
4 5

Ranglijsten avVN 2019

Harrie Stempher

Met nog drie maanden te gaan, beginnen de ranglijsten op 
de diverse afstanden al voller te raken. Bij de vrouwen zijn 
er 8 vrouwen actief met het insturen van de resultaten. 3 
vrouwen hebben alle afstanden voor het overall klasse-
ment al gelopen. Waaronder Nicolette Steegeling-Bakvis 
in de klasse V50, maar zij gaat ook nog voor een complete 
serie in de klasse V55. De halve marathon is met 8 vermel-
dingen het meest gelopen. 
Bij de mannen is de 10 km de favoriete afstand. De man-
nen tussen de 60 en de 70 blijken nog steeds het meest 
fanatiek als het gaat om deelname aan de ranglijsten. 3 
mannen hebben alle afstanden al een keer gelopen, maar 
hebben natuurlijk ook nog 3 maanden om hun tijden te 
verbeteren. Vorig jaar werden er tot en met 12 septem-
ber 116 uitslagen van wedstrijden geregistreerd. Op dit 
moment (6 september) staat de teller op 104, dus lijkt de 
animo tot deelname van onze leden gelukkig niet verder 
afgenomen. Vooral de 10 EM  en de halve marathon die-
nen nog in de agenda gezet te worden, maar er zijn vol-
doende aansprekende evenementen om deze afstanden 
in de planning te zetten. Kijk daarvoor natuurlijk ook naar 
de wedstrijdkalender van Cor Terlouw in deze uitgave. Op 
de site zijn alle resultaten  overzichtelijk en per afstand te 
bekijken. Voor de marathon wordt een aparte ranglijst ge-
maakt. Tot nu toe hebben 8 deelnemers (4 dames en 4 he-
ren) aan de ranglijsten een tijd op de marathon ingediend. 
Ook hier staan nog voldoende marathons in het binnen- 

en buitenland op de kalender om een tijd te scoren.
Tot 31 december hebben jullie nog de kans om de gelopen 
resultaten door te geven. Onze leden zullen zelf de uitsla-
gen moeten melden aan de organisatie, dus het is niet zo 
dat de organisatie uw resultaten op het internet gaat op-
zoeken (hooguit ter controle van uw opgave)

Voor het doorgeven van de uitslagen zijn de 
volgende regels:

- er is 1 emailadres hiervoor beschikbaar: 
 hstempher@hotmail.com

-  de uitslagen gelopen in de maanden januari tot en met 
augustus kunnen niet meer worden doorgegeven.

-  uitslagen gelopen in de maanden september, oktober 
en november dienen vóór de 15e van de volgende 
maand gemeld te zijn. (let op: uitslagen van de maand 
september kunt u nog tot 15 oktober melden)

-  uitslagen gelopen in de maand december dienen vóór 
7 januari 2017 gemeld te zijn.

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

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

Bertus van Kommer Leusden
Henry Okkersen Schimmert

Hans Wortel, Ledenadministratie

Hans Wortel

Belangrijke wedstrijden voor Masters
NK SNELWANDELEN TILBURG
zondag 6 oktober 2019
www.rotterdamsewandelsportvereniging.nl

NK MARATHON SENIOREN EN MASTERS AMSTERDAM
zondag 20 oktober 2019
www.tcsamsterdammarathon.nl

WARANDELOOP
23 en 24 november 2019
www.warandeloop.nl 

SYLVESTERCROSS
31 december 2019
www.sylvestercross.nl

ABDIJCROSS
zondag 19 januari 2020
www.abdijcross.nl 

MASTBOSCROSS
zondag 26 januari 2020

www.mastboscross.nl

Activiteiten waarbij avVN betrokken is in 2019
Geheel 2019 De beste avVN-er op de diverse afstanden (ranglijsten) www.avVN.net 
Geheel 2019 Kilometerteller www.avVN.net 
6 oktober 2019 Wallenloop in Heusden www.inion.nl

Voor meer informatie of vragen over diverse evenementen kunt u 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

In Memoriam
Anton Schuurman
( 18 november 2036 – 27 juni 2019)

