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COLOFON
Voorzitter: 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, HeesterburgH 81, 5221 PP Engelen. 
T 06-53305990, E mart.verboord@kpnmail.nl
Banknummer NL 15 RABO 0343 000 806

Ledenadministratie: 
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

Baanactiviteiten:
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

Contributie 2022:
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 € 35,00. 
Atletiekunie recreatieleden, inclusief clubblad  
€ 57,00. 
Atleti ekunieleden met wedstrijdlicenti e, inclusief 
clubblad € 82,50. 
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.

Redactie:
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.

Acquisitie: 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 2022
sluiti ngsdatum kopij: 1 november 2022

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.

Advertentieprijzen:
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: 
Bram Bakker, Frank van der Endt, Andy Foe, Marleen 
Foe, Walter van Gelderen, Rinus Groen, Gijs Honing, 
Jan van Hooft , Gijs van den Hurk, Gijs Knoppert, 
Bertus van Kommer, Ger Meijdam, Johan Neve, Bert 
Pessink, Astrid Potuijt, Joop Raaphorst, Gerda en Ruud 
Riksman, Arjan Robben, Johan van Santen, Nicolett e 
Steegeling-Bakvis, Marijke Titulaer, Mart Verboord, 
Toon Verkerk, Dirk Visser, Cees de Vries, Hans Vugts, 
Marion Wenders, Hans Wortel. 

Met dank aan de adverteerders.

Reacties
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

In de warmte van de zomer een voorwoord pro-
duceren is ook een lasti ge opgave. Immers er zijn 
weinig wedstrijden, de meeste Nati onale kampi-
oenschappen zijn al geweest en ook de baanwed-
strijden van het voorseizoen zijn al voorbij, als ik 
het goed begrepen heb.

Op 19 juni heb ik, na 5 jaar, weer eens een baan-
wedstrijd gelopen en dat ging me best redelijk af. 
Derhalve had ik verwacht in september of oktober 
nog eens op de baan te mogen lopen. 

Intussen nog wel de halve marathon van Lauwers-
zee naar Ulrum gelopen, in vrij warme omstandig-
heden, zie verslag elders in dit blad.

Doordat mijn hamstringpees nog regelmati g klach-
ten geeft , heb ik geen zin om de marathon te gaan 

lopen. Ik ga mijn NK ti tel dus niet verdedigen in Am-
sterdam. En dus is het nu even zoeken naar  nieuwe 
uitdagingen in het najaar. Waarschijnlijk hebben de 
meesten van jullie al wel de wedstrijdkalender klaar 
en leven jullie naar een evenement toe.

Je hebt toch doelen nodig om gemoti veerd te blij-
ven! Maar een ti jdje alles loslaten is ook niet ver-
keerd. In elk geval is de Zevenheuvelenloop weer 
wel een richtpunt voor het najaar. 

De afgelopen editi es 3x voor getraind, 3x niet 
doorgegaan. Tussendoor zal er ongetwijfeld nog 
een wedstrijdje zijn, wat ik niet eerder gedaan heb. 
Voor de ranglijsten heb ik alle afstanden in elk geval 
gehad. Succes bij jullie wedstrijden!

Wel en wee in de vereniging
Deze keer is er niet zo veel te melden in het wel 
en wee.

Jan de Wit en Cees Methorst blijven de “vaste 
klanten” voor deze rubriek.

Jan zit nog steeds te wachten op zijn operati es, 
maar het personeel hiervoor is helaas niet “voor-
radig”. En met Cees gaat het op en af. De ene dag 
gaat prima, de andere dag gaat het helemaal niet.

Toen de copy van juni net de deur uit was werd ik 
gebeld door Riet van de Heuvel uit Linschoten. Zij 
had al enige ti jd de nodige ongemakken (o.a. in de 
nek) waarbij de lelijke ziekte “K” werd genoemd. 
Zij had daarvoor al de nodige chemo en bestralin-
gen gehad.

Maar toen zij mij belde vertelde ze dat er ook uit-
zaaiingen waren waargenomen in haar heup. Het 
lopen ging heel moeilijk en ook de schrik zat er 
natuurlijk goed in. Ook voor de heup kreeg zij be-
stralingen. 

Op 5 augustus heb ik haar gebeld om te vragen hoe 
het nu was. En dat klonk heel wat beter: de plek-
ken die in mei waren geconstateerd waren weg. 
Inmiddels heeft  zij alweer enkele keren gewandeld 

rond het Linschotense Bos en toen de arts vroeg 
of zij ook al aan hardlopen had gedacht en daarbij 
een positi ef antwoord gaf, was de reacti e van de 
arts: “dan gaat het goed”. Ze mag nog niet hardlo-
pen, maar het feit dat zij er al aan dacht was voor 
de arts, die zelf ook loopster is, een heel goed 
signaal. Riet blijft  uiteraard onder controle en we 
hopen dat het nu verder stabiel blijft .

Gijs Honing uit Blokker heeft  zijn nieuwe knie. 
Op zich is de operati e goed gegaan, misschien 
wel “te” goed, want Gijs had al weer vrij snel zijn 
hardloopschoenen gevonden. 

Met de Summer Challenge van Lauf Weiter kon 
hij in de maand juli zijn hart ophalen. Ik zag af-
standen langskomen van 5 km, daarna 6, 7,5 en 
zo steeds verder tot zelfs 20 km. Maar op de 31e 
juli waren het slechts 2 km. Gijs had heel veel pijn 
aan de knie en is er na 20 minuten mee gestopt. 
Waarschijnlijk een fl inke overbelasti ng. Elders in 
dit blad vindt u de ins- en outs v.w.b. de operati e 
en het traject ervoor.

Voor allen hierboven genoemd heel veel sterkte 
gewenst en uiteraard ook voor degenen die ook 
geraakt zijn door ziektes en/of blessures, maar 
waarvan wij het helaas niet weten.

Johan van Santen

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

Roger Waardenburg Venlo
Bert van den Broek Blaricum
Thijs Bleeker Alkmaar
Jelte Bolte Bergschenhoek
Liesbeth Witpeerd-Vissers Uithoorn   Hans Wortel

Secretaris avVN
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Activiteiten waarbij avVN betrokken is in 2022
Geheel 2022 De beste avVN-er op de diverse afstanden (ranglijsten) www.avVN.net 
Geheel 2022 Kilometerteller www.avVN.net
4 maart 2023 Algemene Ledenvergadering in Utrecht www.avVN.net
11 maart 2023 Prijsuitreiking kilometerteller tijdens Vlinderloop Houten www.avVN.net
   www.loopgroephouten.nl

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 SENIOREN EN MASTERS WINSCHOTEN
9 september 2022
inschrijven gesloten 
www.runwinschoten.nl

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

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

NK MARATHON SENIOREN EN MASTERS AMSTER-
DAM
zondag 16 oktober 2022
www.tcsamsterdammarathon.nl

NK CROSS MASTERS TIJDENS WARANDELOOP TIL-
BURG
26 november 2022
www.warandeloop.nl 

avVN financiën 2022-2023 
Tjeetje, de tijd “vliegt” voorbij. Augustus 2021 
mocht ik voor ons fraai geïllustreerde clubblad een 
stukje schrijven over de financiën van onze avVN.  
Weet u nog wel? “Financiën avVN tot heden en in 
de toekomst”.  Natuurlijk weet u allemaal nog heel 
goed dat de strekking ervan was om zo mogelijk 
het 60-jarig jubileum van avVN (opgericht 1 maart 
1966) in 2026 te gaan vieren. We zijn daar nu nog 
maar vier jaar van verwijderd en met de cijfertjes 
én vooral centjes die we nu (nog) hebben, zou het 
een haalbare kaart moeten worden. 

Niets is zeker maar als we met zijn allen ons stin-
kende best blijven doen om het ledenaantal op 
het huidige peil te houden, heb ik én het huidige 
bestuur met mij, het volste vertrouwen dat een 
feestje in 2026 moet gaan lukken! Dus……ook nú 
weer het verzoek:
“Dóe mee, blijf een trouw lid en zoek in je vrien-
den- én/of kennissenkring én/of loopgroepjes 
naar mogelijke adspirant-leden!”

Gelukkig worden er momenteel weer veel lopen 
en loopjes georganiseerd waarbij het al jaren ge-
miste, gezellige contact tussen lopers en loopsters 
weer terug aan het komen is. (By the way: de aan-
was én de (natuurlijke) terugval in ons ledenaantal 

is momenteel redelijk stabiel, maar een verdere 
terugval van het ledenaantal is zeer onwenselijk.)

In hetzelfde stukje in het derde clubblad van 2021 
stond ook het vriendelijke verzoek aan u allen om 
vanaf medio november te zorgen voor een vol-
doende bank- en/of girosaldo, zodat de automa-
tische incasso-badge zonder storneringen plaats 
kan gaan vinden en onze ledenadministratie géén 
tweede incasso-ronde hoeft te doen uitgaan. 
Vriendelijk verzoek ik u allen, mede namens onze 
ledenadministratie, om eventuele wijzigingen in 
uw bank/gironummer én of de tenaamstelling van 
deze rekeningen per email door te geven aan het 
secretariaat avvn.hanswortel@gmail.com

Nú alvast dank voor uw medewerking.

Namens de avVN-ledenadministratie en het be-
stuur wens ik u allen een mooi laatste (loop)tri-
mester in 2022.

Mart Verboord
penningmeester

Ranglijsten avVN 2022

Tussenstand ranglijsten 2022

Ook in 2022 zullen we weer een klassement 
opstellen van de loopresultaten van onze leden. 
Deelnemers aan de ranglijsten hoeven niet alle 
afstanden te lopen, maar kunnen zich ook con-
centreren op bijvoorbeeld alleen de 5 kilometer. 
Voor het “Overall” klassement, worden de tijden 
van de 5 km, 10 km, 10 Em, 15 km en Halve Ma-
rathon opgeteld. Daarnaast is er een apart Mara-
thon klassement. Het klassement is toegankelijk 
voor alle leden. Wedstrijd-, recreant- en abonnee 
leden kunnen hun resultaten voor deze competi-
tie indienen.

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

Onze leden zullen zelf de uitslagen moeten mel-
den aan de organisatie. Het is dus niet zo dat de 
organisatie uw resultaten op het internet gaat 
opzoeken (hooguit ter controle van uw opgave). 
Deze laatste voorwaarde is opgesteld, omdat de 
organisatie via uitslagen.nl wel veel, maar niet alle 
uitslagen kan vinden.

Voor het doorgeven van de uitslagen zijn de vol-
gende regels:
-   er is 1 emailadres hiervoor beschikbaar: 
 verkerktoon@gmail.com 
-   de uitslagen, gelopen in het eerste half jaar, 

kunnen niet meer gemeld worden. 
-   ook uitslagen, gelopen in de maand juli, kun-

nen niet meer gemeld worden.
-   uitslagen gelopen in de maanden augustus, 

september, oktober en november dienen 
vóór de 15e van de volgende maand gemeld 
te zijn. 

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

-  bij de uitslagen dient u te vermelden: Naam 

5 km
Vrouwen
V 55-59 Ivonne vd Pad-Blanker 0:22:34
 Delft
V 60-64 Anja van Vliet-Bolwerk 0:23:46
 Mantgum 
  Maranka Verkerk 0:29:13 
 Nistelrode
 Marion Wenders 0:39:01 
 Bingelrade 
V 75-79 Ria van Weezep 0:28:46
 Lelystad
 

en geboortedatum, datum loop, naam loop, waar 
gelopen (plaatsnaam), afstand en tijd.

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

Een tussenstand
Op dit moment (1 augustus) zijn er 53 wedstrijduit-
slagen ingediend. Vooral de 5 en 10 kilometer zijn 
al veel gelopen door de deelnemers. Zoals gebrui-
kelijk blijven de 15 kilometer en 10 Engelse Mijl nog 
wat achter, omdat het aanbod van wedstrijden op 
deze afstanden minder is. Hopelijk kunnen/mogen 
de Dam tot Damloop en de Zevenheuvelenloop dit 
jaar doorgaan, zodat ook deze afstanden gelopen 
kunnen worden. 

Er zijn 5 marathon resultaten ingediend. Dankzij de 
najaar-marathons in o.a. Eindhoven en Amsterdam 
zal ook dat aantal ongetwijfeld nog stijgen.
Dat onze leden “met hun tijd meegaan” blijkt ook 
uit het feit dat in voorgaande jaren de categorieën 
60 en 65 het meest populair waren, maar dit nu ver-
schoven is naar de categorieën 65 en 70 jaar.
In de hieronder weergegeven tussenstand staan 
alle uitslagen ingediend tot en met 31 juli 2022.

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

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

Wij hopen dankzij de vele wedstrijden in het tweede 
half jaar op een grote deelname.

Toon Verkerk

Mannen
M 60-64 Johan Neve 0:18:29 
 Bloemendaal
M 65-69 Gijs van den Hurk 0:19:55 
 Macharen
 Toon Verkerk 0:23:12 
 Oss
  Jan van Zalinge 0:28:30 
 Hoorn
 Johan van Santen 0:32:22
 Wapenveld
M 70-74 Arie van der Ham 0:23:08 
 Reeuwijk 

Toon Verkerk

per 1 augustus 2022
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  Jan Stolker 0:23:47  
 Koekange
  Cees de Vries 0:24:57  
 Amersfoort
  Harry Boezer 0:27:57  
 Tilburg
M 75-79 Cor Boeijen 0:31:40  
 Rosmalen
M 80-84 Joop Raaphorst 0:28:16  
 Maassluis

10 km
Vrouwen
V 55-59 Ivonne vd Pad-Blanker 0:46:37  
 Oud-Beijerland
V 60-64 Anja van Vliet-Bolwerk 0:47:52  
 Elburg
 Maranka Verkerk-vd Berg 0:56:36  
 Nijmegen
 Marion Wenders 1:25:08  
 Maastricht

Mannen
M 60-64 Johan Neve 0:38:01  
 Amsterdam
M 65-69 Gijs van den Hurk 0:41:47  
 Gemert 
  Henk Koops 0:50:38  
 Eindhoven
 Jan van Zalinge 0:59:20  
 Zaandam
M 70-74 Har Boonen 0:46:46  
 Weert 
  Arie van der Ham 0:48:16  
 IJsselstein 
  Jan Stolker 0:48:36  
 Appelscha
 Cees de Vries 0:51:25  
 Utrecht
  Harry Boezer 0:56:59  
 Oosterhout
M 80-84 Joop Raaphorst 0:58:09  
 Delft 

15 km
Mannen
M 65-69 Gijs van den Hurk 1:02.55  
 Den Bosch
 Henk Koops 1:19:24  
 Deventer
M 70-74 Jan Stolker 1:15:56  
 Heerenveen
 Cees de Vries 1:19:53  
 Kampen

10 EM
Vrouwen
V 55-59 Ivonne vd Pad-Blanker 1:19:55  
 Dordrecht
Mannen
M 65-69 Gijs van den Hurk 1:07:22  
 Empel
 Arie van der Ham 1:24:35  
 Schiermonnikoog
M 70-74 Jan Stolker 1:21:29  
 Langezwaag
 Cees de Vries 1:25:29  
 Ommen-Dalfsen 

Halve Marathon
Vrouwen
V 55-59 Ivonne vd Pad-Blanker 1:41:34  
 Rott erdam
V 60-64 Anja van Vliet-Bolwerk 1:50:57  
 Leek
 Marion Wenders 3:01:42  
 Venlo 

Mannen
M 55-59 John van Tilburg 1:23:58  
 Dordrecht
M 60-64 Johan Neve 1:24:55  
 Enschede
M 65-69 Gijs van den Hurk 1:31:22   
 Lauwersmeer
  Har Boonen 1:43:17  
 Venlo
M 70-74 Jan Stolker 1:49:16  
 Vroomshoop
 Cees de Vries 1:55:25  
 Enschede

Marathon
Vrouwen
V 55-59 Ivonne vd Pad-Blanker 3:36:59  
 Hamburg 

Mannen
M 50-54 Erik van der Helm 3:03:05  
 Terneuzen
M 55-59 John van Tilburg 2:59:49  
 Rott erdam
M 65-69 Har Boonen 3:43:39  
 Rott erdam
M 75-79 Rob Boddeke 4:35:03  
 Leiden

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

Mannen
M 65-69 Gijs van den Hurk 4:43:21
M 70-74 Jan Stolker 5:39:04 
 Cees de Vries 5:57:09 

avVN kilometerteller 2022
Ook in 2022 kunnen de kilometers van gelopen 
wedstrijden geteld worden. 
Deelname aan en telling van gelopen kilometers 
ti jdens virtuele wedstrijden blijven toegestaan.
Wat betreft  registrati e van de gelopen kilometers 
van de virtuele wedstrijden is het belangrijk om 
het bewijs van inschrijving én het bewijs van deel-
name (via een uitslag, Strava, Garminconnect e.d.) 
in te dienen.

Aan het einde van het jaar (vanaf half november)
kunnen er bestellingen en betalingen gedaan wor-
den voor de kilometerteller:

Registrati e van de gelopen kilometers 2022 
€ 6,00
Herinneringsplaatje gelopen kilometers 2022 
€ 4,00
Een nieuw bord voor de herinneringsplaatjes 
€ 10,00
Een nieuw boekje (voor de telling 2023) 
€ 4,50

De bedragen (of het totaal daarvan) 
dient u over te maken naar NL 15 
RABO 0343000806 t.n.v. avVN onder 
vermelding van uw naam.

Boekjes moeten zo snel mogelijk na 31 de-
cember 2022 maar in ieder geval vóór 15 ja-
nuari 2023 worden gestuurd naar: Toon Ver-
kerk, Tolhuis 6106, 6537 TH NIJMEGEN

De prijsuitreikingsloop zal plaatsvinden op zaterdag 
11 maart 2023, voorafgaand aan de Vlinderloop om 
10.30 uur in de kanti ne van Korfb alvereniging 
Victum aan de Hefb rug te Houten.

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

Veel succes met de kilometers!

Toon Verkerk

Boekjes moeten zo snel mogelijk na 31 de-
cember 2022 maar in ieder geval vóór 15 ja-
nuari 2023 worden gestuurd naar: Toon Ver-

De prijsuitreikingsloop zal plaatsvinden op zaterdag 
11 maart 2023, voorafgaand aan de Vlinderloop om 
10.30 uur in de kanti ne van Korfb alvereniging 
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In Memoriam Vincent 
Schoenmakers en Sjoerd Slaaf
In de maanden juni en juli hebben we helaas opnieuw afscheid moeten nemen van hardloopmaatjes in de 
ultrawereld.
Het is iets waaraan het maar moeilijk wennen is. En anderzijds hoort dat ook bij het leven. Gek genoeg, althans 
zo is het met mij, raakt het me meer naar mate je zelf ouder aan het worden bent.
Vooral als je daarbij bedenkt dat je heel veel mooie dingen met elkaar beleefd hebt in dat kleine wereldje van 
de Ultra lopers.
Het is dan ook goed om daarop toch nog even terug te kijken in ons ledenblad AVVN Nieuws met een kort In 
Memoriam over de 2 die ons ontvallen zijn:

Vincent Schoenmakers - Bergeijk
24 juli 1939 - 9 juni 2022 (82 jaar)

hetgeen een totaal afstand betekende van 80.410 
km. Zij werden daar natuurlijk het 1e team mee en 
hadden nota bene meer dan 15 km voorsprong 
op het team wat 2e werd. Ik had daar zelf als solo 
loper op die 6 uur ook nog een rol bij zo werd mij 
later in een arti kel van het AVVN-nieuws duide-
lijk. Ze hadden mij als ’haas’ benut en noemden 
dat de “Gijsen jacht!” Ik liep daar solo in die 6 uur 
toch mooi 62,144 km dus dat moet wel steeds 
een sti mulans zijn geweest als ze achter mij aan-
zaten toch?
Gelijk kregen Vincent en ik al buiten het wed-
strijdgebeuren een inhoudelijk gesprek over meer 
wereldse zaken dan alleen het lopen en dat is ei-
genlijk in de jaren daarna ook een beetje terug-
gekomen tussen ons. Vooral als ik weer eens voor 
het werk als voorzitt er van het Wereldverbond 
van Diamantbewerkers weg was geweest naar 
‘Verweggistan’ etc.

Vincent was een beminnelijk mens en vooral in de 
marathon en Ultra wereld een echt ‘mensen’ mens. 
Dat benadruk ik omdat dat op zichzelf een bijzonder-
heid is in de wereld van de “diehards” waar mensen 
die voor hun prestati es vooral met zichzelf bezig zijn. 
Zie dat overigens niet als een diskwalifi cati e maar al-
leen om duidelijk te maken dat het nogal wat vraagt 
van een mens om individueel duursporter te zijn.
Vincent kwam ik voor het eerst tegen in een 6/12 
uur Ultraloop van Ton Smeets in Budel/Cranendonck 
waarin hij meeliep in het estafett eteam van onze 
avVN.

In dat team zaten naast Vincent, Johan van San-
ten, Anton van Gils, Hennie Roelofsen, Marti n en 
Sylvia Bouman. De laatste is tegenwoordig in Fa-
cebook terug te vinden onder naam Iris Silvia Teu-
neke. Voortreff elijke lopers want die liepen in die 
6 uur 49 rondjes op het parkoers van 1645 meter 

 Den Bosch
 Henk Koops 1:19:24  
 Deventer
M 70-74 Jan Stolker 1:15:56  
 Heerenveen
 Cees de Vries 1:19:53  
 Kampen

M 65-69 Har Boonen 3:43:39  
 Rott erdam
M 75-79 Rob Boddeke 4:35:03  
 Leiden

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

Mannen
M 65-69 Gijs van den Hurk 4:43:21
M 70-74 Jan Stolker 5:39:04 
 Cees de Vries 5:57:09 
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Sjoerd Slaaf - Groningen
19 augustus 1952 - 11 juli 2022 (69 jaar)

rig medisch traject terecht gekomen, waarbij hij 
probeerde steeds weer terug te keren naar z’n lie-
velingssport; het lopen van lange afstanden.
Dit lukte heel slecht en vanaf 2010 heeft hij nog 4x 
de marathon afstand kunnen lopen in 6 uur lopen 
en zijn palmares eindigt dan ook op 29 september 
2012 bij de Self Trancedence in Amsterdam.

Gelukkig hebben we Vincent nog wel ontmoet 
bij de “afscheids” marathon nr. 200 van Francis 
Spoelstra op 24 mei 2014, daar was hij samen met 
zijn goede loopvriend Jos Hopman naar toege-
komen. Samen hebben ze daar 1 ronde gelopen 
maar erbij zijn op zich, was alweer een genoegen 
voor Vincent. De bijgaande foto geeft aan dat we 
met Vincent in het midden nog genoeglijk gekletst 
hebben.
   
Jammer is dat als je verder uit elkaar woont en je 
elkaar niet meer ontmoet toch een beetje los moet 
laten.

