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COLOFON
Voorzitt er: Gijs van den Hurk, 
Ornament 28, 6641 MS Beuningen (Gld)
T 024-6750843, E gijsbertvdhurk@gmail.com

Secretaris: Hans Wortel,
Gijsbrecht van Amstellaan 19, 3703 BC Zeist.
T 06-53965392, E avvn.hanswortel@gmail.com

Adj. Secretaris: Toon Verkerk, Tolhuis 61-06, 
6537 TH Nijmegen, T 06-50266333, 
E verkerktoon@gmail.com

Wedstrijdsecretaris: Hans Wortel,
Gijsbrecht van Amstellaan 19, 3703 BC Zeist.
T 06-53965392, E avvn.hanswortel@gmail.com

Penningmeester:
Mart Verboord, Waterpoort 1, 5256 AX Heusden. 
T 0416-660929 - E rietwerk.verboord@wxs.nl
Banknummer NL 15 RABO 0343 000 806

Ledenadministrati e: 
Tevens voor aanmeldingen en vragen over de 
contributi e: Hans Wortel,
Gijsbrecht van Amstellaan 19, 3703 BC Zeist.
T 06-53965392, E avvn.hanswortel@gmail.com
Arjan Robben, Riekstraat 17, 6532 VL Nijmegen

Ereleden: Arnold Wisman †, André Edelman †, 
Jan Verloop †, Kees Roovers, Jacques van 
Willigenburg †, Jan van Alphen †, Johan van Santen, 
Gijs Knoppert, Nico Storre

Baanacti viteiten:
Toon Verkerk, Tolhuis 61-06,  6537 TH Nijmegen, 
T 06-50266333, E verkerktoon@gmail.com

Uitslagendienst: 
Ruud Riksman, Suykers Acker 12, 
1965 RH Heemskerk. T 0251-241159.
E rriksman@ziggo.nl 

Nico Storre (baan), Steenbok 6, 2665 WE Bleiswijk, 
T 010-5213459, E n.storre@kpnmail.nl

Lief en Leeddienst: Nicolett e Steegeling-Bakvis, 
Spoorwijk 12, 3464 HN Papekop, T 06-52717662

Contributi e 2021:
Nieuwe leden kunnen alleen toetreden na het afge-
ven van een machti ging tot automati sche incasso en 
ontvangen hiervoor, i.v.m. besparing op kosten en 
werkzaamheden, een korti ng van € 5,00. Huidige 
leden, die geen machti ging tot automati sche incasso 
hebben afgegeven, ontvangen de korti ng niet en 
betalen derhalve een hoger tarief. 
De tarieven, na aft rek van de korti ng, luiden als volgt: 
abonnees op het clubblad avVN-Nieuws € 34,00. 
Atletiekunie recreatieleden, inclusief clubblad  
€ 56,00. 
Atleti ekunieleden met wedstrijdlicenti e, inclusief 
clubblad € 81,50. 
Gezinsleden zonder eigen clubblad ontvangen kor-
ti ng. Eenmalige entreekosten, c.q. inschrijfk osten 
avVN € 5,00. 
Eenmalige administrati ekosten Atleti ekunie € 8,00. 
Aanmelding per eerste van een kwartaal.

Opzegging vóór 1 november, schrift elijk bij de le-
den administrati e.

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

Inleveradres voor kopij, getypt of digitaal 
(op diskett e of per e-mail) aanleveren a.u.b.
naar Toon Verkerk.

Acquisiti e: Vacant 
ti jdelijk adres: zie redacti e

Druk en lay-out: 
Druk: Govers Drukwerk St Hubert
Lay-out: Barry en Marti n de Louw

Eerstvolgende uitgave: 1 december 2021
sluiti ngsdatum kopij: 10 november 2021

De avVN is opgericht op 1 maart 1966. De ver-
eniging is aangesloten bij de Atleti ek unie onder nr. 
02145 en ingeschreven bij de Kamer van Koophan-
del 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 
advertenti es. Bij herplaatsing van een advertenti e 
wordt een korti ng van 40% gegeven.
Adverteerders van loopevenementen hebben ook de 
mogelijkheid om de deelname aan de  wedstrijd met 
een redacti oneel arti kel te ondersteunen.

Ook is het mogelijk folders met dit clubblad mee te 
sturen. Informeer voor prijzen bij onze redacteur, die 
ti jdelijk de acquisiti e waarneemt.

Redactionele teksten, zoals persberichten e.d., 
behorende bij een advertenti e, mogen een omvang 
hebben van ten hoogste 50% van de geplaatste 
advertenti e en dienen bij voorkeur per e-mail te 
worden aangeleverd.

Aan de uitgave van dit nummer werkten mee: 
Algemeen Dagblad, Bram Bakker, Klaas Boomsma, 
Christophe Bouten, Sofi e Desmedt, Walter van Gelde-
ren, John van Gilst, Rinus Groen, Gijs Honing, Gijs van 
den Hurk, Dick van der Kaaij, Rodney Kersten, Arjan 
Klaver, Gijs Knoppert, Bertus van Kommer, Bert Pes-
sink, ProRun, Joop Raaphorst, Gerda en Ruud Riksman, 
Arjan Robben, Johan van Santen, Nicolett e Steegeling 
Bakvis, Nico Storre, Michel van Straten, Mart Verboord, 
Toon Verkerk, Bart en Anja van Vliet, Hans Vugts, Hans 
Wortel. Met dank aan de adverteerders.

Reacti es
Bent u over een zaak ontevreden, ergens mee in-
genomen of wilt u bijvoorbeeld een oproep doen, 
stuur uw brief naar onze redacti e 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.

Reacti es op ingezonden brieven zijn welkom (bij onze 
redacteur Toon Verkerk). Plaatsing van ingezonden 
brieven wil niet alti jd zeggen dat het bestuur en/of 
redacti e het geheel of gedeeltelijk eens is met de inhoud.
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Voorwoord voorzitt er

Gijs van den Hurk, 
voorzitt er

CLUBTENUE
Witt e 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 atleti ekvereniging voor masters                               avvn.net

Inspirati e halen uit Olympische Spelen
We zijn bijna weer terug bij het “oude” normaal. 
De meesten van ons, zijn gevaccineerd, en konden 
dus ook op vakanti e. Zelf was ik recent een week in 
Frankrijk, met een reisgezelschap. In de bus mond-
kapje op, in alle gebouwen hetzelfde verhaal. Bij 
elke kasteel, wat we bezochten, werd via de  Co-
ronacheck app nagegaan, of je überhaupt binnen 
mocht! Vervolgens was iedereen vergeten dat je 
ook nog afstand moet houden!

Gelukkig konden we ook weer genieten van fantas-
ti sche Olympische Spelen, waar onze landgenoten, 
na een slechte start, een ijzersterke fi nish kenden. 
Met  de Olympische ti tels voor Sifan Hassan op de 
5 en 10 km als onbetwiste hoogtepunten. Maar 
ook de zilveren medaille voor de estafett e bij de 4 
x 400m heren was geweldig. Als kers op de taart 
de zilveren medaille van Abdi Nageeye op de ma-
rathon. Na de onbetwiste keizer op deze afstand, 
Eliud Kipchoge, is dat ook een fantasti sche pres-

tati e! En dat 41 jaar na Gerard Nijboer in Moskou, 
die toen in de Oost Duitser Waldemar Cierpinski, 
ook 2x winnaar van Olympisch goud, zijn meerdere 
moest erkennen!

Voor mij mede de reden, ook hard te gaan lopen! 
Overigens was Gerard Nijboer realisti sch genoeg 
te erkennen, dat deze zilveren medaille hoger aan-
geslagen moet worden, dan de zijne desti jds! Om-
dat toen bv. de Afrikaanse landen nog niet deelna-
men aan de marathon! En diverse landen in 1980 
Moskou boycott en.

Alhoewel het NK halve marathon alweer voor de 
3e keer is afgelast, houd ik hoop, dat het NK 10 
km in Hem op 29 augustus wél doorgaat. Dan heb-
ben we tenminste weer een doel om naar toe te 
werken.

Daarna volgen hopelijk ook weer de normale wed-
strijden, wellicht met kleine restricti es, maar met 
elkaar wedijveren blijft  toch het leukste!

Wel en wee in de vereniging

Nieuwe leden

Het wordt saai: we hebben nog steeds last van die nare 
Corona. Het is helaas niet anders.

De algemene ledenvergadering kon gelukkig ook 
dit keer in juni worden gehouden. Uiteraard met 
de nodige spelregels. Toch leuk om weer eens wat 
clubgenoten te spreken, dat was bijna een jaar lang 
niet gebeurd.

Persoonlijk heb ik al wel aan een paar “echte” loop-
jes kunnen meedoen, bijv. de Classic in Tessenderlo 
(B), de Zomeravondcup in Utrecht en de Hoeve a/d 
Wegloop van SV Friesland in Oude Willem, nabij 
Diever. Ook hier enkele clubleden mogen ontmoe-
ten. We hopen van harte dat dit in de tweede helft  
van dit jaar meer gaat gebeuren. 
Qua “wel en wee” is het redelijk rusti g. 

Kees Tak heeft  zich helaas per 1 januari 2022 moe-
ten afmelden als lid van avVN.
De reden is een blessure die hij al anderhalf jaar 
heeft . Een kraakbeen verkleving rond zijn rechter-
knie zorgt ervoor dat hij zijn been niet goed kan 
strekken. Volgens de therapeut komt dit ook niet 
meer goed. Met versterkende oefeningen voor zijn 

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

bovenbeen kan hij het ongemak wat verzachten. 
De therapeut heeft  aangegeven maximaal 6/7 ki-
lometer te gaan lopen. Dit lukt Kees inmiddels ook 
wel na een uitgebreide warming-up.

Op zijn voormalige school in Zwijndrecht is Kees 
al jaren werkzaam als vrijwilliger en hoopt hij het 
aanstaand schooljaar de buitenschoolse acti vitei-
ten weer bij de leerlingen te kunnen enthousias-
meren. Eind juni heeft  hij de 31e ‘mees’ Kees-race 
nog kunnen/mogen organiseren. Dit zijn de hard-
loopkampioenschappen van de school. Maar liefst 
75% van de leerlingen heeft  hieraan deelgenomen.
Elders in dit blad leest u hier meer over.

John van Gilst is opnieuw geopereerd. Begin juli 
heeft  hij nl. voor de tweede keer een ablati e on-
dergaan. Nu in de linkerboezem. Hij voelt zich 
goed. Pas over 3 maanden kan blijken of het echt 
geholpen heeft  en het hartritme weer redelijk sta-
biel is. Hardlopen over een korte afstand van bijv. 
6 km gaat nu wel, maar in een rusti g tempo. Mara-
thons lopen zal er waarschijnlijk niet meer inzitt en. 
Mogelijk maximaal een halve volgens de behande-
lend cardioloog.

Johan van Santen

Leo Klaasse Spijkenisse
Hans Wortel
Ledenadministrati e
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Activiteiten waarbij avVN betrokken is 
in 2021
Geheel 2021 De beste avVN-er op de diverse afstanden (ranglijsten) www.avVN.net 
Geheel 2021 Kilometerteller www.avVN.net 

Elders in deze uitgave leest u meer over de ranglijsten en kilometerteller. Voor meer informatie of vragen over diverse 
evenementen 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 100 KM tijdens RUN WINSCHOTEN in WINSCHOTEN
zaterdag 11 september 2021
www.runwinschoten.nl

NK BAAN MASTERS HENGELO
vrijdag 17 tot en met zondag 19 september 2021
www.atletiek.nl

NK CROSS MASTERS tijdens WARANDELOOP in TILBURG
zaterdag 27 november 2021
www.atletiek.nl/nk-cross

NK MARATHON tijdens TCS 
AMSTERDAM MARATHON in AMSTERDAM
zondag 17 oktober 2021
www.tcsamsterdammarathon.nl

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

Venloop 2021 afgelast 
Stichting Venloop heeft besloten de Weir Venloop 
2021, die eerder al van maart 2021 werd doorge-
schoven naar september 2021, nogmaals te ver-
plaatsen en dit keer naar 23 t/m 27 maart 2022. 

De ontwikkelingen van 
de laatste weken om-
trent het coronavirus 
maken dat Stichting 
Venloop onvoldoende 
perspectief ziet op een 
versoepeling van alle 
nog geldende maatre-
gelen waaronder de 1,5 
meter maatregel.

Voorzitter Erik Schnock 
licht de keuze van 
Stichting Venloop toe: 
“Als organisatie hebben 
we in een eerder stadi-
um al aangegeven dat 
de Venloop alleen door 
kan gaan als er geen 
beperkende maatrege-
len meer zijn. Testen 
voor toegang is bij ons 

evenement geen optie, omdat er geen sprake is 
van een gesloten evenemententerrein. Ook de 
1,5 meter maatregel vormt momenteel nog een 
belemmering. Het ging even de goede kant op, 
maar twee weken geleden werden evenementen 
weer verboden. 

Recent is Nederland weer “op rood” gegaan en dat 
betekent dat de volgende stap uit het openings-
plan weer wordt uitgesteld en er in plaats daarvan 
mogelijk zelfs aanvullende maatregelen komen. In 
goed overleg met de gemeente zijn we dan ook 
gekomen tot dit besluit. De gezondheid van onze 
deelnemers, publiek en vrijwilligers staat altijd op 
de eerste plaats.”
    
De datum wordt nu 23 tot en met 27 maart 2022. 
De Neptunus Wandeltocht vindt dan plaats op 
zaterdag 26 maart en de Weir Venloop hardloop-
wedstrijden op zondag 27 maart.

NK halve marathon
De Atletiekunie kijkt naar de mogelijkheden voor 
een alternatieve datum en locatie. Helaas heeft 
de NK in 2020 ook geen doorgang kunnen vin-
den. Wanneer hier over meer informatie bekend 
is, zal dit via atletiek.nl kenbaar gemaakt worden.

Financiën avVN  tot heden  
en in de toekomst

Ranglijsten avVN 2021

Tijdens onze laatst gehouden ALV inzake de cijfer-
tjes van 2020 en de toekomstvisie 2021 plus ver-
dere jaren, hebben we met zijn allen helaas moeten 
constateren, dat door de terugloop van het aantal 
leden (zowel onze eigen recreanten als ook de le-
den die via onze vereniging een AU-wedstrijd- of 
recreant lidmaatschap hebben) het voortbestaan 
van avVN zwaar onder druk komt te liggen. 

Gelukkig is sinds de oprichting op 1 maart 1966 in 
de eerste 40 jaren een behoorlijke reserve opge-
bouwd. Maar….. mede door de reeds aangestipte 
forse terugloop in het ledental én dus in de totale 
inkomsten, teren we al enkele jaren in en het aan-
tal nulletjes voor de komma slinkt fors. Naast deze 
terugloop zijn de kosten - hoe goed we ook op de 
‘bekende kleintjes’ blijven letten - óók gestegen en 
lopen de advertentie-opbrengsten terug. 

Het terugbrengen van vijf naar vier zeer fraai op-
gemaakte en super verzorgde avVN-clubbladen 
draagt natuurlijk wél bij om de teruggang zo be-
perkt mogelijk te houden. Wat de toekomst ons 
gaat brengen is -net als koffiedik óf in de glazen 
bol kijken - één héél groot vraagteken.  Het bestuur 
heeft in de vergadering uitgesproken om écht alles 
in het werk te stellen om het 60-jarig jubileum van 
avVN in begin 2026 nog te kunnen organiseren. 

Voor de ranglijsten hopen we weer een klassement 
te kunnen opstellen van de loopresultaten van onze 
leden. De resultaten van gelopen wedstrijden in 
2020 tellen mee. 

Als u in het huidige jaar in een nieuwe leeftijdscate-
gorie komt, kunt u de resultaten van het vorig sei-
zoen meenemen naar de “oudere” leeftijdscategorie. 
Deze (tussentijdse) aanvulling geldt natuurlijk voor 
het overall klassement, zodat u wat meer speel(loop)
ruimte heeft om alle afstanden binnen het overall 
klassement te volbrengen. Deelnemers aan de rang-
lijsten hoeven overigens niet alle afstanden te lopen, 
maar kunnen zich ook concentreren op bijvoorbeeld 
alleen de 5 kilometer. Daarnaast blijft ook het Mara-
thon klassement gehandhaafd. In deze afzonderlijke 
categorieën kijken we wel naar de exacte leeftijd op 
de datum van de loop. Voor de afzonderlijke klas-
sementen tot en met de Halve Marathon ontvangen 
de nummers 1 een oorkonde. Voor het Overall klas-
sement ontvangt de winnaar een standaard en de 
nummers 1, 2 en 3 een oorkonde. De winnaar van 
het Marathon klassement ontvangt een medaille en 
de nummers 1, 2 en 3 een oorkonde. Op onze site 
worden de uitslagen per afstand overzichtelijk bij-
gehouden en in het februarinummer 2022 van het 
clubblad wordt er een uitslagenlijst gepubliceerd van 
alle afstanden. 

Onze leden zullen zelf de uitslagen moeten melden 
aan de organisatie. Het is dus niet zo dat de organi-

Daar zal nog flink over gebrainstormd, veel virtuele 
(kilo)meters gelopen, de beste beentjes voor gezet 
én hopelijk niet al te veel pijn geleden dienen te 
worden. 

Durft u én gaat u als trouwe leden deze uitdaging 
met ons aan?  Het bestuur, maar zeker ik als pen-
ningmeester, gaat het proberen! Dus… dóe mee, 
blijf trouw lid en zoek in je vrienden- en/of ken-
nissenkring naar mogelijke adspirant-leden, want 
we zijn - telling per heden - door de ondergrens 
van 400 leden in totaal gezakt.  Het bestuur rekent 
écht op u!

Aansluitend aan bovenstaande noodkreet het 
vriendelijke verzoek om het mogelijk te maken 
dat onze ledenadministratie medio november de 
automatische incasso-badge voor de 2022 bijdra-
gen weer kan doen uitgaan en er (hopelijk) geen 
storneringen gaan komen. Graag zorgen voor een 
voldoende saldo, zodat een tweede incasso-ronde 
overbodig is.  

Namens de ledenadministratie dank voor uw me-
dewerking.

Mart Verboord
penningmeester

satie 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:
  - er is 1 emailadres hiervoor beschikbaar 
    verkerktoon@gmail.com
 -  uitslagen gelopen in de maanden september 

tot en met november dienen vóór de 15e van 
de volgende maand gemeld te zijn. 

 -  uitslagen gelopen in de maand december die-
nen vóór 7 januari 2022 gemeld te zijn.

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

Door de hierboven vermelde regels hopen we op 
een spannende en eerlijke strijd en hopen wij u ook 
tijdig te informeren over de eindstanden (In het 1e 
nummer van de volgende jaargang). 
Tijdens de afgelopen jaarvergadering van 26 juni 
2021 zijn geen nieuwe voorstellen gedaan wat be-
treft de organisatie van de ranglijsten. In de komende 
clubbladen zullen wij de regels onder uw aandacht 
blijven brengen. In het vorige clubblad stonden de 
voorlopige ranglijsten gepubliceerd.

Wij hopen weer op een grote deelname.

Mart Verboord

Toon Verkerk
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Notulen algemene ledenvergadering 
26 juni 2021
Gehouden in Hotel Mitland te Utrecht - Aanwezig 22 
personen (waarvan 22 stemgerechti gd)

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

2. Mededelingen en ingekomen stukken
De volgende leden heb-
ben zich afgemeld: Ma-
ranka Verkerk, Philip 
de Bruijn, Henk Koops, 
Sieta van der Zee, Ma-
rion Wenders, Hans Buis, 
Joop Coolen, Wim Els-
hout, Rob Plijnaar , Ruud 
Riksman, en Drikus Haal-
boom.

3. Vaststellen con-
ceptnotulen ledenverga-
dering d.d. 27-06-2021  
(zie clubblad augustus 
2020  en/of  januari 
2021)
Philip de Bruijn is gestopt 
met de ranglijsten. Philip 
bedankt, maar jammer 
dat je het zo kort gedaan 
hebt. 

4. Vaststelling jaarverslag van het secretariaat 
(eveneens in het januarinummer)
Hans geeft  uitleg bij het verslag. Het was een bij-
zonder jaar. Corona heeft  het hele jaar een scha-
duw over alle acti viteiten gelegd. 

5. Financieel jaarverslag van de penningmeester
Mart deelt de fi nanciële stukken uit en geeft  daar-
bij een korte uitleg. Het komt er op neer dat het 
clubblad, net als vorige jaren, in alle opzichten dé 
grootste kostenpost is. Vooral de druk- en por-
tokosten hakken er aardig in en door het digitale 
ti jdperk is het advertenti eaanbod ook minimaal 
geworden. 

Het blad wordt inmiddels viermaal uitgegeven. Dit 
geeft  een kostenbesparing. 

Over 2021 is een tekort van € 5000,00 begroot. 
Reserves zijn mogelijk voldoende om nog enkele 
jaren door te kunnen gaan.

Er is vraag naar alleen een lidmaatschap via onze 
vereniging van de AU. We worden dan een soort 
administrati e kantoor voor de AU. 

De contributi e is nu:
AU wedstrijd lid: € 81,50 (AU lid € 42,65) en dus 
--> € 38,95 voor blad en vereniging
AU recreant lid: € 56,00 (AU lid € 18,15) en dus -->  
€ 37,85 voor blad en vereniging
Abonnee lid -->  € 34,00 voor blad en vereniging
Geopperd werd om een nieuw lidmaatschap (al-

de Ledenvergadering een speciaal aandenken. 
Arie van der Ham zal via Nicolett e (woont bij Arie 
in de buurt) een aandenken krijgen. Er zijn wel 
bekers beschikbaar gesteld voor de avVN Kilome-
terteller 2020, maar deze zijn al opgestuurd naar 
de prijswinnaars. Tijdens de jaarvergadering wor-
den hiervoor geen prijzen uitgereikt. Wel zijn alle 
boekjes van de kilometerteller verstuurd. 
Er kan ook over twee jaar gestempeld worden. Vir-
tuele run voor de kilometerteller zal gehandhaafd 
blijven. 
Voor de Ranglijsten zijn de virtuele wedstrijden 
niet toegestaan. Wel kunnen er vanaf nu weer 
wedstrijden georganiseerd worden, dus ook ge-
teld worden voor de ranglijsten.
10 oktober is de Wallenloop in Heusden. Deze 
loop wordt wel georganiseerd. Mart moet nog in 
overleg gaan met de Wallenloop i.v.m. onze me-
dewerking. Gelet door mogelijke corona-beper-
kingen blijft  afgelasti ng mogelijk, dus check vooraf 
www.inion.nl !

11. Ledenadministrati e/ledenaantal
Het aantal AU leden neemt af. Dit jaar van 262 
naar 239 leden. Deze trend is de laatste 10 jaar al 
het geval. Totaal aantal leden is 396. We moeten 
dit in de gaten houden.

12. Rondvraag
Er waren geen punten voor de rondvraag. 
Via John van Gilst waren een aantal exemplaren 
van het boek De Ketoman te verkrijgen. 

13. Prijsuitreiking van de ranglijsten en mara-
thon
Dit jaar geen prijsuitreiking van de ranglijsten en 
marathon. Joop Raaphorst waardeert heel erg het 
werk van de vrijwilligers en van het bestuur en uit 
dit in een korte toespraak. 

14. Sluiti ng met daarop aansluitend een gezellig 
samenzijn onder het genot van een hapje en een 
drankje
De voorzitt er 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 
grati s kan worden uitgereden.

Zeist, 5 augustus 2021

Hans Wortel
Secretaris avVN

leen AU lid) met de contributi e van AU plus bijv. 
circa € 10,00. Contributi e voor 2021 is € 42,65 
wedstrijd en € 18,15 recreant. Dan zou avVN en-
kel doorgeefl uik zijn en betalen de AU leden bui-
ten de AU kosten derhalve óók bemiddelingskos-
ten. Het bestuur zal zich hierover nader beraden. 
De vergadering is geen voorstander van introduc-
ti e nieuw lidmaatschap (alleen AU lid).

6. Verslag kascommissie 
De kascommissie geeft  de bevindingen door v.w.b. 
de kascontrole. Er waren door hen geen onregel-
mati gheden gevonden. De vergadering heeft , op 
voordracht van de kascommissie, décharge ver-
leend aan de penningmeester én het bestuur over 
het boekjaar 2020.
De kascommissie zal blijven bestaan uit John van 
Gilst en Bart van Vliet.

7. Pauze

8.  Contributi e 2021
De ALV is bij handopsteking akkoord gegaan met 
een contributi everhoging van € 1,00.

9.  (Her) verkiezing bestuursleden
Het bestuur bestaat op het ogenblik uit vier be-
stuursleden: Gijs van den Hurk, Mart Verboord, 
Toon Verkerk en Hans Wortel. Aft redend en her-
kiesbaar waren Toon Verkerk en Hans Wortel. Er 
hebben zich géén tegenkandidaten gemeld en 
daarom blijft  het bestuur in deze samenstelling. 
Het eerdere plan om  Anja van Vliet te laten mee-
draaien met de penningmeester is door de corona 
en de zorgelijke fi nanciële ontwikkelingen even op 
‘hold’ gezet. Mart blijft  zelf gewoon ‘doordraaien’!

10. Ranglijsten/”avVN –kilometerteller”/
Wallenloop
Twee deelnemers aan de Ranglijsten is het vorig 
jaar gelukt alle lopen van het klassement te vol-
brengen. Anja van Vliet ontvangt daarom ti jdens 

Hans Wortel

Bestuur avVN gebogen over de cijfers

Met hapje en drankje

Napraten op het terras

Gelukkig een grote opkomst



8 9

Sfeerbeelden van ALV
Met een opkomst van 22 aanwezige leden mochten we, 
gezien de opkomst in voorgaande jaren, best tevreden zijn. 
Hierbij enkele sfeerbeelden van de vergadering en het hapje 
en drankje daarna, Zoals we de laatste jaren gewend zijn 
was alles weer perfect verzorgd door de medewerkers van 
Hotel Mitland te Utrecht.

Aan de mini-bar

Gijs en Gijs

Een aandachti ge groep 

op 1,5 meter

Het blijft  een mooi clubblad

Walter en Joop

Bart en Anja

napraten
John en Joop

Gijs Honing liep zijn 777e marathon 
Gijs Honing (75) uit Blokker is een echte marathon-
loper én kilometervreter. Sinds hij in 1989 deelnam 
aan de Marathon van Rott erdam heeft  hij honderden 
marathons en ultra-marathons gelopen. 

Ook ti jdens de Coronapandemie liep hij stug door 
in virtuele editi es. Afgelopen zaterdag liep hij ma-
rathon nummer 777! de virtuele marathon van Rio 
de Janeiro. Mede door de marathons liep Honing 
in zijn leven al meer dan 100.000 geregistreerde 
gelopen wedstrijdkilometers, goed voor ruim 2,5 
keer de omtrek van de aarde.

Honing begon met hardlopen in de jaren 80. ‘Ik 
was lid van een wielerverening in Grootebroek, 
toen was het nog zo dat er alleen gefi etst werd in 
de zomer. In de winter was er niets. Le Champion 
kwam toen met een trimloop- en stempelboekje. 
Hierin stonden alle wedstrijden en trimlopen van 
dat jaar vermeld. 

Tevens was daar plek om een stempel te laten 
zett en als bewijs dat je aan een afstand had deel-
genomen. Aan het eind van het jaar maakten Le 
Champion en later avVN alti jd een ranglijst op. Als 
ik vroeger ergens mee bezig ging, dan wilde ik er 
ook mee doorgaan en dat trimloopboekje was de 
stok achter de deur. Ik heb daar inmiddels 38 jaar 
aan mee gedaan, stelde me steeds een doel en als 
dat behaald was, weer een nieuw doel’, aldus Ho-
ning.

Jarenlang liep Honing zijn kilometers in wedstrij-
den over de hele wereld. ‘Ik denk dat ik wel kan 
zeggen dat ik in de afgelopen ti entallen jaren aan 
alle marathons in Nederland heb meegedaan. 
Daarbij heb ik ook veel in het buitenland gelopen: 
New York, Boston, Bangkok en Moskou. Toen Co-
rona kwam ben ik overgestapt naar de Virtuele 
Marathons.’ 

Op 9 januari van dit jaar liep Honing ti jdens de Vir-
tuele marathon van Kaapstad al door de ongeloof-
lijke grens van 100.000 geregistreerde kilometers. 
Een afstand waarmee hij veruit bovenaan staat in 
de nati onale lijst geregistreerde kilometertelling. 
‘Ik heb in mijn leven gezocht naar een evenwicht 
tussen geestelijk en fysiek werk. Dat evenwicht 
heeft  mij ver gebracht. 

Ik loop nu twee keer per maand een marathon sa-
men met Peter van Veen die mij na een val in 2018 
en een fi etsongeluk in 2019 weer uit huis haalde 
en mij weer in de ‘boekjesloperscadans’ bracht. 
Als training voor de marathons loop ik nog steeds 
elke morgen een kilometer of 20 en in de middag 
fi ets ik er bovendien minimaal 50.’

Bert Pessink
geschreven voor de site van Runnersworld.com

Marathonlijst Gijs Honing:
Marathon 1:  1989 Rott erdam 3:40
Marathon 100:  Ultraloop Amersfoort 2001 
Marathon 200:  100 van Diever 2004
Marathon 300:  Monchau Marathon 2006 4:40
Marathon 400:  Enschede Marathon 2009 4:55
Marathon 500:  Leiden Marathon 2011 4:29
Marathon 600:  Meerdaagse Marathon Limburg 2012
Marathon 700:  Mollen Marathon Almere 2019 5:58
Marathon 750:  Virtual Berlijn Marathon 2020 6:47
Marathon 777:  Virtual Marathon Rio de Janeiro 2021 6:57

Gijs Honing

Marathon (42.2 km)

6:57:10

Vanuit Hoorn lopen in Rio 
(foto Peter van Veen)
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in de periode 
1985 tot 2000 
geleidelijk omhoog 
ging naar zo’n 300 
pagina’s. De eer-
ste jaren van de 21e 
eeuw lukte het om dit 
aantal niet te overschrij-
den. Toch wel een belang-
rijk punt, want het avVN 
nieuws was een behoorlijke 
kostenpost op de begroti ng 
van de vereniging. Eind negen-
ti ger jaren ging avVN richti ng de 
2000 leden, maar daarna was het 
verval groot. Sti jgende kosten en 
minder inkomsten geeft  natuurlijk 
problemen en dan vooral 
bij de penningmeester. Jan van Alphen doet dan ook 
regelmati g een oproep in het clubblad; nieuwe leden, 
nieuwe kaderleden en meer advertenti es zijn er no-
dig om het ti j te keren. Prijzenswaardig is zijn enorme 
inzet om het enthousiasme bij de vereniging hoog te 
houden, maar Jan weet als geen ander dat het moeilijk 
zeilen is tegen de wind in.
Een totaal van 320 pagina’s in 2009, 388 pagina’s in 
2010 (nieuwe lay-out) en 304 pagina’s in 2011 helpen 
ook niet mee bij het fi nanciële herstel.

Acquisiti e
Advertenti e inkomsten zijn een belangrijke bron om 
de kosten van het clubblad te fi nancieren. Na 
Jan Willem Ensing neemt Jan Post de taak 
van acquisiteur over. Van 2000 tot en met 
2008 zorgt hij dat zoveel mogelijk adver-
teerders gevonden worden voor avVN 
nieuws. Het contract met “New Line 
Sportswear” voor een advertenti e 
op de achterzijde van het blad 
wordt in 2000 en 2001 ver-
lengd. Daarna zijn het vooral 
grote (marathon) evene-
menten die de achterkant 
sieren. Organisati es van 
hardloopevenementen 
adverteren graag in 
het avVN nieuws. 
Een clubblad van 
een landelijke 
atletiekvereni-
ging met zo’n 
1700 leden 
heeft  een 
enorm bereik 
en de voor-
delige tarieven 
(organisati es van 
sportevenemen-
ten krijgen korti ng) 
trekken de meesten 
over de streep. 

Vanaf 2000 adverteert 
PK Runningshop al in het 
blad. Met ingang van de 
38e jaargang (2004) ver-

Jacques van Willigenburg werd in 1985 hoofdredacteur. 
In deel 2 beschreef ik de periode tot 2000. In deel 3 gaat 
het over de periode van 2000 tot en met 2011. In het 
decembernummer van 2011 schrijft  Jacques zijn laatste 
tekst voor het blad en geeft  hij het stokje van hoofdredac-
teur over aan ondergetekende. 

De redacti e
Vanaf 2000 werd nog maar sporadisch een redacti e-
lid in de colofon vernoemd. Alleen in jaargang 2003 
werd Hans Caspers als redacteur aangegeven. Er 
waren natuurlijk wel vele vaste medewerkers die ie-
der hun eigen onderwerpen beschreven. In het jaar 
2000 verscheen voor het eerst een bijdrage “van de 
voorzitt er”. Lisa Plat had deze primeur. Later nam Jan 
Sikkens dit over, maar toen Jacques van Willigenburg 
het voorzitt erschap op zich nam, verdween dit stukje 
uit de tweemaandelijkse editi e. Penningmeester Jan 
van Alphen klom regelmati g in de pen om het be-
stuurlijke en fi nanciële gedeelte van de vereniging 
te bespreken.

Vormgeving en druk
In jaargang 2000 vinden er veel veranderingen 
plaats. De naam van het clubblad (De Veteraan) 
verandert in avVN-nieuws, met als onder regel: 
Uitgave Landelijke Atleti ekvereniging Vetera-
nen Nederland. In de 40e jaargang februari 
2006 verandert deze regel in: Uitgave Lan-
delijk Atleti ekvereniging Masters (Vetera-
nen) Nederland. De term “Veteranen” ver-
dwijnt langzamerhand uit de atleti eksport. 

Voor avVN geen reden om de clubnaam te ver-
anderen, maar in het clubblad is het wel degelijk zicht-
baar. Ook het drukwerk gaat over in andere handen. 
Drukkerij de Jong uit Driebergen krijgt de voorkeur 
boven Em. De Jong uit Baarle Nassau. Een bekende 
naam dus, want ook van 1986 tot en met 1994 was 
deze drukker verantwoordelijk voor de uitgave van 
avVN nieuws. Voor de hoofdredacteur wel zo gemak-
kelijk, want hij woonde op 10 minuten van de druk-
kerij, zodat besprekingen over het blad in Driebergen 
gehouden konden worden.
Diana Roodbeen van drukkerij de Jong werd verant-
woordelijk voor de vormgeving. Met uitzondering van 
de naam, veranderde er niet veel aan de lay-out van 
de voorkant. Een jaarlijks veranderende foto in rood 
en aan de onderkant plaats voor de zwart-wit foto van 
de atleet die centraal stond in het “omslagverhaal” van 
Jacques. Opvallend is wel dat de (baan)atleet al vanaf 
2001 vervangen wordt door een hardloper op de weg 
en daarna door foto’s van grote massale hardloop-
wedstrijden, met een lang lint van hardlopers over een 
brug of over duinpaden. 
In 2010 vindt een volgende verandering aan de vorm-
geving plaats, mede mogelijk gemaakt door nieuwe 
druk- en opmaaktechnieken. De voorkant krijgt een 
facelift  en bij het binnenwerk verandert de “3 koloms 
indeling“ in een “2 koloms”. Hierdoor ontstaat er aan 
de zijkant van de pagina een kolom voor het plaatsen 
van pasfoto’s. De hoeveelheid tekst verandert (nog) 
niet, waardoor de jaargang van 2010 een explosieve 
sti jging geeft  van het totaal aantal pagina’s.