In ons lopers peleton kennen we allemaal de speciale 
groep van “de veel lopers” met als drijfveer de  kilometer 
jaarcompetitie op basis van onze avVN Kilometerteller. 
Op zich een groepje wat elkaar natuurlijk door en door 
kent met allerlei personen  met specifieke kenmerken of 
eigenschappen.
Je kijkt altijd bij de volgende loop wie er is met dan het 
vooraf bekende gesprekje over wat heb jij gedaan, dan wel 
wat zijn “de pijntjes” of anders gezegd is er blessureleed.
Als er iemand ontbreekt ben je altijd nieuwsgierig is er wat 
aan de hand of zo en blijkt toch al snel dat “het doortelt”  
als iemand er niet is. (dat doortellen bij je zelf en je directe 
concurrenten  is een specifiek aandachtspunt voor elke 
boekjesloper, toch?)
En dan is er altijd nog het moeilijke moment dat we iemand 
definitief moeten missen. 
Zo ook nu met onze Anton Schuurman.
Een op het oog rustige man met een grote gedrevenheid 
als het om z’n loopsport ging. Niet een veel spreker en ook 
niet de man die dikke verhalen had over z’n eigen presta-
ties maar gewoon een echte liefhebber.
Anton kwam naar elke loop als een, als heer verklede (ei-
genlijk licht vermomde) loper.
In z’n stereotiepe colbertje met in de ene hand een zwart 
’leren’ tas met daarin z’n boeken en kranten, in de andere 
hand een plastic tasje met daarin nog wat loopspullen.
 Vrijwel altijd gebruikmakend van het  openbaar vervoer, 
waarvoor dan ook dat leeswerk bestemd was.
Waar de loop ook was, vanaf het station wandelde hij dan 
naar de startplek van de loop – bijvoorbeeld in Leiden bij 
de PPC loop van het station naar het Park Cronesteijn – of 
bij  de vele lopen van de DFW Runners op de NS fiets vanaf 
station Assen naar lopen met een startplek op 10 tot 15 
km van dat station.
Alleen als de loop echt niet met het  openbaar vervoer be-
reikbaar was, maakte hij gebruik van het mogen meerijden 
in de auto van een medeloper. 
De mens achter de loper heeft altijd mij geïnteresseerd. 
Daarbij komt dat ik door mijn werk als vakbondsbestuur-
der bij de FNV (voorheen bij NVV) ook heel veel andere 
contacten had. Sommige lopers kende ik al jaren langs die 
andere contactlijnen en dan wisten we niet van elkaar dat 
we beiden die eigenzinnige hobby hardlopen hadden.
En dat was ook met Anton het geval.

Jarenlang hebben onze wegen elkaar gekruist en dus weet 
ik uit eigen ervaringen dat Anton een man was met een 
grote staat van dienst:
- Hij was de jongste - 31 jaar - wethouder  van Financiën 

van de in begin jaren 70 van de vorige eeuw, samenge-
voegde Gemeente Zaanstand. Bepaald geen makke-
lijke klus want uit de 9 gemeenten waaruit Zaanstad 
voortkwam, was er ook heel veel oppositie tegen dat 
opgaan in een grote gemeente.

- Hij was een zeer gewaardeerde beleidsmedewerker 
op het kantoor van de Partij van de Arbeid.

- Na zijn pensionering heeft hij zich, als vrijwilliger, ja-
renlang bezig gehouden met het napluizen van de 
geschiedenis tussen Amsterdam en de vakbeweging 
en met name de Algemene Nederlandse Diamant Be-
werkersbond (en met de diamantbewerkers heb ik mij 
zelf  meer dan 25 jaar bezig houden zowel in Amster-
dam als vele jaren wereldwijd als voorzitter van het 
Wereldverbond Van Diamantbewerkers)

Dus we hebben eigenlijk ons hele leven lang op dezelfde 
gebieden ons ingezet en contacten gehad.
Pas veel later rond 2005 kwam ik dezelfde Anton tegen in 
de Bosbaanloop in Amsterdam.  ”Tje loop jij ook ??“ en gek 
toch dat we dat niet eerder van elkaar wisten.

Na die tijd en vooral na een ziekte behandeling met pros-
taatproblemen, is Anton, zoals ik dat zie, dan een “echte 
loper als heer” geworden.
De frequentie in aantal lopen werd steeds hoger, de af-
standen langer, de marathonafstand werd een gegeven 
en ultralopen van 50 km gingen ook tot de mogelijkheden 
behoren.
En dat als je in leeftijdtekens een jaartje opschuift in de 
richting van de 80 jaar.

Mooie prestaties werden bereikt o.a. :
- Een derde plaats in z’n leeftijdsklasse in de marathon 

van Amsterdam, zijn stad!
- Nederlands recordhouder op de 50 km in z’n leeftijds-

klasse van 75-80 jaar.
- Winnaar van de avVN kilometer jaarcompetitie in 

2014 en 2015.

Maar ook zijn erbij zijn, was altijd plezant. Dat begon al in 
de kleedkamer als hij in zijn tasje aan het zoeken was onder 
het roepen van “UHH, van Effe kijken” en dan kwamen er 
bijvoorbeeld 2 loopsokken uit met verschillende kleuren. 
En dat deerde Anton helemaal niet, want modieuze loop-
kleding etc. daar was hij niet van.
Zijn prachtige loopstijl zo’n licht gewicht mannetje, met die 
dunne beentjes net een “witte Keniaan”, toch? En die par-
mantige kleine dribbelpasjes  - tikke tikke tikke - waarin hij 
je passeerde met dan de simpele vraag  “gaat het”?

Helaas vanaf 2018 begon het te kwakkelen, eerst met 
evenwichtsstoornis problemen en later dus met die darm-
problematiek. Hij moest de afstanden inkorten en liep al-
leen nog kleine afstanden en aan het einde van 2018 ging 
het helemaal niet meer.
Hij bleef zelf optimistisch een heeft in het laatste stadium 
van zijn ziekte nog gedacht aan terugkeer. Onder meer met 
de wens om met Jos Cornelissen toch nog eens samen 2 km 
te gaan hardlopen.
Dat is er helaas dus niet meer van gekomen. Toen het hem 
in juni 2019 echt te veel werd en de pijn te sterk, heeft hij 
met z’n sterke karakter zelf het besluit genomen  “dat het 
gesleutel aan zijn lijf” over moest zijn en is hij daarna met 
daarop aangepaste medicatie rustig ingeslapen.

Jammer we zullen hem echt missen in het lopers peloton 
en hem met respect blijven herinneren.

R.I.P. Anton.

Gijs Honing