Tot dat ik dit jaar een brief van Vincent onder ogen 
krijg waar in hij aangaf wat z’n situatie in de ach-
terliggende jaren is geweest. Hoe veel invloed juist 
het lopen en de kameraadschap heeft gehad op 
de kwaliteit van zijn leven. Hierbij ook nog aange-
vend dat bij hem sinds enkele jaren Parkinson en 
Dementie was geconstateerd. Dit alles heeft hem 
er toegebracht om vast te stellen dat zo verder le-
ven niet meer de kwaliteit van menswaardigheid in 
zich had. En de afsluitende boodschap was dat hij 
iedere kans om waardig te sterven zou aangrijpen. 
Daarop heb ik naar hem gereageerd alle respect te 
hebben voor zo’n ingrijpende beslissing.

rijden met de auto om daar dan te kunnen lopen. 
Echter altijd de moeite waard. Er waren vaak ande-
re avVN leden aanwezig, want er kon ook op kor-
tere afstanden gelopen worden. We zijn veel dank 
verschuldigd voor al de tijd die Sjoerd en Roland er 
in hebben gestopt om dit mogelijk te maken.

Sjoerd is ook jarenlang actief met de kilometers 
voor het bekende, oude trimboekje van Le Cham-
pion (vanaf 2014 voortgezet als het avVN-kilome-
terteller boekje bij onze club). Daarbij had Sjoerd 
de mogelijkheid om met zijn 12 uurs, 24 uurs en 
zelfs een enkele maal 48 uurs lopen zijn jaartotaal 
tot grote hoogte te brengen. Maar ook waren de 
andere loopjes voor hem goed genoeg. Als voor-
beeld hiervan won hij de 12 uurs loop bij Haag At-
letiek en ging hij de volgende dag naar ‘niet lullen 
maar lopen’ om de 21 km te lopen bij Gerard van 
Amsterdam in het park Cronensteyn in Leiden. En 
dan kwam hij in 1 weekend met 2 dagen op een 
kilometeraantal van 139 km. Jarenlang heeft ook 
het “all time km jaarrecord” op naam van Sjoerd 
gestaan met 5624 km, hetgeen een onaantastbaar 
record was in die jaren.

Sjoerd heeft uiteindelijk een punt achter het trim-
boekje gezet toen Le Champion ermee stopte. Ik 
vond nog een foto van het jaar 2011 met de hul-
diging van Le Champion over het jaar 2010 die bij 
de wielerclub van DTS in de Wijdewormer plaats-
vond. Hierbij mag duidelijk zijn dat Sjoerd de 1e 
plaats had.

Goed, terug naar de marathon en Ultra wereld van 
Vincent.
Zijn palmares is mogelijk wat minder lang, want 
hij was een ‘laatkomer’ bij het fanatiek, veelvuldig 
lopen maar toch behoorlijk indrukwekkend.

Zijn totaal komt op 135 Marathons en Ultralopen 
met als startpunt de oude bekende Westland Ma-
rathon in 1993.
Pas in 2000 begon Vincent echt aan het veel lo-
pen. Ik haal er enkele markante punten uit.

–  In 2002 de 100 km van Stein in 
11:42:25 uur

–  In 2003 de 12 uur bij Haag Atletiek 
afstand 102.081 km

–  In 2003 de 11e ronde van Aruba 
74.600 km in 8:32:12 (en In 2004 
nogmaals de 12e ronde van Aruba in 
9:10:18 uur)

–  In 2004 de 100 km van Winschoten in 
11:17:48 uur

–  In 2005 liep hij z’n 100e Marathon 
bij ons hier in Noord-Holland in de 
6 uursloop bij de Wielerclub DTS in 
Wijde Wormer met een afstand van 
53.066 km

–  In 2006 (als 66-jarige zijn debuut) de 
NK 24 uur Stein afstand 170.141 km

Dit dus niet limitatief maar slechts om 
te laten zien dat Vincent er echt wat van 
kon.
In 2006 kwamen er echter, aan het ein-
de van zijn 130e loop t.w. de Zuiderzee 
marathon van Urk naar Zwolle, gezond-
heidsproblemen.
Dat weet ik maar al te goed, omdat ik zelf 
ook in die marathon stuk kwam te zitten. 
Als net gepensioneerde 60-plusser wilde 
ik weer onder de 4 uur eindigen en dat 
liep helemaal mis. Erger waren de pro-
blemen van Vincent die tijdens het lopen 
last kreeg van duizelingen en bijna viel.
Vanuit die marathon is hij in een langdu-

Sjoerd was een bescheiden en vriendelijk mens. Maar 
in het begin altijd op afstand en vaak met heel wei-
nig woorden met een voor mij soms wat moeilijk ver-
staanbaar Gronings dialect.
Als loper was hij natuurlijk, als een van de echte lief-
hebbers, een kanjer.
Gedreven en gericht op de door hem gestelde doelen.
En dat is veel te veel om in dit korte IM nu mee te 
nemen.
Ik hou het daarom op een aantal aspecten;

Sjoerd en z’n partner Roland hebben in een groot 
aantal jaren aan het marathonwereldje in het 
Noorden een prachtige invulling gegeven. Dit 
deden ze met de door de door hun opgerichte 
Marathonclub DFW, ofwel Drents Friese Wold 
Runners, en soms onder de naam Marathon Club 
GRONINGEN. En met daarbij een prachtige en 
vooral duidelijke internetsite met alle benodigde 
info over de marathons, de uitslagen en het daar-
bij behorende certificaat.
Ik denk hierbij vooral aan de prachtige, door hun 
tweeën uitgezette, parkoersen.
Dat begon op de camping in Dieverbrug waar ze 
een huisje hadden. Later veel uitgezette parkoer-
sen in de mooie bossen van de provincie Drenthe 
en in de prachtige natuur van Groningen met on-
der meer veel mooie landgoederen waar we door 
heen mochten lopen.
Ik weet niet hoeveel keer ik er geweest ben, maar 
het is niet te tellen. En laten we wel zijn, het is 
vanuit het Noord-Hollandse toch altijd 3 tot 4 uur 

We hebben het ook weer even kunnen hebben 
over alles wat er in de huidige wereld gebeurt dan 
wel wat er nog aan gaat komen en de zorg die we 
beiden daarover hebben. Bijvoorbeeld over de uit-
gebroken oorlog in de Oekraïne nog geen 2000 
km bij ons vandaan. Ik heb hem mijn beleving laten 
weten met wat tekstregels uit het mooie lied van 
Robert Long en dat wil ik hieronder ook nog even 
aangeven:

ik ben verdrietig ...en boos
ik voel me machteloos
mijn ideale sterven een voor een
ook al doe je je best
het helpt geen ene pest
het wordt maar steeds beroerder
om ons heen

soms denk ik laat ook maar
vechten heeft toch geen zin
want wie vuil spel speelt heeft bij voorbaat al 
gewonnen
je wint alleen nog maar 
met tanks en met kanonnen
en tegen zoiets brengt geen zinnig mens iets in
 
Daarna volgt er op 20 mei jl. een Messenger bericht-
je naar me met de volgende tekst: “Hallo Gijs, een 
heuglijk bericht. Donderdag 9 juni krijg ik euthanasie 
toegediend en ben er zeer gelukkig mee. Vincent”.

Toeval bestaat wel of niet. Ik hou het in dit geval 
op het laatste. 9 juni is mijn geboortedag, al zal 
het niet de keuze van Vincent zijn geweest om 
mijn verjaardag daarvoor uit te kiezen. Op die 9e 
juni krijg ik om 11.06 uur het onderstaand Face-
book bericht van Vincent waar ik kort op reageer: 

Kortom het afscheid van een mooi mens! 
Onbewust heeft hij met z’n keuze geregeld dat ik 
zolang ik leef op 9 juni aan hem zal denken.

Vincent in het avVN 
team in 2000
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Nogmaals niet limitati ef maar als indicati e. Wie er 
meer van wil zien kan nu nog kijken op de DFW-
site onder het kopje Sjoerd 1010 marathons.
Dan de verdere gang van zaken zo vlak na het vol-
tooien van de 1000e marathon. Rondom de 1001e  
marathon gaat het mis. Gedacht wordt aan een 
heupprobleem en later aan hartproblemen. Op 14 
maart 2019 kwam via de huisarts echter het ont-
stellende bericht dat het prostaatkanker was met 
bot uitzaaiingen in de borst. Daarna veel verder 
onderzoek waaruit bleek dat het een agressieve 
tumor was met nog veel meer uitzaaiingen naar 
andere plaatsen in het lichaam. Dus volop het me-
dische circuit in en alles proberen om het onder 
controle te krijgen. Beide mannen, Sjoerd en Ro-
nald, besloten om de regie in eigen hand te hou-
den en dus zelf te bepalen hoe er mee omgegaan 
moest worden. Ze wilden er niet vanuit de bui-
tenwereld elke dag mee geconfronteerd worden 
en dan op alles wat op je afk omt in zo’n situati e 
weer van een reacti e te moeten voorzien. Nee, als 
er voortgang of iets te melden was, brachten ze 
dat zelf via de DFW-site op de door hun gekozen 
ti jdsti ppen naar buiten. Daarnaast hadden ze be-
sloten om zoveel mogelijk ti jd te gaan besteden 
aan zaken die ze zelf uitkozen in de zin van wat 
vinden we nutti  g, leuk, en wat het leven de moeite 
waard maakt.

Sjoerd liet ondanks de pijn en te kort aan conditi e 
het lopen niet helemaal los. Zelfs heeft  hij het nog 
kunnen opbrengen om in deze zware omstandig-
heden 9 marathons te voltooien en daarmee z’n 
eindtotaal te brengen op 1010. Het ging op en aan 
in het hele proces van de ziekte. Hierbij zoals al ge-
zegd alti jd met in stand houden van de eigen regie. 
Echter in de laatste weken van juni en 1e week van 
juli ging het heel snel slechter en slechter. In die 
regie had Sjoerd, in overleg uiteraard met Ronald, 
zelf bepaald tot hoever dat zou kunnen gaan. Alles 
is volgens hun plan verlopen echter door de snel-
heid in de verslechtering door die ziekte, moest op 
het laatst de datum hiervan nog een dag worden 
vervroegd. Sjoerd is in besloten kring begraven 
op een door hun uitgekozen plek op een van de 
Groningse landgoederen waarover het parkoers 
liep van een van de door hun georganiseerde Gro-
ningse marathons.  

In de aankondiging met datum 11 juli jl. begint 
het droeve bericht over zijn overlijden met de vol-
gende zin:
  
“DE FINISHVLAG VALT VEEL TE VROEG….”
En zo is het en niet anders; een super ultra loper 
en een zeer bescheiden, beminnelijk mens heeft  
het ti jdelijke met het eeuwige verwisseld.

De sluiti ng
Ik ben er heel verdrieti g van, maar ben er ook trots 
op dat ik zoveel jaar met Vincent en Sjoerd, met 
deze 2 prachtmensen, samen een hobby heb mo-
gen uitoefenen waar we ‘onze ziel en zaligheid of 
wel ons hele hart’ in hebben gestopt.

Gijs Honing

Sjoerd had in de loop van de ja-
ren zijn focus duidelijk verlegd 
naar langere afstanden dan de 
marathon. Wat hij allemaal be-
reikt heeft , zou vele pagina’s 
tekst opleveren. Ik beperk mij 
dus duidelijk tot wat hoogte-
punten en dingen waarbij ik 
ook zelf betrokken was. Sjoe-
rds eerste marathon, de Bildste 
marathon van de SV Friesland, 
liep hij in februari 1997. En in 
de relati ef korte periode van 21 
jaar heeft  hij 1.000 marathons, 
waaronder ook ruim 140 Ultra-
lopen, gelopen. 
In het jaar 2008 was zijn jaar-
totaal 105 marathons! Ga er 
maar aan beginnen zou ik zeg-
gen. Die 1.000e marathon liep 
hij op 15 september 2018 in 
Hamburg. 

Wie kon toen bevroeden dat 
hij zo dicht bij z’n laatste ma-
rathon nummer 1.010 zou zijn?
Hij heeft  inderdaad ongeloof-
lijke prestati es neergezet op 
de langere afstanden. Zonder 

de pretenti e te hebben volledig te zijn noem ik 
hierbij dat hij;

-    2x achtereen in 2001 en 2002 de 12 uurs loop 
bij Haag Atleti ek gewonnen heeft .

-    In totaal 6 x een 12 uurs loop, inclusief de 2 
hierboven staande, heeft  gelopen.

-    In juli 2002 de Moravian Ultra Marathon 
7-daagse in het Tsjechische hooggebergte en 
in dezelfde maand de Cranendonck Marathon, 
de door Ton Smeets georganiseerde 10-daagse 
marathon reeks in Cranendonck/Soerendonk, 
liep

-    In 2003 heeft  meegedaan met het Nederlands 
kampioenschap 24 uurs loop en daar een af-
stand liep van ruim 210 km, waarmee hij 3e 
werd.

-    1x een 48 uurs loop in 2003 heeft  gelopen bij 
de Self Trancedance in Keulen. Daar overall 2e 
werd en jarenlang daarmee het Nederlands re-
cord heeft  gehad met een afstand van 314,420 
km

-    13x een 100 km wedstrijd, waarvan 5x in het 
bekende Groningse Winschoten, heeft  gelo-
pen.  

-    De 1-daagse Friese 11 Elfsteden Ultrarun met 
een lengte van 210 km gelopen heeft  in ruim 
23 uur.

-    In 2008 bij de Runners Oost Groningen het 
vergrote Pieter ROG Pad ofwel een rondje Ne-
derland in 15 dagen met een lengte van 1079 
km liep.

-    In 2009 nogmaals een door hun DFW Runners 
georganiseerde 10-daagse Hondsrug mara-
thon in de mooie bossen rond Gieten en Borger 
in Drenthe heeft  gelopen.

Bank tot bank  

Helaas, geen bank 
te bekennen

Meerdere malen heb ik meegedaan in mijn jonge ja-
ren aan de Van bank tot bank loop. Een loop van het 
ene fi liaal van de Rabobank naar het andere in en 
rond Heerde.

Een alternati ef
Inmiddels heeft  de naam “bank tot bank loop” 
voor mij een andere betekenis gekregen. Met de 
extreme hitt e van de laatste ti jd ga ik desondanks 
toch trainen maar stop dan bij de nodige bankjes 
onderweg om even uit te puff en, weer zin te laden 
en zodoende toch wat kilometers te maken.

Het verleidelijke is dat je er een gewoonte van 
wilt maken. Want om nu te zeggen dat het met 
minder warme omstandigheden alti jd even pretti  g 
gaat, nou nee.

De verleiding weerstaan
Het leuke is dat ik in 1978 mijn broertje mee nam 
naar de zogenaamde krentenmikloop. Hij liep de 
kinderafstand van 1 km en won tot mijn verras-
sing. Ik was super trots op hem en vroeg hoe het 
was gegaan. Het was erg zwaar en toen hij on-
derweg een bankje zag had hij de nijging om daar 
even te gaan zitt en, maar omdat hij eerste liep 
was hij doorgegaan.

En de toekomst?
Kortom heel fi jn die bankjes overal, maar het komt 
het hardloopleven niet ten goede. Alhoewel, ik 
mijmer wel eens hoe het straks moet als ik 70 of 

zelfs 80 ben en dan nog steeds 6 keer in de week 
ga hardlopen. Grote kans dat ik dan op de bankjes 
ga liggen in plaats van zitt en.

Rinus Groen

Van LGAS naar avVN
Wedstrijdleden van Loopgroep Aart Sti gter, die 
aangegeven hebben lid te willen worden van 
avVN, ontvangen in de tweede helft  van septem-
ber een mail. Men wordt hierin uitgenodigd om 
zich aan te melden bij onze vereniging. Dit is dan 
mogelijk door de gewenste gegevens via een ant-
woord op de mail in te dienen. Men hoeft  dus niet 
gebruik te maken van het aanmeldformulier op de 
site van avVN.

Bij aanmelding zal er medio november een bedrag 
van €50,00 worden afgeschreven, hetgeen de 

contributi e is voor 2023. (Lees hiervoor ook het-
geen de penningmeester elders in dit blad heeft  
geschreven).

Indien men vóór aanmelding nog meer informati e 
wil hebben, kan men zich melden bij Hans Wortel 
06-53965392 of avvn.hanswortel@gmail.com

Bestuur avVN
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De halve Marathon in Tampere
Tijdens de WK Masters in Tampere liep Johan Neve inderdaad de Halve Marathon. Hierbij zijn ervaringen.Johan Neve: “Ik doe niet aan 

hardlopen, ik ben een hardloper!”  

Een brede grijns

Met Rob en Egbert

Bronzen teamprestatie

Van 3 tot 11 juli werden in Tampere de WK Masters gehouden. Ik 
heb daar meegedaan op de halve marathon in de categorie M65.
 
Podium aspiraties 
Ik meende daar toch zeker op het podium te eindigen, maar het 
werd uiteindelijk een 5e plaats. Weliswaar niet onverdienste-
lijk maar niet de topprestatie waartoe ik mezelf in staat acht.  
Ik liep behalve individueel, ook als teamlid van de M55 aange-
zien zij maar 2 lopers hadden en dan mag iemand uit een ho-
gere leeftijdsklasse meedoen om het team compleet te maken.  

En 1.24 als doel
Mijn doel was een tijd rond de 1.24, dezelfde tijd die ik in 
april in Enschede liep. De start was bij een indoorsporthal met 
daarin een 400 meter-baan. Het was een gezellig en kleurrijk 
geheel. Al die lopers van 35 tot 90 jaar in hun nationale tenue  
Het parcours bestond uit drie ronden van 6km waar nog een 
lusje over een grindpad aan toe werd gevoegd. 

De eerste twee ronden liep ik nog op een tijd van 1.25 , in 
gezelschap van Rob van de Graaf M55 en Egbert Zijlstra M70

Toch een mooi resultaat
Bij km 15 zat ik er aardig doorheen. Ik had geen power meer 
in de benen. Het tempo zakte naar 4.20 per km. Een gelletje 
en wat positieve “self talk” boden geen soelaas. Ik kwam na 
1.27:30 over de finish. 

De teleurstelling van het gemiste podium was snel voorbij, ze-
ker toen bleek dat we met het team M55 toch nog een bronzen 
plak hadden verdiend. 

Volgend jaar een nieuwe kans
Maar die internationale podiumplek wil ik nog wel behalen, dus 
volgend voorjaar naar Torun in Polen om daar op de 10km een 
nieuwe poging te doen.  
De voorbereiding moet anders, want nu was ik in mei in top-
vorm met 3 titels op diverse NK ‘s maar die piek lag dus dui-
delijk te vroeg.  
Maar het was een mooi proces ook al heb ik niet mijn doelstel-
ling gehaald ik heb wel volop genoten van de weg ernaar toe.

Johan Neve 

In het voorjaar heb ik kennisgemaakt met het project 
“Schoterbos parkrun” in Haarlem (zie www.parkrun.
com). Daar kwam ik Johan Neve tegen, parkrunner 
en vrijwilliger van het eerste uur. Bij een van deze 
runs over 5 km scoorde hij 18:13 en die tijd was via 
een age grading berekening 92% van het wereldre-
cord op deze afstand in zijn leeftijdscategorie.
 
Geen onbekende
Bij avVN is Johan bekend door de vele podium-
plekken met als een van de hoogtepunten het 
NK-masters van dit jaar waar hij dubbel goud pak-
te op de 1500 m en 10.000 m. De laatste in 38:31, 
op dit moment de snelste wereldtijd van dit jaar. 
Genoeg redenen om met Johan te spreken over 
achtergronden van zijn hardlopen die hij beleeft 
als een “way of live”, een levenswijze.

Veel voldoening
Hij vertelt dat het stellen van doelen en de reizen 
daarnaar toe hem grote voldoening geeft. Hij er-
vaart de hardloopgemeenschap als een warm bad 
waar men aardig voor elkaar is en respect heeft 
voor ieders prestaties. Johan voelt zich, naast dit 
alles, ook betrokken bij de techniek van hardlo-
pen, de schema’s, de trainingsmethoden. Een 
ruwe inschatting van het aantal boeken op dit ge-
bied in zijn boekenkast: een breedte van 80 cm.

Blessurevrij 
Hij voelt zich gezegend met het gegeven dat hij 
tot nu toe nauwelijks blessures heeft gekend. In 
die zeldzame gevallen zoekt hij naarstig stad en 
land af (ook buiten Nederland) om de beste on-

dersteuning bij herstel te zoeken. (Ik overwoog 
even in het gesprek de term “obsessief” in plaats 
van “naarstig” te gebruiken. Toch maar niet ge-
daan)

De juiste keuze maken
De favoriete afstand voor Johan is 10.000 m. In de 
categorie M-50 heeft hij een tijd staan van 36:07. 
Op 10 juli a.s. wordt het WK masters in Tampere, 
Finland, gehouden. Johan stond voor een lastige 
keuze. Hij heeft als ultiem doel: wereldkampioen 
worden. 
Hij weet inmiddels dat met de nu al bekende deel-
nemers op zijn favoriete afstand de 10 km een 
podiumplek voor hem erg lastig zal gaan worden. 
In feite geldt dit ook voor de 5 km. Dus heeft hij 
gekozen voor de halve marathon. Recent heeft Jo-

han in Enschede een halve 
marathon gelopen in 1:24. 
Deze tijd ziet hij als een 
opmaat voor een tijd van 
1:22 waarmee hij inschat 
hoge ogen te gooien op 
een eerste plek op het WK 
podium.

Nieuwe leeftijds-
categorie
De omstandigheden 
waarin Johan nu verkeert 
zijn gunstig. Hij is net 65 
geworden en dus aan het 
begin van de categorie 
M-65. Veelal worden in 
het eerste jaar van een 
nieuwe categorie grote 
successen behaald. Eind 
vorig jaar is Johan gestopt 
met werken, daardoor kan 
hij zich nu volledig richten 
op zijn hardloop carrière. 
Hij wordt trouw al jaren 
gesponsord door Run-
2Day in Haarlem.

Een brede grijns 
Op alle foto’s die ik van 
Johan gezien heb, zie ik 

een brede grijns. Achter die lach schuilt het ple-
zier en de voldoening dat hardlopen hem brengt. 
Op de meeste foto’s zie ik Johan ook met andere 
lopers staan, leden van de loopgemeenschap waar 
Johan deel van uitmaakt. Plezier en voldoening 
hebben in en door het lopen. Alleen en samen 
met anderen. Typeringen van mensen die niet aan 
hardlopen doen maar hardlopers zijn! Ik hoop en 
vermoed dat veel leden van avVN zich min of meer 
herkennen in het lopen als een “way of life” zoals 
Johan dat voorleeft. 

