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Ambitie op je 80ste

Profiel: Jarno Lamers en Henk de Kleine

Een hemels dagje Delft met de vaart erin

Stil staan bij overlijden Erelid Jacques van Willigenburg
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COLOFON
Voorzitter: Gijs van den Hurk, 
Ornament 28, 6641 MS Beuningen (Gld)
T 024-6750843, E gijsbertvdhurk@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contributie 2021:
Nieuwe leden kunnen alleen toetreden na het afge-
ven van een machtiging tot automatische incasso en 
ontvangen hiervoor, i.v.m. besparing op kosten en 
werkzaamheden, een korting van € 5,00. Huidige 
leden, die geen machtiging tot automatische incasso 
hebben afgegeven, ontvangen de korting niet en 
betalen derhalve een hoger tarief. 
De tarieven, na aftrek van de korting, luiden als volgt: 
abonnees op het clubblad avVN-Nieuws € 34,00. 
Atletiekunie recreatieleden, inclusief clubblad   
€ 56,00. 
Atletiekunieleden met wedstrijdlicentie, inclusief 
clubblad € 81,50. 
Gezinsleden zonder eigen clubblad ontvangen kor-
ting. Eenmalige entreekosten, c.q. inschrijfkosten 
avVN € 5,00. 
Eenmalige administratiekosten Atletiekunie € 8,00. 
Aanmelding per eerste van een kwartaal.

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

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

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

Acquisitie: Vacant 
tijdelijk adres: zie redactie

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

Eerstvolgende uitgave: 1 september 2021
sluitingsdatum kopij: 10 augustus 2021

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

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

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

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

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

Aan de uitgave van dit nummer werkten mee: 
Erald van der Aa, Bram Bakker, Hans van Dijk, Frank 
van der Endt, Walter van Gelderen, Rinus Groen, Jan 
de Hollander, Gijs Honing, Gijs van den Hurk, Marti ten 
Kate, Rutger Kleemans, Henk de Kleine, Gijs Knoppert, 
Cor Lambrechts, Jarno Lamers, Ron van Megen, Henk 
Mentink, Bert Pessink, Paul Pruijmboom, Joop Raap-
horst, Maarten Rijssenbeek, Gerda en Ruud Riksman, 
Arjan Robben, Johan van Santen, Frans Scheuneman, 
Nicolette Steegeling Bakvis, Nico Storre, Petra Tolboom, 
Peter van Veen, Harry van ’t Veld, Toon Verkerk, John 
Vermeule, Cees de Vries, Hans Vugts, Marion Wenders, 
Edwin Wiekens, Marja Wokke, Hans Wortel. Met dank 
aan de adverteerders.

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

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

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

Gijs van den Hurk, 
voorzitter

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

avvn atletiekvereniging voor masters                               avvn.net

Afscheid van een Erelid
Op 3 april jl. overleed Jacques van Willigenburg.
Al weer 10 jaar geleden, heb ik de voorzitters-
hamer van hem overgenomen. Jacques was veel 
meer de hoofdredacteur van ons blad dan voor-
zitter, dat was hij eigenlijk een beetje tegen wil en 
dank. In zijn periode als bestuurslid/voorzitter/
hoofdredacteur kon hij onze leden verbinden. Niet 
alleen via het clubblad, maar ook door het organi-
seren van groepsreizen en wedstrijden.

Elders in dit blad zal Toon, zijn opvolger als redac-
teur, hier uitgebreider bij stil staan.

Terug naar normaal?
Inmiddels is het alweer bijna Pinksteren, hebben 
we het dauwtrappen achter de rug, dat kon nog 
steeds solo of met zijn tweeën. Inmiddels mogen 
we ook weer de groepstrainingen hervatten. Bij 

mijn loopvereniging in Beuningen voor velen de 
stok achter de deur die men nodig heeft.

Gelukkig is er weer perspectief op het deelnemen 
aan NK ’s op de weg en de baan in september. Al 
is het natuurlijk jammer dat het NK op de baan 
en het NK halve marathon in hetzelfde weekend 
gepland staan. Maar of het weer wordt als 2 jaar 
geleden, daar heb ik toch mijn twijfels over.

De tijd zal het leren. Hopelijk kunnen we de ALV 
eind op 26 juni al weer onder wat minder strenge 
omstandigheden houden. Al zal het, zonder uit-
reiking van de prijzen voor de ranglijsten e.d., ook 
anders zijn. Ik hoop dat velen van jullie de moeite 
nemen om te komen. Dat doet het bestuur in elk 
geval elk jaar.

Wel en wee in de vereniging

Nieuwe leden

Nog altijd zijn we in de ban van die nare Corona. Nog 
steeds geen wedstrijden waarin we elkaar weer eens 
fysiek kunnen zien en spreken.

We moeten het maar doen met onze eigen rondjes 
en  degenen die dat leuk vinden kunnen zich verma-
ken met de virtuele lopen.

Er komen dan ook weinig berichten bij mij binnen 
over geblesseerden en/of zieken.

Wel is onlangs onze voorzitter, Gijs van den Hurk, 
geopereerd aan een liesbreuk. Via de telefoon sprak 
ik hem en hij was al weer aardig actief op de fiets, 
was weer aan het wandelen en ook hardlopen zal 
wel niet lang op zich laten wachten. Het meest bang 
is hij voor het huishoudelijke werk; stofzuigen, buk-
ken, tillen, daar doet hij nog rustig mee. Sterkte met 
je herstel, Gijs.

Over Cees Methorst best goede geluiden. Hij loopt 
weer regelmatig zijn rondjes, is zelfs al weer toe aan 
de 5 kilometer. Al gaat het minder snel dan Cees zelf 
wil, hij doet het toch maar.
Jan de Wit uit Apeldoorn zit nog steeds in de lap-
penmand. Ook de fysiotherapeut kan niets meer 

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

voor hem betekenen. Heel jammer, behalve dat Jan 
niet meer kan (hard)lopen mist hij ook het contact 
met zijn hardloopmaatjes.

Minder leuke berichten uit Amerongen en Henge-
lo. Onlangs is onze oud voorzitter en erelid Jacques 
van Willigenburg overleden op 84-jarige leeftijd. 

Ook kregen we bericht van zijn dochter dat Gerard 
Jager uit Hengelo(Ov) is overleden. Gerard was 
abonnee lid en zou op 22 mei 90 jaar zijn gewor-
den. Uiteraard wensen we de families van Jacques 
en Gerard heel veel sterkte toe met het verwerken 
van het verlies van hun dierbaren.

Elders in dit blad vindt u een uitgebreid in memo-
riam van Jacques.

Hopelijk zien we veel leden bij de Algemene Leden-
vergadering in juni.

Johan van Santen

Ruud Groenhuijzen Blokker
Illa Grefkens  's-Hertogenbosch   

Ton van den Berg  Heerhugowaard
Marcel Fiering  Spijkenisse Hans Wortel

Ledenadministratie
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Activiteiten waarbij avVN betrokken is 
in 2021
Geheel 2021 De beste avVN-er op de diverse afstanden (ranglijsten) www.avVN.net 
Geheel 2021 Kilometerteller www.avVN.net 
26 juni 2021 Algemene Ledenvergadering in Utrecht www.avVN.net

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

Belangrijke wedstrijden voor Masters
NK 100 KM tijdens RUN WINSCHOTEN in WINSCHOTEN
zaterdag 11 september 2021
www.runwinschoten.nl

NK BAAN MASTERS HENGELO
vrijdag 17 tot en met zondag 19 september 2021
www.atletiek.nl

NK HALVE MARATHON tijdens VENLOOP in VENLO
zondag 19 september 2021
www.venloop.nl

NK CROSS MASTERS tijdens WARANDELOOP in TILBURG
zaterdag 27 november 2021
www.atletiek.nl/nk-cross

NK MARATHON tijdens TCS 
AMSTERDAM MARATHON in AMSTERDAM
zondag 17 oktober 2021
www.tcsamsterdammarathon.nl

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

Toon Verkerk

Een reëler plaatje 
Opnieuw is het in deze “evenement-arme” tijd gelukt een 
rijkelijk gevuld avVN nieuws aan te bieden. Dank aan al 
onze vaste medewerkers die er weer eens goed voor zijn 
gaan zitten om u over de meest uiteenlopende zaken te 
informeren. 

Lief en leed
Het is ook een nummer waarbij lief en leed wel heel 
dicht bij elkaar komen. In het vorige nummer beschreef 
ik in het kader van het 55 jarig jubileum de beginjaren 
van ons avVN nieuws, toen nog “de Veteraan” geheten. 
Ik kondigde voor dit nummer aan een beschrijving van 
de periode vanaf 1985, het jaar waarop Jacques van 
Willigenburg de nieuwe hoofdredacteur werd. Op 3 
april 2021, enkele weken na het verschijnen van avVN 
nieuws nummer 1, overleed Jacques van Willigenburg. 
Natuurlijk kom ik de belofte na om terug te blikken 
op zijn periode als hoofdredacteur. Dat gebeurt ove-
rigens in 2 delen; Dit keer de periode 1985 tot 2000 
en in het volgende nummer de periode van 2000 tot 
en met 2011. Ook leest u in dit blad een In Memoriam 
bij het overlijden van Jacques en een terugblik van Ri-
nus Groen op enkele marathonreizen die mede door 
Jacques georganiseerd werden. We zullen ons Erelid 
Jacques van Willigenburg blijven herinneren in de co-
lofon van “zijn” avVN nieuws.

Gaan we weer los?
Voorzichtig wordt er in deze uitgave gekeken naar een 
toekomst met hardloopwedstrijden. Cees de Vries be-
schrijft de deelname aan een Fieldlab-evenement op 
vliegveld Twente.

De NK masters zijn uitgesteld naar 17 tot en met 19 
september. In het vierde nummer van avVN nieuws 

hopen we enkele mooie resultaten van onze baanatle-
ten te kunnen melden. In het zelfde weekend, namelijk 
op zondag 19 september, staat tijdens de Venloop de 
NK halve marathon gepland. Wedstrijdatleten zijn, 
mits op tijd aangemeld en bij doorgaan van het evene-
ment, verzekerd van deelname. Het lijkt me een mooi 
ijkmoment voor onze wedstrijdleden om te bepalen 
waar ze staan (lopen) in hun leeftijdsklasse.

Welkom terug
Gelukkig zien we in deze avVN nieuws weer een aan-
tal advertenties van evenementen die erop vertrou-
wen dat ze georganiseerd mogen worden. Het voelt 
goed om deze advertenties te mogen plaatsen. Har-
telijk dank voor de hernieuwde samenwerking en veel 
succes bij de organisatie. We hopen dat veel leden van 
avVN vooral deze hardloopevenementen op hun ei-
gen wedstrijdkalender zetten.

Een reëler plaatje
Mijn vrouw Maranka leest natuurlijk ook het avVN 
nieuws, ze is per slot van rekening al even lang wed-
strijd lid als ik. Na het lezen van het laatste nummer 
was er een kritische opmerking: “Je mag wel eens een 
reëler beeld schetsen”. In eerste instantie dacht ik nog 
aan een inhoudelijke kanttekening, maar ze doelde 
op mijn pasfoto in de kantlijn. Het moest dus een re-
eler plaatje worden. Hoewel ik het meer “het perfecte 
plaatje” vond, moet ik Maranka wel gelijk geven. De 
vorige foto werd al geplaatst in het clubblad van 2011 
en dateerde uit 2001. Vanaf nu dus een nieuwe foto, 
of eigenlijk een “oudere” foto, zodat u niet schrikt 
wanneer we elkaar binnenkort weer eens zien bij een 
hardloopwedstrijd of een jaarvergadering.

Agenda ledenvergadering 2021
Geachte leden, 

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

 op zaterdag 26 juni 2021
 Locatie:   
   Hotel Mitland, Ariënslaan 1, 3573 PT Utrecht, 030 2715824
        Aanvang 14.00 uur, inloop tussen 13.30 en 14.00 uur
                                 
De agenda voor deze ledenvergadering luidt als volgt:

1. Opening + vaststellen agenda

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Vaststellen conceptnotulen ledenvergadering d.d. 27-06-2020 (zie avVN nieuws nummer 1-2021)

4. Vaststelling jaarverslag van het secretariaat (zie avVN nieuws nummer 1-2021)

5.  Financieel jaarverslag van de penningmeester (wordt ter plaatse verstrekt, lees de visie van de penningmeester 
elders in dit blad)

6. Verslag kascommissie 

7. Pauze

8.     Begroting en contributie 2022 

9.  (Her) verkiezing bestuursleden:
  Het bestuur bestaat op het ogenblik uit 4 bestuursleden: Gijs van den Hurk,  Mart Verboord, Toon Verkerk en 

Hans Wortel. Toetreden Anja van Vliet tot het bestuur zodat zij alvast kan meelopen.
  Toon Verkerk en Hans Wortel zijn aftredend en herkiesbaar. Als er leden zijn die zitting willen nemen in het 

bestuur, dan kunnen zij daarover contact opnemen met de secretaris Hans Wortel.

10. Activiteiten avVN 2021 op voordracht van het bestuur

11. Clubblad/ “avVN”-kilometerteller / Ranglijsten

12. Ledenadministratie/Ledental

13. Voorstellen/discussiepunten van het bestuur 

14.   Rondvraag

15. Prijsuitreiking van de ranglijsten en marathon

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

avVN ledenvergadering 2021
Op dit moment mogen en kunnen we maximaal 30 
personen ontvangen tijdens de Algemene Leden-
vergadering van avVN. 

Mogelijk dat de komende weken dit aantal nog gro-
ter mag worden. Het zal overigens een mooie uitda-
ging worden om dat aantal van 30 te halen. 

De voorgaande tien ledenvergaderingen scoorden 
we 80% onder de 30 aanwezigen. Vanaf 2011: 23-
23-25-37-23-45-26-24-23-16. 

De positieve uitschieter had te maken met de vie-
ring van ons 50 jarig jubileum en het magere aantal 

aanwezigen van vorig jaar had natuurlijk alles met 
corona te maken. Dit keer ook geen combinatie met 
een Vlinderloop in Houten. Deze hardloopwedstrij-
den beginnen in september hopelijk weer aan een 
nieuw seizoen. 

Desondanks hopen we veel leden te mogen ont-
moeten op de jaarvergadering. Met hulp en me-
dewerking van Hotel Mitland zorgen we voor een 
veilige omgeving waar we op gepaste afstand en in 
een prima accommodatie kunnen vergaderen.
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In memoriam Jacques van Willigenburg 
3 mei 1936 – 3 april 2021

Jacques is geboren en getogen in Utrecht. Ondanks 
zijn voorliefde voor de sport, was hij in zijn jeugdjaren 
aan het bed gekluisterd. Door een vergroeiing van de 
heup lag hij van zijn zesde tot zijn twaalfde veel op bed. 
Eerst met een rekverband, twee jaar in het gips en nog 
eens twee jaar met een beugel. De lagere school kon 
Jacques niet volgen, maar hij kreeg privéles. 

De lichamelijke handicap is hij gelukkig probleem-
loos te boven gekomen. Na teamsporten als voetbal, 
handbal en korfbal besloot hij als zeventienjarige lid te 
worden van atletiekclub Hellas in Utrecht. Hij leefde 
zich vooral uit op de 800 en 1500 meter. Ook was hij in 
deze tijd al redacteur van het clubblad en bestuurslid.

In 1965 trouwde Jacques met Lida Mook. Samen lie-
pen ze hardloopwedstrijden, nu ook langere afstan-
den, en namen ze deel aan vele marathonreizen. Ze 
kregen een dochter, Hetty, en 2 zoons, Marc en Jörgen.

Zijn journalistieke loopbaan begon bij het Noord Hol-
lands Dagblad, maar vanaf 1969 werkte Jacques voor 
het Utrechts Nieuwsblad, dat later werd ingelijfd door 
het Algemeen Dagblad. De drukste periode van de 
week was de zondagmiddag/avond. De deadline om 
de verslagen op te sturen lag rond 22.00 uur.

Een maand voor zijn 85e verjaardag is Jacques van Willigenburg in Amerongen overleden. In maart 2012 
nam hij afscheid van avVN en werd hij benoemd tot erelid. Jacques heeft veel betekend voor avVN, maar 
ook voor de hardlopers buiten onze vereniging. 

Op die zondag bezocht hij vaak één of meerdere sport-
wedstrijden en de rest handelde hij af per telefoon.

Hij kwam natuurlijk graag bij de grotere atletiek-eve-
nementen in de buurt van Utrecht: De UN-marathon, 
de Linschotenloop, de Amersfoort Marathon etc.

Al snel nadat Jacques lid werd van avVN, werd hij ge-
vraagd om (hoofd)redacteur van “De Veteraan” te wor-
den. In 1985 nam hij deze taak over van Gerrit Glas. In 
een tijd dat avVN uitgroeide naar bijna 2000 leden, was 
het clubblad het belangrijkste communicatie middel 
van onze landelijke vereniging. De Veteraan werd dan 
ook een lijvig blad met veel vaste medewerkers. Tot en 
met 2011 (26 jaar!) bleef Jacques de hoofdredacteur.

