andere trails is heel relaxt, veel 
begroetingen en gesprekjes. Tijdens de loop is 
aandacht voor elkaar, je krijgt een hand bij een 
struikelpartij. 

Het Lourdeseffect
Bij de finish is standaard bij de trail een doedel-
zakspeler aanwezig die al op grote afstand te 
horen is en op een aantal deelnemers een hoog 
Lourdeseffect heeft. Dit in tegenstelling tot de 
oorspronkelijke functie van de doedelzakspe-
lers in oorlogstijden. Zij liepen voorop en de 
tegenstanders lieten hun geweren vallen en 
stopten hun vingers in hun oren. Het repertoire 
was ietwat beperkt, voortdurend hoorde ik het 
melancholieke “Auld Lang Syne” Als voetbal-
lied: “Wij houden van oranje!” 

Genieten van de ambiance
Bij de finish praatte Toon, die veel lopers kent, 
iedereen naar binnen. Gesprekjes werden 
aangeknoopt, zoals ook met mij als oudste 
deelnemer en dit jaar Nederlands Kampioen 
10.000m bij M-80. Ik had niet echt het idee 
dat er aandachtig geluisterd werd. Elkaar feli-
citeren, informeren hoe het ging, foto’s maken 
was (terecht) eerste prioriteit.  Ik heb genoten van 
de ambiance, van de tocht door de duinen met ook 
voor mij nog onbekende paden. En last but not least 
van Toon als enthousiaste speaker!

Walter van Gelderen

zijn voorvoet te lopen. Niet 
te doen dus!

Nu werpe hij die zonder 
zonde is de eerste steen. Ik 
kan een boek schrijven over 
stomme dingen die ik zelf 
ooit heb gedaan. Iets waar ik 
iedereen mee aan het lachen 
krijg is een beker Isostar over 
mijn hoofd gooien in de tijd 
dat men dacht: hoe meer 
poeder, hoe beter het is.

Rinus Groen

liet lopen, door zelf mee te lopen, bleven de bles-
sures uit. Sterker nog, hij liep een jaar later gewel-
dige tijden. Ik had hem ook overtuigd dat de kortere 
afstanden gezien zijn snelheid veel beter voor hem 
waren. Dus liep hij eerst een 21.1km in 1.26 dan 
liep hij nu een 3000m in 8.58!!

Te vet
Toch stagneerde zijn progressie en waarom snapte 
ik niet. Hij vertelde dat hij als het veel harder moest, 
hij moest overgeven. “Wat eet je dan voor een wed-
strijd?” vroeg ik. “Alleen wat rijst”, zei hij. Niets mis 
mee dus. Tot ik hem voor een thuiswedstrijd op-
haalde om samen naar de baan te lopen. Hij zat 
achter een nasischijf. Ik drukte met zijn vork op de 
schijf en toonde hem al het vet dat er in zat!

Te onzeker
Een heel andere situatie maakte ik mee met een 
atleet van dik in de 60. Zeer talentvol en hij won 
medailles op NK’s bij de masters. Zijn zwakke punt 
was dat hij altijd het zelfvertrouwen miste en rare 
dingen ging doen vlak voor een belangrijke wed-

Walter van Gelderen 
foto Bert Pessink

Walter van Gelderen (80) stond de afgelopen 20 jaar 
op nagenoeg alle erepodia bij Nederlandse wegwed-
strijden. Afgelopen weekend werd hij met een tijd van 
52:48 minuten nog Nederlands kampioen 10.000 
meter bij de Masters 80. Die prestatie bleek een mooi 
moment te zijn om af te stappen van het prestatieve 
en met het recreatieve door te gaan.

Walter van Gelderen 
had tijdens studie en 
werk altijd gezorgd 
voor een goede ba-
sisconditie. Zijn echte 
doorbraak als atleet 
kwam heel veel later 
toen hij als 60-jarige 
meer tijd kreeg en 
zich vanuit zijn woon-
plaats Schoorldam 
bij AV Hera aansloot. 
‘Daar ging ik opeens 
met sprongen voor-
uit. In die jaren liep ik 
mijn snelste tijden als 
zestiger: 10 kilometer 

onder 40 minuten en een halve marathon in 1:27. 
Ook liep ik nationale records 15 en 20 kilometer. 
Die snelle flow heb ik tussen mijn 60e en 80e le-
vensjaar behouden. Ik heb in die 20 jaren vaak 
stad en land afgereden om aan wedstrijden mee te 
doen. Tilburg, Nijmegen, Den Haag, overal pakte ik 
het erepodium mee.’

Weinig concurrentie, 
veel wedstrijdspanning
Nu Van Gelderen 80 jaar is, heeft hij na lang zoeken 

Seth Gaaikema zong dit liedje al heel lang geleden. En 
nog steeds als ik bij een wedstrijd in de buurt van de 
finish kom en ik hoor de speaker enthousiast ratelen 
moet ik aan dit liedje denken. Zo nu en dan ook aan de 
2e regel: ’t is een man die ouwehoeren kan!”. 

Trail in Schoorl
Op 31 oktober jl. liep ik samen met Ton van den 
Berg, collega avVN’er, de Duinentrail in Schoorl, 

georganiseerd door 
MudSweatTrails.
Wij liepen 17 km. 
Ik wist dat Toon die 
dag zou optreden 
als speaker, ook bij 
de vorige trails in 
Schoorl was dat het 
geval. Het zal niet 
bij iedereen bekend 
zijn, maar Toon is 
meer verweven met 
het hardlopen dan 
met het redacteur 
zijn van avVN. Bij 
de tijdregistratie 
van grote wedstrij-
den in binnen- en 
buitenland is Toon 
betrokken. Daar-
naast begeleidt hij 
ook twee loopgroe-
pen in Nijmegen. 
Door onze contac-
ten over de stukjes 
die ik regelmatig 
voor avVN-nieuws 
schrijf, heb ik Toon 
en zijn vrouw Ma-
ranka beter leren 
kennen. Een geza-
menlijke N70 trail 
(een parcours door 
een prachtig stuk 
landschap in het 
Rijk van Nijmegen) 
staat in de planning. 

strijd om toch maar zeker te weten dat hij het kon.
Daarop anticiperend had ik voor hem dus een “easy 
does it” schema gemaakt en belde ik hem dagelijks 
om zeker te weten dat hij zich ook aan de training 
hield. Desondanks raakte hij flink geblesseerd. Ik 
snapte er geen bal van.

Wat bleek? Hij had iets gelezen over Haile Gebrse-
lassie. Die moest er flink aan werken om niet meer 
op zijn voorvoet te lopen nu hij van de baan naar 
de weg was overgeschakeld. Ergo als je op de baan 
loopt moet je op je voorvoet lopen, dat was hij dus 
op gevorderde leeftijd fanatiek gaan doen, met alle 
gevolgen van dien. Ik liet hem eens proberen 15 
seconden op de 100m te lopen zonder alleen op 

Vanaf het moment dat het loopvirus mij te pakken 
had, begreep iedereen dat ik een zeer ernstige besmet-
ting had. Ik kon nergens anders meer over praten en 
was er ook dag en nacht mee bezig. Om mijn grenzelo-
ze drang naar meer te weten over hardlopen, haalde ik 
niet alleen mijn trainersdiploma, maar abonneerde ik 
mij ook op hardloopbladen uit alle uithoeken; Nieuw 
Zeeland, USA, UK, Duitsland, België. Ik maakte een 
leesmap die ik, door maandelijks te rouleren, voor 
mensen toegankelijk maakte. Door het op die manier 
te doen, hield ik het ook betaalbaar. 

Met al die kennis, vaak in de praktijk gebracht, 
dacht ik een goede trainer te worden. Toch liep ik 
regelmatig tegen voor mij onverklaarbare proble-
men aan. Laat ik een paar voorbeelden geven;

Te hard
Een trimmer kwam eens in de zoveel weken op de 
clubtraining, deed dan de training mee maar haak-
te halverwege geblesseerd af. Hij deed de versnel-
lingen van 200m in 26 seconden, hetgeen veel te 
zwaar was. Toen ik hem 40 seconden op de 200m 

Te vroeg demareren 
uit de kopgroep

Doedelzakspeler

Interview na afloop

Boven: Succes gewenst
Onder: Ton en Walter bij 
de start
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Nederlands Kampioen M65 
op de marathon

NK marathon 2023 en 2024 
in Rotterdam

De versierde voordeur

Alle podiumlopers

Na 2 jaar pauze, door corona, vond op zondag17 ok-
tober jl. in Amsterdam, weer een Nederlands kampi-
oenschap marathon plaats. 2 jaar waarin ik me voor-
bereid had op NK 10 km in Schoorl, 2x afgelast, NK 
halve marathon in Nijmegen eveneens 2x gecanceld. 
Extra jammer omdat het dichtbij huis was!

Fit blijven en begeleiden
In die periode ging het NK cross in Kraggenbrug, 
waar ik de titel bij de 65+ behaalde nog wel door. 
Verder natuurlijk de diverse Virtuele challenges 
over 10 km en o.a. de halve marathon, in de pe-
riode rond kerst. Waarbij ik dus op 1e Kerstdag 
2020 een prima tijd van 1.28.48 liep. Verder vond 
ik veel plezier in het begeleiden van Sandra, die 
graag een halve marathon wilde lopen, wat uit-
eindelijk prima gelukt is. Toen ze daarna ook nog 
eens haar tijd op het Zevenheuvelen parkoers met 
5 minuten verbeterde, was ik extra trots!

De voorbereiding is begonnen
En dan mag langzamerhand alles weer, de trainin-
gen werden hervat, druppelsgewijs de wedstrij-
den etc. Sandra ging weer met haar groep trainen 
en ik ging me voorbereiden op NK 10 km in Hem 
en NK marathon. Tussendoor zou aanvankelijk 
ook nog NK halve marathon in Venlo gehouden 
worden, maar dat werd vrij snel wederom afge-
last! Het NK 10 km in Hem leverde mij, een bron-
zen medaille op.

De lange duurlopen
De lange duurlopen liep ik op parkoersen die een 
half uurtje van huis waren. Zo heb ik 32 km van 
Mook over Ottersum en Heijen via Gennep terug 
naar Mook gelopen, 33km over de Posbank met 
een bloeiende heide en de beruchte Emma Py-
ramide in de laatste 4 km. En tijdens een weekje 
Friesland bij Wietske de Jong, de langste duur-
loop van 34 km. Wietske had al een route van 32 
km paraat, ik heb er nog een lus aan toegevoegd. 

Op de persconferentie voor de jubileumeditie van de 
Rotterdam Marathon 2021 maakte de organisatie 
bekend dat de Atletiekunie het Nederlands kampioen-
schap marathon voor de edities 2023 en 2024 officieel 
heeft toegewezen aan de NN Marathon Rotterdam. De 
organisatie ligt daarmee in handen van Golazo Sports 
Nederland. De afgelopen vijf edities werd het NK ma-
rathon georganiseerd door Le Champion en was het 
geïntegreerd in de Amsterdam Marathon. Ook in 2022 
wordt het NK Marathon gehouden in Amsterdam. 

Het parcours van de NN Marathon Rotterdam staat 
bekend als één van de snelste ter wereld. In het ver-
leden zijn er maar liefst drie wereldrecords gelopen. 
Het Nederlands record staat op naam van Abdi Na-
geeye, die in 2019 met een tijd van 2.06.18 de finish 
op de Coolsingel passeerde.

Jubileumeditie
De jubileumeditie op zondag 24 oktober was de 
35ste en laatste NN Marathon Rotterdam onder 
regie van Mario Kadiks. De directeur van Golazo 
Sports Nederland gaat een adviseursrol vervullen 
binnen het bedrijf. Kadiks: ,,Wij zijn verheugd om 
straks voor het eerst sinds 2015 het NK weer te 
kunnen organiseren. Die titelstrijd past uitstekend 
bij #demooiste, zoals wij ons evenement met gepas-
te trots noemen. De bijzondere sfeer in Rotterdam, 
het snelle parcours en de iconische finish op de brui-
sende Coolsingel inspireren de nationale top onge-
twijfeld tot een meeslepende jacht op de medailles.’’

Pieke de Zwart, algemeen directeur Atletiekunie: 
,,Na de fantastische edities van het NK marathon 

Bijzonder hier was, het pontje waar je onderweg 
over heen moest.

Taperen
Daarna weer  de kilometers afbouwen, al werd 
dat lastig, omdat ik veel van mijn collega trainers 
moest vervangen tijdens hun vakantie of ziekte! 
Hierdoor moest ik een paar keer 3 avonden op rij 
training geven en dan schoot mijn eigen training 
erbij in.

Gelukkig geen blessures opgelopen, in deze peri-
ode.

Startnummer ophalen
Zaterdag 16 oktober vertrok ik naar Amsterdam, ik 
had daar een B&B geboekt in Zuid-Oost, met een 
geleende (te kleine) fiets, nooit ideaal, naar Olym-
pisch stadion gereden. Omdat ik de route wilde 
weten die ik de volgende ochtend moest rijden, en 
daarvan geen stres wilde ondervinden. De heen-
weg was lastig en vervelend, Maar goed eenmaal 
bij het stadion, viel ik gelijk in de sfeer, die bij zo’n 
groot evenement hoort. Startnummer ophalen, je 
shirt halen, sfeer proeven en weer terug via andere 
route, die was een stuk simpeler en veel minder 
stoplichten. Deze ging onder meer door de Bijlmer 
en langs de Arena.

De wedstrijddag
Ondanks het prima bed, slecht geslapen. Om 7 uur 
ontbijt besteld, was ook weer prima verzorgd. Ik 
zat vrij snel vol. Ik had zaterdag de nodige koolhy-
draten naar binnen gewerkt!
Om 7u30 in het donker met die te kleine fiets op 
weg naar het stadion. Vooral de viaducten op, 
voelde ik mijn bovenbenen, die dit niet fijn von-
den. Ruim op tijd arriveerde ik na 13km om 8u20 
bij de fietsenstalling bij de sporthallen Zuid. Nadat 
in mijn fiets had geparkeerd, rustig gaan wandelen 
naar de kledinginname. Daarna het stadion in naar 
het startvak 

De concurrenten
Vooraf met grote concurrenten Chris Wouters en 
Heddie Nieuwdorp bijkletsen, onze kansen in-
schatten etc. Heddie was bij NK 10 km de winnaar, 
bijna 2 minuten voor mij, en Chris liep 2 jaar terug 
nog 3.00 bij het NK.
Om 9 uur klonk het startschot, Heddie en Chris 
waren al rap weg en voor we het stadion uit waren 
al uitzicht. Ik besloot mijn eigen tempo te lopen en 
vertrouwde erop zeker Chris in te halen. Immers 
hij had wat fysiek ongemak en had zijn been inge-
taped. En inderdaad na 10 km zag ik hem in de ver-
te lopen, om hem na 11 km te passeren. Inmiddels 
hadden we de 1e passsage door het Vondelpark al 
gehad en waren we ook al onder het Rijksmuseum 
door gelopen. 

Inhaalrace
Hoewel mijn bovenbenen niet super voelden, kon 
ik het tempo goed volhouden. Het lange gedeelte 

in Amsterdam van de afgelopen jaren zal in 2023 
en 2024 het NK marathon plaatsvinden tijdens het 
grootste marathonevenement in Nederland. In de 
toewijzing aan Rotterdam is ook rekening gehouden 
met de planning van de internationale kalender en in 
Golazo kennen wij een betrouwbare en ervaren or-
ganisator.”

Nederlandse kampioenschappen 2023 en 
2024
Na ruim 1,5 jaar van onzekerheden en gecancelde 
evenementen en wedstrijden is het een fijn vooruit-
zicht dat de Nederlandse kampioenschappen op de 
weg weer doorgang kunnen vinden. Hierbij het over-
zicht van de overige NK’s voor 2023 en 2024:

•  NK Halve Marathon toegewezen aan Stichting 
Bredase Singelloop

•  NK 10 kilometer toegewezen aan de Groet uit 
Schoorl Run

Beide evenementen laten al jaren zien dat de strijd 
tussen de Nederlandse en internationale top zeer 
spannend kan zijn. Dat in 2023 bovendien drie NK’s 
in handen van drie verschillende organisatoren lig-
gen, laat een grote diversiteit en een hoge mate van 
kwaliteit in de wegatletiek zien. De Atletiekunie heeft 
dan ook het volste vertrouwen in de organisatoren; 
zij hebben aangetoond uitstekende evenementen te 
kunnen neerzetten voor zowel de absolute top als de 
recreatieve deelnemer.

tekst van nieuwspagina Atletiekunie

langs de Amstel, met o.a.de aanmoedigingen van 
Naomi van As en zussen, verliep ook goed. Half 
weg 1.30.28. Na ruim 28 km zag ik Heddie ineens 
voor me een stukje wandelen en daarna weer lo-
pen. Toen wist ik; dit wordt goud! Na 29 km liep 
ik hem voorbij, berustend zei hij; het gaat niet en 
knikte alvast gefeliciteerd. Hierdoor kreeg ik extra 
moraal en verhoogde het tempo. Ook Wim Ritse-
ma, sterke M55+ moest er na 31 km aan geloven, 
daarna kon ik na 35km, ook Rob de Graaf M55+ 
passeren.

Doorbijten
Toen begonnen ook voor mij de moeilijke kilome-
ters. Over de Stadhouderskade door het Vondel-
park, op weg naar de finish was het ff doorbijten. 
Na 3.03.28 netto bereikte ik de streep.

Jammer genoeg kregen we niet gelijk te horen, 
wie er naar het podium moesten. Ook de app van 
de marathon, gaf daarover geen uitsluitsel. Pas 
tegen 13u30 kwam de uitslag op papier tevoor-
schijn. Hierdoor was de prijsuitreiking een rom-
meltje, soms stond er 1 dan 2 en soms 3 op het 
podium. Het gezamenlijke Wilhelmus was ook 
een aanfluiting, dat ging via de telefoon van een 
medewerkster!

Bij thuiskomst had Sandra de voordeur versierd en 
de volgende dag werd ik in het clubhuis ook nog eens 
gehuldigd!

Kortom een fantastisch moment om op terug te kijken.

Gijs van den Hurk
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Ultra Tour Monta Rosa 
Vijf vrienden doorkruisen in vier dagen 
152 km adembenemend landschap

startschot. Voor ons liggen 152 loopkilometers en 
zo’n 10.000 hoogtemeters die we in 4 dag-etappes 
gaan overbruggen. De Ultra Tour de Monte Rosa, af-
gekort de UTMR. Het verlangen naar avontuur is de 
reden om als vijfk oppige vriendengroep weer naar 

de bergen af te reizen. Geleidelijk aan in een cocon 
komen van lopen, eten, slapen, genieten van prach-
ti ge natuur en af en toe fl ink afzien. Paden betreden 
waar we niet eerder liepen, hellingen waarvan we 
het einde niet weten en afdalingen die veel te steil 
zijn om zonder uitglijden naar beneden te komen. De 
blik afgewend van het horloge, want afstand, hoog-
temeters en ti jd zijn volkomen onbelangrijk. Gaan tot 
de grenzen die het lichaam toelaat, langzamerhand 
steeds meer in een trance komen. Het parcours van 4 
dagen is zonder meer zwaar genoeg om heel erg se-
rieus te nemen, maar ten opzichte van eerdere avon-
turen ook overzichtelijk genoeg om er bij te kunnen 
blijven lachen. Precies de balans waar we dit jaar naar 
op zoek zijn.

Voorbereiding
Om persoonlijke redenen, hetzij door privé omstan-
digheden, hetzij door individuele trainingsvoorkeu-
ren, doorlopen we de voorbereiding op de UTMR 
2021 niet allemaal op dezelfde manier.

Paul de Boer (PB): “Mijn voorbereiding is verre van op-
ti maal. In april moet ik een spoedoperati e aan een oog 
ondergaan, daarna volgt een vrij lange herstelperiode 
waarin ik fysieke inspanningen moet beperken. Een 
tweede oogoperati e medio juli onderbreekt mijn trai-
ningstraject nogmaals. Op de racefi ets probeer ik 
mijn conditi e op te vijzelen, omdat dat geen grote 
schokken geeft  en beter voor het herstel van 
mijn oog is. Ik merk bij gezamenlijke trainin-

Frank voor de iconische 
Matt erhorn

Paul op de Charles 
Kuonen hangbrug, met 

500m lengte de langste 
loopbrug ter wereld

Tekst en foto’s: 
Paul de Boer, 

Paul Pruijmboom, 
Rutger Kleemans, 

Maarten Rijssenbeek 
en Frank van der Endt

Vrienden
Wij kennen elkaar al zo’n 10 jaar. Onze kennismaking 
begon in een trainingsgroep voor internati onale mara-
thons zoals die van New York, Boston, Berlijn en Chi-
cago. Gaandeweg verschoof onze focus van het snelle 
stadsasfalt naar ruiger en onbegaanbaarder terrein. 

Op onze palmares mogen we inmiddels de Oman 
Dessert Marathon, Marathon des Sables in de Ma-
rokkaanse Sahara, de Trans Alpine Run en de Eiger 
Ultra Trail schrijven. We hebben samen prachti ge 
avonturen beleefd, waarbij we door dik en dun op 
elkaars support konden rekenen. Dat was soms hard 
nodig, omdat we volledig uit onze comfortzone tra-
den door fysiek en mentaal grenzen op te zoeken en 
te overschrijden. In de lente van 2021 valt de beslis-
sing om in september van datzelfde jaar gezamenlijk 
de UTMR te lopen.

UTMR – een nieuw avontuur
Daar staan we dan, om half zeven in de ochtend in 
een überschweizerisch dorpje midden in de Alpen 
aan de start van een nieuwe, nog onbekende trail-
run. Het laatste donkere staartje van de nacht maakt 
bij een graad of 5 plaats voor het ochtendgloren. Een 
blik naar boven bevesti gt dat het een zonovergoten 
dag gaat worden. Op het dorpsplein van Grächen 
lopen zo’n 150 deelnemers met gezonde spanning 
heen en weer in afwachti ng van het verlossende 

gen aan het begin van de zomer dat ik een fl inke con-
diti onele achterstand heb op mijn loopmaatjes, maar 
dat probeer ik in de korte resterende ti jd toch nog fl ink 
op te vijzelen. Mijn grote winst pak ik door samen met 
mijn vrouw al een week eerder naar Zwitserland af te rei-
zen. Daardoor vertoeven we ruimschoots voor aanvang 
van de UTMR op grotere hoogte. We maken een aantal 
mooie bergwandelingen voor de fysieke inspanning en 
zo acclimati seer ik alvast een beetje. De UTMR wordt 
deels in de ijlere lucht boven de 2500 meter gelopen 
en dan helpen die extra aangemaakte rode bloedcellen 
voor het zuurstoft ransport echt. Helaas openbaart zich 
al snel een fysiek ongemak: darmproblemen. Ik probeer 
dit met loperamide op te lossen en dat lijkt aan te slaan. 
Maar na een paar dagen keren de darmproblemen weer 
terug. Het lichaam goed voeden en van energie voorzien 
wordt een bijkomende uitdaging. Weken later, terug in 
Nederland, blijkt het een bacterie-
infecti e geweest te zijn”.

