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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
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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