In 1996 werd Jacques ook lid van het bestuur. Eerst als 
lid, van 2003 t/m 2006 als vicevoorzitter en van 2007 
tot 2012 als voorzitter.
Jacques was onder Jan Sikkens vicevoorzitter en om-
dat de vergaderingen altijd plaatsvonden bij aanwezig-
heid van alle bestuursleden, was deze taak meer een 
“papieren” functie.

Toen Jan in 2007 vertrok, is Jacques “onder protest” 
voorzitter geworden. Hij ambieerde dit namelijk hele-
maal niet.
Hij leidde de vergaderingen, maar had verder geen be-
stuurstaken. Hij was natuurlijk ook redacteur van het 
blad en dat kostte hem veel tijd. Hij bracht meerdere 
keren per uitgave een bezoek aan drukkerij de Jong in 
Driebergen. Samen met hen zette hij het blad in elkaar.

In zijn periode als bestuurslid waren ook de marathon-
reizen en de organisatie van de Uilentorenloop een 
hoofdtaak van Jacques.
De hardloopreizen werden georganiseerd naar vooral 
Aziatische landen. Vele avVN-leden hebben aan die rei-
zen deelgenomen.

Jacques was een van de “motoren” van de Uilentoren-
loop in Leersum.

Begin jaren 80 werd deze loop georganiseerd door 
HDS uit Leersum i.s.m. Hellas Utrecht. Later werd de 
samenwerking met Hellas gestopt en ging men, zeker 
door toedoen van Jacques, in zee met avVN. Vanwege 
organisatorische omstandigheden kwam in 1995 een 
eind aan de reeks lopen, maar door de vele reacties 
werd deze in 1997 in ere hersteld, eerst als trimloop en 
later ook als KNAU-wedstrijd (21.1 km).

In 2007 was de laatste Uilentorenloop. Bij deze editie 
zaten ook de avVN-bestuursleden Jan van Alphen en 
Johan van Santen in de werkgroep. Er werd toen voor 
het eerst een wandeltocht aan het programma toege-
voegd.
avVN-lid Arie Bleijenberg en zijn vrouw Ad, oud-buren, 
en Jacques en Lida, waren ook actief bij de Uilentoren-
loop. Ad zat vaak achter de inschrijftafel en Arie deed 
allerlei hand- en spandiensten. Zo zorgde hij er bijvoor-

beeld voor dat er een caravan stond bij de finish waarin 
de jury zitting had. Omdat de plaatselijke vrijwilligers 
moeilijk te motiveren waren, is de editie van 2008 en 
verder er nooit van gekomen. Jammer, want het was 
een zeer geliefde en mooie loop die door lopers uit het 
hele land werd bezocht.

Op 22 december 2006 werd aan Jacques een speld van 
verdienste van de gemeente Utrechtse Heuvelrug uit-
gereikt. Daarbij werden zijn verdiensten omschreven:
“Organiseren Uilentorenloop, organiseren bevrijdingsloop 
Wageningen, stimulator en begeleider div hardloopgroe-
pen op de Heuvelrug, organisator en begeleider van reizen 
voor 60+ naar loopevenementen over hele wereld, be-
stuurslid Veteranen Nederland, hoofdredacteur clubblad 
avVN Nieuws".

In de laatste jaren van zijn voorzitterschap vonden 
de algemene ledenvergaderingen vaak plaats bij het 
“Leersums Laarsje”, het geliefde pannenkoekenrestau-
rant van Jacques.
Toen daar toch wat klachten waren v.w.b. het “geluid”, 
zijn daarna nog enkele vergaderingen gehouden in 
“Een wereld van Verschil”, het restaurant in Leersum 
van zijn zoon Marc.
Ook werden in het “Leersums Laarsje” bestuursver-
gaderingen gehouden, later gebeurde dat meer bij de 
bestuursleden thuis.

Jacques en Lida waren heel vaak te vinden op het eiland 
Terschelling. Zij gingen daar elk jaar wel een paar we-

ken heen. De auto en de honden gingen dan ook mee.

Van en na het overlijden van zijn vrouw Lida heeft 
Jacques veel leed gehad. Lida deed alles voor hem en 
toen zij wegviel, werd het heel moeilijk voor Jacques 
om voor zichzelf te zorgen. Ook zijn geheugen liet hem 
op een gegeven moment in de steek.

Hij heeft zijn laatste jaren doorgebracht in “De Ridder-
hof” in Amerongen. De laatste tijd zelfs in een soort ge-
sloten afdeling, waar hij alleen onder begeleiding naar 
buiten mocht. 

Op 3 april 2021 overleed ons erelid Jacques van Wil-
ligenburg. We blijven hem herinneren als een gedreven 
verenigingsman, die door zijn kennis en kunde enorm 
veel heeft betekend voor de atleten en die van avVN 
in het bijzonder. 

We wensen de kinderen, kleinkinderen, verdere fami-
lie en vrienden veel sterkte bij dit verlies.

Namens Bestuur avVN
Toon Verkerk

Met dank aan
Johan van Santen
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Spijkenisse-SPARK marathon
Tijdens de vijftiende editie van het evenement Spij-
kenisse-SPARK Marathon op 28 november 2021  zal 
de hele marathon weer een mooi sportief hoogtepunt 
worden. Bovendien wordt ook een halve marathon, 
een tien kilometer en een vijf kilometer gelopen.

Dit sportieve evenement behoort tot de grote 
evenementen van Spijkenisse en heeft ook op de 
hardloopkalender een vaste plaats veroverd. Veel 
lopers sluiten hun jaar af op deze door SPARK ge-
organiseerde marathon. Volgens de Marathon en 
Ultracup organisatie behoort de marathon van 
Spijkenisse tot de top wat betreft het aantal deel-
nemers uit hun klassement.

Hierbij zal het door de Atletiekunie gecertificeer-
de parcours een grote rol spelen.  Er wordt gelopen 
door de polders van Nissewaard en de laatste ki-

lometers voeren door het centrum van Spijkenisse. 
Ondanks de gevoeligheid voor het weer blijkt dit 
parcours toch snel te zijn, veel lopers lopen hier 
hun beste jaarresultaat. Ook  het parcours van de 
halve marathon is door de Atletiekunie gecertifi-
ceerd.

Genoeg redenen dus voor hardlopers om zich in te 
schrijven. Dat kan via de website www.spijkenis-
semarathon.nl  In de laatste editie, 2019,  waren er 
ruim zestienhonderd  inschrijvingen, ongeveer het 
maximum van wat de organisatie haalbaar acht. 

Een flink aantal deelnemers kwam uit het buiten-
land. We zullen echter voor de marathonafstand 
geen limiet hanteren. 
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De Veteraan uitgegeven. Nu is het een speerwerper 
die zijn techniek laat zien. Vanaf het laatste jaar van de 
20e eeuw gaat ons clubblad “avVN nieuws” heten.

Aantal pagina’s
Het aantal pagina’s van De Veteraan is altijd wel een 
onderwerp van discussie gebleken. Uit mededelingen 
van het bestuur en verslagen van jaarvergaderingen 
blijkt dat iedereen het belang van het clubblad on-
derkent, maar de kosten daarvan mogen niet te hoog 
worden. Veelvuldig wordt aan de leden, en natuurlijk 
ook aan de redactie, duidelijk gemaakt dat 40 pagina’s 
een maximum is. Tot en met 1985 is dit geen enkel 
probleem. Van 1975 tot en met 1980 komen de vier 
bladen per jaar meestal niet boven de 80 pagina’s uit. 
En van 1980 tot en met 1985 gaan de dan zes bladen 
per jaar geleidelijk van 120 naar 160 pagina’s per jaar. 
In deze periode wordt De Veteraan echter aangevuld 
met een behoorlijk pak gestencilde vellen waarop de 

complete hardloopkalender van die periode staat 
vermeld. Vanaf 1986 wordt besloten om die hard-
loopkalender in het blad af te drukken. Eerst liggend 
in het midden van het blad, later staand. Vanaf dan tot 
2000 lukt het nog maar 3 jaargangen om óp of ónder 
het maximum van, 6 x 40 is, 240 pagina’s te blijven. 
Alle andere jaargangen wordt dat aantal (ruim) over-
schreden. In 1994 is de druk op de redactie het grootst 
geweest, want dan lukt het om elke uitgave op precies 
40 pagina’s uit te komen. 1999 is met 328 pagina’s een 
enorme uitschieter en dan blijkt 40 pagina’s per uit-
gave niet meer mogelijk te zijn.
 
Advertenties
Vanaf 1986 tot zeker het eind van de periode die ik in 
dit deel beschrijf (2020) heeft vakantiedorp De Jut-
berg in Laag Soeren een advertentie geplaatst in De 
Veteraan. Eigenlijk was dit ook een partner van avVN 

In 1985 werd Jacques van Willigenburg de nieuwe 
hoofdredacteur. 26 jaar bekleedde hij deze functie. In dit 
tweede deel van de clubbladhistorie van avVN beschrijf 
ik de periode van 1985 tot 2000. In de volgende uitgave 
komt dan de periode van 2000 tot en met 2011 aan de 
orde. 

De redactie
Hoofdredacteur Gerrit Glas pleitte in nummer 4 
van 1984 voor minder marathonverslagen en meer 
aandacht voor andere onderdelen van de atletiek. 
Tevens deed hij in dat artikel een oproep tot een 
nieuwe hoofdredacteur. In het eerste nummer van 
1985 stond Jacques van Willigenburg als hoofdre-
dacteur vermeld. In die tijd bestond de redactie nog 

uit een groot aantal leden en medewerkers. Teksten 
werden vaak nog handgeschreven aangeleverd en 

moesten worden getypt. Eerst op stencils, maar 
later konden de bladen met een tekstverwerker 

worden ingedeeld. 
In de colofon stonden de namen van de re-

dactieleden vermeld. Gijs Knoppert (1981-
1986), Sophie Wisman (1986-1995) en 

Carel Dericks (1987-1993) bleven voor 
langere tijd de redactie versterken. In 

1994 werd Jan Willem Ensing aange-
steld om de advertentie zaken en PR 

voor zijn rekening te nemen. 

Vormgeving en druk
De voorpagina die in 1983 door Henk Neu-

teboom was ontworpen (zie vorige nummer) 
bleef tot en met 1993 gehandhaafd. Drukkerij van 
Haeringen bv te Den Haag was tot 1986 verant-
woordelijk voor de uitgave van De Veteraan. In 1986 
nam drukkerij de Jong uit Driebergen deze taak over. 
Langzamerhand begon het blad een strakkere vorm-
geving te krijgen. Weliswaar wisselden de kopteksten 
regelmatig van lettertype en was aan de lettertypes 
te zien dat meerdere medewerkers de teksten had-
den uitgewerkt, maar de nieuwe ontwikkelingen van 
de druktechnieken werden steeds meer zichtbaar. 
In 1987 werden de pasfoto’s bij vaste medewerkers 
geïntroduceerd en als in 1993 drukkerij de Jong ook 
de vormgeving op zich neemt, komt dit de leesbaar-
heid van het blad zeker ten goede. De nieuwe voor-
kant van jaargang 1994 valt echter helemaal niet in de 
smaak en wordt in 1995 vervangen door een variatie 
op het nieuwe avVN logo, dat een jaar eerder is gelan-
ceerd. Een “bevriend reclamebureau uit Breda” heeft 
de voorpagina ontworpen en deze blijft 3 jaargangen 
gehandhaafd. De kosten van het blad worden echter 
te hoog en avVN gaat op zoek naar een nieuwe druk-
ker. Em. de Jong uit Baarle Nassau (geen familie) laat 
vanaf 1996 De Veteraan van de persen rollen. 
Ondertussen gaat avVN lid Liesbeth Witteveen zich 
meer met de vormgeving bemoeien. De Lucida Calli-
graphy wordt gebruikt voor alle kopteksten en de lay 
out oogt rustiger en gestructureerd. In 1998 ontwerpt 
Liesbeth een nieuwe voorkant. Een in rood gedrukte 
foto van een hoogspringer (met “straddle” techniek) is 
elke uitgave van die jaargang hetzelfde en rechtson-
der is ruimte voor een zwart-wit foto. De hoofdredac-
teur kan daardoor weer een “omslagverhaal” maken, 
welke mogelijkheid in de vier jaargangen daarvoor 
niet bestond. In 1999 wordt de laatste jaargang van 

Jaargang 55 een jubileum deel 2

30e jaargang 1996

28e jaargang 1994

De hardloopkalender

32e jaargang 
1998

Colofon

leden begint al in 1988. 
De baanresultaten zijn in eerste instantie een onder-
werp voor Gijs Knoppert, maar later trakteren ook 
Nico Storre en Ton Smeets de lezers van De Veteraan 
op veel nieuws, uitslagen, ranglijsten en wetenswaar-
digheden van de baanatletiek.
Ook de hardloopkalender levert vele pagina’s lees-
voer op. Eerst liggend afgedrukt in het midden van 
het blad en met een omvang van minstens 12 pagina’s 
later staand afgedrukt, waardoor het aantal pagina’s 
kan worden teruggebracht naar 7. De kalender komt 
tot stand met medewerking van Le Champion. Vele 
medewerkers zijn druk met het produceren van deze 
kalender waaronder Hetty van Willigenburg, dochter 
van, die dit jarenlang doet. Later zijn ook Cees Rovers 
en Hans Caspers verantwoordelijk voor de hardloop-
kalender. 
In 1989 begint Hans Vugts met het schrijven van een 
boekbespreking. Aanvankelijk onder de eenvoudige 
titel “boekbespreking”, maar vanaf 1997 onder het 
kopje “voor u gelezen”. Elders in dit blad leest u boek-
recensie 170. Dit getal kan ik zonder veel moeite 
produceren, want Hans nummert vanaf 1989 zijn 
recensie wanneer hij deze bij de redactie indient.

Sluitingsdatum inleveren copy
In de colofon van De Veteraan nummer 6 van 
1 december 1990 stond de volgende tekst: 
De sluitingsdatum voor het inleveren van 
copy is om technische redenen gesteld op 
zes weken vóór de verschijningsdata van 
De Veteraan. Dus voor De Veteraan 
editie februari 1991: 15 december 
1990.
Deze tekst werd lange tijd in elke 
uitgave, met aanpassing van de 
data, herhaald. Hieruit blijkt dat twee 
weken na het verschijnen van De Veteraan 
de aanlevering voor de volgende editie al afge-
rond moest zijn. Het laten verschijnen van De Vete-
raan was in die tijd zeker een jaartaak!

En dan nog dit
avVN was ook een reislustige vereniging. In De Ve-
teraan stonden vaak reisverslagen van meerdere 
pagina’s lang en natuurlijk voorzien van vele foto’s. 
Ook namen onze leden deel aan Wereld en Europese 
kampioenschappen voor Masters. Natuurlijk was het 
presteren daarbij belangrijk, maar meer nog werd er 
genoten van de nieuwe ontdekkingen in de organise-
rende landen en steden. Ook de marathonreizen, naar 
o.a. Athene en Maleisië, zullen ongetwijfeld gezorgd 
hebben voor blijvende en dierbare herinneringen bij 

de deelnemers. Elders in dit nummer een col-
lage van foto’s en artikelen die Rinus 

Groen kon opduiken uit 
zijn archief. Ik neem 

aan dat bij veel leden 
en oud leden de ver-

slagen uit De Veteraan 
in de plak- en fotoboe-

ken terecht zijn gekomen, 
waardoor de herinnering 

aan die goede, oude tijd le-
vend blijft.

want de jaarlijkse trainings-
weekenden, veelal in combi-

natie met de jaarvergadering 
werden hier gehouden. Ook 

vanaf 1986 werd het aan-
tal aankondigingen van 

hardloopevenementen  
groter. avVN werkte 

samen met het 
Trimloopboekje 

(van Le Cham-
pion) en had 

daardoor veel 
c o n t a c t e n 

met organisa-
ties. Met een 

oplage van tus-
sen de 1500 en 

2000 in een lande-
lijk verspreidingsge-

bied was De Veteraan 
natuurlijk ook een aan-

trekkelijk blad om te ad-
verteren. 

Bouwman sportprijzen is 
van 1992 tot en met 1997 

een trouwe adverteerder. In 
de tweede helft van de negen-

tiger jaren, als ook het aantal 
pagina’s van het blad omhoog 

schiet, worden de adverteerders steeds groter in aan-
tal. Vaak bestrijken ze 5 tot 10 pagina’s van het blad. 
De aanstelling van Jan Willem Ensing als medewerker 
advertentie zaken heeft daar zeker toe bijgedragen.  
Vanaf 1996 verschijnt er voor het eerst op de achter-
zijde van De Veteraan een paginagrote advertentie. 
New Line Sportswear krijgt deze primeur. Penning-
meester Jan van Alphen gaat zich eind jaren negen-
tig meer met de acquisitie bemoeien en ook dit zorgt 
weer voor een toename van het aantal adverteerders. 