Walter van Gelderen

Team Results Halve Marathon M55
1. Spain 3.54.30
  González Manuel M55 1.12.52
  De Torres Burgos Ferran M55 1.18.18
  Lebrero Suárez Angel M55 1.23.19

2. Finland 4.03.44
 Hakola Jari   M55 1.18.32
  Kinnunen Kari  M55 1.19.26
 Kaunisto Pasi  M55 1.25.45

3. Netherlands 4.24.51
 Mijsberg Peter  M55 1.26.35
  Neve Johan  M65 1.28.11
 van de Graaf Rob M55 1.30.04
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Op het podium

HUNEBEDLOOP
Borger 7 mei 2022
10 kilometer
M Henk Por 3e 0.41.57

EMILIALOOP
Wijchen 7 mei 2022
5 kilometer
M60 Johan v. Santen 3e 0.21.01

VOORJAARSLOOP
Epe 10 mei 2022
5 kilometer
M Gert Jan Tichelaar 3e 0.19.22

RUN VAN GIETEN
Gieten 14 mei 2022
10 kilometer
M60 Henk Por 1e 0.40.47

KLEEFRUN
Apeldoorn 14 mei 2022
5 kilometer
M Gert Jan Tichelaar 3e 0.19.36

WEIRLOOP
Venlo 15 mei 2022
21.1 kilometer
V65 Annie v.d. Hombergh 1e 1.59.25
10 kilometer
V75 Ria v. Loon 1e 1.00.49

WALLENLOOP
Naarden-Vesting 15 mei 2022
Bastionloop 2 ronden
M55 Rob v. Heerden 2e 0.34.44
M65 Alfons Knijn 1e 0.47.56

31E LEIDEN MARATHON
Leiden 15 mei 2022
42.2 kilometer
M75 Rob Boddeke 1e 4.35.03

VESTINGLOOP
‘s Hertogenbosch 22 mei 2022
15 kilometer
V35 Joyce Maas 2e 1.06.46
M55 Gijs v.d. Hurk 3e 1.02.55

94E JAGERSPLASLOOP
Zaandam 22 mei 2022
4.5 kilometer

M Rob v. Heerden 2e 0.20.56

RUITENBURG HALVE
Maassluis 22 mei 2022
21.1 kilometer
V50 Ivonne v. d. Pad 2e 1.44.08

STATION TOT STATION LOOP
Dalfsen 25 mei 2022
10 E-Mijl
M45 Emiel Speets 3e 1.00.35
 
53E GOLDEN TENLOOP
Delft 26 mei 2022
10 kilometer
V70 Ria v. Loon 1e 0.55.27
M70 Ron Haanstra 1e 0.51.02

LOOP NAAR DE POMP
Schijndel 6 juni 2022
10 kilometer
M50 Gijs v.d. Hurk 2e 0.39.45

LOOP RONDJE KOEKANGE
Koekange 6 juni 2022
5 kilometer
M50 Gert Jan Tichelaar 1e 0.19.08

HIPPOLYTUSRUN MIDDELSTUM
Middelsum 8 juni 2022
10 kilometer
M60 Henk Por 1e 0.41.45

ZOMERAVONDCUP 4
Utrecht 8 juni 2022
10 kilometer
M60 B. v.d. Broek 1e 0.41.14

CASCADELOOP
Hoogeveen 11 juni 2022
5 E-mijl
M55 Gert Jan Tichelaar 3e 0.31.16

BRABANTSE WAL MARATHON
Bergen op Zoom 12 juni 2022
21.1 kilometer
M55 John v. Tilburg 1e 1.41.46

14E HERNENSE STRATENLOOP
Hernen 18 juni 2022
10 kilometer
V Marion v.d. Veerdonk 3e 0.56.59

WIEZOLOOP
Wierden 18 juni 2022
10 kilometer
M45 Emiel Speets 3e 0.37.13

RÛNOM MANTGUM
Mantgum 19 juni 2022
5 kilometer
V Anja v. Vliet 2e 0.23.46

STADSLOOP APPINGEDAM
Appingedam 25 juni 2022
10 kilometer
M60 Henk Por 1e 0.41.20

HALVE MARATHON ROOSENDAAL
Roosendaal 26 juni 2022
21.1 kilometer
M55 John v. Tilburg 2e 1.27.45

MIDZOMERMARATON
Apeldoorn 2 juli 2022
21.1 kilometer
M Ruud Verhoef 3e 1.52.22

LOPSTER TORENRUN
Loppersum 2 juli 2022
10 kilometer
M Henk Por 1e 0.40.48

PODIUMPLAATSEN VIRTUELE WEDSTRIJDEN
Gijs Honing
Brooklynn Half Marathon 18 mei 2022 21.1 km M75 2e 3.29.19
SonntagsChallenge 22 mei 2022 15 km M75 1e 2.29.13
SonntagsChallenge 12 juni 2022 21,1 km M75 1e 3.29.58

Bertus van Kommer
SonntagsChallenge 5 juni 2022 7,5 km M70 2e 0.58.14
AfterWorkRun 23 juni 2022 5 km M70 1e 0.42.38
SonntagsChallenge 26 juni 2022 10 km M70 1e 1.23.05
Safari Run 6 aug. 2022 7,5 km M70 1e 0.56.35

Nicolette Steegeling Bakvis
SonntagsChallenge 29 mei 2022 21,1 km V55 1e 2.22.59
SonntagsChallenge 19 juni 2022 10 km V55 2e 1.13.28
SonntagsChallenge 3 juli 2022 5 km V55 2e 0.30.47
SonntagsChallenge 10 juli 2022 5 km V55 1e 0.30.46

Marion Wenders
SonntagsChallenge 29 mei 2022 21,1 km V65 1e 3.31.22
SonntagsChallenge 5 juni 2022 5 km V65 1e 0.47.20
SonntagsChallenge 19 juni 2022 21,1 km V65 1e 3.22.46
SonntagsChallenge 26 juni 2022 5 km V65 2e 0.47.41
SonntagsChallenge 3 juli 2022 21,1 km V65 1e 3.30.21
SonntagsChallenge 10 juli 2022 21,1 km V65 1e 3.24.37
SonntagsChallenge 17 juli 2022 21,1 km V65 1e 3.31.53
SonntagsChallenge 31 juli 2022 15 km V65 1e 2.32.29

NK MASTERS BAAN
Harderwijk 27 t/m 29 mei 2022
Jan van Hooft  discuswerpen M70  1e 42.02 m
     gewichtwerpen M70 2e 14.20 m
     kogelstoten M70  3e 10.35 m
     kogelslingeren M70  3e 33.00 m
     speerwerpen M70  2e 29.46 m
Dirk Visser  5000 meter M75  1e 21:00,21
     10000 meter M75  1e 42:52,00 Nederlands Record
Jan Titulaer  gewichtwerpen M75 1e 13.55 m
     kogelslingeren M75  1e 34.33 m Nederlands Record

Lees meer hierover elders in dit blad

VOLKSLOOP
Appelscha 8 juli 2022
4 E-mijl
V40 Anja v. Vliet 3e 0.30.31

HOEVE AAN DEN WEGLOOP
Oude Willem 16 juli 2022
16 kilometer
V Anja van Vliet 2e 1.18.55
6 kilometer
M Gert Jan Tichelaar 3e 0.23.57

HALVE MARATHON LAUWERSOOG-ULRUM
Ulrum 30 juli 2022
21.1 kilometer
M60 Gijs v. d. Hurk 1e 1.31.22
 Dirk Visser 3e 1.37.58

HALVE MARATHON ROTTERDAM
Rotterdam 31 juli 2022
21.1 kilometer
V55 Ivonne vd Pad-Blanker 2e 1.41.34

HIVERNAL TRAIL
Landgraaf 7 augustus
20 kilometer
V60 Marion Wenders 1e 3.20.33

Dirk en Gijs Lauwersmeer

Harderwijk Dirk Visser 5000 m

Harderwijk Dirk Visser 10000 m
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Profi el Andy Foe
Geboortedatum : 23 december 1965
Geboorteplaats : Amsterdam
Woonplaats : Amstelveen
Loopt hard sinds : 1989
Lid van avVN sinds : 2017
Waarom lid van avVN : Geen lid meer van atleti ekvereniging
Lengte : 171 cm
Gewicht : 73 kg
Beroep : Personal Trainer
Relati e : Getrouwd met Marleen
Hobby’s : Hardlopen, golfen, vissen en muziek
Aantal kilometer per week : tussen de 75 en 95 km

PERSOONLIJKE RECORDS:
Baan:
400 m : 0:01:01
800 m : 0:02:31
1500 m : 0:05:20
3000 m : 0:11:24
5000 m : 0:20:21
10000 m : 0:40:53

Weg:
5 km : 0:19:59
10 km : 0:40:12
10 em : 1:09:23
21.1 km : 1:37:45
42.2 km : 3:41:12

Favoriete wedstrijden: 
Egmond halve marathon, Duitse marathons en vele lokale loopjes.

Favoriete training:
Iedere zondag train ik met mijn vrienden op het strand van Bloemendaal. Het 
strand is alti jd anders en uitdagend!

Mooiste hardloop ervaring:
Sinds 2004 loop ik samen met een hechte vriendengroep 2x per jaar een 
marathon. We proberen iedere keer een andere marathon locati e te vinden, 
maar Duitse marathons hebben een duidelijke voorkeur. De marathon van 
New York is overigens ook geweldig!

Doelen voor dit seizoen:
In ieder geval nog een (halve) marathon, waarschijnlijk in Duitsland ;)

Wat ik nog wil vertellen:
In mijn werk als personal trainer kom ik veel prestati e lopers tegen. Dit is niet 
alti jd de beste keuze om plezierig en blessurevrij hard te lopen. Kies je eigen 
doelen, geniet van je loopomgeving en blijf regelmati g trainen!

Profi el Marleen Foe
Geboortedatum  : 12 november 1966
Geboorteplaats  : Amsterdam
Woonplaats  : Amstelveen
Loopt hard sinds  : 2000
Lid van avVN sinds : 2017
Waarom lid van avVN : niet meer lid van hardloopvereniging
Lengte   : 165 cm
Gewicht  : 56 kg
Beroep  : Smoothiemaker/Barista
Relati e   : Getrouwd met Andy
Hobby’s  : Hardlopen, Wandelen, Dieren en Lezen
Aantal kilometer per week : 25 kilometer

PERSOONLIJKE RECORDS:
Baan:
400 m : 0:01:21
1500 m : 0:06:50
3000 m : 0:15:40
5000 m : 0:27:30

Weg:
5 km  : 0:25:50
10 km  : 0:53:48
15 km  : 1:22:00
10 em : 1:30:00
21.1 km : 2:01:00

Favoriete wedstrijden: 
Zandvoortrun 12km

Favoriete training:
Duurloop met de hond

Mooiste hardloop ervaring:
Halve marathon met m’n dochter 
(City Pier City)

Doelen voor dit seizoen:
Een nieuwe heup ;)

Wat ik nog wil vertellen:
Ik heb een versleten heup en kan niet 
meer hardlopen, dus ik wandel veel. 

Zijn er avVN’ers die ervaring heb-
ben met hardlopen met een nieuwe 
heup? Ik hoor graag van jullie!
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Hans Vugts

Voor u gelezen
Lopen zonder 
poespas
Handboek voor de 
beginnende hardloper en zij
die het nog één keer willen 
proberen
Rob Veer
Uitgeverij Volt
ISBN 970 90 214 3669 2,  prijs € 25,=

Als je zo om je heen kijkt, zie je ze lopen. Het lijkt 
wel of steeds meer mensen hardlopen. Wat je 
niet ziet dat veel hardlopers thuis zitt en, noodge-
dwongen , omdat veel van hen moesten stoppen 
omdat ze geblesseerd zijn. Of omdat ze het heb-
ben gedaan, maar bleek dat het allemaal niet zo 
eenvoudig was en dat ze minder snel progressie 
maakten dan gehoopt. Volgens Rob Veer kan het 

beter. Zonder poespas wordt bedoeld; geen hart-
slagmeter, steunkousen, voedingssupplementen 
en adviezen over specifi eke looptechnieken.
Het boek omvat 184 pagina’s, helaas wat zinloze 
foto’s wellicht om het niet al te saai maken.
Rob Veer traint en coacht al meer dan 40 jaar 
atleten, recreati eve beginners tot wedstrijdlo-
pers. Hij werkt freelance voor de Atleti ekunie 
en schrijft  met enige regelmaat in  de Runner’s 
World.

In het eerste hoofdstuk wordt vermeld om niet 
direct te gaan hardlopen. De drie volgende 
hoofdstukken beginnen met wandelen en als de  
conditi e voor je gevoel is verbeterd, dan kun je 
af en toe hardlopen. Vervolgens wordt het aan-
bevolen om drie wekelijkse dagen te reserveren 
om te trainen. 

Die momenten moet je op vaste ti jden houden, 
verdeeld over de week met minstens een dag 
ertussen, zoals bijvoorbeeld de dinsdagavond, 
donderdagavond en de zondagochtend. De eer-
ste paar weken worden in een schema weerge-
geven. In het volgende hoofdstuk wordt duidelijk 
gemaakt dat de aanpassing langzaam gaat en veel 
hardlopers hebben geen geduld en willen de be-
lasti ng te snel opvoeren. Het eerste doel is een 
half uur onafgebroken lekker hardlopen. Besef 
dat je leert te luisteren naar je lichaam en dat je 
vermoeidheid  goed kunt aanvoelen. Dan komt 
het moment om goede hardloopschoenen aan 
te schaff en, een horloge zodat het wandelen en 
afwisselend het hardlopen in een goede verhou-
ding wordt afgewerkt.

Het is normaal dat je na een training vermoeid 
bent. Kom je na een aantal trainingen moeilijk op 
gang dan heb je herstelti jd nodig en neem dan gas 
terug. Ben je vervolgens goed bezig en wordt het 
ti jd om op een schema te gaan werken. Het boek 
geeft  via een vragenlijst aan hoe je een schema 
opzet en eventueel een variant uitprobeert. Een 
voorbeeld van een schema is het volgende. Week 
9, training 1, 32 minuten hardlopen met daar in 
4+1+4 minuten rusti g hardlopen, training 2, 30 
minuten wandelen 3+4 minuten rusti g hardlo-
pen + 1 keer 3 minuten snel. Er resten nog 140 
pagina’s waarin eindeloos alle mogelijke ideeën 
worden aangedragen. 

Dan ben je op het moment dat je op een niveau 
zit, zodat je een duurloop van een respectabel 
aantal kilometer op een gevoel van makkelijk aan 
kunt. Dat is dan het moment dat je je gaat in-
schrijven voor een wedsti jd. Het boek behandelt 
dan het wel en wee van wedstrijden lopen. Als 
dat goed gaat kun je tot op relati ef hoge leeft ijd 
een goede conditi e hebben zodat je nog makke-
lijk een trap kan oplopen en een stuk kunt wan-
delen.

Het boek behandelt een pakket aandachtspun-
ten, zodat vrijwel alles op loopgebied aan de orde 
kan komen. Het is een prima boek voor beginners 
of lieden die deze mooie sport opnieuw gaan 
aanpakken. Je bevindt je dan op de beste weg 
om nog een ti jd gelukkig te kunnen leven.

@SpeakerBert
Coolsingel en De Kaai
Normaal heeft  een speaker in juli niet veel evene-
menten. Dit jaar was dat anders, want er waren eve-
nementen die door Corona verplaatst waren naar de 
zomer en er waren evenementen die ter gelegenheid 
van een groter evenement gehouden werden. Dat had 
ik in het laatste weekend van juli. Op zondagmorgen 
stond de eerste Halve Marathon van Rott erdam op het 
programma. 

Deze Halve Ma-
rathon was het 
laatste onderdeel 
voor de sluiti ngs-
ceremonie van de 
World Police & 
Fire Games die in 
Rott erdam werden 
gehouden. In meer 
dan 60 verschil-
lende sporten, van 
armworstelen tot 
een triatlon stre-
den agenten, vei-
ligheidsmensen en 
brandweerlieden 
uit de hele wereld 
tegen elkaar en 
op zondagmorgen 
was er de Halve 
Marathon. Nor-
maal is een halve 
marathon op dit 
ti jdsti p een risico 
qua temperatuur, 
vandaar dat ik 
als speaker bij de 

start vol was gestopt met ti ps over lopen ti jdens 
hitt e. De hardlopers waren echter niet bang voor 
de hitt e en vonden het al lang weer prachti g om 
een ruime 21 kilometer te lopen vanaf de Boompjes 
via de Kralingse Plas en de Brienenoordbrug onder 
de Kubuswoningen door naar de echte Coolsingel. 
Zo stonden er die laatste zondag om 09.00 uur bij 

een gunsti ge temperatuur van 18 graden 6500 
lopers klaar voor hun 21,1 kilometer, hiervan 
bijna 350 deelnemers van de World Police & 
Fire Games. Deze Halve Marathon, een aanra-

der, werd een groot succes en zal vast terugke-
ren op de kalender. 

Om 12.00 uur zat de Halve Marathon van Rott er-
dam er voor mij al op en kon ik mij opmaken voor 
de maandag. In mijn woonplaats Roosendaal is al 
jaren  de bekende Prof-Wielerronde “De Draai van 
de Kaai.” Omdat de oud reclamespeaker, vanwege 
mogelijke belangenverstrengeling als wethouder, 
geen reclames meer mocht maken ti jdens de wie-
lerronde, was mijn naam gevallen. Ik volg naast al 
het hardloopnieuws vanaf 1980 ook alle grote wie-
lerevenementen. In Roosendaal stond ik jaarlijks 
langs het parcours te genieten van het spel van de 
Tourhelden, heel veel grote namen kwamen na de 
Tour naar de Kaai. Nu mocht ik eindelijk zelf plaats-
nemen in de jurywagen tussen het hoofd aankomst 
en de wedstrijdleider en met het mooiste Bose ge-

luid wat ik ken in Nederland de reclameboodschap-
pen uitspreken van de grote sponsoren van die dag. 
Als mijn twee welbespraakte collega’s Johan en Lau-
rens van de Wielerunie even niets te melden had-
den en de renners ergens achter op het 1750 meter 
lange parcours reden kon ik met de juiste ti ming 
reclame maken voor pizza’s, kunststof raamkozij-
nen, assuranti ekantoren, geurstokjes, diervoeding, 

grootwinkelbedrijven en autosponsors. Ook vertel-
de ik welke kapper het haar van de Miss geknipt had 
en op welk ti jdti p Gerard Joling zijn opwachti ng zou 
maken op het entertainmentpodium. Als wielergek 
deed ik dat met verve en door mijn functi e kon ik 
ineens heel dicht in de buurt komen van mijn grote 
helden uit de Tour. Zo kwam Annemiek van Vleuten 
rechtstreeks en zonder slaap in haar gele trui aan 
de start, Marianne Vos was er in haar groene trui, 
zo ook Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Fabio 
Jakobse, Dylan Groenewegen en Bauke Mollema. In 
een meet & greet tussen renners en sponsors mocht 
ik het gesprek leiden. 

Ook weer een beleving. Natuurlijk won Wout van 
Aert in het groen en Annemiek van Vleuten in het 
kanariegeel dit jaar de Draai. Mijn werk als reclame-
speaker was een succes, want de volgende dag had 
ik de bevesti ging al dat ik volgend jaar weer mee 
mag draaien. De geluidverhuurder was helemaal en-
thousiast en sprak over een prachti ge stem en een 
steady microfoongebruik, een mooi compliment na 
het uitkomen van een jongensdroom! Een dagje 
meewerken bij een prof-wielerronde met sport en 
entertainment was een geweldige belevenis waar ik 
een dag van moest bijkomen en die ervaring neem 
ik mee naar de wegatleti ek. De komende maanden 
lopen al aardig vol en ik hoop u ergens te zien, bij-
voorbeeld bij de Zevenheuvelentrail, de Dam tot 
Damloop, de Tilburg Ten Miles, De Singelloop in 
Utrecht, de 4 Mijl van Groningen of de Amsterdam 
Marathon. Tot dan.

Bert Pessink

een ruime 21 kilometer te lopen vanaf de Boompjes 
via de Kralingse Plas en de Brienenoordbrug onder 
de Kubuswoningen door naar de echte Coolsingel. 
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Fire Games. Deze Halve Marathon, een aanra-

der, werd een groot succes en zal vast terugke-
ren op de kalender. 

Om 12.00 uur zat de Halve Marathon van Rott er-
dam er voor mij al op en kon ik mij opmaken voor 
de maandag. In mijn woonplaats Roosendaal is al 
jaren  de bekende Prof-Wielerronde “De Draai van 
de Kaai.” Omdat de oud reclamespeaker, vanwege 
mogelijke belangenverstrengeling als wethouder, 
geen reclames meer mocht maken ti jdens de wie-
lerronde, was mijn naam gevallen. Ik volg naast al 
het hardloopnieuws vanaf 1980 ook alle grote wie-
lerevenementen. In Roosendaal stond ik jaarlijks 
langs het parcours te genieten van het spel van de 
Tourhelden, heel veel grote namen kwamen na de 
Tour naar de Kaai. Nu mocht ik eindelijk zelf plaats-
nemen in de jurywagen tussen het hoofd aankomst 
en de wedstrijdleider en met het mooiste Bose ge-

Start Dames 
Draai van de Kaai

Finish Halve Marathon Rott erdam
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Comrades 2018  
(deel 2)

 Een paar dagen later vliegen Simon en ik naar 
Durban, via het luxueuze vliegveld van Dubai. De 
vorige keer dat we op pad gingen om ergens in 
het buitenland hard te lopen, gingen we naar de 
marathon van Valencia, in gezelschap van twee 
hardloopvriendinnen. Ik had toen nog nergens 
last van en het was een heel leuke trip. We moe-
ten op het vliegveld van Dubai uren wachten en 
slaan een nacht in een gewoon bed over. We ver-
gapen ons aan de enorme luxe van de wachtruim-
te, maar zijn ons ook bewust van de ledigheid die 
daarachter schuilgaat. We zijn blij als we verder 
mogen vliegen. 

 Het vliegveld van Durban is klein, en zeer lo-
kaal. Veel van onze medereizigers zijn ook hard-
loper, ze komen uit alle delen van de wereld. De 
organisator van onze loopreis heeft een busje ge-
regeld, dat ons naar het hotel brengt, een enorm 
groot en hoog gebouw aan de boulevard van Dur-
ban. We zijn onder de indruk van onze kamer, die 
zich op de vierentwintigste verdieping bevindt, en 
van waaruit we een adembenemend uitzicht heb-
ben op het strand en de zee. Het grote voordeel 
van het vliegen naar Zuid-Afrika is het ontbreken 
van een jetlag. We nemen de lift naar beneden om 
op zoek te gaan naar iets om te eten. 

 Het weer is zacht, en op de boulevard flane-
ren tientallen mensen. We lopen naar het zuiden 
en kijken welke van de vele restaurants ons het 
meest bevalt. Hoe verder we van het hotel ver-
wijderd zijn, hoe rustiger het wordt. Ineens zien 
we ook geen andere toeristen meer, en we zijn 
nu nog de enige blanken op straat. Drie jongens 
schieten ons aan, ze maken flauwe grappen over 
geld en berovingen en bezorgen ons een onaan-
genaam gevoel. Misschien ten onrechte, maar 
Simon wil nu graag terug. Vlak bij het hotel eten 
we heerlijk, vis natuurlijk, in een mooi licht res-
taurant pal aan zee. De bediening is zeer gastvrij 
en we voelen ons de koning te rijk. In een goed 
hotelbed slapen na een grotendeels doorwaakte 
nacht doet ons ook goed, we staan de volgende 
dag als herboren op. 

