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Ook abonnee leden scoren goed

Ook veel NK medailles

Cees Stolwijk
M70 1500 m 2e 5:08,27
  5000 m 1e 18:52,98
  10000 m 3e 40:10,0

Hans Smeets
M75 800 m 1e 2:38,66
  1500 m 1e 5:27,12

Johan Neve
Nederlands team M55 Halve Marathon 3e
(lees het verslag van Johan elders in dit blad)

VROUWEN

Jolande Brusser
V75 discuswerpen 1e 23,82 m
   kogelstoten 2e 8,16 m
Trees Rutt en
V70 5000 m 1e 25:49,64

MANNEN

Wim Metselaar
M80 100 m 1e 18,41
  200 m 1e 38,23
  400 m 1e 1:34,27

Hans Smeets
M75 400 m 1e 1:12,36
  800 m 1e 2:38,99
  1500 m 1e 5:52,91

Cor van Dam
M75 discuswerpen 2e 28,50 m
  speerwerpen 2e 28,45 m

Cees Stolwijk
M70 5000 m 1e 19:11,16
  10000 m 2e 39:50,08

Teo Maat
M70 discuswerpen 2e 35,65 m
  kogelstoten 1e 10,47 m
  speerwerpen 1e 31,11 m

Tijdens het Wereld Kampioenschap Masters in Tampere (Finland) hebben diverse abonnee leden van avVN, en 
dus lezers van het avVN nieuws, prachti ge prestati es behaald:

Bij de Nederlandse Kampioenschappen Masters in Harderwijk was er ook veel eremetaal voor de abonnee leden. 
Hopelijk ben ik compleet in de opsomming. Zo niet, verneem ik het graag en kan er in het volgende blad een cor-
recti e plaatsvinden.

Cees Stolwijk

Cor Boeijen 800m

Team avVN

Dirk Visser en 
Gijs v.d. Hurk 5000m

Mastersoverleg

Hans Smeets 

Johan Neve
M65 1500 m 1e 5:11,72
  10000 m 1e 38:31,41

Jaap Sti jlaart
M60 1500 m 3e 5:11,68
  5000 m 3e 18:48,81

2e ronde masters competi ti e

Gelukkig was er voor onze Gijs Knoppert, want 
daarover gaat het, alle lof van andere masters op 
de baan en werden zijn 100 en 200 meter beloond 
met aanmoedigingen en applaus. Ongekend dat 
Gijs wekelijks minimaal 4 keer traint, meestal op 
de atleti ekbaan achter zijn huis in Wageningen, 
om in een puike conditi e te blijven en zijn doelen 
al aan het stellen is voor 2024, wanneer hij in een 
nieuwe leeft ijdscategorie (90+) hoopt uit te kun-
nen komen!

De gehele avVN-delegati e voor deze tweede 
ronde: 
Gijs Knoppert 29-04-1934 100m en 200m
Dirk Visser 15-05-1946 5000m
Cor Boeijen 23-06-1946 800m
Jan Titulaer 25-05-1947 kogelslingeren 
  en kogelstoten
Jan van Hooft  7-12-1949 kogelslingeren 
  en kogelstoten
Toon Verkerk 2-06-1954 100m, 200m 
  en verspringen
Gijs vd Hurk 23-01-1955 5000m

Ondergetekende had een drukke dag, omdat hij 

ook de jurering voor zijn rekening nam. Elke ploeg 
dient namelijk een jurylid te leveren, zodat de or-
ganiserende vereniging er niet “alleen” voor staat. 
Misschien dat een lezer van dit stukje het volgend 
jaar een leuke acti viteit vindt, hij of zij kan zich 
bij mij melden. Gelukkig kon ik als jurylid bij de 
5000m onze atleten Dirk en Gijs nog aanmoedi-
gen.

Jan van Hooft  kwam bij het kogelslingeren als 
eerste in de ring. Na een rusti g begin met een 

poging onder de 30 meter, 
slingerde Jan de kogel in 
zijn tweede worp naar een 
mooie 33.96 m. Een verbe-
tering boven de 34 meter 
zat er vandaag niet in, maar 
Jan was met zijn resultaat 
zeker tevreden.
Later kwam Jan Titulaer in 
acti e bij de B groep en ook 
hij kwam in zijn tweede po-
ging tot zijn beste resultaat; 
30.83 m. Ruim 3 meter min-
der dan zijn trainingsmaatje 
maar ruim 2 jaar ouder en 
daarom toch 3 punten meer 
voor de teamprestati e.

Gijs Knoppert en Toon Ver-
kerk liepen vervolgens de 
100m. Met respecti evelijk 
36.61 en 18.11 liepen bei-
den helaas geen PR.
Toon kon vervolgens met-
een door naar het versprin-
gen. Met in het achterhoofd 
de lijfspreuk van Pippi Lang-
kous: “Ik heb het nooit ge-
daan, dus ik denk dat ik het 
kan”, behaalde hij een verste 
sprong van 3.01 m en daar-
mee ruim meer punten dan 
bij zijn 100 en 200 meter 
samen!
Cor Boeijen liep een mooie 
800 meter. Hij hoopte op 
een ti jd rond de 4 minuten 

Barendrecht 19 juni 2022
In Vught stond avVN helaas met een bescheiden team aan de start, maar ti jdens de wedstrijd in Barendrecht op 
19 juni jl. was sprake van een bijna compleet team. Verschillende onderdelen waren daarbij dubbel bezet. In de 
reglementen van de competi ti e betekent dit, dat alleen de punten van de best scorende atleet worden geteld. 
Dit wil niet alti jd zeggen dat de snelste ti jd of worp, de meeste punten oplevert. Met de leeft ijd van de atleet 
wordt namelijk ook rekening gehouden. Helaas wordt daarbij weinig of eigenlijk géén rekening gehouden met 
een atleet van 88 jaar die zijn uiterste best doet om een geweldig resultaat te behalen. 