De inhoud 
De omslagfoto zorgt elke uitgave voor een artikel van 
de hoofdredacteur. Dit groeit uit tot een paginagroot 
artikel over een atleet die een uitzonderlijke prestatie 
heeft verricht. De minilooplamp stelt ook jarenlang 4 
tot 6 leden per uitgave voor. Eerst zijn het Jan Verloop, 
Carel Dericks en Jan van Ginkel die de leden, vaak 
telefonisch, een interview afnemen en daar dan een 
mooi verhaal van maken. Jan Boomsma, Hans Cas-
pers en Jan de Krijger nemen die taak later over. En 
vanaf 1995 worden de meeste interviews afgenomen 
door Wil Palmans en Jacques van Willigen-
burg.
Uitslagen vullen natuurlijk altijd een be-
langrijk deel van De Veteraan. Henk 
Buit uit Rotterdam vormt een heel 
team om zich heen, waaronder ook 
Ruud en Gerda Riksman, die alle 
resultaten van onze leden pro-
beren te achterhalen. In die tijd 
een enorme klus, want uitsla-
gen.nl en een handig zoek-
systeem bestaan nog niet. 
Het vernoemen van de 
nummer 1 in elke cate-
gorie en daarna de re-
sultaten van de avVN 
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Rinus Groen en Jan de Hollander hebben al een lange historie als 

het gaat om lidmaatschap van avVN. Daarnaast kunnen ze bogen 

op uitstekende prestaties in de hardloopwereld. 

Rinus is vaak deelnemer en organisator van hardloopreizen ge-

weest en Jan heeft de verslagen van zijn prestaties in plakboeken 

bewaard. In hun archief duiken de naam en foto’s van Jacques van 

Willigenburg regelmatig op. Hierbij een impressie van herinnerin-

gen, waardoor Jacques niet vergeten wordt. 

Toon Verkerk

Maar de herinnering blijft

Penang 1990

Start marathon 
Penang 1990

Jan den 
Hollander 

met Jacques

Jacques v Wilgenburg op de voorpagina 1983

Penang 1990

Marathon Athene 1980

Cruise tijdens 

Athene reis 1980

verslag Maleisie 1990

krantenartikel Jacques
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Tussenstand Ranglijsten 2020-2021 
5 KILOMETER 
     
VROUWEN 55-59 JAAR     
Anja van Vliet-Bolwerk 0:22:19 22-feb-2020 Tilburg 
Nicolette Steegeling-Bakvis 0:27:05 5-jan-2020 Leiden 
 
VROUWEN 60-64 
Marion Wenders 0:39:07 6-sep-2020 Valkenburg 

VROUWEN 65-69 
Trijnie Heeres 0:25:07 29-feb-2020 Groningen 

VROUWEN 70-74 
Ria van Weezep 0:26:47 25-sep-2020 Lelystad 

MANNEN 60-64 
Gert Jan Tichelaar 0:18:51   02-sep-2020  Zeewolde 
Jan van Zalinge 0:27:20 08-mrt-2020 Purmerend 

MANNEN 65-69 
Gijs van den Hurk 0:19:34 13-sep-2020 Rijen(NB) 
Arie van der Ham 0:22:35 29-aug-2020 Baambrugge 
Cees de Vries 0:24:37 25-sep-2020 Zwolle 
Johan van Santen 0:32:19 27-sep-2020 Amersfoort 

MANNEN 75-79 
Joop Raaphorst 0.28.50 5-jan-2020 Hoek van Holland

10 KILOMETER 

VROUWEN 55-59
Anja van Vliet-Bolwerk 0:45:23 25-jan-2020 Hoornaar 
Nicolette Steegeling-Bakvis 0:27:05 5-jan-2020 Leiden 

VROUWEN 60-64 
Marion Wenders 1:24:35 12-jan-2020 Beek 

VROUWEN 70-74 
Ria van Weezep 1:00:00 1-mrt-2020 Lelystad 

MANNEN 60-64 
Jan van Zalinge 0:52:10 26-jan-2020 Zaandam 

MANNEN 65-69 
Gijs van den Hurk 0:39:47 25-jan-2020 Hoornaar 
Arie van der Ham 0:46:03 25-jan-2020 Hoornaar
Jan Stolker 0:47:53 11-jan-2020 Zweelo
Cees de Vries 0:49:36 18-jan-2020 Heerde 
Harry Boezer 0:51:08 1-mrt-2020 Moergestel

MANNEN 70-75
Drikus Haalboom 0:43:16 25-jan-2020 Hoornaar

MANNEN 75-79 
John van Gilst 1.03.02 4-jan-2020 Oud Beijerland

15 KILOMETER 

VROUWEN 55-59 
Anja van Vliet-Bolwerk 01:12:19 8-mrt-2020 Nieuw-Wehl 
Nicolette Steegeling-Bakvis 01:30:52 18-jan-2020 Rhenen 

VROUWEN 70-74 
Ria van Weezep 01:26:28 5-jan-2020 Lelystad 

MANNEN 65-69 
Jan Stolker 01:12:09 25-jan-2020 Havelte 
Arie van der Ham 01:13:57 10-okt-2020 Houten

10 ENGELSE MIJL 

VROUWEN 55-59 
Anja van Vliet-Bolwerk 01:16:24 4-jan-2020 Woudenberg 

VROUWEN 65-69  
Trijnie Heeres 01:23:46 2-feb-2020 Apeldoorn 

MANNEN 65-69 
Arie van der Ham 01:17:18 4-jan-2020 Woudenberg
Jan Stolker 01:17:45 29-feb-2020 Langezwaag 
Cees de Vries 01:23:59 4-jan-2020 Woudenberg

21.1 KILOMETER 

VROUWEN 55-59 
Anja van Vliet-Bolwerk 01:47:56 18-jan-2020 Heerde 
Nicolette Steegeling-Bakvis 02:43:01 15-feb-2020 Dieren

VROUWEN 65-69 
Trijnie Heeres 02:02:38 12-jan-2020 Egmond 

VROUWEN 70-74 
Ria van Weezep 02:05:51 12-jan-2020 Egmond 

MANNEN 65-69 
Arie van der Ham 01:47:38 8-feb-2020 Bennekom 
Cees de Vries 01:50:18 1-mrt-2020 Vorden

MANNEN 75-79 
Joop Raaphorst 02:10:13 8-mrt-2020 Den Haag 
John van Gilst 02:23:28 25-jan-2020 Lier BE

In 2021 zijn nog geen hardloopwedstrijden geor-
ganiseerd. De kans is groot dat in juni, mogelijk juli, 
kleinschalige organisaties weer wedstrijden gaan 
opstarten. Normaal worden er in de maanden juli 
en augustus niet zo veel wedstrijden georganiseerd, 
maar mogelijk dat dit in 2021 wel gebeurt. Veel 
mensen zullen hun vakantie, noodgedwongen, in 
eigen land moeten doorbrengen en mogelijk dat dit 
ook tot het houden van hardloopwedstrijden leidt. 
In het najaar staat de hardloopkalender in ieder ge-
val vol met (deels uitgestelde) marathons en andere 
hardloopevenementen.

Voor de ranglijsten hopen we dus weer een klasse-
ment te kunnen opstellen van de loopresultaten van 
onze leden. De resultaten van gelopen wedstrijden 
in 2020 tellen mee. Twee deelnemers aan de Rang-
lijsten is het vorig jaar gelukt alle lopen van het klas-
sement te volbrengen. Anja van Vliet en Arie van der 
Ham zullen daarom tijdens de Ledenvergadering op 
26 juni een speciaal aandenken ontvangen. 
Als u in het huidige jaar in een nieuwe leeftijdsca-
tegorie komt, kunt u de resultaten van het vorig 
seizoen meenemen naar de “oudere” leeftijdscate-
gorie. Deze (tussentijdse) aanvulling geldt natuur-
lijk voor het overall klassement, zodat u wat meer 
speel(loop)ruimte heeft om alle afstanden binnen 
het overall klassement te volbrengen. Deelnemers 
aan de ranglijsten hoeven overigens niet alle afstan-
den te lopen, maar kunnen zich ook concentreren 
op bijvoorbeeld alleen de 5 kilometer. Daarnaast 
blijft ook het Marathon klassement gehandhaafd. 
In deze afzonderlijke categorieën kijken we wel 
naar de exacte leeftijd op de datum van de loop. 
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 klas-
sement ontvangt een medaille en de nummers 1, 2 
en 3 een oorkonde. Op onze site worden de uitsla-

gen per afstand overzichtelijk bijgehouden en in het 
februarinummer 2022 van het clubblad wordt er 
een uitslagenlijst gepubliceerd van alle afstanden. 
Onze leden zullen zelf de uitslagen moeten melden 
aan de organisatie. Het is dus niet zo dat de organi-
satie uw resultaten op het internet gaat opzoeken 
(hooguit ter controle van uw opgave). Deze laatste 
voorwaarde is opgesteld, omdat de organisatie via  
uitslagen.nl wel veel, maar niet alle uitslagen kan 
vinden.

Voor het doorgeven van de uitslagen zijn de volgen-
de regels:
  -  er is 1 emailadres hiervoor beschikbaar  

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

met november dienen vóór de 15e van de vol-
gende maand gemeld te zijn. 

 -  uitslagen gelopen in de maand december die-
nen 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 tijd.

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

Tijdens de komende jaarvergadering van 26 juni 
2021 staat het onderwerp “Ranglijsten” op de 
agenda. Mogelijk dat n.a.v. voorstellen van onze le-
den er nog aanpassingen gemaakt gaan worden in 
de regels. Mocht u dus voorstellen hebben om de 
opzet te wijzigen/verbeteren laat dit dan weten tij-
dens de vergadering en/of mail mij alvast hierover, 
zeker wanneer u niet aanwezig kunt zijn tijdens de 
jaarvergadering. In de komende clubbladen zullen 
wij de regels onder uw aandacht blijven brengen. El-
ders in dit clubblad staan de voorlopige ranglijsten 
gepubliceerd.

Ranglijsten avVN 2021

Toon Verkerk
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avVN Kilometerteller 2021
Nog steeds mogen er door de “Coronamaatregelen” geen 
hardloopwedstrijden worden georganiseerd. Versoepe-
ling van de regels geeft ons goede hoop voor de periode 
na augustus. 

Vele marathons staan in de maanden september en 
oktober gepland en ook grootschalige evenementen 
uit het voorjaar zijn naar het najaar verplaatst. In deze 
uitgave van het avVN nieuws worden meerdere wed-
strijden via een advertentie gepromoot en we hopen 
dat onze leden en kilometertellers daar hun voordeel 
mee doen. Het aantal deelnemers aan virtuele wed-
strijden is de afgelopen maanden niet merkbaar gro-
ter geworden en voor de meeste kilometertellers lijkt 
het dus geen geschikt alternatief. 

Tijdens de jaarvergadering van avVN op zaterdag 26 
juni 2021 staat ook het onderwerp “kilometerteller” 
op de agenda. Deelnemers, die lid zijn van avVN, kun-
nen daar meebeslissen over de regelgeving van de ki-
lometerteller en eventuele aanpassingen voorstellen.

Begin maart kwam kilometerteller Frans Scheuneman met Corona 
op de IC te liggen. Zijn vrouw Gea bracht hem de beker en dat zorgde 
uiteraard voor veel emotie. Frans kon de IC gelukkig redelijk snel ver-
laten en herstelde daarna goed.

Frans had zijn kilometer totaalstand in 2020 afgesloten op 49.829 ki-
lometer. In de eerste maanden van 2021 had hij, voor zijn ziekte nog 
162 kilometer gelopen. Inmiddels heeft Frans 3x een virtuele Chal-
lenge van ieder 3 kilometer volbracht en daarmee maakte hij op 9 mei 
jl. de 50.000 kilometer vol.
Proficiat Frans met dit geweldige resultaat.

Lopen in coronatijd is geen probleem, maar deelnemen aan 
hardloopwedstrijden is dat wel. Het vergroten van de ver-
zameling medailles, waarvan we in de vorige edities mooie 
voorbeelden hebben gezien, kwam dus stil te liggen. De ge-
organiseerde, virtuele wedstrijden hebben dat “probleem” 
ruimschoots opgelost. 

Prachtige medailles worden opgestuurd wanneer een hard-
loper zijn of haar “bewijs van lopen” heeft ingediend. Je kunt 
nu dus lekker hardlopen en genieten van de natuur, terwijl je 
een prachtige medaille krijgt van de City Run.

In het vorige avVN nieuws konden wij de uitslag van de kilometerteller 2020 bekendmaken. Inmiddels hebben de 
prijswinnaars hun beker ontvangen. 

VROUWEN
1. Nicolette Steegeling-Bakvis 812 kilometer
2. Marion Wenders 599 kilometer

Op het moment dat het aan organisaties wordt toe-
gestaan om (hardloop)evenementen te organiseren, 
kunnen de deelnemers hun gelopen kilometers op de 
gebruikelijke manier gaan registreren. Deel-
nemers aan de kilometerteller worden 
hierover per mail geïnformeerd, zodra de 
Atletiekunie het organiseren van wedstrijden 
toestaat. De periode waarin kan worden deel-
genomen aan virtuele wedstrijden is verlengd 
tot en met maandag 30 augustus 2021. 

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

Heeft u op- of aanmerkingen m.b.t. de kilometerteller 
neem contact op met: 
Toon Verkerk: verkerktoon@gmail.com - 06-50266333
Veel succes met de kilometers!

KILOMETER

TELLER 

2014

KILOMETER

TELLER 

2014
KILOMETER

TELLER 
2014

Toon Verkerk

Op het podium en meer
NESCIOLOOP VIRTUEEL
Amsterdam 10-18 april 2021
15 kilometer
M55 Peter Zwart 3e 1:42:47

KONINGSLOOP VIRTUEEL
Hasselt 24 april t/m 1 mei 2021
5 kilometer
M Gert Jan Tichelaar 1e 0:18:45

DE PRIJSWINNAARS VAN DE KILOMETERTELLER 2020

FRANS SCHEUNEMAN MAAKT 
DE 50.000 KILOMETER VOL

VIRTUEEL LOPEN EN REËEL BELONEN

NICOLETTE STEEGELING-BAKVIS
OSTERLAUF VAN LAUF WEITER
zondag 4 april
7,5 km 0.44.41 2e V55

GP VAN DER STADT DÜBENDORF VAN VIRACE
zaterdag 10 april
5 km 0.28.33 2e V51-60 

SONNTAGS CHALLENGE VAN LAUF WEITER
zondag 11 april
10 km 0.58.05 1e V55 

SONNTAGS CHALLENGE VAN LAUF WEITER
zondag 9 mei
5 km 0.27.54 2e V55 

Marion Wenders

Frans 
Scheuneman

Bertus van Kommer

Gijs Honing

Nicolette 
Steegling-Bakvis

Peter 
van Veen

MANNEN
1. Gijs Honing 4.722 kilometer
2. Peter van Veen 3.021 kilometer
3. Frans Scheuneman 1.329 kilometer
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Profiel Henk de Kleine
Geboortedatum : 2 April 1939
Geboorteplaats : Zwolle
Woonplaats : Dalfsen
Loopt hard sinds : 31 januari 2004
Lid van avVN sinds : December 2019
Waarom lid van avVN : Door de sportleraar Roel Gaasbeek.
Lengte : 172 cm
Gewicht : 68 kilo 
Beroep : Gepensioneerd ambtenaar 
Relatie : Gelukkig gehuwd
Hobby’s : Tuinieren, reizen en sporten.
Aantal kilometer per week : 20 tot 30 km

PERSOONLIJKE RECORDS
Baan:
200 m : 42,99sec Wageningen 18 september 2020
400 m : 1:49,39 min Wageningen 18 september 2020 (tijdens lopen geblesseerd geraakt). 

Weg:
5 km : 00:28:00 
10 km : 01:02:00 Diepe hel, Nijverdal Holten
15 km : 01:35:00 Zevenheuvelenloop Nijmegen
10 em : 01:39:20 Cascaderun Hoogeveen
21.1 km : 02:22:09 De Marathon Enschede Was de oudste loper

Favoriete wedstrijden:
Lange afstanden 10 en 16 kilometer  De Stationsloop en de Vecht-
daltrail 

Favoriete training:
In het bos, met mijn favoriete hardloopmaatje Sonja.

Mooiste hardloop ervaring:
Lemelerbergcross, deze is 10 km en heel zwaar.

Doelen voor dit seizoen:
Weer wedstrijden lopen.

Wat ik nog wil vertellen:
Ik hoop dat ik nog lang kan sporten en hardlopen. Records zijn niet 
belangrijk meer, maar plezier in het lopen en daardoor bij de tijd 
blijven.

Profiel Jarno Lamers   
Geboortedatum : 14 september 1998
Geboorteplaats : Almelo
Woonplaats : Almelo
Loopt hard sinds : 2016
Lid van avVN sinds : 2019
Waarom lid van avVN :  Via Bianca van Marle heb ik vernomen dat avVN een leuke vereniging is die ook 

clubbladen maakt. De clubbladen zijn namelijk altijd leuk om te lezen! Vandaar 
dat ik lid ben geworden van deze vereniging. 

