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leden, die geen machtiging tot automatische incasso 
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betalen derhalve een hoger tarief. 
De tarieven, na aftrek van de korting, luiden als volgt: 
abonnees op het clubblad avVN-Nieuws € 35,00. 
Atletiekunie recreatieleden, inclusief clubblad  
€ 57,00. 
Atletiekunieleden met wedstrijdlicentie, inclusief 
clubblad € 82,50. 
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.

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

Inleveradres voor kopij, getypt of digitaal 
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Acquisiti e: 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 2022
sluitingsdatum kopij: 1 augustus 2022

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.

Advertenti eprijzen:
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: 
Ellen Abbringh, Bram Bakker, Ton van den Berg, Marcel 
Fiering, Walter van Gelderen, Rinus Groen, Natascha de 
Groot, Drikus Haalboom , Erwin van Heijningen, Gijs Ho-
ning, Jan van Hooft, Gijs van den Hurk, Jan Kaldenbach, 
Gijs Knoppert, Erna Koekoek, Bertus van Kommer, Klaas 
Lakeman, Bert Pessink, Joop Raaphorst, Gerda en Ruud 
Riksman, Arjan Robben, Johan van Santen, Nicolette 
Steegeling-Bakvis, Aart Stigter, Harry van ’t Veld, Mart 
Verboord, Toon Verkerk, Hans Vugts, Marion Wenders, 
Hans Wortel. 

Met dank aan de adverteerders.

Reacti es
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 redacti e 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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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

De jaarvergadering
Afgelopen zaterdag 30 april, was onze jaarvergade-
ring. Waar ik vorig jaar, door de Covid, weinig men-
sen verwachtte, waren er toen maar liefst 25 leden 
aanwezig.

Nu helaas maar 11, inclusief het bestuur! Daar was ik 
teleurgesteld over, immers wij zitten er niet voor ons 
eigen genoegen. 

Als ik zie hoeveel moeite Mart, onze penningmees-
ter, moet doen om de begroting rond te krijgen. De 
fi nanciën op orde te krijgen en het ook nog netjes uit 
te werken, zodat ieder het op de ALV kan lezen, dan 
vraag ik me af waar hij het voor doet.
Ook Toon doet veel moeite om de ranglijsten en de 
kilometerteller bij te houden. Respect en waardering 
voor beide heren om dat te blijven doen.

Persoonlijk heb ik er in elk geval moeite mee om zo 
nog gemotiveerd te blijven, ondanks de steun die ik 
van de wél aanwezige leden heb ervaren.

En als voorzitter moet je dan ook nog weleens slik-
ken, wanneer jouw voorstel met algemene stemmen 
wordt verworpen. Maar dat hoort nu eenmaal bij een 
democratisch gebeuren. 

Gelukkig hebben we Joop Raaphorst, die altijd voor 
een vrolijk slot zorgt bij zo’n vergadering.

Gelukkig is het momenteel weer mogelijk aan allerlei 
wedstrijden deel te nemen. En dat is toch waarom een 
deel van onze leden, lid is geworden. Derhalve hoop 
ik, dat volgend jaar ook de ALV weer beter bezocht 
wordt. Dus geniet er van nu het weer kan!

Wel en wee in de vereniging
Het is begin mei als ik met deze “wel en wee” rubriek 
begin voor het clubblad van juni 2022.
Er is weer heel veel gebeurd de laatste maanden: Via 
familieleden werd ik op de hoogte gesteld van het 
overlijden van 4 van onze leden:

Wim Plante (20-02-1936) uit Amersfoort, Jan van 
Aggelen (21-04-1936) uit Arnhem, Johan Engelhart 
(27-06-1942) uit Oss en Ad van der Donk (11-10-
1943) uit Wageningen. Wim en Jan kende ik helaas 
alleen van naam, met Ad (en zijn vrouw) heb ik tot 
voor 10 jaar terug heel veel gesproken tijdens de 
loopjes waaraan we samen deelnamen. Ook Drikus 
Haalboom uit Bennekom had heel veel contact met 
Ad en zijn vrouw. Zij reden vaak samen naar de geor-
ganiseerde loopjes. Nog niet lang geleden is Ad zelfs 
weer wedstrijdlid geworden, waarschijnlijk met het 
doel om in zijn leeftijdscategorie nog leuke prijsjes 
mee te pakken. Johan heeft vele nationale en inter-
nationale overwinningen behaald en kwam ook ge-
regeld uit op Europese en Wereld Kampioenschap-
pen Masters. Door de ziekte van Kahler kon hij sinds 
2015 niet meer hardlopen. Op 18 mei jl. overleed Jo-
han. “Deze wedstrijd kon hij niet winnen” waren de 
eerste woorden op de overlijdenskaart. 
Uiteraard wensen we de vier families heel veel 
sterkte met het verwerken van het verlies van hun 
dierbaren.

Lopers die nog steeds in de lappenmand zitten zijn 
o.a. Cees Methorst en John van Gilst.
Met Cees gaat het nog steeds op en af. Laatst liep hij 
nog in zijn woonplaats Zegveld samen met dochter 
Sonja 5 km in 32.04. Dat ging best goed, vond hij zelf. 
Maar daarna ging het toch weer wat minder en zagen 
we hem niet zo veel meer in de uitslagen. 
Maar juist vandaag (10 mei) liep hij weer in Utrecht: 
5 km in 30.40. Klasse, Cees!
Bij John kregen we op 19 januari door dat de chemo/
bestralingen hun werk goed deden en de tumoren 
waren gehalveerd. Op 23 maart belde hij mij per-
soonlijk dat hij die dag goed bericht had ontvangen, 

dat ze nogmaals gehalveerd waren. De term “Rot-
terdam-Marathon” 
kwam weer boven water, de loop waar John in de 
top 10 staat v.w.b. de meeste deelnames.
Dit jaar kwam wellicht Rotterdam voor John te 
vroeg, maar wie weet in 2023!!! 
Tjibbe de Vries uit Kampen heeft onlangs een 6 uur 
durende operatie ondergaan aan zijn hoofdslag-
ader. Hij heeft een paar weken fl ink pijn gehad, maar 
ik zag hem laatst bij de Wallenloop in Elburg weer 
fl ink doorwandelen en via dochter Helen hoorde ik 
dat hij alweer 5 km had hardgelopen. Sterker nog: 
op 10 mei liep hij in Epe weer mee: 24.47 op de 5 km.
Wim Mouwer uit Nunspeet wilde in Rotterdam nog 
eens de marathon lopen. Hij was er helemaal klaar 
voor, totdat hij een week ervoor besmet raakte met 
Corona. Geen Rotterdam dus. Hij twijfelde nog om 
alsnog mee te doen met de Enschede Marathon 
eind april, maar zijn verstand zei hem, dat hij niet 
voldoende hersteld was en waarschijnlijk meer stuk 
zou maken. Misschien Terschelling in het najaar? Of 
Etten-Leur?
Drikus Haalboom uit Bennekom heeft onlangs een 
nieuwe heup gekregen n.a.v. een fi etsongeval in 
Duitsland vorig jaar. Op facebook gaf hij aan dat hij 
nu 6 weken rustig aan moest doen, waarop veel re-
acties kwamen dat hij dit niet zo lang zou volhouden.
Ook Gijs Honing, de kilometer-vreter uit Blokker, 
de nummer 1 van de “Kilometerteller”, staat op de 
lijst voor een nieuwe knie. Het aantal kilometers 
van afgelopen jaar zullen het waarschijnlijk niet 
worden, maar reken er maar op dat Gijs weer zo 
snel mogelijk op de been wil zijn om zijn hoge loop-
aantal te verhogen.
Jan de Wit uit Apeldoorn staat ook op het punt en-
kele nieuwe ledematen te krijgen, maar de nasleep 
van Corona (weinig personeel) zorgt ervoor dat 
zijn 2 knieën en zijn nieuwe heup nog even niet ge-
plaatst worden.

Ik wens allen heel veel beterschap en een goed 
herstel toe.

Johan van Santen
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Activiteiten waarbij avVN betrokken is in 2022
Geheel 2022 De beste avVN-er op de diverse afstanden (ranglijsten) www.avVN.net 
Geheel 2022 Kilometerteller www.avVN.net
19 juni 2022 2e ronde baancompetitie Masters www.atletiek.nl

Elders in deze uitgave leest u meer over de ranglijsten en kilometerteller. Voor meer informatie of vragen over diverse eve-
nementen 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 SNELWANDELEN TILBURG
zondag 12 juni 2022
www.rotterdamsewandelsportvereniging.nl

WK ATLETIEK MASTERS TAMPERE FINLAND
vanaf 29 juni 2022
inschrijven t/m 31 augustus 2022
https://wmatampere2022.com

NK 100 KM SENIOREN EN MASTERS WINSCHOTEN
9 september 2022
inschrijven t/m 31 augustus 2022
www.runwinschoten.nl

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

NK WERPVIJFKAMP EDAM
zaterdag 24 september 2022
www.avedam.nl 

NK MARATHON SENIOREN EN MASTERS 
AMSTERDAM
zondag 16 oktober 2022
www.tcsamsterdammarathon.nl

NK CROSS MASTERS TIJDENS WARANDELOOP 
TILBURG
26 november 2022
www.warandeloop.nl 

Notulen algemene ledenvergadering 
30 april 2022

5. Financieel jaarverslag van de penningmeester
Mart deelt de financiële stukken uit en geeft daarbij 
een korte uitleg. Geen opvallende wijzigingen t.o.v. 
de vorige jaren. Het tekort was 2426 euro. Dat is iets 
minder dan de afgelopen jaren. Mede dankzij de con-
tributieverhoging van 1 euro pp. Extra inkomsten zijn  
te verkrijgen door adverteerders in ons verenigings-
blad. We besluiten om voor dit jaar geen contributie-
verhoging in te voeren.

Over 2022 is een tekort van 2675 euro begroot. Re-
serves zijn mogelijk voldoende om nog enkele jaren 
door te kunnen gaan.

De loopgroep Aart Stigter stopt met het aanbieden 
van een AU lidmaatschap. Het aanbod van de loop-
groep is er om de leden via ons bij de AU te registe-
ren. Het gaat om 80 leden, waarvoor men denkt dat 
40 leden hierop in zullen gaan. Een lidmaatschap bij 
ons komt op € 82,50. Dat is inclusief clubblad. De 
vraag is of de leden van de loopgroep Aart Stigter 
dat willen. Ons aanbod is om voor één jaar (2023) 
het lidmaatschap met wedstrijdlicentie voor € 50,00 
aan te bieden (inclusief clubblad). Na dat jaar moeten 
zij het  normale tarief gaan betalen (€ 82,50 inclusief 
clubblad). Dit aanbod zal aan het bestuur van de Loop-
groep Aart Stigter voorgesteld worden. Het contact 
loopt via Toon Verkerk. 

6. Verslag kascommissie 
De kascommissie geeft de bevindingen door v.w.b. de 
kascontrole. Er waren door hen geen onregelmatighe-
den gevonden. De vergadering heeft –op voordracht 
van de kascommissie- décharge verleend aan de pen-
ningmeester én het bestuur over het boekjaar 2021.
De kascommissie zal blijven bestaan uit John van Gilst 
en Bart van Vliet. Zij zijn dit al een paar jaar maar er 
zijn geen nieuwe kandidaten. 

7. Pauze

8.  Contributie 2022
De contributie blijft voor 2022 gelijk.

9.  (Her) verkiezing bestuursleden
Het bestuur bestaat op het ogenblik uit vier bestuurs-
leden: Gijs van den Hurk, Mart Verboord, Toon Ver-
kerk en Hans Wortel. Aftredend en herkiesbaar wa-
ren Gijs van den Hurk en Mart Verboord.  Er hebben 
zich géén tegenkandidaten gemeld en daarom blijft 
het bestuur in deze samenstelling. Het eerdere plan 
om  Anja van Vliet te laten meedraaien met de pen-
ningmeester is nog steeds ‘on hold’ gezet. Mart blijft 
zelf gewoon ‘doordraaien’! 

10. Ranglijsten/”avVN-kilometerteller”/
 Wallenloop
Anja van Vliet, Joop Raaphort, Gijs van der Hurk en 
Arie van der Ham worden gehuldigd voor hun presta-
ties bij de Ranglijsten in het seizoen 2020/2021.
De vergadering beslist om voor de Ranglijsten geen 
virtuele wedstrijden toe te staan.

De “avVN kilometerteller” is in 2014 ontstaan nadat 
Le Champion was gestopt met het trimloopboekje. 
Aanvankelijk waren er 72 deelnemers, op dit moment 
zijn er 41 deelnemers (waarvan 19 ook lid zijn van 

Gehouden in Hotel Mitland te Utrecht 
Aanwezig 11 personen (waarvan 11 stemgerechtigd)

1. Opening + vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder 
welkom.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
De volgende leden hebben zich afgemeld: Philip de 
Bruijn, Henk Koops, Marion Wenders, Johan van 
Santen, Moniek Kingma, Nicolette Steegeling, Jeroen 
Steegeling, .Joop Coolen, Bertus van Kommer, Sieta 
van der Zee, Jan Weijnen.

3. Vaststellen conceptnotulen ledenvergadering 
d.d. 26-06-2021  (zie clubblad #3 september 2021  
en/of #1  januari 2022)
Er zijn geen opmerkingen t.a.v. de notulen. Daarmee 
zijn ze goedgekeurd..

avVN). Sinds corona is het toege-
staan om virtueel gelopen kilome-
ters mee te tellen voor deze activi-
teit. Het al dan niet doorgaan van 
deze toestemming stond voor de 
jaarvergadering ter discussie. Niet 
aanwezige kilometertellers heb-
ben de mogelijkheid gekregen hun 
voor- of tegenargumenten ken-
baar te maken. Hiervan maakten 
14 deelnemers gebruik, waarvan 
7 vóór en 7 tégen bleken. 
Na een kleine discussie en stem-
ming onder de aanwezigen werd 
besloten om virtueel gelopen kilo-
meters wél toe te staan. 
Tevens werd de verdere toekomst 
van deze activiteit besproken. De 
vergadering ging akkoord met het 
voorstel dat 25 deelnemers de on-
dergrens is en om nog maximaal 
drie jaar door te gaan met de kilo-
meterteller. 

9 oktober 2022 is de Wallenloop 
in Heusden. Deze loop wordt wel 
georganiseerd. Mart moet nog in 
overleg gaan met de Wallenloop 
i.v.m. onze medewerking.

11.  Ledenadministratie/leden-
aantal 

Het aantal AU leden neemt af. Dit 
jaar van 239 maar 223 leden. Dit 
jaar tot nu toe 5 nieuw AU leden. 
Op dit moment dus 228 AU leden. 
De dalende trend is de laatste 10 
jaar al het geval. Totaal aantal le-
den is 375. We moeten het leden-
aantal in de gaten houden.

12. Rondvraag
Er waren geen punten voor de 
rondvraag. 

13.  Prijsuitreiking van de rang-
lijsten en marathon

Joop Raaphorst waardeert heel 
erg het werk van de vrijwilligers 
en van het bestuur en uit dit in een 
korte toespraak. Met als thema 42 
(2022 = 20 + 22 = 42). En zo weet 
Joop veel verbindingen met 42 te 
vinden. 

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

De voorzitter sluit de vergadering, bedankt een ieder 
voor zijn of haar inbreng en nodigt allen uit voor een 
hapje en een drankje. Uiteraard bedankt hij ook Hotel 
Mitland voor de goede verzorging. 
Er worden parkeerkaarten uitgereikt waarmee gratis 
kan worden uitgereden.

Zeist, 4 mei 2022

4. Vaststelling 
jaarverslag van 
het secretariaat 
(eveneens in het 
januarinummer)
Geen bijzonder-
heden n.a.v. het 
jaarverslag. Het 
ledental blijft te-
ruglopen. Dat is 
iets wat we de 
laatste jaren zien.
Er zijn vier leden 
het afgelopen 
jaar overleden. Er 
wordt één minuut 
stilte gehouden.

Hans Wortel
Secretaris avVN

Nieuwe leden
Ik heet onderstaande leden, namens het bestuur van avVN, van harte welkom als nieuw lid van onze club:
Henk Klok  Nieuwegein
Evelyne Salari  Annen

Toespraak Joop Raaphorst 
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In memoriam Ad van der Donk

“Paradox van de Marathon” 
met korting te koop

Ad van der Donk is niet meer. Een markant persoon die altijd tijd 
had om vóór en ná een loopevenement nog uitgebreid met jan en 
alleman een praatje te maken is van ons heengegaan.

Opgegroeid in het Brabantse land alwaar hij zich al snel aansloot 
bij de plaatselijke voetbalclub, maar op een gegeven moment 
toch overstapte op het wielrennen. En in een nog latere fase van 
zijn leven zijn ziel en zaligheid in het hardlopen legde. Inmiddels 
trouwde Ad met Thea en verliet het Brabantse land om dit om te 
wisselen voor het Gelderse (Wageningen).

Bij A.V. “Pallas” was Ad jarenlang wedstrijdsecretaris, daarnaast 
was hij een buitengewoon actief lid van deze vereniging en nam 
in de beginjaren met grote regelmaat deel aan tal van marathons. 
Later werden de afstanden drastisch ingekort en legde hij zich 
vooral op de kortere afstanden toe. 
Ad was ook een veelzijdig sportman. Een aantal keren nam hij 
deel aan de “Dodentocht” (100 km) vanuit België, samen met zijn 
vrouw nam hij verder vrijwel jaarlijks deel aan de Nijmeegse Vier-
daagse.
De laatste drie-vier jaren van zijn leven waren moeilijk. Thea 
moest noodgedwongen worden opgenomen in een instelling en 
daardoor ontstond een moeilijke periode voor Ad. Niettemin zat 
hij nog vol plannen, die hij helaas niet meer ten uitvoer kon bren-
gen. De situatie waarin Ad terecht was gekomen, leidde er toe dat 
hij enigszins verbitterd zijn laatste levensjaren doorbracht.

Toch kan er worden teruggeblikt op een rijk en mooi leven, waar-
bij hij altijd zijn Thea aan zijn zijde vond.

Velen die Ad hebben gekend, zullen hem gaan missen.

Drikus Haalboom.

Onlangs bracht Aart Stigter zijn derde boek uit: 
“Paradox van de Marathon”. 
42 marathonlessen- en avonturen, gecombineerd 
met full color beeldmateriaal, bepalen de inhoud. 
Het betreft alle Marathons die Aart zelf liep of 
waar hij direct bij betrokken was.

Het boek geeft inzicht in de euforie die de Ma-
rathon brengt en aan de andere kant de ellende 
waarmee deze soms gepaard gaat. Kortom de pa-
radox. 

Bij het opheffen van de AV Loopgroep Aart Stig-
ter (LGAS) kregen de leden de mogelijkheid dit 
boek te bestellen met 40 procent korting. I.p.v. € 
19,95 kon men het boek voor € 12,-- aanschaffen 
(excl. € 4,60 verzendkosten).

Nu de leden van LGAS hun lidmaatschap voort 
kunnen zetten bij AV Veteranen Nederland biedt 
Aart leden van avVN dezelfde korting.
Interesse voor het boek? stuur een e-mail naar
aart@hardloopcentrumaartstigter.nl

11 oktober 1943 – 27 april 2022
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De marathon, een afstand die respect afdwingt en loopdromers aan 
het denken zet. Hoewel de historici het niet eens zijn over het ont-
staan van de marathon, is het verhaal over de Griekse soldaat, die 
van de slag bij Marathon naar Athene rende om te melden dat zij 
gewonnen hadden en daarna prompt dood neerviel, wel de meest 
tot de verbeelding sprekende versie. Minder bekend is dat de afstand 
in 1908 is aangepast van 40.230 meter naar 42.195 meter. Dit op 
verzoek van het Britse koningshuis, zodat de finish precies op de 
stoep van Windsor Castle was. Het is maar dat je weet wie je kunt 
vervloeken tijdens die laatste twee slopende kilometers.

Die Griekse soldaat kon destijds niet bevroeden dat hij eeuwen later 
een beweging in gang zou zetten van een sportdiscipline die zijn 
gelijke niet kent. Jaarlijks wagen zich immers wereldwijd miljoenen 
mensen aan de magische afstand van 42 kilometer en 195 meter.

Marathonkampioen Aart Stigter deelt op zijn unieke wijze 42 marathon 
belevenissen waar afzien en euforie hand in hand gaan. Marathons met 
een verhaal, vol humor en gouden tips voor iedere loper die zich hierin 
zal herkennen of de marathon zelf wil gaan ervaren. 

In dit boek lees je 20 jaar marathonervaring, waarin de emotie van 

iedere marathon recht voor zijn raap is beschreven. Wellicht geeft één 
van de verhalen of lessen jou de inspiratie om je zwaarste kilometers 
tijdens de marathon te overwinnen.

Een aanrader voor elke marathonrealist en -dromer.

Welkom bij avVN

Van LGAS naar avVN
In 1998 is de Atletiekvereniging Loopgroep Aart 
Stigter (LGAS) opgericht met als doel lopers 
een wedstrijdlicentie aan te bieden tegen een 
laag tarief. 

Anno 2022 signaleert het bestuur van LGAS dat de 
wedstrijdlicentie nauwelijks nog enige toegevoeg-
de waarde heeft. Waar vroeger sprake was van 
herkenbare voordelen van een wedstrijdlicentie, 
in de vorm van korting op startgelden, korting op 
de aanschaf kleding en/of een bevoorrecht start-
vak bij wedstrijden, ontbreken deze door allerlei 
oorzaken nu vrijwel geheel. Waarschijnlijk is dit 
mede, in combinatie met de afgelopen coronaja-
ren, de oorzaak voor de aanzienlijke terugloop van 
het leden aantal binnen LGAS.

Het bestuur van LGAS stelde zich daarom de vraag 
of het realistisch is door te gaan met onze vereni-
ging en zij besloot uiteindelijk deze op te heffen 

Leden van Loopgroep Aart Stigter die hebben aan-
gegeven om per 1 januari 2023 interesse te heb-
ben om hun wedstrijdlicentie van de Atletiekunie 
te verlengen via een lidmaatschap bij avVN heten 
wij van harte welkom.

Eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat ook voor 
ons een terugloop van het aantal leden onoverko-
melijk is en dat we de redenen die Aart daarvoor 
noemde, zeker herkennen.
Hopelijk biedt deze ledenimpuls ons weer nieuwe 
mogelijkheden. 

Jullie ontvangen dit jaar de nummers 2, 3 en 4 van 
ons clubblad avVN nieuws. Daardoor kunnen jul-
lie de vereniging Veteranen Nederland beter le-
ren kennen. Ook via onze website www.avVN.net 
kunnen jullie de nodige informatie vinden.

per 31 december 2022. Uiteraard moest er voor 
de lopers die nog wel prijs stellen op een wed-
strijdlicentie de optie zijn deze te kunnen behou-
den. 

Het bestuur, en ik als naamgever van de vereni-
ging, zijn daarom erg blij deze lopers het lidmaat-
schap bij AV Veteranen Nederland te kunnen aan-
bieden. 

Voor mij persoonlijk is dit een zeer prettige ge-
dachte, omdat Veteranen Nederland voor mij toch 
een begrip is binnen hardlopend Nederland.

Ik wil bij deze Veteranen Nederland bedanken voor 
de coöperatieve opstelling om “onze” lopers op te 
nemen binnen hun vereniging vanaf 1 januari 2023.

Sporti eve groet,
Aart Sti gter

Tijdens de jaarvergadering van 30 april jl. heeft 
de vergadering besloten om de toekomstige leden 
van Loopgroep Aart Stigter in het jaar 2023 een 
contributie aan te bieden van € 50,00 (inclusief 
4 clubbladen). Vanaf 2024 gaat dan de “normale” 
contributie van € 82,50 (huidig tarief) gevraagd 
worden.

Bestuur avVN
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Ranglijsten avVN 2022

Ranglijsten 2022

Ook in 2022 zullen we weer een klassement op-
stellen van de loopresultaten van onze leden. 
Deelnemers aan de ranglijsten hoeven niet alle 
afstanden te lopen, maar kunnen zich ook concen-
treren op bijvoorbeeld alleen de 5 kilometer. Voor 
het “Overall” klassement, worden de tijden van de 
5 km, 10 km, 10 Em, 15 km en Halve Marathon op-
geteld. Daarnaast is er een apart Marathon klas-
sement. 

Voor de afzonderlijke klassementen tot en met 
de Halve Marathon ontvangen de nummers 1 een 
oorkonde. Voor het Overall klassement ontvangt 
de winnaar per leeftijdscategorie een standaard 
en de nummers 1, 2 en 3 een oorkonde. De win-
naar van het Marathon klassement ontvangt per 
leeftijdscategorie een medaille en de nummers 1, 
2 en 3 een oorkonde. 