Frank (FE): “Na maanden van hef-
ti ge privé tegenslagen en nog her-
stellende van corona was het maar 
de vraag of ik überhaupt in staat 
zou zijn deze zware ultra berg run 
aan te kunnen. Achteraf kan ik zeg-
gen dat het allemaal toch gelukt is 
en dat ik weer een ervaring rijker 
ben die ik voor geen prijs had wil-
len missen”.

Paul Pruijmboom (PP): “Mijn 
voorbereiding is goed maar onor-
thodox geweest; maximaal 20km 
per week gelopen en de rest van de 
voorbereiding in de sportschool gedaan. Met de airbike, 
stairmaster, spinfi ets en de spark heb ik de afgelopen 
weken een haat-liefde verhouding opgebouwd. Het lijkt 
niet lang, 5 minuten, maar 12 blokken van 5 minuten 

volle interval training op alle apparaten zijn echt vol-
doende om je fysiek en mentaal binnenstebuiten 

te keren. Midden in de zomer in de sportschool trainen 
betekent een dubbele set kleding, sokken en schoenen 
meenemen. En dan nog kom je uit de training alsof je net 
gezwommen hebt. David Goggins, die na een jeugd van 
discriminati e, misbruik en mislukte opleidingen carrière 
heeft  gemaakt binnen de US navy seals en die uiteinde-
lijk de fi tt est man in de US is geworden, vormt mijn inspi-
rati e om ‘s ochtends om 06.00 u fris in de sportschool te 
staan en er vol voor te gaan. Maar waar het uiteindelijk 
om gaat is de enorme kameraadschap en het plezier 
waarmee we allen iedere dag beleven”. 

Vier dagen afzien, stukgaan, 
herpakken en intens genieten, dag 1
We schrijven 1 september 2021, terug naar het 
dorpsplein van Grächen. Een laatste afscheid van 
onze meegereisde partners en dan staan aan de 

start van de eerste etappe. De grote groep zet zich 
in beweging en al snel vormt zich een langgerekt 
lint van ambiti euze en minder ambiti euze 
lopers door de smalle straatjes van 
het dorp. We lopen van-
daag de beroemde 

Maarten 
de gletscherrunner 
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Dag 2
De etappe op dag 2 speelt zich af rondom Zermatt . 
Het is niet het langste traject, maar het is wel een 
route met de meeste hoogtemeters, 2600 maar 
liefst. Na een korte aanloop volgt meteen een steile 
beklimming van 1600 naar 3000m. 

PB: “Ik doe het rusti g aan en zie mijn vrienden voor 
mij uit het zicht verdwijnen. Tijdens mijn verblijf in Zer-

matt   heb ik door mijn darmproblemen mijn energieni-
veau niet voldoende op peil weten te krijgen. Door het 
tempo nu laag te houden gebruikt het lijf voornamelijk 
lichaamsvet voor de verbranding en daar kan ik gelukkig 
heel lang op voort”.

Rutger (RK): “De UTMR speelt zich voor het grootste 
deel af rond de 2000 meter hoogte. Fijne uitschieter is 
de klim deze ochtend; in één ruk naar 3000 meter. Juist 
omdat ik daar zo tegenop had gezien valt dat stuk uit-
eindelijk mee. En blijken er andere, vooraf als ‘makkelijk’  
ingeschatt e stukken te zijn waar maar geen einde aan 
lijkt te komen”. 

De hele tocht hebben we enorm geluk met het weer. 
De zon schijnt volop aan een wolkeloze hemel en 
vandaag kunnen we daardoor de beroemde spits van 
de Matt erhorn van meerdere kanten bewonderen. 
We blijven een vrij lang stuk rond die 3000m hoogte 
lopen.

Bij iedere verzorgingspost spelen zich inmiddels 
vertrouwde taferelen af. De ene renner foerageert 
uitbundig uit zelfb ehoud, de andere renner is om de-
zelfde reden mati g. 

RK: “Natuurlijk moet je af en toe wat eten, maar hoe 
langer ik ultra’s loop, hoe meer het eten ti jdens een 
race me gaat tegenstaan. De aangeboden cola 
neem ik graag aan voor de smaak en de sui-
kers. Maar verder geloof ik het meestal wel en 
probeer op hier en daar een gelletje de dag 

door te komen. Gaat prima. Bij mijn vaste maatje Maar-
ten lijkt het omgekeerde het geval. Hoe langer hij loopt, 
hoe meer honger hij krijgt. Kilometers lang hoor ik fan-
tasieën aan over worstjes met ketchup (“die lekkere, die 
ze bij de Transalpine hadden, weet je nog”), soep, Tucjes, 
koek en weet ik wat. Bij elke post neemt Maarten mee 
wat er is, soms met beide handen. Ik gniff el, maar ben 
ook een beetje jaloers omdat ik bij dezelfde lengte toch 
al gauw 10kg zwaarder ben. Hoe doet ie dat?”

PB: “Bij de volgende verzorgingspost zie ik Frank net 
voor me weggaan. Ik neem er de ti jd en geniet van de 
lekkernijen. Op de een of andere manier lukt het me hier 
wel om veel en van alles door elkaar te eten. Cake, cho-
cola, bouillon, limonade, kaas, alles is lekker! Tijdens een 
klim verderop loop ik Frank ineens voorbij. Hij ziet er niet 
fris uit en is behoorlijk misselijk. Later realiseer ik me dat 
dit weleens een licht geval van hoogteziekte kan zijn”. 

De laatste lange afdaling terug naar Zermatt  is steil 
en het risico bestaat dat vermoeidheid zorgt voor 
concentrati everlies en valparti jen. Maar de naderen-
de fi nish geeft  ook vleugels.

PP: “Waar ik echt heel blij van word is het laatste deel 
van iedere dag als het veld helemaal uit elkaar is getrok-
ken en je alleen door de meest prachti ge landschappen 
loopt. Je lichaam voelt alsof je nog uren door kan lopen, 
de meeste hoogtemeters zijn achter de rug en de fi nish is 
min of meer in zicht. Het verbaast me dat ik zonder veel 
moeite de dagelijkse kilometers afl eg”. 

PB: “Bij de fi nish word ik door Paul onthaald. Hij zal deze 
tocht uiteindelijk, als sterkste atleet van ons vijven, met 
ruime voorsprong volbrengen”.

Dag 3
Op dag 3 verlaten we Zermatt  en worden alle deel-
nemers per bus naar Visperterminen gebracht. Daar 
begint de langste etappe van bijna 44 kilometer en 
2500 hoogtemeters. Maar door de transfer starten 
we pas tegen 09.00 uur en wordt het een uitdaging 

om binnen de gestelde ti jdslimiet te fi nishen. Kon-
den we in Zermatt  nog een stukje warmlopen 

in het dorp voordat de klim begon, hier is het meteen 
‘cold turkey’ de berg op. Gelukkig bieden de stokken 
lett erlijk een welkome ondersteuning.

De tocht voert vandaag, op lagere hoogte, vooral 
door bossen, met als eindpunt Saas-Fee. Pas richti ng 
de tweede verzorgingspost bij de Weissmieshütt e 
op 2750 meter komen we weer ruimschoots boven 
de boomgrens. We kijken daar neer op Saas-Fee 
dat omringd wordt door de Walliser Alpen. 
Weer zo’n uitzicht als een ansicht-
kaart. De lange afdaling 
wordt gevolgd door 

Europaweg, een prachti ge bergwandeltocht naar 
Zermatt , 37km lang en met 2100 hoogtemeters voor 
de boeg: “om in te komen…”

PB: “Mijn darmen protesteren vrijwel direct. Twee keer 
moet ik langs de steile berghelling even een plekje zoe-
ken om dit op te lossen. Het lucht op en ik kom meteen 
beter in mijn ritme. Alleen loop ik daardoor nu wel in de 
achterhoede. Maarten en Rutger haal ik weer in. Zij zijn 
door de jaren heen qua tempo zo op elkaar ingespeeld 
dat ze alle tochten ‘zij aan zij’ afl eggen. Ik bepaal liever 
zelf het verloop van mijn race”.

Maarten (MR): “Wat een voorrecht om de UTMR onder 
zulke goede omstandigheden te mogen lopen. Heerlijk 
weer, indrukwekkende vergezichten en dierbare vrien-
den om dat mee te delen. Rutger en ik lopen – net zoals 
ti jdens onze eerdere avonturen – alle etappes samen”.

PP: “Ik wil heel graag met mijn vier renmaatjes oplopen 
maar ik merk dat het voor mij beter werkt om op eigen 
tempo te lopen. Naarmate de dagen vorderen begin-
nen zich de contouren van een herkenbaar groepje af 
te tekenen, dat in min of meer in hetzelfde tempo loopt 
als ik. En wat is het mooi om onderweg gewoon lekker 
te kunnen praten met de mensen die bij je in de buurt 
lopen. Het Chinese meisje dat als een dartel veulen om-
hoog en omlaag danst, de zesti gjarige vrouw die iedere 
dag zweert dat het de laatste dag van haar trail is (en 
die toch de volgende dag weer aan de start staat), de 
Nederlandse hockeyer die puur op goede basisconditi e 
loopt, de marathonloper die eens een trail wil doen, ze 
voelen gedurende de tocht steeds meer als vertrouwde 
bekenden aan”. 

We lopen deze editi e van de UTMR een afwijkende 
route. Normaal is het een ronde van totaal 170km 
om het Monte Rosa bergmassief heen en via Italië 
terug naar Grächen. Maar omdat COVID-19 voor 
grensrestricti es zorgt, heeft  de organisati e wijselijk 
besloten om er een ‘all-Swiss’ evenement van te 
maken.

Rutger on top

Paul de Boer
runfi e

Maarten en Rutger 
het ijzersterke duo

Paul en Frank trekken de 
eerste km-ers samen op

Rutger spingend naar de volgende verzorgingspost
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en gooit de bouillon er meteen weer uit. Frank baalt en 
begint meteen aan het laatste stuk naar de fi nish. Maar-
ten en Rutger arriveren in goed humeur bij de laatste 
stop. Ze hebben bij een bergbeekje in de zon een kleine 
picknick-pauze gehouden”. 

RK: “De stops duren bij ons sowieso wat langer, omdat 
we bewust de ti jd nemen om te genieten van wat we 
aan het doen zijn. Beste ti p van de UTMR? Na een stop 
zijn de eerste stappen vanwege de volle maag van het 
bij drinken en de verzuurde benen wat onvast. Schenk je 
bekertje halfvol en waggel op weg, zodat het lijkt alsof 
je niet wil morsen. Totdat je uit het zicht bent. Dan kun 
je op eigen tempo weer langzaam op gang komen. Net 
zolang totdat je weer licht en vrij en met de blik op be-

sneeuwde toppen met diepe teugen frisse berglucht 
door je systeem laat stromen”.

Het gevoel dat we deze zware tocht gaan vol-
brengen geeft  goede moed. De klim van de 
buitencategorie is zwaar, heel zwaar. In 
feite lopen we een zwarte skipiste om-

tegen de voldoening over deze geweldige tocht en de 
vriendschap waar toch weer een mooi hoofdstuk aan is 
toegevoegd”.  

MR: “Het blijft  bijzonder en vertrouwd dat Rutger en ik 
elkaar zo goed aanvoelen. Hoewel we hoog scoren op 
aantal woorden per etappe, hebben we aan een half 
woord genoeg om van elkaar te weten hoe het gaat, 
wat het ambiti eniveau van de dag is en met welk tempo 
we de berg op willen gaan. En vooral: wanneer we echt 
even moeten stoppen voor een fotomoment. Waar we 
een aantal jaar geleden nog enige gêne voelden om te 
poseren, zijn we inmiddels - dankzij Frank - alle schaamte 
voorbij. De foto’s die we er aan overhouden zijn dat meer 
dan waard. Kostbare herinneringen aan een geweldig 
avontuur”.

FE: “Afgezien van de maag die soms een spelbreker was, 
heb ik weer intens genoten en met een brede glimlach 
de medaille in ontvangst genomen. De indrukwekkende 
uitzichten, de iconische en oogverblindende Matt en-
horn, de grootsheid van de Monta Rosa, het blijft  ver-
rassen. De beelden zijn echt overweldigend, alsof je rent 
door een glossy vakanti efolder. Het was uiteindelijk niet 
het bereiken van de fi nish wat me ontroerde maar het 
water dat van honderden meters hoogte uit de bergen 
naar beneden klett erde en waar we onderdoor moesten 
rennen. Dat natuurlijke watergeweld, spectaculair en 
aangrijpend, maar bovenal juist vertrouwenwekkend en 
rustgevend”. 

RK: “Elke ultra zijn eigen verhaal, geen één is hetzelfde, 
maar allemaal zijn ze onvoorstelbaar en onvoorspel-
baar”.

Opnieuw kunnen we als vriendengroep een on-
vergetelijk avontuur afvinken. Direct gevolgd door 
‘What next….. ?’ Nou wat dachten jullie van een 200 
km wildrun. Een vijfdaagse safari hardloopwedstrijd 
van Zuid-Afrika naar Namibië. Canyons, zebra's en 
neushoorns. In tenten overnachten in de adembene-
mende wildernis. 

Website: 
www.ultratourmonterosa.com

een stukje gemeen vals plat omhoog naar Saas-Fee. 

PB: “Omdat conti nu rennen mij daar niet meer lukt, 
beweeg ik mij in afwisselend tempo tussen de lantaarn-
palen langs het pad. Een mentaal spelletje, waarbij je 
rennend toch probeert nog een lantaarnpaal verder te 
komen. In Saas-Fee komen we gelukkig allemaal binnen 
de ti jdslimiet over de fi nish”.

Dag 4
De organisati e is tot dan toe perfect geweest, zo-
als je dat in Zwitserland kunt verwachten. We krij-
gen voor de overnachti ng echter een hotel buiten 
Saas-Fee toegewezen. Op zich geen probleem, maar 
de bus die ons de volgende morgen van het hotel 
naar de start moet brengen, komt niet. Drie kwar-
ti er staan we in de ochtendkou in onze dunne wed-

strijdkleding te kleumen, voordat er eindelijk een 
bus arriveert. Gelukkig is het beginstuk, na de start, 
wat vlakker zodat we met warme spieren de eerste 
hoogtemeters kunnen maken. 

Het is het laatste deel van de originele UTMR-route 
en die heeft  veel weg van een klassieke bergetappe 
bij het wielrennen. Eerst een paar ‘speldenprikjes’ 
van de derde en tweede categorie, dan een beklim-
ming van de eerste categorie, na het checkpoint 
gevolgd door een laatste beklimming van de buiten-
categorie.

Na drie dagen intensieve en langdurige inspanning 
is het oppassen geblazen. Een paar weken eerder is 
bij de deelname aan de UTMB, Ultra Tour de Mont 
Blanc, een deelnemer verongelukt. De smalle me-
anderende paadjes langs diepe afgronden vereisen 
de nodige concentrati e. Bij een scherpe kloof maant 
een wedstrijdoffi  cial tot rusti g lopen. Er heeft  hier 
pas een fl inke ‘landslide’ plaatsgevonden en de on-
dergrond is nog instabiel. 

PB: “Samen met Frank kom ik aan bij het laatste check-
point van de race. Hij verheugt zich enorm op de zoute 
bouillon die hier geserveerd wordt, maar helaas valt 
deze versnapering niet goed. Het lijf reageert resoluut 

hoog. Vervolgens een lange, steile afdaling en dan 
vlakt het terrein af. We passeren de historische Suo-
nen. Deze eeuwenoude irrigati ekanalen voeren het 
water van de Riedgletscher af naar de akkers, fruit-
kwekerijen en wijngaarden. Een prachti g stuk om te 
lopen. Pas met de fi nish in Grächen in zicht begint 
het te betrekken en valt er wat regen. We realiseren 
ons dat we bijzonder veel geluk met het weer heb-
ben gehad en dat deze tocht op natt e,  gladde paden 
en rotsen een hele andere belevenis was geweest.
En dan: muziek, enthousiast klappende dorpsbewo-
ners en supporters, de speaker die ons de laatste 
meters naar de fi nish praat. Yes, we made it! 

PB: “Vier dagen afzien in een onmetelijke maar fan-
tasti sche bergwereld. Het was maximaal presteren en 
genieten tegelijkerti jd”.

PP: “De mix van vastbeslotenheid om de uitdaging van 
de dag weer aan te gaan, gekoppeld aan een forse dosis 
ironie over onszelf en alle trailrunners om ons heen, past 
heel erg goed bij me. Terugkijkend zijn alleen de goede 
momenten in mijn geheugen blijven hangen. Er zijn echt 

wel klimmetjes geweest die heel pitti  g waren, paad-
jes over losliggende stenen die je enkels op de 

proef stelden maar dit valt allemaal weg 

“Het blijft  bijzonder en vertrouwd dat Rutger en ik 
elkaar zo goed aanvoelen. Hoewel we hoog scoren op 
aantal woorden per etappe, hebben we aan een half 
woord genoeg om van elkaar te weten hoe het gaat, 
wat het ambiti eniveau van de dag is en met welk tempo 
we de berg op willen gaan. En vooral: wanneer we echt 
even moeten stoppen voor een fotomoment. Waar we 
een aantal jaar geleden nog enige gêne voelden om te 
poseren, zijn we inmiddels - dankzij Frank - alle schaamte 
voorbij. De foto’s die we er aan overhouden zijn dat meer 
dan waard. Kostbare herinneringen aan een geweldig 

“Afgezien van de maag die soms een spelbreker was, 
heb ik weer intens genoten en met een brede glimlach 
de medaille in ontvangst genomen. De indrukwekkende 
uitzichten, de iconische en oogverblindende Matt en-
horn, de grootsheid van de Monta Rosa, het blijft  ver-
rassen. De beelden zijn echt overweldigend, alsof je rent 
door een glossy vakanti efolder. Het was uiteindelijk niet door een glossy vakanti efolder. Het was uiteindelijk niet 
het bereiken van de fi nish wat me ontroerde maar het 
water dat van honderden meters hoogte uit de bergen 
naar beneden klett erde en waar we onderdoor moesten 
rennen. Dat natuurlijke watergeweld, spectaculair en 
aangrijpend, maar bovenal juist vertrouwenwekkend en 

“Elke ultra zijn eigen verhaal, geen één is hetzelfde, 
maar allemaal zijn ze onvoorstelbaar en onvoorspel-

Opnieuw kunnen we als vriendengroep een on-
vergetelijk avontuur afvinken. Direct gevolgd door 
‘What next….. ?’ Nou wat dachten jullie van een 200 
km wildrun. Een vijfdaagse safari hardloopwedstrijd 
van Zuid-Afrika naar Namibië. Canyons, zebra's en 
neushoorns. In tenten overnachten in de adembene-

www.ultratourmonterosa.com

Gezamenlijk 'bijtanken' bij de verzorgingspost.

Yes, we made it

Paul bij de eeuwen-
oude irrigati ekanalen 
in Suonen

Paul Pruiijmboom rennend onder één van de veel watervallen 
die wij zullen passeren

Maarten rennend door de 
'vakanti e glossy'

Frank rent stevig door
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avVN grossiert in eremetaal bij 
NK masters 

moet gezegd, veelal met prima resultaat. Roel 
kwam op 4 nummers in actie in de 75-79 klasse. 
Zijn verrichtingen leverde hem drie tweede plaat-
sen op en 1 derde plaats. Op de 100 m werd hij 2e 
met 16,60 sec. Bij de 200 m was hij ook tweede 
met 35,49 sec. Op het knalmoeilijke onderdeel 400 
m werd hij derde met 86,01 sec en tot slot van zijn 

activiteiten volgde nog een zware 1.500 m, die hij 
als tweede aflegde in 7.46.79.

Oscar Smit was onze jongste vertegenwoordiger bij 
het NK. In de klasse 65-69 liep hij een 5000 m. Met 
20.26.52 behaalde hij een prachtige tweede plaats.
De medaillelimieten waren voor Roel Gaasbeek te 

Dirk Visser op 
de 10000 m

Walter 
van Gelderen

Eremetaal

Roel Gaasbeek op de 100 meter

Bij de Nationale Kampioenschappen voor Masters, op 
17,18 en 19 September, in Hengelo, waren 7 deelne-
mers van onze vereniging  present, en wat meer zegt, 
prachtige resultaten!

De beide Limburgers Jan v. Hooft en Jan Titulair, 
beiden in de klasse 70-74, presteerden het om bij 
de werpnummers prijzen te pakken. Jan v. Hooft, 
die voor 5 nummers had ingeschreven, haalde 2 

gouden plakken met 
discus en kogelsto-
ten. Discus 42.96 m, 
dicht bij zijn nationaal 
record dus, en bij het 
kogelstoten was hij 
met 11.35 m ook de 
primus inter pares. 
Met de speer werd hij 
derde met 30.42 m. En 
op gewichtwerpen en 
kogelslingeren werd 
hij vierde met achter-
eenvolgens 13.72 m 
gewicht en 34.40 slin-
geren.
Zijn maat Jan Titulair 
veroverde met ge-

wichtwerpen de gouden medaille met 14.43 m en 
werd derde met kogelslingeren, 34.80 m.
Tezamen waren ze verantwoordelijk voor 5 medail-
les, heel knappe prestaties van beide heren.

Verder was er goed nieuws van de lopers, zoals 
Walter v. Gelderen, die een poging deed, om het 
nationaal record voor de klasse 80-84 naar het ver-
leden te verwijzen. Jammer dat het niet gelukte, 
met zijn 52.48.16 bleef hij ruim l minuut langzamer 
dan Jan Ruter van PAC destijds in 2014 gevestigd 
met 51.45.90. Desondanks een geweldig resultaat 
van Walter, beloond met een gouden plak.

Dirk Visser liep ook de 10.000 m, maar dan in de 
klasse 75-79. Hij klokte een prachtige tijd met 
46.04.05, wat hem een fraaie 2e plaats opleverde.

Roel Gaasbeek, jaarlijks is hij deelnemer, en het 

scherp op de 200, 400 en 1500 m, maar gelukkig 
voldeed zijn tijd op de 100 meter voor een mooie 
en dik verdiende zilveren medaille.

Alle andere podiumplaatsen van onze avVN’ers 
werden beloond met goud, zilver of brons.
 
Knappe prestaties van onze leden, maar waarom 
zijn er niet meer kandidaten, die eens een keer een 
baannummer proberen, b.v. op een nummer dat je 
het meeste aanspreekt. Ik was vroeger zelf ook een 
wegmaniak, maar toen ik door omstandigheden 
eens een keer een baanwedstrijd bezocht, was ik 
gelijk verkocht. Daarna ging ik ook nog wel eens 
naar een wegloop, maar de gezelligheid is bij een 
baanwedstrijd toch leuker.
Logisch, bij een wegwedstrijd zie je elkaar voor 
aanvang, maar na de start is het lopen en niet pra-
ten! Bij de baan is het veelal kort werk, even fel bij 
sprintnummers, en met springen of werpen heb je 
ook contact met elkaar. Het is maar een suggestie, 
maar denk er eens over na dames en heren.