Lengte : 178 cm
Gewicht : 72 kg
Beroep :  Diëtist in opleiding aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (student), hard-

looptrainer bij Hardloopschool de Mooie Vrouw (Almelo), fitnessinstructeur bij 
Studio Sport Tubbergen.

Relatie : Geen
Hobby’s : Koken, bakken, voetballen, fitnessen
Aantal kilometer per week : +/- 15 - 20 km

PERSOONLIJKE RECORDS:
Weg:
10 km : 00:40:45

Favoriete wedstrijden: 
Dom Verdan Loop in Reutum. Een leuke loop in het mooie 
Twente. Je begint om 07:00 uur met de wedstrijd en daarna 
geniet je van een Twents ontbijtbuffet. 

Marathon van Enschede. Een groot hardloopevenement in 
Twente en omstreken. Elk jaar is er veel publiek en dat maakt 
het ook dat het leuk is om te lopen. 

Favoriete training: 
Fartlek training met daarbij nog krachtoefeningen.

Mooiste hardloop ervaring:
Mijn eerste 10 kilometer wedstrijd (Marathon van Enschede). 
Zonder ervoor te hebben getraind, toch nog een mooie tijd te 
hebben neergezet. 

Doelen voor dit seizoen:
Voor dit seizoen heb ik niet echt doelen. Ik wil graag fysiek en 
mentaal gezond blijven om nog trainingen te kunnen blijven 
geven en ook mijn wekelijkse hardlooprondjes vol te kunnen 
houden. 

Wat ik nog wil vertellen:
Zorg dat je in deze tijd gezond blijft door veel te gaan hardlo-
pen (bewegen)! 

Henk na Molen tijdens 
de Ommen-Dalfsen 

Stationsloop

Henk na het lopen 
met bloemen
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De vrienden Paul Pruijmboom, Rutger Kleemans, 
Maarten Rijssenbeek en Frank van der Endt renden 
tijdens de corona crisis meerdere keren per week 

vele kilometers in ‘hun achter-
tuin’. Het adembenemende na-
tuurgebied de Zuid-Kennemer-
duinen. Over deze renavonturen 
publiceerden zij in het avVN 
nieuws #2 mei 2020. Genieten 
met volle teugen. Hardlopen in de 
Kennemerduinen. 

Kunstenares Petra Tolboom 
kreeg na het lezen en zien van 
het rijk geïllustreerde artikel een 
creatieve inval. Ze wilde de ver-
halen en beelden omzetten naar 
een ets. Het maken van een ets 
gaat volgens een eeuwenoude 
techniek waar ook Rembrandt 

een meester in was. 

Petra heeft verschillende etsplaten van verschil-
lende materialen gebruikt, van koper tot polyester. 

De platen werden bewerkt met etsnaalden, 
verf en inkt. Vervolgens zijn de pla-

ten uitgebeten. Uiteindelijk zijn 
de vijf platen één voor één over 

elkaar op etspapier gedrukt. Dit 
proces gebeurt onder de druk van 

een speciale wals. Elke ets wordt 
apart gedrukt en is daardoor uniek. 

Ze heeft een beperkte oplage ge-
maakt. 

De gelaagdheid van de renavonturen en 
vriendschap van de vier vrienden komt 

terug in deze unieke etsen. 
De etsen zijn op hun verjaardagen cadeau 

gedaan. Nu hangen de limeted edition kunst-
werken op een prominente plek bij de lopers 

thuis als herinnering aan een barre en bijzon-

Ik ga ervan uit dat u de geliefde column van Bart van 
Vliet “MastersMind” in deze uitgave gemist heeft. In 
avVN nieuws nummer 1 in 2014 begon Bart met deze 
column, nadat hij al regelmatig verslagen maakte van 
zijn hardloopbelevenissen, bijna altijd samen met zijn 
vrouw Anja.

De column sloot destijds naadloos aan op die van 
Geertje van der Sterre, die in nummer 6 van 2013 ge-
stopt was met het tweemaandelijks schrijven van een 
stukje proza. Ruim 7 jaar en in 35 uitgaven van avVN 
nieuws schreef Bart over de meest uiteenlopende on-
derwerpen, maar altijd gerelateerd aan zijn favoriete 
sport hardlopen. 
Gedachten hebben tijdens het lopen, dat is niemand 
vreemd, maar de capaciteit om die gedachten op pa-

dere periode van onze geschiedenis. 

Op de website petratolboom.nl ziet u meer werk van 
haar.  

Frank van der Endt

pier te zetten in een mooi afgerond verhaal van tus-
sen de 400 en 600 woorden, is niet iedereen gegeven. 
De columns waren afwisselend, komisch, soms ook 
kritisch, maar bovenal altijd positief.

Bart heeft aangegeven dat het nu over is met de in-
spiratie om de column te vullen. Natuurlijk betreur ik 
zijn besluit, maar kan het zeker respecteren. Om over 
een onderwerp te schrijven geeft ongetwijfeld vol-
doening als het gelukt is, maar zodra het een “moe-
ten” wordt, is stoppen een goede keuze.
Bart, bedankt voor je medewerking aan het avVN 
nieuws! Hopelijk in de toekomst nog wel eens een 
mooi verslag van een geslaagd hardloopevenement.

Toon Verkerk

Avvn nieuws inspireert kunstenaar 

Column MastersMind gemist!

Bij ieder thuis hangt een 
kunstwerk

Cover avVN nieuws
Petra Tolboom

@SpeakerBert
De prijsuitreiking
Elk evenement heeft een aantal vaste onderdelen. 
Je hebt een start, een finish en je hebt een prijsuit-
reiking. Volgens het woordenboek is een prijsuitrei-
king een samenvoeging van prijs en uitreiking en is 
de betekenis: het geven van een prijs aan de win-
naar van een wedstrijd of competitie. 

Voor dat ik zelf begon met het aan el-
kaar praten van prijsuitreikingen had 
ik er al veel meegemaakt. Als wed-
strijdzwemmer waren er bij elke slag, 
afstand en in elke leeftijdscategorie 
medailles te winnen. Bovendien had 
je estafettes, per wedstrijd waren er 
dus tientallen prijsuitreikingen. Ook 
mocht ik zelf vaak in de prijzen vallen 
bij het zwemmen, hardlopen of een 
triatlon. 

In de wegatletiek neemt de prijsuit-
reiking ook een voorname plaats in en 
zo benader ik het ook. Of het nu een 
kidsrun is in Loenen aan de Vecht, de 
uitreiking van de Bedrijvenloop bij de 
CPC in Den Haag, de uitreiking van 
de NK 10 kilometer in Schoorl of de 
gouden schoen voor de beste hard-
loopster ter wereld, steeds ga ik vol 
voor de beleving voor winnaar en pu-
bliek. Die beleving wordt verstrekt 
door het gebruik van muziek en het 
gebruik van mijn stem. Sinds jaar en 
dag heb ik voor de muziek altijd een 
cd of muziekstick bij me met prijsuit-
reikingsmuziek. 

Pompeuze muziek met een mooie intro waarbij 
de deelnemers en het publiek meteen in de ga-
ten hebben: Hier gaat iets moois gebeuren. Vaak 
vraag ik het publiek een paar minuten vooraf-
gaand aan het uitreiken van de prijzen om zich 
op te maken voor ‘de mooiste prijsuitreiking van 
de hele wereld en omstreken’, dan is de toon al 
gezet. 

Voorafgaand aan de prijsuitreiking moet ik we-
ten welke persoon de prijs uitreikt en hoe ik hem 
of haar mag aankondigen, dat is belangrijk, want 
een verkeerde naam van de prominent kan ver-
keerd uitpakken bij de organisatie. Ook de juiste 
namen van de winnaars moet ik op papier hebben 
en daarin spelen de mensen van de tijdwaarne-
ming een grote rol. 

Tijdens de prijsuitreiking hou ik de vaart erin, 
noem naam, plaats en tijd, vraag een applaus en 
maak even tijd voor een fotomoment en hop door 
naar de volgende. Ik ben getraind om de vaart 
erin te houden, bij de Dam tot Damloop deden we 
in sporthal De Vang vaak wel 30 uitreikingen in 
iets meer dan een half uur, mooi voor het publiek 
en net lang genoeg voor diegene die moest wach-
ten op zijn categorie. Ook in Schoorl draaien we 
aan het einde van een lange dag in de theaterzaal 
van De Blinkert bij het NK misschien wel 30 prijs-

uitreikingen binnen de 45 minuten inclusief het 
Wilhelmus. Cees Pronk, organisator van de Groet 
uit SchoorlRun en de Amsterdam Marathon zei 
het me eens treffend: ‘Jij bent in de wieg gelegd 
voor het doen van prijsuitreikingen.’

Gedurende mijn inmiddels honderden prijsuitrei-
kingen maak je van alles mee. Zo moest ik ooit om 
17:55 uur een prijsuitreiking doen van een hard-
loopevenement vijf minuten voordat Jim Bakkum 
zou optreden. 

Jim had net de week daarvoor de eerste Idols-
finale verloren van Jamai en het hele stads-
plein stond vanaf 10.00 uur vol met schreeu-
wende fans. Die prijsuitreiking is de snelste 
die ik ooit gedaan heb, want iedereen kwam 
natuurlijk niet voor ons. 
Verder deed ik ooit 58 prijsuitreikingen op een 
dag bij het NK-indoor in Gent (B) en begeleidde ik 
prijsuitreikingen met alle wereldtoppers van de 
afgelopen 35 jaar, allemaal kwamen ze naar voren 
toen ik hun naam opnoemde en om meer applaus 
vroeg, van Paula en Haile tot Marti, Susan, Michel 
tot Abdi. 

Talloze BN’ers reikten de prijzen uit. Ik kan het 
mijn moeder helaas niet meer vragen of ik in de 
wieg ben gelegd voor een prijsuitreiking, maar 
een goede prestatie vereist een passende uitrei-
king. De wereld gaat weer een beetje open, dus 
heeft u dit najaar ergens een loopevenement met 
een prijsuitreiking, dan ben ik uw man.

Bert Pessink

Bart van Vliet
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Hans Vugts

Voor u gelezen
Nooit meer bananen
Job Pennekamp
ISBN 978-90-829204-2-0
Uitg. Eigen beheer www. Jobpennekamp.com
Drukkerij Boekengilde, prijs € 14,95

Job Pennekamp is een gemotiveerde hardloper die in 
2013 de Marathon van Amsterdam poogde te lopen. 
Dat ging gruwelijk fout. Op het 39 kilometerpunt ging 
hij knock-out en hij vond zichzelf terug na 5 minuten, 
lijkbleek zittend tegen een boom in het Vondelpark, 
uitgedroogd en oververhit. Hij werd afgevoerd naar 
het ziekenhuis met 42 graden koorts. In het boek ver-
haalt hij hoe hij na vier jaar  een tweede poging waagt 
en in die beschrijving blikt hij met flashbacks onder-
weg terug op zijn eerste marathon poging, conclude-
rend dat hij helemaal niet goed voorbereid aan zijn 
eerste marathon begon.

Aldus start hij op een schema van 4:40 per kilometer 
met als doel in 3 uur 15’ de marathon te lopen. Dank-
zij een goede voorbereiding start hij zonder al te veel 
mentale druk in het Olympisch stadion in Amster-
dam. Het geworstel bij de start irriteert hem een klein 
beetje, maar de eerste kilometer gaat toch nog in 4:38; 
niets aan de hand dus. Hij was vroeg naar bed gegaan 
en had goed geslapen in tegenstelling tot andere wed-
strijden, waar hij maar niet in slaap kon vallen en de 
nachtrust niet veel voorstelde.

Het verhaal telt 42 hoofdstukken, zodat de marathon 
per kilometer wordt beschreven en bij bepaalde pun-
ten wordt zijn toestand in de race vergeleken met zijn 
eerste mislukte poging.
Enfin, de tweede en derde kilometer gaan heel goed, 
zelfs iets sneller dan zijn schema, ondanks dat hij veel 
lopers moet inhalen. Altijd zijn er lopers die in een te 
snel startvak zijn gestart. Het inhalen heeft wel extra 
energie gekost. Even breekt een zorg door: moet ik dat 
later niet bezuren? Maar hij beseft ook dat hij mak-
kelijker loopt dankzij de vele trainingen die hij in de 
opbouw heeft gelopen. Zijn conditie is echt een stuk 
verbeterd en dat stelt hem gerust. In zijn eerste ma-
rathon liep hij met een rugzakje, volkomen overbodig, 
want er zijn genoeg drinkposten met water, energie  
drank en bananen. Dus weer een winstpuntje mee-
gepakt. Tevens ziet hij zijn vriendin Céline die hem vol 
vertrouwen aanmoedigt. De eerste 6 kilometer wordt 
met vrijwel constante snelheid afgelegd.

Onderweg blijkt uit zijn verhaal dat hij er niets in zag 
om wedstrijden te lopen zoals een halve marathon.

Een vriend kon hem overhalen toch eens met hem mee 
te gaan. Daarna besefte hij dat het leuk en goed was en 
het dus in zijn schema inbouwde. Dat heeft resultaat: 
hij verbetert met 5 minuten zijn tijd tot 1.24.56. De 
verbetering  geeft hem veel plezier en versterkt zijn 
vertrouwen in de goede afloop van de hele marathon. 

Bij het 10 kilometerpunt moet Job plassen.  De erva-
ring heeft hem geleerd dat zoiets ongeveer een mi-
nuut duurt. Tevens komt hij langs zijn huis, even voelt 
stoppen als een optie maar hij loopt natuurlijk door. 
Vervolgens komt er een drinkpost aan waar water en 
energie drank beschikbaar is. Hij pakt dat aan en be-
seft tevens dat de druk op zijn blaas zal toenemen. Hij 
heeft zelf suikertabletten meegenomen voor het geval 
als hij in een dip komt. Hij stopt er een in zijn mond en 
drinkt een slok water. Het resultaat is een smerige 
smaak in zijn mond. (raar dat dit niet is uitgeprobeerd).

Het parkoers is hem goed bekend vanwege zijn trai-
ningen. Richting Ouderkerk aan de Amstel is de weg 
bochtig zodat er enige afwisseling is. Bij Ouderkerk 
links af de brug over en weer links af, terug naar Am-
sterdam aan de andere kant van de 
Amstel. Job voelt zich prima. Op het 
have marathonpunt klokt hij 1: 37: 
46, en dat is een minuutje sneller dan 
zijn schema. In de buurt van het 23 
kilometer meetpunt moet Job echt 
gaan plassen. Dat plassen duurt an-
derhalve minuut. Hij raakt goed uit 
zijn ritme. Vervolgens passeert hij de 
plek waar hij eens tijdens een trai-
ning door zijn enkel ging.  Bij de 30 
kilometer krijgt hij steken in zijn zij. 
Hij raakt geïrriteerd omdat een man 
achter hem blijft lopen en niet af en 
toe overneemt. De steken zijn ver-
geten. Hij kan zijn tempo goed hou-
den en is af en toe sneller. De laatste 
loodjes zijn zwaar en Job finisht op-
gelucht in 3:14:41.

Tenslotte de titel. Hij heeft tijdens 
die ruim twee jaar lange trainings-
periode zo veel bananen gegeten dat 
het hem behoorlijk ging tegenstaan.
Het boek is leuk geschreven en zal 
een beginneling zeker aanspreken.
 

De lange 
duurloop 
als therapie
 In de geneeskunde hecht men erg aan eviden-
ce based: van een behandeling moet door solide 
wetenschappelijk onderzoek zijn aangetoond dat 
deze werkzaam is. Clubs als de Vereniging tegen de 
Kwakzalverij zijn fanatiek supporter van deze stel-
ling, en richten hun pittige kritiek op niet-weten-
schappelijk bewezen behandelingen in de genees-
kunde. Dat valt met het hoofd te begrijpen, het hart 
aarzelt. 

 Tegen wetenschap is natuurlijk niet veel in te 
brengen: in de ideale wereld zou iedere interventie 
bij gezondheidsklachten gebaseerd moeten zijn op 
degelijk onderzoek naar de uitkomst van een be-
paalde behandeling. Ook bij psychische klachten 
hanteert men dit streven. In de dagelijkse praktijk 
zijn het vooral medicijnen en vormen van psycho-
therapie (denk bijvoorbeeld aan cognitieve thera-
pie) die bewezen werkzaam zijn tegen uiteenlopen-
de klachten als somberheid, impulsiviteit en gebrek 
aan concentratie. 

 De waarde van dit onderzoek is echter discu-
tabel: het onderzoek is erg duur, en de financiers 
van het onderzoek zijn vaak de fabrikanten van de 
onderzochte pillen of de instanties achter bepaalde 
therapievormen. Kortom: een zakelijk belang is een 
belangrijk motief om als sponsor van de weten-
schap op te treden. Op zichzelf hoeft dit objectief 
onderzoek niet in de weg te staan, maar er bestaat 
daardoor wel een forse bias in het onderzoek: 
zonder aanmerkelijk financieel belang wordt iets 
simpelweg niet of nauwelijks onderzocht. En in de 
historie wemelt het van voorbeelden waarin uit-
komsten die haaks stonden op het zakelijk belang 
van een sponsor verdwijnen in een diepe bureaula 
of in een donker hoekje op het internet. 

