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Jaargang 55 een jubileum
De opmerkelijke lezer heeft het, na het uit het plastic 
trekken van dit blad, al ontdekt op de voorkant; Dit is 
de 55e jaargang van het avVN nieuws. In de vier edi-
ties van 2021 kijken we terug naar de periode waarin 
bijna 300 clubbladen zijn verschenen. 

Het begin
avVN werd opgericht op 1 maart 1966. Vrijwel 
onmiddellijk werd gestart met het uitgeven van 
een officieel orgaan. Het oudste nummer van “De 
Veteraan”, dat nog in ons bezit is, dateert van juni 
1974. In de colofon van dat blad staat: 9e jaar-
gang nummer 46. De bladen werden dus doorge-
nummerd, maar de jaargangen wel apart geteld. 
Het genoemde blad was overigens het eerste 
exemplaar dat gedrukt werd afgeleverd. Hoofdre-
dacteur G.A. Glas schreef daarover:

De Veteraan heeft zich in een ander tenue gesto-
ken. U zult het er wel over eens zijn dat ons blad 

nu beter oogt dan toen het nog in gestencilde 
vorm werd uitgegeven. Een groot voordeel van 

de nieuwe vormgeving is, dat wij nu ook il-
lustraties kunnen opnemen.

De gedaanteverandering is teweeg 
gebracht door ons lid Frits Gaaren-

stroom uit Amstelveen, die ook in het 
verleden een tijdlang De Veteraan 

verzorgde.

Van de cluborganen in ge-
stencilde vorm is overigens 

geen enkel exemplaar bewaard 
gebleven. Mochten er leden zijn die 

hierover wel kunnen beschikken, dan hou-
den we ons aanbevolen om deze exemplaren aan 
ons archief toe te kunnen voegen. Lange tijd kre-
gen leden ook nog een “expresse-brief” thuisge-
stuurd met belangrijke (bestuurs)mededelingen. 
Deze brief stond onder redactie van Kees Hakker.

Een telfout?
Om de wiskundigen en rekenwonders onder onze 
lezers meteen een antwoord te geven: Bij de jaar-
gangen is geen telfout gemaakt, hooguit een ver-

gissing.  Wanneer in 1974 de 9e jaargang was, 
dan hadden we in 2021 jaargang 56 

moeten hebben. In 1976 werd 
echter vergeten om de jaar-
gang door te tellen. De 10e 

jaargang (van 1975) bleef 
ook de 10e jaargang in 1976. 

Een vergissing die daarna wel 
vaker werd gemaakt, maar zich 

dan beperkte tot alleen het eer-
ste nummer van die jaargang en 

bij een volgende uitgave werd her-
steld. In de eerste weken van januari 

heeft u waarschijnlijk ook wel eens 
het jaartal van daarvoor gebruikt in 

uw correspondentie.

Weer een nieuwe lay-out
Nog in dezelfde 9e jaargang veranderde 

“De veteraan” opnieuw van lay-out. Num-

mer 4 van 1974 verscheen in een vorm die tot en 
met het vierde nummer van 1980 gehandhaafd 
bleef. Een (groene) voorkant met een wat hardere 
kaft en een iets groter formaat waren de uiterlijke 
kenmerken. Inhoudelijk veranderde er echter wei-
nig; mooie kopteksten, veel tekeningen en foto’s 
en heel veel uitslagen. Hoofdredacteur G.A. Glas 
richtte zich weer tot zijn lezers:

De vervaardiging van dit blad, in een oplaag van zo’n 
450 exemplaren, heeft tegen de duizend gulden ge-
kost. Deze kosten liggen voornamelijk bij typiste en 
drukker. Gelukkig (ook voor de kas) heeft ons VN-lid 
Henk Neuteboom uit Leiden ons in aanzienlijke mate 
en belangeloos geholpen, onder meer met 
het prachtige omslag en met de grafische 
vormgeving.

Vervolgens worden de kosten (in-
clusief portokosten) afgezet te-
gen de overige kosten en dan 
krijgen de leden een vraag 
voorgeschoteld:

Wilt u De Veteraan blijven ontvangen in de vorm 
zoals nu voor u ligt? Bestuur en redactie willen wel 
zeggen dat zij hopen op een duidelijk “ja”. Voor een 
landelijk verspreide sportvereniging is een goed com-
municatiemiddel van uitzonderlijk grote betekenis.