 Een vast ritueel in de voorbereiding op een se-
rieuze hardloopwedstrijd van enige omvang is het 
afhalen van het startnummer en een bezoek aan 
de expo. Ook in Durban is dit een groot circus. We 
zien op weg naar de expo her en der al reclame 
voor de Comrades. Hoewel we steeds in een re-
latief goede buurt blijven is de armoede van de 
meeste bewoners al enigszins zichtbaar, bijvoor-
beeld aan goedkope kleding en oude auto’s. We 

brengen voor ons doen veel tijd door op de expo. 
Er is van alles te koop, en we kunnen de verleiding 
niet weerstaan. Zelfs speciale wijn met een Com-
radeslogo ontbreekt niet, en die kopen we na-
tuurlijk direct, als souvenir voor de partners thuis. 
Ook speciale T-shirts met het befaamde symbool 
van de historische wedstrijd zijn er in overvloed. 
We kiezen er uiteindelijk allebei twee. We maken 
de traditionele foto’s met startnummer voor een 
wand met reclame-uitingen, en we kijken naar een 
soort instructiefilm, die vooral laat zien hoe lang 
en indrukwekkend het parkoers is. Met oneindig 
veel hellingen ook nog. De meeste tips die een 
ervaren rot meedeelt aan een zeer geïnteresseerd 
publiek kennen we al, maar we horen ze toch nog 
maar een keer aan. 

 Wat ons fascineert is de zogenaamde Green 
Number Club, waarvan je na tien keer op tijd de 
finish halen lid kunt worden. De leden zijn herken-
baar aan hun speciale startnummers, en de trots 
die ze uitstralen. Dit zijn ontzagwekkende hardlo-
pers, en dat weten ze zelf ook. De hoofdsponsor 
heeft zelfs een aparte hoek op de expo voor hen 
gereserveerd, waar ze speciale shirts en andere 
attributen kunnen kopen. Het ziet er indrukwek-
kend uit, maar Simon en ik komen er zonder Green 
Number echt niet in. Uiteindelijk slenteren we te-
rug naar ons hotel. 

 We komen de dag door met hangen op het 
strand, een beetje lezen en slap geouwehoer. En 
we eten heerlijk, pasta natuurlijk. Doordat we 
vroeg in de ochtend al moeten starten, verkas-
sen we de dag voor de wedstrijd naar Pieterma-
ritzburg. We worden met een bus vol hardlopers 
naar een nieuw en smakeloos hotel aan de rand 
van de stad gebracht. Tijdens de reis genieten we 
van het prachtige landschap, maar de heuvels en 
de afstand jagen ons ook schrik aan. Het wordt 
echt een lange tocht morgen. De bus rijdt over 
de snelweg, maar kruist met regelmaat het par-
koers. We zien de voorbereidingen in volle gang: 
het plaatsen van afzettingen en het inrichten van 
verzorgingsposten. En overal dat onmiskenbare 
logo langs de route, op borden en linten. 

 Het hotel in Pietermaritzburg biedt ons geen 
inspiratie en ook geen afleiding, dus we besluiten 
naar het centrum van de stad te lopen. Hier zien 
we eigenlijk alleen maar armoede. Blanken zijn 
opvallend afwezig in het straatbeeld, en ook de 
wedstrijd van morgen is nergens waarneembaar, 
behalve bij het startpunt dat wordt opgebouwd. 
Daar maken we wat melige foto’s, met borden van 
de organisatie die nog moe-
ten worden opgehan-
gen. Vooral de foto 
waarop ik wijd-
beens poseer 
(om niet om te 
vallen...) met 
het bord “di-
sabled” is nog 
altijd hila-
risch. En ook 
wel een beetje 
droevig. 
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 De winkels zijn weinig inspirerend en het is 
duidelijk dat de mensen die we in het centrum 
zien een zeer beperkte koopkracht hebben. Ik 
koop een petje voor tijdens het lopen en een paar 
sneakers, die duidelijk nep zijn, maar wel het logo 
van een groot merk hebben. Eigenlijk ben ik vooral 
blij dat ik de straatverkoper die ze me aansmeert 
een paar honderd rand kan geven. Ik krijg weer 
dat gevoel dat me altijd treft op dit continent: wat 
hebben wij het toch goed in Nederland, en wat is 
de welvaart scheef verdeeld. Als ik hier geboren 
was, zou ik het niet in mijn hoofd halen te kla-
gen over de uitlatingen van voetbaljournalisten of 
de onterechte verschillen in inkomen tussen een 
man en een vrouw die hetzelfde werk doen. Afrika 

stemt me nederig, en ik ben extra dankbaar voor 
de bevoorrechte situatie waarin ik me bevind. 

 Zonder het expliciet te benoemen neemt ons 
verlangen naar de start flink toe, al was het maar 
om deze troosteloze stad weer achter ons te kun-
nen laten. 

 We nemen een taxi terug naar het hotel en 
gaan wat eten in het smakeloze winkelcentrum 
dat ernaast ligt. Goed bereikbaar, pal naast de 
snelweg, maar ook al niet inspirerend. We liggen 
heel vroeg in onze bedjes, en het lukt ook nog 
om in slaap te vallen. De wekker gaat al heel erg 
vroeg.

Met praatjes moet je wel ver
Laatst ging ik helpen bij de Veluwse 
Bron loop. Parcours uitzetten, ten-
ten opzetten, achter de laatste loper 
aanfietsen, fotograferen etc. Dat ik 
ging helpen betekende ook dat ik die 
ochtend niet met mijn loopgroep De 
Woudlopers kon lopen. Niet getreurd 
ik had gepland dat ik terug naar huis 
zou lopen vanaf Emst.

Géén taxi terug
Maar ja, na afloop een sinasappelge-
bakje en warme chocolademelk (bei-
den uiteraard met slagroom) deed 
de animo danig dalen. “Kan ik met 
je meerijden terug naar Apeldoorn?” 
vroeg ik aan Erwin van Heiningen. 
“Nee, je had van die stoere praatjes 
van ik loop terug, doe dat dan ook 
maar gewoon.”

En daar ging ik. Het bleek gelukkig 
maar 12,5km, maar 10km rechtaan 
rechtuit in de flink aanwezige zon 
was niet écht leuk.

Niet de eerste keer
Zo heb ik dus vaker mijn mond niet kunnen hou-
den. In de door Veteranen Nederland georgani-
seerde reis rond het EK Masters in Mamaia (Roe-
menie) ging ik met een groep van AV Edam een 
rondje van 30km om een meer lopen. Het was 
bloedheet en iedereen was helemaal aan de lat 
bij terugkomst. Morgen weer? riep ik stoer. Prima 
zei heel onverwachts een van de jongens en dus 
moest ik de dag erna weer. Wat een ellende. Ge-
lukkig liepen we het laatste stuk langs een enorm 
veld met aardbeien. Het plukken kostte mij zowat 
mijn leven want de eigenaar dreigde ons dood te 
schieten. 

Nog een te snelle reactie
Bij de marathon van Athene in 1990 kwam ik in 
3 uur en 3 minuten binnen. “Zo”, zei John Oost-
endorp die mij bij 40km had ingehaald, “dat valt 
me tegen van je. Pas geleden liep je nog 2.39 in 

Sittard.” Ik pareerde direct dat ik 2 weken eerder 
in Penang (Maleisië) ook 3.03 had gelopen en dat 
ik deze marathons gewoon deed als training voor 
de Schipholloop waar ik 61.1 km in 14km per uur 
wilde lopen.

Flauwekul natuurlijk, maar door mijn grote mond 
zat ik wel gelijk vast aan de Schipholloop. Dus drie 
weken later liep ik hem in 4 uur 15, wat ongeveer 
14,3 km per uur is. Dat gemiddelde was beslist 
niet vlak gelopen want op 42.195m zat ik nog op 
2.46, hetgeen harder dan 15km per uur is.

Rinus Groen

Schipholloop 1990 Start 



22 23

De Västerbron: de marathon 
die ik tóch overwon

Nog vrolijk genoeg
 na 5 km

Olympisch stadion 
1912

In ons clubblad lees ik nogal eens dat sommigen hun 
loopaspiraties moesten bijstellen nadat zij zich al inge-
schreven hadden voor een hele of halve marathon. De 
oorzaak is meestal een onvoorziene blessure waardoor 
er noodgedwongen een stap terug gedaan moet worden 
en dan stap je niet eens over de startlijn, laat staan veel 
stappen verder over de vurig verlangde eindstreep. Altijd 
weer vervelend als je een doel voor ogen hebt.
 
Mijn ervaring
Het overkwam mij in 2011 toen ik  al ingeschre-
ven stond voor de Stockholm Marathon op 28 mei. 
In mijn idee had ik ‘n goede voorbereiding op deze 
marathon. Uitgerust, goede voeding, naar kapper en 
tandarts geweest en ook nog dik 1700 fietskilome-
ters in de benen. Er was maar één probleem: in de 
acht voorafgaande weken had ik nauwelijks serieuze 
loopkilometers gemaakt. Oorzaak: onwillige achilles-
pees.

Ingetapete voet
De twijfel sloeg toe, wat nu? Mijn fysio Corné bracht 
na een aantal niet-helpende behandelingen toch uit-
komst: intapen die voet! Vervolgens begon mijn loop-
werk met blauw getapete voet op 17 mei met 20 mi-
nuten, waarna ik dit in de laatste week “uitbouwde” 
tot één keer ‘n heel uur!
Het is dat ik al ingeschreven stond en vlucht en hotel 
had geboekt, dus toch maar naar Stockholm voor een 
ongewis marathonavontuur (mijn 96e) maar in ieder 
geval voor een lang weekend in een mij onbekende 
stad. 

De stad ontdekken

Stockholm bleek een mooie, schone stad met mo-
derne maar ook statige oude gebouwen en met veel 
water en groen in de nabijheid. En speciaal voor de 
dames: een gigantisch winkelareaal dat gewoon on-
der verkeersaders en pleinen door loopt. Zowat op 
iedere hoek van een straat tref je een H&M-winkel 
aan, dus shoppen maar! Gelukkig kon het shoppen 
op vrijdag onderbroken worden door een bezoek aan 
het oude Olympisch Stadion uit 1912 waar de ma-

voel een overwinnaar. Overwinnaar van mijn 96e ma-
rathon maar vooral overwinnaar van twee maanden 
blessurestrijd en dat de tijd van 4u21 een dissonant 
was in mijn marathontijden-overzicht deerde mij niet. 

Dankzij de tape of dankzij Joop?
Was de tape dan een wondermiddel? Welnee, in de 
veronderstelling dat de blessure gelijk genezen was, 
liep ik zonder tape na zes dagen mijn eerste training. 
Na vijf kilometer riep mijn pees heel hard ”au!” en was 
ik weer terug bij af. Wat wel belangrijk is gebleken, 
was dus de bekwaamheid van de fysio om de tape 
op de juiste plaats aan te brengen, waardoor ik vrij-

wel pijnloos kon lopen. Om een marathon te kunnen 
volbrengen heb je drie dingen nodig; doorzettings-
vermogen, een juiste mentale instelling en genoeg  
trainingskilometers. Dat laatste lukte dus niet, maar 
zoals Joop Zoetemelk al zei: “De Tour de France win 
je in bed”. Met die gedachte in mijn hoofd heb ik mij 
dus voorbereid.

Een aanrader
Natuurlijk is het eigenlijk dwaas om na een blessure 
van bijna twee maanden een marathon te gaan lopen. 
Iedere trainer of fysio (ook Corné) zou het té onver-
standig vinden en mij voor gek verklaren. Soms ben ik 
‘gewoon’ onverstandig, zeg maar gewoon eigenwijs 
en wil ik mijn gestelde doel halen en als je het niet ge-
probeerd hebt dan kan je jezelf niets verwijten. Met 
een heel goed gevoel vloog ik de volgende dag weer 
terug naar huis, een ervaring rijker. De Stockholm 
Marathon was bijzonder goed georganiseerd, een 
leuk parcours door een mooie stad, kortom een aan-
rader voor marathonlopers die het, of zichzelf, eens 
over een andere boeg en brug willen gooien dan de 
Erasmus in Rotterdam.

Joop Raaphorst

rathonregistratie plaatsvond en waar een uitgebreide 
en gezellige sportmarkt was.  

Meerdere plannen
Zaterdag 28 mei; marathondag. Het was bewolkt 
met 15 graden en een licht windje, dus aangenaam 
marathonweer. Het was prettig dat de eerste kilome-

ters na de start wat heuvelafwaarts gingen want dat 
loopt beter om in je tempo te komen. Een tempo dat 
ik had voorgenomen van 30 minuten per 5 kilometer 
en bij de verzorgingsposten zo nodig even wandelen. 
Hoewel de wegen behoorlijk breed waren was het in 
het begin toch oppassen met die ruim 16.000 deel-
nemers. Ik had mij voorgenomen (plan A) om als het 
eventjes zou lukken om de eerste ronde van 17 km uit 
te lopen en dan uit te stappen. Als “plan B” kon ik al 
na zo’n 4 km uitstappen als ik in de nabijheid van het 
hotel kwam. Gelukkig hield “Achilles” zich vooralsnog 
stil en de 5km passeerde ik in 28.47. 

Bepaald niet vlak
Je loopt dan toch wat gespannen in de verwachting 
dat de eerste protesten van de pees zich voor gaan 
doen. Na 8 km volgde de passage over de Västerbron, 
een soort hele dikke en lange (600m, met doorvaart 
van 26m) Erasmusbrug (doorvaart 12,5m) over de 
Riddarfjärden, dus een vermoeiende pukkel waarop 
het tempo natuurlijk terugliep. Na een prachtig uit-
zicht op Stockholm, volgt de afdaling, weer langs het 
water  terug naar het centrum. Dan weer een klim 
naar een hoger gelegen deel (+20m) van de stad waar 
het stadion ligt.

Maar wel stimulerend
Vele muziekbandjes en flink wat “heya, heya” aan-
moedigingen (alsof Jan Bols langs schaatste) gaven 
je wel wat extra stimulans om door te gaan. Ik moet 
zeggen, ik kon mijn tempo goed vasthouden en de 
15km passeerde ik in 1u27 dus net wat binnen mijn 
schema. Het allerbelangrijkste was dat ik mijn bles-
sure nog niet voelde en je wilt niet weten hoe prettig 
ik dat vond.

Een eerste steek
Voldoende moraal dus om bij het stadion toch maar 

aan de tweede ronde, maar nu 25km, te beginnen. 
In deze ronde zou ik bij doorkomst door het centrum 
alsnog de ‘pijp aan Maarten’ kunnen geven als het 
tegen zat (plan C). Na een paar kilometer heuvelaf-
waarts voerde het parcours door een heuvelachtig 
park rondom de televisietoren en daar passeerde ik 
de halve marathon in 2u03, dus ook nog steeds bin-

nen mijn schema. Van 24km tot 28km loop je door het 
mooie nationaal park Djürgärden, met een fraai en 
licht heuvelig parcours. Nabij het 26km punt voelde 
ik een steek in mijn geblesseerde pees wat mij even 
verontrustte. Zou “Achilles” geveld zijn door de gif-
tige pijl zoals de Griekse mythologie ons vertelt? Het 
bleek mee te vallen. 

Opnieuw de Västerbron brug
Vervolgens kom je dan na 29 km weer in de drukte van 
het centrum waar in het oudste deel van Stockholm, 
Gamla Stan en het koninklijk paleis, de 30km passage 
lag. Hier kwam ik door na 2u57 en ging ‘plan D’ in 
werking: proberen de finish te halen. Het tempo zakte 
toen ik na 33 km voor de tweede keer de Västerbron 
brug over moest. Nieuwe twijfels sloegen toe; Stel dat 
de pees het toch begeeft, dan is het nog ’n heel eind 
naar de finish. Het is een hoge en gewichtige brug 
en voor een marathonloper is die dan dubbel zwaar. 
Hoewel ik bij het verzorgingspunt net warme bouillon 
genomen had werd het hierna echt afzien, waardoor 
ik de 35 km in 3u31 passeerde. Het goede nieuws 
was dat ik mijn blessure maar licht voelde en dat ik 
vanaf nu zelfs wandelend de finish zou kunnen be-
reiken.

Een Olympisch gevoel
De laatste zeven kilometer werden traditiegetrouw 
weer de zwaarste mede doordat hier weer die stads-
heuvel beklommen moest worden. Met dat klimwerk 
ging de fut er aardig uit. Mede door de redelijke tem-
peratuur werd het meer figuurlijk dan letterlijk zwe-
ten of ik de finish wel zou halen. De 40 km ging in 
4u06 en dan komt het heerlijke gevoel van alweer 
een naderende marathonfinish opzetten. Die vond 
plaats in het goed bezette Olympisch stadion waar de 
binnenkomende lopers flink werden toegejuicht. Dat 
laatste rondje daar voelde ik mij met een euforisch ge-

Trots op het finishershirt

Västerbron
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Weekendje halve 
marathon Lauwersmeer

Een smakelijke afsluiting

avVNers onder elkaar

Tevreden finishers

In 2019 had ik ook al dit weekend gepland, toen lie-
pen de tempraturen op tot dik boven de 30 graden 
en werd de halve marathon van Lauwersmeer naar 
Ulrum afgelast! Toen waren wij aldaar en hebben op 
zondag vroeg het parkoers deels gelopen. Daarna 
kwamen er 2 corona jaren, waarin grote evenemen-
ten niet door konden gaan. Toen ik de uitnodiging voor 
deze halve marathon weer in huis had, kreeg ik toch 
weer zin deze te gaan lopen.

De voorbereiding
Alleen nog even iemand zien te vinden, die ook ge-
interesseerd was. Op de Facebookpagina van het 
evenement, zag ik dat HV Beuningen clubgenoot 
Raymond Gralike ook interesse had. Derhalve hem 
benaderd, of hij interesse had om samen te gaan en 
daar te overnachten. Dat had hij en omdat hij vroe-
ger in Groningen gewoond had, ging zijn voorkeur 
uit, naar een hotel in de stad Groningen. Door de 
vakantie naar Griekenland eind juni, was de voorbe-
reiding niet optimaal. Net voor de vakantie, nog een 
duurloop van 17 km kunnen doen, tijdens de vakan-
tie in Griekenland, wat korte loopjes. Na de vakantie 
had ik op zondag 17 juli nog de bevrijdingsloop ge-
pland, ruim 25 km van Wageningen naar Beuningen. 
Deze lopen we normaliter met een hele groep, maar 
dan ligt het tempo erg laag. Dus samen met een an-

Nederlands record
Dirk Visser vestigde met zijn tijd van 1:37:58 een of-
ficieus Nederlands record halve marathon voor 75+!

Na de prijsuitreiking op naar het hotel, douchen di-
neren en later een gezellige avond met Catrien Ni-
colai en Gerrit Duits, twee Facebook vrienden die in 
Groningen wonen. Op zondagochtend weer recht-
streeks huiswaarts, dat ging een stuk sneller dan op 
vrijdag! Nog even nagenieten van een leuk, gezellig 
en mooi weekend.

Gijs van den Hurk

der loopmaatje, wilden wij nu proberen dat een stuk 
sneller te doen. Wat, ondanks de weinige km’s in de 
benen, goed lukte in 2.05. Dat gaf in elk geval ver-
trouwen dat ik de afstand , aan zou kunnen, 40 trai-
ningsjaren zijn natuurlijk niet zo maar weg!

Op weg
Op vrijdag 29 juli vertrokken we om 14 uur uit Beu-
ningen, door veel vakantieverkeer, besloot Raymond 
om via een omweg naar het noorden te gaan. On-
derweg spraken we over een gezamenlijke kennis 
van ons in Friesland, die zo langzamerhand een mini 
boerderij heeft. We hadden beiden zoiets van; zullen 
we er even langs gaan. Het was wel een stuk om-
rijden, maar dat hadden wij er voor over. Onderweg 
nog handsfree gebeld of dat het gelegen kwam en 
dat was goed.

Indische loopeenden
Om 16u30 arriveerden we in Vegelinsoord bij Wiets-
ke de Jong en konden we de nieuwste aanwinsten 
bewonderen: de Indische loopeenden. Ook de geitjes 
nog even bezoeken, bijkletsen etc. zo weer een uur 
verder, tijd om naar Groningen te gaan. Daar aange-
komen inchecken , spullen naar de kamer en een Ita-
liaans restaurant zoeken. Dat was vlakbij en de pasta 
was voortreffelijk, de tripels trouwens ook. Daarna 
liet Raymond nog wat plekjes zien waar hij gewoond 
had of er herinneringen aan had. De dag afgesloten 
met een bezoek aan een leuke kroeg in de stad.

Via Ulrum naar Lauwerszee
Zaterdag 30 juli op tijd ontbijten, daarna even naar 
de Decathlon voor wat gelletjes. Nog een bakkie bij 
Brownies en Downies doen, naar het Forum achter 
de Martinitoren voor een mooi uitzicht op de stad en 
waar we met wat jongeren nog een gezellig gesprek 

hebben. Op naar Ulrum waar we de auto moesten 
parkeren. En onze startnummers ophalen. Daarna 
met de bus naar de start bij de Lauwerszee. Onder-
weg natuurlijk weer gesprekjes met deze en gene en 
nog een bakkie doen met wat bekenden. Alvorens 
om 14u10 het startschot klinkt! Raymond had maar 
één doel, uitlopen en dan net boeven de 2 uur. Ik 
wilde proberen om rond de 1u30 uit te komen. Bij 
de start was het zo’n 19 graden, maar hoe verder we 
landinwaarts liepen, des te meer liep de tempratuur 
op tot 24 graden bij de finish.

Een goede start
Aanvankelijk zat ik onder een schema van 1u30, 
we hadden een licht briesje in de rug. Het grootste 
deel van de route loop je langs het Lauwersmeer, 
rietkragen en weinig beschutting. Met het oplopen 
van de temperatuur, en dus ook de hartslag, zakte 
het tempo! Ondanks de waterposten na elke 3 km. 
Onderweg, tussen de 8 en 9 km, liep ik Henk Olijve, 
de favoriet bij de 60+, voorbij. Gevoelsmatig liep ik 
dan ook een constant tempo.