Aantal pagina’s
In deel 2 is al besproken dat het totaal aantal pagina’s 

Jaargang 55 een jubileum deel 3
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Colofon februari 2011
en colofon oktober 2000

clubkampioenschap 
Marathon

advertenti e PK 

Naar 2 koloms

Voorkant 
jaargang 2000 

en 2010

nieuws toe. O.a. Iris Bouwman, Jannet Lange, Cor Ter-
louw, Ben van Vliet, Hans Jurriaans, Ad Steltenpool, 
Ben Stuivenberg, Walter van Gelderen, Jan Bakker
en Jac van Rijn zorgen daarmee voor informati eve en 
smakelijke verhalen, die andere leden weer inspire-
ren om aan bepaalde wedstrijden deel te nemen. Le 
Champion stopt in 2009 met het publiceren van een 
wedstrijdkalender. Dankzij www.dutchrunners.nl 
en Ruud Riksman blijft  avVN in elke uitgave van 
het clubblad een uitgebreide wedstrijdkalender 
plaatsen.

Clubkampioenschappen
Van 2000 tot en met 2010 organiseert 
avVN vele clubkampioenschappen. Met 
organisati es van wedstrijden wordt 
contact gezocht om het clubkampioen-
schap te laten plaatsvinden. Bestuurs-
leden zijn aanwezig met een informa-
ti estand en zorgen daarmee voor her-
kenbaarheid van de vereniging. Het 
clubkampioenschap Veldloop wordt 
van 1999 tot en met 2007 gehouden 
ti jdens de Warandeloop in Tilburg. De 
Uilentorenloop is jarenlang gastheer van 
het kampioenschap Halve Marathon. 
Meerdere marathons in en om Utrecht 
zijn het decor van het clubkampioenschap 
marathon. De 15 kilometer vindt eenmalig 
plaats ti jdens de Zevenheuvelenloop. Het 
clubkampioenschap 10 kilometer blijft  het 
langst in stand. In 2011 doen 33 leden mee 
aan de Wolfskamerloop. In 2010 introduceert 
Ruud Riksman, veelvuldig betrokken bij meer-
dere clubkampioenschappen, “de 100 van de 
avVN”. Dit blijkt de voorloper van “de ranglijsten” 
die nog steeds op het programma staan van avVN.

Bestuur
In 1981 werd Jan Verloop voorzitt er van de vereni-
ging. avVN had 1000 leden. In 1994 trad hij af als 
voorzitt er, maar bleef bestuurslid tot en met 2000. 
Het aantal leden was gegroeid naar 1700 en invulling 
van bestuurstaken was meestal geen probleem. Wel-
iswaar waren er wisselingen maar het bestuur bestond 
vele jaren uit zo’n 9 leden.
Tijdens het voorzitt erschap van Jan Sikkens liep het 
aantal bestuursleden terug naar 6 en toen Jacques 
van Willigenburg in 2007 de hamer overnam, waren 
er slechts 4 bestuursleden die de club draaiende moes-
ten houden. Naast de voorzitt er (en hoofdredacteur) 
waren dit Jan van Alphen, Johan van Santen en Ruud 
Riksman. Daarnaast werden de echtgenoten nog be-
trokken bij verschillende taken zoals ledenadministra-
ti e en uitslagendienst. Logisch dat vele acti viteiten 

van de club waaronder clubkampioen-
schappen, Uilentorenloop, 

hardloopweekenden 
en reizen tot het ver-

leden gingen behoren. 
In het volgende club-

blad, bij het beschrijven 
van de “avVN-nieuws 

historie”, zal blijken dat 
deze tendens onomkeer-

baar is gebleken.

Toon Verkerk

schijnt een full color advertenti e van dit bedrijf uit Do-
dewaard op de achterzijde. PK gaat ook de wedstrijd-
kleding van avVN verzorgen. Dodewaard ligt centraal 
in Nederland en langs de doorgaande snelweg A15, 
dus veel leden brengen een bezoek aan de hardloop-
winkel. Geen wonder dat het contract met wederzijds 
goedvinden jaarlijks wordt verlengd. En ook in het 
laatste jaar van de periode die hier beschreven wordt 
(2011) staat PK (in zwart/rood) op de achterkant.

Op 29 september 2008 overlijdt Jan Post plotse-
ling aan een hartsti lstand. Door zijn inzet en zake-

lijke instelling konden de contributi etarieven van 
avVN jarenlang laag blijven, omdat circa 30% 

van de kosten van het clubblad in die ti jd gedekt 
werd door opbrengsten uit advertenti es.
Penningmeester Jan van Alphen nam de acquisiti e 
over.

De inhoud 
Veel rubrieken blijven terugkomen in het avVN nieuws. 
De boekbesprekingen van Hans Vugts worden vanaf 
2003 voorzien van een foto van de kaft  van het boek. 
Nico Storre begint in 2000 met een beschrijving van 
het baannieuws. Alle baanatleten worden gevolgd bij 
de vele wedstrijden en in het blad worden de hoog-
tepunten van de wedstrijden beschreven. Gijs Knop-
pert struint, met alle mogelijkheden die er inmiddels 
zijn, naar de verrichti ngen van de atleten over de hele 
wereld. In zijn rubriek “internati onaal nieuws” maakt 
hij ranglijsten van alle baanatleti ek onderdelen van de 
masters categorieën. Hierbij wordt duidelijk zichtbaar 
of de Nederlandse toppers al dan niet kunnen meebla-
zen op het internati onale podium van de baanatleti ek. 
Uitslagen en ranglijsten vormen sowieso een belang-
rijk deel van de inhoud. In 2010 begint Nico Storre

met het maken van ranglijsten masters 60 jaar en 
ouder. Alle Nederlandse baanatleten in de 

betreff ende categorieën kunnen daarin 
zien hoe hun prestati es zich verhou-

den tot hun collega’s. De rubriek “Mini-
looplamp” blijft  gehandhaafd. Vanaf 2004 

gaat Huub Vrenken hiervoor vele leden een 
(telefonisch) interview afnemen en zorgt hij 

samen met Jacques van Willigenburg dat zo’n 
4 leden per uitgave besproken worden. Huub 

Vrenken verzorgt ook jarenlang de kalender van 
Natuur & Landschapslopen.

In 2008 begint Johan van Santen, inmiddels ook 
al een jaar secretaris, met het schrijven van “Wel en 

wee in de vereniging”. Door zijn grote betrokkenheid 
en aanwezigheid bij vele hardloopwedstrijden raakt 
hij geïnformeerd over de meest uiteenlopende zaken 
van onze leden. Wel en wee zorgt 
ervoor dat onze leden niet vergeten 
worden. Menigeen stuurt een bericht-
je naar de betrokkene die vernoemd 
zijn, maar vooral Johan houdt het 
contact met de leden die een 
moeilijke periode doormaken. Na-
tuurlijk worden ook de positi eve 
zaken niet vergeten, zodat ook 
het herstel van blessure e.d. 
besproken worden.

Meerdere avVN leden 
vertrouwen hun 

hardloopverhalen 
aan het avVN-
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Op het podium en meer
RUNDJE MILL
CITTY HANZENLOOP
Zuthpen 16 mei 2021
5 kilometer
M65 Bertus van Kommer 3e 0.39.29
21.1 kilometer
V55 Marion Wenders 1e 3.19.49

CHALLENGE VIRTUAL DU ADIDAS
5 kilometer
V51-60 Nicolett e St-Bakvis 3e 0.28.13

SONNTAGS CHALLENGE
7,5 kilometer
M70 Bertus van Kommer 1e 1.00.00  

UILENSTEDE POLDERLOOP
Amstelveen 7 juni 2021
10 kilometer
V Marion Wenders 2e 1.26.52

VIRTUELE RUN VAN RODEN
Roden 12 juni 2021
20 kilometer
M Gijs Honing 3e 3.38.28

VELUWEZOOMTRAIL
Dieren 4 juli 2021
17 kilometer
M Gert Jan Tichelaar 3e 1.20.54
M45 Gert Jan Tichelaar 1e 1.20.54

HEMA VOLKSLOOP
Weert 4 juli 2021
13.8 kilometer
M Paul Peeters 1e 1.23.23

THE CLASSIC TESSENDERLO 
Tessenderlo (België) 4 juli 2021
5,7 kilometer
M65 Johan van Santen 1e 0.36.42
M70 Harrie Stempher 1e 0.39.52

BAANLOOP JULI 2021
Aalsmeer 14 juli 2021
3 kilometer
M Bob Renkema 2e 0.16.06
5 kilometer
M Oscar Smit 3e 0.21.02

ZOMERAVONDCUP
Utrecht 14 juli 021
10 kilometer
M60 Ruud Verhoef 2e 0.45.23
M65 Arie van der Ham 3e 0.50.02

RUN & HELD FÜR DEUTSCHLAND
Virtueel 16 t/m 31 juli 2021
5 kilometer
M70 Bertus van Kommer 3e 0.37.28

MÄDELS LAUF ABEND
31 juli 2021
5 kilometer
V55 Nicolett e St-Bakvis 3e 0.29.26

SUMMER CHALLENGE
Gijs Honing (M75) en Peter ven Veen (M70) nemen deel 
aan de Summer Challenge van Lauf Weiter. Elke maand 
wordt er een tussenstand gemaakt. In de stand van 21 juni 
tot en met 21 juli gaan Gijs en Peter fi er aan de leiding met 
respecti evelijk 824 en 777 gelopen kilometers.

RANGLIJSTEN 2020
Anja van Vliet en Arie van der Ham slaagden erin om ti jdens 
het “corona jaar 2020” alle afstanden voor de ranglijsten te 
lopen. Ondanks het feit dat de ranglijsten gecombineerd 
gaan worden met het loopjaar 2021, heeft  het bestuur 
gemeend een aandenken voor Anja en Arie ter beschik-
king te stellen. Anja ontving haar prijs ti jdens de ALV en 
Arie ontving deze met hulp van een pakketbezorging door 
Nicolett e Steegeling.

Gert Jan Tichelaar 
Veluwezoomtrail 3e Overall

Arie van der Ham 
mannen 65

Anja van Vliet 
rouwen 55

@SpeakerBert
Marathontoppers
Het is een groot voorrecht om, als je al ruim 35 jaar 
achter de microfoon staat, veel lopers van dichtbij 
te mogen meemaken. Hiervan blijven de heren en 
dames marathonlopers me het beste bij. 

Bij het begin van mijn speakers carrière, midden 
jaren 80, hadden we grote namen 
als Gerard Nijboer, Cor Vriend, Marti  
ten Kate, Jos Sasse, John Vermeule 
en Kim Reynierse. Bij de dames was 
Carla Beurskens een toonaangeven-
de wereldtopper met ereplaatsen in 
alle grote wereldmarathons. Het wa-
ren toppers die bijzondere prestati es 
lieten zien, die je terug kon zien bij 
Studio Sport of in de maandagkran-
ten. Toppers die als training weken 
van 200 kilometer of meer maakten 
naast een gewone baan zonder de 
moderne technische kennis en hulp-
middelen die de hedendaagse mara-
thonlopers wel kunnen gebruiken. 

Gerard Nijboer liep geweldig in Am-
sterdam (2:09:01), maar ook op de 
Europese kampioenschappen 1982 
en bij de Olympische Spelen 1980 
op de marathon. Ten Kate deed bij de 
Olympische Spelen van 1988 zowel 
de 10 kilometer als de marathon. De 
Twent met de bekende pas en grote 
Oakley zonnebril deed dat niet on-
verdienstelijk, 9e op de 10 kilometer 
in 27.50 en 15e op de marathon. Die 
eerdergenoemde groep toppers zie ik 
nu nog zo lopen alsof het gisteren is. 

Nederland had in die ti jd toch al iets met de mara-
thon getuige de wereldrecords van Carlos Lopes 
en later Belayneh Densimo die in 1988 2:06:50 
liep in Rott erdam. Ook daar was ik bij, maar dan 
als toeschouwer. Met een dagkaart van 5 gulden 
voor de Metro kon je toen al van punt naar punt. 
Jarenlang heb ik die 2:06:50 mogen noemen als 
wereldrecord.

Na mannen als Nijboer, Ten Kate en Vermeulen 
kwam het ti jdperk van Bert van Vlaanderen en 
Aart Sti gter. Van Vlaanderen was alti jd bereid om 
vooraf of achteraf voor een praatje naar de micro-
foon te komen en na zijn derde plaats bij het WK 
1993 mocht ik hem jarenlang verwelkomen aan 
de fi nish van menig Nederlandse wegwedstrijd 
als ‘Bronzen Bert van Vlaanderen’. Het ti jdperk 
Van Vlaanderen werd weer gevolgd door het ti jd-
perk Luc Krotwaar, Kamiel Maasse en Greg van 
Hest. Ook allemaal toppers die zich graag lieten 
zien in wegwedstrijden.

Ook de grote internati onale namen op de mara-
thon mocht ik in de wedstrijden begroeten. Na-
men als Mutai, Kimett o, Bekele en Gebrselassi, 
maar ook Nadezhda Wijenberg, Lornah Kiplagat, 
Tegla Loroupe en Paula Radcliff e liepen graag in 

bijvoorbeeld de Dam tot Damloop, de Zevenheu-
velenloop of de Montf erlandRun. 

De meest recente lichti ng hebben namen als Kha-
lid Choukoud, Bart van Nunen, Michel Butt er en 
Abdi Nageeye. Stuk voor stuk hebben die zich 

bewezen op de ruim 42 kilometer. Nageeye heb 
ik in de wedstrijden vanaf 2013 ontmoet. Een ai-
mabele loper die zich vaak van voren liet zien in 
de Amsterdam Marathon en de Groet uit Schoorl 
Run. Maar hij was ook niet te beroerd om de prijs-
uitreiking te doen van de Zevenheuvelennacht. 
Nageeye is een trainingsmaat van een andere 
toploper die ik al een aantal jaren zie in Ne-
derlandse wegwedstrijden, Bashir Abdi. Ba-
shir won al een aantal wedstrijden waaronder 
de zware Zandvoort circuitrun (circuit, strand 
en centrum Zandvoort) en ook al de Dam tot 
Damloop. 

Wat een genot was het voor mij om in Sapporo 
en bij ons midden in de nacht beide lopers te zien 
rennen richti ng de warme fi nish. Kipchoge was 
never nooit meer te achterhalen, maar ze wer-
den in een spannende en ontroerende eindsprint 
tweede en derde. Het lijkt een lange ti jd van Ge-
rard Nijboer 1980 naar Abdi Nageeye in 2021, 
maar ik ben blij dat ik het als speaker allemaal van 
dichtbij mag meemaken. Ik verheug me daarom 
ook al op het moment dat ik beide lopers mag 
gaan aankondigen in Nederland: ‘Zilveren Abdi 
Nageeye en Bronzen Bashir Abdi.’

Bert Pessink
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Triatlon
 Zoals ongeveer iedere langeafstandsloper 
houd ik ook van andere vormen van duursport. 
De grens die ik daarbij voor mezelf hanteer is dat 
het niet ten koste mag gaan van mijn nachtrust. 
Vroeg opstaan is geen enkel probleem, maar fi ni-
shen voor het donker vind ik wel zo pretti  g. Er zijn 
duurlopers die ook in de nacht acti ef zijn, vanwege 
veiligheidsredenen meestal in gezelschap van een 
fi etser, maar ik hoor daar niet bij. Ik respecteer het, 
en heb zelfs ontzag voor de mannen die de Sparta-
thlon (246 kilometer) volbrengen, maar het is over 
mijn persoonlijke grens. De meest extreme inspan-
ning waar ik mezelf ooit aan heb blootgesteld was 
de hele triatlon, nu ook wel modieus Iron man ge-
noemd. 

 Aan het begin van de jaren negenti g van de 
vorige eeuw nam ik twee keer deel aan ‘de hele 
van Almere’, zoals dat evenement toen nog werd 
genoemd. Het was een gebeuren met een enorme 
status, en op sportgebied ook echt iets waarmee 
de jonge gemeente Almere zich profi leerde ten op-
zichte van de rest van Nederland. De voormalige 
woordvoerder van de Amsterdamse politi e, Klaas 
Wilti ng, was zelfs een ti jd voorzitt er van de Sti ch-
ti ng Holland Triathlon, zoals de organisati e van de 
wedstrijd een ti jd heett e. Wilti ng woonde in Al-
mere en genoot in die ti jd een reputati e als BN’er, 
en de triatlon profi teerde daarvan (en omgekeerd). 
Van Wilti ng horen we (gelukkig) weinig meer sinds 
zijn betrokkenheid bij de DSB Bank en de politi eke 
parti j van Peter R. de Vries, de triatlon bloeit (ook 
gelukkig) als nooit tevoren. 

 Almere was na de klassieke wedstrijd in Hawaii 
de oudste triatlon in de wereld, en was het decor 
van veel (inter)nati onale kampioenschappen. De 
eerste editi e vond plaats in 1983, na twee eerdere 
kampioenschappen ‘lange afstand’ in Den Haag. In 
1981 won Gregor Stam daar de eerste wedstrijd 
over deze afstand buiten de Verenigde Staten. Hij 
voltooide 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer 
fi etsen en een marathon lopen in elf uur en elf mi-
nuten. Ruim ti en jaar later was ik in Almere een 
goede middenmoter met ongeveer dezelfde ti jd, 
inmiddels tel je nauwelijks nog mee als je niet on-
der de ti en uur weet te fi nishen. Ik heb onlangs 
nog eens uitgevogeld met welke ti jd je de kwali-
fi cati e voor de Iron man in Hawaii kunt realiseren. 
Het is een sporti eve droom, vergelijkbaar met het 
lopen van de marathon in New York City. Maar ter-
wijl je daar kunt volstaan met het boeken van een 
dure reis, kom je nooit aan de start bij de wedstrijd 
die de bakermat van de triatlonsport vormt als je 
je niet eerst hebt gekwalifi ceerd met een scherpe 
ti jd. Of je moet George Clooney heten, en ook 
sporti eve ambiti es op dit terrein hebben. 

 Van mijn twee keer Almere herinner ik me vrij 

weinig. Ik was bezig een gezin te sti chten, maar 
ik was nog geen vader. Handig met trainen ook 
wel trouwens, als je nog geen kinderen hebt. Mijn 
vriend Gerrit, inmiddels overleden aan de ziekte 
ALS, was er als supporter, maar ik weet niet eens 
of hij er één of beide keren bij was. Ik ontmoett e 
er een jeugdliefde uit Friesland, die inmiddels op 
Aruba woonde. Het fi etsen duurde erg lang en was 
behoorlijk saai, herinner ik me. Rechte polderwe-
gen, die uitnodigden het achterwiel van een voor-
ganger op te zoeken, wat ook toen al verboden 
was. In de Flevopolder is stayeren even verleidelijk 
als een ijskoud drankje drinken in de Sahara, maar 
het mocht dus absoluut niet. 

 Ik weet niet of er uitdagendere locati es be-
staan dan Almere om een triatlon te doen, en dan 
formuleer ik het positi ef. Zoals het parkoers van de 
marathon in Rott erdam, dat misschien wel razend-
snel is, maar ook vrij saai. Ik vind de triatlon minder 
vermoeiend dan een marathon, maar dat kan heel 
goed aan mij liggen. Hij duurt langer, waardoor de 
gemiddelde hartslag lager is, en er is veel meer va-
riati e dan ti jdens een marathon. Waarbij men vaak 
over het hoofd ziet dat een atleet die er vier uur 
over doet bijna twee keer zo lang bezig is als een 
wereldtopper. 

 In 2014 deed ik weer mee aan een hele triat-
lon, in Frankfurt. Via via had ik een jongeman leren 
kennen die daar met een donorhart zou proberen 
een hele triatlon te voltooien. Ik raakte betrok-
ken bij dit ambiti euze project, dat uiteindelijk zou 
resulteren in een boek. Wouter Duinisveld is een 
pretti  g mens en hij slaagde uiteindelijk in zijn mis-
sie, zoals te lezen is in De hartslag van een ander. 

 Mij verging het wat minder goed: ik had nog wel 
aardig wat op de racefi ets gezeten, maar ondanks 
mijn lidmaatschap van een heuse triatlonveren-
ging, het fameuze Haarlemse IZGS (In Zeer Goede 
Staat), had ik nauwelijks het zwembad bezocht. Ik 
reisde met weinig ambiti e af naar Frankfurt, dat in 
elk geval qua sfeer Almere ruim overtrof. Ik wilde 
de fi nish halen, verder niets. Mijn oudste zoon en 
een vriend waren mee om me aan te moedigen. 
We hadden een mooie loft  gehuurd en gingen de 
dag voor de wedstrijd de stad in. Het was warm en 
gezellig. Het Nederlands elft al speelde de kwartfi -
nale van het wereldkampioenschap voetbal tegen 
Costa Rica. We keken buiten op een terras naar 
de wedstrijd en dronken daar een Duits biertje bij. 
Het werd een verlenging, dus vroeg naar bed gaan 
werd onmogelijk. Uiteraard dronken we nog maar 
een glas bier. Na de verlenging kwamen er ook nog 
strafschoppen, met de bekende keeperswissel van 
Van Gaal. Uiteindelijk wonnen we en om dat te vie-
ren... Na een korte nacht ging ik naar de start in de 
stellige overtuiging dat er in het zogenaamde parc 
fermé wel iets te eten zou zijn. Dat was dus niet het 
geval. 

Zonder ontbijt dook ik met een paar duizend 
deelnemers in de plas waar gezwommen moest 
worden. Ik deed niet eens mijn best voor een goede 
plek in het startveld, ik had een beetje een kater en 
vond achteraan meedoen en op ti jd binnenkomen 
voldoende. Dat lukte redelijk gemakkelijk. Ik zat ui-
teraard in de achterhoede, maar er waren nog veel 
langzamere deelnemers. Op de fi ets begon ik aan 
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een inhaalrace. Niet gehinderd door mijn honger 
vocht ik me tussen de andere achterblijvers een 
weg naar de middenmoot. Het duurde eindeloos, 
voor zover ik het me juist herinner wel tot kilometer 
veerti g, tot er een verversingspost kwam, waar ik 
dan eindelijk zou kunnen eten. Ik stopte en propte 
van alles naar binnen: cola, bananen, sportdrank, 
water. En terwijl ik dat deed drong al tot me door 
dat het niet genoeg zou zijn, dat ik mijn voedsel-
achterstand nooit meer zou inlopen. Alles bij elkaar 
ging het fi etsen nog zeer redelijk. Het mooie, glooi-
ende landschap beviel me wel, en ik wist de volle 
afstand van 180 kilometer redelijk snel af te leggen. 

 De problemen kwamen na de wissel naar het 
lopen, toen ik me ineens een wielrenner voelde 
met een jour sans: een dag zonder kracht in de 
benen, een off day. Voor een ronderenner fataal, 

maar voor deze triatleet ook: ik kwam domweg niet 
vooruit. Ik voelde niet eens pijn, ik kon gewoon 
geen snelheid maken. Ik wilde niets anders dan 
wandelen, maar dan is ruim tweeënveerti g kilo-
meter een heel eind. Ik besloot ergens halverwege 
om er maar mee op te houden, en ik was niet eens 
teleurgesteld. 

 We gingen terug naar ons logeeradres, ik nam 
een douche en we aten heerlijk. De volgende dag 
had ik niet eens spierpijn. Een paar dagen later 
verloor Nederland de halve fi nale. Opnieuw na 
strafschoppen. Ik dacht aan Frankfurt, bier en de 
triatlon. Met enige wroeging inmiddels. Een hele 
triatlon voltooien is vier jaar later een onvermijde-
lijk doel geworden. Ik mik vanwege de entourage 
nu op 2020 in Nice. En dan word ik ook weer lid 
van een triatlonvereniging.

Geen 35e Bredase Singelloop in 2021
In een speciaal ingelaste vergadering naar aanleiding 
van de persconferenti e van het kabinet in verband 
met het coronavirus heeft  het bestuur van sti chti ng 
‘De Bredase Singelloop’ besloten dat de 35e editi e 
van de AMGEN Singelloop Breda op 3 oktober aan-
staande niet door zal gaan. 

Tijdens de persconferenti e 
werd door demissionair 

premier Rutt e aange-
geven dat de 1,5 

meter maatregel 
mogelijk per 20 
september komt 
te vervallen. Ze-
kerheid hierover 

zal echter pas ge-
geven worden per 13 

september aanstaande. 
Mocht de 1,5 meter maatregel al wegvallen dan 
is er sprake van toegangscontrole en een maxi-
mum van 750 deelnemers en bezoekers. “Voor het 
grootste eendaagse evenement van Breda, met 
circa 20.000 deelnemers en 85.000 supporters, 
familieleden, fans en overige bezoekers, zijn dit 
allemaal onmogelijke voorwaarden.” stelt voorzit-
ter Willem Butz van de sti chti ng. 

“We zijn al maanden druk doende met de voorbe-
reidingen. Naar aanleiding van de persconferenti e 
van demissionair premier Mark Rutt e en demis-
sionair minister Hugo de Jonge hebben wij helaas 
de conclusie moeten trekken dat de kans op een 
‘normale Singelloop’ nihil is. Door de editi e 2021 
nu af te zeggen betekent dat we onze verplichti n-
gen jegens leveranciers kosteloos kunnen annule-
ren en ook jagen we onze sponsoren niet op extra 
kosten”. aldus Butz

“Het is ontzett end jammer, maar we vinden het 
nu niet verantwoord om een andere beslissing te 
nemen” vult bestuurslid Communicati e & PR Flip 
Kitslaar aan. “Liever hadden we een geweldige ju-
bileum editi e georganiseerd, maar we stellen de 
lustrumediti e van de Singelloop ‘gewoon’ weer 

een jaar uit en vieren het dus in 2022” 
Butz vervolgt. “We gaan nu zo spoedig mogelijk 
met onze partners en sponsoren in gesprek en ui-
teraard worden de inschrijfgelden 100% terugbe-
taald aan diegenen die zich al hebben ingeschre-
ven. Dat was immers onze beloft e aan de vroege 
inschrijvers!”

Ook geen Alternati eve Singelloop
Ook komt er geen herhaling van de alternati eve 
editi e in 2021. “Vorig jaar konden we Breda ver-
rassen met een vernieuwend element in de vorm 
van de Alternati eve Singelloop Breda & Omstre-
ken met de Experience App. 
De deelnemers liepen met deze app vanaf hun 
eigen voordeur, hun eigen afstand. Onder het 
mott o ‘Niet massaal samen, maar samen massaal!’ 
werd door bijna 4.000 deelnemers over de gehele 
wereld meegelopen. Voor dit jaar kunnen we als 
vrijwilligersorganisati e helaas geen nieuwe truc 
meer uit de hoge hoed toveren.” verzucht Kitslaar 
teleurgesteld. 

Lustrum-editi e verschuift  naar 2022
Ondanks de teleurstelling binnen het bestuur gaat 
de focus al weer richti ng volgend jaar. “Drie keer 
scheepsrecht: de 35e editi e van de AMGEN Sin-
gelloop Breda wordt dus verschoven naar zondag 
2 oktober 2022.” voegt voorzitt er Butz toe. “We 
zagen dit jaar een enorme sti jging in het aantal in-
schrijvingen ten opzichte van de recordjaar 2018. 
Uiteraard is iedereen weer van harte welkom in 
2022. We gaan dan voor een spectaculaire jubile-
um-editi e. De inschrijvingen worden geopend op 
1 mei aanstaande!”  

Vragen of aanvullende informati e
Hebt u naar aanleiding van dit persbericht nog 
aanvullende vragen? Neem dan contact op met

Sti chti ng ‘de Bredase Singelloop’
Flip Kitslaar
Bestuurslid Communicati e & PR
+31 (0)6 51 23 54 81
communicati e@bredasesingelloop.nl 

SINGELLOOP 
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SCHRIJF JE NU IN
WWW.BREDASESINGELLOOP.NL
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Dit boek is het vervolg op “nooit meer bananen”. 
Na zijn 3:14:41 werd Job herhaaldelijk gevraagd: 
ga je nog meer marathons lopen? Het antwoord 
kon Job niet zomaar geven. Een betere tijd lopen? 
Hij had daar nog geen zin in. Voorlopig rustig lo-
pen in de ontspanningsmodus. Het marathontra-
ject had hem veel energie gekost en hij had geen 
enkele haast om wat nieuws te beginnen.

Op een gegeven moment gaat hij zich ongezond 
voelen en wordt onrustig van het gebrek aan be-
weging. Er wordt besloten om kalm aan te begin-
nen met hardlopen, maar dat viel behoorlijk te-
gen. Er zat stijfheid in zijn rug en hij moest eerst 
een periode aan veel oefeningen beginnen. Wel-
dra komt hij  op een redelijk niveau. Vervolgens 
ging hij met zijn vriendin een lange reis maken en 
verheugde zich erop om onderweg te blijven trai-
nen en af en toe een wedstrijdje mee te pikken. In 
het boek wordt de reis uitgebreid besproken met 
alle sportieve wel en wee belevenissen. 

Tijdens een lang verblijf op Bali besluit hij om hard 
te gaan trainen met als doel de marathon binnen 
drie uur te gaan lopen. Ook gaat hij intervallen lo-
pen en lange duurlopen in zijn schema opnemen.
Na ongeveer acht maanden besluiten ze terug 
te gaan naar Nederland. In een blok van 19 trai-
ningsweken werkt hij hard om zijn snelheid te ver-
hogen, want dat was nogal aan de lage kant.

Hij besluit om een ingepland schema van wed-
strijden te gaan lopen. Om te beginnen in oktober 
(2019)  de halve  marathon van Amsterdam die hij 
in 1:30 wil lopen en uiteindelijk de hele marathon 
in april 2020.  De halve van Amsterdam legt hij in 
1:30:16 af en daar is hij tevreden mee. Verder in 
de planning Schoorl met 30 kilometer in februari. 
Na die halve marathon krijgt hij last van zijn lies, 
zodat hij oefeningen moet doen en verder rust 
houden.

Een tegenslag staat in de brief uit Engeland: Hij 
is uitgeloot voor de marathon in Londen. In ie-
der geval gaat hij door met de voorbereidingen. 
Voor de volgende Twiskemolenloop loopt hij de 
tien Engelse mijlen met het doel om 4:00 min/
km te lopen, maar dat haalt hij niet: 4:15 min/km. 
Vervolgens stond de lange duurloop in de plan-
ning, 26 km en dat gaat goed. Wederom een halve 
marathon van de Twiskemolenloop gedaan in de 
mooie tijd van 1:27:21. Ondertussen wordt er 
voor de marathon van Enschede gekozen. 

Dan staat er in zijn schema de 30 km van Schoorl 
die onverwachts werd afgelast vanwege een zwa-
re storm met het risico van omgewaaide bomen.
Daarna was er ineens het coronavirus en achter-
eenvolgens werden alle marathons afgelast. Job 
en een goede vriend overwegen om dan maar zelf 
een marathon te organiseren, anoniem uiteraard.
Na veel gepuzzel vinden ze een rondje  van 5-7 
km, zo vlak mogelijk en weinig oversteekpunten, 
zodat alles beheersbaar zou blijven. Jobs vader 
zou dan de controlepost zijn (een campingtafeltje 
met eten en drinken). 

Er werd gekozen voor “De lange Bretten” een ge-
bied tussen station Sloterdijk en Halfweg. Het is 
een prachtig stukje natuur waar weinig mensen 
komen. Verder werd het een rondje van bijna 5 
kilometer over een fietspad. Job gaat met zijn 
vriend Nils lopen met als doel binnen de drie uur. 
De marathon wordt voluit beschreven en Job zet 
een eindtijd neer van 2:59:20. Hij heeft dus een 
marathon binnen de drie uur gelopen. Ze heb-
ben de afstand zo nauwkeurig mogelijk gemeten. 
Maar het is helaas geen officiële marathon en dat 
zal blijven schuren. 

 

In het weekblad “De Brug”, voor Zwijndrecht en omgeving, verscheen op 3 juli 2019 het onderstaande arti-
kel. In de rubriek “Wel en wee van de vereniging” heeft u kunnen lezen dat Kees Tak helaas door blessures 
gedwongen is om zijn lidmaatschap op te zeggen. Gelukkig is hij van plan om de jeugd uit zijn woonplaats 
te blijven inspireren tot bewegen en ook enthousiast te maken voor de hardloopsport. Mogelijk heeft dit 
in de toekomst nog een gunstig effect op ons ledenaantal. Om Kees voor zijn vele vrijwilligerswerk te eren, 
plaats ik hierbij het artikel. Alleen de leeftijd van Kees is aangepast aan het heden.
De 31e Mees Kees race werd 2 juli 2021 gehouden.

Toon Verkerk

Vrijdagmiddag om 15.00 uur is het weer zover. OBS 
De Twee Wieken houdt dan voor leerlingen, oud-
leerlingen, leerkrachten en ouders voor de dertigste 
keer een hardloopkampioenschap. Zo’n 190 lopers 
gaan in verschillende categorieën in het Develpark 
van start. De man van het eerste uur, oud-leerkracht 
Kees Tak (69), is er nog altijd bij betrokken. Met een 
knipoog naar de jeugdboekenserie van de Nederland-
se schrijfster Mirjam Oldenhave is het hardloopkam-
pioenschap sinds 2014, toen Tak zijn keuzepensioen 
liet ingaan, beter bekend als de ‘Mees Kees’-race.

Doelgroep
Het begon allemaal 30 jaar geleden met een hard-
loopkampioenschap voor de klas van Kees, groep 
8 van De Tweesprong. De school fuseerde met 
De Wiekslag en met de jaren werd de doelgroep 
vergroot. Ook leerlingen van lagere groepen 
konden zich aanmelden. Ouders, leerkrachten 
en oud-leerlingen waren eveneens welkom. De 
laatste jaren doen ook 4- en 5-jaren (‘de puppies’) 
mee. Mede dankzij sponsor Bikeman, de mobiele 
Zwijndrechtse fietsenmaker, krijgt na afloop ie-
dereen een medaille, een flesje water en kan er op 
vertoon van het startnummer bij de ijskar een ijsje 
gehaald worden. De ‘Mees Kees’-race is al met al 
een hele organisatie. Tak kan daarbij op de steun 
rekenen van het team, van de leerkrachten Ed-
ward Pieters en Ellen Noodelijk in het bijzonder.