Op de jaarvergadering kwam het natuurlijk ter 
sprake, maar ook werd opgeroepen om via een 
briefkaart met “clubblad JA” of “clubblad “NEE” 
een stem uit te brengen. U kunt dit nu lezen in de 
55e jaargang, dus het werd destijds een duidelijk 
JA!

zes bladen per jaar
In 1981 verscheen De Veteraan voor het eerst met 
een rode kaft. Aanvankelijk in combinatie met een 
wisselende, rechthoekige foto en vanaf 1983 met 
een wisselende, ronde foto. Deze laatste lay-out 
zou voorlopig niet meer veranderen. Henk Neu-
teboom was nog steeds verantwoordelijk voor het 

avVN Kilometerteller 2020
De afgelopen weken zijn er 19 boekjes teruggestuurd 
voor registratie van gelopen kilometers in 2020 en/of 
het bestellen van een herinnering. 

27 deelnemers aan de kilometerteller hebben be-
sloten om hun gelopen kilometers na het jaar 2021 
te laten registreren. Deze laatste groep heeft in de 
afgelopen periode praktisch niet deelgenomen aan 
de Virtuele wedstrijden, waardoor men maar een be-
scheiden aantal kilometers heeft kunnen lopen. Nu 
het organiseren van wedstrijden sinds 14 oktober 
2020 niet meer is toegestaan en deze maatregel nog 
steeds van kracht is, lijkt het ook voor 2021 een zwaar 
jaar te worden voor onze kilometertellers. Daarover 
meer in het artikel “Kilometerteller 2021”.

Ook de prijsuitreikingsloop op 13 maart 2021 in 
Houten, in ons vorige clubblad nog aangekondigd, is 

inmiddels afgelast. De prijswinnaars, 3 heren en 2 da-
mes, krijgen hun prijs binnenkort toegestuurd.

Er is besloten om alleen een uitslag te publiceren van 
de gelopen kilometers in 2020 en geen totaallijsten 
te maken zoals de deelnemers gewend zijn (top 100 
en top 300 lijst). Deze zal volgend jaar weer opgesteld 
worden, wanneer de gelopen kilometers van 2020 + 
2021 van alle 46 deelnemers verwerkt zijn.
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ontwerp van de kaft en de lay-out. In 1980 had 
het blad een oplage van rond de 1000 exempla-
ren en werd er besloten om zes bladen per jaar uit 
te geven. De oplage bleef tot 1985 doorgroeien 
naar 1500 exemplaren. Gerrit Glas bleef tot 1985 
de hoofdredacteur van De Veteraan. Henk Neu-
teboom en Harm Hendriks (van 1973 tot 1980 
voorzitter van VN) waren de belangrijkste mede-
werkers in de redactie. 

In 1981 werd Gijs Knoppert toegevoegd aan de 
redactie. Gijs zorgde daarvoor al enkele jaren 
voor nieuwsberichten en uitslagen met een accu-
ratie die we tot op de dag van vandaag van hem 
gewend zijn. Daarnaast mag ook Nico Storre ge-
noemd worden die zich ook al vanaf de zeventiger 
jaren verdienstelijk maakte voor de club en het 
blad.

En dan nog dit
De Veteraan werd van 1975 tot 1985 
gedrukt bij van Haeringen bv te Den 

Haag. In 1977 verschenen de eerste 
advertenties in de vorm van een in-

legvel net na de kaft. Dit bleef 1 jaar in 
stand, want daarna duurde het tot 1984 

tot “Runner Hardloopcentrum” de eerste 
adverteerder was op de achterpagina. Uitsla-

gen vormden altijd een belangrijk onderdeel 
van het blad. Pim de Jong (1974 t/m 1980) en 

Sophie Wisman (vanaf 1981) waren daarvoor 
verantwoordelijk in de periode die we nu hebben 

beschreven.

In 1985 (19e jaargang) werd Jacques van Wil-
ligenburg de nieuwe hoofdredacteur. Daarover 
meer in het volgende avVN nieuws.  

Toon Verkerk
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Ook Drikus Haalboom 
dook voor Facebook in 
de historie van avVN 
en De Veteraan. Hij 
plaatste een artikel dat 

in 1980 in clubblad 
verscheen.
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