Allen verder veel succes in het seizoen dat na een 
paar maanden toch weer volop is gaan draaien.

Nico Storre

Met dank aan

De vele foto’s van de NK Masters in Hengelo, die in deze uitgave van avVN nieuws zijn geplaatst  
werden gevonden op de site en facebook pagina van MPM Hengelo, de organisator van het evenement. 

Jeroen Tibbe fotografie en PSdesign fotografie hebben het merendeel van deze foto’s gemaakt. 
Ook dank aan de overige fotografen, die niet met naam op de site werden genoemd.

Roel Gaasbeek

Walter gelukt!

Baancompetitie Masters 2022
Gezien de prachtige prestaties van onze atleten tijdens 
het laatstgehouden NK op de baan is het logisch dat 
we in 2022 willen proberen teams op de been te bren-
gen 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.  

Voor de mannen mag het geen probleem zijn om een 
volwaardig team aan de start te krijgen, maar we ho-
pen ook de Masters Vrouwen van avVN in actie te 
kunnen zien. 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

De organiserende atletiekverenigingen hopen we in 
het eerste nummer van 2022 te kunnen vermelden, 
maar zullen in ieder geval in de regio Midden te vin-
den zijn.

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

Andere belangrijke (Inter)Nationale evenementen 
voor de Masters atleten in 2022 zijn elders in dit blad 
te vinden.

Toon Verkerk
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Gereed maken voor 
het kogelslingeren

Collage van Jan en Jan

Jan van Hooft Kogel

Afgelopen weekend, 17 tot en met 19 september heb 
ik aan het NK masters in Hengelo deelgenomen. Het 
was weer fijn en gezellig om collega werpers te zien en 
met ze te kunnen kletsen. 
Ik had me ingeschreven voor alle werpnummers en 
hoopte als eerste mijn titel bij het discuswerpen te 
kunnen prolongeren. Gezien de resultaten tijdens de 
trainingen was er hoop op iets meer. 

vrijdag: kogelslingeren
Maar het 1e onderdeel kogelslingeren op vrijdag-
middag liep vanaf de eerste worp helemaal niet. En 
dan komen de twijfels, ga ik door met 2 draaien, of 
er maar 1 doen, iets sneller of langzamer beginnen. 

En dan zitten de 6 worpen er op en werp je zo'n 
2,5m onder je niveau, en word je 4e. 

zaterdag: kogelstoten
De volgende dag de onderdelen kogelstoten en 
discuswerpen. Prachtig weer, en een mooie tijd 
om te starten (13.15 uur) met het 1e onderdeel 

kogelstoten. In training gaat dit onderdeel regel-
matig heel goed, in wedstrijden telkens wat beter, 
maar niet het niveau van de trainingen. Ondanks de 
aanmoedigingen van de andere musketiers/onze 
vrouwen/vrienden op de tribune, waren mijn eerste 
2 pogingen niet slecht, maar ook niet top. Bij mijn 
mede collega kogelstoters in de M70 klasse liep het 
ook niet zo naar wens. 
Na weer wat aanwijzingen en een oppepper van 
sportmaat Jan Titulaer lukte het mij wel om in de 3e 
poging duidelijk verder te stoten, 11.35m. En deze 
afstand bleek een te groot struikelblok te zijn voor 
de anderen en ik werd, onverwachts en voor de eer-
ste keer, Nederlands kampioen kogelstoten. 

zaterdag: discuswerpen
Dit resultaat was zeker een stimulans voor het dis-
cuswerpen later op die dag. Na wat ingeworpen te 
hebben op een bijveld met sportmaat Frans, be-
gonnen we om een uur of 17.30 uur aan de wed-
strijd. Het weer was nog steeds heerlijk, maar de 
eerste worpen waren, ondanks dat ze voor mijn 
gevoel niet slecht gingen, qua afstand matig. Stond 
wel eerste, maar het was niet het niveau van mijn 
beste afstand van dit jaar, zo'n 1,5 maand geleden. 
Mijn supporters op de tribune eisten meer van me. 
In mijn laatste poging heb ik, met een afstand van 
42.96m, redelijk aan hun verwachtingen kunnen 
voldoen, denk ik. Twee keer goud op 1 dag, ben er 
zeer blij mee!

zondag: gewichtwerpen
Op de derde dag mijn 2 laatste onderdelen. 's Mor-
gens om 10.00 uur moesten we al aan de bak voor 
ons eerste onderdeel, het gewichtwerpen. Met we 
bedoel ik onder andere mijn sportmaten Jan en 
Frans. Het was fris en de spiertjes waren wat stijf en 
gespannen. En het ging van geen kanten en dat niet 
alleen bij mij. De ring was stroef en het draaien ging 
daarom, niet alleen bij mij, zeer slecht. Afstanden 
ver onder mijn niveau en een vierde plek was het 

hoogst haalbare. Gelukkig kon sportmaat Jan Titu-
laer een keer goed uithalen en de gouden medaille 
in de wacht slepen. 

zondag: speerwerpen
Na een zeer korte pauze kon ik meteen door naar 
mijn laatste onderdeel van deze NK van 2021, het 
speerwerpen. Niet mijn favoriete onderdeel, maar 
wel leuk om te doen. Kansen? nee, er zijn betere 
werpers op dit onderdeel, maar er moet nog wel ge-
worpen worden. Mijn eerste worp bleek achteraf de 
beste te zijn, 30.42m en daarmee had ik een bron-
zen medaille te pakken. Een mooie afsluiting van 
een mooi weekend, met leuke en gezellige mensen 
om me heen. Volgende week naar Edam voor het 
NK werp5kamp.

Jan van Hooft

Podium speerwerpen

Podium kogelstoten

Drie dagen en vijf keer werpen 
bij NK Masters

Henk van Bakel (M65), Jan van Hooft (M70) en Jan Titulaer 
(M70) hebben tijdens het NK Werpvijfkamp in Edam op 
zondag 26 september 2021 prachtige prestaties geleverd.

Henk van Bakel won goud bij de Mannen 65. 
Zijn resultaten: Kogelslingeren 29,38 m, Kogel 9,48 m, Dis-
cus 33,64 m, Speer 29,56 en Gewicht 10,29. Een totaal-
score van 2937 punten.

Jan van Hooft won goud bij de Mannen 70. 
Zijn resultaten: Kogelslingeren 34,86 m, Kogel 11,17 m, 
Discus 39,80 m, Speer 30,70 en Gewicht 14,52. Een to-
taalscore van 3758 punten.

Jan Titulaer won brons bij de Mannen 70. 
Zijn resultaten: Kogelslingeren 34,85 m, Kogel 10,44 m, 
Discus 26,23 m, Speer 25,38 en Gewicht 14,22. Een to-
taalscore van 3195 punten.

Toon Verkerk

Ook succes bij 
NK werpvijfkamp

Jan van Hooft, Henk van Bakel en Jan Titulaer
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Hoe haalbaar zijn de medaillelimieten
Twee weken voor het NK masters op de baan werd 
vanuit de Atleti ekunie, op advies van Platf orm Mas-
ters, besloten om de aangescherpte medaillelimieten 
2021 niet te laten gelden voor het naderende kam-
pioenschap. Daarmee bleven de medaillelimieten van 
2020 gehandhaafd.
Op de site van de Atleti ekunie stond daarover het vol-
gende:

Update 6 september 2021
De tabellen met de aangepaste medaillelimieten 
2021, die bij de NK Masters gebruikt zouden worden, 
zijn voor nadere analyse ingetrokken. Dit betekent dat 
de medaillelimeiten 2020, dus de oude tabel, zal wor-
den gebruikt bij de NK Masters

Medaillelimieten Masters
Bij de NK’s voor Masters worden met uitzondering 
van de weg NK's en de NK estafett e, medaillelimieten 
toegepast. Dit houdt in dat elke atleet (m/v) die zich 
inschrijft  meedoet in zijn eigen (5-jaars) leeft ijdscate-
gorie, ook al is hij de enige deelnemer in zijn leeft ijdsca-
tegorie bij een bepaald onderdeel. Hiermee is de regel 
dat er bij een onderdeel minimaal drie deelnemers in 
een categorie moeten zijn om te kunnen spreken van 
een Nederlands Kampioenschap, vervallen. Bij de weg 
NK's geldt deze regel nog wel. 
Echter, om een medaille te winnen moet de prestati e 
aan de medaillelimiet voldoen. Voorbeeld: het zou 
kunnen zijn dat er bij een onderdeel wél een gouden 
en een zilveren medaille wordt uitgereikt, maar geen 
bronzen. Dit komt dan omdat de atleet die derde is 
geworden, niet aan de limiet heeft  voldaan. De medail-
lelimieten zijn geen belemmering voor het inschrijven 
voor en het meedoen aan een NK, in tegendeel juist. 
Maar er wordt pas bepaald wie er een medaille krijgt 
als de uitslag bekend is.

Opvallende zaken 
Mannen:
1.  Bij het hoogspringen is de medaillelimiet bij prak-

ti sch alle leeft ijden te zwaar
2.  Bij de loopnummers zijn de limieten tot en met 

Masters 60 haalbaar
3.  Bij de technische nummers zijn de limieten tot en 

met Masters 60 redelijk haalbaar
4.  Vanaf de Masters 65 zijn de medaillelimieten prak-

ti sch niet meer haalbaar
5.  Uitzondering op 4. Zijn de onderdelen kogelstoten 

en speerwerpen (tot en met Masters 75)
6.  Voor Masters ouder dan 80 heeft  deelnemen aan 

het NK prakti sch geen zin. De limieten zijn nage-
noeg onhaalbaar.

Vrouwen:
1.  Aantal deelnemers is de laatste 2 editi es erg laag. 

In de jongere leeft ijdsklassen staan nog wel eens 
meerdere vrouwen aan de start. Vanaf 60 jaar 
komt dit nog sporadisch voor.

2.  Bij de vrouwen zijn medaillelimieten in alle leef-
ti jdscategorieën bijna niet haalbaar m.u.v. kogel-
stoten.

3.  Winnaressen van goud bij de vrouwen (zeker van-
af 60 jaar) kunnen zich meten met de wereldtop.

Reacti es
Via Rinus Groen zijn enkele masters benaderd voor 
een reacti e op het overzicht. Cees Weeda en Cees 
Stolwijk reageerden op de uitnodiging:

Cees Weeda
Leuk dat jij (namens Veteranen Nederland) dit on-
derzoek bent gestart, maar ook bijzonder dat dit 
nu pas gebeurt, want de Atleti ekunie zou dit al veel 
eerder hebben moeten zien. Tenslott e is het organi-
seren van zo’n evenement toch behoorlijk kostbaar 
en wil je toch een groter publiek bereiken.
Ik reageer, omdat ik alleen affi  niteit heb met lopen.
Uit jouw onderzoek blijkt dat de limieten vanaf 65+ 
te scherp zijn en dat maak jij waarschijnlijk op uit het 
aantal dat zich inschrijft  dan wel een medaille haalt.

Denk je dat heel veel deelnemers van de loopsport 
zich belemmerd voelen?

• mee te doen aan een evenement als het NK
• door de reis naar de lokati e
• ti jd gebrek
• het hebben van een licenti e 

Natuurlijk is het veel leuker in een volle accommoda-
ti e met veel toeschouwers, maar wat is de reden dat 
er zo weinig belangstelling is?

Ik denk, ik spreek namens mijzelf, dat de hoogte van 
de limieten niet de reden is.
Is/wordt ook uitgezocht of er 10 of 20 jaar geleden 
meer deelnemers aan de 65+ categorie waren, dan 
kom je er waarschijnlijk achter dat de wedstrijdsport 
niet meer dat niveau heeft  naar mijn mening zijn er 
wel veel lopers, maar dat zijn ook allemaal recrean-
ten en die willen vaak ook niet gebonden zijn aan 
een vereniging. Loopgroepen zijn er genoeg en ook 
het aantal deelnemers is groot, maar willen ze ook 
prestati ef bezig of alleen recreati ef!

Nieuwe medaillelimieten 2021 Update: 
toepassing uitgesteld
In 2014 zijn voor de eerste keer medaillelimieten toege-
past bij Nederlandse kampioenschappen. In 2015 zijn 
in een enquête de ervaringen bevraagd en de limieten 
waar nodig aangepast. Hierbij is vooral ook gekeken 
naar de impact van de limieten, of te wel, of, op basis 
van alle uitslagen bij Nederlandse kampioenschappen, 
de atleet in redelijke mate de limiet al dan niet heeft  
behaald. 

Sindsdien worden de limieten ieder jaar opnieuw be-
keken en op advies van Weia Reinboud aangepast. De 
aangepaste limieten worden in rood (scherpere limiet) 
of in groen (mildere limiet) weergegeven. Sommige li-
mieten blijven onveranderd. 

Wat betreft  de laatste alinea: In het eerste avVN 
nieuws van de afgelopen jaargangen, zijn deze me-
daillelimieten steeds gepubliceerd.

Na afl oop van de NK Masters 2021 in Hengelo heb 
ik geprobeerd om de haalbaarheid van de medaille-
limieten weer te geven in een Excel bestand. Hierbij 
kunt u deze bestanden van de mannen en de vrou-
wen bekijken.

Ik heb bij 11 baanatleti ekonderdelen gekeken naar 
het aantal volledige podia die voldeden aan de me-
daillelimieten ti jdens de NK masters 2019 en 2021.

4(5) betekent 4 van de 5 (fi nale)deelnemers hebben 
de medaillelimiet gehaald.

4(5) betekent dat bij dit onderdeel 3 medailles wer-
den uitgereikt.

Cees Stolwijk
Bedankt voor het overzicht. Mooi gedaan Toon en 
heel nutti  g.
Ja, de gevolgen van de limieten m.b.t. de medailles  
worden goed in kaart gebracht en stemt wel tot na-
denken. 

1) Ik ben voorstander van strenge limieten. Een me-
daille moet een zekere waarde hebben.

2)  Maar het lijkt erop dat de limieten voor de ouderen 
wel  aan de erg hoge kant liggen. Dus om die eens 
nader te analyseren zou een goed zaak zijn.

3)  Als je bij voorbaat de limiet niet denkt te halen en 
je dan maar niet inschrijft  voor een NK, vind ik geen 
goede reden. Het getuigt niet van de liefde voor de 
atleti eksport en ook wel iets van kortzichti gheid.

4)  De belangrijkste reden dat er zo weinig meedoen 
met een NK op de baan, heeft  volgens mij alles 
te maken met de PR (en minder met de limieten). 
Toen de NK masters in Amersfoort plaatsvonden, 
is er een goede PR gevoerd en toen waren er meer 
dan 700 inschrijvingen. Volgens mij is een aantal 
van 1000 inschrijvingen zeker mogelijk.

5)  Ik zou dit overzicht naar het Master platf orm sturen 
van de atleti ekunie en met hun in gesprek gaan. 

Tot slot
Het overzicht met de behaalde podiumplaatsen is 
inmiddels ook naar het Platf orm Masters gestuurd. 
Ik houd jullie op de hoogte van de verdere ontwik-
kelingen en ben natuurlijk ook benieuwd naar jullie 
reacti es.

Toon Verkerk

Toon Verkerk

Mannen:

Vrouwen:

Hardloopweekend Vlieland
Lekker trainen op het strand, struinen door de duinen en klimmen 
naar de vuurtoren. Duurloop, interval en techniek training.

inclusief: 
•  2x overnachting met ontbijt 

in hotel “Zeezicht”
•  2x 2-gangen diner
•  gratis fiets tijdens verblijf
•  3 hardlooptrainingen
• yogales voor runners
• filmvoorstelling
• duik in zee voor liefhebbers

IN MAART EN NOVEMBER
Voor iedere loper toegankelijk

Kijk voor exacte data en prijzen:
www.runningskills.nl

inschrijven: 
via inschrijfformulier op de site

niet inbegrepen:
•  vervoer naar en van Harlingen 

en kosten boottocht
•  consumpties
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Martien 
van der Hoorn

Vrije val  dieper dan diep
Onverwacht nam mijn voortvarende leven een nood-
lottige wending. 2 december 2014.
Herseninfarct midden in de nacht terwijl je slaapt. 
Werd wakker van een krampachtig gevoel in mijn 
hoofd en probeerde uit bed te stappen. Mijn hele 
linkerkant was gevoelloos. Kon niet meer staan of 
lopen. Kon nog wel 112 bellen en kwam met grote 
spoed op de afdeling neurologie terecht van het 
LUMC.

Na een paar kritische dagen bleek dat mijn li-
chaam ineens gedeeltelijk verlamd was.
Uit alle macht wilde ik zo snel mogelijk weer te-
rug naar de werkelijkheid. Dit schema was veel 
ingewikkelder. Maar ook van levensbelang. Hier 
begon een nieuw traject. Een gevecht, noem het 
ook topsport.

Menig keer door verpleging terug gestuurd naar 
bed, maar ik besloot zoveel ik kon weer op de 
been te komen. Bleef doorgaan. Wat gebeurt er 
toch, zo onwerkelijk. Maar helaas het was geen 
blessure, maar een vreselijke aandoening. Op je-
zelf teruggeworpen.

Al gauw kwam de overplaatsing naar het Rijn-
lands Revalidatiecentrum. In een rolstoel kwam ik 

terecht. Daar, tussen deelgenoten, was in paniek 
raken geen goede raadgever.

Een serieus gevecht begon. Eerst de rollator, daar-
na de skistokken en uiteindelijk kon ik weer na een 
paar maanden wat stukjes los lopen.

Ik mocht thuis de revalidatie voortzetten. Na drie 
maanden kon ik ook weer traplopen zij het erg 
wankel. Was keihard werken. Maar het kruis wat ik 
moest dragen werd nog erger. Het bleek dat mijn 
zicht of waarneming was aangedaan. Medisch 
noemen ze dit hemianopsie (halfzicht). Ik moest 
opnieuw leren lezen. Door een instantie (Visio) 
kreeg ik technieken aangeleerd om weer te lezen 
en waar te nemen.
Ook leren lopen in een mensenmassa op het sta-
tion met een blindenstok.
Daarna kwam ik in een diep dal terecht. Zag het 
soms niet meer zitten. Gelukkig kon ik bouwen op 
iemand die altijd dicht bij me stond. Zij was het ge-
lukkig die me er doorheen hielp. Opnieuw rijbewijs 
halen en na een half jaar in de automaat.
Ik begon weer wat te trainen op een kunstgras-
veld. Soms viel ik ineens om. Dus kunstgras was 
veilig rennen. Kon ook weer voorzichtig fietsen.
Werd gekeurd voor mijn werk, maar afgekeurd 
door het UWV na bijna 40 jaar werken bij de Leid-
se Universiteit. Een val in een diep gitzwart gat trof 
mijn deel.
Verloor haast alles in een jaar tijd, in één keer te-
gelijk.

Ik moest en zou niet opgeven. Drastische keuzes 
waren onvermijdelijk. Emoties loslaten. Een nieuw 
levenspad zou ik inslaan. Opnieuw beginnen, een 
nieuw huis in het mooie Gelderland. Veluwezoom 
(Eerbeek). Ver weg van mijn geboortestreek in de 
Rijnstreek. Hardlopen ging ook weer beter en ik 
kon weer hele stukken volhouden.

Een moestuintje met eigen groenten en fruit. Een 
liefdes kindje erbij, zelfs tijdens de Corona peri-
ode. Een prachtige tijd brak weer aan. Een vlinder-
tuin ontworpen. Brengt blijkbaar geluk. Een Doug-
las tuinhuis gemaakt. Het mooie leven is weer aan 
me, aan ons, terug geschonken.

De categorie M65+ is geparkeerd blijven staan 
als het over atletiek gaat. Dan gaan we kiezen en 
werken voor de aankomende M70+ klasse. Sport 
heeft me sterk gemaakt en vechtlust meegegeven. 
Waarom dan niet terugkomen met een weergaloze 
comeback.

Tot gauw vrienden.

Martien van der Hoorn

Ook Martien van Hoorn werd door Rinus Groen benaderd i.v.m. de medaillelimieten. Hij reageerde met een aangrij-
pend verhaal over zijn herstel na een herseninfarct. Vele van onze leden kennen Martien als een gedreven atletiek 
topper en ik deel daarom zijn verhaal in het avVN nieuws.
Martien, we hopen dat je wens uit mag komen om elkaar in de M70 klasse weer te ontmoeten op de atletiekbaan.

Toon Verkerk

Molens Kinderdijk

Refurbished: mijn wedstrijdbeleving! 
Veel molens
Het was op deze zaterdagmiddag prima loopweer, 16 
°C, bewolkt, wel wat wind en ’n paar lichte buitjes. Ik 
had ‘mijn’ groepje gevonden en er achter ‘hangend’ 
ging de 5 km in 29.06 en de 10 km in 59.00, voor mij 
prima tussentijden want ik had als doel gesteld om te 
proberen de 10 km binnen het uur af te leggen. Dat 
is binnen het totale veld van deelnemers niet snel 
maar op mijn leeftijd (was trouwens oudste deelne-
mer) moet je de geleidelijke terugval van het tempo 
(trainingstempo is ca. 6.30 min/km) voor lief nemen; 
hoewel dat niet altijd meevalt. Het parcours was in 
ieder geval prachtig want de route voerde veelal over 
fietspaden door velden en weilanden en langs het we-
relderfgoed Kinderdijk met z’n karakteristieke molens. 
Ik heb ze niet geteld maar veel waren het er waar we 
langs liepen.

De waterpost
De wieken draaiden lustig en ook 
ik draaide naar behoren. Wat een 
genot om aan deze wedstrijd-
loop mee te kunnen doen! Het 
wedstrijd-gevoel kwam weer 
aardig terug: wegafzettingen met 
vrijwilligers in hesjes, hun aan-
moedigingen, de paaltjes met 
de kilometer-aanduiding en de 
drankposten langs het parcours. 
Hup, een waterbekertje vanaf de 
tafel grissen, lopend leegdrinken 
en het bekertje in een verderop 
geplaatste emmer wegwerpen. 
Dat levert altijd enige vertraging 
op, dus even aanzetten om weer 
bij ‘mijn’ groepje aan te haken. 
Dat aanklampen lukte tot op het 
12 km punt en nog steeds liep ik 
zo’n 6.00 min/km. Op een wat 
hogere brug over een brede we-
tering moest ik even ‘gas’ terug 
nemen en verdween het groepje 
langzaam uit het oog. 

Knokken naar de finish
De laatste kilometers gingen door 
de mooie parkrandjes van Alblas-
serdam waar ook de regenbuien indringender werden. 
Desondanks zakte mijn tempo niet heel erg (15 km in 
1.29.51) waardoor ik de finishlijn op de atletiekbaan 
passeerde in 1.36.31. (tempo 10 km/u.) De speaker 
roept je naam om, enthousiaste vrijwilligers reiken je 
een medaille aan en ik krijg ook nog een flesje water 
en een banaan als toegift. 
Maar veel meer was ik tevreden over het eindelijk 
weer met een startnummer op de borst te kunnen 
lopen in een echte wedstrijd. Al die rituelen, het ge-
voel van lekker gelopen te hebben en natuurlijk de 
behaalde tijd die ik als 90e finisher binnen ‘geknokt’ 
had; het gaf mij veel voldoening! Natuurlijk had ik er 
wel voor moeten ‘werken’ want dit soort werken had 
ik eigenlijk een beetje afgeleerd in coronatijd.  Ik was 
dat, net zoals de wedstrijdbeleving aardig vergeten. 
Maar dat is na deze wedstrijd toch allemaal mooi weer 
‘refurbished’!