 De mogelijkheid dat via het lichaam oo
k gunstige effecten op psychische klachten kunnen 
worden bewerkstelligd is in verhouding nauwe-
lijks onderzocht. Het gebrek aan belanghebbende 
partijen die vermogend genoeg zijn om als sponsor 
van duur wetenschappelijk onderzoek op te treden 
staat hier vast niet los van. Schoenenfabrikanten 
vinden sponsoring van onderzoek naar de werk-
zaamheid van runningtherapie zakelijk geen goede 
investering, een kleine yogaschool kan onderzoek 
naar de effecten van yoga op ons welbevinden dom-
weg niet betalen. De specialisten van het hoofd zijn 
het lichaam vaak vergeten. Hardlopen als therapie-
vorm is in het alternatieve circuit beland, en wordt, 
oneerbiedig gesteld, vergeleken met het bezoek 
aan een kruidenvrouwtje of het drinken van thee 

van Oosterse kruiden. 
Daar zijn uiteraard flink wat kanttekeningen bij te 
plaatsen. Allereerst wordt er in het wetenschappe-
lijk onderzoek vooral gekeken naar de bestrijding 
van klachten. Aan het streven om die te verhelpen 
is weinig mis. De mogelijkheid om sterker te worden 
en zodoende de kans op het ontstaan van klach-
ten kleiner te maken is nauwelijks onderwerp van 
onderzoek. Terwijl iedereen begrijpt dat een sterk 
lichaam een groter incasseringsvermogen heeft: li-
chamelijk gezonde mensen krijgen minder snel en 
minder vaak psychische klachten dan lichamelijk 
zieke mensen. Maar zoals de oude Plato ons al leer-
de: als je iets al weet hoef je het ook niet te onder-
zoeken. Mijn stellige overtuiging is dat duurlopers 
mensen zijn die met hun sport ook voorkomen dat 
ze psychische klachten krijgen. Misschien niet zo 
heel bewust, en het is zeker niet het enige motief 
om te rennen, maar ik ben ervan overtuigd dat het 
bij de meerderheid wel een rol speelt. Bij mij in ieder 
geval wel. 

 In vakjargon wordt duursport een preventieve 
interventie genoemd. In het zogenaamde uitkom-
stonderzoek wordt er eerst een formele diagnose 
gesteld, en vervolgens wordt beoordeeld of een be-
paalde behandeling werkt. Liefst door aan te tonen 
dat er meer effect is dan wanneer er een placebopil 
wordt geslikt of men op een wachtlijst blijft staan. 
Er zijn niet zo heel veel ultralopers in Nederland, en 
wetenschappelijk onderzoek naar psychische klach-
ten in deze groep ken ik helemaal niet. We vinden 
het vaak rare types, mensen die voor de lol twee of 
drie uur gaan rennen, maar wat zegt dat? Ik geloof 
wel dat er bovengemiddeld veel eigenaardige types 
zijn onder de ultralopers, maar dat sluit mooi aan bij 
het idee dat genialiteit en gekte ergens met elkaar 
verbonden zijn. 

 Wetenschappelijk onderzoek naar de effec-
ten van de (ultra)lange duurloop op de menselijke 
psyche is er domweg niet. De proefpersonen zijn 
schaars en niet-representatief voor de algehele be-
volking. Wat ultralopers onderscheidt van ‘gewone’ 
mensen, en ook van hen die af en toe een paar kilo-
meter rennen, weten we simpelweg niet. Ik denk dat 
er veel voldoen aan de criteria van adhd, met vooral 
een druk, onrustig hoofd en het onvermogen om stil 
te zitten, maar het kan ook projectie zijn: omdat ik 
zelf zo ben, ga ik er stilzwijgend van uit dat anderen 
ook wel zo zullen zijn. Een wetenschappelijke denk-
fout, maar wel een begrijpelijke: ik heb veel spor-
ten gedaan, maar nergens was het familiegevoel zo 
groot als bij het ultralopen. Ultralopers zijn onder-
ling hechter en voelen zich meer met de lopers om 
hen heen verbonden dan met ‘normale’ lopers en 
met andere sporters. Wij (niet: zij) maken deel uit 
van een soort familie, en daarmee zijn we eerder 
vergelijkbaar met supporters van Feyenoord dan 
met mensen die golf of tennis spelen. 

Ultralopen kent ook weinig regels, en misschien se 
lecteer je daarmee ook wel bepaalde mensen: zij die 
moeite hebben met gezag en vormeisen, het tegen-
overgestelde van de gezagsgetrouwe boekhouder, 
zeg maar (hoewel je nooit zeker weet of deze juist 
compensatie voor het precieze werk zoekt in uren 
ongebonden rennen in de vrije natuur). Dat ultralo-
pen voor mensen als ik iets oplevert wat vergelijk-
baar is met een jarenlange psychoanalyse lijdt voor 
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mij geen twijfel. En dat veel ultralopers hun hobby 
gebruiken om de rest van de tijd binnen de maat-
schappelijk gedefinieerde lijntjes te blijven evenmin. 
Een film als Forrest Gump, waarin de autistische 
hoofdrolspeler eindeloos in de rondte rent, draait 
om coping: het gaat er niet om hoe gek je bent, het 
gaat erom wat je ermee doet. 

 Ultralopen zal mensen waarschijnlijk niet ge-
nezen, en het onderzoek waarin die mogelijkheid 

wordt bewezen komt er vrijwel zeker nooit. Maar 
dat de meeste ultralopers liever hardlopen dan een 
pil slikken of een therapeut bezoeken betwijfel ik 
niet. En de noodzaak om dit geloof van wetenschap-
pelijk bewijs te voorzien zie ik ook niet: om hun mo-
verende redenen zijn ultralopers gelukkiger met 
lange afstanden rennen dan in een stoel zitten en 
voor zich uit staren, hoe weinig er met dat laatste 
ook mis is.
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Hemelvaartsdag: Een hemels 
dagje Delft met de vaart er in
Je keek er altijd naar uit: de Golden Tenloop in Delft 
op Hemelvaartsdag. Jaar in jaar uit kon je deze loop al 
gelijk op 1 januari in je agenda zetten. Wat voor Rot-
terdam de marathon is, was en is de Golden Tenloop 
voor Delft: hét sportevenement van het jaar (georga-
niseerd door av De Koplopers). 

Altijd zonnig weer
Er is altijd een gezellige drukte in de sfeer-
volle binnenstad op die dag en in mijn ge-
heugen altijd zonnig weer, maar ik zal de 
regenedities best vergeten zijn. Dikwijls 
nog een plotselinge temperatuurstijging 
boven de 20˚C wat voor het publiek niet 
vervelend was, maar voor de meeste lo-
pers wel. De laatste keer (2019) versche-
nen er liefst zo’n 2500 deelnemers aan 
de start. Daarnaast nog heel veel deelne-
mers aan kinder- en jeugdlopen alsmede 
wandeltochten. 

Een lang lint van lopers
De organisatie is altijd prima en zorgt 
dan ook voor keurig ingedeelde start-
tijdvakken voor de 10 km. waardoor er 
zich na het startschot een lange sliert 
trekt vanaf de Burgwal naar het Markt-
plein. Daar staan dan de toeschouwers 
rijen dik om het lange lint van lopers aan 
te moedigen. Via de Nieuwe Langendijk 
en de Koepoortbrug gaat het dan het 

centrum uit richting Delftse Hout. Je loopt langs de 
mooie Tweemolentjesvaart waarvan de twee molens 
al lang en breed verdwenen zijn. Op een zonnige dag 
is het hemelsblauw boven deze vaart best symbolisch 
voor Hemelvaartsdag. Het is een genot om er langs te 
lopen al hoewel je zelf ook de vaart er in moet houden 
om een nette tijd neer te zetten. 

Hardlopende speaker
Er volgt een groene lus door de Hertenkamp en de 
Hout, een prachtig gebied waar ik al sinds 1968 met 
sportmakkers van loopclub ‘Felix’ op dinsdagavond 
mijn kilometers maak. Dan weer terug naar het cen-
trum en ook weer over het Marktplein. Daar hoor je 
dan al de muziek en de stem van de speaker aan de 
finish door de straten schallen. Het zet je aan tot een 
eindsprint naar de Burgwal waar 
je niet ontkomt aan het aanste-
kende enthousiasme van de be-
kende Delftse speaker (en loper) 
Bruun van der Stuut. Als het even 
kan rent hij de laatste tien meter 
nog even, al interviewend, naast je 
mee tot op de streep. 

Gemiddeld 1 minuut verval
Nahijgend wurm je jezelf door 
de rijen loopsupporters naar de 
stand waar je het mooie Golden 
Ten shirt op kan halen. Ieder jaar 
in een andere kleur en uitvoering. 
Inmiddels heb ik er de nodige ver-
zameld want sinds 2004 (tijd bij 

deze 17e editie: 44.49) staat deze loop vast in mijn 
agenda. Per jaar zak ik gemiddeld wel een minuut in 
mijn tijd (2019: 59.39) maar het blijft leuk. Groot voor-
deel is dat bij zo’n grote loop het deelnemersveld niet 
altijd even best getraind is, waardoor ik er met deze 
tijd nog genoeg achter mij hield. Je moet daar echt je 
best niet doen om als laatste te finishen, maar ieder z’n 
lol en belevenis. 

Volgende editie in 2022
Wat jammer toch dat het dit jaar voor de tweede keer 
op rij niet door kon gaan vanwege corona. Mis naast 
die twee shirts natuurlijk veel meer de gezelligheid 
van deze loop die je af kunt lezen aan de bomvolle ter-
rasjes op de Beestenmarkt en verdere omgeving na af-
loop. De lopers strijken daar neer en de verhalen, dan 
wel de teleurstellingen over een mindere tijd, worden 
uitgewisseld tijdens het nuttigen van een verkoelend 
drankje. Het is te hopen dat we volgend jaar van de 
corona-ellende af zijn en dat we op Hemelvaartsdag 
weer gezellig in Delft aan de Golden Tenloop mee kun-
nen doen. Tenslotte is het aantal beschikbare hard-
loopjaren tot aan mijn eigen Hemel(?)vaart aardig aan 
het slinken!

Joop Raaphorst

Joop Raaphorst in 
‘vaart’ in hemelsblauw 

Golden Ten shirt

Hemels(blauw) 
boven de vaart

Vervolg op volgende 
pagina >>

Op de markt

Vier lopers en een Iphone
Terwijl Corona de mensheid wereldwijd in een crisis 
heeft gestort, trekt moeder natuur zich niets van het 
virus aan. Ook dit seizoen hebben wij - Maarten, Rut-
ger, Paul en Frank - vele kilometers afgelegd in onze 
‘achtertuin’: Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. 
Dit natuurgebied kenmerkt zich door een grote diver-
siteit en is een oase van rust in de drukke en brui-
sende Metropoolregio Amsterdam. 

De 3800 hectare omspant een attractieve mix van 
landschappen. Uitgestrekte stranden, een aantrekke-
lijk duingebied met unieke vegetatie en duinrandbos-
sen die onderdak bieden aan zeldzame en bescherm-
de dier- en plantensoorten. Zee, zand en wind hebben 
de afgelopen eeuwen het landschap gevormd. 

Het voelt bevrijdend en als een voorrecht om in dit 
prachtige, afwisselende en wonderschone gebied 
te lopen. Niet met tienduizenden mensen mee-
doen aan een groots en spectaculair hardloopeve-
nement. Maar genieten van de mooiste zonsop-
gangen, de mist, de rijp op duinhalmen, de verge-
zichten en de toevallige magische ontmoetingen 
met de paarden, de hooglanders en de herten. En 
de stilte. Zelfs een perfect nagemaakt filmdecor 

zou niet aan de pure schoonheid van dit natuurge-
bied kunnen tippen. 

Onze achtertuin maakt ons meer dan ooit bewust 
van de transformaties waar wij mee geconfron-
teerd worden en waar we tegelijkertijd onderdeel 
van zijn. Van de zee, via het strand, naar duin en 
bos; van de winter naar de lente, van seizoen tot 
seizoen; van de lockdown naar het nieuwe normaal. 
Wij koesteren dat onze gezamenlijke loopjes al zo 
lang een constante factor daarin zijn.  

Afhankelijk van de op dat moment geldende coro-
naregels rennen we met twee, maximaal vier perso-
nen, meestal vroeg in de morgen. Elke keer worden 
we weer getrakteerd op een nieuwe beleving. An-
dere lichtinvallen, temperaturen en vergezichten. 
De visuele rijkdom van de natuur waarvan wij, vier 
renners, een nietig onderdeel uitmaken, leggen we 
vast met de camera van een IPhone.

Tekst en fotografie:

Paul Pruijmboom, Rutger Kleemans, 
Maarten Rijssenbeek en Frank van der Endt

 
                       
 

zondag 28 november 2021 
 

  vijftiende 

  SPIJKENISSE MARATHON 
 
Programma: 
Marathon,  
Halve marathon, 10km en 5km 
- mooi, gecertificeerd parcours halve en hele marathon 
- snelle tijden zijn mogelijk, digitaal geregistreerd 
- start en finish op de atletiekbaan van SPARK 
- deelname aan circuit marathon- en ultracup 
- goede organisatie 
- prijzengeld totaal 3000 euro 
- winnaars 2019: Nick v.d. Bleeken en Leonie Ton 
- in 2019 1600 lopers waarvan 340 op de marathon 
 

   
Vanaf 1 juli 2021 is de inschrijving geopend! 
Meer informatie op www.spijkenissemarathon.nl 
Volg ons op facebook en twitter. 
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Duinopgang vanaf het strand. 
De gloedvolle zonsopgang 
boven het berijpte strand sug-
gereert een warmte, die voor-
alsnog op zich laat wachten. 
Op de achtergrond de palen 
om het groot wild en vee af te 
schermen. 

Als de mist als een deken over de Kennemer-
duinen ligt kun je je eigen hartslag horen. 
Zelf de vogels zijn stil. Het enige dat de mist 
doorbreekt is de zon die we innerlijk juichend 
verwelkomen. We weten dat de zon de mist 
zal laten optrekken en dus genieten we er-
van. We lopen in de wolken en vertrouwen 
op de contouren om ons heen om ons de weg 
te wijzen.

Magische momenten met de Hooglan-
ders. Uit de mist duiken onze vrienden 
op: vrienden die er dag in dag uit, jaar na 
jaar trouw staan. 

Met hun roestbruine jas en geduldige ogen staan ze ons aan te kijken en laten ons 
begaan. Wat zouden ze van ons denken? Vinden ze ons aanstellers? Vast. Maar dat laten 
ze niet merken. Ze grazen door en staan zichzelf te wezen. 

IJskoude ochtend. Een bonus van het 
lopen in de duinen zijn de temperatuur-
overgangen: de warmte van de zon die 

vastgehouden wordt in een duinpan en 
die je plots op je huid voelt. Het lijkt dan 

even zomer, zelfs midden in de winter. 
En daar krijg je vleugels van!

Op sommige plekken zijn de duinen kaal. 
Zeker in de winter is het landschap leeg en 
stolt al het geluid in staalblauw en ijsgrijs. 

Lopen op de maan.

De binnenmeertjes vriezen als eerste dicht. We 
hebben het even over de Elfstedentocht als we 
deze ijsvloer oversteken en voelen ons als de 
helden van 1963.
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We zijn niet de enigen die willen genieten 
van deze natuur. In tijden van corona is 
ook dit park drukker bezocht dan voorheen. 
Soms moeten we uitwijken, van het pad af, 
omdat hooglanders onze weg blokkeren. Ze 
dwingen, terecht, respect af. 

We lopen braaf met een boog om de dieren 
heen. Terwijl de koeien zich niets van ons 
aantrekken, huppelen de kalfjes blijmoedig 
een paar meter met ons mee. 

We zijn door de winter de zomer tegemoet aan het lopen. Onder steeds wisselende Hollandse luchten, van hel-
derblauw tot dreigend grijs, zien we het sneeuw- en ijslandschap geleidelijk aan plaats maken voor panorama’s 
met heldere wateroppervlakken en teer, frisgroen. De Kennemerduinen zijn ruig, verrassend, veelzijdig en nooit 
saai. Net als onze loopjes.

Met welk weer we ook starten met lopen, 
altijd zijn er van die prachtige momenten 
waarop de zon achter de wolken tevoor-

schijn komt of door de ochtendmist heen 
breekt. Opvallend hoeveel tinten ervan grijs, 

geel, bruin tot groen lopen.  