Voetbal/hardlopen
Kees Tak meldde zich in ’63 aan bij Groote Lindt. 
Hij speelde jarenlang in het eerste elftal en fun-
geerde er als jeugdcommissielid. Vanaf ’78 ging hij 
voetbal met hardlopen combineren. “In het begin 
was dat om de conditie op peil te houden,” vertelt 
de Zwijndrechtenaar. “Maar ik ontdekte dat ik er 
heel veel energie uithaalde. Toen ik later in een 
lager elftal speelde, vonden m’n maatjes het pri-
ma dat ik tot de winsterstop meevoetbalde en me 
vanaf januari op het hardlopen richtte. Bij Parthe-
non ging ik trainen onder duurloopspecialist Peter 
Slijkoord. In totaal liep ik elf marathons: tien keer 
Rotterdam, één keer Amsterdam. Rotterdam ’95 
was de snelste: 2.39 uur.”

Loopvirus
Kees Tak, die nog altijd drie tot vier keer per week 

traint en zo eens in de maand een duurloopje op 
de hardloopkalender uitkiest, droeg het loopvirus 
over op zijn ‘eigen’ leerlingen, maar uiteindelijk 
op de basisschoolleerlingen van heel Zwijndrecht. 
Toen de Verkerkloop in ’98 in ere werd hersteld 
was Kees Tak erbij als vertegenwoordiger van 
de basisscholen. Het is een rol die hij nog altijd 
vervult. En niet zonder succes, want de laatste 
jaren staan er steeds zo’n duizend leerlingen aan 
de start. Door zijn connecties met de Toppiecoa-
ches werden er dit jaar ter voorbereiding op de 
Verkerkloop trainingen in het Develpark en in het 
Noordpark opgezet. Gelet op de belangstelling 
een geslaagde activiteit.

Wisselbekers
Maar nu eerst de ‘Mees Kees’-race. Om 15.00 uur 
begint het met de run voor de puppies. Twee oud-
leerlingen Kevin Verboom (16) en Denzley Griët 
(15) fungeren dan als voorlopers. Bij de laatste 
start (17.30 uur) zijn zij ook van de partij,; in de 
categorie ouders, leerkrachten en oud-leerlingen. 
Voor de meisjes (10-12 jaar) en voor de jongens 
(10-12 jaar) zijn er wisselbekers beschikbaar. 
“Toen ik afscheid nam, kwam de school met wis-
selbekers. Dat was slim van ze,” lacht Kees Tak. 
“Zo van op die manier gaat Kees wel door.”

Tekst en foto: Michel van Straten

Kees Tak blijft de jeugd inspireren

Kees Tak: de passie van 
een hardloopliefhebber
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Levensloop van John van Gilst

Levensloop van 
Nicolette Steegeling - Bakvis

aandenken aan 
unieke marathon

aan de start van 
Wolfskamerloop

“Mister Rotterdam Marathon”
Tijdens onze, op 26 juni 2021 in Hotel Midland in 
Utrecht, gehouden ALV kreeg ik de toezegging van 
John van Gilst om met hem in ’s-Gravendeel over 
zijn leven, maar vooral over de sportieve kant, te 
keuvelen. Het werd op dinsdag 27 juli een heerlijk 
ontspannen samenzijn en in een nutshell wil ik jullie 
daarin meenemen.

Rotterdam en omgeving
John zag op 15 augustus 1944 in Rotterdam-
Delfshaven het levenslicht en groeide daar in de 
moeilijke eerste naoorlogse jaren op en woonde 
van ’68 tot ’73 met zijn latere huwelijkspartner op 
een woonark in Rotterdam-IJsselmonde. Na zijn 
huwelijk in ’72 werd een jaar later een rijtjeswo-
ning in ’s-Gravendeel zijn nieuwe stek. Via enkele 
andere woonplekjes uiteindelijk in 1986 zijn hui-
dige ‘stulpje’ aan de Mijlweg in ’s-Gravendeel be-
trokken waar hij zich, naast zijn vele sportieve uit-

spattingen, met veel plezier op alle huishoudelijke 
zaken en klusjes stort. Met ander woorden, John 
was, is en zal zeker nog wel een bezig bijtje blij-
ven. In 1992 volgde een scheiding. Vanaf die pe-
riode woont hij alleen. In de periode tot nu heeft 
John twee lange relaties gehad van resp. 6,5 en 
8,5 jaar. Momenteel is hij weer single. Zijn twee 
kinderen en drie kleinkinderen (ook allen sportief 
bezig) brengen ook van tijd tot tijd reuring in huize 
Van Gilst.

Beroepen
Na de opleidingen MULO een periode bij ver-
schillende werkgevers als boekhoudkundig me-
dewerker aan de slag gegaan. Ondertussen het 
praktijkdiploma Boekhouden gehaald. Vanaf ‘74 
bij de Bottelmaatschappij van Coca Cola in Schie-
dam 7 jaar gewerkt als hoofd salarisadministra-
tie en assistent Hoofd Personeelszaken. Tijdens 
die periode de opleidingen MBO en HBO perso-
neelswerk afgerond. Tevens  5 jaar personeels-
manager (tegenwoordig H.R. – Human Resource) 

 “Wat kan/doet ze niet?“ 
In het pittoreske dorpje Papekop is ‘NB on the road” 
gevestigd. Het transportbedrijf van Nicolette Steege-
ling – Bakvis dat uitsluitend “op afroep” goederen ver-
voert voor enkele vaste klanten. Dit vervoer gaat over 
het algemeen over de Nederlandse wegen, maar óók 
ritjes naar Zuid-Duitsland, België, Frankrijk, Engeland, 
Denemarken en zelfs Zweden kunnen als donderslag 
bij heldere hemel voorkomen.  Dit laatste impliceert 
dat Nicolette altijd haar loop-outfit, skates en eventu-
eel haar step meeneemt, want onderweg kan immers 
geïmproviseerd worden om tussendoor tóch een trai-
ning te doen. 

Roots in Amsterdam
Nicolette is op 12 augustus 1964 in Amsterdam 
geboren en -niet vreemd natuurlijk- nog steeds fer-
vent Ajax-supportster. In 1968 verruilde het gezin 
Amsterdam voor Uithoorn, maar Nicolette bleef 
nog heel lang bij vv Osdorp voetballen. Haar vader 
zorgde op haar 6e voor een echt racefietsje en er 
werd iedere zaterdag de rit Uithoorn-Santpoort v.v. 
gereden. 

De MAVO werd succesvol afgerond en daarna op 
het MBO het diploma KVJV (Kinder-Verzorging 
Jeugd-Verzorging) voor begeleiding van jeugd van 0 
tot 18 jaar behaald. 

geweest in Geldermalsen.  In 1986 het bedrijfsle-
ven vaarwel gezegd en leraar kantoorpraktijk bij 
het KMBO (Kort Middelbaar Beroeps Onderwijs) 
geworden. Na in 1999 geveld geweest te zijn door 
een burn-out in 2001 op 57-jarige leeftijd gestopt 
met ‘arbeid’ en heel veel tijd gemaakt voor spor-
tieve hobby’s. 

Van voetbal naar marathon
Sport loopt als een hele grote dikke draad door zijn 
leven. In 1954 lid geworden van SVV in Schiedam 
en fanatiek voorhoedespeler geweest. Vanaf ca 
’60 als lid van supportersvereniging Door Weer en 
Wind (heel vaak liftend!)  naar de uitwedstrijden 
van SVV in o.a. Delft, Haarlem, Utrecht geweest.  
Lid geworden van de SVHV, wat staat voor Schie-
damse Voetbal en Honkbal Vereniging. Óók van 
Atletiekvereniging Minerva, later met DOS gefu-
seerd tot AVR (Atletiekvereniging Rotterdam). In 
zijn militaire dienstperiode -gediend in Maastricht, 
Roermond-], Harderwijk en Nieuwersluis liep John 
de 100 m in 12.1 sec. en blonk hij uit op de afstan-
den tot ca 1000 m. Toen hij in zijn 44e levensjaar 
zijn ‘voetbalkicks’ aan de wilgen hing, was in 1988 
de Rotterdam Marathon een nieuwe uitdaging en 
deze allereerste marathon werd gelopen in een 
fraai p.r. van 3.38 waarmee hij 2244e werd van 
ruim 4000 finishers! Knappe prestatie. 

Vele marathons
ROTTERDAM werd zijn marathon en via 3.32, 
3.28, 3.25, 3.15 en 3.13 kon hij in 1994 in zijn ze-
vende Rotterdam Marathon zijn p.r. van 3.06.27 in 
de boeken (laten) noteren. Na 10 jaar op rij Rotter-
dam gelopen te hebben, is hij ook elders gaan ren-
nen, waarbij Leiden, Utrecht, de Jungfrau (in ‘97 in 
4.36.47), Frankfurt, Berlijn (met zijn vriend gelo-
pen in 5.01.59), Amsterdam, New York, Dublin, Ita-
lië 2x Maranello-Carpi(Ferrari), Helsinki nog steeds 
tot zijn verbeelding spreken. Ook sweet memories 
aan de marathons in Radenski-Slovenië en Gdanks 
in Polen en dichter bij huis in het Belgische Lier.  

Mooie resultaten als avVN lid
Op 01.01.2010 “gedwongen” lid geworden van 
avVN om voortaan plaatsing in de uitslagen op de 
NK’s mogelijk te maken. In 2015 een 3e plaats op 
het NK van de halve marathon in Leiden!  De reeks 
Rotterdam-Marathons werd in 2018 wegens nier-
steenproblemen onderbroken maar in 2019 -in 
zijn één-en-dertigste - was John tóch weer present 
en eindigde met een eindtijd van 5.31.03. als oud-
ste deelnemende én uitlopende veteraan!  Dat was 
zijn 55e marathon in totaal en zijn carrière sloot hij 
als Rotterdammer -écht wel- af in já: Amsterdam 
in 5.44 uur. Rotterdam 2020 en 2021 zijn afgelast 
maar door een opstandige rikketik zou John tóch 
verstek hebben moeten gaan. 

Buitenlandse reizen
Denk niet dat alleen ’t lopen van marathons John’s 
sportieve loopbaan besloeg. Nee hoor, hij deinsde 
niet terug voor extreem lange afstand fietstoer-
tochten, zoals 30 dagen in/door Normandië-Bre-
tagne. In 2008 drie weken in Ierland en in 2009 
met de auto 6 weken onderweg naar Finland voor 

Veel activiteiten
Altijd druk bezig betekent óók meer risico lopen op 
blessures: Op de tokkelbaan ging iets vreselijk mis en 
zat ze met een op drie plaatsen gebroken been in het 
gips. Turnen was altijd een vreselijke opgave hoewel 
de bekende “apenkooi” steeds gekoesterd werd. Tus-
sendoor op haar 18e ook snel ff het motorrijbewijs 
halen en meteen zélf op pad op haar rode off-road 
KE 175 Kicks. Met haar 19 jaar bestierde ze haar ei-
gen peuterspeelzaal in Kudelstaart. 

Tomba la Bomba
Naast haar voetbal vond ze ook veel ontspanning in 
het alpineskiën. De combinatie skiën en peuterspeel-
zaal was -door de diverse vakantieperikelen- verre 
van ideaal en dus werd de peuterspeelzaal vaarwel 
gezegd en werk gevonden bij een planten- annex 
bloemenkweker, zodat in de zomermaanden over-
uurtjes opgespaard konden worden om extra lang 
in het Oostenrijkse de winter in de sneeuw door te 
kunnen brengen. 

Voetbal werd flink minder, maar daar kwam het trai-
nen voor het wielrennen met haar vader voor in de 
plaats. Skiën kreeg tussen haar 22e en 29e levens-
jaar prioriteit ! Mooie resultaten op de lange latten 
werden door “Tomba la Bomba” (Nicolettes bijnaam) 
behaald.  

de marathon in Helsinki op zijn 65ste verjaar-
dag. Later nog de Kerstman in Rovaniemi (op de 
poolcirkel) en de Noordkaap bezocht. Ook ‘ritje 
Zwitserland’  1135 km in 14 dagen was een mooie 
tocht. 

Kascontrole
Als trouw lid van onze vereniging heeft John al 
meerdere malen als lid van de kascommissie zijn 
steentje bijgedragen aan de controle van de finan-
ciële cijfertjes, waarvoor het bestuur hem zeer er-
kentelijk is. Ook die van 2021 zal hij in 2022 wéér 
onder de loep leggen! 

Genieten met volle teugen
Een héél mooie stalen ros hangt keurig gepoetst 
en gepolijst klaar en daarop zittend én stevig trap-
pend voelt John de wind in zijn wapperende ma-
nen. Maar ook van zijn wandelingen en korte(re) 
hardloopjes komt hij met plezier thuis terug. Ook 
vindt hij veel voldoening in het tuinieren, schil-
deren en ander onderhoud in én aan zijn fraaie 
huis. Kortom, hij geniet met volle teugen van het 
leven. Met het verhalen van véél anekdotes, het 
maken van notities én foto’s en het bekijken van 
albums, vloog de tijd deze middag voorbij! En……. 
met een goed gevuld buikje toog ik op weg naar 
Papekop waar het volgende interview ook nog op 
het programma stond. 

John, het was een heerlijke middag. Dank je wel. 
 
Mart Verboord
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Nicolette

Schatkamer

prijzenkast

Wisselingen van werkplek
In 1993 in Haarzuilens met Rob ge-
huwd. Sport wordt uitgebreid met 
mountainbiken en waterskiën op o.a. 
het Gardameer. De nieuwe racefiets 
werd door “Grandis uit Verona” op 
maat als een juweeltje gemaakt. Let’s 
say: de Ferrari onder de fietsen!  In 
’94 werd zoon Patrick geboren en kon 
Nicolette haar werkzaamheden bij de 
kwekerij nog lekker voortzetten.  Na 
de geboorte van zoon Youri werd een 
grote werkswitch gemaakt en, geloof 
’t of niet, nog wel naar de politie!  In 
2003 ging Nicolette taxi rijden en 
kwam ook Jeroen Steegeling stevig in 
beeld. Sport werd door het taxi-rijden 
aanzienlijk minder en ook een pols-
breuk deed daar geen goed aan. 

Halve marathons
Door hun huwelijk in 2005 en wonend in Woerden 
werd per fiets de verre, mooie omgeving verkend.  
In 2010 werd een aanvang gemaakt met pakketten-
bezorging en kwam er weer wat meer vrije tijd. Ook 

begon de looptraining met afstandjes 
van lantaarnpaal tot lantaarnpaal……. 
Dit alles voor haar eerste loopje van 
5 km in Utrecht waar ze 217e werd 
van de 502 deelneemsters, met een 
fraaie tijd van 31.12! Ze had de smaak 
te pakken en de ene na de andere 
wedstrijd werd aan de uitslagenkar 
gehangen. Naast haar 18 km Berg-
trail-run in Lunteren liep ze in 2014 
haar eerste halve in Parijs in 2.23 maar 
die tijd werd in haar 2e halve (ook in 
2014 in Amsterdam) uit de boeken 
gelopen met een tijd nét onder de 2 
uur: 1.59.54. 

Loopresultaten
Nog wat tijden, want elk jaar was er 
fikse progressie: in 2015 de 5 km 
Dekkersloop Zoetermeer in 24.03. 
wat een 3e plaats bij de 35+  en 5e in 
de eindrangschikking opleverde. 2015 
was het beste loopjaar:  naast de ge-
noemde 5 km, de snelste 10 km bij de 
Utrechtse Science-loop in 51.00 rond. 
De Oranjeloop in Ter 
Aar van 15km ging 
in 1.14.23 en de 20 

km van Alphen aan de Rijn geëin-
digd in een mooie tijd van 1.46.13.  
Voeg daar ook nog de 1.56.54. bij 
voor de ½ marathon van Amster-
dam, dan is het een schitterend 
‘diploma’!  Uitspattingen in 2019: 
de 1/1 Ronde Venen Marathon in 
4.57.44 én haar langste trail van 
45 km én 3000 hm in Piztal. 

Nieuwe passie: steppen
Naast de eerder genoemde spor-
ten ontdekte Nicolette ook skaten, 
maar dat werd geen echt succes, 
want het écht remmen was moei-
lijk! Wél skate ze recreatief de 1/2 

van Amsterdam. Wat voor haar wél een succes werd, 
bleek het ‘steppen’!  Een pracht attribuut om  duur-
vermogen te verbeteren met regelmatige tochtjes 
van 10 tot 30 km met een step met groot voorwiel 
en klein achterwieltje.  Wil je écht lange tochten ma-
ken, dan zijn de race-steps met twee grote wielen 
zeker een must. Wil je off-road steppen: dan is de 
MTB-step een aanrader.  

En op het water “suppen”
Zeker het vermelden waard is, dat Nicolette met 
Jeroen regelmatig meerdaagse steptochten maken 
van ca 80 km+ zoals bv. delen van het Pieterpad en 
de Elfstedentocht  Ook is ze intussen een talent bij 
het snel opkomende ‘suppen’. De eerste brede plank 
werd al snel ingeruild voor een snelle plank en nu  
worden in de omgeving van Papekop vele kilometers 
afgelegd. Vaak ligt hun lieve hondje Doesja voorop te 
genieten van de inspanningen van het baasje.  

Samen lang onderweg
De combinatie werk én sport is mooi in balans. Sport 
wordt aangepast aan de ritten met de pakketten en 
de trainingen kunnen daardoor door heel het (bui-
ten)land plaatsvinden.  De balans in afstanden tus-
sen werk én sport is compleet van slag.  Met de auto 
en/of motor wordt ca 120.000 km afgelegd en dat is  
voetballend, skiënd, lopend, skatend, wielrennend, 
steppend of suppend -zelfs alles  optellend- voor 
Nicolette een onmogelijke afstand.  Echtgenoot 
Jeroen vergezeld haar op veel trainingen, zorgt dan 
uiteraard ook voor de inwendige mens en het mate-
riaal.  Samen maken ze vaak op hun motoren lange, 
rustige en ontspannende toertochten in binnen- en 
buitenland.  

Bijzondere verhalen
Tijdens de super gezellige uurtjes, waarvoor hartelijk 
dank, heb ik veel spannende en bijzondere beleve-
nissen te horen gekregen. Soms zelfs niet te geloven 
anekdotes. Mocht je eens in de gelegenheid zijn of 
komen: trek ruim voldoende tijd uit om met haar/hen 
over sport, training en/of transport van gedachten 
te wisselen! 

Let overal op de wegen op de bestelauto’s van ‘NB 
on the road’ én daarbuiten op de sportieve inspan-
ningen van Nicolette.
 
Mart Verboord

In de achtste editie van de column Ultra beschrijft Bram Bakker zijn triathlon ervaringen in Almere en 
Frankfurt (lees elders in dit blad). Hierbij wordt ook zijn volgende doel, de Iron Man van Nice (2020), aan-
gekondigd. Genoemde wedstrijd is afgelast, maar Bram is momenteel weer volop in training voor een Iron 
Man. Op Facebook deelde hij afgelopen maand zijn ervaringen. Een verhaal waarin hij zijn overdenkingen, 
ambities en drijfveren bespreekt en dat veel van onze (veteranen) leden zal aanspreken en ook voor me-
nigeen herkenbaar is. Bedankt Bram, dat ik je verhaal in avVN nieuws mag delen.

Toon Verkerk

Het feit dat ik over minder dan twee maanden geen psy-
chiater meer ben, bezorgt me geen onrust meer. Het is 
goed zo, de manier waarop het vak beoefend moet wor-
den volgens de richtlijnen van de beroepsgroep en mijn 
persoonlijke visie op het hulpverlenerschap zijn te ver uit 
elkaar geraakt.

Of het vak de afgelopen decennia wezenlijk is ver-
anderd, durf ik niet te zeggen. Ikzelf wel: ik maak me 
minder druk over misstanden, heb weinig behoefte 
meer kritiek te leveren en wil in de anonimiteit van 
de spreekkamer (of gewoon in de buitenlucht, tijdens 
een wandeling) proberen van betekenis te zijn voor 
mensen in psychische nood.

Mijn persoonlijke verandering heeft vooral te maken 
met meer gevoel, en minder strijd. Zacht blijven in 
plaats van er met gestrekt been in te gaan.
In mijn persoonlijke relaties is het rustiger, mede 
doordat ik mijn dierbaren minder lastig val met mijn 
stevige opinies.
Wat niet veranderd is, en ik weet (nog) niet waarom, 
is de onweerstaanbare neiging mezelf wel hard aan 
te pakken. Waar anderen lekker ontspannen, ga ik 
mezelf lichamelijk afbeulen. Vooral op vakantie, voor 
mij vaak meer een trainingskamp. Ik moet en zal pres-
teren en niet eens om indruk te maken op anderen. 
Werkelijk geen idee wat ik mezelf wil bewijzen. Op je 
57e een hele triatlon gaan doen is eigenaardig, dat 
weet ik ook wel.

‘Je bent gek’ zei ik tegen mezelf toen ik deze week 
met mijn racefiets tegen het asfalt kwakte in een af-
daling in de Spaanse bergen in de buurt van Finca La 
Vida (aanrader!). Na uitgebreide wondverzorging en 
een medische check-up stapte ik gewoon weer op 
en reed mijn voorgenomen trainingsronde uit. Beetje 
beurs, het lichaam, maar de dag na de val toch mijn 
training met de hoogste gemiddelde snelheid. Spor-
ten gaat aan de hand van getallen bij mij, met een app 
registreer ik werkelijk alles.

Ergens moet dit toch vandaan komen? Ik zou zo graag 
nog eens willen begrijpen wat mij (en talloze andere 
vijftigers) aanzet tot deze sportverdwazing. Een ‘nor-
male’ leeftijdgenoot zou ik voor gek verklaren, zoals 
de mensen die mij kennen me natuurlijk ook voor gek 
verklaren. Maar toch: ik kan er niet mee stoppen…
Zou er een parallel zijn met het zelfbeschadigende 
gedrag van iemand die automutileert of anorexia 

Trainen voor weer 
een nieuwe uitdaging

No pain, no Spain

heeft? Of zijn er overeenkomsten met alcoholisten, 
die ook niet kunnen stoppen terwijl ze weten dat 
drank slecht voor je is?
Maak ik lekkere neurotransmitters aan door te spor-
ten, of werk ik stress uit mijn systeem, zoals anderen 
dat doen met behulp van meditatie? Waarom ga ik 
niet gewoon vissen?

Hoe dan ook: bij mijn groeiende overtuiging dat ons 
lichaam de bewaarplek is van de ingrijpende ervarin-
gen in ons vroegere leven past de vraag waar mijn ei-
gen sportgedrag voor staat. Een psychiater gaat het 
me vrij zeker niet vertellen en mijn persoonlijke zoek-
tocht naar antwoorden is nog maar net begonnen. 

Na die Iron Man wil ik gaan afbouwen, om te ervaren 
wat er dan met mij en mijn lichaam gebeurt. Tegelij-
kertijd voel ik al weer de neiging opkomen een nieuw 
ambitieus sportdoel te stellen, een ultramarathon in 
2023 of zo. Wat in ieder geval een rol speelt is dat 
ik mezelf wil bewijzen dat ik nog een beetje mee kan 
komen. Stom he?
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‘OMLOOP’ zonder oploop

2021 Dubbelloops

In vervoering van het aangekondigde mooie weer 
voerde mijn looppad op een vroege ochtend eind mei 
naar Ter Heijde. Dit kleine dorpje (695 inw.) ligt in 
het Westland achter Monster aan de kust. Plaatselijk 
ook bekend als ‘De Heij’, wat zijn naam dankt aan 
een vroegere oude zijarm van de Maas. Tot vorig jaar 
werd daar alti jd op een vrijdagavond in mei of juni 
de ‘Omloop’ gehouden. Een gezellige loop langs duin 
en strand met na afl oop in het dorpshuis veel lopers 
en bier. Ik, en met mij vele regiogenoten, miste deze 
‘Omloop’ vanwege de coronamaatregelen al voor de 
2e keer. 

Geen buien
In mijn herinnering leeft  nog de editi e van 2015. 
Op de eerste offi  ciële tropische dag toen (vrijdag 
5 juni) was ook de 9e Omloop van Ter Heijde ge-
pland. De, ook volgens buienradar voorspelde, 
onweers- en omslagbui van 19.00 uur dreigde 
wel roet in het eten te gooien, maar de organisa-
ti e had opgelucht naar het brekende wolkendek 

boven het “glasdek” van het Westland gekeken 
en liet de wedstrijd om 20.15 uur toch van start 
gaan. 

Een puff end loopje
De Omloop is 10km en daarvoor moeten er 2 

ronden worden gelopen, overwegend over duin-
fi etspaden. Eerdere editi es voerden nog over het 
strand waarbij de strandopgangen en naderhand 

de aangelegde ‘Zandmotor’ fl inke kuitenbijters wa-
ren. Het verwachte noodweer had wel het aantal 
ook verwachte deelnemers met circa 50 % gere-
duceerd, maar er gingen er toch genoeg (180) van 
start om het op een wedstrijd te laten lijken. De 
vochti gheidsgraad en het duin bij het Schelpenpad 
was hoog zat zodat het, voor mij en naar ik hoopte 
ook voor anderen, een puff end loopje werd. 

Een podiumplaats
De 52.25 op de fi nishlijn was evenals het meege-
vallen weer een opluchti ng en net weer een klein 
minuutje sneller dan bij de ‘Golden Tenloop’ een 
paar weken eerder. In het plaatselijke dorpshuis 
‘Het Vrondel’ werd ti jdens de prijsuitreiking de 
nog  aanwezige tropische warmte aangevuld met 
de nog na zwetende lopers hetgeen de bieromzet 
ten goede kwam. Het was gezellig en te midden 
van de herrie en de dranklucht mocht ik zelfs het 
podium besti jgen als 1e M70. Dat is nou precies 
zo aardig aan dit loopje, dat er ook een klasse voor 
deze uitstervende groep mannen is. Kom je helaas 
zelden nog tegen, maar het geeft  wel een boost 

om extra je best te doen. Meestal wordt alles bo-
ven de 55 jaar al op een hoop gegooid. Gelukkig in 
Ter Heijde dus niet. Om mijn overwinning in per-
specti ef te plaatsen moet ik vermelden dat er aan 
zo’n wedstrijdje natuurlijk geen ti entallen zeventi g 
plussers meer meedoen. Maar om te winnen moet 
je nog alti jd nummer twee voorblijven. 

Overladen met prijzen
Een bos bloemen en een buurtbox “BoereGoed” 
vielen mij ten deel, waardoor ik twee weken niet 
meer naar de groenteboer hoefde om duurzame, 
verse en gezonde groente en fruit uit de buurt te 
halen. Na een zware avond zocht ik, een zware 
doos met groenten torsend, mijn auto op die ik 
achteraf wel wat dichterbij had mogen parkeren. 
Gênant eigenlijk, bedacht ik, dat ze een oude man 
sjouwend en wel, in het donker, vermoeid en met 
bier in z’n lijf, in z’n uppie over straat lieten gaan. 
Toch kwam ik veilig thuis toen.

Prima omstandigheden
Deze herinnering op z’n beloop latend, bij een half 
bewolkte hemel en een pretti  ge looptemperatuur 
van 13 C˚, toch maar weer eens langs het dubbel-
loops kanon van Maarten Tromp in Ter Heijde ge-
lopen. Zoals algemeen (?) bekend, sneuvelde deze 
zeeheld in 1653 in de slag bij Ter Heijde; met de 
Engelse vloot kon je immers geen loopje nemen! 
Voorbij de bebouwing ging ik bij de Molenslag het 
strand op om te genieten van zon, zeezicht en laag 
water. Op het strand liep het nog niet storm, de 
enige die liep was ik zelf en de storm liep er ge-
lukkig ook niet. Slechts een lichte bries vanuit zee 
vergezelde mij evenals het monotone geluid van 
de omkrullende golfslag. In een heerlijke rust be-
reikte ik slag ‘Beukel’ waarna ik, na nog geen 3 km, 
thuis zou kunnen zijn om zo’n 11 km vol te maken. 
Vanwege de prima omstandigheden (hard zand en 
windarm) liet ik deze slag lopen en hobbelde door 
naar  Hoek van Holland. 

Vertrouwen voor de komende CPC
Het strand bleef leeg en naakt, zelfs het deel dat 
daar juist voor bestemd was. Geen enkele oploop 
viel in deze omloop waar te nemen, of het moet 
een oploopje van de prullenbakken zijn geweest, 
die in een keurige slagorde stonden opgesteld. Ook 
nabij de pier, behalve deze vogels zelf, geen zwaan 
kleef aan. Na 7km zandlopen ging ik ‘duin’lopend 
terug door het Roomse en Nieuwlandse duin naar 
mijn startpunt, waardoor ik de 20 km volmaakte 
(gem 6,56 min/km). Het was alweer een jaar ge-

leden (CPC mrt 2020) dat ik zover, gelijk het ka-
non van Tromp, uit mijn loopslof ben geschoten. 
Het raakte alleen mij zelf en dan nog van vreugde. 
Mijn streven om in mijn 80e levensjaar opnieuw 
aan de (uitgestelde) CPC-loop op 26 september 
mee te doen, komt weer een stapje dichterbij. Ik 
voelde mij een blij mens, omdat de oude beentjes 
het met fl inke stapjes op een lang loopje hadden 
gezet. Het was de ‘Omloop’ en nog verder door- 
en omlopen best waard geweest!

Joop Raaphorst

2015 BoereGoed

Zeeblauwshirt

Zicht op Hoek 
van Holland
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Wat Walter heeft 
Klaas wil een marathon onder de 3 uur lopen. En een 
keer 100 km achter elkaar. Maar het liefst wil hij wat 
Walter doet.

Walter van Gelderen doet iets wat ik ook heel 
graag zou willen. Hij liep niet zoals Eliud Kipchoge 
de marathon in 1:59:40, niet de halve in 57:32 zo-
als Kibiwott  Kandie deed in Valencia. Hij heeft  ook 
nog nooit 100 kilometer gelopen en al helemaal 

niet in de 6 uur, 9 minuten en 14 seconden waarin 
Nao Kazami dat deed. Walter heeft  hard genoeg 
gelopen, daar niet van. Hij stond weet ik hoe vaak 
op een podium, won zelfs nati onale ti tels. Maar dat 
is niet wat ik bedoel.

Een ti jdje terug stuurde Walter mij een bericht. Hij 
had mijn boek (Ren voor je leven) gelezen en her-
kende daar veel in. Net als ik was hij namelijk een 
stevige drinker, net als ik zó problemati sch stevig 
dat we onszelf als alcoholist identi fi ceren. Anders 
dan ik liep Walter al in zijn drinkti jd heel veel en 
heel hard. Maar van dat drinken werd hij bepaald 
niet gelukkig en het leverde een hoop ellende op. 
Vooral dat ongelukkige en die ellende las hij ook 
terug in mijn verhaal.

Maar goed, hij stuurde dus een bericht. Dat het 

hem leuk leek om eens samen te lopen en wat erva-
ringen uit te wisselen. Hij zou samen met zijn loop-
maat Ton de virtuele Groet uit Schoorl Run lopen, 
de halve marathon. Of ik mee wilde. Nou en of!

’s Ochtends om half acht ontmoett e ik de mannen 
op een nog donkere parkeerplaats. Over sneeuw- 
en ijsvrije fi etspaden en wegen zouden we naar 
Bergen aan Zee lopen, daar het strand op noord-
waarts naar Hargen en daar er weer af om via Groet 
terug naar Schoorl te lopen. Walter had me van te-
voren gezegd dat het niet hard zou gaan. Een halve 
marathon kon hij prima lopen, maar de snelheid was 
er bij hem wel af. Walter is namelijk 80.
De loopvrienden vertelden me onderweg van alles 
over de omgeving waar we liepen. Over de schaak-
gekke miljonair die Russische grootmeesters liet 
invliegen om hem te trainen, zodat hij wedstrijdjes 
bij de lokale club kon winnen. Of over de gevech-
ten tussen de Britt en en Russen aan de ene en de 
Fransen aan de andere kant die er eind 18e eeuw 
hadden plaatsgevonden. En hoe je volgens de le-
gende bij stormachti g weer de soldaten nog kon 

Eind 2020 kreeg ik een ti p om het boek “Ren voor je 
leven” te kopen. Ik zou er veel in kunnen herkennen. 
De ti tel sprak mij aan. Rennen doe ik graag, maar 
ren ik ook voor mijn leven? Om er achter te komen 
wat Klaas met de ti tel wilde aangeven, heb ik het 
boek gekocht en in een adem uitgelezen. Het is een 
verhaal van een stuurloos leven door verslaving aan 
alcohol en cocaïne, naar een leven waar hij de regie 
over heeft . Hij startt e met hardlopen in een kliniek 
in Zuid Afrika en ervoer onmiddellijk de therapeu-
ti sche werking daarvan. Hij is blijven lopen. Niet al-
leen om somberte en vluchtgedrag voor te zijn maar 
ook (en vooral) als een gezonde leefsti jl.

Zelf heb ik jaren lang als vrijwilliger/ervaringsdes-
kundige bij GGZ-NHN gewerkt en samen met een 
psychomotorisch therapeut en een behandelaar 
running therapie aan cliënten gegeven. Decennia 
lang was alcohol mijn vriend en vijand. 

De vriend heb ik ontmaskerd, de vijand ontwapend. 
Hardlopen heeft  hierbij een cruciale rol gespeeld. 
Toen ik het boek gelezen had, was ik erg gemoti -
veerd om Klaas live te ontmoeten. En dat is gelukt!

Walter van Gelderen

Vooraf arti kel “Wat Walter heeft ” horen kermen. En dat Herman Gorter hier veel ge-
dichten had geschreven, maar dat hij zijn beroemde 
‘Mei’ helaas in Beverwijk aan het papier had toever-
trouwd. Aan Ton (62) bleek een historicus verloren 
te zijn gegaan.

Op het strand aangekomen werden we even sti l. De 
zon op het strand, platen ijs links en rechts. Sneeuw 
als poedersuiker tegen de duinen aan. Wolken plui-
zige strandlopertjes heen en weer rennend met de 
branding. Ik liep daar met twee mannen die hun le-
ven lang al verknoopt waren met de zee. Ton zou 
binnenkort de as van zijn moeder uitstrooien bij 
IJmuiden. Ze moest naar zee, dat kon niet anders.

Laatst hadden ze hier ook samen gelopen. Toen 
Walter een eigen gedicht ging voordragen dat hij 
over het strand en de zee had geschreven, had Ton 
gezegd ‘nou moet je ophouden’. Dit was het gedicht 
dat Ton op de rouwkaart van zijn moeder had ge-
zet. Alsof het voor haar geschreven was, zo precies 
paste het.

Strand, zee, wolken.

Weidsheid waarin ik

Verdwijn

Dromend over

Waar ik was

En waar ik nog wil zijn

Ik zou heel graag nog eens een marathon onder de 
drie uur lopen of een ultra van 100 kilometer vol-
brengen. Maar nog veel liever zou ik, net als Walter, 
op mijn 80e nog steeds op zondagochtend vroeg 
mijn veters strikken en verdwijnen in de weidsheid. 
Dromend over waar ik was en waar ik nog wil zijn.