Joop Raaphorst

'De Joop' molen

Kortelandse molen

Eindelijk was het weer zover! Een hardloopwedstrijd! 
Anderhalf jaar had ik er naar uitgekeken en nu het weer 
mocht en kon, had ik mij ingeschreven voor de 6e Molen-
loop in Alblasserdam op 2 oktober (10 EM ofwel 16,09 
km).  

De voorbereiding
Nu begint een echte wedstrijd niet op de dag zelf zo-
als de meesten van ons weten, maar al dagen daar-
voor om de nodige spanning op te bouwen. Natuur-
lijk een goede loopconditie, voldoende nachtrust, 
op je voeding letten en de avond vooraf het wijntje 
even overslaan. Dat laatste is voor mij nog het meest 
zware, maar ja, je moet wat over hebben voor een 

mogelijk goede prestatie. Op de dag zelf, lekker als 
vanouds weer in trainingspak naar de wedstrijd, 
startnummer ophalen, omkleden in een tent, num-
mer opspelden, wenkbrauwen tegen het doorlopen 
van het zweet invetten en dan inlopen op de (ver-
nieuwde) baan van atletiekvereniging A.A.A. Wat had 
ik die rituelen gemist! Nu doe ik al meer dan vijftig 
jaar mee aan allerlei soorten loopwedstrijden maar 
er was, ondanks dat mijn trainingen doorgingen, een 
‘coronagat’ gevallen in mijn ‘wedstrijdleven’ en de bij-
behorende wedstrijdbeleving was in mijn herinnering 
vervaagd. 

Het juiste tempo zoeken
Heerlijk zo’n praatje in het startvak over de loopver-
wachting met wat onbekende deelnemers en dan 
toch eindelijk het startschot. Eerst een rondje over 
de baan en dan, hup ‘naar buiten’, gelijk dartelende 
koeien in de lente de wei in. We gingen al vlug de be-
bouwde kom uit en vele landweggetjes volgden. Het 
is zaak om de eerste kilometer in m’n tempo te komen 
en dan bij een groepje aan zien te sluiten waarvan ik 
het tempo net kan bijhouden, want in een wedstrijd 
kan ik meestal net iets meer. In zo’n overzichtelijke 
loop als deze met even honderd deelnemers was dat 
goed in te schatten. Heel anders is dat bij een mas-
sale loop zoals in de grote steden, waarbij ik dan het 
gevoel heb dat binnen honderd meter honderd lo-
pers continu om mij heen van loopplek verwisselen. 
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Is sporten op nuchtere maag  
een goed idee?

Welke voordelen zijn er om nuchter 
te sporten? 
Nuchter betekent uiteraard dat je de dag start zon-
der calorieën. Dat ken je wel van een bloedtest. Je 
eet dus niet. Water, thee of koffi  e zijn toegelaten. 
Niet-eten is bovendien een snelcursus in zelfb e-
heersing. Op termijn opti maliseer je jouw wilskracht, 
zelfdiscipline en vrijheid. 
Zij die regelmati g met succes kunnen vasten, stellen 
een plan op en volgen dat plan. Dat plan is: eet niet ge-
durende een bepaald aantal uren. Die periode kan één 
uur zijn, 48 uur, of zelfs 5 dagen. Het maakt op zich 
niet uit, als je persoonlijke doelen maar duidelijk zijn. 
Om je hiervoor te moti veren is het aangewezen dat 

Ik houd van lekker eten en lang tafelen. Van Bourgondische, sociale gelegenheden kan ik enorm genieten. En het 
boek Ketoman schreef ik net om mee te geven dat je gezond kan eten en leven, terwijl je niet moet verzaken aan 
al die zaken die het leven heerlijk maken. En toch zie ik heel duidelijk bij mezelf een link tussen niet eten - vasten 
dus - en een meer tevreden producti ef leven. De dagen dat ik het beste functi oneer zijn de dagen waarop ik geen 
drie, maar slechts één of twee keer eet. Met periodes een ti jd lang niet eten heeft  natuurlijk ook veel te maken met 
zelfdiscipline. Dat heeft  heel wat voordelen, zeker als je er sporti nspanningen aan koppelt. In dit arti kel wil ik hier 
mijn eigen argumenten over neerpennen. 

ik eerst vertel welke mogelijke voordelen 'sporten op 
nuchtere maag' kunnen opleveren. 

-Insulinegevoeligheid opkrikken 
Een ti jd lang niet-eten verbetert je insulinegevoelig-
heid. En lichaamsbeweging is misschien wel de meest 
betrouwbare manier om die insulinegevoeligheid te 
verhogen, zelfs als er zich geen veranderingen in eet-
sti jl voordoen. Wanneer je beide combineert, is het 
eff ect nog groter.

Aan het einde van één onderzoek hadden proef-
personen die ti jdens de training gingen vasten een 
lager lichaamsgewicht (de enige groep die niet bij-
kwam), een betere algemene glucosetoleranti e en 
een verhoogde insulinegevoeligheid ten opzichte 
van de proefpersonen die normaal aten en ook aan 
lichaamsbeweging deden. (Bron: Training in the fas-
ted state improves glucose tolerance during fat-rich 
diet (nih.gov)) 

-Beter presteren zonder voeding
 Bekijk het zo. Leg je jouw spieren bepaalde stres-
sfactoren op, dan passen ze zich op termijn aan door 
sterker te worden. Zo past ook je lichaam zich aan 
wanneer je nuchter traint. Het leert namelijk te pres-
teren onder omstandigheden met weinig voedsel en 
weinig energie. 
Het is het klassieke idee om 'traag te trainen en snel 
te racen', meestal met betrekking tot de inname van 
koolhydraten. In een recent onderzoek werd een 
groep ongetrainde, koolhydraatrijke fi etsers geplaatst 
tegenover een groep ongetrainde, 's nachts vastende 
fi etsers. 

Het spierglycogeengehalte en de VO2 max van beide 
groepen werd vergeleken. Wat viel op? De nuchtere 
groep zag verbeteringen van bijna 10% qua V02 ter-

wijl de gevoede groep met slechts 2,5% erop vooruit 
ging. Koolhydraten toevoegen voor een trainings-
sessie verminderde hun capaciteit om zich aan die 
training aan te passen; trainen in nuchtere toestand 
verbeterde dan weer die capaciteit om te presteren 
zonder voeding. 

Wat ik hier vooral bij onthoud is dat niet-eten niét 
draait om kortstondige prestati everbeteringen. 
Door nuchter te trainen ga je echt niet je prestati es 
verbeteren voor die bepaalde trainingssessie. Dat is 
allerminst het punt. Het doel van nuchter te sporten 
is om je prestati es op peil te houden, terwijl je van 
de metabolische voordelen geniet, zoals verbeterd 
herstel, hogere glycogeenvoorraden, betere insuli-
negevoeligheid en verbeterde spierrespons op die 
inspanning. Die dingen zorgen voor betere presta-
ti es na verloop van ti jd omdat je lichaam goed is ge-
worden om te presteren met een lege tank. 

twee je geen enkele moeite, dan ben 
je waarschijnlijk iemand die er baat bij 

heeft . 

Heb je zin om het uit te testen? 
Doe het in stapjes! 

Bijvoorbeeld: doe al eens af en toe een ochtend-
wandeling op nuchtere maag. Word wakker, sta op 
en maak een stevige wandeling voor het ontbijt. 
Voelt dit een ti jd lang goed aan, kan je het uitbrei-
den tot een langere wandeling, een fi etstocht of wat 
fi tness-acti viteiten. 
De overgrote meerderheid van mijn aerobe acti viteit 
op laag niveau doe ik in nuchtere toestand. Ik zou 
het niet anders willen. En als dat allemaal goed voelt, 
overweeg dan om wat extra gewichten of sprintjes 
toe te voegen. 

Een gezonde levenssti jl is belangrijker dan ooit. 

Op htt ps://ketohuis.com/starterspakket/ kan je ons 
Slim Starterspakket bestellen. Met de juiste kijk uit 
onze 2 boeken, ti entallen recepten, inspirerende 
eetweken en een moti verend 21-dagen programma 
bieden we je alle ingrediënten om keto goed aan te 
pakken. Blijf je goed voeden, sporten en in de frisse 
lucht komen! 

Sofi e & Christophe

Hallo, we zijn Sofi e & Christophe. We hebben Keto-
huis in 2017 opgericht als community voor mensen 
die zich willen heruitvinden door de gezonde keto 
levenssti jl te volgen. Door vele jaren afh ankelijk te 
zijn van te veel en te lege koolhydraten, heeft  je 
lichaam metabolische schade opgelopen. Met ge-
zond keto kan je dat terugdraaien en een gezonde 
vetverbrander worden. We leren je hoe. In onze 
boeken en online programma’s delen we onze eigen 

ervaring met keto. We publiceren ook regelmati g 
verdiepende arti kels en simpele maar heer-

lijke recepten. Je kan ook bij ons terecht 
voor 1-op-1 coaching. Verneem er alles 

over op ketohuis.com

Kleine waarschuwing voor de sporters 
Eerst en vooral is het belangrijk om mee te ge-
ven dat er een grote zwakte (of leegte) bestaat 
in de bestaande wetenschappelijke literatuur 
rond 'nuchter sporten'. Er bestaan geen speci-
fi eke studies die ketoman/ketovrouw contras-
teert met koolhydraatman/koolhydraatvrouw. 
In offi  ciële, formele context hebben we die 
resultaten niet, en dus moeten we afgaan op 
anekdotes. 

Wel, mijn persoonlijke anekdote is positi ef. 's 
Morgens vroeg opstaan, dan gaan sporten (lo-
pen of zwemmen of een combinati e), een paar 
koffi  etjes binnenkappen (of in Nederland “bin-
nengieten”) voor ik uren later begin te eten, dat 
is voor mij een recept voor een energierijke & 
producti eve dag. Soms is mijn lunch de eerste 
maalti jd; soms pas het avondeten. Heel wat an-
dere ketomannen of ketovrouwen die ik ken of 
begeleid geven soortgelijke feedback. 

Ik houd van lekker eten en lang tafelen. Van Bourgondische, sociale gelegenheden kan ik enorm genieten. En het 
boek Ketoman schreef ik net om mee te geven dat je gezond kan eten en leven, terwijl je niet moet verzaken aan 
al die zaken die het leven heerlijk maken. En toch zie ik heel duidelijk bij mezelf een link tussen niet eten - vasten 
dus - en een meer tevreden producti ef leven. De dagen dat ik het beste functi oneer zijn de dagen waarop ik geen 
drie, maar slechts één of twee keer eet. Met periodes een ti jd lang niet eten heeft  natuurlijk ook veel te maken met 
zelfdiscipline. Dat heeft  heel wat voordelen, zeker als je er sporti nspanningen aan koppelt. In dit arti kel wil ik hier 

ik eerst vertel welke mogelijke voordelen 'sporten op 

Een ti jd lang niet-eten verbetert je insulinegevoelig-
heid. En lichaamsbeweging is misschien wel de meest 
betrouwbare manier om die insulinegevoeligheid te 
verhogen, zelfs als er zich geen veranderingen in eet-
sti jl voordoen. Wanneer je beide combineert, is het 

inspanning. Die dingen zorgen voor betere presta-
ti es na verloop van ti jd omdat je lichaam goed is ge-
worden om te presteren met een lege tank. 

twee je geen enkele moeite, dan ben 
je waarschijnlijk iemand die er baat bij 

heeft . 

Heb je zin om het uit te testen? 
Doe het in stapjes! 

Bijvoorbeeld: doe al eens af en toe een ochtend-
wandeling op nuchtere maag. Word wakker, sta op 
en maak een stevige wandeling voor het ontbijt. 
Voelt dit een ti jd lang goed aan, kan je het uitbrei-

die zich willen heruitvinden door de gezonde keto 
levenssti jl te volgen. Door vele jaren afh ankelijk te 
zijn van te veel en te lege koolhydraten, heeft  je 
lichaam metabolische schade opgelopen. Met ge-
zond keto kan je dat terugdraaien en een gezonde 
vetverbrander worden. We leren je hoe. In onze 
boeken en online programma’s delen we onze eigen 

ervaring met keto. We publiceren ook regelmati g 
verdiepende arti kels en simpele maar heer-

lijke recepten. Je kan ook bij ons terecht 
voor 1-op-1 coaching. Verneem er alles 

over op ketohuis.com

-Meer vetverbranding 
Train je in nuchtere toestand, dan is je enige toevlucht 
tot energie de verbranding van bestaande glycogeen- 
en lichaamsvetvoorraden. Dat is namelijk het gevolg 
van de afwezigheid van beschikbare koolhydraten 
of een andere exogene energiebron. Je gaat zien dat 
dit al het geval is wanneer je niet eet zonder enige 
sporti nspanning. 
Sporti nspanningen toevoegen aan de mix zorgt er-
voor dat dit eff ect omhoog schiet. Iemand die in 
nuchtere toestand gaat hardlopen, heeft  een lagere 
ademhalingsquoti ënt, wat aangeeft  dat er meer vet-
verbranding plaatsvindt dan glucoseverbranding. 

Uit onderzoek bleek dat één cardiosessie in de och-
tend de 24-uurs vetoxidati e met 50% verhoogde bij 
jonge mannen. 

Mijn eigen aanpak 
Zoals gezegd merk ik zelf dat ik me het beste voel op 
het einde van de dag als ik 's ochtends op nuchtere 
maag ga lopen of zwemmen, en pas 's middags of 's 
avonds mijn eerste maalti jd nutti  g. Omdat we onder-
tussen weten dat niet-eten je spieren niet zal afb re-
ken of je doet neervallen, raad ik je aan het een kans 
te geven. Zéker als je al goed keto-aangepast bent. 
Anderzijds is conti nu sporten zonder te eten wellicht 
ook niet nodig. Het is gewoon een bijkomende opti e. 
Ben je vet-aangepast, heb je een goede metabolische 
fl exibiliteit en kost het overslaan van een maalti jd of 
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Ranglijst Baan Masters vrouwen 
60 jaar 2021
 100 METER
   
 VROUWEN 60-64 JAAR    
1 Brigitte v.d. Kamp G.A.C.Hilv 15.32 Den Haag 05-sep
2 Alma Hollen A.V. 34 15.78 Hengelo 18-sep
3 Joke Torbijn Fortis 15.83 Papendrecht 28-aug
4 Els Dekker Hera 16.86 Den Haag 05-sep
5 Maria Smeets Rotterdam Atl 18.66 Rotterdam 16-jul
6 Loes v. Arkooy Voorne 19.33 Voorne 04-sep

 VROUWEN 65-69 JAAR    
1 Tilly Jacobs A.V. 34 15.39 Den Haag 05-sep
2 Anja Akkerman D.E.M. 16.06 Utrecht 06-aug

 VROUWEN 70-74 JAAR    
1 Mia v.d. Meer Startbaan 18.48 Hengelo 18-sep

 VROUWEN 75-79 JAAR    
1 Els v. Zwieten Delta Sport 19.64 Hengelo 18-sep

 VROUWEN 80-84 JAAR    
1 Rietje Dijkman G.A.C.Hilv 17.03 Den Haag 05-sep

 200 METER
    
 VROUWEN 60-64 JAAR    
1 Brigitte v.d. Kamp G.A.C. Hilv 33.06 Best 08-okt
2 Alma Hollen A.V. 34 33.48 Emmen  04-jul
3 Joke Torbijn Fortis 34.50 Den Haag 05-sep

 VROUWEN 65-69 JAAR    
1 Tilly Jacobs A.V. 34 32.53 Den Haag 05-sep
2 Anja Akkerman D.E.M. 34.27 Den Haag 15-aug

 VROUWEN 80-84 JAAR    
1 Rietje Dijkman G.A.C. Hilv 37.06 Hengelo 19-sep

 400 METER
    
 VROUWEN 60-64 JAAR    
1 Frederice Donker Fortuna 80.92 Den Haag 05-sep
2 Maria Smets Rotterdam Atl 87.25 Rotterdam 16-jul

 800 METER
    
 VROUWEN 60-64 JAAR    
1 Frederice Donker Fortuna 2.57.44 Hengelo 19-sep
2 Jeanne v. Overveld THOR 3.17.60 Hengelo 19-sep
3 Brigitte v.d. Kamp G.A.C. Hilv 3.31.43 Best 09-okt

 1500 METER
    
 VROUWEN 60-64 JAAR    
1 Carla Ophorst Olympus 70 5.49.10 Barendrecht 08-jul
2 Frederice Donker Fortuna 5.51.06 Barendrecht 08-jul

 VROUWEN 65-69 JAAR    
1 Cia Smulders Achilles  6.23.64 Hengelo 18-sep

 3.000 METER
    
 VROUWEN 60-64 JAAR    
1 Janneke Boutens A.V.56 15.36.14 Goes 06-aug

 VROUWEN 65-69 JAAR    
1 Cia Smulders Achilles 13.40.68 Barendrecht 02-aug
2 Marjan Hoff Hollandia 14.23.38 Den Haag 05-sep

 5.000 METER
    
 VROUWEN 60-64 JAAR    
1 Carla Ophorst Olympus 70 20.22.73 Hengelo 19-sep

 VROUWEN 65-69 JAAR    
1 Cia Smulders Achilles 23.33.57 Hengelo 19-sep
2 Truus Luten HAC Hoogeveen 24.55.75 Hengelo 19-sep

 80 METER HORDEN 
   
 VROUWEN 60-64 JAAR    
1 Bigritte v.d. Kamp G.A.C. Hilv 14.42 Best 08-okt

 VROUWEN  70-74 JAAR    
1 Mia v.d. Meer Startbaan 20.19 Hengelo 18-sep

 POLSTOKHOOGSPRINGEN 
   
 VROUWEN 60-64 JAAR    
1 Brgitte v.d. Kamp G.A.C.Hilv 2.75 Barendrecht 08-sep

 HOOGSPRINGEN   
   
 VROUWEN 60-64 JAAR    
1 Brigritte v.d. Kamp G.A.C. Hilv 1.22 Best 08-okt
2 Alma Hollen A.V. 34 1.15 Emmen 04-jul
3 Els Dekker Hera 1.05 Den Haag 05-sep

 VROUWEN 65-69 JAAR    
1 Rina Groenendijk A.V. 47 1.22 Hen gelo 19-sep

 VROUWEN  70-74 JAAR    
1 Weia Reinboud Hellas 1.34 Hengelo 19-sep

 VROUWEN 75-79 JAAR    
1 Laura Blommestijn  Rotterdam Atl 1.05 Den Haag 05-sep

 VROUWEN  80-84 JAAR    
1 Rietje Dijkman G.A.C. Hilv 1.16 Hengelo 19-sep

 VERSPRINGEN 
    
 VROUWEN 60-64 JAAR    
1 Brigitte v.d. Kamp G.A.C. Hilv 4.06 Best 08-okt
2 Joke Torbijn Fortis 3.32 Barendrecht 21-aug
3 Loes v. Ackooy Voorne 2.56 Vierpolders 04-sep

 VROUWEN  65-69 JAAR    
1 Anja Akkerman D.E.M. 3.34 Utrecht 06-aug

 VROUWEN  80-84 JAAR    
1 Rietje Dijkman G.A.C. Hilv 3.45 Hengelo 18-sep

 DISCUSWERPEN  
    
 VROUWEN 60-64 JAAR    
1 Hanny Ebbekink T.I.O.N. 33.28 Hengelo 08-sep
2 Alma Hollen A.V.34 24.75 Apeldoon 08-jul
3 Brigite v.d. Kamp G.A.C.Hilv 20.08 Heer Hugowaard 13-aug
4 Leonie v. Ginneken Diomedon 20.-- Breda 10-okt
5 Ilona Mulder G.A.C. Hilv 19.58 Hengelo 18-sep
6 Ingrid Zuydervliet Zuidwal 19.19 Oud Beyerland 04-sep
7 Jose v. Appeven A.A.V. 36 18.84 Huizen 22-aug
8 Joke v. Marum Zuidwal 13.30 Huizen 10-okt
9 Monica Snepvangers Atledo 12.09 Dongen 10-okt

 VROUWEN 65-69 JAAR    
1 Tiny Hellendoorn Isala 32.75 Steenwijk 08-jul
2 Ans Klunder Nijmegen Atl 22.12 Oud Beyerland 04-sep

 VROUWEN  70-74 JAAR    
1 Annie v. Anholt Attila 22.71 Breda 10-okt
2 Mia v.d. Meer Startbaan 17.93 Edam 26-sep
3 Janneke Vierkant Zuidwal 17.55 Huizen 10-okt
4 Margreet Hissink P.A.C. 16.10 Barendrecht 30-jun
5 Louise Zimmermann Rotterdam Atl 15.81 Barendrecht 30-jun

 VROUWEN  75-79 JAAR    
1 Jolanda Brasser Trias 24.13 Hengelo 19-sep
2 Marga Kortekaas Spartaan 20.95 Lisse 17-okt
3 Laura Blommestijn Rotterdam Atl 19.50 Barendrecht 19-sep

 KOGELSTOTEN 
    
 VROUWEN 60-64 JAAR    
1 Alma Hollen A.V 34 9.63 Hengelo 18-sep

Nico Storre
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2 Brigitte v.d. Kamp G.A.C.Hilv 9.54 Hengelo 18-sep
3 Hannie Ebbekink Tion 9.30 Edam 26-sep
4 Irona Mulder G.A.C.Hilv 8.36 Den Haag 05-sep
5 Ingrid Zuydervliet Zuidwal 7.61 Edam 26-sep
6 Leonie v. Ginneken Diomedon 7.49 Edam 26-sep
7 Monica Snepvangers Atledo 6.63 Bergen op Zoom 07-aug
8 Jos v. Appeven A.A.V. 36 6.38 Edam 26-sep
9 Djoke v. Marum Zuidwal 5.96 Huizen 22-aug
10 Joke Torbijn Fortis 5.87 Barendrecht 21-aug

 VROUWEN 65-69 JAAR    
1 Tiny Hellendoorn Isala 10.80 Edam 26-sep
2 Anja Klunder Nijmegen Atl 8.60 Hengelo 19-sep

 VROUWEN  70-74 JAAR    
1 Annie v. Anholt Atilla 7.62 Breda 10-okt
2 Mia v.d. Meer Startbaan 7.42 Huizen 10-okt
3 Janneke Vierkant Zuidwal 7.20 Huizen 22-aug
4 Ans v. Maanen Altis 6.54 Utrecht 16-jul
5 Margreet Hissink P.A.C. 6.46 Edam 26-sep
6 Louise Zimmermann Rotterdam Atl 5.82 Vlaardingen 17-okt