29. DIRK VISSER EN GIJS V.D. HURK 5000M
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Jan v. Hooft  kogelstoten

Jan Titulaer kogelslingeren

ontspanning tussendoor

Gijs Knoppert 200m

en met 4.08,95 bleef hij daar niet 
ver vanaf.
Bij het kogelstoten beet Jan Titu-
laer het spits af. In zijn tweede po-
ging stoott e hij de kogel naar 9,42 
m. Een mooi resultaat, hoewel hij 
graag over de 10 meter had willen 
gooien. Dat lukte Jan van Hooft  wél 
in groep B. In totaal waren 3 van de 
4 worpen geldig, allemaal meer dan 
10 meter. De 3e worp leverde met 
10,29 m de meeste punten op.

Onze sprinters kwamen ook nog in 
acti e op de 200 meter. Gijs Knop-
pert had twee maanden eerder in 
Vught 1.27,15 gelopen, maar he-
laas kon hij die prestati e niet eve-
naren. Het werd nu 1.30,30. Toon 
liep 39,08.

Tegen het einde van de middag 
kwamen Gijs van den Hurk en Dirk 
Visser in acti e op de 5000 m. Zij be-
horen beiden in hun leeft ijdscate-
gorie tot de top van Nederland en 
Dirk had dat bij het NK op de baan 
op zowel de 5000 als de 10000 
meter bewezen met een fraaie gou-
den medaille (zie elders in dit blad). 

Bij het NK had Dirk een Nederlands 
record gelopen op de 10000 meter. 
Tijdens zijn 5000 meter in Harder-
wijk had hij meer op plaats dan op 
ti jd gelopen, waardoor het daar 
geen record werd. Dirk hoopte dat 

alsnog in Barendrecht te kunnen lopen. Aanvan-
kelijk zat hij uitstekend op schema. 
Later bleek de start toch iets te snel, want na 3000 
meter ging het wat minder. Met 20.49,09 liep Dirk 
een prachti ge ti jd (10 seconden sneller dan bij het 
NK!), die op dit moment in Nederland niet te eve-
naren is door een 75 jarige. Helaas bleef het re-
cord van Siem Herlaar (20.44,94) dit keer buiten 
bereik, maar Dirk zal ongetwijfeld later nog een 
poging gaan wagen.

100m Toon Verkerk 65+ 18,11 40 pnt.
  Gijs Knoppert 85+ 36,61 0 pnt
200m Toon Verkerk 65+ 39,08 43 pnt.
  Gijs Knoppert 85+ 1:30,30 0 pnt.
800m Cor Boeijen 75+ 4:08,95 0 pnt.
5000m Gijs vd Hurk 65+ 20.24,00 0 pnt.
  Dirk Visser 75+ 20.49,09 779 pnt.
kogelstoten Jan van Hooft  70+ 10,29m 568 pnt.
   Jan Titulaer 75+ 9,42m 0 pnt.
kogelslingeren Jan van Hooft  70+ 33,96m 0 pnt
   Jan Titulaer 75+ 30,83m 688 pnt

avVN behaalde in totaal 2.292 punten en werd daarmee 
18e van 20 deelnemende teams. 
Rott erdam Atleti ek was de absolute topper van deze 2e 
ronde. Evenals in Vught eindigde deze vereniging onbe-

Gijs van den Hurk bouwde zijn race zeer verstan-
dig op en kon gedurende de wedstrijd steeds een 
plaatsje naar voren opschuiven. Uiteindelijk resul-
terend in 20.24,00. Dankzij dit resultaat kan/mag 
Gijs zich ook in de toekomst inschrijven op bijvoor-
beeld een NK en dat biedt dus weer mogelijkheden.
Hieronder krijgt u het overzicht van alle resultaten.

Toon Verkerk

dreigd op de 1e plaats. 
In de totaalstand over 2 wedstrijden bezet 
avVN de 48e plaats van in totaal 60 deelne-
mende verenigingen. Een plek bij de beste 12 
levert in deze competi ti e een fi naleplaats op, 
maar daarvoor diende dit jaar ruim 10.000 
punten behaald te worden.

2023
Hopelijk kunnen we volgend seizoen weer een 
heren baanteam formeren. 

avVN wedstrijdatleten vanaf 35 jaar kunnen 
zich melden via verkerktoon@gmail.com

Toon Verkerk 

Resultaten baancompetitie

Warandeloop Tilburg 2022

De Warandeloop Tilburg vindt dit jaar plaats op don-
derdag 24, zaterdag 26 en zondag 27 november a.s. op 
de vertrouwde locati e in de “Oude Warande”.

De Warandeloop is wederom gastheer van de NK 
cross, waarbij de masters op zaterdagmiddag in acti e 
zullen komen. Alle categorieën van de masters lopen 
een afstand van 7500 meter. Op zondag starten de 
senioren voor de korte cross en de gala cross.

Het parkoers is een afwisseling van snellere bospaden 
en stukken met verschillende
hoogteverschillen.

Meer informati e en inschrijven: 
www.warandeloop.nl

specifi eke informati e over NK masters op: 
www.warandeloop.nl/masters

Graag tot 26 november a.s.
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