En een lekkere finish
Na het 15 km in Zoutkamp, kregen we eindelijk wat 
beschutting tegen de zon, bovendien draaide het 
parkoers toen en dat betekende meer wind tegen, 
wat verkoelend werkte. Ik kon het tempo weer wat 
opvoeren. Om uiteindelijk in Ulrum te finishen na 
1:31:22. Ruim voor de eerdergenoemde Henk Olijve 
en avVN clubgenoot Dirk Visser.

met Nederlands record voor Dirk Visser

Een leven na het hardlopen

Oud en jong gaan samen gymmen

In het decembernummer 2021 van avVN nieuws 
heeft u kunnen lezen op welke wijze Ger Meijdam 
afscheid nam van het hardlopen. Op 16 oktober 
2021 organiseerde hij een “afscheidsloop” voor 
vrienden en bekenden. Deelnemers ontvingen 
een mooie zandloper als herinnering. 
Het afkicken van hardlopen is zeker geen gemak-
kelijke opgave en dat heeft ook Ger aan den lijve 
ondervonden. Gelukkig is hij zich met hart en ziel 

POORTUGAAL - Al vijf jaar geeft Ger Meijdam via 
SWA bewegingstherapie aan ouderen. Het is net 
gym, maar dan anders. ,,Je moet het zien als zelf-
redzaamheid. Ik geef oefeningen, zoals op je knieën 
tien meter kruipen om een tennisbal uit een hoepel 
te halen, puur omdat als iemand thuis valt en niet 
meer overeind kan, toch bij de telefoon kan komen", 
vertelt Ger Meijdam ,,Door er een spelelement van te 
maken, is het leuk voor de deelnemers en tegelijker-
tijd heel nuttig."

Ger heeft nog veel meer voorbeelden waar de oe-
feningen die hij geeft, nuttig voor kunnen zijn. De 
bewegingstherapie is populair. Vanwege het soci-
ale karakter en de deskundige leiding van Ger, die 
van oorsprong fysiotherapeut was. Inmiddels is hij 

blijven storten op het geven van bewegingsthe-
rapie aan ouderen. Onlangs, aan het eind van 
het seizoen, bedacht hij een leuke bewegingsles 
voor “oud en jong”. Astrid Potuijt van weekblad de 
Schakel Albrandswaard schreef daarover 2 artike-
len. Met dank aan weekblad de Schakel hierbij een 
weergave daarvan.

Toon Verkerk

ruim tachtig jaar, maar nog steeds erg fit. ,,Het is 
fijn om deze lessen te geven", zegt hij. ,,Het was 
de bedoeling dat ik zo'n acht mensen in de groep 
zou hebben. Nou, inmiddels zijn dat twee groepen 
met elk 22 deelnemers en er staan mensen op de 
wachtlijst. 
We zijn net een derde groep gestart waar ook 
Oekraïense moeders en hun kinderen aan deel-
nemen. Omdat het zoveel mensen zijn en ik ie-
dereen goed wil begeleiden, heb ik tegenwoordig 
hulp van een andere vrijwilliger die als het nodig 
is, ook de les kan overnemen. 

Ook kan ik niet zonder mijn vrijwilligers Arie en 
Piet. Want er moet heel wat klaargezet worden 
voordat de les start."

Wietske en haar Indische loopeenden
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De deelnemers hoeven niks te doen en mogen zelf 
bepalen of ze een oefening tien keer of slechts 
twee keer kunnen doen. maar Ger staat er op dat 
ze wel wekelijks komen. ,,Het is zo belangrijk dat 
ze de deur uitkomen. Je hoeft hier niks, al blijf je 
de hele les op je kont zitten, maar ga de deur uit. 
Achter de geraniums zitten, kan altijd nog." Uit-
eindelijk doen ze allemaal mee en hebben ze ook 
nog lol met elkaar.

Woensdag 25 mei is de laatste les van het sei-
zoen. Ger had het mooie idee om jonge kinderen 
aan deze speciale les toe te voegen. Kevin Fran-
cois, meester van groep vier en vijf van OBS Valc-
kesteyn, was meteen enthousiast toen hij van de 
plannen van Ger hoorde. En zo hebben ze er sa-
men voor gezorgd dat bij de laatste twee lessen, 
ook nog zo'n dertig kinderen meedoen.
,,Mijn eerste baan was om bewegingstherapie te 
geven aan geestelijk gehandicapten. Daar hebben 
we toen ook al eens met een klas samengewerkt 
en dat was heel leuk. Je ziet de gedragsverande-
ringen bij zowel de kinderen als de deelnemers. Ik 
vind het heel fijn dat we dit nu ook een keer hier 
kunnen doen. Ik heb de muziek er speciaal voor 
aangepast. We hebben K3 Liedjes, 'Welkom alle-
maal' van de Luizenmoeder, maar ook Bill Haley."

Bron: De Schakel Albrandswaard 

Kinderen gymmen mee 
met ouderengym
POORTUGAAL - Woensdag 25 mei vond er een spe-
ciale les van de bewegingstherapie van Ger Meijdam 
plaats. Omdat het de laatste les van dit seizoen was, 
had Ger groep vier en vijf van OBS Valckesteyn uitge-
nodigd om mee te doen.

De kinderen van groep vier kwamen eerst aan de 
beurt. Ze deden oefeningen met ballen en ringen 
op vrolijke muziek. De ballen stuiterden alle kan-
ten op, maar de ouderen genoten er zichtbaar van.
Al die reuring in hun gymklas.

De oudste deelneemster is 87 jaar en komt trouw 
iedere week naar de les met haar eigen auto.

,,Ik zie er dan misschien niet uit als 87 jaar, ik voel 
wel dat mijn lichaam oud is”, zegt ze. ,,Ik kom graag 
naar de lessen van Ger. Hij doet het leuk, ik blijf in 
beweging en ik heb hier leuke sociale contacten. 
Dit is een leuke laatste les, met al die kleine kin-
deren om ons heen.”

Bekijk meer foto's via 
www.deschakelalbrandswaard.nl.

Nieuw seizoen
In september begint het nieuwe seizoen van be-
wegingstherapie weer. Wie mee wil doen met de 
lessen, zonder de aanwezigheid van het kleine 
grut, kan zich bij Ger Meijdam aanmelden via 
06-18150843.

Bron: De Schakel Albrandswaard 

N-70, wandel-en trailroute, 
een kennismaking
Dit jaar waren wij voor de derde keer met vakantie in 
Brabant op een kleinschalige, natuurvriendelijke cam-
ping. Fietsen, wandelen, hardlopen, petanque; een greep 
uit de dagelijkse bezigheden. Van goede kennissen, met 
name van Toon Verkerk (redactie avVN-nieuws) hoorde 
ik dat de N-70 route een aanrader is voor een mooie, 
pittige trail. Toon kan het weten, woont dichtbij en heeft 
de route vaak gelopen. Genoeg redenen om hem te vra-
gen samen de route te lopen. 
 
Start bij De Heksendans
De afspraak was gemaakt voor dinsdag 9 augustus 
jl. Vooraf besproken dat tijd niet belangrijk was, oog 
hebben voor de omgeving en genieten van de loop 
wel. Toon was een voortreffelijke, attente gastheer, 
informant over de weetjes van de route, zorgzaam 
om mij voortdurend te wijzen op riskante afdalingen 
en allerlei obstakels op de paden. De start van de 
route was voor ons “De Heksendans”, een van de 
opstappunten. 
Al snel dienden de heuveltjes, de valse platjes, de 
trappen met ongelijke treden, zich aan. De cijfers van 
STRAVA: 405 hoogtemeters, afstand 13.42 km, be-
weegtijd 2:03:41, 9:13/km tempo. 

Mijn ervaringen tijdens en na de loop
Ik schrok bij de 1e kilometers. Naast de constante 
klimmetjes en afdalingen die al veel energie vragen 
is het zaak om voortdurend attent te zijn op boom-
wortels, kuilen, uitgesleten traptreden, enz. Onbe-
kommerd om je heen kijken, diepgaande gesprekken 
voeren met jezelf of met anderen is dringend af te 
raden. Ik wilde graag heel blijven, wetend dat ik de 

neiging heb te gaan slof-
fen als ik zware benen van 
vermoeidheid krijg. Pau-
zes waren dus belangrijk, 
in ieder geval voor mij. Ik 
overwon de neiging die 
ik te goed ken om mee 
proberen te gaan, niet te 
willen wandelen. Een ego 
dingetje die ik nu negeer-
de. Toon bleef erg attent 
en gaf hints over de route. 
Bijvoorbeeld: “Een lastig 
klimmetje van ruim 1 kilo-
meter komt er aan, boven 
een vlak gedeelte om te 
herstellen”. In de pauzes en 
bij uitkijkposten kreeg ik in-
formatie over de omgeving 
en andere interessante za-
ken. Gastvrijheid ten top!

Smakelijk herstel
Bij het einde van de loop 
hebben wij elkaar een high 
five gegeven en op het 
terras van restaurant “De 
Heksendans” verrukkelijke 
koffie gedronken en appel-
gebak gegeten.

De kennismaking met N-70 
is heel goed bevallen. De 
zorg van Toon heeft daar 
een grote rol in gespeeld!

Naschrift
De looproute heeft mij ook nog wat anders opgele-
verd. Ik verkondig vaak dat Schoorl een vier sterren 
parcours heeft voor wandelen, hardlopen, trailrun-
ning, mountainbiken. Na deze kennismaking met 
N-70 weet ik dat een meer bescheiden opstelling 
gepast is.

Walter van Gelderen

NATUURWANDELROUTE N70

Berg en Dal, nabij Nijmegen
Ontstaan en aangelegd in het natuurbe-
schermingsjaar 1970. De route voert over 
8 bergen, is ongeveer 14 kilometer lang en 
kent 6 startmogelijkheden. Bijna 500 trap-
treden en ruim 400 hoogtemeters.

De N70 natuurwandelroute wordt goed ge-
markeerd door paaltjes met een groene kop 
en/of groene banden om lantaarnpalen en 
verkeersborden. Op sommige paaltjes vind 
je pijltjes die de richting aangeven. De N70 
Natuurwandelroute is in beide richtingen te 
bewandelen.

Paaltjes met 
groene koppen

Veel traptreden

Volbracht

Selfie

Fotomomentje
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Bali Ultra Trail 2022 
Een episch avontuur

Villa Senang

Kinderen in 
traditi onele kledij

Tekst: Frank van der Endt
Foto’s op blz 8- 11 ©FrankvanderEndt

Foto’s blz  12 – 15 ©PT Bumi Trekka 
Nusantara / Telkomsel Bali Ultra Trail

De afgelopen jaren liep ik bekende marathons in Europe-
se en Amerikaanse steden. Ook voltooide ik meerdaagse 
ultraruns in de Alpen en in de woesti jnen van Marokko en 
Oman. Deze zomer heb ik Azië in het vizier. Vorige runs 
liep ik steevast met een trouwe vriendengroep. Daar-
over publiceerden wij al eerder, zoals bijvoorbeeld over 
onze Ultra Tour Monte Rosa in 2021 (AVVN Nieuws #4, 
december 2021). Helaas zal ik dit Aziati sche avontuur 
zonder mijn vaste loopvrienden moeten aangaan. Onze 
vakanti ebestemmingen lopen te ver uiteen.

De race van 53 km en 3.200 hoogtemeters zal plaatsvin-
den op Bali, in Kintamani, rond de nog acti eve vulkaan 
Batur. Bali is één van de duizenden eilanden in de gordel 
van smaragd. Op dit Indonesische eiland breng ik al meer 
dan vijft ien jaar mijn zomervakanti es door. Indonesië is 
en blijft  een fascinerend land waar ik een speciale band 
mee heb.

De Bali Ultra Trail, die door de coronapandemie tot twee 
keer toe werd uitgesteld, is de eerste ultra run ooit die 
op Bali wordt georganiseerd. De route loopt door het 
Batur UNESCO Geopark, een gebied dat zich kenmerkt 
door biodiversiteit, geodiversiteit en cultuureenheid. Mijn 
voorbereiding op deze tropische run is niet opti maal. 
Voorafgaand aan de start op 6 augustus 2022 heb ik op 
Bali een paar voorbereidende loopjes door sawa’s, langs 
heilige tempels en over bergen gedaan. Er werd mij door 
de organisati e van de Bali Ultra Trail een episch avontuur 
beloofd. Nou, dat is volledig waargemaakt. 

Samasaya Garden (www.samasayagarden.com) te 
verpozen. Hij heeft  er temidden van de rijstvelden 
een tropisch paradijs gecreëerd met prachti ge hou-
ten anti eke woningen. Zijn tuin, die een magnifi ek 
uitzicht over de omringende rijstvelden biedt, staat 
vol met verschillende kruiden en groenten. Mijn 
vrouw volgt een culinaire workshop bij Lonny. Ik 
ga intussen onder begeleiding Madé, één van de 
tuinmannen al rennend de omgeving verkennen. Ik 
loop door de rijstvelden met Batu Karu vulkaan op 
de achtergrond, een klassiek Tempo Doeloe decor. 
Ik spring over stromen en loop onder watervallen 
door. Het geluid van het vallende water van de sawa 
plateaus maakt me gelukkig en heeft  een ontspan-
nende werking. Ik verwonder me er over hoeveel 
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ten anti eke woningen. Zijn tuin, die een magnifi ek 
uitzicht over de omringende rijstvelden biedt, staat 
vol met verschillende kruiden en groenten. Mijn 
vrouw volgt een culinaire workshop bij Lonny. Ik 

Thuis op Bali
Ik heb het afgelopen jaar keihard gewerkt, maar vooral 
privé heb ik een zware periode achter de rug. Ik ben 
dan ook zeer toe aan een vakanti e op mijn geliefde 
Bali. We verblijven traditi egetrouw in ons heerlijk luxe 
strandverblijf Villa Senang. (www.villasenang.nl), in het 
rusti ge, authenti eke noorden van Bali. Villa Senang is 

een comfortabel huis omringd door een tropische tuin 
met een grote diversiteit aan palm- en fruitbomen. 
Overdag zwemmen we in ons zwembad of in zee en 
aan het eind van de dag oogst de tuinman kokosnoten 
uit eigen tuin. Hij tapt daar verfrissend kokoswater uit 
dat we in de bale benong (Balinees prieel) ti jdens de 
zonsondergang opdrinken. De kok bereidt ondertus-
sen de heerlijkste Indische gerechten. Een paar keer 
per week vertrekken we ’s morgens vroeg naar de 
pasar, de kleurrijke lokale markt. Voor ons de ideale 
vakanti e. Naast culturele en ontspannende uitstapjes, 
doe ik ook nog mijn laatste trainingen voor de Bali Ul-
tra Trail. 

Het koele Munduk
Ik sta om vijf uur op. De zon is dan nog niet op en 
het is relati ef koel. Na wat gedronken en gegeten te 
hebben vertrek ik met een hoofdlamp op richti ng de 
bergen van Munduk. Dit dorp ligt op een bergkam in 
het noorden van Bali. Onderweg kom ik een wande-
lende schoolklas tegen. Het is vandaag volle maan en 
dat is één van de vele aanleidingen hier op het Hin-
doeïsti sche Bali om een ceremonie te organiseren. 
De kinderen hebben zich ter ere van de goden tradi-
ti oneel gekleed en hebben off ers bij zich. Vol plezier 
rennen ze al jubelend enkele ti entallen meters met mij 
mee. Dit bezorgt mij een bijzonder gevoel. Balinezen 

zijn opgewekt, gastvrij en toegankelijk. Ik 
heb inmiddels al ti en kilometer gelo-

pen dus deze afl eiding is mij zeer 
welkom. 

Daarna ren ik verder door de groene en koele heuvels 
rond Munduk. Hier tref je rijst-, cacao-, koffi  e-, vanille- 
en kruidnagelplantages aan. Deze rijke variati e aan ge-
wassen heeft  Munduk te danken aan zijn relati ef hoge 
ligging op veerti enhonderd meter. De Hollanders heb-
ben in vorige eeuwen veel van deze plantages aange-
legd. Munduk was vanwege de comfortabele tempera-
tuur tevens een geliefde plek voor Nederlanders om te 
wonen. De nog alti jd aanwezige koloniale huizen zijn 
daar sti lle getuigen van. Ik ren langs een kruidnagel-
plantage. Lokale boeren zijn via lange bamboe trappen 
naar boven geklommen om de kretek (kruidnagels) te 
oogsten. Een Balinees zal niet snel in deze hitt e en 
vochti gheid voor zijn plezier gaan rennen. Ik doe dat 
wel. Regelmati g hoor ik hoog vanuit de toppen van de 
kretekbomen gelach. Zouden ze me toe- of uitlachen? 

Voordat ik het hoogste punt in Munduk bereik, loop ik 
langs een waringin, een versierde heilige boom die het 
Indische geloof in geesten en bovennatuur represen-
teert. Een off erplek waar op verschillende ti jdsti ppen 
van de dag wordt gebeden. De bomen zijn vaak eeu-
wen oud en kunnen een doorsnee van wel 10 meter 
krijgen. Een dergelijk boomheiligdom is tevens een 
plek waar bijvoorbeeld aan rechtspraak wordt gedaan. 
Op het hoogste punt van Munduk draai ik om. Het is 
inmiddels wel wat warmer geworden, maar gelukkig 
is de tweede helft  van deze run vooral bergafwaarts. 
Terug bij Villa Senang word ik verwend met vers vruch-
tensap van mango, banaan en papaja. Ik trek mijn vol-
ledig met zweet doordrenkte kleren uit en plons in 
het heerlijk koele zwembad. Een vakanti edag kan niet 
beter beginnen. 

Samasaya Garden
Tijdens onze vakanti e op Bali is Villa Senang ons “ba-
sisstati on”. Van daaruit maken we trips naar andere 
delen van Bali of naar Java. Op nog geen uur afstand 
van ons huis woont en werkt de beroemde tv-
kok en zanger Lonny Gerungan. We be-
sluiten om twee dagen bij hem op 

Tempo doeloe

Waringinboom  
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geoogst en gedorst. Ik word door de dorpelingen ge-
vraagd om te helpen bij het dorsen. Dat verzoek laat 
ik natuurlijk niet aan me voorbijgaan. Braaf volg ik de 
instructi es van de boer. Als ik klaar ben, zwaaien ze 
me uit, terwijl ze hartelijk “Selamat Jalan” (goede reis) 
roepen. Voldaan van het rennen en met mooie foto’s 
als herinnering arriveer ik later in de ochtend samen 
met Ketut weer bij Villa Senang. 

Kintamani
We zijn aangekomen in Kintamani, zowel start als 
fi nish van de Bali Ultra Trail. Wieger Poeze en ik zijn 
de enige Nederlanders. Wieger en zijn Indonesische 
vrouw Dian zijn vrienden van ons. Zij zijn de eigena-
ren van een goed lopende toko in Haarlem, Toko Nina. 
Hun gerechten zijn overheerlijk, bijna elke vrijdag staat 
hun Indische eten bij ons op tafel. Wieger is een < 3 
uur marathonloper, twinti g jaar jonger dan ik en bloed-
fanati ek. We hebben op de vooravond van de race af-
gesproken dat we samen zullen starten om daarna in 
ons eigen tempo de race te vervolgen. Zo gezegd, zo 

gedaan. Het veld bestaat uit 84 lopers met 
25 verschillende nati onaliteiten. De 

meeste ultra lopers komen uit 

Azië, van wie een groot aantal uit Singapore, Maleisië 
en Japan. Maar de meeste lopers komen van Java en 
iets minder ook van Bali. Er schijnt een kleine, fanati e-
ke en groeiende ultra run gemeenschap in Indonesië te 
zijn. Wieger zal uiteindelijk als 14e fi nishen. Hij heeft  
de trail als extreem zwaar ervaren, maar hij heeft  een 
geweldige prestati e geleverd en zo Nederland op een 
voortreff elijke wijze vertegenwoordigd.

Zwaar parcours
Het is 6 augustus even voor 6 uur ’s-ochtends. We 
staan klaar bij de startlijn in Kintamani. De Bupati , 
een soort commissaris van de koning, arriveert om het 
startsein te geven. Voordat dat gebeurt, worden we 
welkom geheten, wordt het volkslied gespeeld en is er 
een traditi oneel Balinees orkest dat ons met trommels 
en gongen weet ‘op te hitsen’. 

Het is een bijzonder moment. Ik sta hier tussen vele 
Indonesische renners, organisatoren en supporters. In-
donesiërs, een volk waar wij als Nederland historisch 
een hechte en, zeker vanuit het huidige perspecti ef 
gezien, discutabele band mee hebben. Mijn vrouw, ik-
zelf en vele van onze vrienden hebben Indische roots. 
Mijn grootvader Jan Cornelis Veenemans (1902-1942) 
heeft  als PTT Directeur in voormalig Nederlands-Indië 
ervoor gezorgd dat er in ± 1935 een telefoonkabel van 
Java naar Bali werd doorgetrokken zodat ook daar tele-
foneren mogelijk werd. Bali oefende ook toen al grote 
aantrekkingskracht uit op buitenlanders. Foto’s van de 
overweldigende natuur, de vele tempels en de schaars 
geklede vrouwen droegen daaraan bij. Verhalen over 
de gemoedelijke en tegelijk trotse houding van 
de Balinezen, hun spiritualiteit, het kasten-
stelsel, de koningen en puries (palei-

zen), de priesters met hun rituelen, de meditati eve 
dansen en andere kunstuiti ngen bepaalden mede de 
bijna mythische beeldvorming die van het eiland en de 
bewoners ontstond. Van over de hele wereld kwamen 
naast ‘the rich and famous’, kunstenaars, wetenschap-
pers en surfende hippies naar Bali om ‘het laatste pa-
radijs op aarde’ te zien. Nu, ruim zeventi g jaar na de 
proclamati e, sta ik hier samen met de kleinkinderen 
van hen die de koloniale periode nog meemaakten, 
aan de vooravond van een gezamenlijk run-avontuur. 

ti nten groen dit prachti ge eiland laat zien.
Bij terugkomst in Samasaya Garden heeft  mijn 
vrouw Wytzia, onder toeziend oog van chef Lonny, 
met verse ingrediënten uit zijn tuin een verfi jnde 
Balinese maalti jd bereid. De avond valt al snel en we 
besluiten vroeg naar bed te gaan zodat ik de volgende 
ochtend in alle koelte nog een run kan doen.

Run-shoot-run
Het duurt nog ruim een week voordat de racevlag 
aan de start van de Bali Ultra Trail zal zwaaien. Ik wil 
puur voor mijn eigen plezier nog een ontspannen 
loopje doen. Daarna, in de aanloop naar de grote run, 
taperen. Ketut, de tuinman van Villa Senang, wil wel 
mee rennen. Het is leuk om samen met hem op pad 
te gaan. Bovendien verwacht ik dat er zich wel wat 

fotowaardige momen-
ten zullen voordoen. 
We vertrekken vroeg 
in de ochtend en star-
ten bij de hoofdtempel 
van het dorp Dencarik. 
Omdat er binnenkort 
weer ceremonies zul-
len plaatsvinden, is de 
tempel met vlaggen en 
witgele doeken ver-
sierd, er hangt een ver-
sti lde, sacrale sfeer. Zo 
bijzonder om op deze 
manier deelgenoot te 
zijn van een andere cul-
tuur. Ik toets elke keer 
bij Ketut of wat ik doe 
en waar ik loop volgens 
de rituelen respectvol 
is. Balinezen zijn trots 
op hun materiële en 
immateriële erfgoed 
en vinden het een eer 
als je bereid bent om 
samen met hen aan 
een ceremonie deel te 
nemen. 