Op onze site worden de uitslagen per afstand 
overzichtelijk bijgehouden en in het maart num-
mer 2023 van het clubblad wordt er een uitsla-
genlijst gepubliceerd van alle afstanden. 

Onze leden zullen zelf de uitslagen moeten mel-
den aan de organisatie. Het is dus niet zo dat de 
organisatie 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 vol-
gende regels:

Hieronder de uitslagen die tot op dit moment zijn 
ingediend (t/m 24 mei 2022). Mocht u fouten ont-
dekken en/of ingediende uitslagen missen, meldt 
u dit dan direct aan Toon Verkerk via verkerk-
toon@gmail.com of 06-50266333

5 km
Vrouwen
V 55-59 Ivonne vd Pad-Blanker   0:22:34 
 Delft 
V 75-79 Ria van Weezep 0:28:46 
 Lelystad 

Mannen
M 65-69 Toon Verkerk 0:23:59
 Druten
    Jan van Zalinge 0:28:30
 Hoorn
    Johan van Santen 0:32:22 
 Wapenveld
M 70-74 Cees de Vries 0:24:57
 Amersfoort 
  Jan Stolker 0:25:52
 Meppel 
M 75-79 Cor Boeijen 0:31:40 
 Rosmalen

-   er is 1 emailadres hiervoor beschikbaar: 
 verkerktoon@gmail.com 
-   de uitslagen gelopen in het eerste half jaar die-

nen vóór 15 juli 2022 gemeld te zijn. Geef dus 
tijdig uw uitslagen door.

-   uitslagen gelopen in de maanden juli, augustus, 
september, oktober en november dienen vóór 
de 15e van de volgende maand gemeld te zijn. 

-   uitslagen gelopen in de maand december die-
nen vóór 7 januari 2023 gemeld te zijn.

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

Geen aanvulling op de spelregels
Tijdens de jaarvergadering van 30 april 2022 stond 
het onderwerp “Ranglijsten” op de agenda. Er is 
daarbij besloten om géén virtuele wedstrijden mee 
te laten tellen bij de Ranglijsten.

Kijk regelmatig op de website
De uitslagen van de ranglijsten worden zeker maan-
delijks, en als het kan vaker, geactualiseerd. Mede 
dankzij de inzet van Ruud Riksman staan de rang-
lijsten overzichtelijk weergegeven 
(zie: http://avvn.net/ranglijsten)

Mocht er een doorgegeven uitslag ontbreken en/of 
verkeerd staan weergegeven in het overzicht, meld 
dit dan via verkerktoon@gmail.com  

Wij hopen op een grote deelname.

Toon Verkerk

10 km
Vrouwen
V 55-59 Ivonne vd Pad-Blanker 0:46:37 
 Oud-Beijerland 
V 60-64 Maranka Verkerk-vd Berg 0:56:36 
 Nijmegen
 Marion Wenders 1:25:31 
 Maastricht

Mannen
M 65-69 Jan van Zalinge 0:59:20 
 Zaandam
M 70-74 Jan Stolker 0:48:36 
 Appelscha 
 Cees de Vries 0:53:51 
 Vorden
M 80-84 Joop Raaphorst 0:58:20 
 Berkel en Rodenrijs

15 km
Mannen
M 65-69 Gijs van den Hurk 1:02.55 
 Den Bosch
M 70-74 Jan Stolker 1:15:56 
 Heerenveen 
 Cees de Vries 1:19:53 
 Kampen

Toon Verkerk

Spijkenisse-SPARK marathon
Tijdens de zestiende editie 
van het evenement Spijke-
nisse-SPARK Marathon op 
27 november 2022  zal de 
hele marathon weer een 
mooi sportief hoogtepunt 
worden, maar er wordt 
ook een halve marathon, 
een tien kilometer en een 
vijf kilometer gelopen.

Dit sportieve evenement 
behoort tot de grote eve-
nementen van Spijkenisse 
en heeft ook op de hard-
loopkalender een vaste 
plaats veroverd. Veel lo-
pers sluiten hun jaar af op 
deze door SPARK georga-
niseerde marathon. 

Volgens de Marathon en 
Ultracup organisatie be-
hoort de marathon van 
Spijkenisse tot de top wat 
betreft het aantal deelne-
mers 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 kilo-
meters 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 gecertificeerd.

Genoeg redenen dus voor hardlopers om zich in te 
schrijven. Dat kan via de website 
www.spijkenissemarathon.nl. Vorig jaar waren er 
bijna vijftienhonderd 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. 

Loopevenementen Loopgroep2000/
Running2000 voor elke loper geschikt

In het najaar staan weer 5 prachtige wedstrijden op ons 
programma:
1.  de Wiekenloop in Hulshorst op woensdag 20 augus-

tus, wat echt een zomeravondloop over 5 en 10 km is, 
waarbij het hele dorp is uitgelopen.

2.  de Heideloop/trailrun in Ermelo op zaterdag 17 sep-
tember met een prachtige, pittige route over 7,5 km, 
15 km en dit jaar ook een 21,1 km richting Boshuis.

3.  Wolderwijdloop in Zeewolde op zaterdag 15 oktober 
met start/finish bij de MMM zorgboerderij, waar we 
met de 5 en 10 km ook het mooie tulpeiland aandoen. 

4.  de overbekende Zandenplasloop in Nunspeet op za-
terdag 12 november met weer snellere tijden over 5 
en 10 km en afgelopen keer 2 Nederlandse records bij 
de mannen 70 en 75.

5.  afsluitend de Koude Polderloop in Nijkerk  die je laat 
verrassen over 5 en 10 km door de Polder Arkemheen. 

Ja veel prijzen, ook voor masters in vele leeftijdsklassen. 
Beleef het mee die gezellige, sportieve sfeer bij de evene-
menten van Loopgroep2000 en Running2000. Inschrijven 
via www.inschrijven.nl 
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avVN kilometer-teller prijsuitreiking

Opgestuurde prijzen kilometerteller

Op 12 maart vond, tijdens de Vlinderloop in Hou-
ten, de prijsuitreiking plaats van de “Kilometertel-
ler 2021”. Deze activiteit, die in 2014 door avVN is 
opgestart als een vervolg op het “trimloopboekje” 

van Le Champion, had met 34 deelnemers een mooi 
resultaat, zeker gezien de door corona ontstane 
omstandigheden. Tijdens de jaarvergadering van 30 
april jl. is inmiddels besloten om nog maximaal 3 jaar 
door te gaan, mits het aantal deelnemers niet gaat 

zakken onder de 25. Voor de huidige deelnemers 
daarom mogelijk belangrijk om hun doelstellingen 

De prijswinnaars van de 
Kilometerteller, die niet in 
Houten aanwezig konden 
zijn, kregen hun beker thuis-
gestuurd.

Hierbij de foto’s van de be-
treffende deelnemers.

wat betreft het nog te behalen aantal “gelopen kilo-
meters” aan te passen.  De kilometerteller onder de 
aandacht blijven brengen, is ook zeker noodzakelijk.

Opnieuw te gast in Houten
Meerdere deelnemers waren naar Houten geko-
men om hun prijs, herinnering, kilometerboekje en/
of uitslagenlijst op te komen halen en ondertussen 
deel te nemen aan de wedstrijd in Houten. Met de 
afstanden 5,2 – 11,1 – 15,2 en 21,1 biedt deze loop 
voor elk wat wils. De Vlinderlopen worden door de 
Loopgroep Houten 9 maal per jaar in de maanden 
september tot en met mei georganiseerd. Omdat 
de Ledenvergadering werd verplaatst naar 30 
april was dit jaar gekozen voor de editie 
van maart. Helaas waren maar enkele 
kilometertellers aanwezig bij de prijsuit-
reiking in de kantine van de plaatselijke 
Korfbalvereniging Victum. Onderge-
tekende was helaas door corona geveld, 
maar de honneurs werden prima waarge-
nomen door Mart Verboord, die de bekers 
en bloemen kon uitreiken aan de nrs. 1 en 2 
bij de mannen en de nummer 3 bij de vrouwen. 
Bij de dames won Marion Wenders het klasse-
ment. Met haar totaal van 2100 km nestelde ze 
zich net achter de top 3 van de mannen op een tota-
le vierde plaats. Nicolette Steegeling-Bakvis werd 
2e met 1136 km en Joke de Vries 3e met 158 km. Bij 
de mannen weer vertrouwde namen in de top van 
het klassement. Gijs Honing werd met 9013 km 1e. 
Hij overschreed in 2021 ook de 100.000 gelopen ki-
lometers sinds de invoering van het trimloopboekje 
van Le Champion. Peter van Veen werd, 
evenals in 2020, de nummer 2, dit keer met 
een totaal van 6201 km. Rob Groot ontving 
in Houten de 3e prijs voor zijn totaal van 
2750 gelopen kilometers.
Al met al een geslaagde prijsuitreikings-
loop, mede dankzij de prettige samenwer-
king met de Loopgroep Houten. U wordt via 
het avVN nieuws tijdig geïnformeerd of en 
wanneer we deze prijsuitreiking in 2023, al 
dan niet in combinatie met de jaarvergade-
ring, gaan plannen.

10 EM
Mannen
M 65-69 Arie van der Ham 1:24:35
 Schiermonnikoog
M 70-74 Jan Stolker 1:21:29 
 Langezwaag 

Halve Marathon
Vrouwen
V 55-59 Ivonne vd Pad-Blanker 1:44:02
 Maassluis
V 60-64 Marion Wenders 3:01:42
 Venlo 

Mannen
M 55-59 John van Tilburg 1:23:58
 Dordrecht
M 65-69 Gijs van den Hurk 1:34:06 
 Wenen (Oostenrijk)

M 70-74 Jan Stolker 1:49:16
 Vroomshoop 

Marathon
Vrouwen
V 55-59 Ivonne vd Pad-Blanker 3:36:59
 Hamburg 
Mannen
M 50-54 Erik van der Helm 3:03:05 
 Terneuzen
M 55-59 John van Tilburg 2:59:49 
 Rotterdam

Totaalstand
De totaalti jd van de afstanden: 
5 km – 10 km – 15 km – 10 Eng. Mijl – 21.1 km

Mannen
M 70-74 Jan Stolker 5:41:09 

Winnaars Ranglijsten 2021

Anja van Vliet - V55 Marathon

Arie van der Ham - M65 totaalstand

Anja van Vliet - V55 Totaalstand

Gijs Honing 1e man

Joke de Vries 3e vrouw

Rob Groot 3e man (achterzijde)

V.l.n.r.
Marion Wenders 1e Vrouwen

Nicolette Steegeling-Bakvis 2e Vrouwen
Peter van Veen 2e Mannen

Rob Groot voorzijde

Gijs van den Hurk - M65 Marathon

Joop Raaphost 
M75 totaalstand

Toon Verkerk
april was dit jaar gekozen voor de editie 

maar de honneurs werden prima waarge-
nomen door Mart Verboord, die de bekers 
en bloemen kon uitreiken aan de nrs. 1 en 2 
bij de mannen en de nummer 3 bij de vrouwen. 
Bij de dames won Marion Wenders het klasse-
ment. Met haar totaal van 2100 km nestelde ze 
zich net achter de top 3 van de mannen op een tota-
le vierde plaats. Nicolette Steegeling-Bakvis werd 
2e met 1136 km en Joke de Vries 3e met 158 km. Bij 
de mannen weer vertrouwde namen in de top van 
het klassement. Gijs Honing werd met 9013 km 1e. 
Hij overschreed in 2021 ook de 100.000 gelopen ki-
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avVN Kilometerteller Algemeen 
klassement 2021

avVN Kilometerteller 2021 Top 100 
en meer

klassering 
2021 naam woonplaats km in 2021 

avVN
totaal km t/m 2021

LC + VN

1 G  Honing Blokker 9013 108869

2 P van Veen Heerhugowaard 6201 41736

3 R  Groot Zaandam 2750 58730

4 M  Wenders (V) Gulpen 2100 6858

5 C  Terlouw Bergambacht 1609 39668

6 H de Wolff Voorburg 1372 15268

7 J van Santen Amersfoort 1277 43457

8 H  Mulder Wassenaar 1140 17500

9 N  Steegeling-Bakvis (V) Papekop 1136 2494

10 F  Scheuneman Hoogezand 852 50681

11 B van Kommer Leusden 719 14760

12 J  Krol Assendelft 601 24252

13 A de Boer Avenhorn 585 77565

14 J  Buis Midwoud 528 69666

15 W  Elshout Hillegom 392 24685

16 J de Vries (V) Purmerend 158 15799

17 A  Gaasbeek Ede 122 17779

18 J  Hopman Eindhoven 119 34309

19 K  Lakeman Heemskerk 100 40002

20 J  Mascini Amsterdam 94 12799

21 B  Pfister Amsterdam 81 5238

22 W  Glas Spanbroek 70 6109

23 J  Wortel Zeist 64 14655

24 J  Coolen Wijchen 51 20576

25 N van Adrichem De Lier 38 11445

26 J de Wit Best 33 2804

27 A  Holleboom Broekland 31 20471

28 R  Horn Almere 30 7649

29 H  Lansbergen Honselersdijk 30 61084

30 C  Methorst Zegveld 28 10923

31 G  Hoskens Amstelveen 22 3412

32 W  Hollenkamp Purmerend 10 24060

33 C  Knook Zoeterwoude 5 32010

34 B  Touw Ter Aar 5 10712

plaats 
2021 Naam Woonplaats Totaal km 

t/m 2021
plaats 
2019

km t/m 2013 
bij LC

km t/m 
2021 bij 
avVN

1 G  Honing Blokker 108.869 1 80.368 28.501
2 A de Boer Avenhorn 77.565 2 60.166 17.399
3 J  Buis Midwoud 69.666 3 52.503 17.163
4 H  Lansbergen Honselersdijk 61.084 4 56.005 5.079
5 R  Groot Zaandam 58.730 5 51.466 7.264

Hieronder de Top 100 aller tijden aangevuld met de nog deelnemende kilometertellers en hun klassering 
zo ver bekend. Huidige kilometertellers zijn vetgedrukt

6 R de Reuver Utrecht 53.563 6 48.455 5.108
7 F  Woerden Mijdrecht 51.697 7 46.576 5.121

8 F  Scheuneman Hoogezand 50.681 9 42.279 8.402
9 P  Akerboom Oude Wetering 50.273 8 44.552 5.721

10 M de Visser - 
Vonk (V) Schiedam 47.913 10 39.414 8.499

11 N  Lute Castricum 47.293 11 47.293 0

12 S  Slaaf Groningen 47.008 12 47.008 0

13 P  Wobbe Den Haag 46.566 13 43.336 3.230

14 A  Schuurman Amsterdam 45.713 14 34.539 11.174

15 R  Steyger Zaandam 44.402 15 44.402 0

16 J de Koekkoek Hoorn 43.962 16 43.962 0

17 J van Santen Amersfoort 43.457 17 37.224 6.233
18 P van Veen Heerhugowaard 41.736 23 21.552 20.184
19 K  Lakeman Heemskerk 40.002 18 36.521 3.481
20 C  Terlouw Bergambacht 39.668 19 31.857 7.811
21 P  Lansbergen Assendelft 34.443 20 34.443 0

22 J  Hopman Eindhoven 34.309 21 31.118 3.191
23 R van Balkom Dordrecht 32.617 22 32.192 425

24 C  Knook Zoeterwoude 32.010 24 29.143 2.867
25 A  Schanssema Hoogezand 30.399 25 30.399 0

26 H  Wiggemansen Ter Aar 30.161 26 30.161 0

27 P  Buijsman Zwaag 28.078 27 27.721 357

28 J  Timmermans Castricum 27.763 28 27.763 0

29 B  Mol Hellevoetsluis 27.676 29 27.676 0

30 T van der Poort Rotterdam 27.414 30 27.414 0

31 B  Groot Zaandam 27.280 31 27.280 0

32 E  Akkerman Meppel 27.234 32 27.234 0

33 G  Verstege Maarssen 26.515 33 26.515 0

34 H  Huizink Oosthuizen 26.431 34 26.431 0

35 J van der Linden Amsterdam 26.260 35 26.260 0

36 J  Hoekendijk Heemstede 26.215 36 26.215 0

37 G  Hartog Huizen 25.705 37 25.705 0

38 J  Pankras Heiloo 25.574 38 25.574 0

39 J van Holstein Rotterdam 25.464 39 24.776 688

40 E  Speelman Zaandam 25.299 40 25.299 0

41 J  Verberne Heerhugowaard 25.045 41 25.045 0

42 D  Wezel Purmerend 24.841 42 24.841 0

43 W  Elshout Hillegom 24.685 47 20.420 4.265
44 S van Zeelt (V) Wormerveer 24.669 43 19.480 5.189

45 J de Visser Schiedam 24.417 44 24.417 0

46 P  Out sr Beverwijk 24.360 45 24.360 0

47 J  Krol Assendelft 24.252 54 15.359 8.893
48 H  Hoogenboom Roelofarendsveen 24.126 46 24.126 0

49 W  Hollenkamp Purmerend 24.060 48 22.673 1.387
50 T  Kieboom Rotterdam 23.783 49 23.783 0

51 J  Houthuys Abcoude 23.757 50 23.757 0

52 J  Slooter Wageningen 23.629 51 23.629 0

53 B van Loo Almere 23.199 52 23.199 0

54 A  Goveia Wormer 23.091 53 23.091 0

55 A de Kok Wateringen 22.869 55 22.869 0

56 J van der Hoek Sint Annaparochie 22.868 56 22.868 0

57 E  Meijer IJsselstein 22.468 57 22.468 0

58 H  Kager Apeldoorn 22.420 58 22.420 0

59 J  Jong Zwaag 22.345 59 22.345 0

60 J  Rombouts Diessen 21.881 60 21.881 0

61 G van Amsterdam Leiderdorp 21.725 61 21.725 0

62 A  Peeters Nieuwegein 21.623 62 21.623 0

63 P de Jong Haarlem 21.524 63 21.524 0
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64 C van den Berg s Gravenzande 20.827 64 20.827 0

65 J  Coolen Wijchen 20.576 68 17.728 2.848
66 H  Stempher Eindhoven 20.518 65 15.066 5.452

67 A  Holleboom Broekland 20.471 66 16.660 3.811
68 J  Smeele Leiden 20.407 67 20.407 0

69 H  Juffer Nunspeet 20.342 69 19.611 731

70 B  Balk Driebergen 20.187 70 20.187 0

71 H  Senne Roelofarendsveen 20.065 71 20.065 0

72 H van Bekkum Alphen a/d Rijn 19.852 72 19.852 0

73 P  Gouw Harderwijk 19.689 73 19.689 0

74 J  Appel Hoorn 19.557 74 19.557 0

75 N  Mulder Den Haag 19.474 75 19.474 0

76 J van den Berg Leiden 19.473 76 19.473 0

77 G  Rolff s Gravenzande 19.465 77 18.127 1.338

78 Koos van Bergen Oegstgeest 19.281 78 19.281 0

79 J van Rossum (V) Vianen 18.174 79 14.697 3.477

80 H  Koers Raalte 18.127 80 18.127 0

81 G  Stoeltjes Assendelft 18.041 81 18.041 0

82 A  Gaasbeek Ede 17.779 82 16.050 1.729
83 H  Mulder Wassenaar 17.500 98 13.634 3.866
84 P  Kriek Den Haag 17.459 83 17.459 0

85 P  Stets Utrecht 16.874 84 16.874 0

86 G de Haas Berkhout 16.604 85 16.604 0

87 P  Woudenberg Naaldwijk 16.550 86 16.550 0

88 J v/d Velden Voorschoten 16.377 87 16.377 0

89 B  Alfrink Glane 16.349 88 16.349 0

90 J  Smeets Roggel 16.279 89 14.535 1.744

91 J  Wijk Rotterdam 16.204 90 13.107 3.097

92 P  Ouwerkerk Leiden 16.200 91 16.200 0

93 H van der Lugt Hoofddorp 16.180 92 16.180 0

94 P de Vos Emmeloord 16.180 93 15.920 260

95 E  Koolma Veenendaal 15.951 94 15.618 333

96 P  Out jr Beverwijk 15.939 95 15.939 0

97 J de Vries (V) Purmerend 15.799 100 12.546 3.253
98 L  Harteveld Scheveningen 15.776 96 15.776 0

99 H  Timmers Enschede 15.737 97 15.737 0

100 E v Klei Ouderkerk a/d 
IJssel 15.514 99 15.514 0

102 H de Wolff Voorburg 15.268 138 11.177 4.091
110 B van Kommer Leusden 14.760 134 10.726 4.034
111 J  Wortel Zeist 14.655 109 12.613 2.042
117 E  Geertsma Groningen 14.055 115 7.404 6.651
135 G  Hebuterne Baarn 13.362 133 11.876 1.486
146 J  Mascini Amsterdam 12.799 148 9.417 3.382
172 N van Adrichem De Lier 11.445 173 10.024 1.421
184 C  Methorst Zegveld 10.923 185 7.254 3.669
189 B  Touw Ter Aar 10.712 194 10.477 235
237 J van Veen Nieuwe Niedorp 9.464 241 5.862 3.602
283 P  Kamp Roden 8.428 283 7.623 805

300+ R Horn Almere 7.649 6.215 1.434
M Wenders Gulpen 6.858 1.135 5.723
M Beertsen Ho-
bijn Grootebroek 6.333 4.889 1.444
W Glas Spanbroek 6.109 5.082 1.027
B Pfi ster Amsterdam 5.238 2.304 2.934
G Hoskens Amstelveen 3.412 2.802 610
J de Wit Best 2.804 2.060 744
N  Steegeling-
Bakvis Oudewater 2.494 0 2.494

@SpeakerBert
Snelheid of duur?
Het was begin maart en er stonden 4 mooie evene-
menten op de rol als speaker. Het kwartet bestond 
uit de Vesti ngloop Gorinchem, de Stevensloop van 
Nijmegen (tevens NK Halve Marathon), de Zand-

voort Circuit Run en de NN Rott erdam Marathon. 
Het was weer genieten van de unieke loopsfeer voor 
lopers en speaker. Ik had die sfeer zo erg gemist ti j-
dens Corona dat ik me erop betrapte dat ik soms een 
paar stappen richti ng de geluidsboxen ging staan om 
nog meer van de muziek te genieten.

Zelf kon ik na de Vestingloop het hardlopen ze-
ker 10 kilometer volhouden, met mijn TomTom 
horloge probeerde ik elke week sneller te zijn. De 
Stevensloop van Nijmegen bracht me op andere 
gedachten. 

Die loop van het organisatieteam van de Zeven-
heuvelenloop had voor elk wat wils, een 5, een 10 
en een halve marathon. Ondanks dat ik elke week 
sneller wilde lopen, bracht het zien van de fi ni-
shers bij de halve marathon mij het inzicht om in 
plaats van sneller, gewoon langer te kunnen lopen. 
Waarom wil je op je 58e nog steeds sneller lopen? 
Misschien kan ik wel 21 kilometer volhouden, een 
afstand die ik de afgelopen 35 jaar niet meer ge-
lopen had.

Ik ging vanaf die zondag dus meer kilometers ma-
ken, van 10 naar 12 en 12 werden er vlak voor de 
Zandvoort Circuit Run 15. In Zandvoort mocht ik 
namens Le Champion weer ouderwets veel lopers 
begroeten. Het was alweer een stralende dag en 
net als bij de twee voorgaande lopen was het een 
geweldige sfeer op het F1 circuit. Collega Frans 
Heffels, begonnen aan zijn afscheidstournee, en 
ik vermaakten ons prima en roodverbrand trok-
ken we naar huis. 

Mijlen in plaats van kilometers
Ik de week na de Zandvoort Circuit Run was ik 
jarig en kreeg ik een Garmin horloge. Mijn oude 
TomTom horloge was echt aan vervanging toe en 
de verkoper in de hardloopspeciaalzaak verze-
kerde mij dat dit horloge veel meer techniek in 
huis had dan mijn oude TomTom die al jaren geen 
update meer had gehad. Technisch inderdaad wen-
nen, want de eerste keer dat ik met het horloge 
liep, bleek deze op Mijlen ingesteld. Er restte mij 
dus niets anders dan maar voor 10 mijl te gaan, net 
zo ver als de Dam tot Damtop. Ik ging vooruit. 