 VROUWEN  75-79 JAAR    
1 Marga Kortekaas Spartaan 9.-- Lisse 17-okt
2 Laura Blommestijn Rotterdam Atl 8.44 Barendrecht 19-sep
3 Jolanda Brasser Trias 8.16 Hengelo 19-sep

 SPEERWERPEN 
    
 VROUWEN 60-64 JAAR    
1 Alma Hollen A.V.34 25.60 Apeldoorn 08-jul
2 Brigitte v.d. Kamp G.A.C.Hilv 22.18 Den Haag 05-sep
3 Ingrid Zuydervliet Zuidwal 20.04 Huizen 10-okt
4 Hanny Ebbekink T.I.O.N. 18.23 Edam 26-sep
5 Leonie v. Ginneken Diomedon 17.75 Edam 26-sep
6 Jose v. Appeven A.A.V. 36 16.73 Hengelo 18-sep
7 Djoke v. Marum Zuidwal 13.59 Huizen 22-aug
8 Loes v. Ackooy Voorne 11.58 Vierpolders 04-sep
9 Monica Snepvangers Atledo 8.56 Dongen 10-okt

 VROUWEN 65-69 JAAR    
1 Tiny Hellendoorn Isala 27.84 Hoogeveen 28-aug
2 Anja Akkerman D.E.M. 26.08 Utrecht 17-jul
3 Anja Klunder Nijmegen Atl 23.95 Wageningen 28-aug

 VROUWEN  70-74 JAAR    
1 Weia Reinboud Hellas 28.84 Papendrecht 28-aug
2 Janneke Vierkant Zuidwal 17.98 Huizen 10-okt
3 Mia v.d. Meer Startbaan 16.87 Huizen 10-okt
4 Annie v. Anholt Attila 14.16 Breda 10-okt
5 Ans v. Maanen Altis 12.56 Soest 10-sep
6 Margreet Hissink P.A.C. 11.32 Edam 26-sep
7 Louise Zimmermann Rottertdam Atl  9.22 Vlaardingen 17-okt

 VROUWEN  75-79 JAAR    
1 Els v. Zwieten Delta Sport 19.67 Hulst 04-sep
2 Jolanda Brasser Trias 14.08 Edam 26-sep
3 Laura Blommestijn Rottertdam Atl 13.90 Barendrecht 19-sep

 KOGELSLINGEREN 
    
 VROUWEN 60-64 JAAR    
1 Leonie v. Ginneken Diomedon 30.26 Breda 10-okt
2 Hanny Ebbekink A.V. 34 26.42 Edam 26-sep
3 Ingrid Zuydervliet Zuidwal 24.57 Edam 26-sep
4 Alma Hollen A.V. 34 23.36 Apeldoorn 02-aug
5 Jose v. Appeven A.A.V. 36 20.52 Edam 26-sep
6 Djoke v. Marum Zuidwal 16.17 Huizen 22-aug

 VROUWEN 65-69 JAAR    
1 Tiny Hellendoorn Isala 35.26 Edam 26-sep
2 Anja Klunder Nijmegen Atl 26.76 Wageningen 28-aug
3 Rina Groendijk A.V. 47 19.33 Boskoop 02-okt

 VROUWEN  70-74 JAAR    
1 Annie v. Anholt Attila 26.35 Vught 28-jul
2 Weia Reinboud Hellas 26.26 Hengelo 17-sep
3 Mia v.d. Meer Startbaan 26.06 Edam 26-sep
4 Margreet Hissink P.A.C. 21.28 Boskoop 10-jul
5 Louise Zimmermann Rotterdam Atl 19.63 Boskoop 10-jul
6 Janneke Vierkant Zuidwal 17.84 Huizen 10-okt

 VROUWEN  75-79 JAAR    
1 Laura Blommestijn Rotterdam Atl 28.73 Barendrecht 19-sep
2 Jolanda Brasser Trias 20.44 Huizen 10-okt

 GEWICHTWERPEN 
    
 VROUWEN 60-64 JAAR    
1 Hanny Ebbekink A.V.34 11.12 Edam 26-sep
2 Leonie v. Ginneken Diomedon 10.96 Breda 10-okt
3 Ingrid Zuydervliet Zuidwal  9.16 Hengelo 17-sep
4 Jose v. Appeven A.A.V.36  8.62 Huizen 22-aug
5 Djoke v. Marum Zuidwal 7.84 Huizen 10-okt

 VROUWEN 65-69 JAAR    
1 Tiny Hellendoorn Isala 15.85 Hengelo 17-sep
2 Anja Klunder Nijmegen Atl 11.07 Edam 26-sep

 VROUWEN  70-74 JAAR    
1 Annie v. Anholt Attila 11.26 Hengelo 22-aug
2 Mia v.d. Meer Startbaan  8.97 Edam 26-sep
3 Janneke Vierkant Zuidwal  8.49 Huizen 10-okt
4 Margreet Hissink P.A.C.  8.41 Edam 26-sep
5 Louise Zimmermann Rotterdam Atl  7.08 Vlaardingen 17-okt

 VROUWEN  75-79 JAAR    
1 Laura Blommestijn  Rotterdam Atl  8.99 Barendrecht 19-sep
2 Jolanda Brasser Trias  7.94 Edam 26-sep 

 ZEVENKAMP  PUNTEN  80mH HOOG KOGEL 200m   VERSPR SPEER 800m
    
 VROUWEN 60-64 JAAR    
1 Brigitte v.d. Kamp G.A.C. Hilv 5.142 Best 09-okt 14.42 1.21 9.43 33.06 4.06 19.50 3.31,43

 100 METER
     
 MANNEN 60-64 JAAR
1 Peter Pesch Zuidwal 13.06 Hengelo 18-sep
2 Adri v.d. Wijngaard Sprint 13.10 Hengelo 18-sep
3 Justus v. Nierop D.A.K. 13.52 Dongen 04-jul
4 Klaas Woudsma G.A.C.Hilv 13.76 Hengelo 18-sep
5 Wouter v.d. Zwan Haag Atl 13.80 Den Haag 05-sep
6 Uli Flucht NEA Volharding 13.89 Heiloo 20-aug
7 Erik Oostwegel Hanze Sport 14.02 Hengelo 18-sep
8 Jac Zaman Schelde Sport 14.07 Goes 06-aug
9 Bram Koppenaal NEA Volharding 14.38 Wageningen 28-aug
10 Helmut Drabben A.V. 23 14.52 Barendrecht 08-jul
11 Rene Arts L.G. Deurne 14.61 Dongen 04-jul
12 Stan Spangenberg Phanos 14.66 Utrecht 16-jul
13 Paul Sijssen Pallas  67 14.82 Wageningen 28-aug
14 Andre Lassooy G.A.C.Hilv 14.96 Den Haag 05-sep
15 Kees Meyer NEA Volharding 15.67 Best 08-okt
16 Louis v. Rijthoven Reusel 15.80 Veldhoven 14-sep
17 Frits v.d. Velden Atledo 16.40 Goes 06-aug

 MANNEN 65-69 JAAR     
1 Juul Acton U.Track 13.36 Utrecht 16-jul
2 Ricardo Hill Fortis 13.72 Den Haag 05-sep
3 Wim Threels G.A.C.Hilv 13.80 Best 08-okt
4 Marcel Scholten Altis 14.-- Hengelo 18-sep
5 Willem Langeland Atletico  15.09 Den Haag 15-aug
6 Jan v. Heteren Atledo 15.64 Dongen 04-jul
7 Hens Koreman Atledo 16.14 Goes 06-aug
8 Dirk J Giskes NOVA 16.24 Heiloo 20-aug
9 Fep v.d. Ende Olympus 70 16.59 Naaldwijk 09-sep
10 Kees J. Vogel A.A.V. 36 17.93 Hengelo 18-sep

 MANNEN 70-74 JAAR     
1 Ko Florusse Fortis 13.60 Papendrecht 28-aug
2 Jan Ties Groningen Atl 14.49 Hengelo 18-sep
3 Franz v. Barneveld Altis 15.58 Hengelo 18-sep
4 Onno Waalewijn ATOS 18.02 Heer Hugowaard 13-aug

Ranglijst Baan Masters Mannen  
60 jaar 2021
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 MANNEN 75-79 JAAR    
1 Roelf Akkerman D.E.M. 15.33 Heiloo 20-aug
2 Henny Verseveld Statina 15.73 Hengelo 18-sep
3 Arthur v. Schaik Feniks 16.27 Heiloo 20-aug
4 Roel Gaasbeek avVN 16.60 Hengelo 18-sep
5 Wim  Metselaar Aalsmeer 17.16 Hengelo 18-sep
6 Rob Kruis Typhoon 17.50 Barendrecht 19-sep
7 Chris Mettrop Spark 18.09 Dongen 04-jul
8 Anton Duits Altis 25.81 Wageningen 28-aug

 200 METER
    
 MANNEN 60-64 JAAR     
1 Adri v.d. Wijngaard Sprint 27.21 Hengelo 19-sep
2 Peter Pesch Zuidwal 28.21 Utrecht 03-sep
3 Justus v. Nierop DAK 28.29 Dongen 04-jul
4 Albert v.d. Bedum Spark 28.35 Hengelo 19-sep
5 Jac Zaman Schelde Sport 28.52 Goes 06-aug
6 Corne Haast Spado 28.69 St.Niklaas  Belgie 18-jun
7 Stan Spangenberg Phanos 29.10 Heiloo 20-aug
8 Klaas Woudsma G.A.C.Hilv 29.18 Den Haag 05-sep
9 Uli Flucht NEA Volharding 29.39 Heiloo 20-aug
10 Bram Koppenaal NEA Volharding 30.25 Wageningen 28-aug
11 Rene Arts L.G.Deurne 30.78 Dongen 04-jul
12 Paul Sijssens Pallas  67 32.-- Wageningen 28-aug
13 Frits v.d. Velden Atledo 35.11 Goes 06-aug
14 Eric Rennert Passaat 35.15 Papendrecht 28-aug

 MANNEN 65-69 JAAR    
1 Marcel Scholten Altis 28.72 Wageningen 24-sep
2 Gerard v. Broekhoven Atledo 31.86 Dongen 10-okt
3 Kees J Vogel A.A.V. 36 32.01 Utrecht  16-jul
4 Hens Koreman Atledo 34.18 Goes 06-aug
5 Dirk J Giskes NOVA 34.43 Heiloo 20-aug
6 Dirk Wigmans de Gemzen 36.97 Hengelo 19-sep

 MANNEN 70-74 JAAR    
1 Ko Florusse Fortis 29.75 Papendrecht 28-aug
2 Jan Ties Groningen Atl 30.98 Hengelo 19-sep
3 Paul Boer T.I.O.N. 32.86 Hengelo 19-sep
4 Franz v. Barneveld Altis 33.15 Amersfoort 08-jul

 MANNEN 75-79 JAAR    
1 Roelf Akkerman D.E.M. 32.64 Den Haag 15-aug
2 Arthur v. Schaik Feniks 33.82 Heiloo 20-aug
3 Roel Gaasbeek avVN 35.49 Hengelo 19-sep
4 Rob Kruis Typhoon 36.12 Barendrecht 19-sep
5 Wim Metselaar Aalsmeer 36.45 Hengelo 19-sep
6 Anton Duits Altis 54.39 Wageningen 28-aug

 400 METER    

 MANNEN 60-64 JAAR    
1 Corne Haast Spado 59.46 Dongen 04-jul
2 Albert v.d. Bedum Spark 61.99 Hengelo 18-sep
3 Jac Zaman Schelde Sport 62.30 Hengelo 18-sep
4 Stan Spangenberg Phanos 63.01 Amersfoort 08-jul
5 Ren Arts L.G.Deurne 67.87 Best 29-aug
6 Ivo Steverink Rotterdam Atl 71.16 Rotterdam 16-jul
7 Eric Rennert Passaat 71.72 Papendrecht 28-aug
8 Adri v.d. Wijngaard Sprint 72.17 Dongen 10-okt
9 Jos Bergervoet Eindhoven Atl 74.73 Veldhoven 14-sep
10 Louis v. Rijthoven Reusel 78.80 Veldhoven 14-sep
11 Frits v.d. Velden Atledo 85.46 Dongen 10-okt
12 Kees Meyer NEA Volharding 87.69 Best 08-okt

 MANNEN 65-69 JAAR    
1 Wim Threels G.A.C.Hilv 62.72 Den Haag 05-sep
2 Marcel Scholten Altis 63.55 Den Haag 05-sep
3 Hens Koreman Atledo 74.57 Wijchen 28-aug
4 Dirk Wigmans de Gemzen 80.39 Hengelo 18-sep
5 Kees J Vogel A.A.V. 36 85.75 Utrecht 06-aug

 MANNEN 70-74 JAAR    
1 Hans Smeets Achilles Kerkrade 67.73 Kerkrade 25-jul
2 Franz v. Barneveld Altis 74.15 Hengelo 18-sep
3 Paul Boer T.I.O.N 76.32 Hengelo 18-sep
4 Aad v. Leeuwen N.O.P. 92.17 Hengelo 18-sep

 MANNEN 75-79 JAAR    
1 Arthur v. Schaik Feniks 78.90 Hengelo 18-sep

2 Rob Kruis Typhoon 82.13 Papendrecht 28-aug
3 Wim Metselaar Aalsmeer 83.03 Hengelo 18-sep
4 Roel Gaasbeek avVN 86.01 Hengelo 18-sep
5 Jan Oosterom Loopgr P.K. 90.21 Hengelo 18-sep
6 Edward Peelen Sparta 126.07 Hengelo 18-sep

 800 METER
    
 MANNEN 60-64 JAAR    
1 Corne Haast Spado 2.12.89 Utrecht 16-jul
2 Stan Spangenberg Phanos 2.24.63 Utrecht 03-sep
3 Jaap Stijlaart Triathlon 2.26.79 Amersfoort 05-okt
4 Ludger Stuyt Zeewolde 2.27.04 Amersfoort 05-okt
5 Joop Lusthof Lionitas 2.32.70 Heiloo 20-aug
6 Johan Smet Phanos 2.32.82 Utrecht 06-aug
7 Jos Bergervoet Eindhoven Atl 2.39.91 Eindhoven 24-jul
8 Gerard Smit Statina 2.40.15 Soest 10-aug
9 Rob v. Heerden avVN 2.56.55 Amsterdam 27-aug
10 Jeroen v.d. Lubbe Archeus 2.59.47 Winterswijk 08-jul
11 Frits v.d. Velden Atledo 3.38.94 Dongen 10-okt

 MANNEN 65-69 JAAR    
1 Marcel Scholten Altis 2.31.67 Hengelo 19-sep
2 Rene v. Vliet Veluwe 2.45.04 Wageningen 24-sep
3 Cees Kraayeveld A.V.34 2.47.31 Utrecht 06-aug
4 Frans Hoekstra Groningen Atl 2.52.49 Hengelo 19-sep
5 Hens Koreman Atledo 2.56.67 Dongen 10-okt
6 Jan Nijmeyer Start 78 3.45.81 Hengelo 19-sep

 MANNEN 70-74 JAAR    
1 Hans Smeets Achilles Kerkrade 2.33.67 Eindhoven 24-jul
2 Cees Stolwijk Altis 2.34.10 Soest 10-sep
3 Dick v. Zalinge Edam 2.55.66 Edam 01-jul
4 Arie Snoek Hera 2.55.91 Heer Hugowaard 13-aug
5 Franz v. Barneveld Altis 2.57.10 Hengelo 19-sep
6 Benno Braamhaar Rijssen 3.03.56 Heer Hugowaard 13-aug
7 Victor Witter Sprint 3.06.27 Dongen 10-okt
8 Theo v.d. Schaaf Hylas 3.12.02 Heer Hugowaard 13-aug
9 Cees de Vries Triathlon 3.16.54 Amersfoort 05-okt
10 Jan Dorland Edam 3.20.85 Edam 01-jul
11 Aad v. Leeuwen N.O.P. 3.41.78 Hengelo 19-sep

 MANNEN 75-79 JAAR    
1 Wim Oudejans Nijkerk 2.57.71 Hengelo 19-sep
2 Rob Kruis Typhoon 3.01.34 Dongen 04-jul
3 Jan Oosterom L.Gr P.K. 3.29.58 Hengelo 19-sep
4 Jan Kok Edam 4.25.18 Edam 01-jul

 1.000 METER
    
 MANNEN 60-64 JAAR    
1 Jaap Stijlaart Triathlon 3.10.31 Amersfoort 06-jul
2 Lutger Stuyt Zeewolde 3.15.09 Amersfoort 06-jul
3 Joop Lusthof Lionitas 3.21.5 Ommen 09-jul
4 Dick v. Zalinge Edam 3.36.86 Edam 08-jul
5 Roelof Sondaar de Sprinter 3.45.7 Ommen 09-jul
6 Rob v. Heerden avVN 3.55.48 Edam 08-jul

 MANNEN 65-69 JAAR    
1 Cees de Vries Triathlon 4.10.46 Amersfoort 06-jul

 MANNEN 70-74 JAAR    
1 Franz v. Barneveld Altis 4.01.74 Amersfoort 06-jul
2 Jan Dorland Edam 4.14.59 Edam 08-jul
3 Benno Braamhaar Rijssen 4.15.37 Hengelo 01-jul

 MANNEN 75-79 JAAR    
1 Wim Oudejans Nijkerk 3.54.59 Amersfoort 06-jul
2 Rob  Kruis Typhoon 4.06,27 Dongen 10-okt

 1500 METER
    
 MANNEN 60-64 JAAR    
1 Corne Haast Spado 4.33.93 Barendrecht 08-jul
2 Jaap Stijlaart Triathlon 4.51.66 Amersfoort 21-sep
3 Ludger Stuyt Zeewolde 4.57.26 Amersfoort 21-sep
4 Peter Schipper Triathlon 5.07.40 Amersfoort 21-sep
5 Theo Woldberg Phanos 5.10.20 Hengelo 18-sep
6 Willem de Ruyter B.A.V. 5.16.51 Hengelo 18-sep
7 Louis v. Rijthoven Reusel 6.27.53 Dongen 30-jun
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 MANNEN 65-69 JAAR    
1 Rene v. Vliet Veluwe 5.31.53 Wageningen 24-sep
2 Wim Threels G.A.C.Hilv 5.41.75 Best 08-okt
3 Cees Kraayeveld A.V. 34 5.42.98 Hengelo 18-sep
4 Koen Zonneveld Noordw.Strandlop. 5.45.58 Den Haag 15-aug
5 Nico Verstrate Helden 5.48.21 Gemert 30-jul
6 Fep v.d. Ende Olympus 70 5.51.87 Hengelo 18-sep
7 Frans Hoekstra Groningen Atl 5.57.58 Utrecht 16-jul
8 Hens Koreman Atledo 6.07.12 Best 08-okt
9 Johan v. Litsenburg G.V.A.C. 6.41.24 Veldhoven 14-sep

 MANNEN 70-74 JAAR    
1 Cees Weeda Veluwe 5.23.06 Hengelo 02-sep
2 Franz v. Barneveld Altis 6.12.89 Amersfoort 21-sep
3 Benno Braamhaar Rijssen 6.27.76 Hengelo 02-sep
4 Cees de Vries Triathlon 6.42.80 Amersfoort 21-sep
5 Jan v.d. Berg Noordw.Strandlop. 7.02.49 Hengelo 18-sep

 MANNEN 75-79 JAAR    
1 Wim Oudejans Nijkerk 5.56.87 Amersfoort 21-sep
2 Roel Gaasbeek avVN 7.46.79 Hengelo 18-sep

 3.000 METER
    
 MANNEN 60-64 JAAR    
1 Corne Haast Spado 10.11.37 St.Niklaas  Belgie 18-jun
2 Jaap Stijlaart Triathlon 10.28.94 Utrecht 17-jul
3 Ludger Stuyt Zeewolde 10.51.68 Amersfoort 14-sep
4 Joop Lusthof Lionitas 11.02.57 Heilo 20-aug
5 Tim Brouwer de Koning Leiden Atl 11.03.15 Den Haag 15-aug
6 Johan Neeve KAV Holland 11.14.76 Heer Hugowaard 13-aug
7 Peter Schipper Triathlon 11.19.31 Amersfoort 14-sep
8 JaapBroers Hera 11.22.30 Heer Hugowaard 13-aug
9 Peter Reus S.A.V. 12.02.13 Heer Hugowaard 13-aug
10 Theo v.d.Loop de Keien 12.04.16 Eindhoven 24-jul
11 Robert Oomen Atos 12.14.59 Amsterdam 27-aug
12 Jos Ooms Spado 12.35.75 Tilburg 18-jul
13 Alex Gijsbers Oss 12.51.06 Gemert 30-jul

 MANNEN 65-69 JAAR     
1 Jan Kreuk S.A.V. 11.54.17 Heer Hugowaard 13-aug
2 Oscar Smit avVN 12.17.17 Amsterdam 27-aug
3 Nico Verstraten Helden 12.55.68 Eindhoven 24-jul
4 Albert Kerstanje Dynamica 13.24.07 Goes 06-aug
5 John Queguirre Dynamica 16.01.42 Goes 06-aug

 MANNEN 70-74 JAAR    
1 Cees Stolwijk Altis 10.45.52 Amersfoort 14-sep
2 Franz v. Barneveld Altis 13.01.63 Amersfoort 14-sep

 MANNEN 75-79 JAAR    
1 Wim Oudejans Nijkerk 12.29.32 Amersfoort 14-sep

 MANNEN 80-84 JAAR    
1 Gerard Rommers Dynamica 16.02.24 Goes 06-aug

 5.000 METER
    
 MANNEN 60-64 JAAR    
1 Alex Stienstra L.A.A.C. 17.22.87 Hengelo 01-jul
2 Jaap Stijlaart Triathlon 18.02.66 Hengelo 19-sep
3 Ludger Stuyt Zeewolde 19.05.94 Amersfoort 13-jul
4 Theo Woldberg Phanos 19.24.51 Hengelo 19-sep
5 Jos Ooms Spado 21.17.02 Dongen 04-jul
6 Marten Bolt B.B.Lopers 21.21.64 Hengelo 19-sep
7 Ferdinand Hemme Sperwers 23.20.58 Hengelo 02-sep
8 Jan Tijhuis Rijssen 23.22.09 Hengelo 02-sep
9 Gerrit Bultman L.A.A.C. 26.01.42 Hengelo 02-sep

 MANNEN 65-69 JAAR     
1 Gerard Wouters Spiridon 19.28.67 Dongen 04-jul
2 Chris Draijer Impala 19.38.63 Hengelo 01-jul
3 Nico Verstrate Helden 20.02.22 Hengelo 19-sep
4 Oscar Smit avVN 20.26.52 Hengelo 19-sep
5 Marcel Scholten Altis 20.35.81 Amersfoort 13-jul
6 Jan v. Rijckevorsel Scorpio 20.45.49 Dongen 04-jul
7 Andre Somhorst Haaksbergen 20.56.22 Hengelo 19-sep
8 Tjibbe de Vries BBLopers 21.07.17 Kampen 08-jul
9 Carl Sas Cifla 23.28.54 Dongen 04-jul
10 Johan v. Litsenburg G.V.A.C. 23.40.-- Veldhoven 14-sep
11 Cees de Vries Triathlon 24.48.07 Amersfoort 13-jul