We rennen door tem-
pelpoorten, richti ng 
Pujungan, een wat 
hoger gelegen berg-
dorp tussen de sawa’s. 

Ik loop over de smalle dijkjes tussen de watervelden. 
Sommige delen van de sawa’s zijn net beplant. Andere 
velden worden bewaakt door een boer die de rijst-
korrels pikkende vogels probeert te verjagen. Toeris-
ten komen hier nooit. Ketut legt aan de boer uit wie 
ik ben en wat ik doe. Hij begint te lachen, rent een 
stukje met me mee en klapt met de vogelverschrik-
kerszweep. Sommige delen van de sawa’s worden 

Tempelpoort run

De start

Coursemap

Vogelverschrikker rent mee

Spiegel sawa
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ti g aan te doen. Te genieten en me mentaal en fysiek 
voor te bereiden op de tweede helft  van deze tocht: 
de beklimming en afdaling van de Batur. Het afdalen 
van Mount Abang blijkt geen ‘walk in the park’. Het 
pad is extreem sti jl en smal. Om de honderd meter zit 
er een professionele klimmer voor je klaar met helm op 
en equipment bij zich. Hij gidst je over de meest steile 
stukken met touwen die aan haken aan de rotsen zijn 
vastgeklonken. Je moet je echt stevig aan die touwen 
vasthouden om niet naar beneden te kukelen. De snel-
heid is er nu wel uit. 

Ik kom aan bij post drie van de in totaal zes meldpun-
ten. Ik ben over de helft  en krijg trek. Ik merk wel dat 
het voor mij bekende euvel -het sti l komen te liggen 
van de maag- weer de kop opsteekt. Mijn maag voelt 
gespannen en gevoelig. Helemaal niets eten is onver-
standig, ik heb nog heel wat kilometers en uren voor 
de boeg. Tegelijkerti jd weet ik dat misselijkheid nu 
weer op de loer ligt. Ik neem een gekookt ei en wat 
verse stukjes watermeloen en ananas. Verder drink ik 
wat cola aangelengd met water. Vol goede moed loop 
ik verder door de dorpen aan de rand van meer Batur. 
Het meer ligt midden in de ‘ring of fi re’ van vulkanisch 
terrein. Dit vruchtbare landbouwgebied, waar onder 

andere prei, aardbeien en bloemkool worden geteeld, 
wordt daarom terecht ook wel de moestuin van Bali 
genoemd. Het water komt uit de bergen en vanuit 
warmwaterbronnen. Het parcours loopt inmiddels 
door dorpen met schooltjes, langs tempels en velden 

met gewassen. Ik nader de voet van de 
Batur. Vanaf hier kenmerkt de route 

zich door grind en zand, afgewis-

gingspost. Mijn misselijkheid is verre van over. Ik ga op 
de automati sche piloot naar beneden. Ook dit is weer 
een steile en technisch moeilijke afdaling. Soms ga ik 
op mijn billen zitt en om me gecontroleerd naar bene-
den te laten glijden. Het is vaak en moeizaam klauteren 
over de zwarte scherpe lavastenen. Ik val regelmati g, 
maar gelukkig zonder mezelf te blesseren. In het dal 
zie ik de post bij Pura Pasar Agung liggen. Het duurt 
nog heel lang voordat ik er echt ben. Het is te sti jl om 
tempo te maken. Ik word juichend en joelend door de 
lieve en zorgzame mensen van de organisati e en het 
medische team binnengehaald. Ze reiken mij direct 
een stoel aan, willen me eten en drinken aanbieden. 
Afgezien van wat water weiger ik alles. De arts van 
het medische team biedt me een drankje aan om mijn 

misselijkheid te bestrijden. Ik laat me voeren. Na een 
rustpauze van ongeveer 15 minuten hervat ik de tocht 
en dan begint de moeilijkste fase van de race. Ik voel 
me slecht, heb totaal geen energie. Bovendien hijg ik al 
vele uren en voelt mijn keel inmiddels als schuurpapier 
aan. Ik kan nauwelijks meer praten en de zon gaat bin-
nenkort onder. De Batur bestaat uit twee kraters. De 
eerste heb ik achter de rug. Maar de tweede moet ik 
nu in het donker beklimmen en weer afdalen. Ik loop 
opnieuw volgens het Jalan Meditati e concept naar 
boven. Ik moet echt af en toe rusten en laat andere 
lopers voor gaan. Het kan me niet meer schelen. Ik laat 
de gedachte aan stoppen toe. Ik weet namelijk dat dat 
helpt bij het verkrijgen van meer ontspanning. Maar als 
ik eerlijk ben is opgeven voor mij eigenlijk geen opti e.

Maar dan belt Wytz, mijn vrouw. Ze is bezorgd, want 
het wordt donker. Het rennersvolgsysteem werkt niet. 
Ze heeft  dus totaal geen idee waar ik me op dat mo-
ment in het parcours bevind. Omdat ik nauwelijks kan 
praten, verstaat ze me slecht. Ik probeer haar ervan te 
overtuigen dat ze zich geen zorgen hoeft  te maken en 

Het eerste stuk, met opko-
mende zon, lopen we door 
een dichte jungle. Meters-
hoog riet en varens. 
De lichti nval van de zon 
is adembenemend mooi. 
Het is vochti g en misti g, er 
hangt een geheimzinnige 
sfeer. Door de extreme 
luchtvochti gheid ben ik 
binnen enkele kilometers 
drijfnat. 
Dan wordt de sti jging in-
gezet. Een paar keer mis 
ik de bewegwijzering van 
de route en loop ik fout. 
Bij de eerste sti jging rich-
ti ng de top van Mount 
Abang breekt één van mijn 
o zo functi onele stokken. 
Ik weet hoe noodzakelijk 
deze stokken verder in de 
race zullen zijn. Dus na 
enige zorg kom ik op het 
idee om met tape uit mijn 
EHBO-tas de boel bij elkaar 
te binden. Dat blijkt geluk-
kig te werken. Het pad 
op de kam van de Mount 
Apang is angstaanjagend 
smal. Links en rechts de 
afgrond. Alleen strak voor-
uitkijken voorkomt dat ik 

hoogtevrees krijg. Eén keer steek ik mijn stok niet 
goed op het pad maar te veel naar rechts. Ik verlies 
grip en val bijna de afgrond in. 
De berg zelf oogt groen en zacht. Het lijkt wel of er 
een fl uwelen deken overheen is gelegd. Rechts heb 
je uitzicht over Gunung Agung met de caldera (vul-
kaan), die nu deels in de wolken ligt. De Balinezen 
zien Agung als de 'navel van de wereld', het geogra-
fi sche en religieuze centrum van de aarde. Ze slapen 
met hun hoofden in de richti ng van de Agung en ve-
len geloven dat de goden de berg maakten om vanaf 
die hoogte het leven beneden te aanschouwen. De 
vulkaan Gunung Agung is acti ef en in 1963 en 2017 
hebben hier nog grote uitbarsti ngen plaatsgevonden. 
Links heb je uitzicht op de Batur, de andere grote, nog 
acti eve vulkaan. De Batur bestaat uit twee kraters. La-
ter in het parcours zal ik ook die moeten beklimmen 
en afdalen. De Agung (de man) en de Batur (vrouw) 
horen bij elkaar, daartussen ligt het grote Batur-meer. 
Het vulkaangebied is tussen 23670 en 28500 jaar 
oud. Enerzijds voel ik me bevoorrecht dat ik van dit 
prachti ge uitzicht mag genieten. Anderzijds realiseer 
ik me dat het straks warmer gaat worden en dat de 
vermoeidheid mij parten zal gaan spelen. Dit vooruit-
zicht beklemt me. Ik besluit om voorlopig vooral rus-

seld met grote gestolde lavabrokken. Ik merk dat mijn 
nog beperkt overgebleven energie nu plaats maakt 
voor misselijkheid. Ik kijk omhoog en zie in de verte 
wat hutjes die tegen de top van de Batur aan geplakt 
lijken. Tussen de hutjes en mij ligt een eindeloze reeks 
steile rotsparti jen. De moed zakt me in de schoenen. 
Ik weet hoe zwaar en ver het nog is en ik kan nu al niet 
meer. Ik besluit om regelmati g te gaan rusten. Maar al 
snel moet ik overgeven. Het lucht niet echt op. Zeker 
wanneer er niets meer in mijn maag zit, terwijl de kots-
neigingen blijven aanhouden. Mijn hele lijf krampt sa-
men. De weinige energie die ik nu nog over heb wordt 
benut om mijn maag te legen. Ik besluit aan Jalan Me-
ditati e te doen, wandel-meditati e waarbij je stappen 
zet van enkele centi meters. Het gaat langzaam, maar 
wel vooruit en omhoog. Mijn mantra wordt ‘elke stap 
is er één de goede richti ng op’. Het gaat tergend lang-
zaam. Waar ik ti jdens een stadsmarathon normaliter 
voor een kilometer tussen de 4' en 4.30' minuut nodig 
heb, doe ik daar nu een uur over.

Boven op de krater staat een gierende wind. Ik moet 
nu rondrennen over een ingesleten pad op de krater-
rand. Aan beide kanten wederom afgrond. Ik loop in 
een fi kse bries, in de wolken, terwijl vlagen warme 

zwaveldamp tegen mij aan zwiepen. Mijn pet waait af. 
Ik ben helemaal alleen en moet zeker nu niet vallen. 
Het is onheilspellend. Wie zal mij vinden als het mis 
gaat en wanneer?

Dan volgt de afdaling naar de verzor-

Mysterieuze gloed

Agung in wolken gehuld

Rennen op Abang met 
Batur meer en vulkaan 
op achtergrond

Het bos uit.
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dat ik echt stop wanneer het onverantwoord wordt. 
Wat ik dan nog niet weet, is dat ik mijn hoofdlamp 
niet meer aan de praat krijg. Helaas loop ik hier hoog 
op de vulkaan in de wolken waardoor het licht van de 
maan en sterren mij niet bereikt. Ik moet op de tast 
gaan lopen. Op een gegeven moment werkt ook dat 
niet meer. Ik besluit te wachten op volgende lopers 
met licht. Ik ontmoet Rabin, een Javaanse fi scalist uit 
Jakarta, aan wie ik vraag of ik met hem kan meelopen 
omdat mijn lamp niet werkt. Hij is zo vriendelijk om 
mij mee te laten profi teren van zijn lichtbundel. Ik ben 
eigenwijs en een snellere loper dan Rabin. Binnen de 
kortste keren ben ik Rabin uit het oog verloren en zak 

ik weg in het donkere lavagrind. Ik heb werkelijk geen 
idee welke richti ng ik uit moet. Gelukkig is Rabin mij 
wel trouw gebleven en zoekt hij me op, zodat ik in het 
schijnsel van zijn lamp de tocht kan vervolgen. 

De fi nish
Op het moment dat we de tweede top van de Batur 
hebben gehaald, voel ik een intense opluchti ng. Ik 
weet dat het nu een kwesti e is van volhouden. Het 
moet lukken om binnen de cut off  limiet de fi nish te 
halen. We lopen over de gestolde zwarte lavastromen 
naar beneden naar de rand van het meer. Ik ben te 
moe om me gelukzalig te voelen. Wel voel ik een vlaag 
van opwinding bij het zien van licht uit Kintamani. Yes, 
nu weet ik dat ik het echt ga halen en dat geeft  me het 
laatste beetje benodigde energie. 

De laatste twee kilometers weet ik het tempo nog 
fl ink op te voeren. Met een triomfantelijke sprong 
doorbreek ik het fi nishlint. Ik neem de medaille in 
ontvangst, de vragen die de speaker mij stelt gaan 
volkomen langs me heen. Het enige dat beklijft  is de 
hereniging met mijn bezorgde Wytz, die ik intens blij 

Uitgesleten pad op de Batur Krater kam, 
aan weerszijden de afgrond

Uitgeput en neergestort

verwelkom met een kus. Ik kan nauwelijks meer een 
woord uitbrengen. Ik hijg voortdurend en mijn stem is 
zo goed als weg. Ik doe mijn zwart geworden en ver-
sleten schoenen en sokken uit en laat ze achter. Ik be-

dank mijn loopvrienden, met name de renners die mij 
in de laatste fase hebben bijgelicht en die mij er door-
heen hebben gesleept. Ik vind gelukkig een douche en 
stap frisgewassen bij de chauff eur in de auto. Met één 
tussenstop om over te geven bereik ik het hotel waar 

ik de laatste dagen van mijn avontuurlijke 
Bali-vakanti e zal doorbrengen. 

Gestolde lava bij de Batur

Die periode gebruik ik vooral om bij te komen. Op een 
pijnlijke keel, waardoor ik niet kan slikken en wat blau-
we teennagels na, heb ik verder geen klachten. Ik heb 
bijvoorbeeld totaal geen last van spierpijn. Toch ben 
ik zowel fysiek als mentaal fl ink uitgeput. Ik heb met 
name van de eerste helft  van de run, toen ik het licha-
melijk allemaal nog trok, volop genoten. Mijn gesteld-
heid bewoog mee met de overgang van een groene 
glooiende omgeving naar het zwarte onheilspellende 
vulkanische landschap. Mijn vaste loopvrienden heb 
ik oprecht gemist. Het onderlinge plezier, de relati ve-

rende humor en de zekerheid van hun nabijheid was 
er nu niet en dat maakte alles een stuk zwaarder. En 
eenzamer, op een bepaalde manier. Deze run was ste-
vig en ruig. Mijn voorbereiding was niet opti maal en de 
omstandigheden, zoals de hoogte, het technisch com-
plexe parcours, de vochti gheidsgraad en de broeierige 
warmte maakten het extra zwaar. Echter, de organisa-
ti e had me een episch avontuur beloofd en daar was 
geen woord van gelogen. 

Bijna de helft  van de 84 lopers heeft  uiteindelijk de 
fi nish niet gehaald. Ik, een bijna zesti ger en veruit de 
oudste deelnemer in dit internati onale ultra runners-
veld, fi nishte als 34ste. Ik sta dus in het linker rijtje. Nu 
mijn energie weer terug is en de prachti ge en soms 
confronterende offi  ciele foto's van de organisati e bin-
nendruppelen, bekruipt mij langzaamaan een gevoel 
van tevredenheid. En wellicht gaat dat te zijner ti jd 
wel over in trots. Ik ben iedereen van de organisati e, 
mijn nieuwe loopvrienden en mijn trouwe supporters 
ongeloofl ijk dankbaar. 

Mijn Bali zal na dit zware en intense hardloop-
avontuur nooit meer hetzelfde zijn.

Meer informati e zie:
htt ps://baliultratrail.com
htt ps://www.villasenang.nl te huur
htt ps://samasayagarden.com
htt p://tokonina.nl
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Uitstapje naar de 4-daagse

Het zit erop

Apeldoorn

Mijn ervaring
Als hardloper houd ik ook wel van wandelen. Vooral 
leuk omdat ik dat samen met mijn vrouw Lucia kan 
doen. Hardlopen is niet meer haar ding. We hebben 
al de nodige etappes van LAW’s gelopen en ruim 10 
jaar geleden ook al eens de Vechtdal 4-daagse (om-
geving Ommen). We liepen toen 4 x 25 km. De jaar-
lijkse beelden op de TV van de Nijmeegse 4-daagse 
gaven mij het gevoel dat ik dat ook wel een keer wilde 
meemaken. Het werd dus eigenlijk wel een bucket-list 
dingetje. Maar wel op een moment dat ik me goed 
kan voorbereiden. Dus als ik met pensioen zou zijn. Ik 
had me ingeschreven voor de editie 2019, maar een 
maand ervoor kreeg ik het aan mijn hart, dus moest ik 
annuleren. Daarna twee Corona jaren, dus het moest 
er in 2022 dan maar van komen! Met Lucia wilde ik de 
4-daagse van Apeldoorn lopen (4 x 20km) en ik daar-
na ook de Nijmeegse. Helaas maar 3 dagen hersteltijd 
tussen beide 4-daagsen, maar het is niet anders.
 
Voorbereiding
In februari zijn we begonnen met de voorbereidin-
gen. Elke 2 weken deden we samen een wandeling 
van ca. 12-15 km. In de maanden daarna oplopend 
naar 15-18 km. Later in het voorjaar ook oefenen 
met 2 dagen achter elkaar wandelen en later ook 
3 of 4 dagen. Voor mezelf ben ik na de halve mara-
thon van Enschede (eind april) begonnen met lan-
gere wandelingen (ca 25 km) alleen. Op zich zou 
de afstand niet het probleem moeten zijn, maar je 
moet toch wennen om lang onderweg te zijn. In de 
training tot 4 en een half uur. Dat is toch wat an-
ders dan een halve marathon lopen. Ook wennen 
aan drinken en voeding tijdens zo’n lange wande-
ling en lopen met een rugzakje op.

Apeldoorn
Voor Apeldoorn hebben we een arrangement bij 
de hoofdsponsor van de 4-daagse geboekt. Best 
luxe, 4 dagen overnachten met diner en ontbijt (en 
lunchpakket), busvervoer naar start en vanaf de 
finish en ’s middags ontspannen in het zwembad. 
We stonden om 6u15 op; rustig ontbijten en lunch 
klaarmaken en om 7u45 de bus naar de start. Zo 
konden we om 8 u starten. In Apeldoorn heb je 

naast de 20 km die wij deden ook een 30 en 40 km 
en een 12 km. Hoe langer de afstand hoe eerder 
je mag starten. Behalve dat het lekker is vroeg te 
starten, wilden we in ieder geval voor half 9 star-
ten, want dat is de starttijd van de 12km. En eerder 
hebben we ervaren dat die wandelaars een ander 
tempo lopen. 

Op de smalle paden in het begin is dat niet lekker 
om daar tussen te lopen. In het totaal liepen er in 
Apeldoorn een kleine 2000 wandelaars mee. Echt 
anders dan Nijmegen. Prachtige routes door het 
bosrijke Apeldoorn; hier en daar bekende stukjes 
van de Midwinter marathon of de (helaas gestopte) 
hardloop 4daagse.

Temperatuur liep elke dag op, maar we waren 
steeds tussen half 1 en 1 uur binnen, nog voor het 
echt warm werd. Bovendien is er veel schaduw van 
de bomen. Alle dagen samen goed uitgelopen, voor 
Lucia was 20 km echt wel de max, het laatste stukje 
kostte haar wat meer moeite. Totaal ruim 80 km in 
15u en 15 min (netto).

Nijmegen
Na Apeldoorn had ik dus maar een paar dagen om 
te herstellen. Normaal niet zo’n punt maar naarma-
te de leeftijd toeneemt duurt dat langer. We volg-
den de weersvooruitzichten die voor de eerste dag 
steeds hogere temperaturen begon aan te geven. 
Toen ik zaterdag in een interview las dat tijdens de 
afgebroken editie van 2006, toen er wandelaars 
zijn overleden, de temperatuur 32/33 graden was 
en nu de voorspelling 38, kon ik me niet goed voor-
stellen dat die dag zou doorgaan.

Toen we op zondagmiddag in Nijmegen waren om 
ons startbewijs op te halen hoorden we dat de dins-
dag werd afgelast. Hoewel er verschillend op werd 
gereageerd, was ik wel blij want dat was een extra 
dag om te herstellen. Op die zondag in Nijmegen 
bleek al gelijk het verschil met Apeldoorn: als je 
het in Apeldoorn druk vond, stonden er 3 mensen 
voor je in de rij. Hier stonden we meer dan een uur 
in de rij om een startbewijs (een polsbandje, een 
knipkaart en een tasje met prullaria) in ontvangst te 
nemen. In Nijmegen waren ca 40.000 deelnemers. 

hardloopwedstrijden. Dat valt me  tegen; ik begin 
last van de warmte te krijgen.

Daarna nog een open stuk over het Maas-Waal ka-
naal richting Nijmegen. Gelukkig zie ik een camper 
met luifel en een paar lege stoelen. Voor ik het zelf 
goed weet zit ik op een van die stoelen en kreeg 
ijskoud water voor in 
mijn nek en op mijn 
hoofd en een paar 
chips voor wat zout. 
Dat helpt! Even bij-
gekomen en daarna 
weer op pad; rustig 
mee-stromen met de 
meute naar de finish 
door feestend Nij-
megen. Tussen 2 en 
half 3 binnen. Thuis 
gelukkig weer goed 
op krachten kunnen 
komen.

2e dag
Vandaag in de 2e 
startgroep, dus een 
trein later uit Vee-
nendaal-de Klomp 
(06u45). Start om iets 
over half 8. Nu veel 
drukker dan de 1e dag 
op het eerste stuk. Na 
mijn moeizame laat-
ste stuk gisteren, benieuwd hoe het zal gaan. Maar 
het is een stuk koeler en we nemen de tijd om op 
gang te komen. Weer hetzelfde stuk om Nijmegen 
uit te komen, maar voor het Maas-Waalkanaal slaan 
we links af en komen (wat mij betreft eindelijk) in 
een mooi groen stuk van het parcours zonder veel 
lawaai.

Zo lopen we langs het water richting Mook. Daar 
ontmoeten we de broer van Hans. Wel bijzonder, 
want dat is de broer aan wie Hans enkele maanden 
geleden een nier heeft afgestaan. De broer vertelt 
dat hij er slecht aan toe was en dat hij zich veel 
beter voelt na de transplantatie. Hij had ons zeker 
niet kunnen komen aanmoedigen als hij de nier niet 
van Hans had gekregen. Daar ben je dan wel even 
stil van.
We vervolgen onze weg richting Groesbeek over 
de Mookerhei. Omdat het flink omhoog gaat is het 
ineens heel erg stil in de wandelcolonne! In Groes-
beek begint het te regenen, dus poncho aan. Ook 
de 40 en 50 voegen zich er weer bij. Best druk 
weer, maar we pakken het fietspad en lopen achter 
alle campers en caravans op de Zevenheuvelenweg 
langs. Dit is bekend terrein! Ik heb nu al weer zin in 
half november. De regen blijft doorgaan dus pau-
zeren is niet aantrekkelijk. We stomen lekker door; 
heb het gevoel dat het steeds beter gaat en voor 
we het weten zijn we binnen tegen 2 uur.

3e dag
weer in de vroege groep dus voldoende ruimte 
om te lopen. Weer hetzelfde stuk door Nijmegen 
als de 1e en 2e dag. Begint nu een beetje minder 
leuk te worden. Wordt pas leuk als we de A73 zijn 
gepasseerd en in het landelijk groen lopen richting 

Verder al direct veel muziek en vooral veel mensen. 
Blij dat we daar geen 4 dagen hoefden te verblijven. 
Ik spreek over wij: ik heb gelopen met mijn hard-
loopmaatje Hans, het was zijn 7e keer dus hij kon 
me een beetje wegwijs maken. We gaan voor de 
30 km.