Rott erdam
De NN Rotter-
dam Marathon, de 
tweede in een half 
jaar, was ook weer 
een hele mooie. 
Eerst het iconi-
sche lied van Lee 
Towers en daarna 
de sfeer opbouwen 
naar de scheeps-
toeter start. Wat 
een prachtig plaat-
je is die nieuwe 
startplaats trou-
wens met de Eras-
musbrug en daar-
achter de skyline 
van Rotterdam. Bij 
de start ook seri-
euze gezichten en 
de latere winnaar 
die terwijl Lee aan 
zijn laatste zin 
bezig was van de 
spanning nog even 
snel een toilet opzocht. Van de start naar de fi nish 
voor de prijsuitreiking met de eerste Nederlandse 
winnaar ooit Abdi Nageeye en bij de vrouwen de 
tweede plaats en ook een Nederlands record voor 
Nienke Brinkman. De ontladingen van de duizen-
den lopers in de laatste honderd meter voor 
de fi nish is echt ongeloofl ijk en de pompeuze 
binnenkomst van de laatste loper was emoti-
oneel, wat een dag! 

21 kilometer!
Met mijn inmiddels op kilometers ingestelde Gar-
min vloog ik de week na Rotterdam op adrenaline 
naar 18 kilometer en weer een week later zelfs 20 
kilometer. Op die prestatie kreeg ik heel veel reac-
ties en aanmoediging op mijn Facebook en Insta-
gram. Afgelopen week was het zover en trof ik het 
toeval dat mijn zoon Sander 21 jaar werd. Dat was 
met weer mooi loopweer de drijfveer om zelf ook 
21,1 kilometer te proberen. Het lukte in net iets 
meer dan 2 uur. Ik ben trots en blij dat ik zover ben 
gekomen en geniet van het lopen. Waar het gaat 
eindigen weet ik niet, maar ik denk dat ik zelf een 
goede keus heb gemaakt voor duur in plaats van 
snelheid. Train ze!

Bert Pessink
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Voor de start van Rotterdam
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Op het podium
Goud voor Jan van Hooft op EK indoor

24 februari 2022 is Jan van Hooft (avVN) in Braga 
(Portugal) Europees kampioen discuswerpen gewor-
den in de klasse M70. Jan wierp de discus in zijn derde 
poging naar 41,38 m. 
Lees het verslag van Jan elders in dit blad

Dirk Visser Nederlands Kampioen Halve Ma-
rathon 2022

Op zondag 20 maart, tijdens de Stevensloop in Nij-
megen, heeft avVN lid Dirk Visser uit Amsterdam het 
Nederlands Kampioenschap M75 gewonnen. On-
danks behoorlijke stukken van het parcours met wind 
tegen, kwam hij tot een prachtige tijd van 1:40:53.

WATERDRINKER BAANLOOP 
Aalsmeer 9 februari 2022
3 kilometer
M Oscar Smit 1e 0.12.27

VALENTIJNSCROSS
Wierden 12 februari 2022
10 kilometer
M Emiel Speets 3e 0.47.17

LUNTERENSEBERG TRAIL
Lunteren 12 februari 2022
6 kilometer Trail
M Gert Jan Tichelaar 1e 0.23.53

WEDERTCROSS
Valkenswaard 13 februari 2022
7770 meter
M65 Paul Peeters 3e 0.37.27

SAFARITRAIL
Arnhem 20 februari 2022
22 kilometer
M45 Wim Elshout 2e 1.54.41

AV SPIRIT WINTERCUP
Lelystad 6 maart 2022
5 kilometer
M50 Gert Jan Tichelaar 1e 0.19.25
M65 Roelof Pepping 3e 0.27.31

HALVE VAN VROOMSHOOP
Vroomshoop 6 maart 2022
10 kilometer
M40 Emiel Speets 1e 0.38.01

VELUWEPOORT-VOORJAARSLOOP
Nijkerk 12 maart 22
5 kilometer
M Gert Jan Tichelaar 1e 0.18.47

44E HALVE MARATHON
Dordrecht 12 maart 22
Halve Marathon
M55 John van Tilburg 3e 1.23.58

LOUIS VINKELOOP
Amsterdam 13 maart 22
10 kilometer
M65 Oscar Smit 2e 0.44.05

KOPJESLOOP
Delft 13 maart 22
5 kilometer
V Ivonne vd Pad-Blanker 2e 0.22.34

DIEPRIJTCROSS
Eersel 13 maart 22
Lange cross
M Paul Peeters 1e 0.37.49

LEADAX-RUN
Wapenveld 19 maart 2022
5 kilometer
M40 Gert Jan Tichelaar 3e 0.18.49

VUURTORENLOOP & WALK
Hollum Ameland 19 maart 2022
12 kilometer trail
V35 Trijnie Heeres 1e 0.54.24

AVA CLUBKAMPIOENSCHAPPEN CROSS
Aalsmeer 20 maart 2022
Korte cross
M Oscar Smit 2e 0.26.30

64E JOE MANN BOSLOOP
Best 20 maart 2022
± 10 kilometer
M65 Paul Peeters 2e 0.40.48

MONNIKENLOOP
Schiermonnikoog 26 maart 2022
10 Engelse Mijl
M65 Arie van der Ham 3e 1.24.35
10 kilometer
M65 Bart van Vliet 3e 0.54.57

DE ZESTIG VAN TEXEL
Oosterend nh 27 maart 2022
60 kilometer
V60 Anja van Vliet 1e 6.14.53

VAN DE MEERENDONK AUWJAORSCROSS
Oirschot 27 maart 2022
Lange cross
M65 Paul Peeters 2e 0.36.19

HALVE MARATHON VAN NUNSPEET
Nunspeet 2 april 2022
5 kilometer
M70 Roelof Pepping 1e 0.25.39
   Henk Juffer 2e 0.35.08

AV SPITIT WINTERCUP
Lelystad 3 april 2022
5 kilometer
M51+ 
Gert Jan Tichelaar 1e 0.19.48
M65+ 
Roelof Pepping 2e 0.26.27

2EPAASLOOP
Numansdorp 18 april 2022
10 kilometer
V55 Ivonne vd Pad-Blanker 1e 0.46.14
M55 Hans. de Jong 3e 0.48.26
M65 Leo Klaasse 1e 0.49.42

BERDEN VOORJAARSLOOP
Venlo 24 april 2022
15 kilometer
M50 Pascal Lucker 3e 0.56.51

BOSLOOPCOMPETITIE
Harderwijk 24 april 2022
5 kilometer
M Gert Jan Tichelaar 2e 0.19.35

WENEN MARATHON
Wenen 24 april 2022
21.1 kilometer
M65 Gijs van den Hurk 3e 1.34.06

PODIUMPLAATSEN VIRTUELE WEDSTRIJDEN

Gijs Honing
Lebenslauf 1 januari 2022 15 km M75 1e 2.51.47
Virtual NYRR 2 januari 2022 5 km M75 3e 0.39.07
SonntagsChallenge 16 januari 2022 42,2 km M75 1e 7.31.48
Run Forrest Run 22 januari 2022 21,1 km M75 1e 4.03.41
SonntagsChallenge 23 januari 2022 42,2 km M75 1e 7.45.17
Eisprinzessinlauf 28 januari 2022 10 km M75 1e 1.49.43 
SonntagsChallenge 6 februari 2022 15 km M75 1e 2.36.15
SonntagsChallenge 27 februari 2022 7,5 km M75 1e 1.31.02
SonntagsChallenge 6 maart 2022 10 km M75 1e 1.48.05
SonntagsChallenge 13 maart 2022 10 km M75 1e 1.53.05
SonntagsChallenge 20 maart 2022 10 km M75 1e 1.47.00
SonntagsChallenge 27 maart 2022 10 km M75 1e 1.45.02
SonntagsChallenge 3 april 2022 10 km M75 1e 1.43.31
SonntagsChallenge 10 april 2022 10 km M75 1e 1.42.28
SonntagsChallenge 17 april 2022 10 km M75 1e 1.41.04
OsterLauf 18 april 2022 10 km M75 2e 1.40.46
PinquinLauf 23 april 2022 15 km M75 1e 2.30.00
SonntagsChallenge 24 april 2022 15 km M75 1e 2.29.44
SonntagsChallenge 1 mei 2022 15 km M75 1e 2.37.17
SonntagsChallenge 8 mei 2022 15 km M75 1e 2.30.53
SonntagsChallenge 15 mei 2022 15 km M75 1e 2.31.42

Bertus van Kommer
SonntagsChallenge 16 januari 2022 7,5 km M70 2e 0.58.55
SonntagsChallenge 23 januari 2022 7,5 km M70 2e 0.56.02
SonntagsChallenge 30 januari 2022 5 km M70 2e 0.37.05
AfterWorkRun 12 februari 2022 5 km M70 1e 0.38.38
Valentine’sRun 14 februari 2022 7,5 km M70 2e 0.59.34
AfterWorkRun 2 maart 2022 5 km M70 1e 0.38.55
SonntagsChallenge 6 maart 2022 7,5 km M70 2e 1.00.07
AfterWorkRun 10 maart 2022 5 km M70 1e 0.37.04
AfterWorkRun 19 mei 2022 5 km M70 1e 0.36.06

Nicolette Steegeling Bakvis
Run Forrest Run 22 januari 2022 21,1 km V55 1e 2.18.25
SonntagsChallenge 30 januari 2022 5 km V55 1e 0.31.49
SonntagsChallenge 6 februari 2022 7,5 km V55 2e 0.48.45
SonntagsChallenge 20 maart 2022 5 km V55 1e 0.31.35

Marion Wenders
SonntagsChallenge 20 februari 2022 10 km V65 1e 1.35.16
SonntagsChallenge 27 februari 2022 21,1 km V65 2e  3.28.31 
SonntagsChallenge 10 april 2022 5 km V65 1e  0.37.45 
SonntagsChallenge 17 april 2022 5 km V65 1e  0.47.13 
SonntagsChallenge 24 april 2022 21,1 km V65 1e 3.31.38
SonntagsChallenge 1 mei 2022 21,1 km V65 1e 3.31.56
SonntagsChallenge 8 mei 2022 10 km V65 2e 1.33.32
SonntagsChallenge 22 mei 2022 21,1 km V65 1e 3.29.56

ENSCHEDE MARATHON
Enschede 24 april 2022
21.1 kilometer
M55 Paul Leidelmeijer 3e 1.27.17

WALLENLOOP
Elburg 27 april 2022
5 kilometer
M Gert Jan Tichelaar 1e 0.18.48
10 kilometer
V Anja van Vliet 1e 0.47.52

EMILIALOOP
Wijchen, 7 mei 2022
5 kilometer
M65 J. v. Santen 3e 0.34.02

John van Tilburg Dordrecht

Gert Jan Tichelaar Elburg

Dirk Visser NK Halve Marathon

Anja van Vliet Elburg
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Profi el Natascha de Groot
Naam : Natascha de Groot 
Geboortedatum : 16 december1972
Geboorteplaats : Sittard
Woonplaats : Arcen 
Loopt hard sinds : 2006
Lid van avVN sinds : 2015
Waarom lid van avVN :  via de avVN ben ik ook lid van de atletiekunie. Ik heb een trainerslicentie en 

geef training aan recreatieve lopers. Ook verdiep ik me graag in de bijscho-
lingen die zij bieden voor trainers, zo ga ik jaarlijks met veel plezier naar de 
looptrainersdag op Papendal. 

Lengte : 175 cm
Gewicht : 69 kg
Beroep :  Ik ben adviseuse/verkoopster bij een grote hardloop- en wan-

delspeciaalzaak (het Loopcentrum in Horst). Via een analyse 
van de voeten en het looppatroon ga ik op zoek naar de best 
passende schoenen voor onze klanten. En dat kan heel divers 
zijn, van een wandelaar die naar Santiago de Compostella 
gaat lopen, tot een hardloper die zijn tijd op de vijf km wil 
verbreken… ik ben hoe dan ook, altijd met lopen bezig. 

Relati e :  Getrouwd met Menno, moeder van een (grote) dochter, 
zoon en schoonzoon. 

Hobby’s :  Lopen natuurlijk! en het liefst lekker lang! dat mag 
wandelen of hardlopen zijn. Ik geef ook looptrai-
ning op de atletiekbaan, voor volwassenen, en 
jeugdtraining bij de gymnastiekvereniging, 
aan enthousiaste turnsters van 5 tot 11 jaar. 
Verder lees ik graag spannende boeken en ik houd 
van een stevig stukje muziek. 

Aantal kilometer per week : ongeveer 20… als ik ergens speciaal op voorbereid soms tijdelijk meer. 

PERSOONLIJKE RECORDS:
Baan: n.v.t.

Weg:
5 km : 0:23:56 
10 km : 0:49:26
15 km : 1:15:13
21.1 km : 1:54:22
42.2 km : 3:56:26 Rotterdam Marathon

Favoriete wedstrijden:
De Venloop en de Rotterdam Marathon

Favoriete training:
Crossen door de bossen

Mooiste hardloop ervaring:
De Rotterdam Marathon in 2012, waar ik eindelijk (na drie jaar trainen en diverse pogingen) onder de vier uur liep 
op de marathon. Maar niet alleen die tijd, vooral de sfeer in Rotterdam was fantastisch.

Doelen voor dit seizoen:
Gezond en fi t blijven, genieten van het lopen in de natuur en zoveel mogelijk mensen motiveren om dit ook te doen. 
Echte wedstrijddoelen heb ik nu, net na de corona tijd, nog niet. 

Wat ik nog wil vertellen:
Het hardlopen heeft mij altijd veel gebracht, ontspanning, een fi t lijf, en rust in mijn hoofd. Dat breng ik ook graag 
over op anderen. Meestal ben ik niet het type dat graag in de belangstelling staat, maar als trainer heb ik geleerd dat 
ik prima voor een groep kan staan en mensen kan motiveren om op een gezonde verantwoorde manier in beweging 
te komen en te blijven. Ik vind het inspirerend om te zien hoe bij de avVN mensen tot op hogere leeftijd ook zeer 
sportief bezig blijven, daar kan ik als relatief jonkie bij de veteranen alleen maar een voorbeeld aan nemen.

Ik wens jullie allemaal nog veel mooie loop kilometers.

Profi el Marcel Fiering
Naam : Marcel Fiering
Geboortedatum : 3 december 1970
Geboorteplaats : Rotterdam
Woonplaats : Spijkenisse
Loopt hard sinds : mijn vijfde jaar samen met mijn vader
Lid van avVN sinds : 25-5-2021
Waarom lid van avVN : Geen lid meer van een vereniging
Lengte : 178 cm
Gewicht : 72 kg
Beroep : eigenaar van Runnersworld Rotterdam
Relati e : getrouwd en twee kinderen
Hobby’s : Hardlopen, fi etsen en mijn gezin
Aantal kilometer per week : 45 kilometer

PERSOONLIJKE RECORDS:
Baan:
400 m  : 0:00:59
1500 m : 0:04:25
3000 m : 0:09:35
5000 m : 0:16:25 

Weg:
5 km  : 0:16:43
10 km  : 0:34:00 
15 km  : 0:53:45
10 em  : 0:58:55
21.1 km : 1:15:12
42.2 km : 2:43:44

Favoriete wedstrijden: 
Dat zijn toch wel marathons, De berenloop, New 
York, Berlijn, Valencia, Madrid en Barcelona.

Favoriete training:
Snelheids training. 

Mooiste hardloop ervaring:
De marathon van Rotterdam waar ik gehaast werd 
door Wim Padmos naar mijn PR op de marathon. 
2:43:44 in het jaar 1995.

Doelen voor dit seizoen:
Ben onder leiding van een baan atleet, Frido Ver-
schoor, de snelheid aan het opvoeren.
We gaan veel baanwedstrijden doen dit jaar. 
Hoop in 2023 de Marathon van Rotterdam te kunnen 
lopen, in de klasse 50 jaar tijdens de NK.

Wat ik nog wil vertellen:
Hardlopen is een prachtige sport voor jong en oud. 
Bewegen is in de wereld waar we nu in leven toch wel 
heel erg belangrijk geworden. Het verruimd de geest 
in het drukke bestaan waar we in leven. Het houd je 
lichaam jong en vitaal. Het is een sport die je overal 
kan doen.

 :  via de avVN ben ik ook lid van de atletiekunie. Ik heb een trainerslicentie en 
geef training aan recreatieve lopers. Ook verdiep ik me graag in de bijscho-
lingen die zij bieden voor trainers, zo ga ik jaarlijks met veel plezier naar de 

 :  Ik ben adviseuse/verkoopster bij een grote hardloop- en wan-
delspeciaalzaak (het Loopcentrum in Horst). Via een analyse 
van de voeten en het looppatroon ga ik op zoek naar de best 
passende schoenen voor onze klanten. En dat kan heel divers 
zijn, van een wandelaar die naar Santiago de Compostella 
gaat lopen, tot een hardloper die zijn tijd op de vijf km wil 
verbreken… ik ben hoe dan ook, altijd met lopen bezig. 

 :  Getrouwd met Menno, moeder van een (grote) dochter, 

 :  Lopen natuurlijk! en het liefst lekker lang! dat mag 
wandelen of hardlopen zijn. Ik geef ook looptrai-
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Hans Vugts

Voor u gelezen
In de ban 
van de Barkley
De zwaarste en extreemste 
ultrarun ter wereld
Michiel Panhuysen
Uitgeverij Ambo/Anthos
ISBN 978 90 263 53727 prijs € 20,99

De auteur deed aan bergsport en dat zorgde er 
voor dat hij een geweldige conditie had gekregen.
Uiteindelijk begon hij met hardlopen in de tijd dat 
er al ultralopen werden georganiseerd en dat leek 
hem wel wat. Aldus begint hij in de Ardennen het 
lopen serieus aan te pakken en vooral aan trailrun-
ning te doen.

Voor het tijdschrift Runners World doet hij een 
verslag van een zware wedstrijd over 330 duizend 
meters en 24000 hoogte meters. In de VS is het 

ultralopen ook al bekend. In 1928 werd de eerste 
Trans-American Footrace gelopen van Los Ange-
les naar New York, in 84 dagen etappes van gemid-
deld 65 km per etappe.

Het parcours van de Barkley bestaat uit 5 rondes  
(loops genaamd) en de loops zijn ongeveer 20 mijl. 

Je loopt veelal  door doornstruiken en bramenvel-
den. Er zijn ook vele steile hellingen en als je de 
finish haalt heb je 18000 hoogtemeters volbracht. 
De tijdslimiet bedraagt 60 uur. Stukken dus in het 
donker dat vaak tot verdwalen leidt. Je moet een 
zaklantaarn bij je hebben, een kaart van de route 
en tenslotte een kompas. 

De organisator is een zekere Cantrell. De eerste 
Barkley werd in 1986 gelopen. Michiel was voor 
de eerste keer getuige van deze ultramarathon 
In het Frozen Head State Park In de Amerikaanse 
staat Tennessee. De race heeft een aantal merk-
waardige rituelen. Na iedere ronde moet je een 
gele slagboom aanraken en bij vertrek ook weer. 
Er is geen inschrijfformulier, je mag een mailtje 
sturen. En daarin aangeven waarom je denkt dat 
je recht op een startbewijs hebt. Er is een maxi-
mum van ongeveer 40 deelnemers. Verder zijn de 
inschrijfkosten heel laag, maar je moet wel een wit 
overhemd met knopen of sokken meebrengen. Te-
vens een kentekenplaat van een auto uit het land 
waar je vandaan komt. Het startsignaal bestaat 
uit het aansteken van een sigaret.

De controle op het afsteken binnen de loop gaat 
als volgt. In elke loop liggen op een punt boeken 
die Cantrell daar heeft neergelegd. Je rugnum-
mer is het paginanummer dat je uit het boek moet 
scheuren en als je een bladzijde mist heb je de 
loop niet officieel voltooid. De deelnemers krijgen 
niet van tevoren de starttijd te horen. De enige 
aanwijzing is dat Cantrell midden in de nacht op 
een schelp blaast dat aangeeft dat de wedstrijd 
precies een uur later begint. Als je uitvalt geef je 
jezelf over bij het gele hek. Traditioneel wordt er 
door Cantrell op een bugel een deuntje gespeeld, 
het is een vorm van respect aan de gesneuvelde 
lopers met een vleugje spot.

Onze auteur heeft met een zekere Ed twee loops 
meegelopen. Hij heeft dan 30 uur gelopen en stopt 
er mee. Hij constateert dat hij fysiek aan zijn gren-
zen loop 2 heeft gehaald. Ed gaat door. Een etmaal 
later finisht Brett Maune met een parcoursrecord 
van 52 uur. Enkele uren later volgt Jared Camp-
bell en dan John Fygyveresi. Drie finishers  binnen 
de limiet van 60 uur, dat is voor het eerst in de ge-
schiedenis. Michiel heeft maanden lang nodig ge-
had om de ervaringen te verteren, omdat hij het 
besluit had genomen zonder “geldige reden “ uit 
de wedstrijd te stappen. Hij heeft vijf keer deelge-
nomen, maar helaas niet binnen de 60 uur kunnen 
finishen en dat blijft aan hem knagen. In totaal van 
al die jaren zijn er vijftien lopers die het hebben 
gehaald. Vervolgens komt er een flink hoofdstuk 
‘Lessen van de Barkley-toppers‘. Onder de deel-
nemers leeft er een gezegde: “where dreams go 
to die“.

Een boeiend boek met 190 pagina’s waarin alle 
“ins en outs “ uitgebreid aan de orde komen.

Nieuw boek over hardloopvermogen
Op 15 april verschijnt The Power to Run. Dit nieuwe 
boek van Hans van Dijk, Ron van Megen en Koen de 
Jong is gemaakt om de grote internationale belang-
stelling voor hardlopen met een vermogensmeter op 
een voor iedereen toegankelijke manier te beant-
woorden. Het is een in het Engels vertaalde bloemle-
zing uit het werk van de Leusdense ingenieurs Hans 
en Ron, met onder meer 37 eerder uitgebrachte 
artikelen. Het is een heel compleet 276 pagina’s dik 
praktijkboek geworden.

Het eerste deel van het boek gaat in op de vraag of 
lopen op vermogen iets voor je is. Het tweede deel 
legt de achtergronden van hardloopvermogen uit, 
maar gaat niet zo diep op de materie in als de meer 
technisch-wetenschappelijk boeken van Hans en 
Ron. Het derde deel is het dikst en bevat heel veel 
artikelen met tips en praktijkvoorbeelden. Daarmee 
is het een voor een breed publiek toegankelijk boek-
werk geworden.
 
De voor het boek gebruikte artikelen zijn geselec-
teerd uit de meer dan 500 artikelen die van de hand 
van Hans en Ron zijn verschenen.
 
Het boek kan gezien worden als de kroon op 10 jaar 

onderzoek van de ingenieurs naar de fysische en fy-
siologische aspecten van hardlopen. Het onderzoek 
heeft onder meer een gevalideerd rekenmodel op-
geleverd dat bij uitstek geschikt is de invloed van de 
omstandigheden op hardloopprestaties te voorspel-
len en te evalueren. De calculator bij dit rekenmodel 
is voor iedereen te gebruiken op de website www.
hetGeheimvanHardlopen.nl.

Trainen op vermogen is voor wielrenners al jaren 
gemeengoed. Voor een wielrenner is wattage een 
begrip. Wielrennen is dan ook de bakermat voor de 
toepassing bij hardlopen. Dat de lopers achterble-
ven komt door de metingen. Met goede apparatuur 
voor je fiets meet je precies wat het vermogen is dat 
je levert. Voor hardlopers is dat ingewikkelder. Als 
loper ben je afhankelijk van een berekening. En dus 
is het onbetrouwbaar, zeiden sceptici jaren lang. Dat 
is verleden tijd.

Een aantal jaren geleden ontdekten ontwikkelaars 
uit het Amerikaanse hardloopmekka Boulder (Colo-
rado) de formules van Ron van Megen en Hans van 
Dijk. Bij Stryd waren ze al jaren bezig om vermogen 
te meten. Ze hadden een apparaat ontwikkeld waar-
mee ze veel data konden meten. Snelheid bijvoor-
beeld, maar dan zonder onbetrouwbare GPS nodig 
te hebben. En hoogteverschil en wind en de hele 
mikmak die nodig is om een betrouwbaar wattage te 
berekenen in plaats van te meten. Het enige dat een 
loper zelf moest invoeren was haar of zijn gewicht. 
Maar de vraag is: wat kun je met al die data?

Hier bleken de formules van Hans en Ron de verbin-
dende schakel tussen de data uit Stryd en de loper 
die niet zelf wil rekenen met ingewikkelde model-
len en fratsen. Want de modellen van de ingenieurs 
bleken haarfijn te kloppen. Dus konden de formules 
in de Stryd, zodat het voor lopers ineens bruikbaar 
werd. De berekende waarden kloppen. Zodat je als 
hardloper ook gericht op vermogen kunt trainen. 
Ongeacht je niveau.