12 Wim Mouwer avVN 28.20.90 Kampen 08-jul

 MANNEN 70-74 JAAR    
1 Cees Weeda Veluwe 19.54.41 Hengelo 19-sep
2 Benno Braamhaar Rijssen 23.09.62 Hengelo 01-jul
3 Franz v. Barneveld Altis 23.28.94 Amersfoort 13-jul

 MANNEN 75-79 JAAR    
1 Wim Oudejans Nijkerk 22.05.66 Hengelo 19-sep

 MANNEN 80-84 JAAR    
1 Harry Sprenger av Maastricht 45.32.85 Hengelo 19-sep

 10.000 METER
    
 MANNEN 60-64 JAAR    
1 Ab Reurslag Hanze Sport 38.06.21 Hengelo 17-sep
2 Johan Neve KAVHolland 38.48.19 Hengelo 17-sep
3 Theo Woldberg Phanos 39.35.46 Hengelo 17-sep
4 Roelof Sondaar de Sprinter 49.40.51 Steenwijk 09-jul

 MANNEN 70-74 JAAR    
1 Cees Stolwijk Altis 39.41.75 Hengelo 02-sep
2 Egbert Zijlstra Sperwers 40.24.17 Steenwijk 09-jul
3 Bert Schalkwijk ATOS 41.52.70 Hengelo 17-sep
4 Cees de Vries Triathlon 51.00.55 Hengelo 17-sep

 MANNEN 75-79 JAAR    
1 Wim Oudejans Nijkerk 44.17.10 Hengelo 17-sep
2 Dirk Visser avVN 46.04.05 Hengelo 17-sep

 MANNEN 80-84 JAAR    
1 Walter v.Gelderen avVN 52.48.16 Hengelo 17-sep

 100 METER HORDEN 
   
 MANNEN 60-64 JAAR    
1 Kees Meyer NEA Volharding 21.69 Best 08-okt
2 Louis v. Rijthoven Reusel 24.48 Dongen 04-jul

 MANNEN 65-69 JAAR     
1 Wim Threels G.A.C.Hilv 19.48 Best 09-okt
2 Hens Koreman Atledo 22.52 Dongen 04-jul

 300 METER HORDEN 
   
 MANNEN 60-64 JAAR    
1 Peter Pesch Zuidwal 51.32 Barendrecht 21-jul
2 Frits v.d.Velden Atledo 73.76 Dongen 04-jul

 MANNEN 65-69 JAAR     
1 Hens Koreman Atledo 61.31 Barendrecht 21-jul

 2000 METER STEEPLE CHASE
    
 MANNEN 60-64 JAAR    
1 Theo Woldberg Phanos 8.17.49 Hengelo 18-sep

 MANNEN 65-69 JAAR     
1 Jan Kreuk S.A.V. 8.42.30 Hengelo 18-sep
2 Jaap Vlaming N.O.P. 8.48.81 Hengelo 18-sep

 HINK-STAP-SPRONG
    
 MANNEN 60-64 JAAR    
1 Helmut Drabben A.V. 23 9.15 Hengelo 17-sep
2 Corne Haast Spado 8.71 Hengelo 17-sep
3 Frits v.d.Velden Atledo 7.71 Dongen 04-jul

 MANNEN 65-69 JAAR    
1 Kees J. Vogel A.A.V. 36 8.03 Hengelo 17-sep
2 Hens Koreman Atledo 7.13 Dongen 04-jul

 MANNEN 70-74 JAAR    
1 Paul Boer Tion 8.33 Hengelo 17-sep
2 Onno Waalewijn Atos 6.75 Hengelo 17-sep

 POLSSTOKHOOGSPRINGEN
    
 MANNEN 60-64 JAAR    
1 Uli Flucht NEA Volharding 2.70 Den Haag 05-sep



52 53

2 Kees Meyer NEA Volharding 2.30 Wijchen 29-aug

 MANNEN 65-69 JAAR    
1 Wim Langeland Atletico  3.10 Den Haag 05-sep
2 Wim Threels G.A.C.Hilv 1.92 Best 09-okt
3 Hens Koreman Atledo 1.82 Best 09-okt

 MANNEN 70-74 JAAR    
1 Michel v.Osch Haag Atl 2.40 Barendrecht 08-jul

 MANNEN 75-79 JAAR    
1 Kees Jagers G.A.C. Hilv 2.05 Barendrecht 08-jul

 MANNEN 80-84 JAAR    
1 Siegbert Gnoth TION 2.50 Hengelo 08-sep

 HOOGSPRINGEN  
    
 MANNEN 60-64 JAAR    
1 Jan Miltenburg a.v.Maastricht 1.49 Hengelo 19-sep
2 Uli Flucht NEA Volharding 1.33 Best 08-okt
3 Justus v. Nierop D.A.K. 1.30 Drunen 03-okt
4 Frits v.d. Velden Atledo 1.27 Best 08-okt
5 Kees Meyer NEA Volharding 1.24 Best 08-okt
6 Louis v. Rijthoven Reusel 1.05 Dongen 10-okt

 MANNEN 65-69 JAAR    
1 Wim Threels G.A.C.Hilv 1.48 Best 08-okt
2 Kees J. Vogel A.A.V. 36 1.28 Utrecht 06-aug
3 Hens Koreman Atledo 1.24 Best 08-okt
4 Jan Nijmeyer Start 78 1.13 Hengelo 18-sep

 MANNEN 70-74 JAAR    
1 Paul Boer TION 1.31 Hengelo 19-sep
2 Rene Hondelink A.V.34 1.31 Hengelo 19-sep
3 Onno Waalewijn Atos 1.22 Den Haag 22-aug

 MANNEN 75-79 JAAR    
1 Peter v.d. Ham Haag Atl 1.25 Den Haag 05-aug
2 Kees Jagers G.A.C. Hilv 1.15 Den Haag 05-aug

 MANNEN 80-84 JAAR    
1 Peter Blom Jahn 1.13 Hengelo 18-sep

 VERSPRINGEN 
    
 MANNEN 60-64 JAAR    
1 Huib Huikeshoven ATOS 4.79 Hengelo 18-sep
2 Jan Miltenberg a.v.Maastricht 4.76 Hengelo 18-sep
3 Klaas J. Woudsma G.A.C.Hilv 4.76 Den haag 05-sep
4 Uli Flucht NEA Volharding 4.54 Hengelo 18-sep
5 Helmut Drabben A.V. 23 4.30 Barendrecht 08-jul
6 Kees Meyer NEA Volharding 3.93 Wijchen 28-aug
7 Justus v. Nierop D.A.K. 3.83 Drunen 03-okt
8 Rensco Weyers D.A.K. 3.78 Drunen 03-okt
9 Louis v. Rijthoven G.V.A.C. 3.53 Veldhoven 14-sep
10 Frits v.d. Velden Atledo 3.44 Best 08-okt

 MANNEN 65-69 JAAR    
1 Wim Threels G.A.C.Hilv 4.69 Best 08-okt
2 Willem Langeland Atletico 4.25 Hengelo 18-sep
3 Jan v. Heteren Atledo 3.78 Dongen 04-jul
4 Kees J. Vogel A.A.V. 36 3.74 Utrecht 06-aug
5 Dirk J. Giskes NOVA 3.73 Hengelo 18-sep
6 Hens Koreman Atledo 3.55 Goes 06-aug
7 Gerard v. Broekhoven Atledo 3.41 Dongen 10-okt

 MANNEN 70-74 JAAR    
1 Ko Florusse Fortis 3.80 Den Haag 05-sep
2 Eric Kfiluddin Haag Atl 3.37 Den Haag 05-sep
3 Onno Waalewijn ATOS 3.23 Den Haag 05-sep

 MANNEN 80-84 JAAR    
1 Peter v.d. Ham Haag Atl 3.85 Den Haag 05-sep

 MANNEN 85-89 JAAR    
1 Peter Blom Jahn 2.91 Hengelo 18-sep

 DISCUSWERPEN   
   
 MANNEN 60-64 JAAR    

1 Milco Braak A.A.V. 36 49.78 Edam 26-sep
2 Albert v.d. Mee Sprint 43.42 Breda 10-okt
3 Huib Huikeshoven ATOS 40.94 Lisse 23-jul
4 Uli Flucht NEA Volharding 37.90 Amsterdam 27-aug
5 August Leckie ILION 37.62 Bergen op Zoom 07-aug
6 Rene v. Houwelingen Lycurgus 37.15 Krommenie 04-sep
7 Jos Ooms Athlos 33.72 Hengelo 18-sep
8 Henk Schilder Edam 32.04 Heer Hugowaard 19-sep
9 Corne Haast Spado 29.45 Dongen 10-okt
10 Kees Meyer NEA Volharding 25.78 Best 09-okt
11 Justus v. Nierop D.A.K. 25.47 Drunen 03-okt
12 Frits v.d. Velden Atledo 25.16 Tilburg 08-jul
13 Jaap Liefting Lionitas 25.05 Heerenveen 27-aug
14 Egbert Knol Venray 24.50 Gemert 28-jul
15 Ferdinand Hemme Sperwers 22.79 Goor 27-aug
16 Ronald Harderwijk Zuidwal 22.67 Huizen 22-aug
17 Roelof Sondaar De Sprinter 22.14 Steenwijk 10-okt
18 Hugo Veenker Heerenveen 22.12 Heerenveen 27-aug
19 Louis v. Rijthoven Reusel 21.09 Dongen 04-jul
20 Rensco Weyers D.A.K. 19.50 Drunen 03-okt

 MANNEN 65-69 JAAR    
1 Willem Langeland Atletico 37.67 Amersfoort 08-jul
2 Tony Pracht Leiden Atl 35.48 Lisse 16-jul
3 Wim Threels G.A.C.Hilv 35.27 Best 09-okt
4 Henk v. Bakel avVN 33.64 Edam 26-sep
5 Gerrit Verdoes Leiden Atl 33.49 Lisse 16-jul
6 Cees den Hoedt Fortuna 31.95 Vlaardingen 17-okt
7 Theo Brusche Leiden Atl 31.65 Lisse 16-jul
8 Carel v. Leeuwen T.I.O.N. 29.58 Hengelo 18-sep
9 Hans v.d. Vries S.A.V. 29.50 Hengelo 18-sep
10 Willem Heinis G.A.C.Hilv 28.75 Hengelo 18-sep
11 Dirk J. Giskes NOVA 28.28 Edam 26-sep
12 Sjouke Nauta Lionitas 27.91 Steenwijk 10-okt
13 Jan v. Heteren Atledo 26.94 Dongen 04-jul
14 Dirk Wigmans de Gemzen 25.48 Gemert 28-jul
15 Frank Blom T.I.O.N. 23.53 Hengelo 22-aug
16 Gerard v. Broekhoven Atledo 22.42 Dongen 10-okt
17 Hens Koreman Atledo 20.95 Best 03-okt
18 Klaas Peereboom Heerenveen  19.82 Steenwjk 08-jul
19 Jan Nijmeyer Start 78 18.16 Steenwijk 08-jul

 MANNEN 70-74 JAAR    
1 Jan v. Hooft avVN 43.74 Gemert 28-jul
2 Teo Maat Fortuna 36.48 Hengelo 18-sep
3 Martin Regtop Pim Mulier 32.89 Grootebroek 28-aug
4 Cor Nijhoff Atverni 31.76 Amersfoort 08-jul
5 Cor v. Dam Olympus 70 30.36 Barendrecht 30-jun
6 Arno Hissink P.A.C. 27.93 Barendrecht 30-jun
7 Jan Titulair avVN 26.23 Edam 26-sep
8 Geert Oerlemans Diomedon 26.03 Breda 10-okt
9 Frans Klep Eindhoven Atl 25.67 Gemert 28-jul
10 Rene Hondelink A.V.34 24.33 Apeldoorn 08-jul
11 Ruud v.d. Ven  Eindhoven Atl 22.84 Edam 26-sep
12 Onno Waalewijn ATOS 22.70 Amsterdam 27-aug
13 Wieger Klijnstra Heerenveen 16.71 Heerenveen 27-aug

 MANNEN 75-79 JAAR    
1 Frans de Laat Prins Hendrik 34.42 Hengelo 18-sep
2 Peter Blommestijn Rotterdam Atl 25.94 Huizen 10-okt
3 Frits Martens Hollandia 24.55 Huizen 10-okt
4 Peter Blakmoor F.I.T. 21.17 Edam 26-sep
5 Hans Hes Heerenveen 19.58 Steenwijk 10-okt
6 Feico Jansma Heerenveen 18.24 Heerenveen 27-aug
7 Gerrit Tigchelaar D.E.M. 17.97 Edam 31-okt

 MANNEN 80-84 JAAR    
1 Dick Schrieken Trias 30.49 Hengelo 18-sep

 MANNEN 85-89 JAAR    
1 Joop v.d.Brink Fortis 16.42 Dordrecht 11-jul

 KOGELSTOTEN 
    
 MANNEN 60-64 JAAR    
1 Milco Braak A.A.V. 36 13.12 Edam 26-sep
2 Jan Langeveld Hollandia 12.87 Hengelo 18-sep
3 Albert v.d. Mee Sprint 12.07 Hengelo 18-sep
4 Rene v. Houwelingen Lycurgus 11.33 Lisse 17-okt
5 Egbert Knol Venray 10.51 Gemert 28-jul
6 August Leckie Ilion 10.07 Bergen op Zoom 07-aug
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7 Huib Heskeshoven Atos 10.06 Amsterdam 27-aug
8 Jack Ooms Athlos 10.03 Heerenveen 27-aug
9 Klaas J. Woudsma G.A.C.Hilv 9.99 Hengelo 18-sep
10 Jan Miltenburg a.v.Maastricht 9.58 Beek 27-aug
11 Uli Flucht NEA Volharding 9.53 Best 08-okt
12 Henk Schilder Edam 9.43 Heer Hugowaard 19-sep
13 Rensco Weyers D.A.K. 9.03 Drunen 03-okt
14 Jaap Liefting Lionitas 8.72 Heerenveen 27-aug
15 Justus v. Nierop D.A.K. 8.43 Drunen 03-okt
16 Frits v.d. Velden Atledo 7.72 Best 08-okt
17 Kees Meyer NEA Volharding 7.67. Best 08-okt
18 Ronald Harderwijk Zuidwal 7.57 Huizen 22-aug
19 Ferdinand Hemme Sperwers 7.60 Goor 27-aug
20 Roelof Sondaar de Sprinter 6.75 Steenwijk 10-okt
21 Hugo Veenker Heerenveen 6.66 Heerenveen 27-aug

 MANNEN 65-69 JAAR    
1 Kees den Hoedt Fortuna 12.03 Vlaardingen 17-okt
2 Gerrit Verdoes Leiden Atl 11.54 Lisse 17-okt
3 Wim Roosen AV.Holland 11.51 Hengelo 18-sep
4 Willem Langeland Atletico 10.16 Hengelo 18-sep
5 Theo Brusche Leiden Atl 9.83 Lisse 16-jul
6 Frank Blom TION 9.59 Hengelo 22-aug
7 Henk v. Bakel avVN 9.48 Edam 26-sep
8 Albert Lammers Fortis 9.34 Dordrecht 11-jul
9 Tony Pracht Leiden Atl 9.15 Lisse 16-jul
10 Wim Threels G.A.C.Hilv 9.14 Best 08-okt
11 Sjouke Nauta Lionitas 8.68 Steenwijk 10-okt
12 Dirk Wigmans de Gemzen 8.27 Steenwijk 10-okt
13 Dirk J. Giskes nova 8.20 Edam 26-sep
14 Hans de Vries S.A.V. 8.19 Edam 26-sep
15 Jan v. Heeteren  Atledo 7.55 Dongen 04-jul
16 Klaas Peereboom Heerenveen 7.33 Steenwijk 08-jul
17 Carel v. Leeuwen TION 7.21 Goor 27-aug
18 Hens Koreman Atledo 6.94 Best 08-okt
19 Jan Nijmeyer Start 78 5.80 Steenwijk 10-okt

 MANNEN 70-74 JAAR    
1 Jan v. Hooft avVN 11.35 Hengelo 18-sep
2 Martin Regtop Pim Mulier 11.12 Edam 26-sep
3 Ruud v.d. Ven  Eindhoven ATL 10.75 Hengelo 18-sep
4 Teo Maat Fortuna 10.60 Hengelo 18-sep
5 Jan Titulair avVN 10.44 Edam 26-sep
6 Wim Hellebrekers Weert 10.39 Hulst 04-sep
7 Rene Hondelink A.V. 34 10.18 Hengelo 18-sep
8 Cor Nijhoff Atverni 10.14 Wageningen 28-aug
9 Arno Hissink P.A.C. 9.84 Barendrecht 30-jun
10 Cor v. Dam Olympus 70 9.23 Naaldwijk 09-sep
11 Frans Klep Eindhoven ATL 8.72 Edam 26-sep
12 Geert Oerlemans Diomedon 8.18 Breda 10-okt
13 Onno Waalewijn  Atos 7.78 Best 08-okt
 Wieger Klijnstra Heerenveen 5.37 Heerenveen 27-aug

 MANNEN 75-79 JAAR    
1 Frans de Laat Prins Hendrik 11.57 Hengelo 18-sep
2 Cor Nijhoff Atverni 10.06 Edam 26-sep
3 Peter Blommestijn Rotterdam At 8.54 Den Haag 05-sep
4 Peter Blakmoor F.I.T. 8.50 Huizen 10-okt
5 Frits Martens Hollandia 8.43 Hengelo 18-sep
6 Hans Hes Heerenveen 7.53 Steenwijk 10-okt
7 Gerrit Tigchelaar D.E.M. 6.94 Heiloo 20-aug
8 Henk Knapen D.E.S. 6.92 Veldhoven 14-sep

 MANNEN 80-84 JAAR    
1 Dick Schrieken Trias 11.54 Hengelo 18-sep

 MANNEN 85-89 JAAR    
1 Joop v.d. Brink Fortis 7.37 Dordrecht 11-jul
2 Gijs Knoppert avVN 4.32 Steenwijk 08-jul

 SPEERWERPEN 
    
 MANNEN 60-64 JAAR    
1 Hans v. Dijk Weert 41.86 Hengelo 18-sep
2 Milco Braak A.A.V. 36 35.31 Edam 26-sep
3 Hans Kremers Prins Hendrik 34.66 Woerden 26-sep
4 Albert v.d. Mee Sprint 33.14 Breda 10-okt
5 Corne Haast Spado 32.90 Hengelo 18-sep
6 Frits v.d. Velden Atledo 32.59 Dongen  04-jul
7 Henk Schilder Edam 32.23 Apeldoorn 08-jul
8 Rene v. Houwelingen Lycurgus 31.87 Edam 26-sep

9 Jack Ooms Athlos 31.28 Heerenveen 27-aug
10 August  Leckie Ilion 28.83 Bergen op Zoom 07-aug
11 Ronald Harderwijk Zuidwal 26.97 Huizen 22-aug
12 Jan  Miltenburg a.v.Maastricht 26.70 Beek 27-aug
13 Uli Flucht NEA Volharding 25.99 Best 09-okt
14 Kees Meyer NEA Volharding 25.54 Wijchen 29-aug
15 Rensco Weyers D.A.K. 23.95 Drunen 03-okt
16 Justus v. Nierop D.A.K. 22.54 Drunen 03-okt
17 Louis v. Rijthoven Reusel 21.21 Dongen  10-okt
18 Ferdinand Hemme Sperwers 18.05 Goor 27-aug
19 Hgo Veenker Heerenveen 18.04 Heerenveen 27-aug
20 Roelof Sondaar de Sprinter 16.25 Steenwijk 10-okt
21 Jaap Liefting Heerenveen 32.11 Heerenveen 27-aug

 MANNEN 65-69 JAAR    
1 Wim Roosen avHolland 43.89 Hengelo 18-sep
2 Wim Threels G.A.C.Hilv 39.33 Den Haag 05-sep
3 Cees den Hoedt Fortuna 32.59 Vlaardingen 17-okt
4 Henk v. Bakel avVN 29.56 Edam 26-sep
5 Jan v. Heeteren Atledo 25.46 Dongen  04-jul
6 Dirk J Giskes NOVA 25.45 Edam 26-sep
7 Sjouke Nauta Lionitas 25.33 Heerenveen 27-aug
8 Hans de Vries S.A.V. 24.73 Edam 26-sep
9 Dirk Wigmans de Gemzen 24.38 Hengelo 18-sep
10 Carel v. Leeuwen  T.I.O.N. 23.48 Goor 27-aug
11 Hens Koreman Atledo 21.29 Best 09-okt
12 Tony Pracht Leiden Atl 21.23 Barendrecht 19-sep
13 Frank Blom T.I.O.N. 17.39 Hengelo 22-aug
14 Jan Nijmeyer Start 78 13.19 Steenwijk 10-okt

 MANNEN 70-74 JAAR    
1 Rene Hondelink A.V. 34 35.30 Den Haag 05-sep
2 Teo Maat Fortuna 31.66 Hengelo 19-sep
3 Jan v. Hooft avVN 31.23 Apeldoorn 08-jul
4 Cor v. Dam Olympus 70 29.86 Den Haag 15-aug
5 Erik Kafluddin Haag  Atl 25.69 Den Haag 05-sep
6 Jan Titulair avVN 25.38 Edam 26-sep
7 Frans Klep Eindhoven Aty 24.36 Edam 26-sep
8 Martin Regtop Pim Mulier 22.67 Edam 26-sep
9 Geert  Oerlemans Diomedon 21.60 Breda 10-okt
10 Ruud v.d. Ven Eindhoven Aty 21.24 Edam 26-sep
11 Onno Waalewijn ATOS 17.49 Best 09-okt
12 Wieger Klijnstra Heerenveen 10.05 Heerenveen 27-aug

 MANNEN 75-79 JAAR    
1 Cor Nijhoff Atverni 28.85 Huizen 10-okt
2 Peter Blakmoor F.I.T. 23.20 Edam 26-sep
3 Peter Blommestijn Rotterdam Atl 19.69 Huizen 10-okt
4 Frits Martens Hollandia 19.15 Huizen 10-okt
5 Hans Hes Heerenveen 12.67 Heerenveen 27-aug

 MANNEN 85-89 JAAR    
1 Joop v.d. Brink Fortis 13.78 Dordrecht 11-jul

 KOGELSLINGEREN 
    
 MANNEN 60-64 JAAR    
1 August Leckie Ilion 45.73 Hengelo 17-sep
2 Albert v.d. Mee Sprint 38.61 Boskoop 10-jul
3 Milco Braak A.A.V. 36 36.14 Edam 26-sep
4 Jack Ooms Athlos 31.89 Hengelo 17-sep
5 Rene v. Houwelingen Lycurgus 28.20 Hengelo 17-sep
6 Ronald Harderwijk Zuidwal 20.26 Hengelo 17-sep

 MANNEN 65-69 JAAR    
1 Albert Lammers Fortis 36.04 Dordrecht 11-jul
2 Tony Pracht Leiden Atl 35.68 Bergen o Zoom 07-aug
3 Dirk J. Giskes NOVA 33.83 Hengelo 17-sep
4 Henk v. Bakel avVN 29.38 Edam 26-sep
5 Hans de Vries S.A.V. 28.59 Hengelo 17-sep
6 Cees den Hoedt Fortuna 27.52 Vlardingen 17-okt
7 Frank Blom T.I.O.N. 20.33 Hengelo 22-aug
8 Carel v. Leeuwen  T.I.O.N. 19.18 Hengelo 22-aug
9 Jan Nijmeyer Start 78 14.26 Hengelo 17-sep

 MANNEN 70-74 JAAR    
1 Wil v. Uythoven Spiridon 36.53 Hengelo 17-sep
2 Martin Regtop Pim Mulier 36.53 Edam 26-sep
3 Jan v. Hooft avVN 35.88 St.Niklaas  Belgie 04-jul
4 Jan Titulair avVN 34.85 Edam 26-sep
5 Geert Oerlamans Diomedon 25.86 Breda 10-okt
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Wereldranglijsten baanatletiek 2021
In ons land een rommelig atletiekseizoen met in september een nationaal baankampioenschap,waaraan een 
aantal van onze leden hebben deelgenomen. In de rest van de wereld stijgt het peil nog steeds, o.a. het gevolg 
van beter schoeisel en betere trainingstechnieken. De overzichten in dit nummer tonen dit duidelijk en zullen 
de deskundige kijker verrassen.