1e dag
Vandaag een vroege start (06.45 -07.30u). Dus de 
eerste trein vanaf station Veenendaal-de Klomp. 
Om 06u15 troffen Hans en ik elkaar op het perron. 
Ik had een heel drukke trein verwacht, zoals bij de 
Zevenheuvelenloop, maar dat viel gelukkig reuze 
mee! Even zitten voor je 30 km gaat wandelen is 
wel zo lekker! Om 06.45 ben je dan in Nijmegen, 
nog even koffie en naar de Wedren lopen: iets na 
zevenen gingen we van start.

Daar stonden de mensen van de 2e shift (07u30) al 
braaf in “het startvak” te wachten. Ik zou zeggen: ga 
nog even lekker zitten. Gelukkig hadden ze paadjes 
vrij gelaten voor mensen zoals wij, die niet precies 
om 06u45 van start gingen. Na het polsbandje ge-
scand te hebben, konden we van start. Gelukkig 
lekker de ruimte om in ons tempo te komen. Verba-
zingwekkend dat er om die tijd al de nodige mensen 
staan om je aan te moedigen! Je moet eerst een 
flink stuk door Nijmegen voor je de stad uit bent; 
dat duurt bijna 10 km. Maar het lopen gaat lekker.
Vlak voor Wijchen takt de 40 en de 50 km af, maar 
die zijn eerder gestart dus allemaal al afgeslagen. 
In Wijchen begint me duidelijk te worden waarom 
deze 4daagse zo in trek is: een enorme hoeveelheid 
geluid van muziek en mensen rollen over ons heen. 
Doet zeer aan je oren [Bij een hardloopwedstrijd 
heb je dat ook wel eens (Dam tot Dam bv) maar 
als je hardloopt ben je er snel voorbij!]. Midden in 
Wijchen komt de stroom van de 40 en de 50 km er 
ook weer bij, maar dat zijn er niet een paar zoals in 
Apeldoorn, maar dat zijn er net zoveel als de stroom 

waar wij in lopen: dus file met royale muzikale om-
lijsting. Toch probeer je een beetje slalommend je 
tempo te lopen, maar dat lukt niet echt.
Zo gaan we richting Beuningen met onderweg 
publieksvriendelijke boeren acties (karnemelk, ge-
kookte eieren). Inmiddels begint de temperatuur 
ook op te lopen en we krijgen een tekstcar te zien 
met “nog 8,3 km tot de finish”. Op mijn Garmin heb 
ik al ruim 25 km staan! Communicatie over afstan-
den is slecht verzorgd, zeker als je het vergelijkt met 

In de rij voor 
het startbewijs

Niet altijd drommen 
mensen langs de kant
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Overasselt. Daarna langs 
de Maas richti ng Heumen. 
De weg op de dijk is eigen-
lijk te smal voor alle lopers, 
want de 40 km wandelaars 
lopen er hier ook nog bij. 
Pas bij de A73 gaan zij de 
brug over om nog een ex-
tra lus te makken. Wij lo-
pen via Heumen richti ng 
Malden, waar de lange 
weg richti ng de fi nish be-
gint. Zeker 9 km lang is die 
rechte weg, waarvan het 
laatste stuk de “Via Gladi-
ola” wordt genoemd. 

Vanaf het begin zitt en er 
al veel mensen langs de 
kant op allerlei bij elkaar 

geraapt meubilair. Richti ng Nijmegen wordt het 
steeds drukker; het enthousiasme van de toe-
schouwers is hartverwarmend. Plotseling krijg ik 
een gladiool in mijn handen gedrukt; ik kijk op en 
zie Toon Verkerk, die daar (zo blijkt later) op zijn 
vaste plek zit. Ik heb er bewondering voor dat hij 

me eruit heeft  gepikt, want hij wist niet dat ik zou 
meelopen.

Verder Nijmegen in steeds drukker qua publiek; op 
de weg voldoende ruimte om door te lopen. Geluk-
kig bewolkt, want van Hans begrijp ik dat het op die 
Via Gladiola erg warm kan worden in de zon. Er ko-
men dranghekken langs de kant en tribunes; lijkt de 
Tour de France wel. Op het Keizer Karel plein nog 
2 x rechts en het zit erop. Nog voor half 2 binnen. 
Ook vandaag goed gelopen. Op de weg naar het 
stati on moeten we tegen de stroom inlopen; dat 
verwacht je toch niet! Tevreden naar huis waar Lu-
cia met de kleinkinderen een warm ontvangst voor 
me hebben. Totaal 83,3 km in 16u en 58 min (nett o).

Tot slot
Het was een mooie ervaring; blij dat ik het heb 
meegemaakt. Voor wie nog twijfelt: als je van rusti g 
wandelen in de natuur houdt, moet je naar Apel-
doorn gaan; als je houdt van spektakel, muziek en 
feest moet je naar Nijmegen gaan. En ik: ik ga ge-
woon weer lekker hardlopen, dat is toch meer mijn 
ding.

Cees de Vries

Spijkenisse-Spark Marathon

Lief- en leeddienst iets voor u?

De 35e editie van de Amgen 
Singelloop Breda gaat een hele 
mooie worden!

Op zondag 27 november 2022 is het weer zover 
en staan de deelnemers aan de start van de hele 
marathon, de halve en de 5 en 10 km. Een aantal 
deelnemers heeft  al ingeschreven en we hopen 
dat dit aantal snel zal sti jgen. 

Het parcours, ook dat van de halve marathon, 
is opnieuw gecerti fi ceerd door de Atleti ekunie; 
er zijn alti jd deelnemers bij wie dit een grote rol 
speelt. Het klopt dan precies, geen afwijkingen 
mogelijk. 

Er wordt gelopen door de polders van Nissewaard 
en de laatste kilometers van de halve marathon 

Per 1 januari 2023 stopt Nicolett e Steegeling-Bak-
vis als lid van avVN. Door drukke werkzaamheden 
kan ze moeilijk ti jd maken voor het hardlopen, laat 
staan het lopen van wedstrijden.

Sinds eind 2019 nam Nicolett e de lief en leed taak 
over van de fam. van Helden. Ook hiermee stopt 
Nicolett e, zodat we op zoek zijn naar iemand die 
deze taak op zich wil nemen.

De lief- en leeddienst zorgt ervoor dat er kaart-
jes gestuurd worden naar de leden op heuglijke of 
verdrieti ge momenten.

Mocht u interesse hebben om deze taak voor avVN 
voort te zett en, stuur dan een bericht naar avvn.
hanswortel@gmail.com of bel 06-53965392. U 

2 oktober 2022 is het eindelijk zover, de 35e editi e 
van de Bredase Singelloop. De voortekenen van een 
mooie jubileumediti e zijn goed. Olivier Stulemeijer 
van de communicati e commissie: “Sinds COVID zijn 
meer mensen gaan hardlopen, zo lijkt het. En ieder-
een, hardloper of niet, heeft  wel zin in een feestje. 
Want de Singelloop is gezellig! Om mee te doen, maar 
ook zeker om langs de kant de sfeer te proeven.”

Iedereen kan meedoen
Iedereen kan meedoen door de verschillende af-
standen van de Singelloop. Tijdens de Run2Day 
Breda wedstrijd halve marathon wagen atleten 
zich op hoog niveau aan het verbreken van het par-
koers record. Voor de recreati eve hardlopers zijn 
er de prestati elopen: Moore DRV halve marathon, 
Aartsen 10 km, Kasparov 5 km en de Red Band 
familieloop. De Van Iersel Luchtman Advocaten 
Businessrun is er met verschillende afstanden voor 
bedrijven en instellingen die de vitaliteit van hun 
medewerkers en klanten willen bevorderen.

Er wordt ook gedacht aan degenen die niet kunnen 
hardlopen, zij kunnen deelnemen aan het nieuwe 
onderdeel Walking & Wheeling. Want wie wil er 
nu niet door de straten van Breda lopen of rollen, 
hartstochtelijk aangemoedigd door zo’n 80.000 
mensen?

Wat is er nu in al die jaren 
veranderd?
Stulemeijer: “Voorheen was de Singelloop een Bre-
da’s feestje. Al snel haakte de hele regio aan. Nu 
zien we deelnemers van ver buiten de landsgren-
zen. Precies wat we gehoopt hebben, want ieder-
een is welkom waar je ook vandaan komt. Er is alti jd 
wel een afstand die jij kunt meedoen.”

voeren door het centrum van Spijkenisse. Dit par-
cours lijkt toch snel te zijn ondanks de gevoelig-
heid van het weer, want veel lopers lopen hier hun 
beste resultaat.

Genoeg redenen dus om snel in te schrijven. Dat 
kan via de website www.spijkenissemarathon.
nl  Vorig jaar telden we bijna 1500 inschrijvers, 
ongeveer het maximum van wat de organisati e 
haalbaar acht. Een fl ink aantal deelnemers kwam 
desti jds uit het buitenland. 

kunt hier ook specifi eke 
informati e inwinnen of 
vragen stellen omtrent 
de inhoud van deze taak.

Bestuur avVN

Onsporti ef!
Dit jaar is er in samenwerking 
met Rocketfi lms een oproep 
gedaan: “Ben je onsporti ef, 
dan zoeken we jou!”. Uit alle 
reacti es is Shama gekozen, 
onder professionele begelei-
ding traint zij naar de 5 km 
op 2 oktober. In een mini-
serie #renmeemetShama 
kun je zien of het haar lukt. 
Of kom kijken langs de kant 
en wie weet kun je haar 
juichend sti muleren om de 
eindstreep te halen!

Vrijwilligers & 
Sponsoren
De Singelloop is uitgegroeid 
tot het grootste ééndaags 
evenement van Breda, sa-
men met zo’n 650 vrijwil-
ligers. Een groot deel van 
deze vrijwilligers zet zich ge-
durende het hele jaar in voor 
deze ene dag! Dit enthousi-
asme is er ook bij sponsoren, 
omdat ze vitaliteit bij mede-
werkers of relati es sti mu-
leren en daarbij graag aan-
haken bij de sporti eve sfeer 
van de Singelloop. Want 
de Bredase Singelloop, die 
doen we samen!

Nijmegen
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De planning voor 2022 maar…

Doelen stellen
Zoals aan de start van elk jaar globale doelen stel-
len. Voor mij was dat in ieder geval 2 ¾ x om de 
wereld lopen. Dat zou bereikt zijn als er een totaal 
van 110.260 km bereikt was. Daarvoor moest dan 

nog 1.336,5 km gelopen worden.
Verder natuurlijk door blijven gaan met 

opbouw van het totaal aantal gelopen 
marathons. En het lopen van mooie 

lopen zoals bij ACE races de 1.000 
miles (met in het achterhoofd ooit 
ook eens in te tekenen op de 
2.500 miles maar dat was voor 
later, dat wel natuurlijk).
En dan gewoon starten op 1 janu-
ari 2022 en dus Go a Head. 

Meer last van knie
Voor de 1.000 miles loop had in mijn 

hoofd een planning van 50 tot maxi-
maal 70 lopen.

In de eerste maand gaat alles redelijk; ik 
loop voor die 1.000 miles loop toch al 317 

km en dat kwam overeen met mijn eigen plan-
ning. Bovendien loop ik voor Lauf Weiter ook nog 
2 keer de marathonafstand. Ogenschijnlijk niets 
aan de hand dus, maar wel steeds meer pijn in de 
rechterknie en daaronder steeds schever hangend 
onderbeen. Dat leidde in de laatste week van ja-
nuari tot een bezoek aan de poli Orthopedie in 
ons ziekenhuis en in de knie een corti sone spuitje 
(met de aankondiging dat de werking ervan zeer 
onzeker was).

Andere problemen
In februari 2022 viel echter op “een geheel andere 
wijze het doek” en aan het einde van mijn loop-
planing. Op 8 februari had ik ’s ochtends nog ge-
woon 10,2 km gelopen en was later op de dag nog 
voor 2 vergaderingen in Breda geweest en kwam 
wat later in de avond nogal katt erig thuis. De dag 
daarna bleek ik een behoorlijke blaasontsteking 
te hebben. Via de huisdokter natuurlijk anti bio-
ti cum gekregen maar het ging niet over. In het 
weekend daarna werd het van kwaad tot erger en 
op de maandagochtend werd er 5 liter urine uit de 
blaas gehaald en ik moest gelijk door naar de IC 
in het ziekenhuis, waar er nog weer een liter urine 
uit die blaas kwam (voor de rekenaars onder ons; 
6 liter vocht is gelijk aan een 12 ponds kindje en 
daar had ik dan het hele weekend mee gelopen!
Kortom 8 dagen opgenomen in het zielenhuis 
op een isolati eafdeling (kennelijk was ik zwaar 
besmett elijk) en voor het anti bioti cum aan het 
infuus omdat het met pillen niet meer toe te die-
nen was).

Vertrouwde orthopeed
In die ziekenhuis periode werd ook duidelijk dat het 
spuitje in de knie totaal niet werkte en dus ook mijn 
oude vertrouwde orthopeed weer opgezocht. Deze 
had mij in 2008 voordat ik de Marathon in Athene 
ging lopen, met succes geopereerd.

Gezamenlijk kwamen we tot de conclusie dat er 
geen andere weg meer openstond dan het zett en 
van een nieuwe knie, wat ook de mogelijkheid bood 
om het scheve onderbeen er weer recht onder te 
krijgen.

Wachtlijst
Echter door de Corona was er een lange wachtlijst 
ontstaan en regelmati g waren er personele proble-
men op de operati eafdeling in ons Hoornse zieken-
huis en daardoor viel er steeds operati e capaciteit 
uit.

En dan zijn de “orthopedische kwalen, zoals knieën 
en heupen” het eerst aan de beurt om naar achter 
geschoven te worden.
Maar goed ik kreeg de verzekering dat als het echt 
niet langer kon er naar een spoedmogelijkheid ge-
keken kon worden. Het fi jne van een meedenkende 
orthopeed waren zijn adviezen om vooral in voor-
bereiding op die operati e zoveel als mogelijk te blij-
ven bewegen.

En ja, als je zo’n aanwijzing krijgt, moet je er gebruik 
van maken, vind ik dan. 

Wel blijven lopen
En dan is het virtuele lopen daarbij ook een van de 
voordelen die dat heeft . Ik hoef, denk ik, niet aan te 
geven dat ik een groot voorstander ben van het vir-
tuele lopen, want dat heb ik al op andere manieren 
en plaatsen uitgedragen.
Maar in de situati e waarin ik een openstaande 
1.000 miles loop had, gaf dat de aanbeveling van 
de orthopeed een extra sti mulans.
Het was niet alti jd makkelijk om met pijn te lopen 
en het heeft  nogal wat pilletjes gevraagd met Ar-
throtec 75 met diclofenac erin, maar heel langzaam 
lukte het mij toch om wat kilometers te maken. 
Tot eind februari was dat 420,7 km, tot eind maart 
685,7 km, tot eind april 988,3 km en tot eind mei 
1357,8 km.
Echter de toename van het aantal kilometers bracht 
ook met zich mee dat ik vooral s’nachts veel pijn 
had en dus steeds slechter sliep.

Nog een klein gaatje overbruggen
Op 27 mei ben ik teruggegaan naar mijn orthopeed 
en heb aangegeven wat de situati e was en dat het 

Voor mij een hele mooie uitkomst, beloond met een 
prachti ge medaille.
Op zichzelf mooi dat je zo’n grote loop nog op je 
77e  levensjaar volbrengt, maar anderzijds toch de 
gedachte dat, als de operati e niet het gewenste 
resultaat op zou gaan leveren, het toch een heel 
mooie afsluiti ng van een meer dan 30-jarige loop 
carrière zou zijn.
En op de 17e juni lag ik inderdaad op de operati e-
tafel.

Wordt vervolgd

Gijs Honing

eigenlijk zo niet verder kon. Daaropvolgend heeft  
de orthopeed z’n toezegging waargemaakt en 1 uur 
later stond al vast dat ik op 17 juni geopereerd zou 
gaan worden en dus de totaal nieuwe knie zou gaan 
krijgen.

Voor de 1.000 miles loop moest er toen nog wel 
naar die 1610 km toe een gaatje overbrugd worden 
met 252,2 km.
Onder de bekende kreet “dood of de gladiolen” heb 
ik er toen toch nog een tandje boven opgezet en 
op 14 juni had ik inderdaad de 1610 km afgerond. 
Ik had er in tegenstelling tot mijn planning wel 125 
lopen voor nodig gehad.

…soms gaat het anders en dan moet je bijstellen
Voor mezelf had ik het loopjaar 2021 heel goed afgesloten. Voor ons avVN Kilometerteller boekje het absolute 
jaarrecord aller ti jden gelopen namelijk 9.013 kilometer. Daar zaten hele mooie lopen onder, zoals de 3 maan-
den durende Summer Challenge van het Duitse Lauf Weiter, waarin ik met 92 lopen een totaal van 2.759,95 
kilometer heb gelopen en dus met “vlag en wimpel” 1e ben geworden. Maar ook een aantal meerdaagse lopen 
van het Engelse Ace Races waarmee je gelopen kilometers aardig kan verhogen. Tenslott e ook nog 35 Virtuele 
Marathons - in meerderheid bij de site 26 Virtual - voltooid. En in dat jaar op 364 dagen gelopen! Kortom wat 
ga je dan doen aan je planning voor het jaar 2022.
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Medaille 1.000 
miles loop

Prachtige prestaties avVN atleten bij NK
Tijdens de NK Masters van 27, 28 en 29 mei 2022 bij av Athlos in Harderwijk 
hebben drie baanatleten van avVN voor een totaal van maar liefst 9 medail-
les gezorgd. Dirk Visser won in de categorie M75 tweemaal goud op de 5000 
en 10000 meter. Op de 10000 meter was een ti jd van 42:52,00 tevens goed 
voor een Nederlands Record. Jan Titulaer won eveneens tweemaal goud in 
de categorie M75 bij het gewichtwerpen en het kogelslingeren. De afstand 
van 34.33 m bij het kogelslingeren was goed voor een Nederlands Record. 
Jan van Hooft  behaalde maar liefst 5 podiumplaatsen op de werponderdelen 
in de leeft ijdscategorie M70. Goud bij het discuswerpen, zilver bij het ge-
wichtwerpen en speerwerpen en brons bij het kogelstoten en kogelslingeren.
Dit waren de resultaten:

Jan van Hooft   discuswerpen M70 1e 42.02 m
     gewichtwerpen M70 2e 14.20 m
     kogelstoten M70  3e 10.35 m
     kogelslingeren M70 3e 33.00 m
     speerwerpen M70 2e 29.46 m
Dirk Visser  5000 meter M75  1e 21:00,21
     10000 meter M75 1e 42:52,00 
   Nederlands Record
Jan Titulaer  gewichtwerpen M75 1e 13.55 m
     kogelslingeren M75 1e 34.33 m 
   Nederlands Record

Hopelijk kan dit prachti ge resultaat andere atleten van avVN moti veren om 
volgend jaar ook hun deelname aan één of meer onderdelen ti jdens het NK 
op de baan te overwegen. Op onze site en in ons clubblad houden we u op de 
hoogte over de baanatleti ek en over data van de verschillende wedstrijden. 
Voor deelname aan het Nederlands Kampioenschap is het noodzakelijk om 
via een eerdere wedstrijd een resultaat neer te zett en. De komende maanden 
zijn daarvoor nog voldoende mogelijkheden, maar ook in het voorseizoen van 

2023 dienen zich zeker nog mogelijkheden aan. De 
1e ronde van de masters baancompeti ti e is 

daarvoor ook een prima wedstrijd.

Toon Verkerk

Jan van Hooft  en Jan Titulaer 
met de werpmedailles

Dirk Visser 5000m

En dan is het virtuele lopen daarbij ook een van de 
voordelen die dat heeft . Ik hoef, denk ik, niet aan te 
geven dat ik een groot voorstander ben van het vir-
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en het heeft  nogal wat pilletjes gevraagd met Ar-
throtec 75 met diclofenac erin, maar heel langzaam 
lukte het mij toch om wat kilometers te maken. 
Tot eind februari was dat 420,7 km, tot eind maart 
685,7 km, tot eind april 988,3 km en tot eind mei 

Echter de toename van het aantal kilometers bracht 
ook met zich mee dat ik vooral s’nachts veel pijn 

Nog een klein gaatje overbruggen
Op 27 mei ben ik teruggegaan naar mijn orthopeed 
en heb aangegeven wat de situati e was en dat het 
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daarvoor ook een prima wedstrijd.

Toon Verkerk
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Ook abonnee leden scoren goed

Ook veel NK medailles

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

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

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

VROUWEN

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

MANNEN

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

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

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

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

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

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

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

Cees Stolwijk

Cor Boeijen 800m

Team avVN

Dirk Visser en 
Gijs v.d. Hurk 5000m

Mastersoverleg

Hans Smeets 

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

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

2e ronde masters competi ti e

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

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

Ondergetekende had een drukke dag, omdat hij 

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

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

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

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

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

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

Jan Titulaer kogelslingeren

ontspanning tussendoor

Gijs Knoppert 200m

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

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

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

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

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

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

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

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

Toon Verkerk

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

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

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

Toon Verkerk 

Resultaten baancompetitie

Warandeloop Tilburg 2022

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

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

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

Meer informati e en inschrijven: 
www.warandeloop.nl

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

Graag tot 26 november a.s.

9 OKTOBER 2022

39E WALLENLOOP39E WALLENLOOP

9 OKTOBER 2022
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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

39e Wallenloop Inion Heusden 

Naast deze ‘binnen’-ronde wordt óók weer een 
‘buiten’-ronde van ca 5 km over én langs de wal-
len georganiseerd met een fraai zicht op de vesti ng.  
Net als bij de ‘binnen’-ronde voert ook hier het re-
creati eve karakter de boventoon!

Dit 39e 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 combinati es zijn mogelijk.  De 
gelopen afstand wordt middels een stempelkaart  
genoteerd. Uiteraard kunnen de gelopen kilome-
ters in het trimloop/kilometer-registrati e-boekje 
worden afgestempeld! 

We onderscheiden de volgende leeft ijdscategorie-
en: 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 
gestreden worden voor de meest gelopen ‘binnen’’-
ronden. Hierbij zullen de nummers 1 t/m 3 in elke 
leeft ijdscategorie in de prijzen vallen.
Daarnaast, zonder er een échte wedstrijd van te 
maken, kán óók gestreden worden voor de meest 
afgelegde kilometers waarbij zowel de afgelegde 
‘binnen’- als de ‘buiten’-ronden opgeteld worden. 
Bij het afl eggen van minimaal één ronde ontvangt 

de deelnemer een herinnering als dank voor 
de acti eve deelname. Uiteraard wordt óók 
heel goed aan de verzorging gedacht!  

Alle deelnemers kunnen starten tussen 
10.00 en 12.00 uur. Het eindsignaal 
gaat om 13.00 uur!