Klaas Boomsma

Klaas Boomsma schrijft  regelmati g een Column voor 
Prorun.nl

Bovenstaand arti kel werd geplaatst op 1 maart jl.
Met dank aan Klaas Boomsma en Prorun.nl

Klaas en Walter

Klaas en Ton

Hardloopweekend Vlieland
Lekker trainen op het strand, struinen door de duinen en klimmen 
naar de vuurtoren. Duurloop, interval en techniek training.

inclusief: 
•  2x overnachting met ontbijt 

in hotel “Zeezicht”
•  2x 2-gangen diner
•  gratis fiets tijdens verblijf
•  3 hardlooptrainingen
• yogales voor runners
• filmvoorstelling
• duik in zee voor liefhebbers

IN MAART EN NOVEMBER
Voor iedere loper toegankelijk

Kijk voor exacte data en prijzen:
www.runningskills.nl

inschrijven: 
via inschrijfformulier op de site

niet inbegrepen:
•  vervoer naar en van Harlingen 

en kosten boottocht
•  consumpties

 
                       
 

zondag 28 november 2021 
 

  vijftiende 

  SPIJKENISSE MARATHON 
 
Programma: 
Marathon,  
Halve marathon, 10km en 5km 
- mooi, gecertificeerd parcours halve en hele marathon 
- snelle tijden zijn mogelijk, digitaal geregistreerd 
- start en finish op de atletiekbaan van SPARK 
- deelname aan circuit marathon- en ultracup 
- goede organisatie 
- prijzengeld totaal 3000 euro 
- winnaars 2019: Nick v.d. Bleeken en Leonie Ton 
- in 2019 1600 lopers waarvan 340 op de marathon 
 

   
Vanaf 1 juli 2021 is de inschrijving geopend! 
Meer informatie op www.spijkenissemarathon.nl 
Volg ons op facebook en twitter. 
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Trainingsweekend op Vlieland
In vervoering van het aangekondigde mooie 
weer Vrijdagochtend, een misti g Harlingen. 
Gelukkig vallen de twee refl ecterende jacks 
van “running skills” goed op. We zitt en goed. 
Een snelle kennismaking met andere lotge-
noten van dit trainingsweekend en dan gaan 
we los. We varen met forse slalombewegingen 
over een misti ge Waddenzee, maar als we Vlie-
land bereiken breekt de zon door. Natuurlijk!  

Skills en cultuur
Hotel Zeezicht ligt vlakbij, we kunnen de 
bagage kwijt en hier en daar is al een ka-
mersleutel beschikbaar. We halen onze 
huurfi etsen op, allemaal inclusief. We zijn 
niet alleen: iedereen op Vlieland lijkt een 
fi ets te huren, de mooiste varianten lijken 
beschikbaar. Na een drankje en een hapje 
is het om 13.15 uur verzamelen voor de 
eerste training. We dribbelen het dorp uit 
richti ng VVV, Voetbal Vereniging Vlieland, 
waar ons op het veld de eerste skills wor-
den bijgebracht: rekken, strekken, oefenin-
gen, loophouding,…. Daarna op weg naar 
het strand. Onderweg wordt er nog een 
cultureel stopje gemaakt bij een gedicht van 
Slauerhoff . Het zal niet het eerste gedicht 
zijn wat we op het eiland tegenkomen. 

Cadans, paslengte, bergop 
en bergaf
Op het strand aangekomen wordt deel 
twee van de skills bijgebracht: cadans (pas-
frequenti e) en paslengte. Eerst een minuut 
rennen zoals je normaal doet op een 10 km 
en met een simpel stokje een streep in het 
zand trekken, dan terug en dat dan herha-
len, eerste met grotere pas en daarna met 
een hogere cadans. Kijken waar je uitkomt 
t.o.v. “het eerste stokje”. En dan maar hopen 
dat je eerste streepje niet is weggespoeld 
door de Noordzee-baren.  Een stukje verder 
skills oefening 3, bergop en bergaf lopen. 
Heuveltjes genoeg op Vlieland. 

Fietsen, eten en slapen
Na de training stappen we op de fi ets, rijden naar een 
gedeelte van het opvallend bosrijke eiland, waar we 
het weekend verder niet komen, en maken daar nog 
een leuke wandeling. Daarna kunnen we eindelijk 
op het terras neervlijen voor een drankje. ’s Avonds 
wacht ons een lekker tweegangenmenu en daarna de 
lakens. Voor de liefh ebbers is er nog een verkenning 
te voet naar de vuurtoren voor de dag erna.

Verkenning van de vuurtoren
De volgende dag begint met regen, maar ook met een 
voortreff elijk ontbijtbuff et. Jammer dat we niet kun-
nen bunkeren, want er wacht een training. Met een 
licht uitstel a.g.v. meteorologische omstandigheden, 
vertrekken we naar het lett erlijke hoogtepunt van het 
eiland, de vuurtoren. Op 5 verschillende manieren 
overbruggen we het hoogteverschil van 45 meter: 
via konijnenpad (niet gezien), Liesbeth Listpad (ook 
niet gezien), trappetjes, bospad, gravel, asfalt, het is 
er allemaal op Vlieland. De vuurtoren lijkt steeds ver-
der weg en steeds hoger maar uiteindelijk halen we 

het allemaal. En running skills heeft  natuurlijk nog een 
verrassing in pett o, een zesde klimmetje. Het moet 
niet gekker worden! 

Yoga, de zeeduik en een bitt ertje
Na de training kan iedereen even lett erlijk op adem 
komen, een hapje en een drankje doen en zich gaan 
opmaken voor het middagprogramma: een lesje yoga, 
gevolgd door een duik in de Noordzee. Heerlijk ver-
frissend. Allebei! En na de duik ook hier weer een 
Running Skills verrassing: het Vlieland bitt ertje. Het is 
de dag van de versoepelingen dus het diner ’s avonds 
kan in het hotel worden genoten, gezellig met de hele 
groep bij elkaar. Prima!

Een duurloop
Dag drie, de laatste dag alweer. Er is een “late check-
out” geregeld, want er moet natuurlijk nog wel ge-
traind worden en een douche daarna is wel even lek-
ker. Op dribbelpas weer het dorp uit het bos in voor 
een gezamenlijke warming-up en stretch moment 
waarna we ons opmaken voor een lange duurloop. 
Het verschil in de groep wordt opgelost door op te 
splitsen in kleine groepjes en elke keer na een kilome-
ter of wat weer te verzamelen. Al met al worden er zo 
nog best wat kilometertjes afgelegd over het mooie 
eiland. Zo sluiten we het weekend heerlijk af. De zon 
schijnt volop dus genieten we vanaf het terras en be-
reiden ons voor op de reis terug.

Terug naar de wal
Een korte afsluiti ng van Running Skills en daar gaan 
we dan, terug naar de wal, ons eigen leven, onze ei-
gen vereniging, onze eigen loop schemaatjes maar wel 
met een heleboel “skills” in ons achterhoofd waar we 
mee aan de slag kunnen. Alleen het stokje om een 
streep in het zand te trekken is misschien niet voor 
iedereen alti jd even bruikbaar. Running Skills, dank 
voor het fantasti sche trainingsweekend op Vlieland.

Dick van der Kaaij

Yogales

Naar de vuurtoren

Paslengte en cadans

Loopscholing

10 OKTOBER 2021

38E WALLENLOOP38E WALLENLOOP

10 OKTOBER 2021
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Interval als wondermiddel 
In 1976 ben ik op mijn 20-ste begonnen met hardlo-
pen met als doel niet te dik te worden. Toen ik mee-
deed aan een plaatselijk loopje, “de krentenmikloop” 
in Zutphen, kocht ik na afl oop een trimboekje. Wan-
neer je na afl oop van een loop een stempel haalde 
en in een half jaar 200km totaal liep, kreeg je een 
gouden lopertje op een voetje. Dat leek mij wel wat, 
alleen moest je nogal aan de bak om die 200 km bij 
elkaar te krijgen. Gelukkig was daar de Midwinter-
marathon waar je 42 km in 1 loopje kon krijgen. Dat 
ti kte aan. Het bleek een hel en na 4u07 kwam ik bin-
nen. Dat één keer maar nooit weer.  

Beter worden
Maar het lopen van 
een marathon bleek 
bijeff ecten te heb-
ben. De omgeving 
vond het fantasti sch 
en een marathonlo-
per dat was wat. Ik 
werd zelfs gevraagd 
om training te ge-
ven aan een groep 
kamerbewoners van 
het huis waar ik toen 
op kamers woonde. 
Zelf werd ik lid van 
een atleti ekclub en 
Klaas de Ruiter gaf 
daar training en 
wanneer je gewoon 
deed wat hij deed, 
dan werd je goed.

Via Theo Bodaar 
naar Herman 
Verheul
Dat concept stond 
mij wel aan en ik 
ging dus alles doen 
wat Ep Winterman 
ook deed. Dat wierp 
zijn vruchten af en 3 
jaar later liep ik zelfs 
al 2u47. Toen ik in 
1979 met Veteranen 
Nederland naar de 
marathon van Athe-

ne was geweest, had ik Theo Bodaar ontmoet die 
mij aanraadde om eens met Herman Verheul te 
gaan praten. Eind 1980 trok ik de stoute schoe-
nen aan en ging een weekend bij Theo Bodaar lo-
geren en meetrainen met Phoenix.

3 uur trainen
Dat was een openbaring. In mijn ogen wereldtop-
pers als Klaas Lok, Ad Buijs en Joost Borm train-
den bij hem en waren als warming up een balletje 
aan het rond trappen. De training, fartlek, duurde 
haast 3 uur en bestond uit heel veel joggen, oe-
feningen en versnellinkjes. En de in mijn ogen vrij 
stevige Verheul deed alles mee (jaren later reali-
seerde ik me dat hij alleen het joggen en het voor-
doen van de oefeningen meedeed). 

met dermate zware verwondingen dat ik 6 weken 
in het ziekenhuis moest liggen en ook 15 weken 
niet kon hardlopen. Omdat ik alti jd gedacht had; 
Wat als ik Verheul direct was tegengekomen, was 
dit de gouden kans om helemaal opnieuw te be-
ginnen. Ik had me voorgenomen pas langere af-
standen te gaan lopen wanneer ik 5000m onder 
de 17 minuten kon. Dat duurde een half jaar, maar 
daarna ging alles heel snel. De eerste marathon 
was gelijk bingo in een pr van 2.35.12.

Variati e
Mijn weg er naar toe was voor veel mensen een 
inspirati e en voor ik het wist had ik een hele groep 
van goede lopers die ik trainde om me heen met 
maar 1 doel: mij verslaan.
Uit ervaring wist ik hoe geestdodend het was om 
alti jd maar hetzelfde te doen dag in dag uit. Het 
resultaat was er, maar de prijs was hoog. Ik pro-
beerde op het concept van Verheul gebaseerd 
een veel grotere variati e in de training aan te 
brengen. Bijvoorbeeld 4x400m 2x800m en 
1600m. Herman Verheul was daar niet blij 
mee. Je houdt jezelf voor de gek, was zijn 
commentaar. Daar had hij gelijk in, maar is 
hardlopen niet heel veel Mindfuck?

Handig hulpmiddel
Om de toenemende vraag naar een 
schema als richtlijn voor mij een 
beetje behapbaar te houden heb ik 
op een gegeven moment een spreadsheet 
gemaakt, waarin ik alleen maar een beste 1500m 
hoef aan te geven en de trainingsvormen en ti jden 
er dan automati sch uit rollen.

Interesse?
Mocht iemand interesse hebben, loop een 
1500m, geef mij de ti jd door via mail en ik stuur je 
de spreadsheet. Mijn mail is rin.groen@planet.nl. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. Ik zeg alti jd; 
Wat ik in 45 jaar lopen fout heb gedaan, hoeft  een 
ander niet fout te doen.

Rinus Groen

Niet wandelen, maar hardlopen
Na afl oop kwam hij naar me toe en vroeg wat ik 
liep aan ti jden. Trots antwoordde ik: “2.47”. “Wat!, 
een jonge knul 2.47 op de 800m?” “Nee, op de ma-
rathon”, antwoordde ik. “Ik wil niet weten wat je op 
de avondvierdaagse loopt” zei hij, “Wat loop je op 
échte afstanden; 1500m, 3000m en 5000m?” “Dat 
doe ik nooit” zei ik, “Dat is voor kinderen”. “Oké, ik 
maak wel een schema voor je, zodat je niet meer 
hoeft  te wandelen”. En inderdaad niet veel later 
kreeg via Theo per post een klein velletje met wat 
ik moest doen. 

Veel wedstrijden
Het was enorm monotoon wat ik moest trainen, 
maar de resultaten waren geweldig; 2x onder de 
2.40 een jaar later 2.39 en 2.38. Bovenal ik was 
veel uitgeruster dan na de harde tempolopen die 
ik alti jd met Ep Winterman deed. Het devies van 
Verheul was elke dag trainen, kun je dat niet dan 
train je te hard. Loop je een wedstrijd, dan hoef je 
niet te trainen die dag. Dat laatste was mijn escape 
aan het monotone en ik liep dus 2 jaar lang 100 
wedstrijden per jaar.

Aantrekkingskracht
Dat beter lopen had het bijeff ect dat heel veel 
lopers in Apeldoorn mijn progressie zagen en dat 
ook wilden. Ik werd dus gevraagd om trainer te 
worden bij AV Veluwe. En inderdaad het concept 
sloeg aan en dat inspireerde weer veel kennissen 
om bij de club te komen, die in no ti me uitgroeide 
van 60 naar 200 leden.

Omvang en snelheid
Wat was dat concept dan? Bij Verheul was het 
simpel of 15x200m, 10x400m of 6x1000m met 
dezelfde afstand rust. Dat progressief, dus elke 
maand een fracti e sneller. In de winter omvang 
(dus 4x per week 6x1000) en in de zomer snelheid 
(15x200). Inlopen voor en na de training en tussen 
de versnellingen in keutel tempo (dat gekeutel is 
dus 75% van de training). Veel wedstrijden. Iets dat 
Verheul wellicht over het hoofd heeft  gezien als 
reden voor het succes is het trainen in een groep. 
Heel veel dynamische gymnasti ekoefeningen voor 
een uitgebalanceerd spierkorset.

En de lange duurloop dan?
Net als Verheul kreeg ik ook veel tegenstand van 
met name mensen die hun duurloop wilden doen. 
Ik gaf aan dat ik voor Verheul gemiddeld 100 km 
per week liep en erna 130. Reken maar na; ik liep 
4km warm naar de baan daar deed ik 6x1000m 
met 1000m uitlopen. Na de versnelling en 4 km 
cooling down en dat 4 maal per week, was alleen 
al 80 km. Een lange duurloop deed ik niet, maar bij-
voorbeeld wel 45 minuten in- en uitlopen rond een 
halve marathon wedstrijd. Ook denk ik zelf dat de 
vetverbrandingsfase, die mensen opzoeken mid-
dels een lange duurloop, bij mij na een intensieve 
wedstrijd ti jdens het lange uitlopen werd bereikt.

Eerst kort en snel
Helaas werd ik in 1982 geschept door een auto 

standen te gaan lopen wanneer ik 5000m onder 
de 17 minuten kon. Dat duurde een half jaar, maar 
daarna ging alles heel snel. De eerste marathon 

Mijn weg er naar toe was voor veel mensen een 
inspirati e en voor ik het wist had ik een hele groep 
van goede lopers die ik trainde om me heen met 

Uit ervaring wist ik hoe geestdodend het was om 
alti jd maar hetzelfde te doen dag in dag uit. Het 
resultaat was er, maar de prijs was hoog. Ik pro-
beerde op het concept van Verheul gebaseerd 
een veel grotere variati e in de training aan te 
brengen. Bijvoorbeeld 4x400m 2x800m en 
1600m. Herman Verheul was daar niet blij 
mee. Je houdt jezelf voor de gek, was zijn 
commentaar. Daar had hij gelijk in, maar is 
hardlopen niet heel veel Mindfuck?

Om de toenemende vraag naar een 
schema als richtlijn voor mij een 
beetje behapbaar te houden heb ik 
op een gegeven moment een spreadsheet 
gemaakt, waarin ik alleen maar een beste 1500m 
hoef aan te geven en de trainingsvormen en ti jden 

Theo Bodaar 
en Rinus Groen

Herman met Ad, 
Klaas en Joost

Een klein velletje met 
wat ik moest doen
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 Arie van der Ham

Gaat niet om de snelheid, 
maar om het genieten
Ze hebben er lang op moeten wachten, maar de deel-
nemers aan de Halve van Nijkerk konden zaterdag 
eindelijk hun schoenen aantrekken. Wel is het hard-
loopevenement vanwege corona verdeeld over vier 
wedstrijden. Zaterdag gingen de lopers op de 5 en 10 
kilometer van start.

In totaal stonden zaterdag 12 en zondag 13 juni 
300 deelnemers aan de start om de Halve van Nij-
kerk te voltooien. Op beide dagen konden de deel-
nemers zich inschrijven voor de 5 of 10 kilometer 
loop die in het landelijke buitengebied rondom de 

Gelderse stad was 
ingetekend. Er was 
gekozen voor een 
ti jdslot om de lo-
pers na een lange 
windsti lte in een 
soort wedstrijd-
vorm weer aan 
een duurloop te 
laten proeven.

Organisator Eddy 
Wassink hoorde 
na afl oop bijna 
allemaal positi e-
ve geluiden van 
de deelnemers. 
„Sommige vroegen 
zich af waarom we 

ons juist nu in deze bizarre ti jd in allerlei bochten 
hadden gewrongen om dit evenement op de agenda 
te krijgen”, legt hij uit.

Wassink is er helder in. „In het najaar zien we geen 
mogelijkheid om de Halve van Nijkerk in de over-
volle agenda een plek te geven.”

Ons-kent-ons wereldje
Het antwoord van Wassink bereikte ook de 59-ja-
rige Henk Ruitenberg uit Putt en. „Ik vind het fan-
tasti sch dat de organisati e het heeft  aangedurfd om 
dit evenement van start laten gaan. Eindelijk kunnen 
we na een lange sti lte met een hele groep vrienden 
en bekenden sporti ef losgaan. Het is en blijft  ten-
slott e een ons-kent-ons wereldje. Vlak voor de start 
ben ik onder andere Arie van der Ham uit Polsbroek 

tegengekomen. Met hem voltooide ik elf jaar geleden 
de marathon van Athene. Vandaag probeer ik met 
hangen en wurgen te fi nishen.’’
Hangen en wurgen. Dat gold ook voor Henrike van 
Baren. Ze sjokte zich voort en deed meer dan een uur 
over de 10 kilometer. Maar het applaus aan de fi nish 
was er niet minder om. „Het circuit weet inmiddels 
dat ik alti jd als laatste eindig of de langzaamste ti jd 
op de klokken zet”, vertelt de Ermelose direct na het 
passeren van de bevrijdende fi nish. ,,Het gaat niet 
om de snelheid, maar om het genieten.’’

“Mijn referenti e om tempo te houden is 
mijn sporthorloge”
Dat gold ook voor Janick de Graaf. Voor de Spaken-
burgse atlete is deze wedstrijdvorm de eerste die 
ze meemaakt na de Henschotermeer Games die in 
augustus vorig jaar werden gehouden. „Ik heb in de 
tussenti jd uiteraard veel solo gelopen”, zegt de 27-ja-
rige De Graaf. „Via een mobiele applicati e op mijn 
telefoon heb ik rondom mijn woonplaats heel wat ki-
lometers afgelegd om fi t te blijven. Ik richt me de ko-
mende ti jd op de 10 kilometer. Mijn enige referenti e 
om tempo te houden is mijn sporthorloge. Ik probeer 
vandaag een gemiddelde snelheid van 15 kilometer 
per uur aan te houden.”

Wind grote vijand
Ook Han Wolsing had afgelopen zaterdag lang uit-
zicht op een eindti jd. Hij wilde onder de 40 minuten 
blijven. „Laat ik voorop stellen dat de omstandighe-
den top waren om voor de zesde keer aan de Halve 
van Nijkerk te verschijnen”, vertelt de 56-jarige duur-
loper uit de stal van de Amersfoortse atleti ekvereni-
ging Alti s. „Halverwege het parcours was de wind 
echter mijn grote vijand. Ik kon de vaart er niet meer 
inhouden. Ach, de ‘10’ in een ti jd van 40.24 minuten 
is niet eens zo slecht. Het is nog vroeg in het seizoen, 
zullen we maar zeggen.’’
Voorlopig moet Wolsing het naar eigen zeggen van 
dit soort wedstrijden hebben om straks weer aan een 
marathon mee te doen. ,,Door de coronamaatrege-
len moet ik namelijk eerst mijn conditi e goed op ni-
veau krikken. In oktober moet ik er staan. Dan begint 
de Amsterdam Marathon.”

Arjan Klaver
foto: © Rodney Kersten

“De Halve van Nijkerk” was 1 van de eerste evenementen die weer georganiseerd kon worden. In de 
weekenden 12/13 en 19/20 juni konden ruim 400 lopers van start gaan op de 5, 10 of 21.1 km. Met een 
beperkt aantal lopers per ti jdslot kon het afstand houden gegarandeerd worden. In het Algemeen Dagblad 
stond een mooi verslag van Arjan Klaver, waarin Arie van der Ham werd vernoemd en hij ook in avVN tenue 
op de foto stond.

Bertus van Kommer maakte ons att ent op dit verslag, hartelijk dank daarvoor.

redacti e

De Halve van Nijkerk Baannieuws 2021 
Vanaf juni is het baanseizoen weer begonnen. Van de 
atleten vanaf 60 jaar worden de resultaten nauwkeurig 
genoteerd en kunt u in de eerste nummers van 2022 
weer ranglijsten verwachten. Enkele prestati es wil ik 
hierbij al belichten.

Nederlands record discuswerpen
In de eerste plaats de verrichti ngen van avVN lid Jan 
van Hooft . Op 28 juli gooide hij met de discus een 
prachti g nati onaal record. Tijdens een baanwedstrijd 
bij GAC Gemert kwam hij tot een worp van 43,74 
m en dat was 47 cm verder dan het vorige record 

Nico Storre

van Teo Maat. Tevens goed voor een 3e plaats op de 
wereldranglijst 2021 (zie elders in dit blad)
Ook Jan Titulair kwam bij de discus in acti e. In het 
Belgische Beveren kwam hij tot 26.10 m.

Kogelstoten
Ook bij het kogelstoten mooie resultaten voor de 
avVN atleten. Jan van Hooft  noteerde 10.91 m. Jan 
Titulair stoott e naar 9.98 m. Onze Gijs Knoppert kan 
het ook nog niet laten en was met kogel in Steen-
wijk bezig. Gijs kwam tot 4.32 m in de leeft ijdsklasse 
M85.

Nog meer werpnummers
Bij het speerwerpen kwam Jan van Hooft  tot 30.15 
m ti jdens een wedstrijd in St.Niklaas België. Kogel-
slingeren blijkt ook een heel geliefd nummer te-
genwoordig. Jan van Hooft  slingerde de kogel naar 
35.88 m.

In Beveren schreven de Jannen ook in bij het ge-
wichtwerpen. Jan van Hooft  kwam tot 14.29 m en 
Jan Titulair wierp een afstand van 14.04 m.

Werpvijfk amp
Joop van den Brink van Forti us werkte een mooi 
werpvijfk amp af in Dordrecht; Kogelslingeren 14.22 
m, stoten 7.37, discus 16.42 m, speer 13.78 en ge-
wichtwerpen 8.09. Goed voor een puntentotaal van 
2411. Joop  is 89 jaar dus dat is zeer kras. 

En verder
Bij de springnummers  heb ik tot nu toe geen uitsla-
gen van avVN leden kunnen ontdekken.
Bij de loopnummers was het weer Gijs Knoppert, die 
in Steenwijk de 100 m  liep in 32.19 sec. Gijs is 87 
jaar en hij is dus wel een voorbeeld voor de andere 
leden die wel eens op de baan willen lopen. Rob van 
Heerden liep in Edam een 1.000 m in 3.55.48.

Wim Mouwer kwam op 9 juli in Kampen op de 
5.000 m uit. Wim liet 28.20.90 voor zich afdrukken.

Nico Storre

avVN Kilometerteller 2021
Tijdens de jaarvergadering van avVN op zaterdag 26 
juni 2021 jl. is besloten dat in geheel 2021 de virtuele 
wedstrijden blijven meetellen. 

De deelnemers aan de Kilometer-teller zijn daarover 
via een mail geïnformeerd. Inmiddels worden er her 
en der alweer (kleinschalige) hardloopwedstrijden 
georganiseerd en er is goede hoop dat vanaf sep-
tember het aantal evenementen nog gaat toenemen.
Tijdens de jaarvergadering werd overigens ook be-
sloten om, indien het organiseren van wedstrijden in 
2022 nog steeds niet volledig is vrij gegeven om de 
virtuele wedstrijden te handhaven.

Wat betreft  registrati e van de gelopen kilometers van 

deze virtuele wedstrijden is het nog steeds 
belangrijk om het bewijs van inschrijving 
en het bewijs van deelname (via een uitslag, 
Strava, Garminconnect e.d.) in te dienen.

In het avVN nieuws van december zullen we 
de deelnemers informeren over het opsturen 
van het kilometerboekje en de wijze van aanmel-
den voor het komende jaar.

Heeft  u op- of aanmerkingen m.b.t. de kilometerteller 
neem contact op met: 
Toon Verkerk: verkerktoon@gmail.com - 06-50266333

Veel succes met de kilometers!

de deelnemers informeren over het opsturen 
van het kilometerboekje en de wijze van aanmel-

Heeft  u op- of aanmerkingen m.b.t. de kilometerteller 
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Toon Verkerk

Jan van Hooft 
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KETO HUIS  
eerste hulp bij Keto levensstijl

Ons immuunsysteem bepaalt de reactie van het 
lichaam op infectieuze zaken zoals het coronavi-
rus. De kracht van ons immuunsysteem kan wor-
den beïnvloed door een aantal factoren, waar-
over we in vele gevallen zelf controle hebben. 
In dit artikel geven we je een aantal eenvoudige 
stappen om je immuunsysteem te versterken. 

Voeding 
Vermijd ultra-bewerkte zaken in je voeding. Dat 
is de allerbelangrijkste eerste stap. Een lijstje 
hiervan: 

  Ijs, chocolade, snoepgoed, in massa geprodu-
ceerde verpakte broodjes en broodjes 

  Alle junk food 
  Zoete snacks 
  Koekjes, gebak en taarten 
  Het typische ontbijt zoals “ontbijtgranen”, 

“energierepen” en “energiedrankjes”. 
  Gearomatiseerde melkdranken, fruit-yoghurts, 

frisdranken, vruchtensappen en dranken met 
toegevoegde suiker. 

  Tomaten- en BBQ-sauzen (toegevoegde sui-
ker). 

  Maaltijdvervangers in poedervorm of “ver-
rijkt”. 

  Veel kant-en-klare producten zoals kant-en-
klare taarten en pasta- en pizzagerechten. 

  Gevogelte en fish sticks, worstjes, hamburgers, 
hotdogs en andere bewerkte vleesproducten. 

  De ‘royco minute’ achtige soepen, noedels en 

Covid-19 en aanverwanten domineert jammer genoeg nog steeds het nieuws en onze levens. In de context hiervan 
laten Sofie en Christophe van ketohuis.com hun licht schijnen over de activiteiten die je lange termijn kan doen om 
je eigen immuunsysteem te versterken. 

desserts; zowel in poedervorm als verpakt. 
Als je al die zaken uit je leven bant, en vervangt 
door “echte verse voeding” zoals vlees, vis, eieren, 
zuivel, zetmeelarme groenten heb je al een héle 
belangrijke strijd gewonnen. 

Je immuunsysteem zal je vrij snel super dankbaar 
zijn. Het zal ook je darm-microbioom verbeteren. 
We weten steeds duidelijker dat het een essenti-
eel onderdeel is van het afweermechanisme van 
je lichaam. 

Beweging 
Elke keer als we workshops organi-
seren en over beweging spreken, 
krijgen we angstige blikken. Heel 
wat mensen hopen het énkel met 
voeding goed te krijgen. Ons ant-
woord is dan vaak dat niet bewegen 
of sporten een grote gemiste kans 
is. Alle beweging is beter dan geen 
beweging. Liefst beweeg je heel re-
gelmatig op één dag. Heb je amper 
tijd? Dan is af en toe intervaltraining 
met hoge intensiteit (HIT) – met korte uit-
barstingen van intense activiteit – wellicht 
net zo gunstig. 

Zoek vooral iets wat je graag doet, zodat het een 
gewoonte wordt. Laat de wagen thuis. Spring op 
de fiets. Wandel wat rond. Neem de trappen in 

plaats van de lift. Dit soort zaken. 
Naarmate we ouder worden verliezen we spie-
ren. Om spiermassa te behouden, doe je dus best 
minstens twee keer per week enkele eenvoudige 
spierversterkende oefeningen. 

Slaap 
Bovenstaande zaken zullen de kwaliteit van je 
slaap verbeteren. Dat is absoluut een essentieel 
ingrediënt voor het behoud van een goede ge-
zondheid en sterke immuniteit. 

Onze slaapbehoeften verschillen van persoon tot 
persoon, maar de meeste mensen hebben mini-
maal zeven uur slaap van goede kwaliteit nodig. 

Er zijn veel factoren die slaap van goede kwali-
teit kunnen belemmeren, waaronder overmatige 
alcohol en cafeïne, overmatige blootstelling aan 
het licht van tv en schermen voor het slapengaan. 
’s Avonds laat werken, slechte eetgewoonten en 
een zittende levensstijl helpen niet. 

Stress 
Wanneer we ons in een stressvolle situatie be-
vinden – echt of ingebeeld – geeft ons lichaam 
cortisol en andere stresshormonen af. 

Bij iemand die chronisch gestrest is, reageert het 
immuunsysteem steeds minder op de hoge cor-
tisolspiegel, wat leidt tot een verminderde ont-
stekingsreactie op ziekteverwekkende organis-
men zoals virussen. Afhankelijk van de oorzaak 
van je stress zijn er verschillende technieken om 
stress te verminderen. 
Ons advies is altijd: voldoende lichaamsbewe-
ging, mindfulness en meditatie, yoga of een on-
evenwicht tussen werk en privé rechttrekken. 

Alcohol 
Studies hebben aangetoond dat macrofagen, de 
cellen die de eerste verdedigingslinie tegen orga-
nismen vormen, niet zo effectief zijn bij mensen 

die veel alcohol hebben gedronken. 
De “veilige” hoeveelheid alcohol is 
onduidelijk, maar het lijkt erop dat 
iets meer dan 1 of 2 glaasjes per 
dag de immuniteit kan schaden. 

Zon 
Lage niveaus van vitamine 
D kunnen onze immuniteit 
schaden. De beste manier 
om voldoende vitamine D te 
hebben, is door regelmatig in 
kleine doseringen aan de zon 
te worden blootgesteld. 

Het lijkt er op dat het nemen 
van vitamine D-tabletten niet 
altijd effectief is, maar waar-

schijnlijk is het beter dan niets. 

Een gezonde levensstijl is be-
langrijker dan ooit. Op https://

ketohuis.com/starterspakket/ kan 
je ons Slim Starterspakket bestellen. 

Met de juiste kijk uit onze 2 boeken, tientallen 
recepten, inspirerende eetweken en een motive-
rend 21-dagen programma bieden we je alle in-
grediënten om keto goed aan te pakken. 

Blijf je goed voeden, sporten en in de frisse lucht 
komen!

Sofie & Christophe

Hallo, we zijn Sofie & Christophe. We hebben Keto-
huis in 2017 opgericht als community voor mensen 
die zich willen heruitvinden door de gezonde keto 
levensstijl te volgen. Door vele jaren afhankelijk te 
zijn van te veel en te lege koolhydraten, heeft je 
lichaam metabolische schade opgelopen. Met ge-
zond keto kan je dat terugdraaien en een gezonde 
vetverbrander worden. We leren je hoe. In onze 
boeken en online programma’s delen we onze eigen 
ervaring met keto. We publiceren ook regelmatig 
verdiepende artikels en simpele maar heerlijke re-
cepten. Je kan ook bij ons terecht voor 1-op-1 coa-
ching. Verneem er alles over op ketohuis.com
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Per 1 januari 2020 zijn de record onderdelen in lijn gebracht met de internationale regelgeving van World Athletics, 
European Athletics, World Master Athletics en World Para Athletics. Dit betekent dat een aantal record onderdelen 
bij vooral de masters is komen te vervallen. Bij de U23 categorie worden de recordonderdelen van de senioren 
gevolgd. Dit betekent dat bij de U23 een aantal recordonderdelen zijn toegevoegd. De records op betreffende 
onderdelen zijn bevroren. De bevroren record onderdelen staat in een apart overzicht op de website van de 
Atletiekunie. 
 