Veel prestatiegerichte hardlopers omarmen lopen 
op vermogen inmiddels. Lopen op vermogen is hard 
op weg de nieuwe loopstandaard te worden.
Dit alles is voor iedereen helder verwoord in dit En-
gelstalige boek. Het boek telt 276 pagina’s, bevat 
111 illustratie in kleur en 35 kleurenfoto’s. Het boek 
verschijnt op 15 april 2022, maar is nu al voor de in-
troductieprijs van € 22,95 te bestellen bij Amazon.
nl en voor € 31,99 bij Bol.com. Beide rekenen geen 
verzendkosten. Een eBook versie komt er aan.

Het boek is verschenen op 15 April 2022
Het eBook in de loop van het tweede kwartaal.
 
Titel: The Power to Run. Smart technology optimizes 
your performance
 
Auteurs: Hans van Dijk | Ron van Megen | 
Koen de Jong
 
ISBN print 978-1-78963-280-4
ISBN eBook 978-1-78963-285-9 
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Remco en Walter

Comrades 2018  
(deel 1)

 Ongeveer een halfjaar voor mijn deelname 
aan de Comrades Marathon van 2018 – ik had me 
net ingeschreven – schreef ik het volgende: ‘Mis-
schien klopt het gezegde “Hoe ouder, hoe gekker” 
toch wel. Al jaren houd ik mezelf voor dat de spor-
tieve uitdagingen echt wel wat minder mogen, nu 
ik de vijftig ruim ben gepasseerd, maar het tegen-
deel is het geval. Ik liep het afgelopen jaar drie ma-
rathons, terwijl ik altijd predikte dat twee per jaar 
mooi genoeg was, en nu heb ik mezelf voor dit jaar 
een sportief doel gesteld dat ik bijna zeven jaar ge-
leden juist had afgezworen: een tweede deelname 
aan de Comrades Marathon in Zuid-Afrika. Het is 
een klassieke, heroïsche race over zo’n negentig 
kilometer, meer dan twee marathons. Althans, bij 
de versie die naar Durban gaat ren je ongeveer 
negentig kilometer. Netto gaat deze naar beneden 
en deze route is altijd iets langer dan die in om-
gekeerde richting, “heuvelop” naar Pietermaritz-
burg. Niet alleen is het traject in de richting van 
Durban iets langer, ook is het zwaarder: de pijnlij-
ke belasting op de verzuurde bovenbenen aan het 
einde maakt het dalen vreemd genoeg vermoeien-
der dan het klimmen. 

Mijn competitiedrang is onuitroeibaar. Altijd weer 
wil ik mezelf bewijzen. Minder dan vroeger te-
genover de buitenwereld, maar ten opzichte van 
mezelf is het onveranderd. Ik blijf mezelf doelen 
stellen, die misschien haalbaar zijn, maar evenzo-
goed niet. Geen mens die er beter van wordt dat 
ik mezelf lichamelijk afpeiger. Dat ik geld inzamel 
voor een goed doel is niet de reden van deze on-
derneming, het is eerder een excuus. 

Ik ben goed in competitie, ook al verlies ik regel-
matig. Ik houd van het scherpe randje tussen winst 
en verlies. En hoe uitdagender de weg om daar te 
komen, hoe mooier. Mijn leeftijd staat het vestigen 
van persoonlijke records inmiddels in de weg. Ik 
kan trainen wat ik wil, maar sneller dan ik ooit was 
word ik nooit meer. De kans op blessures stijgt 
recht evenredig met de leeftijd, en blessures zijn 
mijn grootste tegenstander in het sportieve leven. 
In juni wil ik in topvorm aan de start staan in Pie-
termaritzburg, om binnen twaalf uur te arriveren 
in Durban. Waarom geen snellere tijd, zal je mis-
schien vragen? Ik weet het antwoord niet, maar 
wil er best over nadenken. Maar ondertussen zal 
ik trainen en me maximaal voorbereiden. Niet al-
leen door veel te hardlopen, maar ook met kracht-
trainingen, koude douches en aandacht voor mijn 
voeding. Terwijl ik bezig ben zal ik ook proberen te 
bedenken wat me bezielt, waarom ik dit van me-

zelf moet. Het begint ermee dat je het wilt, maar 
het eindigt ermee dat je het moet. Van jezelf, niet 
van iemand anders. 

Vrouwen die net zijn bevallen van hun eerste kind 
verzuchten vaak dat ze zoiets pijnlijks niet nog een 
keer mee willen maken. Om vervolgens toch nog 
een tweede of derde keer zwanger te worden. 
Toen ik in 2011 de eindstreep van de Comrades 
Marathon was gepasseerd beloofde ik plechtig 
dat ik dit nooit meer zou gaan doen. Ik denk dat 
het vooral een belofte aan mezelf was. En die heb 
ik nu verbroken. Het wordt een spannende voor-
bereiding.’ 

Tijdens de vliegreis naar Durban lees ik nog eens 
na wat ik heb geschreven. Het is aanmerkelijk an-
ders gegaan dan ik in gedachten had. Sterker nog: 
als de reis al niet was geboekt en betaald, zou ik 
waarschijnlijk niet zijn gegaan. Nu ben ik eerst en 
vooral mee ter ondersteuning van mijn vriend Si-
mon, die zijn debuut gaat maken bij de Comrades. 
Simon en ik zijn al jaren bevriend, en we organise-
ren samen een immer goedbezochte cursus run-
ningtherapie. Bij runningtherapie is niet de pres-
tatie van het hardlopen het doel, maar het goede 
gevoel dat je kunt overhouden aan een duurloop. 
In onze cursus leiden we mensen op, zodat ze ver-
volgens zelf aan de slag gaan met mensen met psy-
chische klachten. En zo hopen we bij te dragen aan 
een olievlekeffect. 

Simon is in het dagelijks leven fysiotherapeut, vlak 
onder Nijmegen, en een fanatieke hardloper. Hij 
heeft veel marathons gelopen, en ook een keer de 
Two Oceans Marathon. Hij is bezweken onder mijn 
aanhoudende aanmoedigingen ook eens de Com-
rades te lopen: ‘Je bent toch een hardloper, geen 
mietje?’ In aanleg is Simon een betere loper dan ik: 
hij is jonger, kleiner en lichter. Maar hij heeft ook 
een handicap: ten gevolge van een (hardloop)onge-
luk heeft hij ooit een ernstige verwonding aan zijn 
ruggenmerg opgelopen (een partiële dwarslaesie) 
en nog steeds zijn daar hinderlijke restverschijn-
selen van over. Simon verslijt hardloopschoenen in 
een bovengemiddeld tempo doordat hij ‘vreemd’ 
loopt: asymmetrisch en met een slepende voet. 
Bij vermoeidheid wordt het alleen maar erger. Ik 
denk dat hij tijdens het lopen van de Comrades een 
nieuw paar schoenen compleet zal verslijten. 

Zelf ben ik sinds een paar maanden getroffen door 
een mysterieuze aandoening van mijn cerebellum. 
Er zijn naast een opvallend afwezig evenwicht (ik 
ben broodnuchter, maar beweeg alsof ik ladder-
zat ben) nog diverse andere klachten, en ik zit al 
maanden gedwongen thuis. Maar ik ben blijven 
hardlopen, aanvankelijk in een tempo waar een 
beginner zich nog voor zou schamen, van ongeveer 
zeven minuten per kilometer, later iets sneller, zo’n 
zes minuten per kilometer. Ik ben naar een sport-
school gegaan, waar een personal trainer probeert 
om mijn coördinatie een beetje te verbeteren, en 
verder doe ik weinig, behalve slaapjes overdag. 

Een week voor de Comrades heb ik meegedaan 
aan de Letterenloop, een recreatieloop van tien ki-
lometer, vlak bij mijn huis, op de ijsbaan van Haar-
lem. Hoewel mijn conditie niet slecht is, lukt het 
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me nauwelijks onder de vijftig minuten te finishen, 
een tijd waar ik normaal gesproken al in de training 
mijn neus voor ophaal. Ik ben na afloop drijfnat van 
het zweet, veel meer dan anders, en het kost me 
meer dan een halfuur om een beetje te herstellen. 
Het lopen in een groep is me zwaar gevallen, het 
kostte enorm veel moeite om niet per ongeluk te-

gen andere deelnemers aan te botsen. Wat overi-
gens alsnog geregeld gebeurde. De finish halen in 
de Comrades lijkt me onmogelijk, voorlopig zie ik 
niet veel meer dan een supportersreis naar Zuid-
Afrika voor me.

Wel of geen 
vanzelfsprekendheid                       
In al die 45 jaren dat ik nu training geef, gebeurt 
het toch regelmatig dat ik stomverbaasd ben over 
het feit dat iemand iets niet snapt dat ik vanzelf-
sprekend vind. Uiteraard is dat dan mijn fout, want 
ik ben dan niet volledig geweest.

In Heerde liep ik een 5km met Marco Betman. We 
gingen warmlopen, maar omdat ik wat last van een 
blessure had beperkte ik het tot 3km. “Goddank” 
zei Marco toen we stopten. Ik loop nooit warm en 
dacht wat gaan we allemaal doen, ik ben straks al 
kapot voor ik moet gaan lopen. Na afloop kwam 
hij naar mij toen. Ik heb een pr, het ging geweldig. 
Normaal ga ik pas halverwege de wedstrijd fijn 
lopen, maar nu direct. Dat ga ik vaker doen dat 
warmlopen.

Alex Scholten was uitgestapt bij een marathon met 
tropische temperaturen. Halverwege had hij 5 mi-
nuten voorsprong op het hele veld, maar bij 30km 
kwamen ze hem voorbij en bij 35 gaf hij de brui 
er aan. Heb je wel voldoende gedronken vroeg ik. 
Nee, waarom zou ik? Ik zweette niet, ik had alleen 
veel wit spul op mijn armen. Dat vond ik dus een 
onbegrijpelijke fout voor iemand die tijden van in 
de twee en een half uur liep.

Gerben van der Waals had ik aangepraat dat hij 
in Heerde maar eens een baanwedstrijd op spikes 
moest gaan lopen. Toen er moest worden warmge-
lopen gaf Erwin van Heiningen aan dat hij wel een 
leuk rondje van 5km wist van de najaarsloop van 
de Gemzen. “Maar loopt dat dan niet rot op die 
spikes op de weg?”. Bleek dat hij alleen de spikes 
had meegenomen en geen gewone hardloop-
schoenen. Daar had ik niets over gezegd.

Soms maak ik weleens misbruik van de vanzelf-
sprekendheid die ik bij anderen verwacht. Wan-
neer iemand vraagt kan ik wel meetrainen? Vaak 
omdat de persoon bang is dat hij niet het gewenste 
niveau heeft. Dan stel ik ze vaak gerust door te 
zeggen dat er zelfs een man van 70 meeloopt en 
wat mannen van nog net geen 70. Dat ik dan praat 
over toppers als Cees Weeda, Cees Kraaijeveld en 
Jan Hollak terzijde. Dat doet de insider natuurlijk 
gniffelen, maar voor de leek is het een geruststel-
lende gedachte.

Tijdens een vakantie in Kenia ging ik er vanzelf-
sprekend vanuit dat ik de weg naar het kamp mak-
kelijk terug kon vinden bij een training door heen 

steeds links aan te houden en na x kilometer om te 
draaien en dan steeds rechts aan te houden. Dat 
ging dus niet op vanwege een driesprong waar ik 
(als ik consequent links had aangehouden) om mijn 
as had moeten draaien en dus rechtdoor was gelo-
pen. Ik type dit verhaal dus het is uiteindelijk wel 
goed gekomen, maar ik kneep hem wel. 

Rinus Groen

Cees Kraaijeveld 
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Erwin in zijn 
eerste loopjaren 

(achteraan met baard)

Erwin tijdens 
NK Halve Marathon

Het corona-voordeel 
anticiperen op omstandigheden als weer, pijntjes, 
toestanden thuis etc.
Dat samen lopen hield voor Erwin veel lopen in een 
tempo ver onder zijn kunnen. Iets dat ik vroeger 
ook vaak deed met de dames die ik trainde. Geen 
enkel probleem zolang ik de versnellingen maar 
wel deed in het voor mij juiste tempo. Sterker nog 
daardoor kon ik regelmatig 2 maal per dag trainen. 
Een week van 130km was meer regel dan uitzon-
dering, zo ook voor Erwin. Mensen die 100km in 
de week lopen fronsen, echter hun gemiddelde km 
tijd staat vaak op 4 nog wat en bij Erwin is dat een 
minuut langzamer. 

Een marathon lopen
Een anekdote wat dat betreft is dat iemand niet 
mee kon doen in Amsterdam op de marathon en 2 
weken voor de tijd vroeg of ik iemand wist. Ik zei 
tegen Erwin doe maar en dan gewoon in 14 km/
uur. Je zoekt zo’n pacer op en blijft daar gewoon 
bij lopen. Voor jou is dat tempo heel laag en je 
traint voldoende kilometers er voor. Zo gezegd zo 
gedaan. Echter de pacers voor 3.00 kwamen niet 
opdagen. Dus liep Erwin naar een pacer van 3.10 
en vroeg wat nu. Wat is je beste tijd vroeg de er-
varen pacer. Ik heb dit nog nooit gedaan was Erwin 
zijn antwoord. Oké, wat loop je dan op de halve en 
zo? Heb ik ook nog nooit gedaan. Ik heb een 10EM 
gelopen. Oei, zei de pacer, dan is het misschien 
verstandiger om bij mij te blijven. Ik had Erwin ge-
zegd wat hij per km moest lopen en daar had hij zijn 
horloge op ingesteld. Dus ging hij dat tempo maar 
lopen en dat ging heel netjes de hele weg. Alleen 
waren de kilometers op zijn horloge door het ge-
slalom niet hetzelfde als die op de route. Hij kwam 

dus iets boven de 3 uur binnen i.p.v. de 2.59. Goede 
les zullen we maar zeggen.

Masters 50
In februari, de 1e dag van het NK Indoor, werd 
Erwin 50. Een enorme impuls om de hele lijst met 
clubrecords (hoofdzakelijk gelopen door trainings-
maatje Cees Kraaijeveld) af te gaan werken. Bij de 
(door Erwin gewonnen) Keistadtrofee konden er 
direct 5 worden weggestreept, met een toch wel 
hele sterke 15.47 op de 5000m. Het bijzondere 
is dat hij tijdens dit streven vaak ook zijn eigen 
clubrecords bij de M45 verbetert.

Regelmati g komen mensen naar mij toe met de vraag 
of ik ze wil helpen een betere loper/loopster te wor-
den. Daar sta ik alti jd voor open en één van de eerste 
dingen die we dan doen is een klein testje, waarbij ik 
kijk of ik wat structurele dingen zie die beter kunnen 
en uiteraard een praatje maken over de loopgeschie-
denis van de persoon en wat het begrip beter in diens 
beleving is.

Een 5km onder de 20 minuten
In 2017 kwam Erwin van Heiningen naar me toe 
met de wens om 5km binnen de 20 minuten te 
lopen. Hij kon zelfs een 10km in 46 minuten dus 

zijn uithoudings-
vermogen was goed 
volgens hem. Erwin 
moest voor zijn baan 
best wel vaak en veel 
reizen, zelfs even op 
en neer naar Amerika 
binnen een week. Of-
wel vaak vermoeid 
puur door zijn beroep.
5km is een prima af-
stand om met relatief 
weinig training goed 
te kunnen lopen, mits 
de trainingen die je 
doet dan kwalitatief 
goed zijn. Dus weinig 
alleen maar joggen.

Heel blijven
Erwin was toen al een 
fanatieke loper maar 
hij zat in de masters 
ploeg van AV’34, on-
der leiding van Ton 
Eijkenboom, waar 
hij zich succesvol op 
afstanden van 100m 
t/m 400m had toege-
legd. Maar hij was wel 
vaak geblesseerd.
Met dat bijltje had ik 
vaker gehakt en wist 
dat je lichaam min-
der blessuregevoelig 

wordt, wanneer je lang heel blijft ondanks dage-
lijks te trainen. Dat bereik je weer door je versnel-
lingen niet harder te doen dan je wedstrijdtempo. 
Zo gezegd, zo gedaan ging Erwin met een enorme 
inzet aan de gang en liep wanneer het maar even 
kon ergens een 5km mee, maar ook korte baan-
wedstrijden van 800m tot 5000m. De tijden vlo-
gen omlaag. We periodiseerden; in de winter om-
vang middels langere versnellingen en in de zomer 
snelheid met kortere versnellingen.

Corona geen spelbreker
Toen kwam corona. Er waren geen wedstrijden 
meer en het vele reizen binnen Europa en af en 
toe USA veranderde in werk en klantcontact via 
Zoom. Dus ook veel meer rust en dus tijd om te 
trainen. Zelf was ik inmiddels dik 64 jaar en wer-
keloos. Dat betekende nog meer samen lopen en 

Volgende doel
“Waar houdt dit op?” is een terechte vraag. Dat kan 
elk moment zijn zo ervoeren we pas geleden. Hij 
liep op de kunststofbaan in Zutphen een 2.44 op 
een trainingswedstrijd van 1000m. Bij het uitlo-
pen struikelde hij en op een, bij hem op zijn schedel 
nauwelijks aanwezige, haar na een paaltje miste 
met zijn hoofd.

Corona is weg lijkt het en het reizen begint ook 
weer. Eind van het jaar staat er een NK Marathon 
voor het “eggie” in de planning en met 2 halve ma-
rathons van 1.12 zou een tijd onder de 2.40 toch 
wel mogelijk moeten zijn. Wordt vervolgd.  

Rinus Groen

Rinus en Erwin. Foto: Harry van 't Veld

Beste jaarprestaties Erwin

De Marathon die ik niet liep                     
Oktober 2003 – Marathon Amster-
dam – 47 jaar
 “Dit was mijn laatste Marathon, dit wil ik niet meer…” 
was het enige dat ik met m’n laatste beetje energie 
kan stamelen, nadat ik volledig uitgeput in het Olym-
pisch Stadion fi nishte.
De omringende journalisten glimlachten en dachten: 
“Dit heeft Stigter vaker gezegd”. 
Stuk gaan in een Marathon was voor mij namelijk 
altijd net zo vanzelfsprekend als dat er momenteel 
wordt gediscussieerd over het stikstofbeleid. 
Deze keer was ik niet alleen volledig uitgeput, ook no-
teerde ik nog eens een voor mijn doen teleurstellende 
tijd van slechts 2.26, terwijl ik lang op een schema van 
2.18 liep. 
De sportdrank halverwege had mijn maag- en darm-
stelsel helaas in de war gegooid. Een verval van acht 
minuten gaf aan welke ellende lichaam en geest moe-
ten hebben doorstaan. Dat ik als tweede Nederlander 
fi nishte interesseerde me helemaal niets. Als ik nog 
langer plezier in hardlopen wilde behouden moest 
ik geen Marathons meer lopen, besloot ik vastbera-
den. Ieder jaar na 2003 genoot ik van deze beslissing. 
Heerlijk geen Marathons meer.

Dat was 16 jaar geleden…

Oktober 2019 – Marathon Amster-
dam – 63 jaar
In 1994 werd ik Nederlands Kampioen Marathon in 
2.15. Hoe leuk zou het zijn als ik 25 jaar later opnieuw 
Nederlands Kampioen zou worden, weliswaar in mijn 
leeftijdsklasse (60-65 jaar). Het Nederlands Kam-
pioenschap is in Amsterdam, de plek waar ik 16 jaar 
geleden plechtig beloofde nooit meer een Marathon 
te lopen.

De reacties uit mijn directe omgeving zijn wisselend, 
van zeer terughoudend (lees: Aart dit moet je niet 
doen) tot erg enthousiast wanneer ik voorzichtig aan-
kondig heel misschien nog één keer een Marathon te 
lopen.

Mijn partner Ellen
Partner Ellen weet moeiteloos een rits redenen op 

te sommen om het vooral niet te doen. Zij maakt dit 
kenbaar op een wijze zoals Rutte zich in de politiek 
handhaaft door met al dan niet gelegitimeerde argu-
menten telkens de Tweede Kamer te overtuigen.
“Ben je vergeten hoe je 17 jaar geleden bij liep na de Ma-
rathon?”
(Nee, dat weet ik maar al te goed).
“Weet je wel hoe je knie er aan toe is?
(Natuurlijk weet ik dat, het kraakbeen in de knie is ge-
lijk aan de hoeveelheid goud in onze achtertuin).
Worden dit soort argumenten aanvankelijk in vra-
gende vorm aangeboden, de volgende stap is het on-
gevraagd opdienen van feiten, zoals:
“Het is bewezen dat zulke zware inspanningen op jouw 
leeft ijd niet gezond zijn”.
Deze tekst gaat gepaard met een blik die de tekst met 
twintig uitroeptekens tekort zou doen. Kennelijk is 
mijn reactie alsof ik niet begrijp wat zij bedoelt, want 
om de woorden kracht bij te zetten tovert ze een stuk 
wetenschappelijke tekst op het scherm van haar i-pad 
waarin alle gevaren van het lopen van een Marathon 
op oudere leeftijd worden uiteengezet. Kortom van-
uit die hoek valt bitter weinig enthousiasme te ver-
wachten.

Mijn loopmaten
Dan m’n loopmaten van het eerste uur maar eens 
consulteren, uiteraard tijdens een gezamenlijke duur-
loop.
De één (Co, altijd direct en resoluut) is duidelijk “dat 
moet je niet doen Aart!”, de ander (Brand, ook trainer 
bij onze loopgroepen) is milder: “Je moet je hart vol-
gen”.

Zoon Bas
Voordat ik mijn hart volg leg ik het idee ook voor aan 
zoon Bas.
In tegenstelling tot Ellen ziet die geen enkele beer op 
de weg. Hij reageert zoals ik het wens: “Heel erg leuk, 
dan doe ik ook mee!”
Meedoen betekent overigens bij Bas dat hij met een 
tijd boven de 2.30 uur geen genoegen neemt.

Wat vind ik?
“Kan mijn knie dit wel aan?” is de enige vraag die voor 
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mezelf overblijft, want drie jaar geleden had ik van 
een best wel goede orthopeed nog het advies ge-
kregen het hardlopen helemaal te vergeten, omdat 
kraakbeen in mijn rechterknie foetsie was. Ik kon op 
dat moment ook niet meer hardlopen.

Vele oefeningen en een paar jaar verder loop ik echter 
weer fluitend en zijn zelfs wedstrijden t/m de Halve 
Marathon geen belemmering. Alle reden om iedere 
kritische benadering door derden af te doen als onzin.
Uit nostalgisch oogpunt is het immers toch ontzet-
tend leuk 25 jaar na het behalen van goud op het NK 
mogelijk weer Nederlands Kampioen te worden en 
dan ook nog eens samen met mijn zoon dezelfde Ma-
rathon te lopen!

Aan de slag 
Het hele trainingsarsenaal wordt opengetrokken. 
Lange duurlopen, snelle duurlopen, wisselduurlopen, 
intervaltrainingen en core stability oefeningen bepa-
len de agenda.
Verrassend genoeg kan het lichaam het aan en de knie 
zonder kraakbeen doet vrolijk mee. Weken van 100 
kilometer volgen en de verhouding arbeid-rust is nim-
mer zo goed geweest. Maak ik mezelf wijs.

Een eerste signaal
Een zeurderige enkel is het eerste teken dat ik met de 
belasting de grens van de belastbaarheid bereik. Maar 
ja, na een lange warming-up ebt dit gevoel weg en is er 
geen enkele belemmering om te trainen. Omdat ik de 

enkel waarschijnlijk ontzie krijg ik een licht “nog-net-
geen-pijn-gevoel” aan de knie.
Alle trainingen blijf ik plichtsgetrouw uitvoeren, t/m 
een duurloop van 33 kilometer samen met Bas. Na 30 
kilometer merkt hij op: “Je loopt scheef”.
Mijn wil om de Marathon te lopen is zo groot dat ik 
de signalen van enkel en knie wegstop als niets be-
tekenend, terwijl ik er wel degelijk last van heb. Mijn 
loophouding past zich er op aan.

De 30 van Amsterdam Noord
Dit negerend sta ik zes weken voor de Marathon aan 
de start van de 30 van Amsterdam Noord. Het inlo-
pen verloopt met de enkel en knie minder soepel dan 
dat van een 95 jarige in een verzorgingstehuis. In-
stinctieve drang zorgt er echter voor dat ik toch start. 
Vanaf het begin van de wedstrijd verdwijnt alle pijn 
vreemd genoeg en ik loop fluitend 3.55 per kilometer. 
Tot 10 kilometer, want dan gaat het tempo van het 
groepje waarin ik loop iets omhoog naar 3.53 per ki-
lometer. Ja, tijden die ik in mijn vorige loopleven liep 
in een relatief rustig duurloop. Nu moest ik alle zeilen 
bij zetten om het vol te houden. Na 23 kilometer ga ik 
over in een jogging tempo. Zowel enkel als knie geven 
pijnsignalen af. Vijfhonderd meter voor de finish zie ik 
mijn auto. Ik stap in en rijd naar huis.
Diep van binnen voel ik dat een Marathon niet haal-
baar is.