Hoe ziet geluk eruit? Nou zo! Alleen loop je de 
zon tegemoet en als je in de verte kijkt zou je 
je ook kunnen voorstellen dat je in een ander 
land loopt. Wat zou er achter de zandduinen 

in de verte liggen? 
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Hardlopen met Power!
Ambitie op je 80ste

Ron van MegenHans van Dijk

Bovenstaand artikel mochten wij plaatsen met medewerking van 
de redactie van ProRun en Ron van Megen en Hans van Dijk
www.prorun.nl

Polar horloge. Onder de bezielende leiding van Rob 
Veer heb ik met een schema getraind voor de Mara-
thon van Rotterdam in 2006. 
Het schema was gebaseerd op lopen in hartslag-
zones. Het was niet altijd gemakkelijk de schema’s 
trouw uit te voeren. Viel bijna om bij het lopen in 
zone 1, verzuurde snel in zone 4/5.
Daarna heb ik niet veel meer gedaan met hartslag-
zones. Wel probeer ik gevarieerd te lopen met ver-
schillende tempo’s.

Een aantal jaren geleden heb ik een proef gedaan 
met het marathonschema waarbij je niet meer dan 
14 kilometer traint. Het schema heb ik (laten) aan-
passen voor de Dam tot Damloop in 2015. Het was 
een pittig schema dat me het gevoel gaf dat ik vier 
wedstrijdjes per week liep.
In de wedstrijd had ik er baat mee. Een concurrent 
die normaliter sterker is, kon ik in de laatste kilome-

ters met de speaker in het gehoor nog inhalen en fi-
nishte in 1:16:42, eerste bij de M70. Meen dat ik bij 
het versneld passeren nog iets gezegd heb als “tot 
straks!” Hij finishte in 1:17:11.

Ik ben nog niet uitgelopen. Mijn wens is om in mijn 
nieuwe leeftijdscategorie M80 nog een paar mooie 
prestaties te kunnen bijschrijven op mijn hardloop 
CV. Door de Corona perikelen zijn wedstrijden ge-
annuleerd. Mijn hoop is in de komende maanden 

“Hallo Ron! Vanmorgen bij All4running twee ribben 
uit mijn lijf ingewisseld voor een Stryd en een Gar-
min Forerunner 245.” Deze mail kwam van Walter 
van Gelderen.

Walter is een enthousiast hardloper, lid van de lan-
delijke atletiekvereniging avVN, en 80 jaar. Walter 
heeft ambities. Hij geeft zichzelf een reële kans om 
het Nederlands record bij de M80 (categorie 80-84 
jaar) op de halve marathon scherper te stellen. Wal-
ter ziet voor zichzelf op diverse andere afstanden 
ook kansen voor het erepodium bij het Nederlands 
Kampioenschap in zijn leeftijdscategorie. 

Het Nederlands record M80 halve marathon staat 
met 1:57:11 uur op naam van Willem Landman uit 
Lelystad. Willem heeft dit record in 2017 gelopen 
tijdens de marathon van Amsterdam. Deze mara-
thon heeft een gecertificeerd parcours en biedt 
deelnemers de zekerheid dat de 
gelopen afstand correct is. Het 
halve marathon punt is ook gecer-
tificeerd.
Over de hele marathon deed Wil-
lem 4:03:57. Dat was voor deze 
leeftijdscategorie ook een Neder-
lands record.
Walter wil een poging wagen om 
Willem te verbeteren. Wie is Walter 
van Gelderen?

Walter stelt zich zelf 
voor:
Hardlopen is mijn passie en eigenlijk 
pas echt ontstaan toen ik in 2000 als 
60-jarige vervroegd mijn werk als 
trainer communicatieve vaardighe-
den heb verlaten en verder ben ge-
gaan als freelancer/gastdocent. 

Voor die periode jogde ik tweemaal 
per week hetzelfde rondje. Omdat 
ik veel meer tijd kreeg, ben ik inten-
siever gaan trainen, lid geworden 
van avVN en heb een wedstrijdli-
centie aangevraagd. 

De eerste grote wedstrijd in de 
categorie M60 was het NK 15 km 
op de weg in Groningen. Niemand 
van de genomineerde prijswinners 
kende mij. Ik werd de verrassende 
winnaar in 1:01:25.
In alle daaropvolgende leeftijdscategorieën M65, 
M70 en M75 heb ik regelmatig op het erepodium 
gestaan. Ik heb meermalen het NK cross gewonnen 
en op de incourante afstanden 15 en 20 km NR’s 
gelopen. Deze zijn inmiddels uit de boeken geschre-
ven.

De eerste, van de vier marathons die ik heb gelopen 
was in het kader van het “Dreamteam” van Run-
nersworld. Bij de gesponsorde spullen was ook een 

nog een of twee baanwedstrijden te kunnen lopen 
en een halve marathon.

Ik acht mijzelf nooit te oud om te leren en recent ben 
ik erg geïnteresseerd geraakt in het “lopen op ver-
mogen”. “Vermogen” zegt mij weinig. Bij de laatste 
sportmedische test in 2018 lees ik terug dat ik bij de 
inspanningstest op de fietsergometer 220 watt aan 
maximaal vermogen heb getrapt. En ik een VO2 max 
van 42,2 had. Deze cijfers kan ik niet interpreteren 
en ben tevreden met een conclusie als: “Geen rele-
vante afwijkingen, gezondheid is uitstekend”.

In het voorwoord van het nieuwe e-book “Lopen op 
Vermogen” schrijft Koen de Jong dat het rust in zijn 
trainingen geeft, anders dan lopen op hartslag. “De 
trainer zit op je schoen” concludeert hij. 
Ik vind het een uitdaging om op mijn ouwe dag met 
“nieuwerwetsigheden” aan de slag te gaan!

Zo raakten we met Walter 
in gesprek
Het is jammer dat Walter de inspanningstest op de 
fietsergometer heeft gedaan. Als algemene sport-
test is dat natuurlijk prima, maar het is niet speci-
fiek genoeg voor hardlopen. Walter is een getraind 
hardloper en geen getraind wielrenner. Dat maakt 
wel verschil.
Een snelle blik in de tabel in “Lopen op Vermogen” 
leert dat je bij een VO2 max van 42 eerder moet 
denken aan 2:02:51 op de halve. Dat is niet genoeg 
om de 1:57:11 uur van Willem Landman te verslaan 
maar biedt wel perspectief omdat het een fiets VO2 
max is.

Afgelopen donderdag heeft Walter een test gedaan 
met een snelle 5 km. Die ging in een tempo van 5:09. 
Als we die tijd (25:45) invoeren in de calculator op 
de website www.HetgeheimvanHardlopen.nl rolt er 
voor de halve marathon een tijd van 02:00:11 uit. 
Dat is ook niet genoeg om Willem Landman te ver-
slaan. 
Walter heeft het afgelopen jaar meer op duur en 
minder op snelheid getraind. Als we in de calculator 
bij ‘Duurvermogen’ invullen dat lange afstand de 
specialiteit van Walter is, rolt er al een betere tijd 
uit: 01:58:28. Nog steeds niet genoeg voor een NR, 
maar bij gerichte training zit er misschien meer in 
het vat.

Afgelopen week is Walter gaan trainen met de Stryd 
hardloopvermogensmeter. Dat leverde al een eerste 
Critical Power waarde op: 210 watt, 3,28 watt/kg 
want Walter weegt 64 kg. De tabel in “Lopen op Ver-
mogen” geeft voor 3,25 watt/kg een halve marathon 
tijd van 1:53:36. Dat zou een geweldige verbetering 
van het NR halve marathon M80 zijn. 
Het zegt alleen nog niets. De Stryd moet jou eerst 
leren kennen – dat betekent vaker en gevarieerd 
trainen - om een goede persoonlijke critical power 
waarde te bepalen en een vermogenscurve te vor-
men (power duration curve). 

Met de calculator kun je ook uitrekenen wat Walter 
en Willem op hun 28ste konden lopen bij een tijd van 
1:57:11 op hun 80ste. Dat zou theoretisch 1:11:18 
zijn. De bijbehorende prestatie-index is nationaal 
niveau.

Met Walter hebben we afgesproken dat we hem 

gaan volgen. Als eerste gelegenheid voor een wed-
strijd denkt Walter aan de 10.000 m tijdens het NK 
Atletiek Masters 2021 van 18 tot en met 20 juni 
2021 in het Fanny Blankers Koen stadion te Hen-
gelo. Bij het schrijven van dit artikel is dit nog niet 
afgelast. Als het kan doorgaan, opent de inschrijving 
met een paar dagen. (Redactie: inmiddels is het NK 
Masters uitgesteld naar 17 t/m 19 september)

We kunnen het niet laten om hier een opmerking 
te maken over de regeling medaillelimieten van de 
Atletiekunie. Bij het NK kom je bij de M80 pas in 
aanmerking voor een medaille als je minimaal 49:11 
loopt op de 10.000 m. Het Nederlands baanrecord 
M80 10.000 meter is 51:25 en het NR op de weg 
staat op 50:57. Voor een medaille moet een 80-ja-
rige het NR dus wel heel veel verbeteren…..

En verder is het voor Walter uitkijken naar een ge-
certificeerde halve marathon dit najaar. Het NK 
halve marathon wordt mogelijk tijdens de Venloop 
op 19 september 2021 gelopen, daags na het NK 
10.000 meter op de baan……

Deze beschouwingen zijn natuurlijk niet bedoeld om 
druk te leggen op Walter. Hardlopen is leuk en dat 
moet het vooral blijven!

We blijven Walter volgen!

Het nieuwe boek De eenvoudigste weg naar een 
PR: Lopen op Vermogen van Hans van Dijk, Ron van 
Megen en Koen de Jong kun je vinden op deze we-
bpagina: 
hetgeheimvanhardlopen.nl/bestellen

Hier is de ebook versie van het boek gratis te down-
loaden. De paperback 
versie kost € 10 en is 
ook via deze website te 
koop. De paperback is 
ook overal bij de regu-
liere boekhandel ver-
krijgbaar.

Hans van Dijk en 
Ron van Megen
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een ‘trainingsloop waarbij je toevallig andere lopers 
tegenkomt’. Er werd gestart in tweetallen om de 2 mi-
nuten; het eerste duo de ronde (van 10,5 km) rechts-
om, het 2e duo linksom. Geen tijdsregistratie, zelf je 
tijd bijhouden. 

Een speciale sfeer
Omdat de marathon op dezelfde manier al eerder was 
gestart, kwam je op de ronde steeds tweetallen tegen. 
Dat gaf een speciale sfeer en was erg leuk. Ik heb sa-
men met Hans gelopen en in de eerste halve ronden 
had ik moeite om hem bij te benen. Ik had duidelijk 
last van de ongebruikelijke inspanning van onze ver-
huizing een week eerder, maar na een tijd was die ver-
huis-stijfheid eruit en liep ik erg lekker. Tegen mijn ver-
wachting in moest Hans halverwege de tweede ronde 
zijn tempo iets terugschroeven. Voldaan finishte ik in 

1u52 en Hans in 1u54. Daarna veel enthousiaste re-
acties op de app.

Fieldlab evenement Vliegveld Twente
Begin april zag ik op de tv dat de marathon van Ham-
burg, waar veel atleten zich zouden willen kwalifi-
ceren voor de Olympische Spelen, zou worden ver-
plaatst naar een afgesloten parcours op het vliegveld 
Twente. Uiteraard in een toplopers evenement. Ik 
vond dat erg leuk omdat ik vroeger vanuit mijn werk 
vaak op – toen nog – vliegbasis Twente ben geweest. 
Eigenlijk vond ik het jammer dat ik daar niet ook zou 
kunnen lopen. 

5 en 10 km als praktijktest
Niet veel later las ik dat er op 16 mei een officieel 
Fieldlab Evenement zou worden georganiseerd op 
dezelfde locatie. Zo’n evenement is een praktijktest in 
het kader van verruiming van de Corona regels naar 
het gedrag van bezoekers. Er is door het Kabinet toe-
stemming verleend om op te schalen naar testen met 
een hogere bezoekerscapaciteit. In dit geval 5000 
deelnemers op een 5 of 10 km run. Deze 5000 deel-
nemers zijn verdeeld in 4 shifts. Publiek is niet toe-
gestaan. En met de verplichting om je voor en na het 
evenement te laten testen. 

Laten testen nog wel een dingetje
Dus ingeschreven zodra  het kon. Via een app krijg je 
allemaal aanwijzingen: bv dat je je moet laten testen 
waarbij het moment van testen korter dan 24u moet 

Het begint al een beetje op 
een boeketreeks te lijken als 
ik ervoor ga zitten om deel 3 
van ‘Hardlopen in Coronatijd’ 
te schrijven.

Verwachtingen 
voor de toekomst
Inmiddels weer 4 maanden 
na deel 2 en gelukkig met 
een veel beter perspectief. 
De eerste versoepelingen 
zijn doorgevoerd en de vol-
gende lijken er aan te ko-
men. Inmiddels al ca. 6 mil-
joen mensen gevaccineerd. 
Volgende week krijg ik mijn 
2e vaccinatie. Als je de sites 
van de wedstrijden bekijkt, 
is de verwachting dat we na 
de zomer weer volop in wed-
strijdverband kunnen lopen. 
Laten we het hopen! Het 
afgelopen jaar heeft echter 
wel duidelijk gemaakt dat 
dit soort verwachtingen 
nogal eens moeten worden 
bijgesteld.  Maar gelukkig 

hebben we voor ons zelf steeds kunnen blijven lopen. 
Ik zal jullie bijpraten over een paar evenementen die 
het alleen trainen konden doorbreken.

Halve marathon van Birkhoven
In mijn vorige bijdrage schreef ik over een plan om 
een halve marathon te lopen begin april in Amers-
foort (Birkhoven). Er vormde zich een groep van ca 40 
enthousiastelingen die in januari wilden gaan trainen 
voor deze halve marathon. Er werd een mooi opbouw 

schema gemaakt voor de lange duurlopen in de week-
ends. Via de app kregen we wekelijks een route voor 
de lange duurloop toegestuurd met als start het club-
huis in Birkhoven. Maar omdat je toch niet in groepen 
mocht trainen, kon je de route natuurlijk ook ergens 
anders lopen. 

In tweetallen om de 2 minuten
Gezien mijn tijdelijke huisvestiging in Den Haag heb 
ik veel in de duinen daar gelopen. Elke week koppel-
den de meesten hun ervaringen van de lange duur-
loop via de app terug en dat geeft toch een gevoel dat 
je samen ergens naar toe werkt. Het enthousiasme 
was zo groot dat er al snel ook een wekelijks interval-
programma kwam. Op 11 april was het zover; echter 
wedstrijden waren nog niet toegestaan, dus het werd 

Hardlopen in Coronatijd (3) Niet meer met een boog 
om andere mensen
Mooi op tijd arriveerden we op het P-terrein van het 
vliegveld Twente. Wel een flink stuk lopen naar de 
evenementlocatie, maar na zo’n autorit wel even lek-
ker. Eerst te nemen hobbel is de toegang tot het ter-
rein. Negatieve testuitslag + legitimatie + inschrijfbe-
wijs was nodig om deze te passeren en daarmee wa-
ren we ‘in de bubbel’. In een enorme hangaar werden 
de startnummers uitgereikt en daarna kreeg iedereen 
een TAG om z’n pols. Zo’n TAG registreert al je bewe-
gingen met name t.o.v. de anderen. Dus hoelang ben 
je dicht bij andere mensen in de buurt op zo’n evene-
ment. Van belang voor het onderzoek. Verder prima 
georganiseerd. Leek wel op een grote (inter)nationale 
wedstrijd. Wel bijzonder dat je weer gewoon langs 
anderen loopt zonder boog erom heen en zonder 
mondkapjes. 

Je mist het wedstrijdritme nog
Tegen twaalf uur naar het startvak, waar je weer ou-
derwets gewoon dicht op elkaar kunt staan. Prima 
sfeer onderling; iedereen geniet ervan na zoveel tijd. 
Om 12uur het startschot e 21. toelatingscontrole voor 
de bubble n iedereen weg. Een beetje dringen, positie 

zoeken en in je ritme proberen te komen. Gelukkig 
breed genoeg dus geen opstoppingen. Gaat vlot, je 
laat je toch een beetje meeslepen. Kom in een lekker 
groepje terecht. Hoe lang was dat geleden? Parcours 
bestaat uit 2 ronden van 5 km en zoals bij een 10 km 
hoort, gaat de eerste ronde lekker en wordt het in de 
2e ronde zwaar. Maar zo was het, bedenk ik dan. Eer-
ste 5 in 24.50, dus een tijd onder 50 wordt lastig. Kan 
toch behoorlijk vasthouden en finish in 50.46. Je weet 
dat je het wedstrijdritme nog mist. Best tevreden en 
vooral genoten! 

Alles voor de wetenschap
Saskia wordt 4e in 36.45. Ongelofelijk hoe ze dat 
doet! Na afloop moet ze direct haar beroep als huis-
arts oppakken omdat er iemand vlak voor de finish 
onwel wordt en ze de EHBO moet pushen om een am-
bulance te bellen. Nadat die is aangekomen kunnen 
we naar huis. We horen nog hoe het met deze man is 
afgelopen. Vijf dagen na het evenement moet ik nog 
een keer getest worden. We hopen dat dit experiment 
de opmaat zal zijn naar weer meer normale wedstrij-
den na de zomer. En we hopen een bijdrage geleverd 
te hebben aan het wetenschappelijk onderzoek!