100 meter        
SEN  10.81 sec   Dafne Schippers Hellas   Utrecht Beijing   (CHN) 24-08-2015 
U23  11.03 sec   Dafne Schippers Hellas   Utrecht Glasgow   (GBR) 12-07-2014 
U20  11.19 sec   Dafne Schippers Hellas   Utrecht Mannheim   (GER) 13-08-2011 
V35  11.8h sec   Ciska Janssen Sagitta   Amsterdam Utrecht 07-07-1982 
V40  12.39 sec   Ciska Janssen Sagitta   Amsterdam Rome   (ITA) 22-06-1985 
V45  12.96 sec   Tilly Jacobs Sparta   Den Haag Ede 14-09-2002 
V50  12.97 sec   Hermine Roggeband Delta Sport   Zierikzee Terneuzen 19-09-2009 
V55  13.50 sec   Simone Geel DEM   Beverwijk Naaldwijk 28-05-2017 
V60  14.12 sec   Corrie Roovers Sprint   Breda Malmö   (SWE) 21-07-1996 
V65  15.37 sec   Rietje Dijkman AV '23   Amsterdam Velsen 07-05-2006 
V70  16.03 sec   Rietje Dijkman AV '23   Amsterdam Zierikzee 08-09-2009 
V75  16.42 sec   Rietje Dijkman GAC   Hilversum Beverwijk 06-09-2015 
V80  17.56 sec  Rietje Dijkman GAC   Hilversum Venetië (ITA) 06-09-2019 
V85  *  vacant        
V90  *  vacant    
         
200 meter        
SEN  21.63 sec   Dafne Schippers Hellas   Utrecht Beijing   (CHN) 28-08-2015 
U23  22.03 sec   Dafne Schippers Hellas   Utrecht Zürich   (SUI) 15-08-2014 
U20  22.69 sec   Dafne Schippers Hellas   Utrecht Daegu   (KOR) 01-09-2011 
V35  24.77 sec   Ciska Janssen Sagitta   Amsterdam Amsterdam 07-08-1982 
V40  25.17 sec   Tilly Jacobs Sparta   Den Haag Apeldoorn 16-05-1997 
V45  26.51 sec   Sonja Oost De Sperwers   Emmen Ede 14-09-2002 
V50  26.74 sec   Hermine Roggeband Delta Sport   Zierikzee Terneuzen 19-09-2009 
V55  27.19 sec   Simone Geel DEM   Beverwijk Gouda 25-05-2017 
V60  29.43 sec   Corrie Roovers Sprint   Breda Malmö   (SWE) 26-07-1996 
V65  31.81 sec   Corrie Roovers Sprint   Breda Jyväskylä   (FIN) 14-07-2000 
V70  33.71 sec   Riet Jonkers Atledo   Dongen Breda 06-06-2014 
V75  35.32 sec   Riet Jonkers Atledo   Dongen Stendal (GER) 01-06-2019 
V80  *  vacant        
V85  *  vacant        
V90  *  vacant    
         
400 meter        
SEN  50.37 sec   Femke Bol Altis   Amersfoort Cluj-Napoca (ROM) 19-06-2021 
U23  50.98 sec   Lieke Klaver SAV   Grootebroek Rome (ITA) 17-09-2020 
U20  52.98 sec   Femke Bol Altis   Amersfoort Lausanne (SUI) 05-07-2019 
V35  56.0h sec   Ina Blaauw Argo ’77   Groningen Zevenaar 19-06-1983 
V40  56.82 sec   Tilly Jacobs Sparta   Den Haag Spa   (BEL) 21-06-1997 
V45  1.00.87 min   Sonja Oost De Sperwers   Emmen Melbourne   (AUS) 11-10-2002 
V50  59.98 sec   Simone Geel DEM   Beverwijk Oordegem   (BEL) 05-07-2014 
V55  1.01.71 min   Simone Geel DEM   Beverwijk Gouda 10-06-2017 
V60  1.09.74 min   Afra Kruijer Hera   Heerhugowaard Nyíregyháza   (HUN) 20-07-2010 
V65  1.12.45 min   Riet Jonkers Atledo   Dongen Dordrecht 25-04-2010 
V70  1.15.81 min   Riet Jonkers Atledo   Dongen Porto Alegre   (BRA) 26-10-2013 
V75  1:21.10 min   Riet Jonkers Atledo   Dongen Gouda 18-05-2019 
V80  1:29.84 min  Rietje Dijkman GAC   Hilversum Venetië (ITA) 09-09-2019 
V85  *  vacant        
V90  *  vacant    

        
 
 
 

       

 
 

 
 
800 meter 
SEN  1.55.54 min   Ellen van Langen ADA   Amsterdam Barcelona   (ESP) 03-08-1992 
U23  1.58.50 min   Sifan Hassan Eindhoven Atletiek Beijing   (CHN) 27-08-2015 
U20  2.01.6= min   Olga Commandeur Suomi   Velsen Aalst   (BEL) 07-09-1975 
V35  2.05.41 min   Ina Blaauw Argo'77   Groningen Bielefeld   (GER) 05-06-1983 
V40  2.13.41 min   Irene Wentzel Hellas   Utrecht Vught 06-07-1986 
V45  2.15.78 min   Nicole Weijling AAC   Amsterdam Utrecht 20-05-2016 
V50  2.13.05 min   Nicole Weijling AAC   Amsterdam Soest 16-06-2017 
V55  2.31.0= min   Gerda van Kooten Sprint   Breda Breda 12-04-1994 
V60  2.36.94 min   Gerda van Kooten Sprint   Breda Gateshead   (GBR) 03-08-1999 
V65  2.48.60 min   Riet Jonkers Attila   Tilburg Oosterhout 14-06-2009 
V70  3.02.53 min   Riet Jonkers Atledo   Dongen Utrecht 10-07-2015 
V75  3:11.74 min   Riet Jonkers Atledo   Dongen Best 06-07-2019 
V80  3:58.48 min  Ada Habes-Ket av VN   Hilversum  Haarlem 27-07-2018 
V85  *  vacant        
V90  *  vacant    

        
1.000 meter       
SEN  2.34.68 min   Sifan Hassan Eindhoven Atletiek Hengelo 24-05-2015 
U23  2.34.68 min   Sifan Hassan Eindhoven Atletiek Hengelo 24-05-2015 
U20  2.38.91 min   Yvonne van der Kolk AVR   Rotterdam Hengelo 14-08-1988 

        
1.500 meter       
SEN  3:51.95 min   Sifan Hassan Eindhoven Atletiek Doha (QAT) 05-10-2019 
U23  3.56.05 min   Sifan Hassan Eindhoven Atletiek Monaco   (MON) 17-07-2015 
U20  4.13.98 min   Yvonne van der Kolk AVR   Rotterdam Leverkusen   (GER) 28-06-1988 
V35  4.19.46 min   Petra van Limpt Prins Hendrik   Vught Hengelo 27-06-1992 
V40  4.29.99 min   Anne-Mieke van der Pol Nijmegen Atletiek Oordegem   (BEL) 01-07-2006 
V45  4.34.75 min   Nicole Weijling AAC   Amsterdam Nijmegen 18-05-2016 
V50  4.35.40 min   Nicole Weijling AAC   Amsterdam Utrecht 11-08-2017 
V55  5.06.94 min   Corrie Keijsers a.v. Weert Zevenaar 06-06-1998 
V60  5.18.14 min   Corrie Keijsers a.v. Weert Weert 16-06-2002 
V65  5.54.39 min   Anne van Dijk a.v. Gouda Ismir   (TUR) 25-08-2014 
V70  6:21.28 min   Trees Rutten Nijmegen Atletiek Gouda 18-05-2019 
V75  6:48.91 min   Riet Jonkers Atledo, Dongen St. Niklaas (BEL) 15-06-2019 
V80  7:54.82 min  Ada Habes-Ket av VN   Hilversum Gouda 02-06-2018 
V85  *  vacant        
V90  *  vacant    

        
1 mijl   (1609 meter)       
SEN  4:12.33 min   Sifan Hassan Eindhoven Atletiek Monaco (MON) 12-07-2019 
U23  4.18.20 min   Sifan Hassan Eindhoven Atletiek Brussel   (BEL) 11-09-2015 
U20  4.43.13 min   Adriënne Herzog Fit   Zeist Brasschaat   (BEL) 14-08-2002 
V35  4.54.00 min   Mieke Aenen Haag Atletiek Delft 28-06-1998 
V40  5.02.86 min   Anne-Mieke van der Pol Nijmegen Atletiek Amersfoort 11-05-2005 
V45  5.08.04 min   Nicole Weijling Trias   Heiloo Essen   (BEL) 29-09-2013 
V50  4.57.83 min   Nicole Weijling AAC   Amsterdam Lisse 27-08-2017 
V55  5.32.7= min   Corrie Keijsers a.v. Weert Weert 16-06-1998 
V60  5.48.94 min   Gerda van Kooten Sprint   Breda Zundert 06-07-1999 
V65  6.26.26 min   Riet Jonkers Attila   Tilburg Helmond 13-04-2009 
V70  7.15.55 min   Riet Jonkers Atledo   Dongen Tessenderlo   (BEL) 03-09-2014 
V75  8.27.94 min   Ada Habes avVN   Hilversum Lisse 01-09-2013 
V80  8:26.31 min  Ada Habes-Ket avVN   Hilversum Haarlem 15-06-2018 
V85  *  vacant       
V90  *  vacant    

        
  

 
 

 
 
800 meter 
SEN  1.55.54 min   Ellen van Langen ADA   Amsterdam Barcelona   (ESP) 03-08-1992 
U23  1.58.50 min   Sifan Hassan Eindhoven Atletiek Beijing   (CHN) 27-08-2015 
U20  2.01.6= min   Olga Commandeur Suomi   Velsen Aalst   (BEL) 07-09-1975 
V35  2.05.41 min   Ina Blaauw Argo'77   Groningen Bielefeld   (GER) 05-06-1983 
V40  2.13.41 min   Irene Wentzel Hellas   Utrecht Vught 06-07-1986 
V45  2.15.78 min   Nicole Weijling AAC   Amsterdam Utrecht 20-05-2016 
V50  2.13.05 min   Nicole Weijling AAC   Amsterdam Soest 16-06-2017 
V55  2.31.0= min   Gerda van Kooten Sprint   Breda Breda 12-04-1994 
V60  2.36.94 min   Gerda van Kooten Sprint   Breda Gateshead   (GBR) 03-08-1999 
V65  2.48.60 min   Riet Jonkers Attila   Tilburg Oosterhout 14-06-2009 
V70  3.02.53 min   Riet Jonkers Atledo   Dongen Utrecht 10-07-2015 
V75  3:11.74 min   Riet Jonkers Atledo   Dongen Best 06-07-2019 
V80  3:58.48 min  Ada Habes-Ket av VN   Hilversum  Haarlem 27-07-2018 
V85  *  vacant        
V90  *  vacant    

        
1.000 meter       
SEN  2.34.68 min   Sifan Hassan Eindhoven Atletiek Hengelo 24-05-2015 
U23  2.34.68 min   Sifan Hassan Eindhoven Atletiek Hengelo 24-05-2015 
U20  2.38.91 min   Yvonne van der Kolk AVR   Rotterdam Hengelo 14-08-1988 

        
1.500 meter       
SEN  3:51.95 min   Sifan Hassan Eindhoven Atletiek Doha (QAT) 05-10-2019 
U23  3.56.05 min   Sifan Hassan Eindhoven Atletiek Monaco   (MON) 17-07-2015 
U20  4.13.98 min   Yvonne van der Kolk AVR   Rotterdam Leverkusen   (GER) 28-06-1988 
V35  4.19.46 min   Petra van Limpt Prins Hendrik   Vught Hengelo 27-06-1992 
V40  4.29.99 min   Anne-Mieke van der Pol Nijmegen Atletiek Oordegem   (BEL) 01-07-2006 
V45  4.34.75 min   Nicole Weijling AAC   Amsterdam Nijmegen 18-05-2016 
V50  4.35.40 min   Nicole Weijling AAC   Amsterdam Utrecht 11-08-2017 
V55  5.06.94 min   Corrie Keijsers a.v. Weert Zevenaar 06-06-1998 
V60  5.18.14 min   Corrie Keijsers a.v. Weert Weert 16-06-2002 
V65  5.54.39 min   Anne van Dijk a.v. Gouda Ismir   (TUR) 25-08-2014 
V70  6:21.28 min   Trees Rutten Nijmegen Atletiek Gouda 18-05-2019 
V75  6:48.91 min   Riet Jonkers Atledo, Dongen St. Niklaas (BEL) 15-06-2019 
V80  7:54.82 min  Ada Habes-Ket av VN   Hilversum Gouda 02-06-2018 
V85  *  vacant        
V90  *  vacant    

        
1 mijl   (1609 meter)       
SEN  4:12.33 min   Sifan Hassan Eindhoven Atletiek Monaco (MON) 12-07-2019 
U23  4.18.20 min   Sifan Hassan Eindhoven Atletiek Brussel   (BEL) 11-09-2015 
U20  4.43.13 min   Adriënne Herzog Fit   Zeist Brasschaat   (BEL) 14-08-2002 
V35  4.54.00 min   Mieke Aenen Haag Atletiek Delft 28-06-1998 
V40  5.02.86 min   Anne-Mieke van der Pol Nijmegen Atletiek Amersfoort 11-05-2005 
V45  5.08.04 min   Nicole Weijling Trias   Heiloo Essen   (BEL) 29-09-2013 
V50  4.57.83 min   Nicole Weijling AAC   Amsterdam Lisse 27-08-2017 
V55  5.32.7= min   Corrie Keijsers a.v. Weert Weert 16-06-1998 
V60  5.48.94 min   Gerda van Kooten Sprint   Breda Zundert 06-07-1999 
V65  6.26.26 min   Riet Jonkers Attila   Tilburg Helmond 13-04-2009 
V70  7.15.55 min   Riet Jonkers Atledo   Dongen Tessenderlo   (BEL) 03-09-2014 
V75  8.27.94 min   Ada Habes avVN   Hilversum Lisse 01-09-2013 
V80  8:26.31 min  Ada Habes-Ket avVN   Hilversum Haarlem 15-06-2018 
V85  *  vacant       
V90  *  vacant    

        
  

 
 

 
2.000 meter 

      

SEN  5.38.37 min   Susan Kuijken SHRT   Nijmegen Amsterdam 31-08-2013 
U23  5.45.84 min   Yvonne van der Kolk AVR   Rotterdam Londen   (GBR) 12-07-1991 

        
3.000 meter       
SEN  8:18.49 min   Sifan Hassan Eindhoven Atletiek Stanford (USA) 30-06-2019 
U23  8.29.38 min   Sifan Hassan Eindhoven Atletiek Brussel   (BEL) 05-09-2014 
U20  9.04.67 min   Jip Vastenburg AV '34   Apeldoorn Nijmegen 12-06-2013 
V35  9.06.71 min   Elly van Hulst Mita TC   Oud-Beijerland Linz   (AUT) 04-07-1994 
V40  9.31.5= min   Hennie Zantinga Impala   Drachten Emmen 17-05-1992 
V45  10.04.19 min   Mieke Pullen PSV   Eindhoven Uden 12-05-2002 
V50  9.58.43 min   Nicole Weijling AAC   Amsterdam Veenendaal 18-06-2017 
V55  11.06.85 min   Corrie Keijsers a.v. Weert Helmond 07-09-1997 
V60  11.41.91 min   Gerda van Kooten Sprint   Breda Gorinchem 20-06-1999 
V65  12.25.16 min   Anne van Dijk a.v. Gouda Soest 20-09-2014 
V70  13:34.90 min   Trees Rutten Nijmegen Atletiek Apeldoorn 10-06-2018 
V75  16.17.44 min   Ada Habes avVN   Hilversum Papendrecht 29-03-2014 
V80  *  vacant        
V85  *  vacant        
V90  *  vacant    

        
5.000 meter       
SEN  14:22.12 min   Sifan Hassan Eindhoven Atletiek Londen (GBR) 21-07-2019 
U23  14.59.23 min   Sifan Hassan Eindhoven Atletiek Palo Alto   (USA) 04-05-2014 
U20  15.53.24 min   Jip Vastenburg AV '34   Apeldoorn Koblenz   (GER) 15-05-2013 
V35  15.35.22 min   Wilma van Onna PAC   Rotterdam Arnhem 05-07-2000 
V40  16.40.77 min   Anne-Mieke van der Pol Nijmegen Atletiek Utrecht 07-07-2006 
V45  17.31.49 min   Nicole Weijling AAC   Amsterdam Gouda 09-06-2017 
V50  17:30.65 min   Nicole Weijling AAC   Amsterdam Heilo 16-08-2019 
V55  18.53.10 min   Carla Ophorst Olympus '70   Naaldwijk Amersfoort 12-06-2016 
V60  19:26.94 min   Carla Ophorst Olympus ’70   Naaldwijk Gouda 19-05-2019 

V65  21.27.98 min   Els Raap Kombijsport 
Badhoevedorp Terneuzen 10-06-2012 

V70  23:33.02 min   Trees Rutten Nijmegen Atletiek Gouda 19-05-2019 
V75  28.10.57 min   Ada Habes-Ket avVN   Hilversum Heiloo 14-08-2015 
V80  30:53.40 min  Ada Habes-Ket avVN   Hilversum Heiloo 17-08-2018 
V85  *  vacant        
V90  *  vacant    

        
10.000 meter       
SEN  29.06.82 min   Sifan Hassan Eindhoven Atletiek Hengelo 06-06-2021 
U23  31.35.48 min   Jip Vastenburg AV '34   Apeldoorn Stanford   (USA) 02-05-2015 
U20  35.56.48 min   Brenda Sleeuwenhoek Avantri   Schoonhoven Varazdin   (YUG) 25-08-1989 
V35  32.36.76 min   Carla Beurskens Festina   Venlo Essen   (GER) 12-06-1987 
V40  35.21.07 min   Irene Wentzel Hellas   Utrecht Leiden 14-05-1986 
V45  35:42.80 min   Miranda Boonstra Nijmegen Atletiek Leiden 08-06-2019 
V50  37.36.56 min   Inez Anne Haagen Loopgroep Aart Stigter Amersfoort 12-06-2016 
V55  41.20.06 min   Marianne Knapen LPK   Dodewaard Aarhus   (DEN) 23-07-2004 

V60  42.57.6= min   Els Raap Kombijsport 
Badhoevedorp Steenwijk 13-07-2007 

V65  44.42.33 min   Els Raap Kombijsport 
Badhoevedorp Emmeloord 17-05-2012 

V70  49.56.21 min   Els Raap Kombijsport   
Badhoevedorp Aarhus   (DEN) 28-07-2017 

V75  *   vacant        
V80  *  vacant        
V85  *  vacant        
V90  *  vacant    

        
1 uur        
SEN  18.930 meter   Sifan Hassan Eindhoven Atletiek Brussel (BEL) 04-09-2020 
U23  *   vacant        
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2.000 meter 

      

SEN  5.38.37 min   Susan Kuijken SHRT   Nijmegen Amsterdam 31-08-2013 
U23  5.45.84 min   Yvonne van der Kolk AVR   Rotterdam Londen   (GBR) 12-07-1991 

        
3.000 meter       
SEN  8:18.49 min   Sifan Hassan Eindhoven Atletiek Stanford (USA) 30-06-2019 
U23  8.29.38 min   Sifan Hassan Eindhoven Atletiek Brussel   (BEL) 05-09-2014 
U20  9.04.67 min   Jip Vastenburg AV '34   Apeldoorn Nijmegen 12-06-2013 
V35  9.06.71 min   Elly van Hulst Mita TC   Oud-Beijerland Linz   (AUT) 04-07-1994 
V40  9.31.5= min   Hennie Zantinga Impala   Drachten Emmen 17-05-1992 
V45  10.04.19 min   Mieke Pullen PSV   Eindhoven Uden 12-05-2002 
V50  9.58.43 min   Nicole Weijling AAC   Amsterdam Veenendaal 18-06-2017 
V55  11.06.85 min   Corrie Keijsers a.v. Weert Helmond 07-09-1997 
V60  11.41.91 min   Gerda van Kooten Sprint   Breda Gorinchem 20-06-1999 
V65  12.25.16 min   Anne van Dijk a.v. Gouda Soest 20-09-2014 
V70  13:34.90 min   Trees Rutten Nijmegen Atletiek Apeldoorn 10-06-2018 
V75  16.17.44 min   Ada Habes avVN   Hilversum Papendrecht 29-03-2014 
V80  *  vacant        
V85  *  vacant        
V90  *  vacant    

        
5.000 meter       
SEN  14:22.12 min   Sifan Hassan Eindhoven Atletiek Londen (GBR) 21-07-2019 
U23  14.59.23 min   Sifan Hassan Eindhoven Atletiek Palo Alto   (USA) 04-05-2014 
U20  15.53.24 min   Jip Vastenburg AV '34   Apeldoorn Koblenz   (GER) 15-05-2013 
V35  15.35.22 min   Wilma van Onna PAC   Rotterdam Arnhem 05-07-2000 
V40  16.40.77 min   Anne-Mieke van der Pol Nijmegen Atletiek Utrecht 07-07-2006 
V45  17.31.49 min   Nicole Weijling AAC   Amsterdam Gouda 09-06-2017 
V50  17:30.65 min   Nicole Weijling AAC   Amsterdam Heilo 16-08-2019 
V55  18.53.10 min   Carla Ophorst Olympus '70   Naaldwijk Amersfoort 12-06-2016 
V60  19:26.94 min   Carla Ophorst Olympus ’70   Naaldwijk Gouda 19-05-2019 

V65  21.27.98 min   Els Raap Kombijsport 
Badhoevedorp Terneuzen 10-06-2012 

V70  23:33.02 min   Trees Rutten Nijmegen Atletiek Gouda 19-05-2019 
V75  28.10.57 min   Ada Habes-Ket avVN   Hilversum Heiloo 14-08-2015 
V80  30:53.40 min  Ada Habes-Ket avVN   Hilversum Heiloo 17-08-2018 
V85  *  vacant        
V90  *  vacant    

        
10.000 meter       
SEN  29.06.82 min   Sifan Hassan Eindhoven Atletiek Hengelo 06-06-2021 
U23  31.35.48 min   Jip Vastenburg AV '34   Apeldoorn Stanford   (USA) 02-05-2015 
U20  35.56.48 min   Brenda Sleeuwenhoek Avantri   Schoonhoven Varazdin   (YUG) 25-08-1989 
V35  32.36.76 min   Carla Beurskens Festina   Venlo Essen   (GER) 12-06-1987 
V40  35.21.07 min   Irene Wentzel Hellas   Utrecht Leiden 14-05-1986 
V45  35:42.80 min   Miranda Boonstra Nijmegen Atletiek Leiden 08-06-2019 
V50  37.36.56 min   Inez Anne Haagen Loopgroep Aart Stigter Amersfoort 12-06-2016 
V55  41.20.06 min   Marianne Knapen LPK   Dodewaard Aarhus   (DEN) 23-07-2004 

V60  42.57.6= min   Els Raap Kombijsport 
Badhoevedorp Steenwijk 13-07-2007 

V65  44.42.33 min   Els Raap Kombijsport 
Badhoevedorp Emmeloord 17-05-2012 

V70  49.56.21 min   Els Raap Kombijsport   
Badhoevedorp Aarhus   (DEN) 28-07-2017 

V75  *   vacant        
V80  *  vacant        
V85  *  vacant        
V90  *  vacant    

        
1 uur        
SEN  18.930 meter   Sifan Hassan Eindhoven Atletiek Brussel (BEL) 04-09-2020 
U23  *   vacant        

 
 

        
100 meter horden       
SEN  -.838 m 12.62 sec   Nadine Visser SAV   Grootebroek Doha (QAT) 06-10-2019 
U23  -.838 m 12.97 sec   Nadine Visser SAV   Grootebroek Hengelo 24-05-2015 
U20  -.838 m 12.99 sec   Nadine Visser SAV   Grootebroek Eugene   (USA) 27-07-2014 
V35  -.838 m 14.87 sec   Neeltje van Hulten Phoenix   Utrecht Amsterdam 30-07-2011 

        
80 meter horden       
V40  -.762 m 12.11 sec   Rini Hagenaars PAC   Rotterdam Vught 24-06-1995 
V45  -.762 m 12.28 sec   Corrie Roovers Sprint   Breda Straatsburg   (FRA) 18-07-1982 
V50  -.762 m 12.54 sec   Corrie Roovers Sprint   Breda Melbourne   (AUS) 29-11-1987 
V55  -.762 m 13.30 sec   Corrie Roovers Sprint   Breda Turku   (FIN) 20-07-1991 
V60  -.686 m 13.89 sec   Corrie Roovers Sprint   Breda Barendrecht 15-06-1996 
V65  -.686 m 14.27 sec   Rietje Dijkman AV '23   Amsterdam Aarhus   (DEN) 30-07-2004 
V70  -.686 m 16.50 sec   Riet Jonkers Atledo   Dongen Porto Alegre   (BRA) 16-10-2013 
V75  -.686 m 17.24 sec   Riet Jonkers Atledo   Dongen Dilbeek (BEL) 27-07-2019 
V80  -.686 m *  vacant        
V85  -.686 m *  vacant        
V90 -.686 m *  vacant    

        
400 meter horden       
SEN  -.762 m 52.37 sec   Femke Bol Altis   Amersfoort Stockholm (SWE) 04-07-2021 
U23  -.762 m 53.79 sec   Femke Bol Altis   Amersfoort Arnhem 18-07-2020 
U20  -.762 m 55.32 sec   Femke Bol Altis   Amersfoort Doha (QAT) 01-10-2019 
V35  -.762 m 1.03.43 min   Eefje Swinkels HAC   Helmond Eindhoven 10-07-2011 
V40  -.762 m 1.05.65 min   Eefje Swinkels HAC   Helmond Tilburg 21-05-2018 
V45  -.762 m 1.09.30 min   Lena Jansen Energie   Barendrecht Calais   (FRA) 20-06-1998 

        
300 meter horden       
V50  -.762 m 50.68 sec   Ingrid Smit Ciko’66   Arnhem Venetië (ITA) 07-09-2019 
V55  -.762 m 52.11 sec   Corrie Roovers Sprint   Breda Turku   (FIN) 25-07-1991 
V60  -.686 m 53.05 sec   Corrie Roovers Sprint   Breda Buffalo   (USA) 16-07-1995 
V65  -.686 m 55.69 sec   Rietje Dijkman AV '23   Amsterdam Edmonton   (CAN) 26-07-2005 

        
200 meter horden       
V70  -.686 m 39.45 sec   Riet Jonkers Atledo   Dongen Lyon   (FRA) 11-08-2015 
V75  -.686 m 41.54 sec  Riet Jonkers Atledo   Dongen Gouda 19-05-2019 
V80  -.686 m *  vacant        
V85  -.686 m *  vacant        
V90 -.686 m *  vacant    

        
3,000 meter steeplechase      
SEN  -.762 m 9.27.38 min   Irene van der Reijken Rotterdam Atletiek Huelva   (ESP) 03-06-2021 
U23  -.762 m 9.54.25 min   Andrea Deelstra Athlon   Heerenveen Heusden   (BEL) 22-07-2006 
U20  -.762 m 10:06.48 min   Jasmijn Bakker Triathlon, Bussum Nijmegen 08-06-2018 

        
 
2,000 meter steeplechase 

     

V35  -.762 m 7.37.55 min   Eefje Ottevanger Eindhoven Atletiek Gouda 11-06-2017 
V40  -.762 m 7.53.02 min   Jeanine van Overveld THOR   Roosendaal San Sebastian   (ESP) 03-09-2005 
V45  -.762 m 8:06.65 min   Agnes Olgers a.v. NOP   Emmeloord Edam 17-06-2018 
V50  -.762 m 8:14.33 min   Agnes Olgers a.v. NOP   Emmeloord Gouda 18-05-2019 
V55  -.762 m 8.51.95 min   Jeanine van Overveld THOR   Roosendaal Gouda 11-06-2017 
V60  -.762 m 9:13.74 min   Greet Vrijbloed Isala ’96   Kampen Gouda 02-06-2018 
V65  -.762 m *   vacant        
V70  -.762 m *   vacant        
V75  -.762 m *   vacant        
V80  -.762 m *  vacant        
V85  -.762 m *  vacant        
V90 -.762 m *  vacant    

        

 
 

3.000 meter snelwandelen      
V35  15.36.58 min   Marica Zethof RWV   Rotterdam Tilburg 12-07-1992 
V40  16.33.3= min   Marica Zethof RWV   Rotterdam Rotterdam 18-03-2001 
V45  16.08.6= min   Marica Zethof RWV   Rotterdam Spijkenisse 11-08-2001 
V50  16.55.42 min   Marleen Radder RWV   Rotterdam Barendrecht 18-05-2002 
V55  17.30.59 min   Marleen Radder RWV   Rotterdam Veldhoven 09-06-2007 
V60  17.57.22 min   Marleen Radder RWV   Rotterdam Krommenie 03-07-2011 
V65  19.09.50 min   Riet Jonkers Attila   Tilburg Merksem   (BEL) 26-04-2009 
V70  20.44.0 min   Riet Jonkers Atledo   Dongen Drunen 21-10-2017 
V75  24.55.7= min   Suze van Vliet RWV   Rotterdam Rotterdam 22-06-2008 
V80  *  vacant        
V85  *  vacant        
V90  *  vacant    

        
5.000 meter snelwandelen      
V35  26.30.6= min   Christien Vijver Spartacus   Franeker Zaandam 03-06-1983 
V40  27.47.7= min   Marica Zethof RWV   Rotterdam Rotterdam 18-03-2001 
V45  28.27.1= min   Marleen Radder RWV   Rotterdam Best 01-07-2000 
V50  29.00.9= min   Marleen Radder RWV   Rotterdam Barendrecht 06-06-2004 
V55  29.36.9= min   Marleen Radder RWV   Rotterdam Zaandam 21-04-2006 
V60  30.38.88 min   Marleen Radder RWV   Rotterdam Best 02-07-2011 
V65  33.26.63 min   Riet Jonkers Attila   Tilburg Barendrecht 31-05-2009 
V70  35.50.32 min   Riet Jonkers Atledo   Dongen Gouda 05-05-2016 
V75  *   vacant        
V80  *  vacant        
V85  *  vacant        
V90  *  vacant    

        
10.000 meter snelwandelen      
SEN  50.14.9 min   Marica Zethof AVA'64   Aalsmeer Zonhoven   (BEL) 05-06-1983 
U23  57.28.5 min   Liesbeth van Leeuwen Phoenix   Utrecht Dordrecht 21-03-2010 
U20  1.05.34.4 uur   Liesbeth van Leeuwen NOP   Emmeloord Zaandam 22-01-2006 

        
20.000 meter snelwandelen      
SEN  1.52.07.9 uur   Anne van Andel DAK   Drunen Rotterdam 18-10-2015 
U23  *   vacant        

        
hoogspringen       
SEN  1.94 meter   Nadine Broersen Sprint   Breda Zürich   (SUI) 14-08-2014 
U23  1.88 meter   Mieke van Doorn De Spartaan   Lissen Utrecht 17-08-1975 
  1.88 meter   Mirjam van Laar Achilles-Top   Kerkrade Sittard 31-07-1977 
U20  1.86 meter   Marije Langen AAC '61   Assen Verlenje   (SLO) 22-06-2003 
  1.86 meter  Britt Weerman Groningen Atletiek Utrecht 30-08-2020 
V35  1.68 meter   Ria Hulsink ADA   Amsterdam Amsterdam 06-10-1985 
V40  1.65 meter   Patsy Kolhorn Achilles   Etten-Leur Weert 09-06-2003 
V45  1.56 meter   Weia Reinboud Hellas   Utrecht Sittard 20-09-1998 
V50  1.57 meter   Weia Reinboud Hellas   Utrecht Krommenie 06-08-2000 
V55  1.50 meter   Weia Reinboud Hellas   Utrecht Krommenie 02-07-2006 
V60  1.47 meter   Weia Reinboud Hellas   Utrecht Naaldwijk 19-09-2010 
V65   1.42 meter   Weia Reinboud Hellas   Utrecht Den Helder 21-06-2015 
V70  1.32 meter   Weia Reinboud Hellas   Utrecht Alkmaar 06-09-2020 
V75  1.22 meter   Rietje Dijkman GAC   Hilversum Lyon   (FRA) 07-08-2015 
V80  *  vacant        
V85  *  vacant        
V90  *  vacant    

        
polsstokhoogspringen      
SEN  4.55 meter   Femke Pluim AAV '36   Alphen a/d Rijn Amsterdam 01-08-2015 
U23  4.55 meter   Femke Pluim AAV '36   Alphen a/d Rijn Amsterdam 01-08-2015 
U20  4.30 meter   Femke Pluim AAV '36   Alphen a/d Rijn Heusden-Zolder   (BEL) 13-07-2013 
V35  3.81 meter   Sandra van der Geer Ilion   Zoetermeer Amsterdam 05-07-2008 
 
 

V40  3.60 meter   Larissa Lowe AAC   Amsterdam Kingston   (GBR) 24-04-2004 
V45    3.50 meter   Brigitte van de Kamp GAC   Hilversum Lisse 25-06-2006 
  3.50 meter  Martien van Rossum Phanos   Amsterdam Sittard 04-06-2016 
V50  3.22 meter   Brigitte van de Kamp GAC   Hilversum Enschede 13-09-2013 
V55  3.16 meter   Brigitte van de Kamp GAC   Hilversum Krommenie 04-07-2015 
V60  2.85 meter   Brigitte van de Kamp GAC   Hilversum Hilversum 05-07-2020 
V65  *   vacant       
V70  *   vacant       
V75  *   vacant        
V80  *  vacant        
V85  *  vacant        
V90  *  vacant    

        
verspringen       
SEN  6.78 meter   Dafne Schippers Hellas   Utrecht Amsterdam 26-07-2014 
U23  6.78 meter   Dafne Schippers Hellas   Utrecht Amsterdam 26-07-2014 
U20  6.47 meter   Dafne Schippers Hellas   Utrecht Tallinn   (EST) 22-07-2011 
V35  6.41 meter   Ciska Janssen Sagitta   Amsterdam Straatsburg   (FRA) 17-07-1982 
V40  6.21 meter   Ciska Janssen Sagitta   Amsterdam Zwolle 07-07-1985 
V45  5.18 meter   Corrie Roovers Sprint   Breda Straatsburg   (FRA) 17-07-1982 
V50  4.98 meter   Tilly Jacobs PEC 1910   Zwolle Riccione   (ITA) 13-09-2007 
V55  4.77 meter   Tilly Jacobs PEC 1910   Zwolle Zittau   (GER) 20-08-2012 
V60  4.32 meter   Janine Kortbeek Prins Hendrik   Vught Roosendaal 11-05-2014 
V65  3.93 meter   Riet Jonkers Attila   Tilburg Oordegem   (BEL) 27-08-2009 
V70  3.68 meter   Rietje Dijkman AV '23   Amsterdam Zierikzee 09-09-2009 
V75  3.70 meter   Rietje Dijkman GAC   Hilversum Aarhus   (DEN) 31-07-2017 
V80  3.45 meter  Rietje Dijkman GAC   Hilversum Venetië (ITA) 08-10-2019 
V85  *  vacant        
V90  *  vacant    

        
hink-stap-springen       
SEN  13.51 meter   Brenda Baar AV '23   Amsterdam Izmir   (TUR) 18-06-2011 
U23  13.09 meter   Nora Ritzen Unitas   Sittard Amsterdam 31-07-2015 
U20  12.90 meter   Yvonne de Vreede AV'40   Delft Hengelo 31-05-1997 
V35  11.79 meter   Anja Mulder Atletics Nijverdal Amsterdam 05-07-2008 
V40  10.91 meter   Evie Roelands DJA   Zundert Kapellen   (BEL) 26-09-1999 
V45  10.89 meter   Janine Kortbeek Prins Hendrik   Vught Potsdam   (GER) 22-08-2002 
V50  10.85 meter   Janine Kortbeek Prins Hendrik   Vught Aarhus   (DEN) 31-07-2004 
V55  10.49 meter   Janine Kortbeek Prins Hendrik   Vught Vught 05-04-2010 
V60  10.05 meter   Janine Kortbeek Prins Hendrik   Vught Dongen 21-05-2014 
V65  8.61 meter   Rietje Dijkman AV '23   Amsterdam Amsterdam 14-05-2006 
V70  7.95 meter   Rietje Dijkman AV '23   Amsterdam Epe 09-06-2013 
V75  8.02 meter   Rietje Dijkman GAC   Hilversum Gouda 09-06-2017 
V80  7.37 meter  Rietje Dijkman GAC   Hilversum Venetië (ITA) 05-09-2019 
V85  *  vacant        
V90  *  vacant    

        
 
kogelstoten 

      