Een moeilijke beslissing
De weken erna train ik nog, de pijn negerend, maar 
drie weken voor de Marathon gooi ik de handdoek 
definitief in de ring. Een mislukte poging een volledige 
training af te ronden geeft de doorslag.
Ik laat de tranen twee minuten de vrije loop. Een 
droom in duigen. Ik dribbel naar huis. Daar volgt de 
berusting en vreemd genoeg ook een gevoel dat zich 
het best beste laat omschrijven als iets van opluch-
ting: “Heerlijk, ik hoef geen Marathon lopen”. 2003 Am-
sterdam blijft de laatste Marathon.
Beslissen een Marathon niet te lopen is moeilijker dan 
de keuze te maken de Marathon wel te lopen! Vooral 
als de geest sterker is dan het lichaam.
Amsterdam 2019 gaat de boeken in als de Marathon 
die niet werd gelopen.

Iedereen die de Marathon wél loopt: Het is niet van-
zelfsprekend, geniet er van!

Aart Stigter

Aart Stigter

Koffie en taart na afloop

Vóór de eerste ronde

Een alternatieve “GroetuitSchoorlrun”                     

den Berg, had ik al op 9 januari in Egmond ontmoet. 
Een deelnemer wil ik wat meer aandacht geven: 
Piet Boelens. In april a.s. hoopt hij zijn 13e marathon 
voor KiKa, Stichting Kinderen Kankervrij) te lopen. 
Piet heeft voor de Stichting al veel geld opgehaald. 
Naast deze lopen heeft hij inmiddels 50 marathons/
ultraruns achter zich gelaten. Piet is in de verte al 
herkenbaar door zijn sneeuwwitte haardos.

De loop
Het duurde even voor alle lopers aanwezig waren 
en het was op dit tijdstip nog maar enkele graden 
boven nul. Het had iets van de start van een ‘echte’ 
wedstrijd, nog even naar de WC, wat dribbelen, in 
beweging blijven. Niet voor iedereen gold dat overi-
gens, ieder heeft zo zijn of haar eigen rituelen. 

De eerste vlakke km’s richting Hargen waren, om de 
benen op te warmen, de snelste van de hele reis. Een 
patroon tekende zich al snel af, gesprekjes in wisse-
lende tweetallen en lopers die voornamelijk kozen 
om alleen te lopen. Ton had fotograaf Hans Spieker 
(“Spiekerfotografie”) gevraagd om regelmatig ons 
tijdens de loop te fotograferen. Waar dat maar kon 
volgde hij ons op de Mountainbike, ook waar het 

niet kon en mocht. Hij werd later aangehouden en 
had kennelijk een goed verhaal, want kreeg alleen 
een waarschuwing en niet de boete van 140 Euro. 

De paden werden op een gegeven moment single 
paadjes, langs een meertje, langs koeien die nauwe-
lijks opkeken van een lint van lopers en rustig ble-
ven grazen. Soms werd het spreken wat minder bij 
de mulle heuvelige zandpaden. Regelmatig werd in 
de gaten gehouden of de groep niet te ver uit elkaar 
liep. Als dat het geval was werd gepauzeerd om wat 
te eten, te drinken, te praten, foto’s te maken.

De 1e ronde was klaar. Enkele deelnemers stapten 
uit, enkele nieuwe deelnemers stapten in. Ook nu 
weer een pauzemoment. Het viel ons op hoeveel 
lopers er in het duin waren die kennelijk ook alleen 
of in kleine groepen toch ook een eigen Groetuit-
Schoorlrun ervaring wilden opdoen. Wij zagen dit 
ook in Egmond en concludeerden (als grapje) dat 
je eigenlijk geen organisatie nodig hebt om toch de 
grote lopen te lopen. 

De 2e ronde ging in. Nu een heel ander parcours 
met veel hoogtemeters (in totaal 185 m) Daarbij 
uiteraard de Schoorlse Nok van 48 m. Het was nu, 
meer dan in de 1e ronde uitkijken waar je liep, bij 
afdalingen, pratend met een ander, soms te dicht 
op een voorganger lopend, is een boomwortel die 
half onder het zand verborgen gauw over het hoofd 

gezien. Dat gebeurde met mij en dat gebeurde ook 
met anderen.

Een bijzondere ervaring
Een week voor deze loop was ik tijdens een lange 
duurloop gevallen over een boomwortel. De val ver-
raste mij zodanig dat ik niet adequaat kon valbreken 
en nagenoeg plat op de grond viel. Een mond vol 
zand, een tand door mijn lip, pijn aan mijn ribben-
kast. Dat was de oogst. Ik ben doorgelopen en het 
leek mee te vallen. Niet met de pijn aan mijn ribben. 
Hard lachen verging mij en het was ook wennen om 
op een andere zij schapen te tellen. Tijdens de loop in 
Schoorl had ik nog steeds last van de val maar ik had 
genoeg adem om te kunnen lopen. Achteraf denk ik 
dat ik wat anders ben gaan lopen om pijn te vermij-
den en meer ben gaan sloffen. Toen ik tijdens deze 
loop weer twee keer was gevallen  overwoog ik te 
stoppen en wandelend naar het Bezoekerscentrum 
te gaan. Op dat moment kwam Remco Marchand 
naast mij lopen. Hij had mij zien vallen en vroeg hoe 
het ging. (over hem heb ik geschreven in het vorige 
blad) Ik zei dat ik dit rondje wilde afmaken. Hij bleef 
naast mij lopen. Ik was nu erg alert op waar ik liep en 
probeerde mijn voeten wat hoger op te tillen. Het 
ging een poos goed. Tot ik weer bijna lag. Remco zag 
het aankomen en greep mij beet, voorkwam dat ik 
op de grond viel. Het laatste stuk van deze 2e ronde, 
de zeeweg naar het Bezoekerscentrum was vlak. 
Remco liep weer bij andere lopers. Zijn zorg voor 
mij ontroerde mij. Ik ontmoette Remco, zoals eer-
der, weer ten voeten uit. 

Afronding
Wij eindigden dit rondje dus weer bij het Bezoe-
kerscentrum. De meest lopers stopten, zes deel-
nemers wilden de 30 km volmaken. Er werd nog 
gepraat met elkaar, afscheid genomen, een laatste 
groepsfoto gemaakt. Unaniem was de voldoening 

om deze alternatieve GroetuitSchoorlrun op deze 
manier met elkaar te lopen. Op FB zijn de tientallen 
foto’s gedeeld met elkaar. Globale afspraken zijn 
weer gemaakt om elkaar terug te zien. Een van de 
foto’s, napraten met koffie en appeltaart, represen-
teerde m.i. de onderlinge band. Een soort van “Loop 
community”, met gedeelde waarden en interesses, 
vaak ook voorbij het hardlopen. 

Walter van Gelderen

Vooraf                                                 
Op 13 februari jl. zou de officiële GroetuitSchoorl-
run gehouden worden. In de reeks van de afgelaste 
wedstrijden die door Le Champion georganiseerd 
zijn, sloot deze wedstrijd de rij. Hopelijk zal de 
Zandvoort Circuit Run op 27 maart wel gehouden 
kunnen worden. 
Zoals ook bij de Egmond Halve Marathon hebben 
Ton van de Berg en ik een alternatieve Groetuit-
Schoorlrun bedacht en een oproep op FB gezet. De 
constructie was simpel: drie verschillende ronden 
van 10 km, start en einde van iedere ronde bij het 
Bezoekerscentrum “De Schoorlse Duinen”. Deelne-
mers konden kiezen voor 1, 2 of drie rondjes. 

Wij waren erg benieuwd naar de reacties. Die 
kwamen! Veel gelezen: “Wat een superleuk initia-
tief!”.  Deelnemers die van ver kwamen hadden wat 
moeite met de starttijd van 08.30 uur en deze is ver-
schoven naar 09.30 uur. Uiteindelijk zagen wij rond 
de 20 deelnemers bij het Bezoekerscentrum staan. 
Een divers gezelschap, ervaren trailers, aan de uit-
rusting al snel te zien, ervaren en minder ervaren 
lopers. Bij de deelnemers waren ook Toon Verkerk 
en partner aanwezig. (Toon had zijn hardloopschoe-
nen thuisgelaten en aan mij gevraagd of ik nog wat 
reserveschoenen in de aanbieding had. Die had ik, 
weliswaar iets te klein maar goed genoeg voor 10 
km!) Een aantal lopers, vaak vrienden van Ton van 
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Remco en Jan bij de finish

Jan tijdens de 60

“De 60 van Texel”
Jan Kaldenbach: “Ik heb mijn oude zelf overwonnen!”

Daarbij gestruikeld en een voet gekneusd. Hij 
wilde toch starten in Texel en ervaren “waar het 
schip zou stranden”. Op de boot kwamen Remco 
en Jan elkaar weer tegen en bij de start hebben zij 
afgesproken met elkaar op te trekken. Beiden zijn 
letterlijk en figuurlijk over toppen en door dalen 
gegaan. Familieleden en vrienden stonden op ver-
schillende punten hen aan te moedigen om vol te 
houden. Maar ook werd aan Jan gevraagd te stop-
pen, omdat duidelijk was dat hij de grenzen van zijn 
kunnen opzocht en daar ook overheen ging.

uitleg
In ons gesprek vertelde Jan dat dit een cruciaal 
moment is geweest in de wedstrijd en verband 
houdt met zijn verleden. Een belemmerende over-
tuiging over zijn kunnen speelde hem vaak parten. 
Soms zo aangepraat, dat hij daarin is gaan geloven 
en daarnaar gehandeld heeft. 

Een uitgebreide healingcursus bracht meer zelf-
vertrouwen en positieve krachten in hem naar 
boven. Dit moment in de wedstrijd was voor hem 
de bekende uitdagende vraag: “Kan ik het niet of 
kan ik het wel?” Het antwoord is gegeven. Daarom 
staat bovenaan dit artikel zijn uitspraak: “Ik heb 
mijn oude zelf overwonnen!”

Walter van Gelderen

Vooraf
Zoals inmiddels bekend schrijf ik graag over hard-
lopers die mij, om verschillende reden, inspireren. 
Liefst voer ik lopend een gesprek en zet thuis mijn 
bevindingen op papier. Het is geen interview, ik 
praat mee. Loop ook hard.

Ik heb Jan gevraagd voor dit gesprek omdat het 
samenlopen al lang een plan van ons was en het 
bericht op FB over zijn deelname aan de 60 van 
Texel mij bezighield. Bovendien was ik benieuwd 
naar onze ontmoeting. Op foto’s van Jan krijg ik 
associaties met Vikingkrijgers en legendarische 
lopers van de Halve van Egmond zoals Joop Smit, 
mannen met baarden.

De wedstrijd, 27 maart 2022
De foto, na de finish, is veelzeggend. Rechts staat 
Jan, links staat Remco Marchand. Zij zijn loopma-
ten en zijn beide in 6:43 over de finish gekomen.
Op FB schrijft Jan aan Remco: “Bedank dat je bij 
mij bleef. Het was weer als vanouds!” 

Dit zinnetje vraagt om toelichting. In de afgelopen 
5 jaar hebben Jan en Remco veel bijzondere wed-
strijden met elkaar gelopen. Een greep: De Dutch 
Coast Ultratrail by night (50 km strand van Den 
Helder naar Castricum), De Airborne Freedom 

trail (45 km), De Sa-
lomon Koning van 
Spanje trail in Zuid-
Limburg (43 km bij 
een temperatuur 
van ver over de 30 
graden)

Waarom Jan Remco 
bedankt voor het bij 
hem blijven lopen 
heeft een bijzondere 
reden. Jan heeft een 
afwijking aan zijn 
voet (officieel “Hal-
lux Valgus”). Lopen is 
altijd met pijn en een 
(riskante) operatie 
zou nodig zijn. 

Om dit te vermijden 
is Jan met barefoot 
lopen gestart, wat 
soelaas geeft. Het 
betekende vanaf nul 
met lopen beginnen, 
1’ lopen, 2’ wan-
delen, enz. Samen 
trainen met Remco 
werd onmogelijk.  
Voor Remco een 
groot gemis. Twee 
weken voor Texel 
heeft Jan barefoot 
25 km van de Sal-
land trail gelopen. 

Al hardlopend Wenen verkennen                 

Donderdag 21 april
Om 20u37 vertrok de nachttrein vanuit Arnhem. Ik 
had van te voren natuurlijk de weersomstandigheden 
gecheckt, om te weten wat voor kleding etc. ik mee 
kon nemen.

Ik kwam in een slaapcoupé met 2 jongeren, een Oos-
tenrijks meisje, was au pair in Voorschoten, de ander 
een student uit Groningen. Dat klikte goed, het is al-
tijd maar afwachten wat er bij je komt te zitten. Als je 
alleen reist, is dat extra spannend, anders kun je nog 
op elkaar terug vallen. Onderweg stapte in Köln nog 
een man in, zo konden we tegen 23 uur de slaapplaat-
sen gereedmaken. Ondanks dat ieder van ons zich 
rustig hield, was dat slapen geen succes voor mij.

Met een vertraging van 100 minuten, kwamen we 
de volgende ochtend om 11 uur aan in Wenen. Van 
te voren al opgezocht, welke Metro ik moest hebben 
etc. Alleen nog de opstapplaats vinden. Die bleek net 
buiten het station te liggen. Gelukkig lag het hotel te-
genover het Metrostation. In het hotel kon ik meteen 
naar mijn kamer. Daarna met de Metro, naar de Marx 
Halle om mijn startnummer op te halen. Altijd kun je 
daar deelnemers uit andere landen treffen, zoals dat 
meestal is, bij grote marathons. Daarna nog even naar 
het ,,Riesenrad” in het Prater, maar doordat het mie-
zerde, had ik het daar snel gezien. Terug in het hotel, 
omgekleed voor een klein loslooprondje richting de 
ring, waar het stadhuis, parlementsgebouw etc staan.

Na de douche tijd voor het diner. Vlakbij het hotel 
was een origineel Wiener café, waar de tijd leek stil-
gestaan! Met een stamtafel, mooie oude bierpompen 
etc. En ook de Schnitzel was prima.

Zaterdag 23 april
De dag stond in het teken van ,,sightseeing”, met een 
Metro kaart voor 3 dagen, kon ik overal heen. Eerst 
naar de ring, waar het parlementsgebouw jammer 
genoeg in de steigers stond. Daarna naar de Hofburg, 
een van de grote paleizen in Wenen. Verder staan er 
nog 2 grote musea o.a. het natuurhistorisch museum

Van daaruit stukje wandelen naar het centrum met de 
Opera, het gebouw van de ,,Musiekverrein”, waar elk 
jaar het befaamde Nieuwjaarsconcert vandaan komt.

Omdat ik al 3x eerder met een groepsreis naar Wenen 
was geweest, wilde ik het nu eens op eigen houtje doen.
Omdat sinds kort de nachttrein naar die stad weer ging, 
leek mij dat een leuke manier om er heen te reizen. Bo-
vendien wilde ik het graag combineren met het lopen 
van de marathon of in ieder geval de halve. Met mijn 
verjaardag, hoorde ik al van diverse mensen over hun 
vakantieplannen en dat bracht mij er toe, er nu ook echt 
werk van te maken.

Voorbereiding liep spaak
Eind januari, toen ik zowel de trein als het hotel had 
geboekt, en ik me had ingeschreven voor de halve 
marathon, raakte ik tijdens bij de Maarsseveens plas-
senloop geblesseerd aan mijn linker hamstring. Na 
bezoek aan de fysio, bleek het om een verrekking te 
gaan. Ik mocht gewoon blijven lopen, dat lukte ech-
ter van geen kant. Na 2 weken hebben we een echo 
laten maken, die de verrekking bevestigde. Daarmee 
zou ik na 3 á 4 weken, weer voorzichtig de training 
kunnen hervatten.
Dat heb ik ook gedaan, maar pas na 6 weken, half 
maart dus , voelde ik wat vooruitgang. Te laat voor 
het NK halve marathon, waar ik gezien mijn tijd bij 
de Berenloop, in november , tot de kanshebbers op 
een podium behoorde. Ook liet ik mij elke week door 
zowel de fysio als mijn masseur Jan, behandelen 

Zo kon ik het opbouwen, eerst naar 10km later 14km 
ect. Tot ik op 10 april in staat was om de Bloesemrun, 
Geldermalsen-witte Molen bij Deil-Beesd terug via 
Mariënwaerdt en de ,,appeldijk” terug naar station 
Geldermalsen 19 km te volbrengen. Ook de tempo 
trainingen bij HVB gingen steeds beter.

Dat gaf mij het vertrouwen, dat ik de halve marathon 
in elk geval uit kon lopen. Klachtenvrij was ik nog niet 
en dat is helaas nog steeds niet het geval.

Startnummer opgehaald

Een miezerig Prater



Indrukwekkende 
Karlskirche

Het prachtige Schönbrunn

aans restaurant in de buurt. Helaas geen pasta , dan 
moet een goede pizza, maar voor de nodige Koolhy-
draten zorgen. Een grote pot Weizen, moest  ervoor 
zorgen, dat ik snel in slaap kom. 

Zondag 24 april
De wedstrijddag! Omdat ik pas om 7 uur kon ontbij-
ten, had ik alles al mee naar de ontbijtzaal genomen.
Na een snel ontbijt om 7u20 naar de Metro, waar ik 
aansloot bij een man uit Köln en een moeder en doch-
ter uit Bremerhaven. Gezamenlijk met hun naar de 
start, waar bleek dat de reis, ondanks een overvolle 
Metro, toch een stuk sneller was gegaan, dan de reis-
planner aangaf. Derhalve al om 7u50 in het startge-
bied aan de overzijde van de Donau. Kijken of ik nog 
bekenden zie en ja ik zie Patrick van Veghel zitten, die 
ik nog ken van de ,,Omloop van Empel” uit 2019. Hij is 
bij veel grote marathons in dienst als haas.
Na wat ingelopen te hebben, mijn kledingtas ingele-
verd en richting startvak A. Daar kon ik mijn warming 
up verder afmaken.
In het startvak stond ook Lisanne Langerijs, die ik ken 
van facebook, dus daar heb ik ook nog even mee ge-
sproken. En ja, er moest ook nog een ,,selfi e” gescho-
ten worden natuurlijk.

Om 9 uur klonk, onder een zwaar bewolkte lucht, het 
startschot. De 1e km ging het via de bruggen over de 
Donau omhoog met daarna natuurlijk weer een af-
daling richting Prater. Na het Ernst Happel stadion , 
zat de 5 km erop in 22.25 volgens planning. Na 8 km, 
toen we  terug liepen naar het centrum, zag ik Lisanne 
voor me lopen, die ging dus minder goed dan gehoopt. 
Daar ben ik nog een paar km mee samen op gelopen, 
tot zij na 10 km moest lossen. Deze 5km gingen wat 
langzamer 22.44. Na de passage van de Opera, ging 
het richting slot Schönbrunn en kwam ik steeds beter 
in mijn ritme, hoewel ik ook mijn hamstring voelde!

Daar kun je de torens van de Karlskirche al zien. 
Die maken elke keer weer indruk op mij, alleen met 
groepsreizen kreeg ik nooit de kans er ook in te gaan. 
Dus ik heb de kans benut benut, om het interieur te 
bekijken. En via de lift kon ik ook de plafondschilde-
ringen bewonderen.

Na de lunch in de befaamde Mariahilferstrasse, door 
naar het Stadspark, waar o.a. het standbeeld van de 
koning van de wals, Johan 
Strauss, staat. Daarna nog 
met de Metro naar het 
park bij slot Schönbrunn 
geweest. Dat park is vrij 
groot met diverse mooie 
vergezichten, door de 
hoogteverschillen. Ook 
is hier een van de oudste 
dierentuinen ter wereld 
gevestigd en het paleis van 
Sissi natuurlijk. Dat had ik 
bij eerdere bezoeken aan 
Wenen al van binnen ge-
zien. Vandaar weer met de 
Metro terug naar het ho-
tel, op zoek naar een Itali-

bij de 65+ extra mooi natuurlijk. De rest van de dag 
rustig aan gedaan, alleen met de Metro naar het slot 
Belvedère geweest en een hapje gegeten op de Wie-
ner Naschmarkt.

Maandag 25 april
omdat mijn trein pas om 11u15 ging, had ik tijd ge-
noeg om voordien nog een herstelrondje te maken in 
het park bij slot Schönbrunn. En om nog eens van het 
fraaie uitzicht te genieten.
Met de Metro voor de deur, was dat goed te doen.
Daarna ontbijten en de reistas en rugzak weer inpak-
ken. Dat bleek met de heenreis al een handige keuze 

te zijn. Met de Metro terug naar het Hauptbahnhof 
van Wien, waar ik de moeder uit Bremerhaven nog 
tegenkwam, haar dochter was al terug naar eigen 
huis in Augsburg. We zaten weliswaar in dezelfde 
trein, maar omdat je voor deze trein moesten reser-
veren, helaas niet bij elkaar.
Ook deze treinreis liep weer vertraging op, waardoor 
ik mijn aansluiting in Frankfurt Flughaben dreigde te 
verliezen. Die trein had ook vertraging, waardoor dat 
gelukkig niet het geval was.

Met een half uurtje vertraging arriveerde ik om 
21u30 weer in Arnhem, met de bus naar het Gelre-
dome, waar ik weer in mijn auto kon stappen en huis-
waarts kon.

Gijs van den Hurk

Na 15 km zat ik op 67.25 en dus op schema voor een 
tijd van 1u35. Op weg naar de Mariahilferstrasse, 
ging het nog steeds goed en de laatste  kilometer 
liep het parkoers naar beneden richting de ring en de 
fi nish bij het Burgtheater. Omdat ik door mijn ham-
string niet voluit kon sprinten, bleef de klok voor mij 
op 1.34.06 staan.

Waarmee ik dik tevreden was. Na het in ontvangst 
nemen van de medaille, die jammer genoeg minder 
mooi was dan verwacht. Op naar het hotel voor de 
welverdiende douche. En dan wil je natuurlijk het re-
sultaat via de Sociale media delen. Toen ik de uitsla-
gen kon raadplegen , bleek dat ik 3e was geworden 
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even naar de muziek te luisteren en gaan dan weer. 
De sfeer is heel ongedwongen. We lopen lekker, het 
weer is fantastisch, 15 graden en zonnig. De (tegen)
wind was in het begin soms nog wel frisjes. 
Van Beets gaan we naar West Beemster. Aldaar 
aangekomen hoor je de papegaaien van het opvang-
centrum voor die dieren. Leuk om te weten dat Theo 
Koomen altijd in zijn columns beschreef als hij de spits 
van de kerktoren van de West Beemster zag: “ik ben 
thuis”. Dit onmisbare kerkje met ranke spits waarvan 
hij ooit droomde dat hij er op de kansel zou staan 
(Theo kwam uit een katholiek gezin en was misdie-
naar geweest).

Koeien kijken je schaapachti g aan
Even buiten de West Beemster gaan we weer een 
boerenerf op. Een ouderwets draaiorgel maakt dat bij 
sommige deelnemers de beentjes losgaan en de Am-
sterdamse liedjes worden veelvuldig meegezongen. 
Na een lekkere koek gaan we dwars door de koeien-

deze plek en gaan weer door. We 
lopen door Middenbeemster, het 
meest bewoonde gedeelte met 
veel nieuwbouw maar ook met 
veel historie. Met name het Betje 
Wolff museum een schrijfster, 
rond 1800 overleden geloof ik. In 
haar huis tref je het net nog zo aan 
als zij toen leefde. Al haar spulle-
tjes staan daar gewoon nog. Een 
bezoekje waard. Tegenover het 
museum was er weer een versna-
pering te scoren en speelde een 
heel leuk old style jazzbandje. 

Opvang voor roofvogels
We steken onder de grote weg 
door en komen in het westelijk 
deel van de Beemster. Een paar km 
verder op staat de boerderij “De 
Eenhoorn”, een van de mooiste 
boerderijen met een grote boom-
gaard erbij. Het is werkelijk een 
pracht van een boerderij. We ko-
men dichtbij het 33 km punt waar 
we bij een roofvogelopvang terecht komen. Hier kan 
je alle roofvogels zien van heel dichtbij. Ze mogen 
niet geaaid worden, maar je kan ze bijna aanraken. 
Er zitten veel uilen bij en dat is niet vreemd, want 
in de Beemster heb je ook de uilenbuurt. Ik heb het 
zelf meegemaakt dat een uil rakelings over m’n hoofd 
kwam. Je hoort ze niet aankomen.