Ondanks de coronacrisis toch weer een lijst met de resultaten van onze oude atleten.    
   
Bij de ouderen onder ons is wel te merken dat de prestaties minder gegaan zijn, hoewel ook enkele van hun op 
een mooi seizoen kunnen terugzien. Voor eventuele veranderingen, bel of mail mij even.  

Gijs Knoppert

Nico Storre
010-5213459

nstorre@kpnmail.nl 

MANNEN
800 m 35-39 N 1
1.47.05 Manuel Olmedo 38 ESP                                                                                          
1.48.86 Tamas Kazi 36 HUN                                                                                 
1.49.53 Mounir Akbache 35 FRA                                                                                         
1.49.78 Tom Disveld 36 NED                                                                                        
1.50.59 Nick Willis 37 NZL                                                                                           
1.50.59 Diego Menzi 35 SUI                                                                                     
1.51.41 David Proctor 35 GBR                                                                                       
1.52.60 Yroto Morimoto 36 JPN                                                                                          
1.53.37 Samuel Kolek 36 POL                                                                                    
1.53.87 Jacob Rozani 37 RSA
1.54.42 Sidney Bailly 36 FRA                                                                                          
1.54.47 Toufiq Bria 39 FRA                                                                                        
1.54.64 Saul Saiz 35 ESP                                                                                       
1.55.24 Alexander Descot 38  FRA                                                                                        
1.55.43 Roger Vila 37 ESP                                                                                       
1.55.85 Pablo Munoz 39 ESP                                                                                 
1.56.80 Javier Bazo 38 ESP                                                                                          
1.56.96 Davide Kleberson 35 BRA

Een opmerkelijke plaats van onze landgenoot.

800 m 80-84
2.41.59 Jose Rioseco 80 ESP                                                                                         
2.51.21 Jean Louis Esnault 81 FRA                                                                                                
3.05.87 Masashi Yoshida 80 JPN                                                                                               
3.18.0 Peter Sandery 80 AUS                                                                                                     
3.20.21 Karl Walter Trümper 81 GER                                                                                                
3.23.60 Michel Leblanc 80 FRA                                                                                              
3.23.73 Kjell Odd Steinset 84 NOR                                                                                               
3.26.62 Michael Juckes 81 AUS                                                                                                     
3.27.68 Sherwood Sagedahl 82 USA                                                                                                 
3.31.64 Mike Duggan 80 IRL
3.33.29 Klaus Friese 80 GER                                                                                               
3.35.66 Vagn Kildsig 81 DEN                                                                                                  
3.39.93 Norbert Gründling 81 GER                                                                                             
3.42.31 Werner Brosz 82 GER                                                                                             
3.43.03 Wlodzimierz Glowacki 83 POL                                                                                               
3.44.87 Josef Scharf 80 AUT                                                                                                  
3.45.71 Richard Whaley 80 USA                                                                                           
3.48.73 Dieter Lindl 80 AUT                                                                                             
3.51.25 Martin Müller 84 GER

Ricoseco liep op zijn verjaardag een wereldrecord van extreme 
kwaliteit.

6 Ruud v.d. Ven Eindhoven Atl 25.77 Edam 26-sep
7 Frans Klep Eindhoven Atl 25.58 Edam 26-sep
8 Arno Hissink P.A.C. 24.60 Boskoop 10-jul
9 Onno Waalewijn ATOS 19.29 Heer Hugowaard 19-sep

 MANNEN 75-79 JAAR    
1 Frans de Laat Prins Hendrik 34.07 Apeldoorn 02-aug
2 Cor Nijhoff Atverni 29.54 Edam 26-sep
3 Peter Blommestijn Rotterdam Atl 25.07 Huizen 10-okt
4 Frits Martens Hollandia 22.74 Huizen 10-okt
5 Peter  Blakmoor F.I.T. 21.54 Huizen 10-okt

 GEWICHTWERPEN 
    
 MANNEN 60-64 JAAR    
1 August Leckie Ilion 16.03 Edam 31-okt
2 Albert v.d. Mee Sprint 14.97 Hengelo 19-sep
3 Milco Braak A.A.V. 36 13.28 Edam 26-sep
4 Jac Ooms Athlos 12.71 Hengelo 19-sep
5 Rene v. Houwelingen Lycurgus 11.17 Hengelo 19-sep
6 Ronald Harderwijk Zuidwal  7.16 Huizen 22-aug

 MANNEN 65-69 JAAR    
1 Dirk J. Giskes NOVA 13.48 Edam 26-sep
2 Albert Lammers Fortis 12.57 Dordrecht 11-jul
3 Frank Blom T.I.O.N. 11.82 Hengelo 22-aug
4 Hans de Vries S.A.V. 11.59 Edam 26-sep
5 Henk v. Bakel avVN 10.29 Edam 26-sep
6 Carel v. Leeuwen T.I.O.N. 10.21 Hengelo 22-aug
7 Cees den Hoedt Fortuna 10.16 Vlaardingen 17-okt

 MANNEN 70-74 JAAR    
1 Jan v. Hooft avVN 14.52 Edam 26-sep
2 Jan Titulair avVN 14.43 Hengelo 19-sep
3 Martin Regtop Pim Mulier 14.26 Edam 26-sep
4 Wil v. Uythoven Spiridon 14.08 Hengelo 19-sep
5 Ruud v.d. Ven Eindhoven Atl 11.58 Edam 26-sep
6 Frans Klep Eindhoven Atl 10.66 Edam 26-sep
7 Onno Waalewijn ATOS  9.46 Barendrecht 19-sep
8 Geert Oerlemans Diomedon  9.45 Breda 10-okt

 MANNEN 75-79 JAAR    
1 Frans de Laat Prins Hendrik 13.17 Hengelo 19-sep
2 Cor Nijhoff Atverni 11.83 Hengelo 19-sep
3 Peter Blommestijn Rotterdam Atl 10.07 Huizen 10-okt
4 Peter Blakmoor F.I.T.  9.61 Edam 26-sep
5 Frits Martens Hollandia  8.54 Huizen 10-okt

 MANNEN 85-89 JAAR    
1 Joop v.d. Brink  Fortis  8.09 Dordrecht 11-jul 

 TIENKAMP  PUNTEN   100 M H SPEER 100 M VERSPR KOGEL   
 MANNEN 60-64 JAAR    
1 Kees Meijer NEA Volharding 3.367 Best 09-okt 21.69 23.26 15.67 3.71 7.67

      100 M H SPEER 100 M VERSPR KOGEL   
 MANNEN 65-69 JAAR    
1 Wim Threels  G.A.C. Hilv 7.008 Best 09-okt 19.48 36.53 13.80 4.69 9.14

      100 M H SPEER 100 M VERSPR KOGEL   
2 Hens Koreman Atledo 4.258 Best 09-okt 22.53 21.29 16.54 3.40 6.94

      HOOG 400 M DISCUS POLSH 1500 M  
      1.48 87.69 25.78 1.92 9.59.54

      HOOG 400 M DISCUS POLSH 1500 M  
      1.26 65.22 35.27 2.20 5.41.79

      HOOG 400 M DISCUS POLSH 1500 M  
      1.24 77.26 20.95 1.82 6.07.12

VROUWEN
100 m met windsnelheden
10.96 (1.2) Tianne Bertoletta 35 USA                                                                                         
11.10 (1.8) Lorene Bazolo 38 POR                                                                                            
11.20 (1.2) Veronica Campbell-Br. 39 JAM                                                                                          
11.24 (0.0) Danah Hussein 35 IRQ                                                                                          
11.30 (1.2) Allyson Felix 35 USA                                                                                        
11.84 (1.2) Margaret Adeoye 36 GBR                                                                                            
11.86 (0.5) Melissa Berben 40 USA                                                                                          
11.90 (1.3) Elisabeth Slettum 35 NOR                                                                                       
12.06 (1.7) Emily Jouberton 41 FRA                                                                                              
12.10 (1.9) Katrin Müller 39 GER
12.23 (0.9) Cherese Jones 35 RSA                                                                                           
12.24 (1.5) Julie Brims 55 AUS                                                                                           
12.28 (1.5) Lauren Johnston 35 AUS                                                                                          
12.30 (0.3) Shereen Charles 36 GBR

Julie Brims is een sprintfenomeen. Als 54-jarige haalde ze 
zelfs 12.10. De beroemdste is Felix, die vele jaren de sprint 
heeft mee bepaald. Onze snelste landgenote bereikte 12.70 
als representante van de mogelijkheden van onze Masters.

10000 m 35-39
31.21.90 Sarah Hall 38 USA                                                         
31.30.25 Salley Kipyego 35 USA                                                                                   
32.15.64 Gladys Biwott 36 KEN                                                        
32.16.82 Keira Damair 36 USA                                                        
32.41.34 Maitene Melloro 38 ESP                                                         
32.42.01 Stephanie Bruce 37 USA                                                               
32.47.10 Gladys Tejeda 35 PER                                                   
32.56.06 Christine Verjasa 39 USA                                                 
32.56.39 Tara Palm 37 AUS                                                     
33.11.41 Maria Galimany 35 ESP
33.23.16 Nicole Egger 36 SUI                                                     
33.25.00 Carrie Dimoff 36 USA                                                                            
33.26.06 Renata Plis 36 POL                                                     
33.27.41 Ivona Bernardelli 36 POL

33.29.10 Jekaterina Petjuk 38 EST                                                         
33.30.70 Diane Nukuri 36 USA
33.48.56 Missy Rock 38 USA                                                      
33.49.63 Nicola Spirig 39 SUI
33.52.59 Emilia Pisoero 35 POR                                                   
33.54.62 Nataliya Lehonkova 38 UKR

10000 m 40-44 Top-5
32.36.15 Sinead Diver 43 AUS
33.04.66 Risaic Lee 41 IRL                                                        
33.08.66 Malindi Elmore 41 CAN
33.09.98 Hanna Lindholm 41 SWE                                                      
33.011.9 Samisa Mazeghrana 41 FRA

discuswerpen 1 kg
65.30 Melina Robert-Michon 41 FRA                                                       
63.72 Seema Punia 37 IND                                                                                                
63.63 Nataliya Semenova 38 UKR                                                                                     
60.94 Gia Lewis-Smallwood 42 USA                                                                                      
60.24 Dragana Tomasevic 38 SRB                                                                                       
59.72 Karen Gallardo 37 CHI                                                                                      
59.51 Zinalda Sendriute 36 LTU                                                                                      
57.96 Nadine Müller 35 GER                                                                                
57.64 Eliska Stankova 36 CZE                                                                                  
36.26 Rachel Varner 35 USA
55.39 Valentina Aniballi 37 ITA                                                         
55.25 Summer Pierson 42 USA                                                         
52.90 Sibylle Retour 40 FRA                                                                                               
50.77 Min Kim 35 KOR                                                                                               
50.25 Pauline Aalto 40 FIN                                                                                                          
48.66 Tanja Komulainen 41 FIN                                                                                                          
48.50 Sabine Rumpf 38 GER                                                                                             
48.42 Christine Schwanitz 35 GER                                                                                        
47.23 Alse Lundestad 44 NOR                                                                                              
47.21 Julia Perez 40 USA

De bovenste vijf atletes zijn prestatief zo sterk, dat ze in 
aanmerking komen voor de hoogste evenementen als WK en OS.
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1500 m 70-74 N 3
5.07.97 Cees Stolwijk 71 NED                                                                                        
5.07.98 Derek Jackson 70 GBR                                                                                      
5.10.62 David Oxland 70 GBR                                                                                     
5.20.44 Ian Carter 70 NZL                                                                                        
5.23.26 Cees Weeda 70 NED                                                                                        
5.23.55 Hans Smeets 74 NED                                                                                        
5.31.79 Araldo Viroli 73 ITA                                                                                       
5.33.20 Joel Hardy 70 FRA                                                                                 
5.33.87 Giovanni Finielli 70 ITA                                                                                        
5.33.99 Richard Marks 71 GBR
5.34.95 Eduardo Santomil 72 ARG                                                                                          
5.39.03 Paul Pearson 70  USA                                                                                          
5.39.68 Dennis Lang 70 CAN                                                                                      
5.40.99 Jose Mocholi 72 ESP                                                                                   
5.41.9 Mariano Serno 70 ESP                                                                                           
5.43.0 John Skelton 70 GBR                                                                                     
5.43.15 Malcom Weir 74 GBR                                                                               
3.44.07 Jozeko Rytkonen 70 FIN                                                                                         
5.44.49 Calvo Celso 72 ESP                                                                                          
5.45.01 Joaquin Sa 73 ESP

Dit is een bijzondere positi e voor de Nederlandse Masters 
atleti ek.

5000 m 40-44
13.54.41 Shinji Yoshimoto 40 JPN                                                                                             
14.22.07 Salvatore Gambino 41 ITA                                                                                            
14.22.40 Alastair Watson 44 GBR                                                                                          
14.24.30 Isaac Rico de la Fuente 41 ESP                                                                                     
14.29.77 Juan Bernal 43 MEX                                                                                        
14.32.50 Chris Estavanik 40 USA                                                                                        
14.40.01 Ulisse Sanguinetti   40 ARG                                                                                     
14.40.68 Mustafa Mohamed 42 SWE                                                                                     
14.41.25 Andrew Norman 40 GBR                                                                                      

14.43.19 Najim Habri 40 FRA
14.44.06 Brad Choker 40 AUS                                                                                           
14.45.47 Marcus Sanz 44 AND                                                                                      
14.47.00 Anti  de Santana 40 BRA                                                                                                                                              
14,49.88 Damiro de  Souza 42 BRA                                                                                           
14.52.10 Jeff erson de Souza 41 BRA                                                                                        
14.52.29 Matt hew Watson 40 GBR                                                                                         
14.54.46 Jesus Nunez 40 ESP                                                                                      
14.55.34 Richard Mc Dowell 40 GBR                                                                                          
14.57.17 Jose Gomez 40 ESP                                                                                           
14.57.41 Thomas Planque 41 FRA
14.57.94 Paul Martelietti   41 GBR

Dit overzicht is een historische doorbraak. Verbijsterend!

kogelstoten 7.25 kg
21.21 Asmir Kolazence 36 SRB                                                                                          
21.11 Benik Abramyan 35 GEO                                                                                     
19.76 Feng Jie 35 CHN                                                                                       
19.25 Hamza Alic 44 BIH                                                                                            
18.95 Borja Vivas 37 ESP                                                                                           
18.32 Ilwo Jung 35 KOR                                                                                     
18.27 Niklas Arrhenius 38 USA                                                                                    
18.18 In-sung Hwang 36 KOR                                                                                      
18.14 Aldo Gonzalez 36 BOL                                                                                      
18.10 Georgi Ivanov 36 BUL
18.09 Andi Ditt mar 47 GER                                                                                           
18.06 Rafel Kownatke 36 POL                                                                                              
17.06 Sunil Kumar 35 IND                                                                                                
16.84 Rait Sinijarv 39 EST                                                                                                   
16.81 Gaëtan Bucki 41 FRA                                                                                                 
16.73 Jean Luc Mastromauro 50 FRA                                                                                                 
16.65 Efstrati os Nikolaides 35 GRE                                                                                             
16.56 Ahmed Gholoum 41 KUW                                                                  
16.56 Minghoang Chang 39 TPE                                                                                               
16.43 Gregory Beard 38 GBR

De respecti evelijke wereldrecords voor algemeen, 35, en 40 jaar 
zijn voor drie Amerikanen: 23.37 voor Brian Crouser in dit seizoen, 
22.67 voor Kevin Toth uit 2003 en 21.41 voor Brian Oldfi eld uit 
1985. De Duitser Ditt mar is het type van elk jaar doorgaan. Ooit 
kwam hij over 20 meter. Onze landgenoten missen het vereiste 
geduld.

Speerwerpen 800 gr
85.44 Vitezlav Vesely 38 CZE                                                                    
82.58 Qinggag Zhao 36 CHN                                                                             
80.62 Riley Dolezal 35 USA                                                         
78.05 Arley Ibarguen 40 COL                                                                      
77.89 Antti   Ruuskanen 37 FIN                                                           
76.93 Teemu Wirkkala 37 FIN                                                                   
76.29 Raginder Singh 35 IND                                                          
74.89 Norbert Bonvechio 35 ITA
74.62 Mati ja Kranje 37 SLO                                                                 
72.98 Roberto Bartolini 35 ITA
72.49 Yuhifumi Murokami 41 JPN                                                             
72.04 Sunir Kumar 35 IND                                                         
71.40 Jarmal Marquez 37 COL                                                           
70.35 Garvin Johnson-Essoon 38 GBR                                                              
70.19 Matt hias Kaserer 37 AUT                                                           
69.66 Jordi Sanchez 35 ESP                                                         
68.93 Nikolay Vasiltsov 58 BLR                                                        
67.64 Gregory  Comas 36 FRA                                                                  
66.77 Socrates Agesta 36 DOM                                                                                               
66.48 Pusi Kuusinen 40 FIN                                                                                                                                              
    

Uitslagen

Ruud Riksman

BUNNIK’S MOOISTE
Bunnik 04-09-2021
6 kilometer
Mannen 40
001. R. v. Dijk 0.23.30
025. L. v.d. Horst 0.29.30
086. J.v. Santen 0.40.51
12 kilometer
Msen 
001. J. Bakker 0.40.25

TRIASRUN
Harderwijk 04-09-2021
Mannen 5 kilometer
001. J. Slob 0.18.06
004. G. Tichelaar 0.19.50
012. T. de Vries 0.22.20

IJZEREN MAN VOLKSLOOP
Weert 05-09-2021
3.9 kilometer
Vrouwen 50
001. J. Hoeben 0.19.16
012. L. Stempher 0.31.55
7.6 kilometer
Mannen 60
001. J. Dieterman 0.48.36
004. J. Hopman 1.19.04
11.8 kilometer
001. H. Stempher 0.40.37

BERT TIMMER MEMORIALLOOP
Duiven 05-09-2021
5 kilometer
Mannen 46+
001. T. Stouten 0.18.17
010. R. v. Heerden 0.21.53

BAANLOOP SEPTEMBER
Aalsmeer 08-09-2021
3 kilometer 
Mannen heat 1
001. R. d. Smit 0.10.29
003. J. Neve 0.10.44
Mannen heat 3
001. D. v. Rijn 0.12.00
009. B. Renkema 0.15.11

BBQ COMPLEETLOOP
Giessen 09-09-2021
5.2 kilometer
Mannen 55
001. J. Sti jlaart 0.18.36
Mannen 65
001. J. v. Rijckevosel 0.21.18
004. L. Klaassen 0.23.13

VLINDERLOOP
Houten 11-09-2021
5.2 kilometer
Mannen
001. J. Steenman 0.17.41
014. J. v. Santen 0.35.17
11.1 kilometer
Mannen
001. B. v. Oostrom 0.50.35
005. L. v.d. Horst 0.55.00

33E POLDERLOOP
De Kwakel 12-09-2021
4 kilometer
Mannen
001. W. v.d. Meulen  0.15.23
006. C. Methorst 0.23.59
10 kilometer
Mannen 46+
001. F. Metselaar 0.39.14
029. B. Renkema 1.01.52

QUIKRUN
Roosendaal 12-09-2021
10 kilometer
Mannen 55
001. T. Whithe 0.39.31
010. A. Blok 0.49.44

ACHTKASTELENLOOP
Vorden 12-09-2021
10 kilometer
Mannen 65
001. A. Somhorst 0.43.39
006. B. v. Vliet 0.57.11
30 kilometer
Vrouwen 55
001. A. v. Vliet 2.35.15

AVONDLOOP II
Zeewolde 15-9-2021
5 kilometer
Mannen 
001. G. Tichelaar 0.18.41
015. J. v. Santen 0.32.23
016. B. v. Kommer 0.35.55

DEVIL’S TRAIL UTRECHTSE 
HEUVELRUG
Doorn 26-09-2021
Helse trail 36 kilometer
Mannen
001. M. Riemersma 2.39.51
022. M. Lie A Kwie 3.27.27
055. JP. Gendrault 4.23.52

AUTO AALTING CITYRUN 
Nijverdal 26-09-2021
5 kilometer
Mannen 55
001. H. Wassink 0.20.49
016. W. Mouwer 0.28.53

6E MOLENLOOP
Alblasserdam 02-10-2021
10 E.M.
Mannen 55
001. J. Roozemond 01.06.53
015. W. Martens 01.27.32
028. J. Raaphorst 01.36.31

ROTTEMERENLOOP
Bleiswijk 02-10-2021
10.5 kilometer
Mannen
001. C. de Kok 0.35.29
016. K. Voskuil 0.51.07
017. A. v.d. Ham 0.51.29
018. G. Braat 0.52.17

BAANLOOP AUGUSTUS
Aalsmeer 11-08-2021
3 kilometer heat 1
Mannen
001. A. Verweij 0.12.47
013. B. Renkema 0.15.21
5 kilometer heat 2
Mannen
001. O. Smit 0.21.05

GIESBEEK A&D TRIATHLON
Giesbeek 15-08-2021
¼ triathlon
Mannen 50
001. T. Jansen 2.09.12
006. E. d. Niet 2.16.24

DE WIEKENLOOP
Hulshorst 19-08-2021
5 kilometer
Mannen 50
001. T. Stouten 0.17.57
002. J. Sti jlaart 0.18.11
004. G.J. Tichelaar  0.18.48
008. T. d. Vries 0.21.19
015. H. Ruitenberg 0.26.51
020. J. v. Santen 0.31.42
10 kilometer
Mannen 
001. D. Koppelman 0.30.54
022. F. Nijhuis 0.39.35
Mannen 50
001. M. v. d. Bosch 0.35.00
010. L. v. d. Horst 0.50.11
012. C. d. Vries 0.50.46