SEN 4,00 kg 18.87 meter   Corrie de Bruin Ciko'66   Arnhem Arnhem 18-07-1998 
U23 4,00 kg 18.87 meter   Corrie de Bruin Ciko'66   Arnhem Arnhem 18-07-1998 
U20 4,00 kg 18.15 meter   Corrie de Bruin Rotterdam Atletiek Arnhem 19-06-1994 
V35 4,00 kg 14.04 meter   Els Stolk ADA   Amsterdam Krommenie 17-05-1992 
V40 4,00 kg 13.71 meter   Els Stolk AAC   Amsterdam Hoorn 18-05-1997 
V45 4,00 kg 13.28 meter   Els Stolk AAC   Amsterdam Breda 16-06-2002 
V50 3,00 kg 13.56 meter   Tine Schenkels s.c. Reeuwijk Velsen 07-05-2006 
V55 3,00 kg 11.69 meter   Tiny Hellendoorn Isala '96   Kampen Epe 08-06-2013 
V60 3,00 kg 12.14 meter   Tiny Hellendoorn Isala '96   Kampen Dronten 11-05-2016 
V65 3,00 kg 11.33 meter   Tiny Hellendoorn Isala ’96   Kampen Hilversum 09-08-2020 
V70 3,00 kg 9.46 meter   Annie van Anholt Attila, Tilburg Breda 13-10-2019 
V75 2,00 kg 8.73 meter   Riet Jonkers Atledo   Dongen Breda 14-10-2018 
V80 2,00 kg *  vacant        
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V40  3.60 meter   Larissa Lowe AAC   Amsterdam Kingston   (GBR) 24-04-2004 
V45    3.50 meter   Brigitte van de Kamp GAC   Hilversum Lisse 25-06-2006 
  3.50 meter  Martien van Rossum Phanos   Amsterdam Sittard 04-06-2016 
V50  3.22 meter   Brigitte van de Kamp GAC   Hilversum Enschede 13-09-2013 
V55  3.16 meter   Brigitte van de Kamp GAC   Hilversum Krommenie 04-07-2015 
V60  2.85 meter   Brigitte van de Kamp GAC   Hilversum Hilversum 05-07-2020 
V65  *   vacant       
V70  *   vacant       
V75  *   vacant        
V80  *  vacant        
V85  *  vacant        
V90  *  vacant    

        
verspringen       
SEN  6.78 meter   Dafne Schippers Hellas   Utrecht Amsterdam 26-07-2014 
U23  6.78 meter   Dafne Schippers Hellas   Utrecht Amsterdam 26-07-2014 
U20  6.47 meter   Dafne Schippers Hellas   Utrecht Tallinn   (EST) 22-07-2011 
V35  6.41 meter   Ciska Janssen Sagitta   Amsterdam Straatsburg   (FRA) 17-07-1982 
V40  6.21 meter   Ciska Janssen Sagitta   Amsterdam Zwolle 07-07-1985 
V45  5.18 meter   Corrie Roovers Sprint   Breda Straatsburg   (FRA) 17-07-1982 
V50  4.98 meter   Tilly Jacobs PEC 1910   Zwolle Riccione   (ITA) 13-09-2007 
V55  4.77 meter   Tilly Jacobs PEC 1910   Zwolle Zittau   (GER) 20-08-2012 
V60  4.32 meter   Janine Kortbeek Prins Hendrik   Vught Roosendaal 11-05-2014 
V65  3.93 meter   Riet Jonkers Attila   Tilburg Oordegem   (BEL) 27-08-2009 
V70  3.68 meter   Rietje Dijkman AV '23   Amsterdam Zierikzee 09-09-2009 
V75  3.70 meter   Rietje Dijkman GAC   Hilversum Aarhus   (DEN) 31-07-2017 
V80  3.45 meter  Rietje Dijkman GAC   Hilversum Venetië (ITA) 08-10-2019 
V85  *  vacant        
V90  *  vacant    

        
hink-stap-springen       
SEN  13.51 meter   Brenda Baar AV '23   Amsterdam Izmir   (TUR) 18-06-2011 
U23  13.09 meter   Nora Ritzen Unitas   Sittard Amsterdam 31-07-2015 
U20  12.90 meter   Yvonne de Vreede AV'40   Delft Hengelo 31-05-1997 
V35  11.79 meter   Anja Mulder Atletics Nijverdal Amsterdam 05-07-2008 
V40  10.91 meter   Evie Roelands DJA   Zundert Kapellen   (BEL) 26-09-1999 
V45  10.89 meter   Janine Kortbeek Prins Hendrik   Vught Potsdam   (GER) 22-08-2002 
V50  10.85 meter   Janine Kortbeek Prins Hendrik   Vught Aarhus   (DEN) 31-07-2004 
V55  10.49 meter   Janine Kortbeek Prins Hendrik   Vught Vught 05-04-2010 
V60  10.05 meter   Janine Kortbeek Prins Hendrik   Vught Dongen 21-05-2014 
V65  8.61 meter   Rietje Dijkman AV '23   Amsterdam Amsterdam 14-05-2006 
V70  7.95 meter   Rietje Dijkman AV '23   Amsterdam Epe 09-06-2013 
V75  8.02 meter   Rietje Dijkman GAC   Hilversum Gouda 09-06-2017 
V80  7.37 meter  Rietje Dijkman GAC   Hilversum Venetië (ITA) 05-09-2019 
V85  *  vacant        
V90  *  vacant    

        
 
kogelstoten 

      

SEN 4,00 kg 18.87 meter   Corrie de Bruin Ciko'66   Arnhem Arnhem 18-07-1998 
U23 4,00 kg 18.87 meter   Corrie de Bruin Ciko'66   Arnhem Arnhem 18-07-1998 
U20 4,00 kg 18.15 meter   Corrie de Bruin Rotterdam Atletiek Arnhem 19-06-1994 
V35 4,00 kg 14.04 meter   Els Stolk ADA   Amsterdam Krommenie 17-05-1992 
V40 4,00 kg 13.71 meter   Els Stolk AAC   Amsterdam Hoorn 18-05-1997 
V45 4,00 kg 13.28 meter   Els Stolk AAC   Amsterdam Breda 16-06-2002 
V50 3,00 kg 13.56 meter   Tine Schenkels s.c. Reeuwijk Velsen 07-05-2006 
V55 3,00 kg 11.69 meter   Tiny Hellendoorn Isala '96   Kampen Epe 08-06-2013 
V60 3,00 kg 12.14 meter   Tiny Hellendoorn Isala '96   Kampen Dronten 11-05-2016 
V65 3,00 kg 11.33 meter   Tiny Hellendoorn Isala ’96   Kampen Hilversum 09-08-2020 
V70 3,00 kg 9.46 meter   Annie van Anholt Attila, Tilburg Breda 13-10-2019 
V75 2,00 kg 8.73 meter   Riet Jonkers Atledo   Dongen Breda 14-10-2018 
V80 2,00 kg *  vacant        

 
 

V85 2,00 kg *  vacant        
V90 2,00 kg *  vacant    

        
discuswerpen       
SEN 1,00 kg 70.22 meter   Jorinde van Klinken Groningen Atletiek  Tucson (USA) 22-05-2021 
U23 1,00 kg 70.22 meter   Jorinde van Klinken Groningen Atletiek Tucson (USA) 22-05-2021 
U20 1,00 kg 61.33 meter   Jorinde van Klinken Groningen Atletiek Alphen a/d Rijn 30-06-2019 
V35 1,00 kg 46.30 meter   Jacqueline Goormachtigh PAC   Rotterdam Rotterdam 24-04-2005 
V40 1,00 kg 47.70 meter   Els Stolk AAC   Amsterdam Hoorn 18-05-1997 
V45 1,00 kg 45.76 meter   Els Stolk AAC   Amsterdam Leiden 12-06-2004 
V50 1,00 kg 40.85 meter   Annie van Anholt Attila   Tilburg Vught 17-05-1998 
V55 1,00 kg 37.16 meter   Annie van Anholt Attila   Tilburg Vught 31-05-2003 
V60 1,00 kg 35.80 meter   Annie van Anholt Attila   Tilburg Steenbergen 24-06-2007 
V65 1,00 kg 33.54 meter   Tiny Hellendoorn AV Isala’96   Kampen Barendrecht 20-09-2020 
V70 1,00 kg 27.71 meter   Annie van Anholt Attila   Tilburg Gouda 19-05-2019 
V75 750 gr 21.22 meter   Corrie Roovers Sprint   Breda Nyíregyháza   (HUN) 21-07-2010 
V80 750 gr *  vacant        
V85 750 gr *  vacant        
V90 750 gr *  vacant    

        
kogelslingeren       
SEN 4,00 kg 65.79 meter   Debby van der Schilt Groningen Atletiek Halle   (GER) 22-05-2004 
U23 4,00 kg 62.38 meter   Sina Mai Holthuijsen Unitas   Sittard Leverkusen   (GER) 17-06-2017 

U20 4,00 kg 63.33 meter   Eva Reinders Groningen Atletiek Fränkisch-Crumbach 
(GER) 09-06-2012 

V35 4,00 kg 65.34 meter   Wendy Koolhaas Groningen Atletiek Groningen 09-08-2018 
V40 4,00 kg 64.77 meter   Wendy Koolhaas Groningen Atletiek Utrecht 29-08-2020 
V45 4,00 kg 51.28 meter   Gonny Mik Groningen Atletiek Groningen 05-07-2013 
V50 3,00 kg 52.80 meter   Gonny Mik Groningen Atletiek Holtland   (GER) 06-06-2015 
V55 3,00 kg 50.61 meter   Gonny Mik Groningen Atletiek Soest (GER) 19-09-2020 
V60 3,00 kg 43.83 meter   Annie van Anholt Attila   Tilburg Eindhoven 16-02-2008 
V65 3,00 kg 41.17 meter   Annie van Anholt Attila   Tilburg Eindhoven 28-04-2012 
V70 3,00 kg 35.15 meter   Annie van Anholt Attila   Tilburg Zwolle 22-06-2017 
V75 2,00 kg 30.91 meter   Laura Blommestein-Euser Rotterdam Atletiek Barendrecht 20-09-2020 
V80 2,00 kg *  vacant        
V85 2,00 kg *  vacant        
V90 2,00 kg *  vacant    

        
speerwerpen       
SEN 600 gr 60.92 meter   Lisanne Schol Lycurgus   Assendelft Leiden 08-06-2019 
U23 600 gr 58.99 meter   Evelien Dekkers Achilles   Etten-Leur Eugene   (USA) 12-06-2010 
U20 600 gr 53.80 meter   Bregje Crolla Unitas   Sittard Emmeloord 15-05-2005 
V35 600 gr 51.88 meter   Marjo Bus Ciko'66   Arnhem Apeldoorn 27-06-1999 
V40 600 gr 43.26 meter   Gerda Vetter AAC   Amsterdam Enschede 13-05-2001 
V45 600 gr 40.02 meter   Gerda Vetter AAC   Amsterdam Amsterdam 03-06-2007 
V50 500 gr 37.04 meter   Mariët Voskamp Hanzesport   Zutphen Utrecht 15-06-2014 
V55 500 gr 35.61 meter   Mariët Voskamp Hanzesport   Zutphen Gouda 11-06-2017 
V60 500 gr 31.10 meter   Weia Reinboud Hellas   Utrecht Heiloo 22-06-2014 
V65 500 gr 32.02 meter   Weia Reinboud Hellas   Utrecht Woerden 25-09-2016 
V70 500 gr 25.70 meter   Weia Reinboud Hellas   Utrecht Stendal (GER) 27-09-2020 
V75 400 gr 16.29 meter   Laura Blommestijn-Euser Rotterdam Atletiek Huizen 27-09-2020 
V80 400 gr *  vacant        
V85 400 gr *  vacant        
V90 400 gr *  vacant    

        
gewichtwerpen       
V35 9,08 kg 18.58 meter   Wendy Koolhaas Groningen Atletiek Rotterdam 16-07-2016 
V40 9,08 kg 18.32 meter   Wendy Koolhaas Groningen Atletiek Huizen 27-09-2020 
V45 9,08 kg 16.50 meter   Gonny Mik Groningen Atletiek Rotterdam 13-09-2014 
V50 7,26 kg 17.53 meter   Gonny Mik Groningen Atletiek Lyon   (FRA) 15-08-2015 
V55 7,26 kg 17.50 meter   Gonny Mik Groningen Atletiek Dissen (GER) 29-07-2020 
V60 5,45 kg 17.57 meter   Annie van Anholt Attila   Tilburg Eindhoven 21-04-2007 

 
 

V85 2,00 kg *  vacant        
V90 2,00 kg *  vacant    

        
discuswerpen       
SEN 1,00 kg 70.22 meter   Jorinde van Klinken Groningen Atletiek  Tucson (USA) 22-05-2021 
U23 1,00 kg 70.22 meter   Jorinde van Klinken Groningen Atletiek Tucson (USA) 22-05-2021 
U20 1,00 kg 61.33 meter   Jorinde van Klinken Groningen Atletiek Alphen a/d Rijn 30-06-2019 
V35 1,00 kg 46.30 meter   Jacqueline Goormachtigh PAC   Rotterdam Rotterdam 24-04-2005 
V40 1,00 kg 47.70 meter   Els Stolk AAC   Amsterdam Hoorn 18-05-1997 
V45 1,00 kg 45.76 meter   Els Stolk AAC   Amsterdam Leiden 12-06-2004 
V50 1,00 kg 40.85 meter   Annie van Anholt Attila   Tilburg Vught 17-05-1998 
V55 1,00 kg 37.16 meter   Annie van Anholt Attila   Tilburg Vught 31-05-2003 
V60 1,00 kg 35.80 meter   Annie van Anholt Attila   Tilburg Steenbergen 24-06-2007 
V65 1,00 kg 33.54 meter   Tiny Hellendoorn AV Isala’96   Kampen Barendrecht 20-09-2020 
V70 1,00 kg 27.71 meter   Annie van Anholt Attila   Tilburg Gouda 19-05-2019 
V75 750 gr 21.22 meter   Corrie Roovers Sprint   Breda Nyíregyháza   (HUN) 21-07-2010 
V80 750 gr *  vacant        
V85 750 gr *  vacant        
V90 750 gr *  vacant    

        
kogelslingeren       
SEN 4,00 kg 65.79 meter   Debby van der Schilt Groningen Atletiek Halle   (GER) 22-05-2004 
U23 4,00 kg 62.38 meter   Sina Mai Holthuijsen Unitas   Sittard Leverkusen   (GER) 17-06-2017 

U20 4,00 kg 63.33 meter   Eva Reinders Groningen Atletiek Fränkisch-Crumbach 
(GER) 09-06-2012 

V35 4,00 kg 65.34 meter   Wendy Koolhaas Groningen Atletiek Groningen 09-08-2018 
V40 4,00 kg 64.77 meter   Wendy Koolhaas Groningen Atletiek Utrecht 29-08-2020 
V45 4,00 kg 51.28 meter   Gonny Mik Groningen Atletiek Groningen 05-07-2013 
V50 3,00 kg 52.80 meter   Gonny Mik Groningen Atletiek Holtland   (GER) 06-06-2015 
V55 3,00 kg 50.61 meter   Gonny Mik Groningen Atletiek Soest (GER) 19-09-2020 
V60 3,00 kg 43.83 meter   Annie van Anholt Attila   Tilburg Eindhoven 16-02-2008 
V65 3,00 kg 41.17 meter   Annie van Anholt Attila   Tilburg Eindhoven 28-04-2012 
V70 3,00 kg 35.15 meter   Annie van Anholt Attila   Tilburg Zwolle 22-06-2017 
V75 2,00 kg 30.91 meter   Laura Blommestein-Euser Rotterdam Atletiek Barendrecht 20-09-2020 
V80 2,00 kg *  vacant        
V85 2,00 kg *  vacant        
V90 2,00 kg *  vacant    

        
speerwerpen       
SEN 600 gr 60.92 meter   Lisanne Schol Lycurgus   Assendelft Leiden 08-06-2019 
U23 600 gr 58.99 meter   Evelien Dekkers Achilles   Etten-Leur Eugene   (USA) 12-06-2010 
U20 600 gr 53.80 meter   Bregje Crolla Unitas   Sittard Emmeloord 15-05-2005 
V35 600 gr 51.88 meter   Marjo Bus Ciko'66   Arnhem Apeldoorn 27-06-1999 
V40 600 gr 43.26 meter   Gerda Vetter AAC   Amsterdam Enschede 13-05-2001 
V45 600 gr 40.02 meter   Gerda Vetter AAC   Amsterdam Amsterdam 03-06-2007 
V50 500 gr 37.04 meter   Mariët Voskamp Hanzesport   Zutphen Utrecht 15-06-2014 
V55 500 gr 35.61 meter   Mariët Voskamp Hanzesport   Zutphen Gouda 11-06-2017 
V60 500 gr 31.10 meter   Weia Reinboud Hellas   Utrecht Heiloo 22-06-2014 
V65 500 gr 32.02 meter   Weia Reinboud Hellas   Utrecht Woerden 25-09-2016 
V70 500 gr 25.70 meter   Weia Reinboud Hellas   Utrecht Stendal (GER) 27-09-2020 
V75 400 gr 16.29 meter   Laura Blommestijn-Euser Rotterdam Atletiek Huizen 27-09-2020 
V80 400 gr *  vacant        
V85 400 gr *  vacant        
V90 400 gr *  vacant    

        
gewichtwerpen       
V35 9,08 kg 18.58 meter   Wendy Koolhaas Groningen Atletiek Rotterdam 16-07-2016 
V40 9,08 kg 18.32 meter   Wendy Koolhaas Groningen Atletiek Huizen 27-09-2020 
V45 9,08 kg 16.50 meter   Gonny Mik Groningen Atletiek Rotterdam 13-09-2014 
V50 7,26 kg 17.53 meter   Gonny Mik Groningen Atletiek Lyon   (FRA) 15-08-2015 
V55 7,26 kg 17.50 meter   Gonny Mik Groningen Atletiek Dissen (GER) 29-07-2020 
V60 5,45 kg 17.57 meter   Annie van Anholt Attila   Tilburg Eindhoven 21-04-2007 

 
 

V65 5,45 kg 17.34 meter   Annie van Anholt Attila   Tilburg Roermond 22-03-2014 
V70 5,45 kg 14.99 meter   Annie van Anholt Attila   Tilburg Rotterdam 22-04-2017 
V75 4,00 kg 10.70 meter   Riet Jonkers Atledo   Dongen St. Niklaas (BEL) 30-06-2019 
V80 4,00 kg *  vacant        
V85 4,00 kg *  vacant        
V90 4,00 kg *  vacant    

        
pentathlon … 5-kamp      
V35  2.816 punten   Monique Seerden Lionitas   Leeuwarden Jyväskylä   (FIN) 09-07-2000 

     19.10 * 1.48 * 10.02 * 4.38 * 2.28.07   
V40  3.479 punten   Eefje Swinkels HAC   Helmond Woerden 26-09-2015 

     12.66 * 1.43 * 10.04 * 4.96 * 2.42.58   
V45  4.015 punten   Corrie Roovers Sprint   Breda San Juan   (PUR) 27-09-1983 

     12.44 * 1.44 * 9.86 * 4.90 * 2.41.0=   
V50  4.110 punten   Corrie Roovers Sprint   Breda Melbourne   (AUS) 03-12-1987 

     13.08 * 1.42 * 10.76 * 4.62 * 2.49.10    
V55  3.610 punten   Anja Akkerman DEM   Beverwijk Tilburg 18-05-2014 

     15.79 * 1.27 * 9.97 * 4.16 * 3.09.62   
V60  3.607 punten   Rietje Dijkman AV'23   Amsterdam Potsdam   (GER) 18-08-2002 

     14.73 * 1.20 * 6.74 * 3.73 * 3.08.44   
V65  4.633 punten   Weia Reinboud Hellas   Utrecht Woerden 26-09-2015 

     16.26 * 1.37 * 8.62 * 3.87 * 3.10.66   
V70  4.664 punten   Riet Jonkers Atledo   Dongen Tilburg 18-05-2014 

     17.37 * 1.18 * 7.96 * 3.49 * 3.11.80   
V75  4.917 punten   Riet Jonkers Atledo   Dongen Brugge (BEL) 18-08-2019 

     17.50 * 1.15 * 8.23 * 2.54 * 3:12.83   
V80  *  vacant        

    *    
V85  *  vacant        

    *    
V90  *  Vacant    
    *    

        
heptathlon … 7-kamp      
SEN  6.636 punten   Anouk Vetter Sprint   Breda Londen   (GBR) 06-08-2017 

     13.31 * 1.77 * 15.09 * 24.36 * 6.32 * 58.41 * 2.19.43   
U23  6.545 punten   Dafne Schippers Hellas   Utrecht Götzis   (AUT) 01-06-2014 

     13.13 * 1.69 * 13.69 * 22.35 * 6.48 * 41.39 * 2.08.59   
U20  6.172 punten   Dafne Schippers Hellas   Utrecht Götzis   (AUT) 29-05-2011 

     13.60 * 1.70 * 13.89 * 22.90 * 6.13 * 38.20 * 2.15.74   
V35  4.508 punten   Tanja van der Plas AV Lycurgus   Assendelft Amstelveen 10-06-2019 

     16.27 * 1.54 * 9.55 * 26.96 * 5.14 * 29.90 * 2:41,42   
V40  4.678 punten   Mia Dudink Sagitta   Amsterdam Turku   (FIN) 19-07-1991 

     14.10 * 1.53 * 10.07 * 29.24 * 4.45 * 36.44 * 2.38.09   
V45  5.103 punten   Ingrid Smit Ciko '66   Arnhem Porto Alegre   (BRA) 17-10-2013 

     12.67 * 1.42 * 8.00 * 27.42 * 4.97 * 20.58 * 2.44.06   
V50  5.300 punten   Anja Akkerman DEM   Beverwijk Assen 17-07-2005 

     14.30 * 1.36 * 9.84 * 28.72 * 4.72 * 30.95 * 2.56.96   
V55  5.789 punten   Corrie Roovers Sprint   Breda Turku   (FIN) 19-07-1991 

     13.54 * 1.30 * 10.30 * 29.13 * 3.94 * 30.12 * 2.50.15   
V60  5.882 punten   Anja Akkerman DEM   Beverwijk Stendal   (GER) 29-05-2016 

     15.02 * 1.28 * 9.78 * 31.32 * 4.00 * 29.21 * 3.03.48   
V65  6.253 punten   Weia Reinboud Hellas   Utrecht Stendal   (GER) 31-05-2015 

     15.93 * 1.40 * 8.12 * 34.73 * 3.68 * 27.45 * 3.07.40   
V70  5.659 punten   Riet Jonkers Atledo   Dongen Malaga (ESP) 06-09-2018 

     18.01 * 1.11 * 7.38 * 35.75 * 3.50 * 15.78 * 3.25.21   
V75  6.870 punten   Riet Jonkers Atledo   Dongen Stendal (GER) 19-06-2019 

     17.73 * 1.12 * 8.49 * 35.32 * 3.24 * 15.31 * 3:.12,73   
V80  *  vacant        

    *    
V85  *  vacant        

 
 
 
 
Per 1 januari 2020 zijn de record onderdelen in lijn gebracht met de internationale regelgeving van World Athletics, 
European Athletics, World Master Athletics en World Para Athletics. Dit betekent dat een aantal record onderdelen 
bij vooral de masters is komen te vervallen. Bij de U23 categorie worden de recordonderdelen van de senioren 
gevolgd. Dit betekent dat bij de U23 een aantal recordonderdelen zijn toegevoegd. De records op betreffende 
onderdelen zijn bevroren. De bevroren record onderdelen staat in een apart overzicht op de website van de 
Atletiekunie 

 
100 meter        
SEN  9.91 sec  Churandy Martina Rotterdam Atletiek Londen   (GBR) 05-08-2012 
U23  10.26 sec  Hensley Paulina Rotterdam Atletiek Heusden-Zolder   (BEL) 19-07-2014 
U20  10.48 sec  Daniël Ward RKHAV   Hulst Duffel   (BEL) 25-05-2003 
M35  10.19 sec  Troy Douglas AAC   Amsterdam Zürich   (SUI) 17-08-2001 
M40  10.29 sec  Troy Douglas Haag Atletiek Leiden 07-06-2003 
M45  11.40 sec  Erik Oostweegel Startbaan   Amstelveen Heiloo 03-06-2007 
M50  11.74 sec  Robert Moen DEM   Beverwijk Lyon   (FRA) 06-08-2015 
M55  12.42 sec  Kay Schaafsma Sprint   Breda Zevenbergen 05-06-2016 
M60  12.58 sec  Ruud Wieles Typhoon   Gorinchem Gouda 10-06-2017 
M65  12.89 sec  Tjerk Vos SV Noordkop Heiloo 02-08-2019 
M70  13.62 sec  Jan Ties Groningen Atletiek Emmen 13-05-2018 
M75  15.47 sec  Roelf Akkerman DEM   Beverwijk Castricum 02-09-2020 
M80  16.60 sec  Joop Rüter PAC   Rotterdam Kerkrade 26-05-2013 
M85  19.85 sec  Joop Rüter PAC   Rotterdam Woerden 09-06-2018 
M90  *   vacant           

        
200 meter        
SEN  19.81 sec  Churandy Martina Rotterdam Atletiek Lausanne   (SUI) 25-08-2016 
U23  20.63 sec  Daniël Ward RKHAV   Hulst El Paso   (USA) 13-05-2006 
U20  20.82 sec  Onyema Adigida Phanos   Amsterdam Alphen aan den Rijn 30-06-2019 
M35  20.19 sec  Troy Douglas AAC   Amsterdam Rieti   (ITA) 02-09-2001 
M40  20.64 sec  Troy Douglas Haag Atletiek Parijs   (FRA) 27-08-2003 
M45  22.97 sec  Robert Moen DEM   Beverwijk Amstelveen 05-06-2011 
M50  23.03 sec  Robert Moen DEM   Beverwijk Lyon   (FRA) 10-08-2015 
M55  25.30 sec  Glenn Gentle AVON   Heerlen Weert 22-04-2007 
M60  25.50 sec  Ruud Wieles Typhoon   Gorinchem Gouda 11-06-2017 
M65  26.59 sec  Tjerk Vos SV Noordkop Haarlem 23-08-2019 
M70  28.85 sec  Jelle van der Schaaf Hylas   Alkmaar Gouda 11-06-2017 
M75  31.76 sec  Joop Rüter PAC   Rotterdam Zierikzee 10-09-2009 
M80  34.56 sec  Joop Rüter PAC   Rotterdam Gouda 07-06-2013 
M85  39.80 sec  Joop Rüter PAC   Rotterdam Woerden 09-06-2018 
M90  *   vacant           

        
400 meter        
SEN  44.72 sec  Lie-marvin Bonevacia Rotterdam Atletiek Beijing   (CHN) 23-08-2015 
U23  45.68 min  Arjen Visserman AAC   Amsterdam Hengelo 27-06-1986 
U20  46.67 sec  Jochem Dobber Suomi   Velsen Breda 03-07-2016 
M35  46.99 sec  Eric Roeske Hellas   Utrecht Oordegem   (BEL) 27-07-1996 
M40  47.86 sec  Eric Roeske Hellas   Utrecht Potsdam   (GER) 21-08-2002 
M45  50.84 sec  Eric Roeske Hellas   Utrecht Oordegem   (BEL) 01-07-2006 
M50  51.82 sec  Wim Scholtes Sparta   Den Haag Cesenatico   (ITA) 16-09-1998 
M55  56.18 sec  Wim Threels GAC   Hilversum Zierikzee 10-09-2009 
M60  57.66 sec  Wim Scholtes Sparta   Den Haag Ljubljana   (SLO) 30-07-2008 
M65  1:00.61 min  Wim Threels GAC, Hilversum Breda 23-09-2018 
M70  1.04.49 min  Jelle van der Schaaf Hylas   Alkmaar Perth   (AUS) 05-11-2016 
M75  1.11.31 min  Joop Rüter PAC   Rotterdam Zierikzee 10-09-2009 
M80  1.18.06 min  Joop Rüter PAC   Rotterdam Kerkrade 26-05-2013 
M85  1:35.65 min  Joop Rüter PAC, Rotterdam Barendrecht 23-09-2018 
M90  *   vacant          
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Per 1 januari 2020 zijn de record onderdelen in lijn gebracht met de internationale regelgeving van World Athletics, 
European Athletics, World Master Athletics en World Para Athletics. Dit betekent dat een aantal record onderdelen 
bij vooral de masters is komen te vervallen. Bij de U23 categorie worden de recordonderdelen van de senioren 
gevolgd. Dit betekent dat bij de U23 een aantal recordonderdelen zijn toegevoegd. De records op betreffende 
onderdelen zijn bevroren. De bevroren record onderdelen staat in een apart overzicht op de website van de 
Atletiekunie 

 
100 meter        
SEN  9.91 sec  Churandy Martina Rotterdam Atletiek Londen   (GBR) 05-08-2012 
U23  10.26 sec  Hensley Paulina Rotterdam Atletiek Heusden-Zolder   (BEL) 19-07-2014 
U20  10.48 sec  Daniël Ward RKHAV   Hulst Duffel   (BEL) 25-05-2003 
M35  10.19 sec  Troy Douglas AAC   Amsterdam Zürich   (SUI) 17-08-2001 
M40  10.29 sec  Troy Douglas Haag Atletiek Leiden 07-06-2003 
M45  11.40 sec  Erik Oostweegel Startbaan   Amstelveen Heiloo 03-06-2007 
M50  11.74 sec  Robert Moen DEM   Beverwijk Lyon   (FRA) 06-08-2015 
M55  12.42 sec  Kay Schaafsma Sprint   Breda Zevenbergen 05-06-2016 
M60  12.58 sec  Ruud Wieles Typhoon   Gorinchem Gouda 10-06-2017 
M65  12.89 sec  Tjerk Vos SV Noordkop Heiloo 02-08-2019 
M70  13.62 sec  Jan Ties Groningen Atletiek Emmen 13-05-2018 
M75  15.47 sec  Roelf Akkerman DEM   Beverwijk Castricum 02-09-2020 
M80  16.60 sec  Joop Rüter PAC   Rotterdam Kerkrade 26-05-2013 
M85  19.85 sec  Joop Rüter PAC   Rotterdam Woerden 09-06-2018 
M90  *   vacant           

        
200 meter        
SEN  19.81 sec  Churandy Martina Rotterdam Atletiek Lausanne   (SUI) 25-08-2016 
U23  20.63 sec  Daniël Ward RKHAV   Hulst El Paso   (USA) 13-05-2006 
U20  20.82 sec  Onyema Adigida Phanos   Amsterdam Alphen aan den Rijn 30-06-2019 
M35  20.19 sec  Troy Douglas AAC   Amsterdam Rieti   (ITA) 02-09-2001 
M40  20.64 sec  Troy Douglas Haag Atletiek Parijs   (FRA) 27-08-2003 
M45  22.97 sec  Robert Moen DEM   Beverwijk Amstelveen 05-06-2011 
M50  23.03 sec  Robert Moen DEM   Beverwijk Lyon   (FRA) 10-08-2015 
M55  25.30 sec  Glenn Gentle AVON   Heerlen Weert 22-04-2007 
M60  25.50 sec  Ruud Wieles Typhoon   Gorinchem Gouda 11-06-2017 
M65  26.59 sec  Tjerk Vos SV Noordkop Haarlem 23-08-2019 
M70  28.85 sec  Jelle van der Schaaf Hylas   Alkmaar Gouda 11-06-2017 
M75  31.76 sec  Joop Rüter PAC   Rotterdam Zierikzee 10-09-2009 
M80  34.56 sec  Joop Rüter PAC   Rotterdam Gouda 07-06-2013 
M85  39.80 sec  Joop Rüter PAC   Rotterdam Woerden 09-06-2018 
M90  *   vacant           

        
400 meter        
SEN  44.72 sec  Lie-marvin Bonevacia Rotterdam Atletiek Beijing   (CHN) 23-08-2015 
U23  45.68 min  Arjen Visserman AAC   Amsterdam Hengelo 27-06-1986 
U20  46.67 sec  Jochem Dobber Suomi   Velsen Breda 03-07-2016 
M35  46.99 sec  Eric Roeske Hellas   Utrecht Oordegem   (BEL) 27-07-1996 
M40  47.86 sec  Eric Roeske Hellas   Utrecht Potsdam   (GER) 21-08-2002 
M45  50.84 sec  Eric Roeske Hellas   Utrecht Oordegem   (BEL) 01-07-2006 
M50  51.82 sec  Wim Scholtes Sparta   Den Haag Cesenatico   (ITA) 16-09-1998 
M55  56.18 sec  Wim Threels GAC   Hilversum Zierikzee 10-09-2009 
M60  57.66 sec  Wim Scholtes Sparta   Den Haag Ljubljana   (SLO) 30-07-2008 
M65  1:00.61 min  Wim Threels GAC, Hilversum Breda 23-09-2018 
M70  1.04.49 min  Jelle van der Schaaf Hylas   Alkmaar Perth   (AUS) 05-11-2016 
M75  1.11.31 min  Joop Rüter PAC   Rotterdam Zierikzee 10-09-2009 
M80  1.18.06 min  Joop Rüter PAC   Rotterdam Kerkrade 26-05-2013 
M85  1:35.65 min  Joop Rüter PAC, Rotterdam Barendrecht 23-09-2018 
M90  *   vacant          

        
  

 
 
 
 
 
800 meter 

       

SEN  1.43.45 min  Bram Som Atletico '73   Gendringen Zürich   (SUI) 18-08-2006 
U23  1.43.98 min  Bram Som Atletico '73   Gendringen Monte Carlo   (MON) 13-07-2001 
U20  1.45.64 min  Arnoud Okken Atletico '73   Gendringen Bejing   (CHN) 01-09-2001 
M35  1.49.59 min  Sèbastién Schletterer Dynamica   Middelburg Kessel-Lo   (BEL) 13-08-2011 
M40  1.51.38 min  Sèbastién Schletterer Dynamica   Vlissingen Kessel-Lo   (BEL) 09-08-2014 
M45  1.56.16 min  Ronald Mercelina AAC   Amsterdam Lisse 07-07-1991 
M50  1.59.45 min  Ronald Mercelina AAC   Amsterdam Barendrecht 16-06-1996 
M55  2.06.30 min  Ronald Mercelina AAC   Amsterdam Utrecht 20-06-2001 
M60  2.09.38 min  Martien van der Hoorn De Spartaan   Lisse Wageningen  19-09-2014 
M65  2.18.17 min  Hans Smeets Achilles-Top   Kerkrade Aken   (GER) 26-05-2012 
M70  2.24.02 min  Hans Smeets Achilles-Top   Kerkrade Aken   (GER) 06-05-2017 
M75  2.55.53 min  Wim Metselaar a.v. Aalsmeer Hoorn 22-09-2017 
M80  3.01.96 min  Joop Rüter PAC   Rotterdam Gouda 07-06-2013 
M85  3.38.06 min  Joop Rüter PAC   Rotterdam Naaldwijk 28-04-2018 
M90  *   vacant           

        
1.000 meter  
SEN  2.15.05 min  Marko Koers a.v. Nijmegen Nice   (FRA) 16-07-1997 
U23  2.17.07 min  Rob Druppers Hellas  Utrecht Eugene   (USA) 21-07-1984 
U20  2.20.18 min  Bram Som Atletico '73   Gendringen Gorinchem 17-09-1999 