Cees de Vries

liggen voor je het evenement verlaat. Dat gaf gelijk al 
een puzzeltje: Ik zit in de shift van 12 uur, dus – met 
een beetje marge – zal ik rond 14 uur het terrein ver-
laten. Dus op zoek naar een testmogelijkheid op za-
terdag na 14u. Dit zijn weer andere testlocaties dan 
de gebruikelijke GGD testen. Een afspraak op zater-
dag na 15.30u bleek niet mogelijk en aangezien we op 
die zaterdag op de kleinkinderen zouden passen met 
allemaal hun zaterdagprogramma, ging dat niet luk-
ken. Toen maar bedacht dat ik me zondagmorgen op 
de heenweg naar Twente zou laten testen. Niet ideaal 
maar het is niet anders. Uitslag komt over de mail of 
per sms. 

Beiden negatief
Zondagmorgen 9u15 stonden we klaar voor de test in 
Amersfoort. Inmiddels had onze schoondochter Sas-
kia zich ook ingeschreven. Vanuit Amersfoort in een 
keer door naar Twente. Al na ca. een kwartier kwamen 
de mails voor ons binnen dat we beiden negatief wa-
ren getest: We konden dus doorrijden! 

Voor de start

Birkhoven

Gezellig startvak

Startnummer uitgifte in de oude hangaar

TAG

Toelatingscontrole 
voor de bubble
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Veteraan worden voor gevorderden Nieuwe datum NK Masters:  
17-19 september 2021 

Baancompetitie  Masters 2022 

Loop je door je leeftijd in de prijzen geniet ervan 
maar relativeer dit ook als een waardering voor 
een organisator. Gezondheid behouden en lekker 
sporten en fit voelen is hoe ouder je wordt het be-
langrijkst. Trouwens de meeste organisatoren van 
loopevenementen zijn zelf ook master en zijn extra 
gemotiveerd voor de strijd in alle leeftijdscatego-
rieën en de prijzen die daaraan vastzitten. 

Cor Lambregts
Ik vind het prima als iedereen zijn eigen doelen 
stelt. Er zijn zelfs 35 plussers die gewoon ook voor 
de prijzen meedoen bij de senioren en niet in het 
klassement van de veteranen inschrijven. Bij som-
mige veteranen is het echt knap wat ze doen ge-
zien hun leeftijd. Een voorbeeld was zeker Piet van 
Alphen.
Uiteindelijk zijn, los van de leeftijd, de overall uit-
slagen toch het belangrijkst. En petje af als iemand 
op hogere leeftijd goed presteert. Als toploper 
heeft me dat echter nooit meer zo geboeid. Plezier 
is voor mij op latere leeftijd belangrijker dan pres-
teren. De tijd waarin ik alles op zij zette voor het 
lopen had ik gehad. Als je ouder wordt, haal je dat 
toch niet meer. En er zijn nog zoveel andere leuke 
dingen in het leven, waar je als topsporter anders 
mee omging . 

Marja Wokke
Ja eerlijk gezegd heb ik een tijdje aardig met mijn 
gezondheid lopen te knoeien. En het lopen ging 
daardoor zoooo waardeloos! Ineens kreeg ik Hoka 
schoenen en al mijn kleine blessures verdwenen. 
Ik kon weer lopen en ook nog hard. Nu gaat het 
weer als een speer gezien mijn leeftijd. Loop nog 
steeds om te winnen en als het heerlijk loopt doe 
ik dat ook graag! Natuurlijk is het heel wat anders 
dan 3.23 per km en nu 4.40 maar nog steeds veel 
plezier. Steeds weer genieten en je enthousiasme 
overdragen.

Rinus Groen

catie eisen, programma e.d. zijn op dit moment nog 
niet bekend. Het is te hopen dat bij de kwalifica-
tie eisen rekening gehouden gaat worden met de 
“wedstrijdarme” periode die achter ons ligt. Na-
vraag bij de Atletiekunie daarover gaf een positief 
gevoel.

We hopen dat veel avVN leden zich op de diverse 
onderdelen gaan inschrijven.

inperking van het deelnemersveld geconfronteerd 
worden, krijgen de kleinschalige en gezellige baan-
evenementen hopelijk weer wat goodwill van de 
atleten.

Natuurlijk is een lange reis maken voor bijvoor-
beeld een 800 of 1500 meter niet zo aantrekkelijk, 
maar met een beetje zoeken zal er in de buurt ook 
regelmatig een wedstrijd te vinden zijn. Daarnaast 
is een baanwedstrijd ook een prachtig evenement 
om te aanschouwen en te beleven. Mocht u en-
thousiast worden, vergeet dan niet mij te mailen 
voor aanmelding in het competitieteam van 2022.

Toon Verkerk

Veel lopers kijken reikhalzend uit naar het veteraan 
worden. Van één in de massa kun je opeens op het 
podium komen. Maar hoe kijkt iemand die op het 
hoogste niveau presteerde daar naar?

Marti ten Kate
Toen ik 35 werd, was ik nog volop actief als 
wedstrijdloper. Ik vond het toen wel apart 
om ineens weer naar de prijsuitreiking te 
moeten omdat je bij de Masters in de prij-
zen liep, terwijl je voor je gevoel slechter 
(want langzamer) had gelopen dan een jaar 
eerder.

John Vermeule
Als je dat wil en kan moet je dat zeker niet 
laten. Plezier staat voorop toch. Ik vind 
het moeilijk oordelen omdat ik niet zo in 
elkaar steek. Ik liep voorin omdat ik beter 
kon lopen dan een gemiddelde loper. Maar 
als ik rond de 20e plek zou lopen bij de se-
nioren, dan ga ik zeker niet de jaren aftel-

len, omdat ik dan als veteraan op het podium zou 
eindigen.

Henk Mentink
Met de vraag van Rinus Groen, hoe ik denk over 
lopers die van senior veteraan worden om dan op 
het podium te belanden, zijn mijn standpunten 
door de jaren heen wel wat veranderd. Als goede 
senior denk je niet aan een hardloopbaan als ve-
teraan. In de jaren 80 van de vorige eeuw hingen 
de veteranen er maar wat bij als je over de hard-
loopsport sprak en ook ervoer je dat in een wed-
strijd. Bij een leeftijdscategorie van boven de 40 
jaar waren de prijzen aan de finish een stuk min-
der dan de laatste seniorenprijs. 

Als de prijzentafel flink was, dan kozen de vete-
ranen er voor in de seniorenklasse te strijden om 
toch maar met een behoorlijke prijs naar huis te 
gaan. In Amerika bij de grote marathons had je 
wel veteranen klassen met behoorlijke geldprij-
zen. Ikzelf heb als 40 plusser nog aan een paar 
loopjes meegedaan maar daar ontbrak mij het aan 
de motivatie om er flink voor te trainen. Er gingen 
lopers mij voorbij die het zagen als een trofee om 
voor mij te eindigen, terwijl daar in de senioren-
tijd geen sprake van was, en daar urenlang over 
konden praten ………Nee dat stond me niet aan en 
ik heb het toen over een andere boeg gegooid en 
ben trainer geworden. Je hebt verschillende cate-
gorieën tegenwoordig. 

-  Lopers die ook wel eens op het podium willen ko-
men als ze veteraan worden en daar ook en mis-
schien wel harder voor trainen.

-  Ex toplopers, zoals ik, die hier niet zo naar uit-
kijken.

-  Ex voetballers enz. die boven komen drijven na 
omschakeling naar de loopsport en aardig kun-
nen hardlopen.

Prijzen per categorie kan voor elke leeftijdsgroep 
interessant zijn.
Ik denk zelf: het gaat erom wie het hardst loopt. 

Mogelijk wordt dit jaar het NK masters op de baan 
georganiseerd! De Gemeente Hengelo, stichting FBK-
Games en atletiekvereniging MPM Hengelo kregen 
dit kampioenschap in 2019 toegewezen, maar heb-
ben het inmiddels al drie keer moeten verzetten.

De komende weken zullen de sites van de Atle-
tiekunie en MPMHengelo in de gaten gehouden 
moeten worden. Uiterste inschrijfdatum, kwalifi-

Alle geplande wedstrijden voor de baancompetitie 
2021 zijn helaas afgelast.
avVN hoopt voor 2022 zowel een dames als een he-
renteam voor de competitie te kunnen inschrijven. 

Voor de dames hebben we in het vorige avVN 
nieuws al een duidelijk oproep gedaan.

Bij de heren mag het geen probleem zijn om een 
goede ploeg op de been te brengen, maar onze at-
leten dienen daarvoor natuurlijk wel fit te blijven. 
Ook zijn er verschillende leden die de stap naar de 
baanatletiek maar moeilijk kunnen maken. Mo-
gelijk dat er in het najaar kansen zijn om hiermee 
kennis te maken. Als grote loopevenementen met 

Marti ten Kate

Marja Wokke. Foto Ed Turk

Toon Verkerk

VROUWEN
kogelstoten 4 kg
18.81 Valerie Adams 35 NZL                                                                                                                    
17.47 Cleopatra Borel 34 0TTO                                                                                                                  
17.40 Ahymara Espinoza 35 VEN                                                                                                                 
17.06 Chiara Rosa 36 ITA                                                                                                                      
16.59 Ursula Ruiz 36 ESP                                                                                                                    
16.14 Chia-Ying Lin 37 TPE                                                                                                                  
15.80 Mi-Young Lee 40 KOR                                                                                                                 
15.74 Assunta Legnante 42 ITA                                                                                                                   
15.30 Yulia Leantsiuk 36 BLR                                                                                                                    
14.78 Suvi Helin 35 FIN
14.67 Carina Makam 35 CMR                                                                                                               
14.15 Sandrina Ngomon 37 CMR                                                                                                                
14.05 Maris Slok Hansen 36 DEN                                                                                                               
14.00 Gazana Tesanovic 43 BIH

discuswerpen 1 kg
64.14 Melina Robert Michon 40 FRA                                                                                                                
59.12 Dragana Tomasevic 38 SRB                                                                                                                     
58.31 Eliska Stankova 35 CZE                                                                                                                 
58.12 Zinaida Sendriute 35 LTU                                                                                                                 
56.99 Karen Gallardo 36 CHI                                                                                                                       
55.64 Nataliya Semenova 37 UKR                                                                                                                
54.92 Lotta Eilander 35 FIN                                                                                                                      
53.24 Rachel Varner 36 USA                                                                                                                
53.31 Summer Pierson 41 USA                                                                                                                 
53.16 Valentina Anibali 36 ITA
50.41 Paulina Aalto 39 FIN                                                                                                                  
50.40 Sabine Rumpf 36 GER

Wereldranglijsten baanatletiek 2020
Alleen met een snel en, zo omvattend mogelijk, vaccinatieproces krijgen we het covid-19-virus onder een rede-
lijk beheer. Welvarende naties zijn niet in staat met maatregelen het virus te bestrijden. Botsende belangen en 
verwende bevolkingen geven geen kans. 

De vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog zijn interessant en nuttig, maar nebben het bezwaar, dat die 
periode niet wordt begrepen, omdat er nog weinig personen eigen ervaring hebben. 
De wanorde op het terrein van organisatie van sportevenementen zal lang blijven, vooral in de minder belang-
rijk geachte categorieën. Van uitstel komt maar al te vaak afstel. Het is nog een wonder, dat er een redelijk 
aantal wedstrijduitslagen van het afgelopen jaar is gevormd, maar de leeftijdsgroepen boven 75 jaar zijn enorm 
uitgedund, zo niet totaal verwoest. Laten we beginnen met de werpnummers van de vrouwen.

Gijs Knoppert
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discuswerpen 1 kg 60-69 N 2
37.56 Carol Finsrud 63 USA                                                                                                                   
34.21 Janice Flaathe 61 NOR                                                                                                                
33.54 Tiny Hellendoorn 65 NED                                                                                                                

33.15 Hanny Ebbekink 61 NED                                                                                                                
32.76 Mare Külp 63 EST                                                                                                                      
30.21 Cathy MC Keown 60 AUS
Een bijzondere opsteker voor de Nederlandse Masteratletiek!

MANNEN
800 m 70-74 N 2
2.29.73 Giovanni Finielli 70 ITA                                                                                                                
2.32.18 Cees Stolwijk 70 NED                                                                                                               
2.34.37 Hans Smeets 73 NED                                                                                                                  
2.40.83 John Lamb 70 AUS                                                                                                                
2.41.07 Andre Biaumet 70 BEL                                                                                                                  
2.41.00 Allan Mayfield 70 AUS                                                                                                                
2.43.93 Valentin Topitschnig 70 AUT                                                                                                                 
2.44.46 Malcolm Weir 73 GBR                                                                                                            
2.45.39 Giuseppe Turco 72 ITA                                                                                                                 
2.46.16 Eduardo Santomil 72 ARG
2.46.21 Marian Lesniak 72 POL                                                                                                              
2.46.39 Jose Mocholi 71 ESP                                                                                                                
2.46.43 Mariano Martinez 70 ESP                                                                                                                
2.47.25 Salvatore Puglisi 73 ITA                                                                                                                 
2.48.08 David Jones 70 GBR                                                                                                                
2.49.08 Luc Despontin 70 BEL

800 m 80-84
2.50.91 Jean Louis Esnault 80 FRA                                                                                                               
3.15.68 Manuel Alonso 84 ESP                                                                                                                  
3.24.44 Antonio Addis 81 ITA                                                                                                              
3.26.56 Adolf Rieck 80 AUT                                                                                                                
3.30.85 John Justice 83 AUS                                                                                                                   
3.34.10 Jonas Vileinskas 80 LTU                                                                                                              
3.36.43 Werner Brosz 80 GER                                                                                                              
3.42.60 Dennis Johnson 84 GBR                                                                                                                
3.43.06 Seppo Olinen 80 FIN                                                                                                                 
3.47.01 John Bogevig 80 VEN
3.52.02 Toni Krüger 81 GER                                                                                                         
3.56.02 Kristen Egger 81 NOR                                                                                                        
3.56.89 Anatoli Petti 81 EST                                                                                                        
3.56.98 Viktors Murnieks 80 LAT                                                                                                         
3.59.89 Janos Istvan 80 HUN

Esnault nam de fakkel over van Alonso, maar is op 30 april 
2021 afgelost door een nieuw fenomeen: de Spanjaard 
Rioseco. Ondanks het verwoestende virus hebben er 
schokkende wijzigingen plaats. Helaas nog lang niet bij de 
Nederlandse atletiekbeoefenaars.

1500 meter 35-39 N 1
3.39.66 Lopez Lomong 35 USA                                                                                                          
3.41.17 Nick Willis 36 NZL                                                                                                           
3.43.08 Michael Wilsmore 35 GBR                                                                                                           
3.45.15 Tamas Kazi 35 HUN                                                                                                    
3.45.28 Daniel Lundgren 35 SWE                                                                                                        
3.47.52 Tom Lancashire 35 GBR                                                                                                        
3.48.04 Tom Disveld 35 NED                                                                                                       
3.50.07 Janis Razgalis 35 LAT                                                                                                    
3.52.57 Aki Nummela 35 FIN                                                                                                           
3.53.88 Boris Zakharov 36 RUS
3.53.94 Brice Etes 36 MON                                                                                                         
3.56.98 Anibal Llamazares 38 ESP                                                                                                          
3.57.03 Mike Cummings 36 GBR                                                                                                         
3.57.97 Jose Cortes 37 ESP                                                                                                           
3.58.18 Jozef Pelikan 35 SVK                                                                                                           
3.58.35 Aimen Haboubi 35 GER                                                                                                        
3.59.21 Carlo Pogliani 35 ITA

1500 meter 50-54 N 2
4.08.83 Gianluca Silvatico 50 ITA                                                                                                                   

4.12.23 Miguel Silva 50 POR                                                                                                             
4.12.90 Marc Symes 51 GBR                                                                                                              
4.17.87 Hassan El Mazouzi 52 ITA                                                                                                                
4.18.10 Ruud Beerepoot 52 NED                                                                                                                
4.20.31 Patrick Kwist 51 NED                                                                                                                 
4.21.21 Joao Gomes 50 POR                                                                                                                
4.21.23 Pascal Drewitz 50 FRA                                                                                                                 
4.22.31 Franco Carpintero 51 ITA                                                                                                                 
4.22.38 Wim Luypers 50 NZL
4.23.83 Enrique Molina 51 ESP                                                                                                                
4.24.14 Miguel Balague 50 ESP                                                                                                                 
4.24.17 Francisco  Castello 50 ESP                                                                                                             
4.24.36 Enrique Mateu 51 ESP                                                                                                                  
4.25.46 Karim Belkhadem 50 FRA                                                                                                                 
4.25.84 Juan Gandera 51 ESP                                                                                                                
4.26.30 Stefano Avigo 50 ITA                                                                                                                  
4.26.42 Jose Rosello 51 ESP                                                                                                              
4.26.55 Olivier Huet 50 FRA                                                                                                                
4.26.98 Jose Andrade 53 BRA

Een fraaie lijst, dicht opeen gepakt.