Knuff el- en feestzone
De laatste loodjes komen eraan. Langs de zuiddijk, 
tegen Neck en Jisp aan, is het best lang en eenzaam. 
In de verte hoor je wat trommels en hoe dichter je bij 
komt, wordt het al duidelijk: de “knuffelzone” nadert. 
Daar staan dames in een groot ani-
matiepak en verwelkomen je met 
een fi kse knuffel, zodat je er weer 
tegenaan kan. Zuid Oost Beemster 
nadert nu snel, het kan niet ver meer 
zijn.

We lopen door Zuid Oost Beemster, leuke stra-
ten en huizen, het buurtje heeft er alles aan gedaan 
om er iets leuks van te maken met vlaggen en bor-
den. Met het mooie weer zit iedereen buiten en men 
moedigt ons aan. De laatste 3 km breken aan, tijd 
voor mij om de laatste km’s af te leggen. Ik vraag 
Walter vooruit te gaan. Hij kan dan de fi ets parke-
ren om zo samen over de fi nish te komen.
Het is een drukte van belang, veel livemuziek 
en je kan zelfs in een hot tube. We hebben 
consumptiebonnen gekregen en hiervoor 
kregen we een heerlijke warme wrap die er 
smakelijk in ging. 

Tot slot
Wij hebben alle twee genoten van deze bijzon-
dere, sportieve en gezellige “Beemster Erfgoed 
Marathon”.

Zo is er een eind gekomen aan een mooie tocht 
door historisch Beemster, een leuke loop goed ge-
organiseerd met veel enthousiaste mensen eten en 
muziek. 

Ton van den Berg

Vooraf
Een pareltje van een loopfeest, de loop bestaat nog niet 
zo lang, zo rond 2013 was de eerste editi e en een jaar of 
6 later de versie zoals hij nu gelopen wordt.
Kenmerk van de loop is dat er geen ti jdregistrati e is, je 
mag alles, niets moet. Je mag de marathon alleen lopen 
maar ook met z’n tweeën of met z’n drieën, het laatste 
doe je op een tandem die je kan huren voor een redelijke 
prijs

Zelf heb ik deze marathon al vijf keer gelopen en was 
enthousiast dat hij dit jaar, na alle corona ellende, weer 
gehouden wordt. Ik had Walter van Gelderen al eens 
verteld over deze marathon en toen de inschrijving 
openging gelijk ingeschreven.

Afwisseling van lopen en fi etsen
Walter stond even voor acht uur voor de deur te 
trappelen en na een bak koffi e en spullen pakken (de 
fi ets stond al op de fi etsendrager) gingen we op weg 
naar de Beemster. 

De startlocatie is in een voormalig fort van de Am-
sterdamse Waterlinie waarin een wijnhandel is 
gevestigd. Het heeft een mooi groot plein, waar-
vandaan we kunnen starten. Wij hadden het zo in-
gedeeld dat de 1e loper 3 km doet en dan wisselen, 
zodat we allebei dezelfde afstand zouden lopen en 
fi etsen. Een mooi afstandje waarin je 3 km op de fi ets 
kan herstellen. Ik had Walter benadrukt dat het om 
de fun gaat en niet om de tijd, de Beemster is, zeker 
in deze periode van het jaar, heel mooi om te lopen 
met veel verschillende boerenbedrijven en mooie 

boerderijen.
Walter is als startloper vertrokken. 
Ik kom met alle andere fi etsers na 
een paar minuten er achteraan, on-
derweg zie en spreek ik veel beken-
den. Vlak voor Oosthuizen komt de 
eerste stopplek, een fruitteler. Hier 
staan bekertjes klaar met lekkere 
appel- en andere fruithapjes. Niet te 
veel en net lekker.

Leuke weetjes
Ik vertel Walter over het ontstaan 
van de Beemster en over de opper-
vlakte en de lengtes. Met name over 
de lengtes is er wel een leuk weetje. 
De afstand van kruising tot kruising 
is 1800 meter, dit is een oude leng-
temaat die zo rond 1600 zijn be-
paald door de landmeters. Dus van 
kruis naar kruis is het steeds 1800 
meter, Beemsterlingen wandelen 
dan ook “een paar kruisjes”. 
Naar verluid is de indeling van Man-
hattan destijds door Peter Stuyve-
sant ook zo ingedeeld. Toen heette 

het Nieuw Amsterdam.

Het kerkje van Theo Koomen
Bij de 2e stop, even voorbij Beets, komen we bij een 
boerderij, ook met fruit en een leuk Jazzbandje. Het 
is allemaal zo gezellig, de deelnemers stoppen, staan 

stal(!) verder. Alle koeien staan ons aan te kijken in 
de trant van “Wat heeft dit nu allemaal te beteke-
nen?” Via het weiland gaan wij weer verder richting 
de Westdijk. Ik vertel Walter dat ik hier heel vaak 
gelopen heb. Midden in de winter, koud, regen geen 
verlichting en toch maar lopen. Één keer heel bang 

geweest; Op een mooie zomeravond was ik met m’n 
vrouw en haar vriendin aan het lopen en toen, in een 
tijdsbestek van enkele minuten, werden we overval-
len door een enorme onweersbui. Eerst lagen we 
kletsnat tegen de dijk aan en toen snel naar huis ge-
rend en daar mochten we schuilen. 

Over kaas en Betje Wolff 
We komen in de Klaterbuurt, een buurtschap wat 
al rond 1600 genoemd wordt. Het ligt tegen de Rijp 
aan. Na enkele km’s staan we voor de Cono, een gro-
te kaasfabriek waar je de heerlijkste kazen kan halen, 
ook als particulier. Zeker een bezoekje waard want 
de kaas is daar erg goedkoop. Wat denk je te krijgen? 
Juist: een stukje lekkere kaas!

Er wordt muziek gedraaid en mijn loopmaat Wal-
ter is niet meer te stuiten, hij is aan het dansen met 
enkele dames. Ik roep: “Walter!!! Laat je nu niet 
verleiden door deze sirenes!” Lachend verlaten we 
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komt, wordt het al duidelijk: de “knuffelzone” nadert. 
Daar staan dames in een groot ani-
matiepak en verwelkomen je met 
een fi kse knuffel, zodat je er weer 
tegenaan kan. Zuid Oost Beemster 
nadert nu snel, het kan niet ver meer 

We lopen door Zuid Oost Beemster, leuke stra-
ten en huizen, het buurtje heeft er alles aan gedaan 
om er iets leuks van te maken met vlaggen en bor-
den. Met het mooie weer zit iedereen buiten en men 
moedigt ons aan. De laatste 3 km breken aan, tijd 
voor mij om de laatste km’s af te leggen. Ik vraag 
Walter vooruit te gaan. Hij kan dan de fi ets parke-
ren om zo samen over de fi nish te komen.
Het is een drukte van belang, veel livemuziek 
en je kan zelfs in een hot tube. We hebben 
consumptiebonnen gekregen en hiervoor 
kregen we een heerlijke warme wrap die er 
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dere, sportieve en gezellige “Beemster Erfgoed 
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organiseerd met veel enthousiaste mensen eten en 
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Grensoverschrijdend (lopers)gedrag? EK indoor in Braga Portugal

lezers, het was toen een gebruik bij mijn clubgeno-
ten dat als je elkaar inhaalde dat even liet weten 
d.m.v. een klein tikje op het achterwerk. Je kon het 
ook als aanmoediging zien, maar soms betekende 
een klein tikje ook de psychologische harde gena-
deklap van de man met de hamer. Gelukkig haalde 
ik, met wat wandelstukken, nog wel de fi nish in een 
niet nader te noemen tijd omdat deze ruim boven 
de vier uur lag. 

Rob Brouwer was al lang binnen, juist nog binnen 
de vier uur. Hij en de andere mannen die de halve 
hadden gelopen, stonden mij op te wachten om de 
hand te schudden; een ritueel wat toen nog heel 
gewoon was. Wij dronken een glas en ik liet het 
grensoverschrijdend gedrag voor wat het was. Ik 
besloot met mijn hand over mijn hart (dat schijnt 
nu nog steeds te kunnen) te strijken. 

Maar wat zou ik het prettig gevonden hebben als 
hij dit jaar tijdens een loop nog eens met zijn hand 
over mijn achterwerk kon strijken! Als hij dit ver-
haal in het hiernamaals ergens zou lezen, weet ik 
dat er een brede grijns op zijn gezicht zou verschij-
nen.

Naschrift 
Natuurlijk hebben wij onze partners niet thuis ge-
laten en zijn ze op deze ”m’n-man-is-moe-dag” in 
België uitgebreid in het zonnetje gezet, mede om-
dat wij onze sportieve doelen allen gehaald had-
den.

Joop Raaphorst

bovenaan te staan. Maar ik wist ook dat Milos van 
deze afstand niet zou schrikken, ondanks  zijn re-
sultaat van nog geen 38 m in zijn eerste poging. 
Mijn derde worp was een hele goede, 41.38 m en 
Milos en Krankowski bleven minder gooien. Mijn 
laatste 3 worpen (fi nale) waren alle drie over de 40 
m, maar het bleef spannend omdat Milos telkens 
iets verder ging werpen. Zijn laatste worp was zijn 
beste 40,90 m, maar niet genoeg om mij van mijn 
eerste plaats te verdringen. Mijn eerste Europese 
titel in het discuswerpen, bijna 5 jaar nadat ik voor 
het eerst op een EK, in Aarhus Denemarken, op het 
podium stond. Toen met een bronzen medaille. 

Gewichtwerpen
De dag erop was het gewichtwerpen en daar wa-
ren mijn kansen op een podiumplaats zeer klein. 
Grootste concurrenten, 2 Polen en Milos weer. 
Maar tijdens een wedstrijd kan er van alles gebeu-
ren dus je gaat altijd de strijd aan.  Mijn eerste wor-
pen waren beslist niet denderend en ik stond na 3 
pogingen op plaats 4. Gezien de afstanden die me 
bekend waren van Milos en de 2 Polen de te ver-
wachten plaats. Maar na de 4e ,5e  en enkele wer-
pers die voor mij al hun laastste 6e worp hadden 
gedaan, stond ik ineens 7e.  Dat kon ik niet over me 
heen laten gaan en dus werd mijn laatste poging er 
eentje van alles of niets. En gelukkig werd het alles; 
14,25 m en terug op de 4e plaats. 

Ik kan met veel tevredenheid terugkijken op dit EK 
indoor in Braga Portugal. Nu weer terug in Sieben-
gewald en gaan we ons verder voorbereiden op de 
wedstrijden in Nederland, België en Duitsland. Be-
treffende het WK in Tampere Finland is het nog 
even afwachten, programma aangaande 
tijdschema, aantal dagen is bepalend.

Jan van Hooft 

Ik voelde mij geroepen om in ons avVN-blad dit ac-
tuele onderwerp ook eens aan te snijden en nader 
te belichten vanuit de hardloopwereld. Tot op heden 
was ik goed bekend met het overschrijden van mijn 
pijngrens mede vanwege een grenzeloos vertrouwen 
in de afl oop van een duurinspanning zoals een ma-
rathon of een hele triatlon. Vooropgesteld dat ik nie-
mand op welke manier dan ook wil kwetsen die ooit 
met dit heikele onderwerp te maken heeft  gehad. Ik 
blijf dus dicht bij mezelf en put uit eigen ervaring die 
in dit specifi eke geval terug gaat naar 2010. 

Een ongelukkige dag
Wij, mannen van de marathongroep bij loopgroep 
‘Felix’ in Delft, hadden ons voorgenomen aan 
de ‘Marathon de la Basse Meuse’ in België mee 
te doen. Niets leuker dan met een groep man-
nen een buitenlands loopreisje te ondernemen. 
Samen met de vorig jaar helaas overleden Rob 
Brouwer, schreef ik in voor de hele marathon, ook 
nog met een aantal andere Felixmannen. We gin-
gen tijdig in training, maar ach, wat was bij Felix 
eigenlijk toen ‘tijdig’? 

Wij trainden het hele jaar door, zelf had ik in ja-
nuari dat jaar de marathon van Dubai al achter 
de (warme) kiezen en Rob Brouwer liep altijd wel 
ergens een marathon. Inschrijving geregeld, maar 
wat bleek, de wedstrijddatum was zondag 9 mei 
en laat dat nu juist de dag zijn dat de moeders tra-
ditioneel in het zonnetje worden gezet. Het laat 
zich raden, het viel thuis niet in goede aarde bij de 
looppartners. Het laat zich ook raden, de lopers 
hebben doorgezet. Daar rijst al gelijk de eerste 
vraag op, deden zij dit vanuit een machtspositie of 
lieten de moeders zich lijmen?

Lett erlijk en fi guurlijk over een 
grens gaan
Hoe dan ook, de mannen stonden op Moederdag 
aan de start in Visé. Het was aardig loopweer en 
het parcours van de marathon voerde stroom-
afwaarts langs de boorden van de Maas. De Sint 
Pietersberg lieten we links liggen en na zo’n 23 km 
kwam Maastricht in zicht. Over de Sint Servaas-
brug en langs de andere kant van de Maas weer 
richting België. Dat betekende dat wij twee keer 
grensoverschrijdend bezig waren maar ja, besef 
dat maar eens als je in een wedstrijd zit. 

Naderhand zou ik zeggen; ”dit had ik niet moeten 
doen” maar dat sloeg er meer op dat ik na afl oop 
van de marathon volledig ‘uitgewoond’ was. Het 
meest te verafschuwen kwam echter nog. Rond 
de achtentwintigste kilometer, het werd heuvelig, 
ging de fut er bij mij uit en wat gebeurde? Opeens 
voelde ik een hand op mijn achterwerk en met een 
grijns en een “kom op, Joop!”, ging Rob Brouwer 
mij voorbij. Dus eerst had hij 2x de grens over-
schreden en vervolgens volgde een seksueel ge-
tinte handeling waarbij hij vanuit een machtspo-
sitie (hij bleek dus deze keer een sterkere loper) 
handelde. 

In die ti jd een onschuldig gebruik 
Na afl oop had ik, met de wetenschap van 2022, 
aangifte hiervan kunnen doen. Maar, wees gerust 

Dit evenement zou al in 2020 plaatsvinden maar 
corona zorgde er voor dat het 2 jaar zou worden uit-
gesteld. Alhoewel het indoor kampioenschappen zijn 
worden er ook alti jd outdoor onderdelen gedaan. Ik 
denk zelf dat men dit doet om het evenement toch 
groter te maken, meer inschrijvingen en dus ook 
meer inschrijfgelden te genereren. 

Overwinteren in Spanje
In 2020 had ik niet zo veel zin om me in te schrij-
ven, maar eind vorig jaar begon het toch te krie-
belen. Al vele jaren overwinteren we in Spanje, 
en kan daar vanwege het klimaat ook heerlijk 
trainen. Deze keer waren we met eigen vervoer 
in Spanje, het weer in Nederland was niet zo best, 
dus waarom niet wat langer in Spanje blijven en 
dan rustig via Braga terug naar Nederland rijden. 
Dus heb ik me ingeschreven voor het discuswer-
pen en gewichtwerpen, de onderdelen waarop we 
het meest hadden getraind. Met we bedoel ik Jan 
Titulaer en mezelf, en zelfs 2 weken nog met Frand 
Klep er bij. 

Discuswerpen
Gezien de inschrijvingen voor het discuswerpen 
zou het een spannende wedstrijd kunnen gaan 
worden voor de podiumplaatsen. Ruim op tijd 
in Braga aanwezig, in de hoop ook daar nog wat 
te kunnen trainen. Dat viel tegen, maar liet me 
daardoor niet van mijn doel afhouden, een goede 
prestatie neerzetten en mijn mede werpers het zo 
moeilijk mogelijk maken. Mijn grootste concur-
rent is Milos Gyros, meerdere malen al Wereld 
en Europees kampioen geweest, en de Pool Kran-
kowski die altijd een uitschieter heeft tijdens kam-
pioenschappen. 

Spannend tot de laatste worp
Heel prettig is het als je eerste worp geldig is en de 
afstand ook redelijk. En dat was mijn eerste worp, 
nog net geen 40 m, maar genoeg om na 1 ronde 
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bovenaan te staan. Maar ik wist ook dat Milos van 
deze afstand niet zou schrikken, ondanks  zijn re-
sultaat van nog geen 38 m in zijn eerste poging. 
Mijn derde worp was een hele goede, 41.38 m en 
Milos en Krankowski bleven minder gooien. Mijn 
laatste 3 worpen (fi nale) waren alle drie over de 40 
m, maar het bleef spannend omdat Milos telkens 
iets verder ging werpen. Zijn laatste worp was zijn 
beste 40,90 m, maar niet genoeg om mij van mijn 
eerste plaats te verdringen. Mijn eerste Europese 
titel in het discuswerpen, bijna 5 jaar nadat ik voor 
het eerst op een EK, in Aarhus Denemarken, op het 
podium stond. Toen met een bronzen medaille. 

Gewichtwerpen
De dag erop was het gewichtwerpen en daar wa-
ren mijn kansen op een podiumplaats zeer klein. 
Grootste concurrenten, 2 Polen en Milos weer. 
Maar tijdens een wedstrijd kan er van alles gebeu-
ren dus je gaat altijd de strijd aan.  Mijn eerste wor-
pen waren beslist niet denderend en ik stond na 3 
pogingen op plaats 4. Gezien de afstanden die me 
bekend waren van Milos en de 2 Polen de te ver-
wachten plaats. Maar na de 4e ,5e  en enkele wer-
pers die voor mij al hun laastste 6e worp hadden 
gedaan, stond ik ineens 7e.  Dat kon ik niet over me 
heen laten gaan en dus werd mijn laatste poging er 
eentje van alles of niets. En gelukkig werd het alles; 
14,25 m en terug op de 4e plaats. 

Ik kan met veel tevredenheid terugkijken op dit EK 
indoor in Braga Portugal. Nu weer terug in Sieben-
gewald en gaan we ons verder voorbereiden op de 
wedstrijden in Nederland, België en Duitsland. Be-
treffende het WK in Tampere Finland is het nog 
even afwachten, programma aangaande 
tijdschema, aantal dagen is bepalend.

Jan van Hooft 
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1e ronde masters competitie

Resultaten baancompeti ti e

Vught 24 april 2022 
Een kleine avVN-selectie toog zondag 24 april naar 
de fraaie atletiekbaan van Prins Hendrik in Vught. 
Schrijver dezes was door vaste begeleider Toon 
Verkerk (verhinderd wegens omroepverplichtin-
gen elders) verzocht om de begeleiding over te 
nemen en zo nodig ook als jurylid op te treden. Dat 
was dus een uitdaging om eens aan de andere kant 
van de wedstrijd te staan. 

De avVN-delegatie voor deze eerste ronde: 
Gijs Knoppert (ploegleider)  29-04-1934 
200 en 400 m 
Jan Titulaer 25-05-1947 
discuswerpen, speerwerpen en kogelstoten  
Jan van Hooft  07-12-1949 
discuswerpen, kogelstoten en speerwerpen 
Roel Gaasbeek 27-10-1943  
100m, 200m en verspringen (wegens ziekte helaas 
afwezig) 

De meeste deelnemers (m/v) druppelden ruim op 
tijd binnen en de weersomstandigheden maakten 
inlopen, ingooien, inspringen etc. tot een feestje. 
Wat een gedrevenheid bij deze “masters”! 

Voor velen was het na meerdere jaren en maan-
den zonder wedstrijden wéér een warm weerzien 
en de (sterke) verhalen gingen heen en weer. Géén 
jaloezie, maar juist adviezen naar én felicitaties 
aan elkaar. 

Ná de offi ciële AU-
briefi ng m.b.t. jury-
indeling en hulp, 
klonk op diverse on-
derdelen het start-
schot en werd de 
arena volledig benut. 
Toeschouwers ver-
gaapten zich aan de 
“verbeten” kopjes, 
de blije gezichten, 
maar soms óók aan 
de teleurgestelde 
atleten, die hun (tijd)
limiet niet gehaald 
hadden en/of niet 
eerste in hun leef-
tijdsgroep waren. 
Ja, het gaat uitein-
delijk om plaatsing 
voor de fi nale ronde. 
De punten vergaar 
je door in ‘jouw ca-
tegorie’ boven de 
AU-atletieknorm te 
presteren. 

Onze werp- en stoot 
jongens beten, na 
de oefenworpen 
en oefenstoten, in 
het wedstrijdpro-
gramma het spits af 
en konden zich goed 

200m  Gijs Knoppert 85+ 1:27,15  0 pnt.
400m  Gijs Knoppert 85+ 3:41,08  0 pnt.
discuswerpen Jan van Hooft  70+ 40,56m  796 pnt.
     Jan Titulaer 70+ 26,80m  0 pnt.
kogelstoten Jan van Hooft  70+ 10,81m  610 pnt.
    Jan Titulaer 70+ 9,82m  0 pnt.
Speerwerpen Jan van Hooft  70+ 29,88m  528 pnt
    Jan Titulaer 70+ 22,92m  0 pnt

avVN behaalde in totaal 1.934 punten en werd daarmee 19e van 21 deelnemende teams. Opmerkelijk is 
dat wanneer we van alle deelnemende verenigingen alleen het discuswerpen, kogelstoten en speerwerpen 
de punten zouden tellen (de onderdelen waarop avVN punten behaalde) avVN op de 2e plaats zou komen. 
Alleen Rotterdam Atletiek kwam dan boven ons. Deze vereniging won overigens, met een voorsprong van 
923 punten op de nummer 2, de 1e ronde met overmacht!

Het blijft overduidelijk dat wanneer avVN in staat is om op meerdere onderdelen zijn beste wedstrijdatle-
ten in te zetten, we een veel beter fi guur zouden slaan. Hopelijk lukt het om op 19 juni in Barendrecht deze 
stelling te bewijzen.

Toon Verkerk 

handhaven in de diverse groepen. Af en toe was 
het schrikken geblazen, want de discus vond niet 
altijd zijn weg door de opening, maar raakte ge-
vangen in de netten of kletterde tegen de stalen 
omheining.

Tussendoor mocht Gijs, vandaag met zijn 89 jaar 
de nestor van ons avVN gezelschap, zijn 400m in 
baan 3 afl eggen. Dat hij tegen de ‘broekies’ niet 
als winnaar uit de bus zou komen, was vooraf dui-

delijk, maar het lukte Gijs om onder luid applaus 
van alle aanwezigen zijn ronde in 3.41 af te leggen. 
Hulde, hulde om dat op zo’n leeftijd nog te mogen 
én te kunnen doen! Wat verder in de middag deed 
hij ook nog de 200m. 

Het was een genot om deze wedstrijddag te mo-
gen beleven en ik raad iedereen aan om óók eens 
naar de tomeloze inzet van zoveel atleten, jury-

leden, organisatie en vrijwilligers te gaan kijken 
om dan te genieten van “sport van uitzonderlijke 
klasse”! Wereldtoppers ten top! 

Met sportieve loop-, spring- en werpgroetjes 

Mart Verboord
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Wereldranglijsten baanatletiek 2021

Wereldranglijsten baanatletiek 2022

Het mag verwacht worden, dat dit baanseizoen beter verloopt dan de vorige twee edities. Onze avVN heeft 
zelfs een mannenteam in de Competitie! We openen dit artikel met restanten van 2021.

Veel gegevens uit Australië. Daar is het seizoen ten einde. Het onze is in april begonnen. We presenteren een 
nieuwe opzet. Veel, nog kleine, groepjes met Nederlandse atleten(s) als kern met een enkele uitzondering.