        
1.500 meter       
SEN  3.32.89 min  Gert-Jan Liefers Atletico '73   Gendringen Brussel   (BEL) 24-08-2001 
U23  3.34.27 min  Gert-Jan Liefers AV'34   Apeldoorn Brussel   (BEL) 28-08-1998 
U20  3.38.07 min  Gert-Jan Liefers AV '34   Apeldoorn Hechtel   (BEL) 19-07-1997 
M35  3.41.04 min  Simon Vroemen Sprint   Breda Ninove   (BEL) 29-07-2006 
M40  3.50.89 min  Sèbastién Schletterer Dynamica   Vlissingen Vilvoorde   (BEL) 09-06-2014 
M45  4.00.14 min  Benjamin Romkes Zaanland   Zaandam Oordegem   (BEL) 05-06-2010 
M50  4.08.00 min  Benjamin Romkes Zaanland   Zaandam Oordegem   (BEL) 23-05-2015 
M55  4.21.7= min  Ad Heijdens Achilles   Etten-Leur Etten-Leur 10-05-1994 
M60  4.28.95 min  Martien van der Hoorn De Spartaan   Lisse Utrecht 08-08-2014 
M65  4.39.87 min  Siem Herlaar DEM   Beverwijk Bedfort   (GBR) 16-07-1994 
M70  4.55.72 min  Hans Smeets Achilles-Top   Kerkrade Keulen   (GER) 25-05-2017 
M75  5.55.35 min  Wim Oudejans AV Nijkerk Amersfoort 29-09-2020 
M80  6.14.71 min  Joop Rüter PAC   Rotterdam Zoetermeer 21-06-2013 
M85  7:51.63 min  Joop Rüter PAC   Rotterdam Rotterdam 05-07-2018 
M90  *   vacant           

        
1 mijl   (1609 meter)       
SEN  3.51.39 min  Gert-Jan Liefers AV '34   Apeldoorn Hengelo 01-06-2003 
U23  3.57.28 min  Stijn Jaspers a.v. Haarlem Koblenz   (GER) 25-08-1982 
U20  4.08.5= min  Luc Krotwaar PSV   Eindhoven Eindhoven 07-05-1987 
M35  4.01.09 min  Johan de Koning Sprint   Breda Brasschaat   (BEL) 26-07-2009 
M40  4.16.3= min  Rien van der Wilt Clytoneus   Woerden Amsterdam 20-07-1990 
M45  4.25.00 min  Benjamin Romkes Zaanland   Zaandam Zaandam 03-09-2010 
M50  4.35.4= min  Louis Vink a.v. Edam Krommenie 30-07-1985 
M55  4.43.9= min  Ad Heijdens Achilles   Etten-Leur Zundert 08-07-1997 
M60  4.52.32 min  Martien van der Hoorn De Spartaan   Lisse Essen   (BEL) 29-09-2013 
M65  5.13.3= min  Hans Smeets Achilles-Top   Kerkrade Weert 07-10-2014 
M70  5.19.75 min  Joop Rüter PAC   Rotterdam Rotterdam 11-07-2003 
M75  6.37.87 min  Jan Verloop Generaal Michaëlis   Best Beverwijk 01-08-1993 
M80  7.27.67 min  Joop Rüter PAC   Rotterdam Oud-Beijerland 16-04-2015 
M85  *  vacant        
M90  *   vacant           

        
2.000 meter 
SEN  4.56.56 min  Gert-Jan Liefers Atletico '73   Gendringen Berlijn   (GER) 31-08-2001 
U23  5.05.9= min  Stijn Jaspers a.v. Haarlem Arnhem 17-08-1983 

        
  

 
 
 
 
3.000 meter       
SEN  7.37.48 min  Gert-Jan Liefers AV'34   Apeldoorn Hengelo 29-05-2005 
U23  7.52.57 min  Jesper van der Wielen Cifla   Nijmegen Wageningen 18-05-2012 
U20  7.57.62 min  Paul Jaspers a.v. Haarlem Hechtel   (BEL) 14-08-1984 
M35  8.10.02 min  Marc van Rooy AAC   Amsterdam Vught 15-05-1997 
M40  8.14.9= min  Rien van der Wilt Clytoneus   Woerden Uden 06-06-1991 
M45  8.32.11 min  Benjamin Romkes Zaanland   Zaandam Oordegem   (BEL) 03-07-2010 
M50  8.53.59 min  Patrick Kwist Rotterdam Atletiek Rotterdam 22-08-2019 
M55  9.04.96 min  John van der Wansem LADB   Hilvarenbeek Tilburg 06-07-2005 
M60  9.29.47 min  Ad Heijdens Achilles   Etten-Leur Etten-Leur 27-06-2000 
M65  9.49.5= min  Siem Herlaar DEM   Beverwijk Alphen aan den Rijn 21-07-1994 
M70  10.42.40 min  Siem Herlaar DEM   Beverwijk Beverwijk 02-07-1999 
M75  12.04.53 min  Siem Herlaar DEM   Beverwijk Den Haag 01-07-2004 
M80  14.09.81 min  Joop Rüter PAC   Rotterdam Naaldwijk 24-04-2014 
M85  16:29.63 min  Joop Rüter PAC   Rotterdam Rotterdam 23-08-2018 
M90  *   vacant           

        
5.000 meter       
SEN  13.13.06 min  Kamiel Maase Leiden Atletiek Berlijn   (GER) 06-09-2002 
SEN  13:13.06 min  Mike Foppen AV Cifla   Nijmegen Monaco (MON) 14-08-2020 
U23  13.24.64 min  Stijn Jaspers a.v. Haarlem Koblenz   (GER) 31-08-1983 
U20  13.50.43 min  Jesper van der Wielen Nijmegen Atletiek Nijmegen 26-05-2010 
M35  13.32.49 min  Kamiel Maase Leiden Atletiek Brasschaat   (BEL) 21-07-2007 
M40  14.20.54 min  Rien van der Wilt Clytoneus   Woerden Apeldoorn 14-09-1990 
M45  14.57.20 min  Benjamin Romkes Zaanland   Zaandam Wageningen 02-06-2010 

M50  15.12.83 min  Aart Stigter Loopgroep AS 
Amerongen Utrecht 08-09-2006 

M55  15.56.33 min  Ad Heijdens Achilles   Etten-Leur Uden 28-06-1997 
M60  16.12.57 min  Ad Heijdens Achilles   Etten-Leur Uden 03-07-1999 
M65  17.27.62 min  Cees Stolwijk Altis   Amersfoort Hengelo 29-04-2015 
M70  18.57.04 min  Siem Herlaar DEM   Beverwijk Gateshead   (GBR) 31-07-1999 
M75  20.44.94 min  Siem Herlaar DEM   Beverwijk Utrecht 16-07-2004 
M80  24.29.23 min  Joop Rüter PAC   Rotterdam Kerkrade 22-06-2014 
M85  *  vacant        
M90  *   vacant           

        
10.000 meter       
SEN  27.26.29 min  Kamiel Maase Leiden Atletiek Brussel   (BEL) 30-08-2002 
U23  28.29.67 min  Greg van Hest AV Schuurmans Dublin   (IRL) 11-06-1994 
U20  29.04.30 min  Bart van Nunen Passaat   Papendrecht Lissabon   (POR) 29-03-2014 
M35  28.31.02 min  Kamiel Maase Leiden Atletiek Neerpelt   (BEL) 02-06-2007 
M40  29.57.69 min  Rien van der Wilt Clytoneus   Woerden Rotterdam 13-07-1990 
M45  31.19.2= min  John van der Wansem LADB   Hilvarenbeek Roosendaal 17-07-1996 

M50  31.53.5= min  Aart Stigter Loopgroep AS 
Amerongen Harderwijk 03-10-2006 

M55  33.18.68 min  John van der Wansem LADB   Hilvarenbeek Vught 25-05-2006 
M60  34.33.2= min  Willem Ravensbergen AV De Bataven   Leiden Leiden 13-10-1989 
M65  36.37.73 min  Willem Ravensbergen AV De Bataven   Leiden Leiden 05-10-1994 
M70  40:12.12 min  Bert Schalkwijk Atos   Amsterdam Gouda 03-06-2018 
M75  46.42.06 min  Shan Happé Altis   Amersfoort Amersfoort 12-06-2016 
M80  51.45.90 min  Joop Rüter PAC   Rotterdam Rotterdam 04-09-2014 
M85  *  vacant        
M90  *   vacant           

        
1 uur  
SEN  20.944 meter  Jos Hermens KNAU   (persoonlijk lid) Arnhem 01-05-1976 
U23  15.718 meter  Joni van Loon Cialfo   Epe Heerde 29-12-2010 

  

 
 
 
 
110 meter horden 

      

SEN 1.067 m 13.15 sec  Robin Korving AAC   Amsterdam Lausanne   (SUI) 02-07-1999 
U23 1.067 m 13.55 sec  Gregory Sedoc AAC   Amsterdam Bydgoszcz   (POL) 20-07-2003 
U20  -.991 m 13.45 sec  Jules de Bont Phanos   Amsterdam Rieti   (ITA) 19-07-2013 
M35  -.991 m 13.95 sec  James Sharpe AAC   Amsterdam Boedapest   (HUN) 04-08-1998 
M40  -.991 m *  vacant       
M45  -.991 m 15.86 sec  Jan Harland Haag Atletiek Den Haag 28-05-2007 

        
100 meter horden       
M50  -.914 m 14.41 sec  Wan Bakx AC TION   Enschede Lyon   (FRA) 15-08-2015 
M55  -.914 m 14.94 sec  Wan Bakx AC TION   Enschede Barendrecht 17-07-2019 
M60  -.838 m 16.02 sec  Frans Buijs AAC   Amsterdam Rome   (ITA) 25-06-1985 
M65  -.838 m 18.31 sec  Wim Threels GAC   Hilversum Aarhus   (DEN) 28-07-2017 

        
80 meter horden       
M70  -.762 m 14.33 sec  Frans Buijs Pijnenburg   Soest Malmö   (SWE) 24-07-1996 
M75  -.762 m 16.62 sec  Frans Buijs GAC   Hilversum Jyväskylä   (FIN) 13-07-2000 
M80  -.686 m *  vacant       
M85  -.686 m *  vacant       
M90  -.686 m *   vacant          

        
400 meter horden       
SEN  -.914 m 48.44 sec  Harry Schulting Prins Hendrik   Vught Mexico Stad   (MEX) 12-09-1979 
U23  -.914 m 48.95 sec  Thomas Kortbeek Prins Hendrik   Vught Taegu   (KOR) 28-08-2003 
U20  -.914 m 50.75 sec  Ramsey Angela PAC  Rotterdam Nassau (BAH) 01-04-2018 
M35  -.914 m 50.75 sec  Jeroen Prent Hellas   Utrecht Brussel   (BEL) 30-07-2000 
M40  -.914 m 56.3h sec  Ger Heinsius SAV   Grootebroek Amsterdam 23-05-1987 
M45  -.914 m 56.21 sec  Toine van Beckhoven Attila   Tilburg Gouda 11-06-2017 
M50  -.838 m 58.87 sec  Jan Parlevliet avVN Hilversum Straatsburg   (FRA) 15-07-1982 
M55  -.838 m 1.03.31 min  Jan Parlevliet avVN Hilversum Melbourne   (AUS) 01-12-1987 

        
300 meter horden       
M60  -.762 m 45.30 sec  Wim Threels GAC   Hilversum Terneuzen 10-06-2012 
M65  -.762 m 47.36 sec  Wim Threels GAC   Hilversum Gouda 11-06-2017 
M70  -.686 m 50.86 sec  Jelle van der Schaaf Hylas   Alkmaar Perth   (AUS) 31-10-2016 
M75  -.686 m 59.72 sec  Frans Buijs GAC   Hilversum Jyväskylä   (FIN) 08-07-2000 

        
200 meter horden       
M80  -.686 m *  vacant        
M85  -.686 m *  vacant        
M90  -.686 m *   vacant           

        
3.000 meter steeplechase      
SEN  -.914 m 8.04.95 min  Simon Vroemen Sprint   Breda Brussel   (BEL) 26-08-2005 
U23  -.914 m 8.33.3= min  Hans Koeleman AAC   Amsterdam Sittard 18-06-1978 
U20  -.914 m 8.52.21 min  Marcel Laros Sprint   Breda Plovdiv   (BUL) 10-08-1990 
M35  -.914 m 8.04.95 min  Simon Vroemen Sprint   Breda Brussel   (BEL) 26-08-2005 
M40  -.914 m 8.51.67 min  Simon Vroemen Prins Hendrik   Vught Amsterdam 17-06-2012 
M45  -.914 m 9.18.61 min  Simon Vroemen Prins Hendrik   Vught Alphen aan den Rijn 13-09-2015 
M50  -.914 m 10.15.22 min  Martien van der Hoorn De Spartaan   Lisse Den Haag 31-07-2005 
M55  -.914 m 10.34.87 min  Martien van der Hoorn De Spartaan   Lisse Castricum 28-05-2008 
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110 meter horden 

      

SEN 1.067 m 13.15 sec  Robin Korving AAC   Amsterdam Lausanne   (SUI) 02-07-1999 
U23 1.067 m 13.55 sec  Gregory Sedoc AAC   Amsterdam Bydgoszcz   (POL) 20-07-2003 
U20  -.991 m 13.45 sec  Jules de Bont Phanos   Amsterdam Rieti   (ITA) 19-07-2013 
M35  -.991 m 13.95 sec  James Sharpe AAC   Amsterdam Boedapest   (HUN) 04-08-1998 
M40  -.991 m *  vacant       
M45  -.991 m 15.86 sec  Jan Harland Haag Atletiek Den Haag 28-05-2007 

        
100 meter horden       
M50  -.914 m 14.41 sec  Wan Bakx AC TION   Enschede Lyon   (FRA) 15-08-2015 
M55  -.914 m 14.94 sec  Wan Bakx AC TION   Enschede Barendrecht 17-07-2019 
M60  -.838 m 16.02 sec  Frans Buijs AAC   Amsterdam Rome   (ITA) 25-06-1985 
M65  -.838 m 18.31 sec  Wim Threels GAC   Hilversum Aarhus   (DEN) 28-07-2017 

        
80 meter horden       
M70  -.762 m 14.33 sec  Frans Buijs Pijnenburg   Soest Malmö   (SWE) 24-07-1996 
M75  -.762 m 16.62 sec  Frans Buijs GAC   Hilversum Jyväskylä   (FIN) 13-07-2000 
M80  -.686 m *  vacant       
M85  -.686 m *  vacant       
M90  -.686 m *   vacant          

        
400 meter horden       
SEN  -.914 m 48.44 sec  Harry Schulting Prins Hendrik   Vught Mexico Stad   (MEX) 12-09-1979 
U23  -.914 m 48.95 sec  Thomas Kortbeek Prins Hendrik   Vught Taegu   (KOR) 28-08-2003 
U20  -.914 m 50.75 sec  Ramsey Angela PAC  Rotterdam Nassau (BAH) 01-04-2018 
M35  -.914 m 50.75 sec  Jeroen Prent Hellas   Utrecht Brussel   (BEL) 30-07-2000 
M40  -.914 m 56.3h sec  Ger Heinsius SAV   Grootebroek Amsterdam 23-05-1987 
M45  -.914 m 56.21 sec  Toine van Beckhoven Attila   Tilburg Gouda 11-06-2017 
M50  -.838 m 58.87 sec  Jan Parlevliet avVN Hilversum Straatsburg   (FRA) 15-07-1982 
M55  -.838 m 1.03.31 min  Jan Parlevliet avVN Hilversum Melbourne   (AUS) 01-12-1987 

        
300 meter horden       
M60  -.762 m 45.30 sec  Wim Threels GAC   Hilversum Terneuzen 10-06-2012 
M65  -.762 m 47.36 sec  Wim Threels GAC   Hilversum Gouda 11-06-2017 
M70  -.686 m 50.86 sec  Jelle van der Schaaf Hylas   Alkmaar Perth   (AUS) 31-10-2016 
M75  -.686 m 59.72 sec  Frans Buijs GAC   Hilversum Jyväskylä   (FIN) 08-07-2000 

        
200 meter horden       
M80  -.686 m *  vacant        
M85  -.686 m *  vacant        
M90  -.686 m *   vacant           

        
3.000 meter steeplechase      
SEN  -.914 m 8.04.95 min  Simon Vroemen Sprint   Breda Brussel   (BEL) 26-08-2005 
U23  -.914 m 8.33.3= min  Hans Koeleman AAC   Amsterdam Sittard 18-06-1978 
U20  -.914 m 8.52.21 min  Marcel Laros Sprint   Breda Plovdiv   (BUL) 10-08-1990 
M35  -.914 m 8.04.95 min  Simon Vroemen Sprint   Breda Brussel   (BEL) 26-08-2005 
M40  -.914 m 8.51.67 min  Simon Vroemen Prins Hendrik   Vught Amsterdam 17-06-2012 
M45  -.914 m 9.18.61 min  Simon Vroemen Prins Hendrik   Vught Alphen aan den Rijn 13-09-2015 
M50  -.914 m 10.15.22 min  Martien van der Hoorn De Spartaan   Lisse Den Haag 31-07-2005 
M55  -.914 m 10.34.87 min  Martien van der Hoorn De Spartaan   Lisse Castricum 28-05-2008 

        
  

 
 
 
 
2.000 meter steeplechase 

     

M60  -.762 m 6.48.46 min  Martien van der Hoorn De Spartaan   Lisse Barendrecht 05-06-2014 
M65  -.762 m 8:11.52 min  Jan Kreuk SAV   Grootebroek Edam 17-06-2018 
M70  -.762 m *  vacant       
M75  -.762 m *  vacant       
M80  -.762 m *  vacant       
M85  -.762 m *  vacant       
M90 -.762 m *  vacant    

        
3.000 meter snelwandelen      
M35  12.37.03 min  Rick Liesting OLAT   Sint-Oedenrode Drunen 22-06-2017 
M40  12.17.9 min  Rick Liesting OLAT   Sint-Oedenrode Veenendaal 09-09-2017 
M45  12.55.7 min  Harold van Beek RWV   Rotterdam Dordrecht 23-07-2010 
M50  13.38.4 min  Remco de Bruin De LAT   Amsterdam Gouda 25-05-2017 
M55  14:03.8 min  Remco de Bruin De LAT   Amsterdam Drunen 12-09-2020 
M60  15.35.5 min  Jan Cornelis a.v. Holten Hoofddorp 09-07-2016 
M65  16.56.6 min  Hein Zethof a.v. Aalsmeer Zaandam 07-07-1995 
M70  17.40.07 min  Klaas Bakker OLAT   Sint-Oedenrode Veldhoven 09-06-2007 
M75  19.52.5 min  Bauke Te Nijenhuis RWV   Rotterdam Rotterdam 07-05-2011 
M80  20.38.5 min  Bauke te Nijenhuis RWV   Rotterdam Veenendaal 09-09-2017 
M85  24.31.8 min  Koos van Rijn RWV   Rotterdam Rotterdam 17-03-2013 
M90  *   vacant           

        
5.000 meter snelwandelen      
M35  20.42.2 min  Harold van Beek RWV   Rotterdam Barendrecht 30-05-1997 
M40  20.51.87 min  Rick Liesting OLAT   Sint-Oedenrode Best 07-07-2018 
M45  22:19.05 min  Paul Jansen DAK   Drunen Gouda 30-05-2019 
M50  23:11.03 min  Remco de Bruin De LAT   Amsterdam Best 07-07-2018 
M55  23:44.28 min  Remco de Bruin De LAT   Amsterdam Best 15-09-2019 
M60  26.29.18 min  Hein Zethof a.v. Aalsmeer Boedapest   (HUN) 02-07-1990 
M65  27.59.61 min  Nico Schroten RWV   Rotterdam Gateshead   (GBR) 07-08-1999 
M70  29.50.2 min  Klaas Bakker OLAT   Sint-Oedenrode Rotterdam 03-06-2007 
M75  33.09.46 min  Bauke Te Nijenhuis RWV   Rotterdam Gouda 02-06-2011 
M80  34.40.33 min  Bauke te Nijenhuis RWV   Rotterdam Gouda 05-05-2016 
M85  41.18.7 min  Koos van Rijn RWV   Rotterdam Rotterdam 17-03-2013 
M90  *   vacant           

        
10.000 meter snelwandelen 
U20  47.20.4= min  Frank van Ravensberg a.v. Haarlem Drachten 06-10-1979 

        
20.000 meter snelwandelen 
SEN  1.27.48.1 uur  Harold van Beek RWV   Rotterdam Bergen op Zoom 15-07-1995 
U23  1.37.30.4 uur  Frank van Ravensberg a.v. Haarlem Utrecht 09-08-1981 

        
30.000 meter snelwandelen 
SEN  2.18.25.7 uur  Harold van Beek RWV   Rotterdam Spijkenisse 31-07-1993 
U23  2.34.11.= uur  Frank van Ravensberg a.v. Haarlem Helmond 24-10-1982 

        
50.000 meter snelwandelen 
SEN  4.15.29.5 uur  Jan Cortenbach OLAT   Sint-Oedenrode Leiden 09-10-1985 
U23  4.47.05.= uur  Frank van Ravensberg a.v. Haarlem Helmond 24-10-1982 

        
  

 
 
 
 
hoogspringen 

      

SEN  2.30 meter  Wilbert Pennings Attila   Tilburg Eberstadt   (GER) 07-08-1999 
U23  2.28 meter  Douwe Amels Impala   Drachten Tampere   (FIN) 14-07-2013 
U20  2.21 meter  Sven Ootjers Holland   Haarlem Baden   (SUI) 26-09-1992 
M35  2.17 meter  Jan Peter Larsen ARV Ilion   Zoetermeer Amsterdam 19-06-2016 
M40  2.00 meter  Leo Poirot Hercules   Dordrecht Den Haag 29-07-1983 
M45  1.90 meter  Ruud Wielart a.v. Haarlem Velsen 16-06-2002 
M50    1.85 meter  Jan Huijbers GAC   Gemert Apeldoorn 31-05-2002 
  1.85 meter  Ruud Wielart a.v. Haarlem Amsterdam 01-05-2005 
M55  1.81 meter  Jan Huijbers GAC   Gemert Poznan   (POL) 24-07-2006 
M60  1.65 meter  Jan Huijbers GAC   Gemert Venlo 05-06-2011 
M65  1.60 meter  Wim Threels GAC   Hilversum Alphen aan den Rijn 25-06-2017 
M70  1.45 meter  Rob Dekker AV '56   Goes Gouda 11-06-2017 
M75  1.29 meter  Arend Koet a.v. Castricum Poznan   (POL) 20-07-2006 
M80  1.10 meter  Wim Schild Antilope   Waddinxveen Emmen 11-06-2006 
M85  1.00 meter  Henri Gest Zaanland   Zaandam Amsterdam 22-08-2003 
M90  *   vacant          

        
polsstokhoogspringen      
SEN  5.85 meter  Menno Vloon Lycurgus   Krommenie Zweibrücken   (GER) 10-06-2017 
U23  5.62 meter  Rens Blom Unitas   Sittard Oordegem   (BEL) 07-06-1997 
U20  5.45 meter  Laurens Looije ARV Ilion   Zoetermeer Seoul   (KOR) 18-09-1992 
M35  5.41 meter  Rens Blom Unitas   Sittard Hof   (GER) 21-06-2014 
M40  5.02 meter  Christiaan Leeuwenburgh Sparta   Den Haag Utrecht 10-07-2004 
M45  4.31 meter  Frans van der Ham Avantri   Schoonhoven Hilversum 12-09-1999 
M50  4.20 meter  Jan Harland Haag Atletiek Den Haag 18-06-2011 
M55  3.51 meter  Marc van Vliet a.v. Castricum Leiden 01-07-2011 
M60  3.40 meter  Willem Langeland Atlectico '73   Gendringen Sonsbeck   (GER) 10-09-2017 

M65  3.10 meter  Marc van Vliet a.v. Castricum Yverdon-les-Bains 
(SUI) 18-08-2018 

M70  2.84 meter  Michel van Osch Haag Atletiek Utrecht 12-07-2019 
M75  2.40 meter  Arend Koet a.v. Castricum Amsterdam 13-05-2007 
M80  *  vacant       
M85  *  vacant       
M90  *   vacant          

        
verspringen       
SEN  8.29 meter  Ignisious Gaisah PAC   Rotterdam Moskou   (RUS) 16-08-2013 
U23  8.19 meter  Emiel Mellaard AAC   Amsterdam Groningen 17-07-1988 
U20  7.97 meter  Emiel Mellaard AAC   Amsterdam Zwolle 07-07-1985 
M35  7.62 meter  Fabian Florant Haag Atletiek Amsterdam 12-05-2018 
M40  6.95 meter  Alje Kuiper ARV Ilion   Zoetermeer Zoetermeer 30-06-2002 
M45  7.02 meter  Alje Kuiper ARV Ilion   Zoetermeer Emmen 11-06-2006 
M50  6.19 meter  Alje Kuiper ARV Ilion   Zoetermeer Den Haag 19-06-2011 
  6.19 meter  Jurgen van Berkum Fortius   Dordrecht Barendrecht 01-07-2018 
M55  5.80 meter  Wan Bakx AC TION   Enschede Apeldoorn 12-05-2019 
M60  5.21 meter  Wim Threels GAC   Hilversum Zittau   (GER) 16-08-2012 
M65  5.24 meter  Willem Schoone NOVA   Warmenhuizen Warmenhuizen 01-07-2011 
M70  4.54 meter  Jan Ties Groningen Atletiek Gouda 02-06-2018 
M75  3.72 meter  Peter van der Ham Haag Atletiek Zeist 12-05-2019 
M80  2.97 meter  Cor Braak avVN   Hilversum Den Haag 19-06-2011 
M85  *  vacant        
M90  *   vacant           

        
  

 
 
 
 
hink-stap-springen 

      

SEN  16.65 meter  Fabian Florant Haag Atletiek Wesel   (GER) 01-06-2009 
U23  16.09 meter  Frans Maas Unitas   Sittard Amsterdam 02-09-1984 
U20  15.50 meter  Roy Sedoc AAC   Amsterdam Amsterdam 09-09-1973 
M35  15.77 meter  Fabian Florant Haag Atletiek Amsterdam 12-05-2018 
M40  14.13 meter  Lennart Teunissen Altis   Amersfoort Breda 27-06-2021 
M45  12.66 meter  Lars Janssen Fortius   Dodrecht Harderwijk 01-07-2018 
M50  11.88 meter  Glenn Gentle AVON   Heerlen Gent   (BEL) 22-06-2002 
M55  11.48 meter  Jan Huijbers GAC   Gemert Emmen 10-06-2006 
M60  10.90 meter  Jan Huijbers GAC   Gemert Den Haag 18-06-2011 
M65  9.38 meter  Glenn Gentle Achilles-Top   Kerkrade Gouda 09-06-2017 

M70  8.42 meter  Ron Odendaal Loopgroep PK   
Dodewaard Medellín   (COL) 07-11-2014 

M75  7.75 meter  Ron Odendaal Loopgroep PK 
Dodewaard Gouda 01-06-2018 

M80  6.13 meter  Pieter Schouten GAC   Hilversum Soest 20-09-2014 
M85  *  vacant        
M90  *   vacant           

        
kogelstoten       
SEN 7,26 kg 21.62 meter  Rutger Smith Groningen Atletiek Leiden 10-06-2006 
U23 7,26 kg 20.52 meter  Rutger Smith Groningen Atletiek Gioia Tauro   (ITA) 01-03-2003 
U20 6,00 kg 20.85 meter  Rutger Smith Argo'77   Groningen Hengelo 24-06-2000 
M35 7,26 kg 17.29 meter  Erik van Vreumingen Haag Atletiek Heerhugowaard 08-05-2016 
M40 7,26 kg 16.63 meter  Erik van Vreumingen Haag Atletiek   Den Haag Heerhugowaard 07-04-2019 
M45 7,26 kg 14.92 meter  Hans Schouten Hollandia   Hoorn Hilversum 18-09-1994 
M50 6,00 kg 15.39 meter  Martin Regtop TION   Enschede Apeldoorn 17-07-1999 
M55 6,00 kg 15.25 meter  Martin Regtop TION   Enschede Vught 12-06-2005 
M60 5,00 kg 14.16 meter  Frans de Laat Statina   Culemborg Roermond 25-10-2008 
M65 5,00 kg 13.92 meter  Frans de Laat Statina   Culemborg Epe 09-06-2013 
M70 4,00 kg 13.87 meter  Frans de Laat Swift Atletiek   Roermond Aarhus   (DEN) 03-08-2017 
M75 4,00 kg 12.84 meter  Dick Schrieken Trias   Heiloo Perth   (AUS) 29-10-2016 
M80 3,00 kg 8.42 meter  Cor Braak avVN   Hilversum Huizen 02-10-2011 
M85 3,00 kg 8.58 meter  Joop van den Brink Fortius   Dordrecht Papendrecht 30-03-2019 
M90 3,00 kg *   vacant           

        
discuswerpen       
SEN 2,00 kg 68.12 meter  Erik de Bruin V&L-TC Den Haag Sneek 01-04-1991 
U23 2,00 kg 66.38 meter  Erik de Bruin Sparta   Den Haag Schwechat   (AUT) 11-08-1985 
U20 1,75 kg 63.44 meter  Rutger Smith Argo'77   Groningen Hesel   (GER) 25-09-1999 
M35 2,00 kg 59.99 meter  Rutger Smith Groningen Atletiek Amsterdam 09-07-2016 
M40 2,00 kg 54.11 meter  Piet Meijdam Hercules   Dordrecht Zierikzee 21-06-1998 
M45 2,00 kg 54.53 meter  Piet Meijdam Hercules   Dordrecht Rotterdam 04-09-2004 
M50 1,50 kg 58.28 meter  Piet Meijdam Hercules   Dordrecht Ljubljana   (SLO) 26-07-2008 
M55 1,50 kg 51.57 meter  Martin Regtop AC TION   Enschede Zwolle 28-04-2005 
M60 1,00 kg 50.44 meter  Teo Maat Fortuna   Vlaardingen Leiden 17-04-2011 
M65 1,00 kg 48.07 meter  Teo Maat Fortuna   Vlaardingen Boedapest   (HUN) 30-03-2014 
M70 1,00 kg 43.27 meter  Teo Maat Fortuna, Vlaardingen Kapellen (BEL) 12-08-2018 
M75 1,00 kg 38.92 meter  Dick Schrieken Trias   Heiloo Perth   (AUS) 02-11-2016 
M80 1,00 kg 28.83 meter  Cor Braak avVN   Hilversum Den Haag 19-06-2011 
M85 1,00 kg 21.99 meter  Joop van den Brink Fortius   Dordrecht Papendrecht 30-03-2019 
M90 1,00 kg *   vacant           
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hink-stap-springen 

      

SEN  16.65 meter  Fabian Florant Haag Atletiek Wesel   (GER) 01-06-2009 
U23  16.09 meter  Frans Maas Unitas   Sittard Amsterdam 02-09-1984 
U20  15.50 meter  Roy Sedoc AAC   Amsterdam Amsterdam 09-09-1973 
M35  15.77 meter  Fabian Florant Haag Atletiek Amsterdam 12-05-2018 
M40  14.13 meter  Lennart Teunissen Altis   Amersfoort Breda 27-06-2021 
M45  12.66 meter  Lars Janssen Fortius   Dodrecht Harderwijk 01-07-2018 
M50  11.88 meter  Glenn Gentle AVON   Heerlen Gent   (BEL) 22-06-2002 
M55  11.48 meter  Jan Huijbers GAC   Gemert Emmen 10-06-2006 
M60  10.90 meter  Jan Huijbers GAC   Gemert Den Haag 18-06-2011 
M65  9.38 meter  Glenn Gentle Achilles-Top   Kerkrade Gouda 09-06-2017 

M70  8.42 meter  Ron Odendaal Loopgroep PK   
Dodewaard Medellín   (COL) 07-11-2014 

M75  7.75 meter  Ron Odendaal Loopgroep PK 
Dodewaard Gouda 01-06-2018 

M80  6.13 meter  Pieter Schouten GAC   Hilversum Soest 20-09-2014 
M85  *  vacant        
M90  *   vacant           

        
kogelstoten       
SEN 7,26 kg 21.62 meter  Rutger Smith Groningen Atletiek Leiden 10-06-2006 
U23 7,26 kg 20.52 meter  Rutger Smith Groningen Atletiek Gioia Tauro   (ITA) 01-03-2003 
U20 6,00 kg 20.85 meter  Rutger Smith Argo'77   Groningen Hengelo 24-06-2000 
M35 7,26 kg 17.29 meter  Erik van Vreumingen Haag Atletiek Heerhugowaard 08-05-2016 
M40 7,26 kg 16.63 meter  Erik van Vreumingen Haag Atletiek   Den Haag Heerhugowaard 07-04-2019 
M45 7,26 kg 14.92 meter  Hans Schouten Hollandia   Hoorn Hilversum 18-09-1994 
M50 6,00 kg 15.39 meter  Martin Regtop TION   Enschede Apeldoorn 17-07-1999 
M55 6,00 kg 15.25 meter  Martin Regtop TION   Enschede Vught 12-06-2005 
M60 5,00 kg 14.16 meter  Frans de Laat Statina   Culemborg Roermond 25-10-2008 
M65 5,00 kg 13.92 meter  Frans de Laat Statina   Culemborg Epe 09-06-2013 
M70 4,00 kg 13.87 meter  Frans de Laat Swift Atletiek   Roermond Aarhus   (DEN) 03-08-2017 
M75 4,00 kg 12.84 meter  Dick Schrieken Trias   Heiloo Perth   (AUS) 29-10-2016 
M80 3,00 kg 8.42 meter  Cor Braak avVN   Hilversum Huizen 02-10-2011 
M85 3,00 kg 8.58 meter  Joop van den Brink Fortius   Dordrecht Papendrecht 30-03-2019 
M90 3,00 kg *   vacant           

        
discuswerpen       
SEN 2,00 kg 68.12 meter  Erik de Bruin V&L-TC Den Haag Sneek 01-04-1991 
U23 2,00 kg 66.38 meter  Erik de Bruin Sparta   Den Haag Schwechat   (AUT) 11-08-1985 
U20 1,75 kg 63.44 meter  Rutger Smith Argo'77   Groningen Hesel   (GER) 25-09-1999 
M35 2,00 kg 59.99 meter  Rutger Smith Groningen Atletiek Amsterdam 09-07-2016 
M40 2,00 kg 54.11 meter  Piet Meijdam Hercules   Dordrecht Zierikzee 21-06-1998 
M45 2,00 kg 54.53 meter  Piet Meijdam Hercules   Dordrecht Rotterdam 04-09-2004 
M50 1,50 kg 58.28 meter  Piet Meijdam Hercules   Dordrecht Ljubljana   (SLO) 26-07-2008 
M55 1,50 kg 51.57 meter  Martin Regtop AC TION   Enschede Zwolle 28-04-2005 
M60 1,00 kg 50.44 meter  Teo Maat Fortuna   Vlaardingen Leiden 17-04-2011 
M65 1,00 kg 48.07 meter  Teo Maat Fortuna   Vlaardingen Boedapest   (HUN) 30-03-2014 
M70 1,00 kg 43.27 meter  Teo Maat Fortuna, Vlaardingen Kapellen (BEL) 12-08-2018 
M75 1,00 kg 38.92 meter  Dick Schrieken Trias   Heiloo Perth   (AUS) 02-11-2016 
M80 1,00 kg 28.83 meter  Cor Braak avVN   Hilversum Den Haag 19-06-2011 
M85 1,00 kg 21.99 meter  Joop van den Brink Fortius   Dordrecht Papendrecht 30-03-2019 
M90 1,00 kg *   vacant           