RONDJE BUSSLO
Wilp 29-08-2021
7.5 kilometer
Mannen
001. G. v. d. Waals 0.26.41
005. G.J. Tichelaar 0.28.25
061. C. Boeijen 0.48.50
062. J. v. Santen 0.48.53
15 kilometer
Mannen
001. S. Rookhuyzen 0.55.40
020. W. Elshout 1.15.13

LIONS ZEEWEGRUN
Overveen 29-08-2021
12.1 kilometer
Mannen
001. J. Glas 0.43.44
065. R. v. Heerden 0.58.57

VAN OERS BELSLIJNTJELOOP
10 kilometer
Mannen 65
001. J. v. Rijckevorsel 0.43.24
012. H. Boezer 0.57.52

KULLENLOOP MILL/LANGENBOOM
Mill/Langenboom 05-09-2021
5 kilometer
Mannen 50
001. P. d. Bruijn 0.20.29

bel 06-50266333
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002. S. v.d. Zee 9 ronden
Mannen
001. D. Selleny 10 rondes
002. J. v. Santen 5 rondes
Grootste afstand
Vrouwen
001. N. Steegeling 
003. S. v.d. Zee
017.  D. Methorst  

Mannen
001. F. v. d. Brand  
010. C. Methorst  
011. J. Steegeling  
012. J. v. Santen  
015. H. Wortel  

AV SPIRIT WINTERCUP
Lelystad 10-10-2021
5 kilometer
Mannen 50
001. G.J. Tichelaar 0.19.26
10 kilometer
Vrouwen 65+
001. R. v. Weezep 0.57.20

KOPJESLOOP
Delft 10-10-2021
5 kilometer
Vrouwen
001. I. v.d. Pad 0.22.41
Mannen
001. S. v. Dijk 0.17.46
003. E. de Niet 0.21.01
015. L. Klaasse 0.22.32
043. H. Lansbergen 0.41.01
10 kilometer
Mannen
001. S. v.d. Heiden 0.35.07
008. T. White 0.40.08

ORDERBOSTRAIL
Apeldoorn 10-10-2021
14 kilometer trailrun
Mannen
001. R. Hiddink 0.57.38
010. W. Wiggemans 1.13.38
20 kilometer Trailrun
001. S. Wiggemans 1.16.12
032. W. Elshout 1.56.57

WIJKSE DIJKENLOOP
Wijk bij Duurstede 10-10-2021
10 kilometer
Mannen
001. M. Meulemans 0.32.40
048. L. v.d. Horst 0.49.17

ARKERVAARTLOOP
Nijkerk 16-10-2021
5 kilometer
Mannen <99
001. GJ. Tichelaar 0.18.31
007. R. Groen 0.25.41
011. J. v. Santen 0.32.06
012. B. v. Kommer 0.35.08
013. H. Juffer 0.35.12

1 MIJL IN LINE
Klaaswaal 16-10-2021
Mannen
001. H. d. Jong 0.07.19

46E DIJKLOOP
Schoonhoven 16-10-2021
21.1 kilometer
Mannen
001. J. Agtmaal 1.21.05
024. T. d. Raad 1.47.46

2 BRUGGENLOOP
Kampen 16-10-2021 
15 kilometer
Mannen
001. R. v. d. Stelt 0.52.29
006. F. Nijhuis 0.57.11

ZUIDLAARDERMARKTLOOP
Zuidlaren 16-10-2021
10 kilometer
Mannen 60
001. H. Por 0.40.23

MOLENHOEKS MAKKIE
Molenhoek 17-10-2021
15 kilometer
Mannen 50
001. R. Snoeren 1.01.53
004. P. d. Bruijn 1.02.15
10 kilometer
Mannen 60
001. P. d. Lange 0.46.34
008. T. Weijters 0.53.52
048. J. Coolen 1.11.35

MARATHON AMERSFOORT
Amersfoort 17-10-2021
5 kilometer
Mannen
001. N. Houwaard 0.16.36
124. J. v. Santen 0.33.03
149. B. v. Kommer 0.37.10
10 kilometer
Mannen
001. A. Abubakar 0.32.17
514. D. Kop 0.58.19 

ALL4RUNNING NAJAARSLOOP
Heerhugowaard 17-10-2021
10 kilometer
Mannen 45
001. M. v. Lierop 0.34.46
006. K. Bleeker 0.41.50

1E CROSS
Maassluis 17-10-2021
6 kilometer
Mannen
001. T. Kleijwegt 0.21.59
017. J. v. d. Marel 0.31.01

SPELDERHOLTLOOP
Beekbergen 17-10-2021
10 kilometer
Mannen
001. R. v. d. Wal 0.38.43
005. E. Voogt 0.45.25

DEVIL’S TRAIL RIJK VAN NIJMEGEN
Nijmegen 21-10-2021
Lucifer
Mannen
001. J. Meijer 0.51.54
135. D. Kop 1.27.26
Moenen trail
Mannen

019. W. de Jong 0.52.48

KUSTMARATHON
Zoutelande 02-10-2021
30 kilometer
Mannen 35
001. T. Pleite 2.44.57
110. P. Noe 3.34.38
Mannen 45
001. B. de Peuter 2.54.33
198. M. Fiering 4.15.03
Mannen 55
001. P. Balkenende 3.10.31
013. T. White 3.36.46
Wandelmarathon 
001. G. Verleysen 5.06.03
124. M. Verboord 7.47.23

RONDJE LIDEWIJK
Wolvega 02-10-2021
8 kilometer
Mannen
001. S. de Vries 0.27.55
027. J. Stolker 0.37.29

SCHAPENDRIFTLOOP
Elspeet 09-10-2021
5 kilometer
Mannen 40
001. E. v. Heiningen 0.16.20
017. R. Groen 0.27.52
023. H. Juffer 0.36.31
10 kilometer
Mannen 40
001. R. Poppe 0.36.49
032. H. Kooistra 0.56.00

VLINDERLOOP
Houten 09-10-2021
11.1 kilometer
Mannen
001. T. Abbink 0.40.42
007. H. Wortel 1.06.18
21.1 kilometer
Mannen
001. L. v.d. Lught 1.08.18
014. J. Krol 2.04.59
015. H. Buis 2.05.08

REEST RUN
Meppel 09-10-2021
10 kilometer
MM5
001. B. Thunker 0.37.17
010. T. de Vries 0.44.17
015. J. Stolker 0.48.36

85E SLOTERPLASLOOP
Amsterdam 10-10-2021
10 kilometer
Mannen 55
001. J. Stijlaart 0.37.44
006. O. Smit 0.42.43
014. R. v. Heerden 0.46.32
057. B. v. Renkema 1.00.32
059. P. Akerboom 1.02.47
068. M. Koorn 1.07.12

WALLENLOOP
Heusden 10-10-2021
Binnen rondes
Vrouwen 
001. N. Steegeling 10 ronden

001. K. v. Pijkeren 0.34.48
038. T. d. Vries 0.44.26

10E DWINGELDERVELDLOOP
Dwingeloo 30-10-2021
15 kilometer
Prestatie loop gemengd
001. H. Harmsen 0.55.53
028. A. v. Vliet 1.13.26
029. J. Stolker 1.13.59

NEA CROSS
Purmerend 31-10-2021
5.6 kilometer
Mannen
001. R. d. Wit 0.26.58
003. R. v. Heerden 0.29.12
8.4 kilometer
Mannen
001. J. v. d. Park 0.32.34
008. O. Smit 0.39.39

AVC STRAND & DUINLOOP
Castricum 31-10-2021
10 kilometer
Mannen 40
001. W. d. graaf 0.38.46
006. K. Bleeker 0.43.20

HOLLANDIA PARKCROSS
Hoorn 31-10-2021
Crosscircuit HE
Mannen 65
001. P. Jonker 0.37.25
006. K. v. d. Jagt 0.41.20

DROOMTIJDLOOP
Delft 31-10-2021
21.1 kilometer
Vrouwen
001. I. v. Hulsen 1.27.08
078. R. v. Loon 2.07.26
Mannen
001. R. Polders 1.15.50
176. H. d. Jong 1.52.02
343. J. Raaphorst 2.14.44

VAN OERS MARATHON BRABANT 
VIRTUEEL
Etten-Leur 31-10-2021
42.2 kilometer
Vrouwen
001. S. v. Hecke 3.57.39
003. M. Wenders 6.53.02
21.1 kilometer
Vrouwen
001. N. Vermeulen 1.37.00
009. M. Wenders 3.25.25
10 kilometer
Vrouwen
001. B. Voorn 0.43.41
025. N. Steegeling 1.03.05
034. M. Wenders 1.34.52
Mannen
001. T. Heeren 0.34.56
012. B. v. d. Bosch 0.47.46
016. B. v. Vliet 0.52.02
5 kilometer
Vrouwen
001. I. Havenga 0.20.19
007. B. v. Vliet 0.25.29
017. N. Steegeling 0.30.46
037. M. Kingma 0.40.19
038. M. Wenders 0.46.44
Mannen
001. T. Vael 0.16.34
009. B. v. d. bosch 0.22.26
028. J. v. Santen 0.35.30
030. B. v. Kommer 0.37.58

BOSLOOPCOMPETITIE
Harderwijk 31-10-2021
5 kilometer
Mannen
001. C. Krop 0.18.29
042. R. Pepping 0.27.47
10 kilometer
Mannen
001. C. Kruiswijk 0.37.57
014. E. Voogt 0.26.44

001. M. Kallenberg 1.42.06
167. W. Elshout 2.33.18

BOSSE PIELENLOOP
Vogelwaarde 23-10-2021
13.3 kilometer
Mannen
001. S. d’Hond 0.48.05
032. C. d. Koe 1.20.04

10 VAN AVR
Rucphen 24-10-2021
10 kilometer
Mannen 55
001. M. Borms 0.36.32
003. J. Stijlaart 0.37.21
Mannen 65
001. G. Wouters 0.41.12
003. L. Klaasse 0.47.36

DIEPE HEL HOLTERBERGLOOP
Nijverdal 30-10-2021
21.1 kilometer
Mannen 40
001. H. Huijssoon 1.18.07
087. D. v. d. Wildenberg 2.10.39
10 kilometer
Mannen 60
001. H. Weersink 0.40.30
029. W. Mouwer 0.57.19
Mannen 70
011. R. Gaasbeek 1.02.41
017. H. d. Kleine 1.16.42

DALLI-RUN
Heerde 30-10-2021
5 kilometer
Mannen 40
001. E. v. Heiningen 0.16.20
003. GJ Tichelaar 0.18.35
027. R. Pepping 0.26.22
041. J. v. Santen 0.32.44
044. H. Juffer 0.35.08
10 kilometer
Mannen 40

EIGEN OPGAVE
Marion Wenders
04-08 10 km 1.37.17 Emmen(Virtueel)
08-08 21.1 km 3.20.18 Emmen(Virtueel)
10-08 21.1 km 3.09.32 5 elementen(Virtueel)
14-08 42.2 km 7.00.33 Emmen(Virtueel)
17-08 10km 1.34.09 Guga Run(Virtueel)
19-08 30 km 4.44.57 5 elementen(Virtueel)
21-08 35 km 5.51.19 Asfalt/Industrierun (Virtueel)
23-08 21.1 km 3.24.34 Element hout(Virtueel)
25-08 30 km 4.55.03 Element Speciaal(Virtueel)
28-08 10 km 1.38.28 GugaRun(Virtueel)
29-08 16 km 2.30.23 Kikarun(Virtueel)
31-08 30 km 4.56.58 Summer Fever(Virtueel)
03-09 10 km 1.33.37 Zodiac Challenge(Virtueel)
04-09 21.1 km 3.22.51 Buffel-Challenge(Virtueel)
07-09 30 km 5.01.43 Run Wild Trail(Virtueel)
11-09 50 km 8.13.22 Rambostijl(Virtueel)
14-09 10 km 1.38.59 NN Guga Run(Virtueel)
17-09 21.1 km 3.31.17 AETV-Run Landgraaf(Virt.)
19-09 10 km 1.34.06 Guinness World Records(Virt.)
22-09 20 km 3.16.46 Roparun(Virtueel)
26-09 10 EM 2.16.22 Kerkrade(1steV60)
28-09 10 km 1.26.12 Virtueel.nl

04-13 10 km 1.27.50 Emmen(Virtueel)
02-10 5.5 km 1.07.25 Landgraaf
06-10 5 km 0.42.22  Virtueel.nl
10-10 21.1 km 2.59.17 Eindhoven
16-10 21.1 km 3.26.17  Panter callenge(Virtueel 3e plaats)
18-10 42.2 km  Van Oers Brabant(Virtueel 3e plaats)
21-10 10 km 1.34.52 Van Oers Brabant(Virtueel)
22-10 5 km 0.46.44 Van Oers Brabant(Virtueel)
23-10 21.1 km 3.25.25 Van Oers Brabant(Virtueel)
26-10 10 km 1.32.45 Emmen(Virtueel)
28-10 21.1 km 3.19.53 Emmen(Virtueel)
31-10  10 km 1.31.08 Halloweenrun(Virtueel)
03-11 10 km 1.33.18 Fast race (Virtueel) 

Jaap Stijlaart
16-07-2021 3000m 10.28.94 Utrecht (baan)
19-09-2021 5000m 18.02.66 Hengelo (baan)
21-09-2021 1500m 04.52.66 Amersfoort (baan)
17-10-2021 10 km 0.37.18 Maliebaanloop Utrecht
6-11-2021 5 km 0.17.58 Dorpsrun Renswoude
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Datum Evenement
December
woensdag 01-12-2021 Craft  Beer Run Christmas Challenge,   
 Amsterdam
zaterdag 04-12-2021 Sint Nicolaasloop, Bunschoten
 Plus Sintloop, Heerde
 Mildamcross, Mildam
 Nienoord Winterlopen, Leek
 Lunterse Berg 
 Wintertrail, Lunteren
 WVL leden wandeling, Griendtsveen
zondag 05-12-2021 AV Spirit Wintercup, Lelystad
 AVC Strand- & Duinloop, Castricum
 RunX / AV Haarlemmermeer cross,   
 Hoofddorp
 35e Duincross, Den Helder
 Winterserie Wandelen, Rott erdam
 Mardenkro Enclavecross, Baarle-Nassau
 Kempen Trail, Bladel
 Hema IJzeren Man Volksloop, Weert
 37e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop,   
 Landgraaf
 36e Snertloop De Lutt e, De Lutt e
woensdag 08-12-2021 Baanloop December 2021, Aalsmeer
vrijdag 10-12-2021 Steven Pig's Santa Run, Vriezenveen
zaterdag 11-12-2021 Schuler Snertloop, Schoonebeek
 28e Den Inkelcross, Kruiningen
 Nijverdalsebergcross - Try-out NK,   
 Nijverdal
 2e cross crosscompeti ti e, Emmeloord
 Koude Polderloop, Nijkerk
 trailrun, Doeti nchem
zondag 12-12-2021 Vaartsluisboscross, Almere
 Haarrijn Trailrun, Vleuten
 Bavotrail, Rijsbergen
 Stratenloop Waspik, Waspik
 Engelermeercross, 's-Hertogenbosch
 BCL Loop, Leeuwarden
woensdag 15-12-2021 Lichtjesloop Hardloopclub Engelen,   
 Engelen
vrijdag 17-12-2021 Kerstmannenloop, Amersfoort
zaterdag 18-12-2021 Ameland Adventurerun, Nes - Ameland
 Thermen Christmas Night walk/run,   
 Bussloo
 Phanos Boscross (zaterdag), Amstelveen
 Wintercross Outdoor Valley - Kieviten,  
 Bergschenhoek
 Santa Night Run by Nadine, Dongen
 SV PUTTENLOOP WINTER EDITIE   
 2021, Putt en
 Turvenloop, Langeveen
 OVM DEO-loop, Borculo
 Avondkerstloop Nispen, Nispen
 Linschotenloop, Linschoten
 WVL leden wandeling, Griendtsveen
zondag 19-12-2021 40e Winterloop DWSH'18, 
 Wilbertoord
 Winter Step-One Loop, Borne
 Phanos Boscross (zondag), Amstelveen
 Snertloop AV Lycurgus, Assendelft 
 Rendierenloop Voorschoten'97, 
 Voorschoten
 Leisure World Kerstloop Dronten,   

 Dronten
 Ultrarun Almere, Almere
 Maasdijk Winterrun, Oss
 Kika Wintertrail Bargerveen, 
 Weiteveen
 Dijkloop Delfzijl, Delfzijl
dinsdag 21-12-2021 Coopertest, 1000m en 5000m, Epe
donderdag 23-12-2021 IBEX MULTI-DAY ULTRA, Moclin (ESP)
 WVL leden wandeling, Buggenum
zondag 26-12-2021 Kerstcross, Spanbroek
 Kerstcorrida Tielt, Tielt (BEL)
 Eindejaarscorrida, Leuven (BEL)
  26e Kerstloop, Amstelveen
 Van de Meerendonk Auwjaorscross,   
 Oirschot
 TOPVORM Kerstloop, Gemert
 RiemersmaLeasing Kangoeroeloop,   
 Vught
 Kasteelloop, Horst
 Wim van Beek Crossloop, Klarenbeek
 Keiloop Meddo, Winterswijk-Meddo
maandag 27-12-2021 30e Derde Kerstdagloop, Arnhem
donderdag 30-12-2021 Vaarderhoogt Sylvester By Night, Soest
 COOP Oudejaars Crossloop Vorden,   
 Vorden
vrijdag 31-12-2021 a.s.r. Vitality Sylvestercross, Soest
 Oudejaarsloop, Den Helder
 Club Kleding Athleti c Point, De Meern
 38e De Onderlingen oliebollenloop,   
 Schoonhoven
 2e VAC engineering Natuurloop, 
 Cadzand
 36e Oudejaarsloop, Hilvarenbeek
 Wisent Wintertrail, Apeldoorn
 Sylvesterloop, Glimmen
 Oudejaarsloop Heerlen, Heerlen
 Betuwse Oliebollenrun, Tiel
 Ik Loop Hard Challenges, Utrecht

Januari

zaterdag 01-01-2022 Nieuwjaarsduik, Bussloo
zondag 02-01-2022 New Year Run for Freedom, Nijmegern
 AVC Strand- & Duinloop, Castricum
 Vechtstreek in Beweging lopen, 
 Maarssen
 Genneper parken loop, Eindhoven
zaterdag 08-01-2022 34e Florijnwinterloop, Woudenberg
 Mundo Nieuwjaarsloop, 
 Oud-Beijerland
 Teuge runs for life, Teuge
 3e cross crosscompeti ti e, Harderwijk
 Nieuwjaarsloop Runners Stadskanaal,   
 Stadskanaal
zondag 09-01-2022 Klaverbladloop, Apeldoorn
 Lunett encross, Vught
 Jaspercross, Asten
 KroeseWevers Cross, Winterswijk
 Runnersworld Benti nckspark Run,   
 Hoogeveen
 Runnersworld Leiden Nieuwjaarsloop,  
 Leiden
 Brink tot Brinkloop, 
 Deventer - Bathmen

zaterdag 12-02-2022 De zwaarste 10 van Zeeland, 
 Burgh-Haamstede
 Hardloop clinics IJsselloop, Deventer
 OERcross, Havelterberg
zondag 13-02-2022 Wedertcross, Waalre
 LOGO Midwinter Trail, Geldrop
zaterdag 19-02-2022 BEEsports baanultra, Heerenveen
zondag 20-02-2022 PK Sport Bosdijkloop, Vinkeveen
 Mensinge Marathon, Roden
zaterdag 26-02-2022 Kustcross Walcheren, Vlissingen
 35e Kruikenloop, Tilburg
zondag 27-02-2022 3e VAC engineering Natuurloop, 
 Cadzand

Trimloop en wedstrijdkalender
Detailinformati e is te vinden op hardlopen.nl

 •    www.atleti ek-verenigingen.startpagina.nl
 •    www.marathon.startpagina.nl
 •    www.hardloopnieuws.nl
 •    www.ultraned.org
 •    www.trail-running.eu
 •    www.mudsweatt rails.nl/trail-kalender

België:
 •    www.loopkalender.be
 •    www.sportsites.be

Duitsland:
 •    www.lauft reff .de
 •    www.lg-ostf riesland.de

Europa:
 •    www.myraceland.com

 •    www.atleti ek-verenigingen.startpagina.nl
 •    www.marathon.startpagina.nl
 •    www.hardloopnieuws.nl
 •    www.ultraned.org
 •    www.trail-running.eu
 •    www.mudsweatt rails.nl/trail-kalender

België:
 •    www.loopkalender.be
 •    www.sportsites.be

  

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.hardlopenmett oli.blogspot.nl
 •    www.mijninschrijving.nl
 •    www.hardlopen.startpagina.nl
 •    www.running.startpagina.nl
 •    www.marathon-halve.startpagina.nl
 •    www.atleti ek.startpagina.nl

vrijdag 14-01-2022 Dutch Coast Ultra Run by Night, 
 Den Helder
zaterdag 15-01-2022 Deltacross, Westenschouwen
 57ste Abdijcross, Kerkrade
 Zuurbergcross, Holten
 Pierewaai Trail, IJmuiden
zondag 16-01-2022 Annendaalloop, Posterholt
 DES Dieprijt Cross, Eersel
 57ste Abdijcross, Kerkrade
 Rutbeekcross, Enschede
 Puinduinrun, Den Haag
 Kuijkse StratenLoop, Nieuwkuijk
 Koek & Lopie Winterwandelingen,   
 Hazerswoude
zaterdag 22-01-2022 Light Run, Leeuwarden
 Kwintelooyen WinterRun, Rhenen
 Night Trail / Run Utrecht, Utrecht
zaterdag 29-01-2022 Scheldesportcross, Westdorpe
 De Tol Trailrun, Nunspeet
 AH ABE Hunebedloop, Havelte
zondag 30-01-2022 Safari Trail, Arnhem
 Trainingsmarathon Amersfoort, 
 Amersfoort
 WijckloopTRAIL en WALK, 
 Wijk aan Zee
 de GROENE 4 MIJL, Eelderwolde

Februari

vrijdag 04-02-2022 Centraal Beheer Night Run, Apeldoorn
zaterdag 05-02-2022 TexelTrail, Texel
 Kroondomein Het Loo Marathon,   
 Apeldoorn
zondag 06-02-2022 Parnassia Groep Loop, Castricum
 Mammoet Midwinter Halve Marathon,  
 Cadzand-Bad
 Centraal Beheer Midwinter Marathon,  
 Apeldoorn
 Two Rivers Marathon, Zaltbommel



RunColor is leverancier van 

de avVN hardloopkleding

Groot assortiment
T-shirts met korte en lange mouw
singlets
tank tops
sleeveless shirts
running shorts
shorts met rechte pijp
korte, driekwart en lange ti ghts
trainingspakken
Jasjes
rokjes
jurkjes met short

(gratis) extra’s:  
 We maken alle kleding op maat
 Naam op kleding.

RunColor.nl
Bestel via de mail: info@runcolor.nl
of d.m.v. Messenger, facebook, of bel 06-46636906