Gijs Knoppert

VROUWEN
Kogelstoten 3 kg 65-69 N 1
11.31 Monica Kendal 65 USA 
10.98 Magdelina Roilidou 69 GRE 
10.80 Tiny Hellendoorn 66 NED
10.38 Inara Rozena 68 LAT
10.29 Brigitte Bonadt 69 GER
10.26 Conceicao A. Geremias 65 BRA

Kogelslingeren 3 kg 65-69 N 1
42.46 Dorn Jenkins 65 AUS
35.94 Elke Herzig 65 GER
35.26 Tiny Hellendoorn 66 NED
35.24 Anna Camoletto 65 ITA
34.66 Ruth Welding 65 USA

Discuswerpen 1 kg 75-79 N 1
27.90 Maija Jakobsone 78 LAT
26.43 Juko Nahano 78 JPN
25.02 Carol Frost 76 USA
24.13 Jolanda Brasser 75 NED

MANNEN
1500 m 40-44 
3.51.35 Abdeslam L.  Khattabi 40 ESP
3.51.36 Philo Saunders 44 AUS

VROUWEN
Kogelstoten 3 kg 65-69 N 1
17.14 Rietje Dijkman 82 NED
19.24 Kathy Skullety 82 AUS
19.79 Ruth Jackson 81 AUS

1500 m 70-74 N 1
7.06.78 Susan Archer 73 AUS
7.10.87 Trees Rutten 74 NED
7.17.04 Kathy Sims 70 AUS
7.30.48 Gillian Young 74 AUS

Verspringen 80-84 N 1
3.33 Rietje Dijkman 82 NED
2.68 Miriam Cudmore 84 AUS
2.58 Ruth Jackson 81 AUS

Kogelstoten 3 kg 65-69 N 1
11.07 Tiny Hellendoorn 67 NED
9.53 Carol Finsrud 65 USA
9.10 Jill Taylor 66 AUS

Discuswerpen 1 kg 65-69 N 1
36.30 Carol Finsrud 65 USA
29.10 Shirley  Quinn 67 GBR
28.60 Tiny Hellendoorn 67 NED

3.52.36 Reyes Estevez 44 ESP
3.52.57 Jesus Espana 43 ESP
3.56.21 Jesus Esteso 44 ESP
3.56.65 Rolando Ortiz 40 COL
3.56.78 Juan Gil 42 ESP
3.57.21 Alvaro Fernandez 40 ESP
3.57.41 Paul Grange 42 GBR
3.57.57 James Barker 43 AUS
3.59.10 Marcin Nagorak 40 POL
3.59.55 Salvatore Gambino 40 ITA
4.00.86 Gareth Hill 40 GBR
4.01.17 Lahcen Ali Hmid 41 FRA
4.02.09 Andrew Brown 40 GBR
4.02.37 Danny Schneider 42 GER
4.02.44 Najam Habri 40 FRA
4.03.55 Victor Riobo 41 ESP
4.03.59 Jefferson de Souza 41 BRA
4.03.88 Angel Canto 44 ESP

Welgeteld 8 Lopers uit Spanje. Een ongekende weelde.

5000 m 70-74 N 2
19.24.70 Cees Stolwijk 71 NED
19.29.73 Adolfo Accalai 70 ITA
19.38.7 David Oxland 70 GBR
19.43.85 Derek Jackson 70 GBR
19.54.41 Cees Weeda 70 NED
19.59.06 Araldo Viruliza 73 ITA

28.48 Elke Herzig 65 GER

Speerwerpen 500 gr 65-69 N 2
31.63 Linda Cohn 69 USA
26.63 Anja Akkermans 66 NED
24.89 Tiny Hellendoorn 67 NED

MANNEN
800 m 70-74 N 1
2.33.03 Wim Threels 70 NED
2.35.04 John Bermingham 70 AUS
2.42.76 Eduardo Santomil 73 ARG
2.45.97 Stewart Thorp 70 GBR

800 m 75-79 N 2
2.36.42 Hans Smeets 75 NED
2.51.35 Gary Patton 76 USA
2.51.95 Donald  Matthewson 77 AUS
2.52.34 Leslie Bennet 77 USA
3.00.18 Wim Oudejans 77 NED
3.05.12 Ross  Goulden 77 AUS
3.08.40 Steve Boyer  75 USA
3.08.48 Noel Wright 75 AUS

1500 m 70-74 N 2
5.06.29 John Bermingham 70 AUS
5.09.52 Cees Stolwijk 72 NED
5.25.34 Yessine Belaabet 70 AUS
5.38.21 Bert Schalkwijk 74 NED

1500 m 75-79 N 1
5.24.05 Hans Smeets 75 NED
5.50.66 Donald Matthewson 77 AUS
6.29.48 Robbie Costmeyer 75 AUS 

Grootmeester Smeets heeft  binnen een week krachti g 
toegeslagen.

5000 m 40-44 
14.23.01 Shinji Yoshimoto 41 JPN
14.26.81 Salvatore Gambino 42 ITA
14.39.74 Jason Gibbons 44 USA

14.40.65 Leslie Encima 49 CHI
14.47.23 Shane Grund 40 AUS

Hoogspringen 40-44 N 2
1.95 Tymon de Jonge 42 NED
1.90 Raymond Fletcher 42 RSA
1.90 Machiel Lamprecht 41 RSA
1.80 Kevin Woldberg  42 NED

Discuswerpen 1 kg 70-74 avVN 1
44.00 Patrick Hauser 70 USA
42.16 Jan van Hooft 72 NED
41.64 Miklos Gryc 72 CZE
41.46 Karl-Heinz Beilig 72 GER
40.43 Ossi Igel 41 GER

Het mooiste moet je bewaren voor het laatst, zegt men.

Uitslagen
1E VIJFHOEKPARKLOOP
Zaandam 6-11-2021
5 kilometer
Mannen
001. G. v. d. Pol 0.18.51
007. R. v. Heerden 0.22.59
010. J. v. Zalinge 0.28.37
10 kilometer
Mannen
001. J. Jacobsen 0.38.11
010. J. Krol 1.01.09
011. K. Lakeman 1.05.55

VONDELPARKRUN 
Amsterdam 15-01-2022
5 kilometer
Vrouwen
001. A. Suson 0.22.10
013. M. Wenders 0.40.00
10 kilometer
Vrouwen 55
001. Y. Weyermans 0.52.49
006. M. Wenders 1.19.31
Mannen 55
001. T. Woldberg 0.40.03
020. B. v. Kommer 1.10.03

DE TOL TRAILRUN
Nunspeet 29-01-2022
7.5 kilometer
Mannen
001. C. v. Wamelen 0.28.06
048. R. Pepping 0.47.27
053. H. Mentink 0.50.43
21.1 kilometer
Mannen
001. M. Besseling 1.28.07
036. W. Elshout 2.09.05

GROEN CROSS
Appelscha 30-01-2022
10 kilometer
Mannen
001. J. Lusthof 0.41.37
002. J. Stolker 0.48.36

ROTSTERGAAGTLOOP
Heerenveen 05-02-2022
15 kilometer
Mannen

001. M. Zantema 0.49.56
044. J. Stolker 1.15.56

IJZERENMAN VOLKSLOOP
Weert 06-02-2022
4 kilometer
Mannen 60
001. J. Fiers 0.23.30
010. H. Stempher 0.30.41

WATERDRINKER BAANLOOP 
Aalsmeer 09-02-2022
3 kilometer
Mannen
001. O. Smit 0.12.27

VALENTIJNSCROSS
Wierden 12-02-2022
10 kilometer
Mannen
001. L. Sanderman 0.42.18
003. E. Speets 0.47.17

LUNTERENSEBERG TRAIL
Lunteren 12-02-2022
6 kilometer Trail
Mannen
001. G. Tichelaar 0.13.53

OERCROSS
Havelterberg 12-02-2022
8 kilometer
Mannen
001. B. Hollegien 0.28.30
049. J. Stolker 0.42.27

KOPJESLOOP
Delft 13-02-2022
5kilometer
Mannen
001. T. Dolderman 0.16.48
031. R. Haanstra 0.25.32
10 kilometer
001. B. ter Bals 0.34.59
015. E. de Niet 0.38.12
037. T. White 0.40.49

WEDERTCROSS
Valkenswaard 13-02-2022
7770 meter

Mannen 65
001. G. Wouters 0.34.03
003. P.Peeters 0.37.27

PANNENKOEKENBAKKERSCROSS
Zeeland 13-02-2022
10 kilometer
Mannen Sen
001. K. Ketela 0.35.04
014. P. de Bruijn 0.45.07

DINKELLOOP
Losser 13-02-2022
1:10 kilometer
Mannen 60
001. H. Rawee 0.45.26
009. H. de Jong 1.09.12

INDIE 10
Amsterdam 13-02-2022
10 kilometer
Mannen
001. B. de Haan 0.28.20
034. J. Bakker 0.31.29
155. J. Neve 0.58.01

SAFARITRAIL
Arnhem 20-02-2022
22 kilometer
Mannen 452
001. M. Kole 1.33.23
002. W. Elshout 1.54.41
11 kilometer
Mannen 45
001. E. v. Heiningen 0.44.14
006. W. Wiggemans 1.00.14

4E CROSS
Maassluis 20-02-2022
6 kilometer
Mannen
001. T. Kleijwegt 0.25.24
008. J. v. d. Marel 0.32.45

KWINTELOOYEN WINTERRUN
Rhenen 22-02-2022
10 kilometer Wedstrijd
001. R. Geerts 0.37.02
095. B. v. Kommer 1.24.10

Ruud Riksman
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35E KRUIKENLOOP
Tilburg 26-2-2022
5 kilometer 
Mannen
001. T. Feenstra 0.16.01
059. H. Boezer 0.27.57
096. H. Stempher 0.33.36

CROSSLOOP ACO VAN ELDEREN
Ommen 26-2-2022
9930 meter
Mannen 50
001. B. Thunker 0.39.14
031. H. d. Kleine 1.20.44

OTTERLO TRAILRUN
Otterlo 26-2-2022
25 kilometer
Mannen
001. T. v. d. Loop 1.33.04
082. W. Elshout 2.30.47

BOSBOKKEN TRAIL
Westenschouwen 27-2-2022
30 kilometer
Mannen 
001. A. Wattel 2.16.32
098. F. Nijhuis 3.50.00
47 kilometer
Mannen
001. P. Bubberman 3.52.18
021. J. v. Erve 5.25.19

BOSLOOPCOMPETITIE
Harderwijk 27-2-2022
5 kilometer
Mannen
001. B. Mekking 0.17.55
004. GJ. Tichelaar 0.19.43
026. R. Pepping 0.28.05
035. J. v. Santen 0.24.53
10 kilometer
Mannen
001. Y. Tshighe 0.33.52
026. D. Kop 1.02.46

BEKO JUBERTA TRAIL
Dieren 5-3-2022
21.1 kilometer
Mannen
001. E. Bos 1.22.59
051. W. Elshout 1.56.58

PIEREWAAI TRAIL
IJmuiden aan Zee 5-3-2022
25 kilometer
Allen
001. D. Nijland 2.14.11
024. T.v. d. Berg 3.41.10
025. J. Bijl 3.41.14

AV SPIRIT WINTERCUP
Lelystad 6-3-2022
5 kilometer
Vrouwen 65
001. R. v. Weezep 0.28.46
Mannen 50
001 GJ. Tichelaar 0.19.25
Mannen 65
001. J. Ruyter 0.25.55
003. R. Pepping 0.27.31
015. J. v. Santen 0.34.43

POLDERLOOP
Obdam 6-3-2022
10 kilometer
Mannen 45
001. R. Beerepoot 0.35.22
005. K. Bleeker 0.42.44
Mannen 55
001. T. Bosgoed 0.36.37
002. J. Neve 0.39.21
014. K. v. d. Jagt 0.47.42
028. P. d. Rooij 0.55.05
032. T. v. d. Berg 0.58.47

LEEMKUILCROSS
Nijmegen 6-3-2022
Lange cross
Mannen
001. K. Jacobs 0.28.19
017. P. d. Bruijn 0.38.22

ACHTKASTELENLOOP
Vorden 6-3-2022
10 kilometer
Mannen 65
001. J. v. Berkel 0.47.18
012. C. d. Vries 0.53.51

HALVE VAN VROOMSHOOP
Vroomshoop 6-3-2022
21.1 kilometer
Mannen 60
001. F. Kleinheerenbrink 1.35.35
004. J. Stolker 1.49.16
10 kilometer
Mannen 40
001. E. Speets 0.38.01

VELUWEPOORT-VOORJAARS-
LOOP
Nijkerk 12-03-22
5 kilometer
Mannen
001. G. Tichelaar 0.18.47
003. T. de Vries 0.23.01
015. R. Pepping 0.26.04
018. R. Groen 0.27.01

HALVE MARATHON DE WAAL
De Waal Texel 12-03-22
10.4 kilometer
Mannen
001. J. Vinke 0.37.08
008. J. Bakker 0.47.53

VLINDERLOOP
Houten 12-03-22
5.2 kilometer
Mannen
001. B v. Holst 0.24.19
004. J. v. Santen 0.34.25
005. H. Stempher 0.35.04
11.1 kilometer
Mannen
001. S. Buitink 0.52.45
007. H. Wortel 1.06.11

3BERGENLOOP
Driebergen 12-03-22
Halve Marathon
Mannen
001. T.v. Maasakkers 1.19.28
090. A. v.d. Ham 1.57.37
10.5 kilometer

Mannen
001. M. Schinkel 0.39.30
109. L. v.d. Horst 0.55.49

44E HALVE MARATHON 
Dordrecht 12-03-22
Halve Marathon
Mannen Sen.
001. D. de Freytas 1.08.38
081. T. Hessels 1.41.53
Mannen 55
001. G. de Lange 1.16.15
003. J. v. Tilburg 1.23.58
052. W. Martens 1.58.39

LOUIS VINKELOOP
Amsterdam 13-03-22
10 kilometer
Mannen 35
001. B. Stigter 0.33.04
050. D. Adriaansen 0.47.14
Mannen 55
001. A. Mohammadi 0.36.51
013. R. v. Heerden 0.47.52
Mannen 65
001. T. Woldberg 0.40.22
002. O. Smit 0.44.05
014. J. v. Zalinge 1.00.21
017. M. Kroon 1.04.23

BEETSKOOGKADELOOP
Oudendijk 13-03-22
10 kilometer
Mannen 45
001. J. Grooteman 0.42.31
024. S.Baar 0.54.27

KOPJESLOOP
Delft 13-03-22
5 kilometer
Vrouwen
001. S. Schon 0.20.52
002. L. v.d. Pad 0.22.34
017. L. de Visser 0.39.16
Mannen
001. J. v.d. Beukel 0.19.08
012. L. Klaase 0.24.31
042. H. Lansbergen 0.43.05
10 kilometer
Mannen
001. H. Berendsen 0.37.15
008. T. White 0.41.23

DIEPRIJTCROSS
Eersel 13-03-22
Lange cross
Mannen
001. P. Peeters 0.37.49

PARKCROSS
Uden 13-03-22
10 kilometer
Mannen Sen.
001. N. Verhagen 0.36.35
012. P. de Bruijn 0.47.14

REEUWWIJKSE PLASSENLOOP
Reeuwijk 19-3-2022
5 kilometer
Vrouwen
001. N. d. Boer 0.22.40
034. L. de Visser 0.40.46
Mannen

001. R. d. Haan 0.16.37
050. H. Lansbergen 0.40.44

HALVE MARATHON 
VAN ANTHONIS
Sint Anthonis 19-3-2022
21.1 kilometer
Mannen 50
001. C. v. Schijndel 1.26.36
003. P. d. Bruijn 1.34.20
Mannen 60
001. T. v. d. loop 1.31.10
017. W. Elshout 1.52.22

LEADAX-RUN
Wapenveld 19-3-2022
5 kilometer
Mannen 40
001. M. Mast 0.18.02
003. GJ. Tichelaar 0.18.49
023. J. v. Santen 0.32.22
024. P. Mulder 0.32.39
025. H. Juffer 0.34.39

LEEKSTER LENTE LOOP
Leek 19-3-2022
10 kilometer
Mannen 60
001. K. Vos 0.45.24
007. B. v. Vliet 0.54.34
21.1 kilometer
Vrouwen
001. M. Baart 1.22.41
016. A. v. Vliet 1.50.57

VUURTORENLOOP & WALK
Hollum Ameland 19-3-2022
21 kilometer Walk
Mannen
001. W. Bos 3.25.00
009. J. v. Zalinge 4.13.25
12 kilometer trail
Vrouwen 35
001. T. Heeres 0.24.24
42 kilometer
Mannen 35
001. R. Apeldoorn 3.17.37
013. C. Terlouw 4.36.59

AVA CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 
CROSS
Aalsmeer 20-3-2022
Mannen
Korte cross
001. T. Nishida 0.23.26
002. O. Smit 0.26.30

HOLLANDIA’S DIJKENLOOP
Hoorn 20-3-2022
5 kilometer
Mannen
001. H. Aldabaji 0.17.37
008. J. v. Zalinge 0.28.30
10 kilometer
001. T. Bodgoed 0.36.54
024. J. Krol 1.04.57
10 E.mijl
Mannen 55
001. T. Souvrrein 1.10.10
008. K. v. d. Jagt 1.19.22
012. S. Boon 1.28.34
015. P. d. Rooij 1.31.52

HALDERGERGELOOP
Oudenbosch 20-3-2022
10 kilometer
Mannen 65
001. C. Schrauwen 0.43.32
006. L. Klaasse 0.49.08

64E JOE MANN BOSLOOP
Best 20-3-2022
± 10 kilometer
Mannen 65
001. H. Beijens 0.40.40
002. P. Peeters 0.40.48

MONNIKENLOOP
Schiermonnikoog 26-3-2022
10 Engelse Mijl
Mannen 65
001. H. v. Mossevelde 1.18.18
003. A. v. d. Ham 1.24.35
10 kilometer
Mannen 65
001. J. v. Berkel 0.46.45
003. B. v. Vliet 0.54.57

DE ZESTIG VAN TEXEL
Oosterend nh 27-3-2022
60 kilometer
Vrouwen 60
001. A. v. Vliet 6.14.53
Mannen 60
001. G. Casies 4.29.14
030. B. Bakker 5.54.47
Mannen 65
001. D. Elzenga 4.50.08
022. R. Plakke 6.13.37
023. J. v. d. Erve 6.18.27
Mannen 65+
001. E. Voogt 5.19.18

VAN DE MEERENDONK 
AUWJAORSCROSS
Oirschot 27-3-2022
Lange cross
Mannen 65
001. H. Beijens 0.35.47
002. P. Peeters 0.36.19

BOSLOOPCOMPETITIE
Harderwijk 27-3-2022
5 kilometer
Mannen
001. H. Mekking 0.17.52
022. R. Pepping 0.27.05
034. J. v. Santen 0.35.57
10 kilometer
Mannen 001. A. Dercksen 
0.41.06
012. D. Kop 1.03.25

RONDJE OEKEN
Brummen 27-3-2022
5 kilometer
Mannen
001. E. v. Heiningen 0.16.18
019. R. Groen 0.26.26

DOMMELLOOP
Eindhoven 31-3-2022
5 kilometer
Mannen
001. C. v. d. Putten 0.15.09
015. H. Stempher 0.33.02

10 kilometer
Mannen
001. W. Verhoeven 0.35.58
014. P. Peeters 0.45.29
022. H. Koops 0.50.38

RONDJE ZEGVELD
Zegveld 2-4-2022
5 kilometer
Mannen
001. E. Kuiper 0.16.20
048. C. Methorst 0.32.04
10 kilometer
Mannen
001. K. v. Leeuwen 0.32.53
084. T. Noij 0.59.13

RAITDAIPRUN
Sauwerd 2-4-2022
5 kilometer
Mannen
001. W. Dijkstra 0.19.56
006. H. Por 0.21.14

RONDJE VRACHELEN
Oosterhout NB 2-4-2022
10 kilometer
Mannen 65
001. S. Hofmans 0.44.51
006. H. Boezer 0.59.59

HALVE MARATHON VAN 
NUNSPEET
Nunspeet 2-4-2022
5 kilometer
Mannen 60
001. R. v. d. Molen 0.27.10
005. J. v. Santen 0.32.51
Mannen 70
001. R. Pepping 0.25.39
002. H. Juffer 0.35.08

HILVERSUM CITY RUN
Hilversum 3-4-2022
5 kilometer business
001. E. Haselhof 0.17.25
198. B. v. Kommer 0.36.08
10 kilometer
Mannen
001. B. Labrue 0.34.36
248. J. Stolker 0.52.18

AV SPITIT WINTERCUP
Lelystad 3-4-2022
5 kilometer
Mannen51+
001. GJ. Tichelaar 0.19.48
Mannen 65+
001. M. d. Bruin 0.26.12
002. R. Pepping 0.26.27

93E JAGERSPLASLOOP
4.5 kilometer
Mannen
001. R. Slot 0.15.55
019. B. Renkema 0.32.18
10 kilometer
Mannen
001. E. v. Leeuwen 0.38.28
031. J. v. Zalinge 0.59.20
034. K. Lakeman 1.03.29
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IJZEREMAN VOLKSLOOP
Weert 3-4-2022
4 kilometer
Vrouwen 50
001. J. Hoeben 0.19.47
008. L. Stempher 0.34.31
5 kilometer
Mannen 50
001. J. Smolenaars 0.33.06
004. H. Stempher 0.41.20

WOLDBERGTRAIL
Steenwijk 09-04-2022 
5 kilometer
Mannen
001. S. de Vries 0.19.19
006. G. Tichelaar 0.21.16
25 kilometer
Mannen
001. R. Kobes 1.40.47
051. W. Elshout 2.48.38

NESCIOLOOP
Amsterdam 10-04-2022
15 kilometer
Trimloop
001. J. Zaunbrecher 0.52.54
048. O. Smit 1.07.28
063. D. Adriaansen 1.09.48
172. C. v. Hekken 1.34.35
8 kilometer
Trimloop
001. S. Cornelje 0.28.39
032. P. Zwart 0.42.45

KLOETLOOP
Grootebroek 10-04-2022
8.5 kilometer
Mannen
001. K. Selle 0.29.41
047. R. Pepping 0.47.01
066. H. Buis 1.01.49
16.1 kilometer
Mannen
001.  T. Bosgoed 1.00.56
017. J. Krol 1.55.07

DE WIELENLOOP
Rosmalen 18-04-2022
5 kilometer
Mannen
001. M. Vink 0.16.06
063. H. Stempher 0.33.37

HEUVELLOOP
Overveen 18-04-2022
15 kilometer
Mannen 50
001. K. Schoutens 1.08.34
012. E. Aerts 1.15.52
10 kilometer
Mannen 50
001. M. Gerrits 0.43.58
019. P. Zwart 0.56.13
5 kilometer
Mannen 50
001. C. Mica 0.18.18
003. J. Neve 0.18.29
023. A. Knijn 0.33.20

2EPAASLOOP
Numansdorp 18-04-2022
10 kilometer
Vrouwen 55
001. I. v.d. Pad 0.46.14
Mannen 55
001. N. Baas 0.45.39
003. H. de Jong 0.48.26
Mannen 65
001. L. Klaasse 0.49.42

ZOMERAVONDCUP 1
Utrecht 19-4-2022
10 kilometer
Mannen 65
001. H. Vredendaal 0.47.07
101. H. Wortel 0.56.51
5 kilometer
Mannen 55
001. M. Jans 0.19.26
014. J. v. Santen 0.34.42

GROOT BOESCHOTEN 
TRAIL&WALK
Voorthuizen 23-4-2022
17 kilometer
Mannen
001. W. Fransen 1.17.20
018. W. Elshout 1.41.32

AMERSFOORTSE BERGCROSS
Amersfoort24-4-2022
Lange cross
Mannen
001. I. Pannenkamp 0.32.52
014. R. v. Heerden 0.45.13

ZIER RUNNING LENTELOOP
Den Haag 24-4-2022
10 kilometer
Mannen
001. V. Vergeer 0.33.19
011. E. d. Niet 0.39.28

BERDEN VOORJAARSLOOP
Venlo 24-4-2022
15 kilometer
Mannen 50
001. D. v. d. Broek 0.54.00
003. P. Lucker 0.56.51

BOSLOOPCOMPETITIE
Harderwijk 24-4-2022
5 kilometer
Mannen
001. S. v. Twillert 0.19.27
002. GJ. Tichelaar 0.19.35
014. R. Pepping 0.27.27
019. J. v. Santen 0.35.43

ENSCHEDE MARATHON
Enschede 24-4-2022
42.2 kilometer
Mannen 35
001. M. Oumaarir 2.18.31
060. F. Hijhuis 3.25.14
Mannen 45
001. C. Schramm 2.42.321
007. E. Speets 2.52.16

Mannen 55
001. H. Veldman 2.55.52
016. B. Bakker 3.38.11
21.1 kilometer
Mannen 55
001. H. Berendsen 1.20.25
003. P. Leidelmeijer 1.27.17
5 kilometer
Mannen
001. R. Garretsen 0.15.59
068. T. White 0.21.49

7E KONINGSNACHTLOOP
Hoorn Nh 26-4-2022
5 kilometer
Mannen
001. A. Vink 0.16.48
021. P. d. Rooij 0.26.34
10 kilometer
Mannen
001. B. Onstenk 0.32.34
059. J. Krol 1.02.13
060. K. Lakeman 1.05.32
061. H. Buis 1.07.05

WALLENLOOP
Elburg 27-4-2022
5 kilometer
Mannen
001. GJ. Tichelaar 0.18.48
004. R. Pepping 0.25.06
005. R. Groen 0.26.24
007. J. v. Santen 0.32.44
10 kilometer
Vrouwen
001. A. v. Vliet 0.47.52
Mannen
001. N. Zoon 0.46.10
006. B. v. Vliet 0.54.28