  

 
 
 
 
 
kogelslingeren 

      

SEN 7,26 kg 76.80 meter  Denzel Comenentia AAC   Amsterdam Torrance (USA) 18-04-2019 
U23 7,26 kg 76.41 meter  Denzel Comenentia AAC   Amsterdam Eugene (USA) 06-06-2018 
U20 6,00 kg 74.06 meter  Denzel Comenentia AAC   Amsterdam Hilversum 13-07-2014 
M35 7,26 kg 66.60 meter  Ronald Gram Sprint   Breda Eindhoven 12-07-2009 
M40 7,26 kg 60.24 meter  Peter van Noort De Spartaan   Lisse Emmen 07-06-1997 
M45 7,26 kg 57.47 meter  Peter van Noort De Spartaan   Lisse Kerkrade 17-06-2001 
M50 6,00 kg 60.12 meter  Peter van Noort De Spartaan   Lisse Apeldoorn 02-07-2005 
M55 6,00 kg 52.46 meter  Rinus Schreuder Hellas   Utrecht Spa   (BEL) 21-06-1997 
M60 5,00 kg 58.80 meter  Peter van Noort De Spartaan   Lisse Eindhoven 07-02-2015 
M65 5,00 kg 53.80 meter  Rinus Schreuder Hellas   Utrecht Apeldoorn 07-04-2007 
M70 4,00 kg 42.70 meter  Wil van Uijthoven a.v. Spiridon   Rijen Breda 13-10-2019 
M75 4,00 kg 33.51 meter  Jan Pronk Trias   Heiloo Eindhoven 04-05-2013 
M80 3,00 kg 25.62 meter  Jan Smit Eindhoven Atletiek Uerdingen   (GER) 01-05-2013 
M85 3,00 kg 22.67 meter  Joop van den Brink Fortius   Dordrecht Edam 28-04-2019 
M90 3,00 kg *   vacant           

        
speerwerpen       
SEN 800 gr 80.70 meter  Thomas van Ophem AV Hera Heerhugowaard Castricum 07-06-2017 
U23 800 gr 77.82 meter  Johan van Lieshout HAC   Helmond Split   (YUG) 27-08-1990 
U20 800 gr 79.59 meter  Lars Timmerman Spado   Bergen op Zoom Breda 28-08-2010 
M35 800 gr 75.41 meter  Daan Meyer AV ’34 Apeldoorn Utrecht 24-06-2018 
M40 800 gr 70.22 meter  Elliott Thijssen Hellas   Utrecht Amsterdam 20-07-2013 
M45 800 gr 63.88 meter  Dirk Kooreman Zaanland   Zaandam Zaandam 04-09-1998 
M50 700 gr 61.17 meter  Dirk Kooreman Zaanland   Zaandam Zaandam 06-10-2002 
M55 700 gr 52.98 meter  Paul de Vries Haag Atletiek Gouda 03-06-2018 
M60 600 gr 48.06 meter  Wim Threels GAC   Hilversum Huizen 26-05-2013 
M65 600 gr 43.78 meter  Wim Threels GAC   Hilversum Aarhus   (DEN) 28-07-2017 
M70 500 gr 37.16 meter  Cor Braak Waterland   Landsmeer Amsterdam 24-08-2001 
M75 500 gr 34.87 meter  Cor Braak Waterland   Landsmeer Veldhoven 10-06-2007 
M80 400 gr 27.63 meter  Cor Braak avVN   Hilversum Huizen 02-10-2011 
M85 400 gr 19.97 meter  Joop van den Brink Fortius   Dordrecht Papendrecht 26-08-2017 
M90 400 gr *   vacant           

        
gewichtwerpen       
M35 15,88 kg 19.87 meter  Frank van den Dool AV '34   Apeldoorn Huizen 06-10-2002 
M40 15,88 kg 15.46 meter  Martin Wijand AAC   Amsterdam Zutphen 30-04-2016 
M45 15,88 kg 16.94 meter  Peter van Noort De Spartaan   Lisse Huizen 03-10-2004 
M50 11,34 kg 21.00 meter  Peter van Noort De Spartaan   Lisse Lisse 09-09-2007 
M55 11,34 kg 18.18 meter  Onno Heerlien Groningen Atletiek Venetië   (ITA) 08-09-2019 
M60 9,08 kg 20.93 meter  Peter van Noort De Spartaan   Lisse Amersfoort 30-05-2015 
M65 9,08 kg 19.45 meter  Peter van Noort De Spartaan   Lisse Eindhoven 08-02-2020 
M70 7,26 kg 16.53 meter  Jan Titulaer Swift Atletiek   Roermond Rotterdam 15-07-2017 
M75 7,26 kg 13.89 meter  Peter Blommestijn Rotterdam Atletiek Rotterdam 03-07-2017 
M80 5,45 kg 10.49 meter  Jan Smit Eindhoven Atletiek Huizen 02-10-2011 
M85 5,45 kg 9.58 meter  Joop van den Brink Fortius   Dordrecht Edam 28-04-2019 
M90 5,45 kg *   vacant           

        
  

Wereldranglijsten baanatleti ek 2021
De organisati e van wedstrijden komt geleidelijk op gang, maar de modale atleet of atlete blijft  slecht bediend. 
De drie wedstrijden voor de Masterscompeti ti e gaan niet door. Dat zijn dus zeven ontmoeti ngen minder dan 
normaal. Een aantal clubs doet iets voor eigen leden. Dat is een surrogaat voor het normale.
Voor de nati onale top en subtop is er een redelijk wedstrijdaanbod. Wie niet goed oplet is een groot deel van 
het seizoen kwijt. Toch is het wereldpeil, zeker op de loopnummers, ongehoord gestegen, ondanks de pande-
mie. Eerste voorbeelden de 1500 en 5000 meter van de vrouwen.

Gijs Knoppert

VROUWEN
1500 m 35-39
4.05.23 Sarah Vaughn 35 USA                                                                                         
4.07.26 Siham Hilali 35 MAR                                                                                        
4.09.29 Renata Plis 36 POL                                                                                    
4.09.70 Shannon Rowbury 36 USA                                                                                      
4.11.64 Sasha Gallish 39 CAN                                                                                         
4.13.28 Kim Conley 35 USA                                                                                     
4.13.65 Irina Marcheva 36 RUS                                                                                     
4.14.57 Lauren Reed 35 AUS                                                                                       
4.18.02 Anna Mishchenko 37 UKR

Dit is de topgroep van dit seizoen. Misschien later meer.

5000 m 35-39
15.14.93 Siham Hilali 35 MAR                                                                                       
15.20.70 Stephanie Bruce 37 USA                                                                                           
15.22.55 Sarah Hall 38 USA                                                                                       
15.23.24 Molly Huddle 36 USA                                                                                      
15.33.00 Lauren Reed 35 AUS                                                                                      
15.34.55 Eloise Wellings 37 AUS                                                                                              
15.42.06 Carrie Dimoff  37 USA                                                                                         

MANNEN
800 m 50-54 N 1
2.02.83 Juan Gasch 50 ESP                                                                                        
2.03.30 Marc van Gils 54 NED                                                                                       
2.03.5 Steven Baldock 53 GBR                                                                                           
2.03.79 Hassan El Azouzi 53 ITA                                                                                            
2.03.89 Mark Yuen 50 USA                                                                                    
2.04.4 Craig Sanford 52 AUS                                                                                           
2.05.00 José Rosello 52 ESP                                                                                            
2.05.41 Mirko Paolini 51 ITA                                                                                           
2.05.59 Gianluca Silvati co 50 ITA                                                                                            
2.05.90 Charles Novak 53 USA
2.06.95 Alfonso Rey 52 ESP                                                                                              
2.06.96 Francisco Dorado 52 ESP                                                                                      
2.07.06 Margus Kirt 53 EST                                                                                           
2.07.24 Joe Viljoen 50 RSA                                                                                         
2.07.32 Stefano Avigo 50 ITA                                                                                            
2.07.50 Miguel Balague 50 ESP                                                                                         
2.08.02 Steve Atkinson 54 GBR                                                                                          
2.08.14 Tony O. Brien 50 GBR                                                                                          
2.08.32 Plinio Masciotti   53 ITA                                                                                         
2.09.22 Stefano Masini 51 ITA

800 m 60-64 N 1
2.12.38 Benoit Zavatt ero 61   FRA                                                                                          
2.12.89 Corné  Haast 61 NED                                                                                      
2.14.13 Mark Pinchard 62 CAN                                                                                            
2.14.42 David Carke 61 GBR                                                                                       
2.16.54 Paul Forbes 64 GBR                                                                                     
2.16.84 José Fernandez 60 ESP                                                                                            

15.56.31 Maitane Mellero 38 ESP                                                                                           
15.59.46 Irina Marcheva 36 RUS

Later komen we met een ververste groep.

kogelstoten 4 kg
19.75 Valerie Adams 36 NZL                                                                                        
18.63 Christi ne Schwanitz 35 GER                                                                                       
18.15 Ahymora Espinoza 35 VEN                                                                                         
17.31 Yuliya Leantziuk 37 BLR                                                                                      
17.19 Chiara Rosa 38 ITA                                                                                            
17.13 Ursula Ruiz 37 ESP                                                                                             
17.09 Anna Avdeyeva 36 RUS                                                                                          
16.94 Michelle Carter 35 USA
16.69 Ashley Davis 35 USA                                                                                    
16.13 Cleopatra Borel 42 TTO

discuswerpen 1 kg 65-69 N 1
32.75 Tiny Hellendoorn 66 NED                                                                                          
28.45 Shirley Quinn 66 GBR                                                                                        
26.55 Czeslowa Stepaniewska 66 POL                                                                                             
26.08 Monica Kendall 65 USA   
                                                                                  
Een fraaie voorsprong van onze landgenote.

2.17.56 Rob Class 60 USA                                                                                     
2.17.57 Ted Turner 60 GBR                                                                                         
2.17.82 Francisco Garcia 60 ESP                                                                                         
2.18.16 Dan King 61 USA
2.18.74 William Yelverton 61 USA                                                                                            
2.18.95 Jean Pierre Marique 64 FRA                                                                                       
2.19.19 Kevin Paulk 60 USA                                                                                         
2.20.37 Michael Lebold 63 USA                                                                                               
2.20.78 Daniele Dott ori 60 ITA                                                                                       
2.21.00 Marino Prosch 60 ITA                                                                                          
2.21.19 David Westenberg 63 USA                                                                                       
2.21.81 Alessandro Manfredi 60 ITA                                                                                          
2.21.87 Allen Mc.Duff rie 60 USA                                                                            
2.22.15 José Coin 60 ESP

800 m 70-74 N 1
2.27.48 Alston Brown 72 JAM
2.32.61 Hans Smeets 74 NED 
2.36.72 David Oxland 70 GBR                                                       
2.38.60 Ian Carter 70 NZL                                                  
2.41.26 Eduardo Santomil 72 ARG
2.41.85 Valenti n Topitznchnig 70 AUT                                                            
2.44.92 Edward Connely 71 IRL
2.46.50 Rich Hower 70 USA
2.48.58 Nolan Shaheed 72 USA                                                    
2.49.28 José Mocholi 72 ESP

Prachti ge positi es van onze landgenoten.                                                                                                                                                  
                            

*

* Recent record van Jan van Hooft  (avVN) 43.74 m nog niet aangepast
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Dini Methorst en ondergetekende hebben weer diverse uitslagen gevonden waar avVN leden aan deelgenomen 
hebben. Omdat er niet zoveel uitslagen zijn, hanteren we nog dat een loop vermeld wordt waar één avVN lid 
aan meegedaan heeft . Normaal zijn dat minimaal twee leden. Ook deze uitslagen zijn voor een groot deel 
virtuele loopjes maar toch het vermelden waard.
Namens Dini en mij veel loopplezier de komende ti jd en we zien jullie graag terug in de uitslagen.

1500 m 50-54 N 2
4.06.25 Julio Bardavio 50 ESP                                                       
4.09.55 Gianluca Silvati co 50 ITA                                                                                  
4.11.00 Arthur van Dijk 50 NED                                                                                  
4.13.54 Tony O'Briien 50 GBR                                                                                       
4.14.73 Juan Gasch 50 ESP                                                                                    
4.17.07 David Cowlishaw 53 GBR                                                                                         
4.17.1 Mark Symes 51 GBR                                                                                     
4.18.85 Julian Ramirez 50 ESP                                                                                      
4.19.03 Manuel Garcia 50 ESP                                                                                       
4.19.22 Sancho Ayala 53 ESP
4.19.27 Enrique Mateu 52 ESP                                                                                
4.21.81 Pascal Ruiz 71 FRA                                                                                      
4.21.97 Miguel Balague 50 ESP                                                                                     
4.22.03 Patrick Kwist 51 NED                                                                              
4.22.20 Olivier Huet 50 FRA                                                                                    
4.22.28 Stefano Avigo 50 ITA                                                                                            
4.22.45 Wim Luipers 51 NZL                                                                                     
4.22.93 Fabian Roncero 50 ESP                                                                                  
4.23.40 Antonello Barrett a 50 ITA                                                                                        
4.23.85 Oscar Diaz 54 ESP
4.23.85 Ian Grime 50 GBR

Een Spaans mirakel: 9 atleten op dit onderdeel.

5000 m 60-64 N 2
16.46.34 Tommy Hughes 60 IRL                                                                                            
17.03.44 David Clarke 61 GBR                                                                                       
17.22.87 Alex Sti enstra 61 NED                                                                                     
17.27.86 Maurizio Vagnoli 61 ITA                                                                                          
17.38.23 David Guss 60 CAN                                                                                     
17.38.83 Marco Cacciamani 60 ITA                                                                                  

17.50.24 Jukka Kauppila 63 FIN                                                                                    
17.51.25 Lars Blikze 60 NOR                                                                                    
17.53.63 Gregorio Saiz 63 ESP                                                                                 
17.55.80 Gilles Herman 60 FRA 
17.58.37 Peter Rushen 60 AUS                                                                                      
17.59.54 Dan King 61 USA                                                                                         
18.01.94 Ghislain Ploix 60 FRA                                                                                      
18.04.56 Steven Quirk 61 AUS                                                                                       
18.05.29 Jaap Sti jlaart 63 NED                                                                                        
18.09.53 Chris Ireland 61 GBR                                                                                      
18.10.55 Stephen Everett  60 GBR                                                                                          
18.12.1 Francisco Garcia 60 ESP
18.13.95 José Carvalho 62 AUS                                                                                       
18.15.72 Francesco del Rio 61 ESP

Afgesloten eind juli en dan al een sterk overzicht.

discuswerpen 1 kg 70-74 avVN 1
44.75 Arild Busterud 73 NOR
44.70 Robert Humes 72 USA                                                                                    
43.74 Jan van Hooft  71 NED
42.95 Roberto Sagoni 74 ITA                                                                                      
42.92 Tim Müller 71 USA
42.60 Patrick Hauser 70 USA                                                                                     
41.28 Xhavit Darhemi 70 ALB
40.56 Arvo Nurm 72 EST                                                                                              
40.45 Kjell Adamcki 70 NOR
40.29 Geoff  Tyler 72 GBR                                                                                   
40.22 Giuliano Costanti ni 71 ITA

We zijn natuurlijk trots op de werpprestati e van ons lid!

Uitslagen

Ruud Riksman

DEVIL’S TRAIL MAASDUINEN
Arcen 27-06-2021
Moenen trail
001. G. Konings 1.35.16
064. W. Elshout 2.18.43

VELUWEZOOM TRAIL
Dieren 03-07-2021
12 km.
Mannen 45
001. J. Kenbeek 0.53.01
032. L. Vink 1.20.35
040. A. Knijn  1.22.43
25 km.
Mannen 45
001. M. Kevelaar 2.14.04
016. W. Elshout 2.42.11

HEMA VOLKSLOOP
Weert 04-7-2021
7 km.
Mannen 60
001. G. Neijens 0.33.01
006. J. Hopman 1.04.37
13.8 km.
Mannen sen.
001. P. Peeters 1.23.23

EIGEN OPGAVE
Marion Wenders
23-6 Gulpen 10km 1.32.28 (Virtueel)
24-6 Gulpen 5 km 0.43.28 (Virtueel)
26-6 Gulpen 10 km 1.35.49 (Virtueel)
27-6 Gulpen 6 km 0.58.05 (Virtueel)
4-7 Heerlen 10 km 1.24.27
5-7 Emmen 15 km 2.21.18 (Virtueel)
7-7 Emmen 10 km 1.33.22 (Virtueel)
11-7 Heerlen 10 km 1.43.31
16-7 Gulpen 21.1 km 3.21.59 (Virtueel)
19-7 Emmen 25 km 4.04.00 (Virtueel)
22-7 Emmen 30 km 4.53.22 (Virtueel)
26-7 Emmen 21.1 km 3.27.29 (Virtueel)
30-7 Emmen 42.2 km 6.59.30 (Virtueel)
3-8 Emmen 21.1 km 3.19.33 (Virtueel)

001. D. d. Freytas 0.15.22
009. B. v. d. Bosch 0.21.56

UILENSTEDE POLDERLOOP
Amstelveen 07-06-2021
5 kilometer
Mannen
001. A. Harten 0.18.10
004. J. v. Santen 0.34.54
005. B. v. Kommer 0.40.04
10 kilometer
Vrouwen
001. M. Evers 0.50.57
002. M. Wenders 1.26.52

VIRTUELE RUN VAN RODEN
Roden 12-06-2021
5 kilometer
Mannen
001. B. Ausma 0.20.29
009. J. v. Santen 0.41.44
15 kilometer
001. K. d. Boer 1.19.05
004. H. Kooistra 1.58.09

BAANLOOP JULI 2021
Aalsmeer 14-0-2021
3 km.
Mannen Heat 2
001. J. Bruine de Bruin 0.14.42
002. B Renkema 0.16.06
5 km.
Mannen Heat 2
001. S. de Haas 0.20.38
003. O. Smit 0.21.02
006. D. Visser 0.22.29
007. R. v. Heerden 0.22.33

ZOMERAVONDCUP
Utrecht 14-07-021
10 km.
Mannen sen.
001. B. Sti gter 0.32.23
021. H. de Jong 0.43.29
Mannen 60
001. W. Faas 0.45.18
002. R. Verhoef 0.45.23
Mannen 65
001. R. de Smet 0.46.52
003. A. v.d. Ham 0.50.02
004. L. v.d. Horst 0.50.35
5 km.
Mannen 55
001. T. Stouten 0.18.26
011. J. v. Santen 0.32.36

20 kilometer
001. P. Visser 2.03.24
003. G. Honing 3.38.28

GAASPERPLASRUN VIRTUEEL
Amsterdam 13-06-2021
10 kilometer
Mannen 55
001. T. Wokberg 0.39.42
012. P. Zwart 0.57.04
5 kilometer
Vrouwen
001. A. v. Tilburg 0.22.48
007. N. Steegeling 0.29.25
Mannen
001. P. v. d. Berg 0.18.40
008. J. v. Santen 0.36.04

COOPERTEST
Epe 15-06-2021
5 kilometer
Mannen
001. M. d. Bats 0.17.33
004. T. d. Vries 0.20.55

HALVE VAN HELMOND
Helmond 18-07-2021
10 km.
Bedrijven
001. D. v. Middelaar 0.58.51
006. J. Bakker 1.16.31
5 km.
Mannen 45
001. H. Frei 0.18.12
010. H. Stempher 0.33.53
H.M.
Mannen 45
001. B. Vanwersch 1.17.39
010. G. v.d. Hurk 1.30.19
049. P. Peeters 1.54.11

HEMA IJZEREN MAN VOLKSLOOP
Weert 01-08-2021
3.9 km.
Vrouwen 50
001. J. Berndsen 0.20.51
014. L. Stempher 0.32.18
7.6 km.
Mannen 60
001. J. Prinsen 0.41.29
006. H. Stempher 1.07.09
007. J. Hopman 1.11.22
15.5 km.
Mannen sen.
001. N. Schneider 1.06.46
004. P. Peeters 1.16.39

  

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.hardlopenmett oli.blogspot.nl
 •    www.mijninschrijving.nl
 •    www.hardlopen.startpagina.nl
 •    www.running.startpagina.nl
 •    www.marathon-halve.startpagina.nl
 •    www.atleti ek.startpagina.nl

 •    www.atleti ek-verenigingen.startpagina.nl
 •    www.marathon.startpagina.nl
 •    www.hardloopnieuws.nl
 •    www.ultraned.org
 •    www.trail-running.eu
 •    www.mudsweatt rails.nl/trail-kalender

België:
 •    www.loopkalender.be
 •    www.sportsites.be

Duitsland:
 •    www.lauft reff .de
 •    www.lg-ostf riesland.de

Europa:
 •    www.myraceland.com

CITTY HANZENLOOP
Zuthpen 16-05-2021
5 kilometer
Vrouwen 55
001. K. Goppel 0.25.57
007. M. Kingma 0.38.41
Mannen 65
001. W. d. Greeff  0.34.54
003. B. v. Kommer 0.39.29
21.1 kilometer
Vrouwen 55
001. M. Wenders 3.19.49

READY FOR TAKEOFF
Enschede 16-05-2021
Mannen 10 kilometer
001. D. Licht 0.31.12
087. E. Speets 0.38.00
196. H. d. Jong 0.41.26
577. C. d. Vries 0.50.46

LELIELOOP
Ett en-Leur 24-05-2021
5 kilometer
Mannen
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Spijkenisse-SPARK Marathon 38e Wallenloop Inion Heusden 

Alternatieve wedstrijdkalender 

zondag 10 oktober 2021

Warandeloop Tilburg 2021 

trum van Spijkenisse. Ondanks de gevoeligheid voor 
het weer blijkt dit parcours toch snel te zijn, veel lo-
pers lopen hier hun beste jaarresultaat. Ook  het par-
cours 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.spijkenis-
semarathon.nl  In de laatste editie, 2019,  waren er 
ruim zestienhonderd  inschrijvingen, ongeveer het 
maximum van wat de organisatie haalbaar acht. Een 
flink aantal deelnemers kwam uit het buitenland. We 
zullen echter voor de marathonafstand geen limiet 
hanteren. 

Uiteraard kunnen de gelopen kilometers in het trim-
loop/kilometer-registratie-boekje worden afgestem-
peld! 

We onderscheiden de volgende leeftijdscategorieën: 
mix t/m 6 jaar, mix 7 t/m 10 jaar, mix 11 t/m 15 jaar,  
16+ dames en 16+ heren. In elke groep kan gestre-
den worden voor de meest gelopen ‘binnen’’-ronden. 
Hierbij zullen de nummers 1 t/m 3 in elke leeftijdsca-
tegorie in de prijzen vallen.

Daarnaast, zonder er een échte wedstrijd van te ma-
ken kán óók gestreden worden voor de meest afge-
legde kilometers waarbij zowel de afgelegde ‘binnen’- 
als de ‘buiten’-ronden opgeteld worden. 

Bij het afleggen van minimaal één ronde ontvangt de 
deelnemer een herinnering als dank voor de actieve 
deelname. Uiteraard wordt óók heel goed aan de ver-
zorging gedacht!  
Alle deelnemers kunnen starten tussen 10.00 en 
12.00 uur. Het eindsignaal gaat om 13.00 uur!

Méér informatie ook over al dan niet definitief door-
gaan van de Wallenloop vindt u op  www.inion.nl. 

naam en plaats van de loop worden vermeld. Via ge-
noemde site is het mogelijk een link te vinden naar 
de betreffende loop, zodat meer informatie verkregen 
kan worden over aanvangstijden, afstanden en wijze 
van inschrijven.

In deze tijd is het natuurlijk ook belangrijk om via de 
site te controleren of het evenement definitief zal 
plaatsvinden.

Ik begrijp dat deze alternatieve versie minder infor-
matie geeft, maar hopelijk helpt het u toch om in de 
toekomst een geschikte wedstrijd te kunnen vinden.

Toon Verkerk

 

Tijdens de vijftiende editie van het evenement Spijkenis-
se-SPARK Marathon op 28 november 2021  zal de hele 
marathon weer een mooi sportief hoogtepunt worden. 
Bovendien wordt ook een halve marathon, een tien kilo-
meter 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 lopers 
sluiten hun jaar af op deze door SPARK georgani-

seerde marathon. Volgens de 
Marathon en Ultracup organi-
satie behoort de marathon van 
Spijkenisse tot de top wat be-
treft het aantal deelnemers uit 
hun klassement.

Hierbij zal het door de Atletie-
kunie gecertificeerde parcours 
een grote rol spelen.  Er wordt 
gelopen door de polders van 
Nissewaard en de laatste kilo-
meters voeren door het cen-

Waarom juist de Wallenloop in Heusden?  Héél simpel: 

Op eigen tempo kan iedereen een ‘binnen’-ronde van 
ca 2300 m afleggen over de wallen, zolang het maar 
valt onder één van de volgende activiteiten: wande-
len (eventueel met kinder- of wandelwagen), joggen, 
nordic-walking of hardlopen!  Naast het sportieve 
karakter dat de Wallenloop biedt, kan de deelnemer 
onderweg genieten van het overweldigende ‘groene’ 
landschap, de waterpartijen en de mooie vesting en 
zijn diverse contouren!  
De Wallenloop is een gezellig evenement voor zowel 
jong en oud. 

Naast deze ‘binnen’-ronde wordt óók weer een ‘bui-
ten’-ronde van ca 5 km over én langs de wallen geor-
ganiseerd met een fraai zicht op de vesting.  Net als 
bij de ‘binnen’-ronde voert ook hier het recreatieve 
karakter de boventoon!

Dit 38e loopevenement biedt dus wéér écht voor elk 
wat wils. Men kan zelf zijn afstanden bepalen: één 
of meer ‘binnen’-ronden en/of één of meer ‘buiten’-
ronden! Alle combinaties zijn mogelijk. De gelopen 
afstand wordt middels een stempelkaart genoteerd. 

Vanaf avVN nieuws nummer 1 van februari 2020 heeft 
Jan de Hollander de Trimloop en wedstrijdkalender ver-
zorgt. 

Door een verslechtering van zijn zicht, mede als ge-
volg van netvliesloslating, heeft hij moeten besluiten 
met deze taak te stoppen. Het werken aan de com-
puter kost hem teveel inspanning. Ik bedank Jan ook 
via deze weg voor zijn inzet in de afgelopen maanden.
Hopelijk dient zich iemand aan die de taak van Jan in 
de toekomst kan en wil overnemen. 

Vanaf deze uitgave is gekozen voor een alternatieve 
versie van de kalender. Via uitslagen.nl is een lijst van 
hardloopevenementen samengesteld waarbij datum, 

De Warandeloop Tilburg vindt dit jaar plaats op zater-
dag 27 en zondag 28 november a.s. op de vertrouwde 
locatie in de “Oude Warande”.

De Warandeloop is gastheer van de NK cross, waar-
bij de masters op zaterdagmiddag in actie zullen 
komen. Alle categorieën van de masters lopen een 
afstand van 7500 meter. Op zondag starten de seni-
oren voor de korte cross en de gala cross.

Het parkoers is een afwisseling van snellere bospa-
den en stukken met verschillende hoogteverschillen.
Meer informatie en inschrijven : 
www.warandeloop.nl
specifieke informatie over NK masters op:
www.warandeloop.nl/masters/

Graag tot 27 november a.s.

Toon Verkerk
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Evenement Plaats
woensdag 01-09-2021
AETV-Run Landgraaf-editi e Landgraaf

zaterdag 04-09-2021
Bunniks Mooiste Bunnik 

5km Jubileumloop Dordrecht
Triasrun Harderwijk
Plinq Loopfesti jn Dalfsen Dalfsen
Kustloop Vrouwenpolder Vrouwenpolder

zondag 05-09-2021
N70 trail, Nijmegen
Memorial Rik Clerckx Lummen (BEL)
30 van Amsterdam Noor  Amsterdam
TCS Ams. Marathon 
Trainingsloop 25k.  Amsterdam
11e Nazomerloop Schoonhoven
Kuilenloop Mill/Langenboom Mill/Langenboom
Hema IJzeren Man Volksloop Weert
Bert Timmer Memorial Loop Duiven
DijkenSport, de COVID editi e Beneden-Leeuwen
Rondje Oude IJsselstreek Ulft 
Enzo Zaden Vooroeverloop 2021 Medemblik
NK streetrace Norg Norg
Colduvamrun Wijster
Frank 40 Vlissingen

woensdag 08-09-2021
S.O.S. BALI BOSLOOP Oostelbeers

donderdag 09-09-2021
BBQ compleetloop Giessen

vrijdag 10-09-2021
Loop door Houten Houten

zaterdag 11-09-2021
One en Only Veen
StenenTijdperk marathon Roelofarendsveen
Padualoop Boekel
4 Mijl van Assen Assen
G.R.I.T. Vasse
Kramp Run Varsseveld
WV Urk Time Trial Urk

zondag 12-09-2021
8 van Drachten Drachten
33e Kooyman Polderloop de Kwakel
Haarlemmermeer Run Hoofddorp
Quikrun Roosendaal
22e Albert Heijn Rondje Rijen Rijen
JCL Parelrun Eersel
35e Vescom Halve Marathon Deurne
Achtkastelenloop Vorden
Menzis Singelloop Enschede Enschede
de GROENE 4 MIJL Eelderwolde
De Vossemeren Run en Walk Lommel (BEL) 

dinsdag 14-09-2021
Team 240 Leef! Waterschansloop Bergen op Zoom

vrijdag 17-09-2021
Run for Joyce Oosterwolde

Trimloop en wedstrijdkalender
Detailinformati e is te vinden op hardlopen.nl

zaterdag 18-09-2021
De PosbankTrail De Steeg
18e van Mossel Opel Kaaienloop Oosterhout Nb
Ultrafesti val Deventer Deventer
Zonsopkomstloop Holten
Heideloop trailrun Ermelo
bolloop 2021 Utrecht
Smokkelaarstrail Goirle

zondag 19-09-2021
Freedom Run - Liberty Loop Geldrop
De Tien van ’t Aogje Breda
BosbokkenTrail Westenschouwen
Halve en Kwart marathon 
van Cranendonck Soerendonk
UrbanCityRUN053 Enschede
Dam tot Damloop Amsterdam
Unieke Lekker Lôpe Crossloop 
op motorcrossbaan 's-Hertogenbosch
Smokkelaarstrail Goirle
MTB Graveltocht Rijsbergen Rijsbergen

dinsdag 21-09-2021
Coopertest, 1000m, 1 Em en 5000m Epe

zaterdag 25-09-2021
Thaisner DorpsRun Thesinge
Teva Halve van Haarlem Walk Haarlem
Halve van Katwijk Katwijk
ACO Zomercross Ommen
KardingeRun Groningen
De 5 van Bavel Bavel
Ren voor hun leven cross Heerde

zondag 26-09-2021
De Posbankloop Velp (Gld)
De 7 Kilometer van Martenshoek Hoogezand
Devil's Trail Utrechtse Heuvelrug Doorn
TCS Amsterdam Marathon 
Trainingsloop 30k Amsterdam
Teva Halve van Haarlem Run Haarlem
Geuzenloop Zoetermeer Zoetermeer
2e Viva la Vida Ru Kerkrade
Auto Aalti nk - CityRun Nijverdal Nijverdal
KardingeRun Groningen
Brummense Dijkloop Brummen
Halve Marathon Barendrecht Barendrecht

woensdag 29-09-2021
Kronos Campusloop Enschede

vrijdag 01-10-2021
Kustmarathon Zeeland Ladiesrun Zoutelande
Kustmarathon Zeeland Light Kustrun Zoutelande
Clinics Diepe Hel Holterbergloop Holten

zaterdag 02-10-2021 
Sri Chinmoy 6 uursloop Amsterdam
6e Molenloop Alblasserdam
Kustmarathon Zeeland Zoutelande
Kustmarathon Zeeland 
Mini Marathon Zoutelande
Brekeld Runners Trail, Rijssen
Rondje Lindewijk Wolvega
Vuurtorentrail & WALK Hollum Ameland

Kleintje 11-steden Workum

zondag 03-10-2021 
Almere '81 Jubileumloop Almere
Amgen Singelloop Breda Breda
Halve Marathon Oldenzaal Oldenzaal
Rühl Haegens Molenaar 
Venrayse Sing Venray
Bobbejaanlandtrail Kasterlee (BEL) 

vrijdag 08-10-2021
Montf erland Trail Braamt

zaterdag 09-10-2021
Beko Jutberg Trail Dieren
Landgoed Twente Marathon Rossum
AH Kees Elzinga ReestRun Meppel
Run for the Message Oldebroek Oldebroek

zondag 10-10-2021
Hoge Veluwe Loop Hoenderloo
85e Sloterplasloop Amsterdam
30e Leiden Marathon Leiden
Bergse Plas Loop Hillegersberg

zaterdag 16-10-2021
Kaaijrun Nijmegen
Devil's Trail Radio Kootwijk Kootwijk
Arkervaartloop Nijkerk
Life Science Run Wageningen

zondag 17-10-2021
Molenhoeks Makkie Molenhoek
Marathon Amersfoor  Amersfoort
TCS Amsterdam Marathon Amsterdam

zaterdag 23-10-2021
Posbanktrail Velp Beekhuizen
Loop hart voor Burkina Kampen

zondag 24-10-2021
Lenteloop Eerbeek herfstloop Eerbeek
AV23 Middenmeerloop Amsterdam

zaterdag 30-10-2021
Pheidippidesloop Utrecht
Diepe Hel Holterbergloo  Nijverdal
10e Dwingelderveldloop Dwingeloo
Marathon Oldebroek Heerde
Raadhuis Pinksterun Oktober Editi e Oudorp

zondag 31-10-2021
Devil's Trail Rijk van Nijmegen Nijmegen
Droomti jdloop Delft 
JUMBO Halve Marathon 
Doeti nchem Doeti nchem
Tiedkwietloop Meppel
Zeemijlenloop Delfzijl Delfzijl

zaterdag 06-11-2021
Najaarsloop Epe
Kleintje Berenloop en jeugdloop West-Terschelling

zondag 07-11-2021
Hermans Assuranti ën Duatlon Reusel
Twentse Smokkeltrail Losser
Berenloop Terschelling Terschelling-West
Hondsrug Forest Run Emmen

zaterdag 13-11-2021
Devil's Trail Schiermonnikoog Schiermonnikoog

Zandenplasloop Nunspeet

zondag 14-11-2021
TrechoTEAMrun Vleuten
14e Drechtstadloop Dordrecht
Klaverbladloop Zoetermeer
32e MARESIA Cross Kaatsheuvel
Graef Castricum Trail Castricum
Montf erlandse Herfstrun Beek Montf erland

vrijdag 19-11-2021
Ladies Night Run Emmen Emmen

zaterdag 20-11-2021
NN Zevenheuvelennacht Nijmegen

zondag 21-11-2021
NN Zevenheuvelenloop Nijmegen
De Ronde Venen marathon Abcoude

zaterdag 27-11-2021
53e Wilhelm makelaars Horaloop Bennekom

zondag 28-11-2021
Spijkenisse-Spark Marathon Spijkenisse 
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