1500 meter 80-84
5.47.06 Jean Louis Esnault 80 FRA                                                                                                                
6.38.37 Herman Janssen 80 BEL                                                                                                              
6.53.90 Michael Juckes 81 AUS                                                                                                             
6.56.45 Giuseppe Addis 81 ITA                                                                                                               
7.19.52 Wlodzimierz Glowacki 82 POL                                                                                                                     
7.22.61 Willi Klein 81 GER                                                                                                                   
7.25.96 Adolf Rieck 80 AUT                                                                                                              
7.49.57 Dennis Johnson 81 USA                                                                                                                 
7.49.61 Vladimir Malinova 80 EST

De prestatie van Esnault was het wereldrecord voor deze catego-
rie, nu verbeterd door Rioseco.

5000 meter 40-45 N 2
13.58.61 Takayuki Matsumiya 40 JPN                                                                                                                   
14.10.40 Shinji Yoshimato 40 JPN                                                                                                                  
14.16.44 Adhanom Abraha 42 SUI                                                                                                              
14.21.59 Ebrahim Abdulaziz 41 ERI                                                                                                                   
14.32.02 James Barker 42 AUS                                                                                                                
14.34.69 Brian Maher 42 IRL                                                                                                                 
14.37.51 Dirk Busch 40 GER                                                                                                                    
14.39.09 Truyoshi Hikichi 40 JPN                                                                                                                
14.47.83 Fredrik Uhrbom 42 SWE                                                                                                              
15.06.20 Arjan Marchand 42 NED
15.06.40 Javier Diaz 44 ESP                                                                                                                   
15.09.54 Stefano Floris 41 ITA                                                                                                               
15.13.00 Josya Peris 41 ESP                                                                                                                   
15.13.70 Mohamed Haijya 41 MAR                                                                                                                 
15.17.41 Justin Freeman 43 NED                                                                                                                
15.17.40 Imanuel Cruz 42 ESP                                                                                                                   
15.17.81 Javier  Fernandez 42 ESP                                                                                                                  
15.17.99 Brahim Zouaoui 41 FRA                                                                                                               
15.18.41 Jean Charles Bijl 42 BEL                                                                                                                   
15.19.85 Miguel Ferrer 42 ESP

discuswerpen 2 kg 
66.46 Niklas Arrhenius 38 USA                                                                                                                 
64.87 Piotr Malakowskl 37 POL                                                                                                               
64.66 Lois Martinez 39 ESP                                                                                                                  
60.61 Aleksey Sysovev 35 RUS                                                                                                                  

60.54 Aleksis Abromavicius 35 LTU                                                                                                                  
59.86 Apostolos Parellis 35 CYP                                                                                                                  
58.95 Nazzareno di Marco 35 ITA                                                                                                                 
58.62 Gerd Kanter 41 EST                                                                                                                      
58.28 Frantz Kruger  45 FIN                                                                                                                 
57.32 Zoltan Kovago 41 HUN
57.32 Sergio Ursu 40 ROU                                                                                                           
56.65 Hristodoulos Kostakis 35 GRE                                                                                                                 
55.57 Raine Munulla 38 FIN                                                                                                                    
55.23 Igor Gondor 41 CZE                                                                                                                 
55.08 Jose Cuesta 37 ESP                                                                                                               
54.90 Daniel Greaves 37 GBR                                                                                                                
54.55 Filipe Silva 37 POR                                                                                                             

53.51 Ronald de Oliviera 35 BRA                                                                                                                  
53.05 Frank Casanas 41 ESP                                                                                                              
53.03 Loic Fournet 43 FRA

De eerste drie werpers hebben nog steeds een groot vermogen. In 
de periode, dat er met verboden middelen iets meer te bereiken 
viel ,waren de afstanden nog al wat speculairder. 

Zo waren de verste worpen van Kovago 69.65, van Kruger 70.32, 
van Malakowski 71.84 en van Kanter zelfs 73.28. Het is redelijk 
aanneembaar, dat met de huidige opsporingsmethoden het 
verleden nauwelijks valt te evenaren.
                                                                                                           

  

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

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

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

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

Europa:
 •    www.myraceland.com

De loopagenda  heeft de finish bereikt
Twee jaar geleden heb ik al kenbaar gemaakt om de 
loopagenda af te slanken, en tevens gesteld dat de 
agenda niet eeuwigdurend is. De afslanking en de 
huidige periode van de corona pandemie is voor mijn 
besluit om te stoppen fundamenteel.

Gedurende vele jaren heb ik ervaren dat de Loopagen-
da aan een grote behoefte heeft voldaan. Dat heeft 
mijn enthousiasme voor deze zeer intensieve hobby op 
de been gehouden.

Deze 20 jarige marathon is "helaas" ten einde. Ik ga mij 
nu opmaken om deze maand mijn 72ste halve mara-
thon in corona tijd te voltooien.

IEDEREEN BEDANKT, EN HOUDOE!

Namens alle avVN leden bedank ik Piet van der 
Nat voor het volbrengen van zijn onmenselijke 
marathon door 20 jaar lang een zeer informatieve 
loopagenda te produceren. Ik hoop dat hij nog lang 
mag genieten van zijn verdiende rust! Op naar je 
100e halve marathon!

Toon Verkerk

De oplettende lezer heeft in bovenstaande opsom-
ming van sites “waar de loopjes te vinden zijn” deze 
vernoeming gemist:
•     www.phein.nl/atletiek/loopagenda
 (loopagenda Piet van der Nat)

Piet van der Nat heeft 20 jaar lang een zéér ge-
detailleerde hardloopagenda gemaakt die maan-
delijks werd verstuurd naar 90.000 mailadressen. 
Meerdere verenigingen plaatsten een link naar 
deze agenda op hun site, zoals Eindhoven Atletiek 
(www.phein.nl)

Per 1 mei is er een einde gekomen aan deze loop-
agenda. Geen abrupt einde, want Piet heeft dit al in 
de loop van 2020 aangekondigd en de omvang van 
de agenda langzaam afgebouwd. In zijn laatste mail 
omschreef Piet van der Nat zijn afscheid met: 
 
Beste Sportlieden,                                 

De Loopagenda heeft over enkele weken een mara-
thon van 20 jaar achter zich. Toen bestemd voor 2 
personen en uiteindelijk gegroeid naar circa 90.000 
geïnteresseerden.
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Organisatie 
‘Veluwse TrailRun’ van start

Inschrijving geopend voor 
4 lopen georganiseerd door 
Loopgroep2000/Running2000 

Zandenplasloop in 
Nunspeet 
foto: Harry van ‘t Veld

Heel TrailRunnend Nederland staat te popelen om 
weer te mogen beginnen. Met het goede bericht van 
het demissionaire kabinet dat ’organisatoren sport-
wedstrijden na 1 juli mogen opstarten’ vindt 4 septem-
ber de langverwachte editie van de Veluwse TrailRun 

weer plaats. Gezien de ‘voetprint’ van een TrailRunner 
en de overvloedige beschikbare ruimte op de Veluwe 
(achtertuin van de gem. Ermelo) moet het zeker kun-
nen en zijn we dan ook volop bezig om de Veluwse 
TrailRun weer ‘veilig’ te organiseren.

TrailRuns als GPX bestand en via App
TrailRunners kunnen kiezen uit de afstanden 10km, 
16km, 23km of 30km. De twee langste afstanden 
gaan langs en door het ‘Solse Gat’. TrailRunners kun-
nen hun parkoers volgen doordat de Trails volledig 
zijn uitgezet met herkenbare tekens. Tevens krijgen 
deelnemers aan de 23km en 30km via een link het 
GPX-bestand van de Trails toegestuurd. Deze kun-
nen dan middels een Garmin- of Polar GPS-horloge 
geïmporteerd worden. 

Nieuw onderdeel 
Een van de twee nieuwe onderdelen waar we als 
organisatie trots op zijn, is de 1km voor verstan-
delijk beperkten. Zij kunnen ‘gratis’ inschrijven 
en dit onderdeel start als eerste op 4 september. 
Meer dan toepasselijk in Ermelo als zorgdorp. Deze 
groep deelnemers zal in 
een apart onderkomen in 
de schaapskooi worden 
ontvangen alwaar zij het 
startnummer en een gratis 
T-shirt zullen krijgen. Na 
de finish ontvangen ze de 

fraaie Veluwse TrailRun medaille en voor zij naar 
huis gaan nog een gezond lunchpakket. 

TrailWalkers
Een ander sportief toegevoegd onderdeel tijdens 
de Veluwse TrailRun is de TrailWalk van 15km en 
23km. Deze start nabij NS-Ermelo. Wandelaars 
gaan via het dorp Ermelo, de Groevebeekse Heide, 
door het bos, de Ermelose Heide en uiteindelijk rich-
ting finish bij de Schaapskooi. TrailWalkers lopen 
het laatste gedeelte nagenoeg hetzelfde parkoers 
als de TrailRunners. Deelnemers worden gratis met 
pendelbussen teruggebracht naar NS-Ermelo. Alle 
wandelaars krijgen bij de start een routebeschrij-
ving en kunnen tevens via een app de Trails laden 
en volgen.

Maximaal aantal deelnemers
In het kader van Natura2000 is met de Provincie 
een totaal maximaal aantal deelnemers afgespro-
ken. Daar de doorgeschoven deelnemers van de 
uitgestelde editie van 2020 voorrang genieten zijn 
er nu nog een beperkt aantal startbewijzen via in-
schrijving te verkrijgen. Inschrijven is mogelijk via 
www.veluwsetrailrun.nl zolang het maximaal aantal 
deelnemers p/afstand nog niet bereikt is. 

Covid 19
We zouden als organisatie niets liever willen dan de 
TrailRunner en de TrailWalker op de Veluwse Trail-
run weer te ontvangen. Dat is namelijk waarvoor 
we het doen: mensen inspireren om te bewegen in 
een ’adem’benemende, mooie, ‘natuur’lijke omge-
ving. Nu nog meer dan ooit willen wij ons voor deze 
passie inzetten. Uiteraard blijven we hierin op 4 
september wel afhankelijk van de maatregelen en 
adviezen van het kabinet, de Veiligheidsregio Gel-
derland en de Gemeente Ermelo. 

Wiekenloop in Hulshorst op 
donderdag 19 augustus
De buurtvereniging Hulshorst organiseert voor de 
4e keer de Wiekenloop in Hulshorst in samenwer-
king met Loopgroep2000 over de afstanden 5 en 
10 km als onderdeel van de Wiekdagen. De jeugd 
loopt 500 mtr. en 1 km . Een prachtige, gezellige  
avondloop met veelal een sterk deelnemersveld 
ook al omdat deze loop valt in de vakantieperiode.  
De sponsor is EuroParcs.
 
Heideloop- trailrun in Ermelo op 
zaterdag 18 september
Met afstanden van 7,5 km en 15 km over en rond 
de Groevenbeekse hei, oud en nieuw Groeven-
beek, Speulder- en Sprielderwoud . Een prachtige 
pittige route met wat hoogteverschil is een echte 
uitdaging. Sponsor Sport-inn Putten heeft mooie 
prijzen beschikbaar gesteld voor de eerst binnen-
komende lopers en loopsters.  Parkeren vlakbij de 
start bij zwembad Calluna.

Zandenplasloop in Nunspeet op 
zaterdag 13 november een echte topper
Met bijna 100 lopers onder de 40 minuten op de 10 
km heeft de Zandenplasloop echt naam gemaakt in 
het lopers legioen. Danny Koppelman bleef 12 tel-
len boven de 30 minuten en zal zeker een poging 
doen om onder de 30 minuten te finishen. Ook bij 
de dames was er veel strijd o.a. voor de prijzen be-
schikbaar gesteld door Intersport Meijers uit Nun-
speet. De sfeer is altijd uitstekend op en rondom 
de start/finish. Ook prijzen voor een tussensprint 
over de 1e mijl maakt het altijd sfeervol en ook op 

de 5 km was er een grote deelname ook al door de 
jeugd van de colleges uit Elburg Nuborgh Lambert 
Franckens en Oostenlicht en uit Nunspeet de Ve-
luvine. De jeugd van 4-12 jaar loopt 550 meter en 
1,1 km 

De Koude Polderloop in Nijkerk op zater-
dag 11 december een mooie polderloop
Het aantal deelnemers was rond de 400 bij deze 
mooie loop door de Arkemheense Polder met 
mooie winnaars bij de laatste editie. De sponsor 
had voor mooie prijzen gezorgd ook voor leef-
tijdsklasses tot 80+. De wedstrijden van 5 en 10 
km vonden plaats onder steeds weer wisselende 
weersomstandigheden wat ook wel weer zijn 
charmes had. Start en finish bij VNG sierhekwer-
ken voor de deur. Voor de jongste jeugd een 500 
mtr en 1 km.

Corona en doorgaan van de lopen
Mocht er door omstandigheden de lopen (of 1 van 
de lopen) niet doorgaan dan doen wij, als je inge-
schreven hebt, geen incasso en dan krijgt iedere 
inschrijver persoonlijk bericht. Henk Mentink, als 
hoofd van de organisatie, doet er van alles aan om 
de lopen door te laten gaan eventueel met de no-
dige aanpassingen.

Inschrijven 
Inschrijven kan via www.inschrijven.nl  en alle infor-
matie staat op de website www.loopgroep2000.nl  
Kijk ook op de facebook pagina : Loopgroep2000. 
Prijzen veelal ook met leeftijdsklassen tot de 
klasse 80. 
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AMGEN Singelloop Breda: misschien wel het 
gezelligste hardloop evenement van Nederland!

Het eerste weekend van oktober is traditioneel het 
weekend van de Singelloop in Breda, een professio-
neel en internationaal hardloopevenement van al-
lure. Een stratenloop door het historisch centrum van 
Breda, langs de mooie singels en markante gebouwen 
en met de finish op de Grote Markt met een kleine 
20.000 deelnemers. Editie 2021 staat in het teken 
van een jubileum: het wordt een feestelijke 35e editie 

De AMGEN Singelloop Breda is een top-loopeve-
nement waarbij de gezellige en bourgondische 
Bredase sfeer voorop staat. Met tienduizenden 
toeschouwers langs het schitterende parcours en 
daarnaast vele dj’s, muziek- & dansgroepen maken 
de Singelloop Breda tot misschien wel de gezellig-
ste loop van Nederland! 

Lopers kunnen deelnemen aan de 5 km, 10 km, 
halve marathon, businessrun of familieloop. Nieuw 
in 2021 is Walking & Wheeling. Een wandeltocht 
voor mensen die niet kunnen of willen hardlopen, 
maar toch volledig de sfeer van het evenement wil-
len beleven.

Als eerste jaarlijkse hardloop evenement op de 
weg in Nederland heeft de Bredase Singelloop 
kwaliteitslabels van World Athletics (Bronze Label, 
2019) en Europese Atletiek Associatie EAA (5 star 

Quality Road Race, 2016) ontvangen. Bijna 600 
vrijwilligers leiden alles in goede banen.
 
AMGEN Singelloop Breda staat dus garant 
voor een gezellige sfeer én prima facilitei-
ten!
Voor deze jubileumeditie hoopt de organisatie 
voor het eerst boven 20.000 deelnemers uit te ko-
men. En met een geschat bezoekersaantal van circa 
85.000 enthousiastelingen heb je vrijwel overal 
langs het sfeervolle parkoers steun en support! 

Met een recordtijd van 59,50 minuten op de Halve 
Marathon kent Breda een snel parkoers.
Voor elk wat wils dus!

Wij verheugen ons op jullie komst Masters! 
Daarom heten wij jullie graag heel hartelijk wel-
kom in het bourgondische Breda: waar persoon-
lijke prestaties hand in hand gaan met een unieke  
beleving. 

Ben jij er bij op 3 oktober 2021?

Voor informatie en inschrijvingen: 
www.bredasesingelloop.nl 

AMGEN Singelloop Breda. 
Die doen we samen. 

Fotograaf 
Edwin Wiekens

Fotograaf  Erald van der Aa
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Uitslagen

Ruud Riksman

INTERN. VIRTUELE 
ZWINSTEDENLOOP
Sluis 21-03-2021
Halve Marathon
Mannen 50+
001. L. Plets 1.25.52
008. A. Blok 1.52.10
10 kilometer
Mannen
001. C. Callewaert 1.34.20
022. J. Coolen 1.05.01

5 kilometer
Mannen
001. C. Callewaert 0.16.26
026. J. v. Santen 0.35.00

NESCIOLOOP
Amsterdam 10-04-2021
15 kilometer
Mannen 55
001. T. Woldberg 1.00.31
003. P. Zwart 1.42.47
Mannen trim
001. N. Collart 0.55.21
009. O. Smit 1.07.08

057. F. Be Tjoen Swan 3.06.38
8 kilometer 
Mannen trim
001. D. Flemming 0.34.07
006. J. v. Santen 0.57.57
010. B. v. Kommer 1.03.33

KONINGSLOOP
Hasselt 27-04-2021
5 kilometer
Mannen
001. GJ. Tichelaar 0.18.45
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Beleef een historisch en wonderlijk natuurgebied:

Veluwse
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99% 
offroad!

#VTR21
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