1E 1000 VAN ZAANDIJK
Zaandijk 30-4-2022
1000 meter
Mannen
001. A. Vink 0.02.41
022. R. v. Heerden 0.04.01

EMILIALOOP
Wijchen, 07-05-2022
5 kilometer
Mannen 65
01. A. Neyman 0.24.03
02. H. v. Wijk 0.24.15
03. J. v. Santen 0.34.02

EIGEN OPGAVE
Van de veelloper Marion Wenders
1-1 1 km 0.7.04 Dry jan. run1(V)
2-1 1,609 km 0.13.29 Dry jan. run2(V)
3-1 1,65 km 0.12.00 Dry jan.run3(V)
4-1 7 km 1.07.28 Dry jan. run4(V)
5-1 5 km 0.49.01 Dry jan. run5(V)
6-1 5 km  N. split challenge(V)
7-1 1 km 0.10.57 Dry jan. runHi(V)
8-1 5 km 0.47.51 Dry jan. runh(V)
9-1 5 km 0.47.51 Dry jan. runh(V)
10-1 5 km 0.45.48 Dry jan. runh(V)
11-1 4 km 1.46.13 Dry jan. runPlogging(V)
12-1 5 km 0.43.56 Dry jan. bingo(V)
13-1 15 km 2.29.05 Dry jan. bingonieuw(V)
14-1 5 km 0.39.58 Dry jan. bingoFartlek(V)
15-1 6 km 1.48.03 Dry jan. bingotrappenloop(V)
16-1 5 km 0.40.34 Dry jan. bingoregen(V)
17-1 21,1 km 3.32.06 Dry jan. bingoBlue Monday(V)
18-1 10 km 1.21.37 Dry jan. bingosnelle 10(V)
19-1 5,3 km 0.50.47 Dry jan. Bingoandersom(V)
20-1 6 & 10 km 2.36.56 Dry jan. bingo2xperdag(V)
21-1 5 km 0.47.44 Dry jan. bingomet muziek(V)
22-1 5 km 0.47.30 Dry jan. bingo7dagenoprij(V)
23-1 10 km 1.35.46 Dry januari bingodag2(V)
24-1 21,1 km 3.28.04 Dry jan. bingodag3(V)
25-1 10 km 1.38.57 Dry jan. bingodag4(V)
26-1 5 km 0.49.41 Dry jan. bingodag5(V)
27-1 10 km 1.42.59 Dry jan. bingodag6(V)
28-1 10 km 1.37.55 Dry jan. bingodag7(V)
29-1 14 km 2.11.04 Dry jan. bingoYasso800(V)
30-1 22 km 3.57.27 Dry jan. bingoheuvelloop(V)
31-1 8 km 1.20.15 Dry jan. bingo(V)
06-2 25 km 4.17.42 Midwinterloop(V)
09-2 10 km 1.38.53 Run Now Wine Later(V)
12-2 21,1 km 3.29.21 Winter Challenge(V)
13-2 10 EM 2.39.36 Love to run(V)
15-2 21,1 km 3.29.32 Yeah, Let's burn some Sushi(V)
20-2 10 km 1.35.16 Sonntags challenge(V)
23-2 10 km 1.38.58 Zilver challenge(V)
27-2 21,1 km 3.28.31 96ste lauf weiter(V)
2-3 10 km 1.37.59 Snake2 Challenge(V)
3-3 21,1 km 3.26.51 Snake3 Challenge(V)

4-3 21,1 km 3.31.16 Snake4 Challenge(V)
5-3 10 km 1.37.30 Snake5 Challenge(V)
6-3 21,1 km 3.27.36 Snake6 Challenge(V) 
7-3 10 km 1.40.26 Snake7 Challenge(V)
8-3 21,1 km 3.28.11 Snake8 Challenge(V)
9-3 10 km 1.40.01 Snake9 Challenge(V)
10-3 21,1 km 3.22.56 Snake10 Challenge(V)
11-3 10 km 1.37.31 Snake11 Challenge(V)
12-3 10 km 1.40.06 Snake12 Challenge(V)
13-3 5 km 0.47.32 Snake13 Challenge(V)
14-3 10 km 1.41.56 Snake14 Challenge(V)
15-3 21,1 km 3.31.52 Snake15 Challenge(V)
16-3 10 km 1.35.30 Snake16 Challenge(V)
17-3 21,1 km 3.28.53 Snake17 Challenge(V)
18-3 10 km 1.37.43 Snake18 Challenge(V)
19-3 5 km 0.48.14 Snake19 Challenge(V)
20-3 7 km 1.05.08 Snake20 Challenge(V)
21-3 21,1 km 3.26.08 Snake21 Challenge(V)
22-3 21,1 km 3.25.59 Snake22 Challenge(V)
23-3 5 km 0.49.51 Snake23 Challenge(V)
24-3 21,1 km 3.26.26 Snake24 Challenge(V) 
25-3 3,7 km 0.26.04 Snake25 Challenge(V)
26-3 9,35 km 1.22.10 Snake26 Challenge(V)
27-3 21,1 km 3.28.02 Snake27 Challenge(V)
28-3 12,5 km 2.10.33 Snake28 Challenge(V)
29-3 30 km 5.12.53 Snake29 Challenge(V)
30-3 10 km 1.41.27 Snake30 Challenge(V)
31-3 10 km 1.40.43 Snake31 Challenge(V)
6-4 21,1 km 3.29.31 lente run(V)
8-4 21,1 km 3.38.13 Major City Run(V)
10-4 5 km 0.37.45 lauf weiter(V)
11-4 42,2 km 7.07.43 Wolf(V)
15-4 10 km 1.38.35 Major City Run(V)
17-4 5 km 0.47.13 3e sonntags challenge(V)
18-4 10 km 1.25.31 Maastricht running festival
20-4 21,1 km 3.28.19 Bee You -tifull(V)
23-4 10 km 1.36.23 Major City Run(V)
24-4 21,1 km 3.31.38 104 sonntags challenge(V)
27-4 21,1 km 3.29.15 Explore Noord Nederland(V)
28-4 10 km 1.39.24 Major City Run(V)
30-4 21,1 km 3.26.10 Science Challenge(V)

(V) = Virtueel

001. S. v. Twillert 0.19.27
002. GJ. Tichelaar 0.19.35
014. R. Pepping 0.27.27
019. J. v. Santen 0.35.43

ENSCHEDE MARATHON
Enschede 24-4-2022
42.2 kilometer
Mannen 35
001. M. Oumaarir 2.18.31
060. F. Hijhuis 3.25.14
Mannen 45
001. C. Schramm 2.42.321
007. E. Speets 2.52.16

LOOPEVENEMENTEN

www.loopgroep2000.nl

2022
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Datum Evenement Provincie
Juni
maandag 13-06-2022 Jumbo Avond4Daagse Etten-Leur, Etten-Leur NB 
 Willem Visser Memorial (Amateurs), Sneek FR 
 Wandelvierdaagse, Eerbeek GE 
dinsdag 14-06-2022 Avond4daagse Roden, Roden DR 
 Westeinde Run, Leeuwarden FR  
 Willem Visser Memorial Sportklasse, Sneek FR 
 Avondvierdaagse Leidsche Rijn, Utrecht UT 
 HarkemaRun, Harkema FR 
 Wandel3daagse Luttenberg, Luttenberg OV 
 Avondvierdaagse Kees Valkenstein, Vleuten UT 
woensdag 15-06-2022 RunX Hardloopgala Gilze, Gilze NB 
 Midzomeravondloop, Bleiswijk ZH 
 Woudagemaalloop, Lemmer FR 
 Vuelta Dikke Banden Race Doorn, Doorn UT 
 Zwemloop De Waterlelie, Zuidwolde DR  
donderdag 16-06-2022 Summer hill sessions, Oosterbeek GE 
 Bolidt Inner Circle Run, Hendrik-Ido-Ambacht ZH 
vrijdag 17-06-2022 Midzomernachtloop, Hilvarenbeek NB 
 Haastrechtloop, Haastrecht ZH 
 Beach Run, Den Haag ZH 
 Citogala, Oss NB 
 Ambtenarentoertocht, Drachten FR 
 VerkadeKlimaat-Oranjeloop, Kwintsheul ZH 
zaterdag 18-06-2022 Maasdijk Wandeling, Oss NB 
 Billie Turf Tocht, Zevenhuizen GN GR 
 c.s.v. VIOS Midzomerloop, Vaassen GE 
 Heuvelrugloop Maarn, Maarn UT 
 14e Hernense Stratenloop, Hernen GE 
 Gennepse Kuul- en Bosloop, Gennep LI 
 22e Groot Ginkelse Loop, Wekerom GE 
 2e Zalkerloop, Zalk OV 
 Lauwersmeer Triathlon, Lauwersoog GR 
 The Longest Day, Udenhout NB 
 Beach Challenge, Den Haag ZH 
 Atrium Rondje om Ederveen, Ederveen GE 
 80 van de Osse Maaskant-Kennedymars, Oss NB 
 WVL leden wandeling, St. Odiliënberg LI 
 Damster City Swim, Appingedam GR 
 Wandeltocht voor Het Vergeten Kind, 
 Raamsdonksveer NB  
 Griffi oenloop, Middelburg ZE 
 Aterstaose Jogging, Tongeren  (BEL)   
zondag 19-06-2022 Rûnom Mantgum, Mantgum FR 
 Overbetuweloop, Elst Gld GE 
 Survivalrun Boven-Leeuwen, Boven-Leeuwen GE 
 De Maasdijk op wielen, Oss NB 
 Peelandmars, Kortgene ZE 
 Unieke Lekker Lôpe Crossloop op mot, Den Dungen NB 
 De Maasdijk toerfi etstocht, Oss NB 
 StoneCityRun, Steenwijk OV 
 De Besterd Mijl, Tilburg NB 
 Run4EducAIDed, Groningen GR 
maandag 20-06-2022 Singelloop Woerden, Woerden UT 
dinsdag 21-06-2022 MidZomerNacht Halve Marathon, Zaltbommel GE 
 Jeroen Boschloop, 's-Hertogenbosch NB 
 Coopertest, 1000m, 2000m en 5000m, Epe GE 
 Avondvierdaagse Berg en Dal, Beek/Ooij GE 
woensdag 22-06-2022 Wandelvierdaagse het Gooi, Laren Nh NH 
 Munnikenslagloop, Rouveen OV 
 Vuelta Dikke Banden Race Leersum, Leersum UT 
 Vrije openwater zwemtraining tocht, Wemeldinge ZE 

Trimloop en wedstrijdkalender
Detailinformati e is te vinden op hardlopen.nl  Zoomer Wantijrun, Dordrecht ZH 

vrijdag 24-06-2022 Midzomernachtcross, Amstelveen NH 
 De ZorgSpecialist Grachtenloop, Haarlem NH 
 5e Gaperloop, Gapinge ZE 
 Gamma Weert Singelloop, Weert LI 
 BUFFER-RUN, Bingelrade LI 
 Banthumloop, Bergentheim OV 
 Bas Autowas Westenholterun, Zwolle OV 
 Tourtocht Luxemburg-Etten-Leur, Etten-Leur NB 
 Liemers Posbankloop, Duiven GE 
 4 Mijl van Emmen, Emmen DR 
zaterdag 25-06-2022 Zeewolde Endurance, Zeewolde FL 
 Ganzenvenloop, Galder NB 
 Run-Bike-Run Deurningen, Deurningen NH 
 Verwer en Janssen Triathlon, Oud Gastel NB 
 19e Lingewaalloop, Herwijnen GE 
 Bouwman makelaars Bissinghrun, Ommen OV 
 Stadsloop Appingedam, Appingedam GR 
zondag 26-06-2022 Obstaclerun Amersfoort, Amersfoort UT 
 Bollekesloop, Berchem  (BEL)   
 Zwemloop Oostburg, Oostburg ZE 
 Halve Marathon van Roosendaal, Roosendaal NB 
 Opstakel run, Apeldoorn GE 
 Run van Roden, Roden DR 
 Merwede Triathlon, Gorinchem ZH 
 Walking Triathlon Reeuwijk, Reeuwijk ZH 
 Andus Group Vrijstad Vianen Loop, Vianen UT 
 Vesta Chemicals AsRENdorp, Zwolle OV 
woensdag 29-06-2022 Bergbenentrainen, Doorwerth GE 
 SV Puttenloop Estafette, Putten GE 
donderdag 30-06-2022 Obbink Run, Winterswijk GE
 Schoklandloop, Schokland FL

Juli  
vrijdag 01-07-2022 Zuidas Run, Amsterdam NH 
 Jeugdtriathlon Holten, Holten OV 
 Memorial Fons Brydenbach, Rijkevorsel  (BEL)   
 Midzomeravondtrail, Almere FL 
 De 8e Ronde van De Blesse, De Blesse FR 
 4 Mijl van Leek, Leek GR 
 Midzomerloop, Leiderdorp ZH 
zaterdag 02-07-2022 Midzomermarathon Apeldoorn, Apeldoorn GE 
 Triathlon Holten, Holten OV 
 Kadeloop, Schipluiden ZH 
 Tot de Nek in de Drek Obstacle Mud Run, 
 Vriezenveen OV 
 Lopster Torenloop Loppersum, Loppersum GR 
 Vivera Run, Holten OV 
 Snikkerun, Haulerwijk FR 
 Drommedariswandeltocht, Enkhuizen NH 
 WVL leden wandeling, Asselt - Beesel LI 
 Kyllotsbos Cross Smilde, Smilde DR  
zondag 03-07-2022 Rondje Ka, Roelofarendsveen ZH 
 De Hoef Sportief, De Hoef UT 
 Multimediamarkt Oud-Rekem, Rekem  (BEL)   
maandag 04-07-2022 21e Strandvijfdaagse, Vlissingen ZE 
woensdag 06-07-2022 24e Mijn Fysio Klepperstadloop, Hardenberg OV 
 7e wandel4daagse Bergen, Well LI 
vrijdag 08-07-2022 Triathlon Wilhelminadorp, Wilhelminadorp ZE  
 Mooie Nel Swim, Haarlem NH 
zaterdag 09-07-2022 Dwars Door Dongen, Dongen NB 
 Gemert City Run, Gemert NB 
 Voorthuizen Loopt, Voorthuizen GE 
 Ultrafestival Deventer, Deventer OV 
 Veluwezoom Trail & Walk Festival, Dieren GE 
 WFN NK tijdrijden voor vrije renners, Nijeveen DR 
 MudRun Oosterzee - EasterSimmer, Oosterzee FR 

 Tourtocht Luxemburg-Etten-Leur, Etten-Leur NB 
 Liemers Posbankloop, Duiven GE 
 4 Mijl van Emmen, Emmen DR 

 Zeewolde Endurance, Zeewolde FL 
 Ganzenvenloop, Galder NB 
 Run-Bike-Run Deurningen, Deurningen NH 
 Verwer en Janssen Triathlon, Oud Gastel NB 
 19e Lingewaalloop, Herwijnen GE 
 Bouwman makelaars Bissinghrun, Ommen OV 
 Stadsloop Appingedam, Appingedam GR 

 Obstaclerun Amersfoort, Amersfoort UT 
 Bollekesloop, Berchem  (BEL)   
 Zwemloop Oostburg, Oostburg ZE 
 Halve Marathon van Roosendaal, Roosendaal NB 
 Opstakel run, Apeldoorn GE 
 Run van Roden, Roden DR 
 Merwede Triathlon, Gorinchem ZH 
 Walking Triathlon Reeuwijk, Reeuwijk ZH 
 Andus Group Vrijstad Vianen Loop, Vianen UT 
 Vesta Chemicals AsRENdorp, Zwolle OV 

 Bergbenentrainen, Doorwerth GE 
 SV Puttenloop Estafette, Putten GE 

 Obbink Run, Winterswijk GE
 Schoklandloop, Schokland FL

 Zuidas Run, Amsterdam NH 
 Jeugdtriathlon Holten, Holten OV 
 Memorial Fons Brydenbach, Rijkevorsel  (BEL)   
 Midzomeravondtrail, Almere FL 
 De 8e Ronde van De Blesse, De Blesse FR 
 4 Mijl van Leek, Leek GR 
 Midzomerloop, Leiderdorp ZH 

 Midzomermarathon Apeldoorn, Apeldoorn GE 
 Triathlon Holten, Holten OV 
 Kadeloop, Schipluiden ZH 
 Tot de Nek in de Drek Obstacle Mud Run, 
 Vriezenveen OV 
 Lopster Torenloop Loppersum, Loppersum GR 
 Vivera Run, Holten OV 
 Snikkerun, Haulerwijk FR 
 Drommedariswandeltocht, Enkhuizen NH 
 WVL leden wandeling, Asselt - Beesel LI 
 Kyllotsbos Cross Smilde, Smilde DR  

 Rondje Ka, Roelofarendsveen ZH 
 De Hoef Sportief, De Hoef UT 
 Multimediamarkt Oud-Rekem, Rekem  (BEL)   

 21e Strandvijfdaagse, Vlissingen ZE 
 24e Mijn Fysio Klepperstadloop, Hardenberg OV 

 7e wandel4daagse Bergen, Well LI 
 Triathlon Wilhelminadorp, Wilhelminadorp ZE  

 Mooie Nel Swim, Haarlem NH 
 Dwars Door Dongen, Dongen NB 

 Gemert City Run, Gemert NB 
 Voorthuizen Loopt, Voorthuizen GE 
 Ultrafestival Deventer, Deventer OV 
 Veluwezoom Trail & Walk Festival, Dieren GE 
 WFN NK tijdrijden voor vrije renners, Nijeveen DR 
 MudRun Oosterzee - EasterSimmer, Oosterzee FR 
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zondag 10-07-2022 3-5-10 K Lingezegenrun, Elst GE 
 Triatlon Wieringermeer, Wieringerwerf NH 
 Veluwezoom Trail & Walk Festival, Dieren GE 
 Farmstacle Run, Heino OV 
 de Ronde van Kralingen, Rotterdam ZH  
 Rode Loper Run Stadskanaal, Stadskanaal GR 
woensdag 13-07-2022 AVA Waterdrinker Baanloop juli 2022, Aalsmeer NH 
 Sportvisserloop, Yerseke ZE 
vrijdag 15-07-2022 Parelloop Vasse, Vasse OV 
zaterdag 16-07-2022 Ruitenburg Run Maasdijk, Maasdijk ZH 
 Triathlon Geldrop, Geldrop NB 
 KardingeRun, Groningen GR 
 WVL leden wandeling, Gulpen LI 
zondag 17-07-2022 KardingeRun, Groningen GR 
 Tilburg vs Breda, Tilburg en Breda NB  
 Zeepkistenrace Groesbeek, Groesbeek GE 
 TCS Amsterdam Marathon Trainingsloop 20k, 
 Amsterdam NH 
vrijdag 29-07-2022 Supercross Aagtekerke, Aagtekerke ZE 
zaterdag 30-07-2022 Kaaijrun, Nijmegen GE 
 Halve Marathon Lauwersoog-Ulrum, Ulrum GR

Augustus
dinsdag 02-08-2022 Ronde van Dedemsvaart, Dedemsvaart OV 
woensdag 03-08-2022 Dedemsvaria Darts, Dedemsvaart OV 
vrijdag 05-08-2022   38e OLAT Wandeldagen, Sint-Oedenrode NB 
zaterdag 06-08-2022 Triatlon De Bres, Rijkevorsel  (BEL)   
woensdag 10-08-2022 AVA Waterdrinker Baanloop 2022, Aalsmeer NH 
zondag 14-08-2022 TCS Amsterdam Marathon Trainingsloop 25k, 
 Amsterdam NH 
dinsdag 16-08-2022 Plus 's Gravenland Ronde van West, Capelle a/d Ijssel ZH 
woensdag 17-08-2022 De 4 Mijl van Staphorst, Staphorst OV 
vrijdag 19-08-2022 LaVuelta033, Amersfoort UT 
zaterdag 20-08-2022 SuperHero weekend, Vlaardingen ZH  
 De Wiekenloop, Hulshorst GE 
 Duo Marathon Putten, Putten GE 
 De Vrije Slag Door Zutphen BERKEL, Zutphen GE 
 Viking Steam Trail, Dieren GE 
zondag 21-08-2022 Summertrail Veluwe marathon 42.195m, 
 Kootwijkerzand GE 
maandag 22-08-2022 Speelweek Gieten, Gieten DR 
dinsdag 23-08-2022 Bouwdorp Brakkenstein, Nijmegen GE 
woensdag 24-08-2022 Alkeloop, Alteveer-Kerkenveld DR 
vrijdag 26-08-2022 Boer'n Drek Run, Nieuw Wehl GE  
zaterdag 27-08-2022 Aquaklimcross 2022, Sibculo OV 
 Run Bike Run Borne, Borne OV 
 RUNX Loop, Apeldoorn GE 
 City Swim Zwolle, Zwolle OV 
 Toertocht De Wouwse Lus, Wouw NB 
 Pagadder/VestingRun Hulst, Hulst ZE 
zondag 28-08-2022 Dorpsloop Teteringen, Teteringen NB 
 Gicom Ketelhavenloop, Dronten FL 
 Hemmeromloop, Hem NH 
 Franeker triatlon, Franeker FR 
 B&C Bommen Berendloop, Groningen GR 
 Rovertsche Leij Trail, Poppel  (BEL)   
maandag 29-08-2022 Oranjeloop, Nieuwleusen OV 
 Jannes Nijboer loop Ten Boer, Ten Boer GR 
dinsdag 30-08-2022 Vechtloop Maarssen, Maarssen UT 
woensdag 31-08-2022 Rozendaalse Veldtrail, Rozendaal GE 
   
September
vrijdag 02-09-2022 Color Obstakelrun en MTB tijdrit, Ben.-Leeuwen GE 
zaterdag 03-09-2022 DijkhuizenRun, Ruinerwold DR 
 Marktstadwalk, Purmerend NH 
 Rotterdam Ekiden, Rotterdam ZH 
 DijkenSport Obstakelrun, Beneden-Leeuwen GE 
 Plinq Loopfestijn Dalfsen, Dalfsen OV 

  

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

 Bourgondisch Fruitwandelen/Fruitfi etsen, Ben.-Leeuwen GE 
 Kustloop Vrouwenpolder, Vrouwenpolder  ZE 
 Polderchallenge Standdaarbuiten, Standdaarbuiten  NB 
 Veluwse TrailRun, Ermelo  GE 
 Int Oldtimertreffen Lanaken, Lanaken   (BEL)   
 Waadhoeke Fietstocht, Franeker  FR 
 Loop naar de pomp, Noordeloos  ZH 
zondag 04-09-2022 N70 trail, Nijmegen  GE 
 Marktstadrun, Purmerend  NH 
 30 van Amsterdam Noord, Amsterdam  NH 
 TCS Amsterdam Marathon Trainingsloop 30k, 
 Amsterdam  NH 
 Bert Timmer Memorial Loop, Duiven  GE 
 21e DijkenLoop, Beneden-Leeuwen  GE 
 Rondje Oude IJsselstreek, Ulft  GE 
 NK Me-Moveren, Beneden-Leeuwen  GE 
 Triatlon Abbekerk, Abbekerk  NH 
 Oldtimertreffen Lanaken standhouder, Lanaken   (BEL)  
 The Chariot Triathlon Eibergen, Eibergen  GE 
 Keistad Triathlon Amersfoort, Amersfoort  UT 
 Jaomerdal Trail, Venlo  LI 
 8ste Bierbeek loopt in 't bos, Bierbeek   (BEL)   
dinsdag 06-09-2022 Trainingstraject Zevenheuvelen, Nijmegen  GE 
woensdag 07-09-2022 Trailrunfestival, Sent (Zwitserland)   (SUI)   
 De Hypotheker Beekloop, Eindhoven  NB 
vrijdag 09-09-2022 Pesserrun, Pesse  DR 
 Citytrail Middelburg, Middelburg  ZE 
zaterdag 10-09-2022 XTERRA-Netherlands, Ameland  FR 
 Proef Rondje Stroe, Stroe  GE 
 Appelstap, Appelscha  FR 
 Kramp Run, Varsseveld  GE 
 Wildman Run Sleen, Sleen  DR 
 Airborne Freedom Trail & Nightrun, Arnhem  GE 
 Airborne Freedom Nightrun, Arnhem  GE 
zondag 11-09-2022 XTERRA JUNIOR, Ameland  FR 
 Sluizenloop, Nieuwegein  UT 
 Quikrun, Roosendaal  NB 
 32e Parelloop, Brunssum  LI  
 Menzis Singelloop Enschede, Enschede  OV 
 Loop Fiets Proef Marathon Drenthe, Westerbork  DR 
 De Vossemeren Run, Lommel   (BEL)
  Wandeltocht vh Vergeten Kind, Raamsdonksveer  NB 

 •    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
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