Méér informati e ook over al 
dan niet defi niti ef doorgaan 
van de Wallenloop vindt u op  
www.inion.nl. 

zondag 9 oktober 2022
Waarom juist de Wallenloop in Heusden?  Héél simpel: 

Op eigen tempo kan iedereen een ‘binnen’-ronde van 
ca 2300 m afl eggen over de wallen, zolang het maar 
valt onder één van de volgende acti viteiten: wande-
len (eventueel met kinder- of wandelwagen), joggen, 
nordic-walking of hardlopen!  Naast het sporti eve 
karakter dat de Wallenloop biedt, kan de deelnemer 
onderweg genieten van het overweldigende ‘groene’ 
landschap, de waterparti jen en de mooie vesti ng en 
zijn diverse contouren!  

Partners:Hoofdsponsor: Sponsoren:
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Wereldranglijsten baanatleti ek 2022
Na de seizoenen onder het juk van de bestrijding van het covid-19 virus is een duidelijke opleving merkbaar 
in de sport, vooral dan bij de mannen. Vrouwen zijn voorzichti ger, bovendien zijn de kosten van levensonder-
houd enorm gestegen, een gegeven, waarvoor vrouwen meer gevoelig zijn. Onze vereniging telt slechts enkele 
mannen, die de baanatleti ek beoefenen en momenteel helaas geen vrouwen. Dus weinig nieuws van hen te 
melden. Atleti ek lijkt vooral een mannensport. Dat is jammer.

Gijs Knoppert

VROUWEN
100 m 80-84 N 1
16.88 Rietje Dijkman 82 NED
16.94 Kathy Bergen 82 USA
19.06 Mary Smith 81 USA
19.24 Kathy Skullety 80 AUS
19.32 Georgia Kightlinger 81 USA
19.56 Iris Holden 81 GBR
19.79 Ruth Jackson 81 AUS 
19.79 Mary  Robinson 80 USA
19.84 Hannelore Venn 80 GER

Dijkman staat al vele jaren in de voorste linie. Was al eens 
Master van het jaar.

800 m 50-54 
2.17.78 Maria Cerini 50 ITA
2.21.44 Marta Carabanta 54 ESP
2.21.52 Marta Camps 52 ESP
2.22.18 Marili Munnik 52 RSA
2.23.07 Simona Prunea 51 ITA
2.23.50 Sally Ceska 52 GBR
2.25.39 Charlott e Middleton 52 AUS
2.27.66 Sofi a Calzas 51 ESP

Het begint op een volwassen overzicht te lijken.

3000 m 70-74 N 1
13.54.04 Jeanett e Groesz 72 USA
14.03.96 Maria Mendes 70 POR
14.15.2 Anne Dockery 74 GBR
14.28.8 Carolyn Gale 72 GBR
14.50.56 Trees Rutt en 74 NED

Hoogspringen 40-44 N 1
1.75 Tatyana Efi menko 41 KGZ
1.59 Mira Uskalinmaki 43 FIN
1.50 Chantal Buili 42 AUT
1.50 Adela Ursana 42 ROU
1.50 Tanja van der Plas 42 NED
1.50 Janet Wigginton 41 USA

Kogel 3 kg 65-69 N 1
11.07 Tinie Hellendoorn 67 NED
10.37 Mare Kulv 65 EST
10.32 Inara Rozena 67 LAT
10.27 Liisa Makitormi 65 FIN
10.07 Monica Kendall 66 USA

MANNEN
100 m 35-39 N 1
10.19 Michael Rodgers 37 USA
10.34 Jeremy Bascom 38 GUY
10.38 Aziz Ouhadi 37 MAR
10.38 Solomon Bockarie 35 NED
10.40 Churandy Marti na 37 NED
10.41 Isaac Makwala 36 BOT
10.42 Jan Veleba 35 CZE
10.52 Gavin Smellie 35 CAN

10.53 Masayuki Yano 35 JPN
10.53 James Ellington 36 GBR

800 m 50-54 N 2
1.59.06 Andrew Larasen 51 NED
2.00.76 Mark O Shea 50 USA
2.01.03 Mark Symes 53 GBR
2.01.57 Giuseppe Fabruzzo 50 ITA
2.02.64 Bruno Genteuil 51 FRA
2.03.19 Juan Hernandez 50 ESP
2.04.11 Alfonso Rey 54 ESP
2.04.12 Charles Novak 54 USA
2.04.12 Lubomir Hrcka 53 SVK
2.04.73 Peter Brady 50 USA
2.05.01 Patrice Doucet 50 CAN
2.05.02 Mark van Gilsen 54 NED
2.06.12 Miguel Balague 51 ESP
2.06.24 Mirko Paolino 52 ITA
2.06.41 Scott  Weeks 50 USA
2.06.41 Allan Cameron 50 GBR
2.06.59 Hassan El Azouzi 54 ITA
2.07.42 Joe Viljoen 51 RSA
2.07.68 Daniel Smee 53 AUS
2.07.91 Craig Sanford 53 AUS

Larasen, Haris is de oorspronkelijke, IJslandse voornaam, heeft  het 
uit 1996 stammende record van Roland Mercelina gebroken. Het 
wereldrecord van de Amerikaan Nolan Shaheed staat op 1.58.65, 
uit 2000.

1500 m 75-79 N 3
5.16.90 Hans Smeets 75 NED
5.18.37 Jean Claude Demarque 76 FRA
5.34.14 Gary Patt on 76 USA
5.39.50 Malcom Weir 75 GBR
5.50.66 Donald Mathewson 77 AUS
5.55.27 Franco Dossano 77 ITA
5.57.92 Keishi Kogano 76 JPN
6.08.60 Yuichi Nakamura 77 JPN
6.13.99 Jerzy Kopta 76 POL
6.14.92 Dieter Kollhammer 75 GER
6.16.87 Wim Oudejans 77 NED
6.16.87 Robert de Smet 75 NED
6,20,37 Jose Abade 77 POR
6.21.50 Tadeusz Rutkowski 75 POL
6.22.67 Tm Dircer 78 IRL

Smeets staat op resp. 4 en 5 seconden van de wereldrecords over 
800 en 1500 meter.

5000 m 70-74 N 2
18.46.63 Cees Stolwijk 72 NED
18.53.70 John Bermingham 71 AUS
19.10.18 Robert Qualls 70 USA
19.35.11 Yassine Beleebes 70 AUS
19.37.46 Raymond Kahn 74 FRA 
20.08.38 Francis Pons 70 FRA
20.13.71 John Skelton 71 GBR
20.22.36 Stewon Thorp 70 GBR
20.38.17 Bert Schalkwijk 74 NED
20.40.33 Rolando di Marco 71 ITA

5000 m 75-79 avVN 1 - N 2
20.49.09 Dirk Visser 76 NED
21.38.04 Dieter Kollhammer 75 GER
21.46.09 Donald Matt hewson 77 AUS
21.47.50 Wim Oudejans 77 NED
22.04.61 Robert de Smet 75 NED
22.08.55 Franc Dossena 77 ITA
22.21.04 Gary Patt on 76 USA
22.25.88 Francesco Scorzetti   75 ITA

Een bijzonder feit, drie landgenoten in een zeer oude 
categorie.

Hoogspringen 40-44 N 1
1.95 Tymon de Jonge 42 NED
1.95 James Pilkington 41 CMR
1.91 Marti n Lloyd 42 GBR

1.90 Raymond Fletcher 42 RSA
1.90 Sammli Nurmisan 41 FIN
1.90 Michiel Lamprecht 41 RSA

Discuswerpen 1 kg 70-74 avVN 1
44.50 Patrick Hauser 70 USA
42.90 Jan van Hooft  72 NED
42.10 Xhavier Berhami 71 ALB
41.75 Aldis Putus 73 LAT
41.64 Milos Gryc 72 CZE
41.46 Karl-Heinz Beilig 72 GER
41.10 Leszek Bobrzyk 74 POL
40.52 Arild Busterud 74 NOR
40.43 Ossi Igel 71 GER
40.01 Kjell Adamski 72 NOR

Een fraaie lijst werpers.

Uitslagen
IJZERENMAN VOLKSLOOP
Weert 1-05-200-22
4 kilometer
Vrouwen 50
001. J. Hoeben 0.19.10 
009. L. Stempher 0.31.52
6 kilometer
Mannen 50
001. H. Knapen 0.31.03
006. H. Stempher 0.39.25

HUNEBEDLOOP
Borger 7-05-2022
10 kilometer
Mannen 
001. R. v.d. Graaf 0.38.34
003. H. Por 0.41.57

EMILIALOOP
Wijchen 7-05-2022
5 kilometer
Mannen 60
001. A. Neyman 0.19.58
003. J. v. Santen 0.21.01

3-5-10 K LINGEZEGENRUN
Delft  8-05-2022
5 kilometer
Mannen 35
001. M. Flipse 0.17.06
014. J. v. Santen 0.34.04

KOPJESLOOP
Delft  8-05-2022
5 kilometer
001. E. Roosken 0.18.30
007. T. White 0.20.40
013. L. Klaase 0.22.38
045. L. de Visser 0.34.42
049. H. Lansbergen 0.42.23

ZOMERAVONDCUP1
Utrecht 10-5-2022
10 kilometer
Mannen 65
001. P. Markus 0.45.06
009. C. d. Vries 0.51.25
5 kilometer
Mannen 55
001. R. d. Roos 0.18.13

013. C. Methorst 0.30.40

VOORJAARSLOOP
Epe 10-5-2022
5 kilometer
Mannen
001. M. d. Bats 0.18.20
003. GJ. Tichelaar 0.19.22
013. T. d. Vries 0.24.47
017. R. Pepping 0.26.33
025. J. v. Santen 0.36.38

VRIEND’S 4 VAN MEPPEL
Meppel 10-5-2022
5 kilometer
Mannen
001. H. Veerman 0.19.47
006. J. Stolker 0.25.52

WATERDRINKER BAANLOOP
Aalsmeer 11-5-2022
5 kilometer
Mannen
001. M. Versluis 0.16.15
002. J. Neve 0.19.19
1 kilometer
Mannen
001. M. Tylingen 0.03.52
008. B. Renkema 0.05.37

BAANLOOP 1500 / 5000 METER
Apeldoorn 11-5-2022
5 kilometer
Mannen
001. R. v. d. Wal 0.17./17
012. C. Kraajeveld 0.22.55

BAANLOOP 5 KILOMETER
Zwolle 12-5-2022
5 kilometer
Mannen
001. D. v. d. Boogaard 0.18.04
015. R. Pepping 0.25.25

LEEUWENRONDE
Kraggenburg 13-5-2022
11 kilometer
Mannen
001. D. Klappe 0.39.07
010. R. Kruis 0.48.38

RUN VAN GIETEN
Gieten 14-5-2022
10 kilometer
Mannen 60
001. H. Por 0.40.47

VLINDERLOOP
Houten 14-5-2022
21.1 kilometer
Mannen
001. D. Dubbers 1.31.20
014. J. Gendrault 2.20.36

KLEEFRUN
Apeldoorn 14-5-2022
5 kilometer
Mannen
001. G. Kollaard 0.19.08
003. GJ. Tichelaar 0.19.36

AMERONGSE KOPLOOP
Ameronge 14-5-2022
6 kilometer
Mannen
001. M. Haegens 0.21.08
020. B. v. Kommer 0.44.40

WEIRLOOP
Venlo 15-5-2022
21.1 kilometer
Vrouwen 65
001. A. v. d. Hombergh 1.59.25
Mannen 50
001. M. Yilmaz 1.20.19
1547. L. Geeraets 1.56.01
Mannen 55
001. J. Carcia 1.28.44
350. D. v. Oorschot 2.19.32
10 kilometer
Vrouwen 75
001. R. v. Loon 1.00.49

HETERUN
Heteren 15-5-2022
7.5 kilometer
Mannen
001. P. v. Beek 0.26.52
012. G. v. d. Hurk 0.31.24

Ruud Riksman
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WALLENLOOP
Naarden-Vesti ng 15-5-2022
Bastionloop 2 ronden
Mannen 55
001. R. Stuurling 0.26.24
002. R. v. Heerden 0.34.44
Mannen 65
001. A. Knijn 0.47.56

31E LEIDEN MARATHON
Leiden 15-5-2022
21.1 kilometer
Mannen sen.
001. H. Migou 1.08.05
458. B. v. Vliet 1.48.29
549. E. Bakker 1.52.13
Mannen 40
001. D. Agius 1.16.15
415. P. d. Rooij 2.16.05
42.2 kilometer
Mannen 75
001. R. Boddeke 4.35.03

VRIEND’S 4 VAN MEPPEL
Meppel 17-5-2022
5 kilometer
Mannen
001. H. Veerman 0.19.35
006. J. Stolker 0.25.43

HOOGLANDSE DORPSLOOP
Hoogland 18-5-2022
Afstand ?
Vrouwen 35
001. W. Greefh orst 0.25.44
005. T. Ploeg 0.51.37
Afstand 4,4 kilometer
Mannen rec.
001. H. Nicolaas 0.17.58
009. B. v. Kommer 0.30.09
011. J. v. Santen 0.31.06

2-E BONIFATIUSLOOP
Dokkum 21-5-2022
10 kilometer
Vrouwen
001. M. Atema 0.42.30
005. A. v. Vliet 0.48.04
Mannen
001. S. d. Jong 0.35.19
084. B. v. Vliet 0.52.05

PUTTEN POWER RUN
Putt en 21-5-2022
21.1 kilometer
Mannen
001. K. v. Pijkeren 1.16.47
017. W. Elshout 1.55.05

VRIEND’S VOOR MEPPEL
Meppel 21-5-2022
5 kilometer
Mannen
001. H. Veerman 0.19.36
005. J. Stolker 0.24.41

VESTINGLOOP
‘sHertogenbosch 22-5-2022
15 kilometer
Vrouwen 35
001. E. Albers 1.05.10
002. J. Maas 1.06.46
Mannen 55

001. P. v. Zundert 1.01.05
003. G. v. d. Hurk 1.02.55
10 kilometer
Mannen
001. R. v. Rooij 0.35.29
236. W. Martens 0.49.03

94E JAGERSPLASLOOP
Zaandam 22-5-2022
4.5 kilometer
Mannen
001. J. d. Droog 0.19.33
002. R. v. Heerden 0.20.56

RUITENBURG HALVE
Maassluis 22-5-2022
21.1 kilometer
Vrouwen 50
001. A. d. Koning 1.36.19
002. I.v. d. Pad 1.44.08
5 kilometer
Mannen
001. T. Heijkoop 0.17.05
025. J. Raaphorst 0.28.16

37E DRENTE LOOPFESTIJN
Klazienaveen 22-5-2022
10 kilometer
Mannen
001. H. Wijnja 0.35.37
005. H. Por 0.41.52

VRIEND’S VOOR MEPPEL
Meppel 24-5-2022
5 kilometer
Mannen
001. M. Bolt 0.23.03
004. J. Stolker 0.25.16

STATION TOT STATION LOOP
Dalfsen 25-5-2022
10 E-Mijl
Mannen 45
001. P. Bruinsma 0.57.39
003. E. Speets 1.00.35
127. P. Mulder 1.24.37
Mannen 55
001. H. Vldman 1.00.35
074. C. d. Vries 1.25.29

SMULBOSLOOP
Dordrecht 26-5-2022
10 kilometer
Mannen
001. P. Nabben 0.35.39
043. H. d. Jong 0.52.29

DE LOOP VAN DE LEIDSCHE RIJN
Utrecht 26-5-2022
21.1 kilometer
Mannen 35
001. J. v. Haaren 1.14.28
029. F. Koopman 1.56.29 

53E GOLDEN TENLOOP
Delft  26-5-2022
10 kilometer
Vrouwen 70
001. R. v. Loon 0.55.27
Mannen 55
001. G. d. Lange 0.35.14
046. A. Blok 0.50.52
Mannen 70

001. R. Haanstra 0.51.02
008. J. Raaphorst 0.58.09

15 KM VAN STANDDAARBUITEN
Standdaarbuiten 26-5-2022
15 kilometer
Mannen 55
001. T. Heeren 0.55.19
011. T. White 1.06.24
Mannen 65
001. C. Schrauwen 1.06.11
004. T. Klaasse 1.22.24

STUWWALLOOP
Oosterbeek 28-5-2022
10 kilometer
Mannen
001. M. Kallenberg 0.41.55
225. D. Kop 1.15.44

RONDJE SPRUNDEL
Sprundel 28-5-2022
10 kilometer
Mannen 65
001. C. Schrauwen 0.44.45
005. l. Klaase 0.46.29
5 kilometer
Vrouwen
001. A. Groen 0.20.37
033. L. d. Visser 0.34.45
Mannen
001. R. Braat 0.17.22
012. B. v. d. Bosch 0.21.15

VRIEND’S VOOR MEPPEL
Meppel 31-5-2022
5 kilometer
Mannen
001. H. Veerman 0.19.36
005. J. Stolker 0.24.21

FBK DUBBELE MIJL
Hengelo 2-6-2022
3218 meter
Mannen
001. N. t. Pas 0.09.20
141. P. Mulder 0.17.05

ZLM DON STADSLOOP
Middelburg 3-6-2022
Afstand ?
Mannen
001. E. Cappon 0.27.10
028. H. d. Jong 0.36.57
030. J. Bakker 0.37.14

DRIEDORPENLOOP
Kortenhoef  5-06-2022
7 kilometer
Mannen
001. P. Hildering 0.24.28
050. A. Knijn 0.42.46

IJZERENMAN VOLKSLOOP
Weert 5-06-2022
4 kilometer
Vrouwen 50
001. W. v.d. Broek 0.24.06
006. L. Stempher 0.32.11
7.5 kilometer
Mannen 60
001. G. Neijnens 0.39.10
005. H. Stempher 0.49.24

LELIELOOP
Ett en Leur 6-06-2022
10 kilometer
Mannen
001. B. Poppe 0.36.01
047. H. de Jong 0.50.10

LOOP NAAR DE POMP
Schijndel 6-06-2022
10 kilometer
Mannen 50
001. M. v. Dinther 0.38.52
002. G. v.d. Hurk 0.39.45
5 kilometer
Mannen 55
001. W. Setz 0.20.02
008. C. Boeijen 0.32.03

LOOP RONDJE KOEKANGE
Koekange 6-06-2022
5 kilometer
Mannen 50
001. G. Tichelaar 0.19.08
007. E. Bakker 0.23.44
008. J. Stolker 0.23.47

HIPPOLYTUSRUN MIDDELSTUM
Middelsum 8-06-2022
10 kilometer
Mannen 60
001. H. Por 0.41.45

WATERDRINKER BAANLOOP
Aalsmeer 8-06-2022
3 kilometer
Mannen
001. E. Koopstra 010.09
005. J. Neve 0.11.23

ZOMERAVONDCUP 4
Utrecht 8-06-2022
10  kilometer
Mannen 35
001. T. Boeti ng 0.34.52
009. H. de Jong 0.39.18
Mannen 60
001. B. v.d. Broek 0.41.14
5 kilometer
Mannen 45
001. A. Wiersma 0.17.06
004. M. Fiering 0.18.46
Mannen 55
001. M. Jans 0.18.37
010. C. de Vries 0.25.21
015. C. Methorst 0.30.48

PAGNEVAARTLOOP
Oudenbosch 8-06-2022
10 kilometer
Mannen 65
001. C. Schrauwen 0.43.46
004. L. Klaasse 0.48.19
5 kilometer
Mannen 5
001. J. de Jong 0.18.30
018. H. de Jong 0.24.33

PORMARGERUN
Leeuwarden 8-06-2022
10 kilometer
Mannen
001. E. de Vries 0.34.09
018. E. Bakker 0.45.01

POLDERLOOP
Amstelveen 9-06-2022
5 kilometer
Mannen
001. A. Koonenberg 0.15.53
037. C. v. Hekken 0.32.21
10 kilometer
Mannen
001. C. Huiszoon 0.32.41
038. A. Jodha 0.53.01

LOOP DOOR HOUTEN
Houten 10-06-2022
10 kilometer
Mannen 35
001. W. Baas 0.32.52
107. J. Bakker 0.56.28

CASCADELOOP
Hoogeveen 11-06-2022
5 E-mijl
Mannen 55
001. L. Hulzebos 0.29.39
003. G. Tichelaar 0.31.16

1E RONDJE SCHOOLMEESTER 
2022
Westzaan 12-06-2022
5 kilometer
Mannen
001. A. Vink 0.17.16
009. W. Bakker 0.19.08
030. R. v. Heerden 0.23.09
053. J. v. Zalinge 0.29.25
058. J. Krol 0.33.10

BRABANTSE WAL MARATHON
Bergen op Zoom 12-06-2022
21.1 kilometer
Mannen 55
001. J. v. Tilburg 1.41.46

HAASTRECHTLOOP
Haastrecht 17-6-2022
5 kilometer
Mannen
001. F. v. d. Vlist 0.16.35
045. C. Methorst 0.31.28
10 kilometer
Mannen
001. F. v. d. Vlist 0.37.11
060. W. d. Groot 0.54.24

VIOS MIDZOMERLOOP
Vaassen 18-6-2022
5 kilometer
Mannen
001. M. d. Bats 0.18.20
019. W. Mouwer 0.29.46

14E HERNENSE STRATENLOOP
Hernen 18-6-2022
10 kilometer
Vrouwen
001. M. Gerssen 0.50.09
003. M. v. d. Veerdonk 0.56.59

2E ZALKERLOOP
Zalk 18-6-2022
5 kilometer
Mannen
001. A. Mulder 0.15.44
028. P. Mulder 0.33.30

10 kilometer
Mannen
001. S. Tellegen 0.34.52
010. T. d. Vries 0.49.20

WIEZOLOOP
Wierden 18-6 2022
10 kilometer
Mannen 45
001. M. Saathof 0.36.33
003. E. Speets 0.37.13

2E RONDJE SCHOOLMEESTER
Westzaan 19-6-2022
5 kilometer
Mannen
001. J. Kramer 0.16.10
022. R. v. Heerden 0.23.17

RÛNOM MANTGUM
Mantgum 19-6-2022
5 kilometer
Vrouwen
001. C. Visser 0.22.26
002. A. v. Vliet 0.23.46
10 kilometer
Mannen
001. L. Palstra 0.36.03
016. B. v. Vliet 0.52.47

SINGELLOOP
Woerden 20-6-2022
6.5 kilometer
Mannen
001. H. v. d. Ploeg 0.22.43
049. W. d. Groot 0.32.27

ZWARTEWATERLANDLOOP
Zwartsluis 24-6-2022
6 kilometer
Mannen
001. N. Welde 0.22.46
008. T. d. Vries 0.27.44

MIDZOMERNACHTCROSS
Amstelveen 24-6-2022
5 kilometer
Mannen
001. R. Steenbergen 0.16.34
038. R. v. Heerden 0.22.41
10 kilometer
Mannen
001. B. Sti gter 0.30.44
339. A. Knijn 1.05.00

BUFFER-RUN
Bingelrade 24-6-2022
5 kilometer
Vrouwen
001. M. v. Uum 0.25.21
037. M. Wenders 0.39.01

19E LINGEWAALLOOP
Herwijnen 25-6-2022
10 kilometer
Mannen
001. T. d. Besten 0.34.16
025. R. Kruis 0.51.04

BISSINGHRUN
Ommen 25-6-2022
5 E-mijl

BUFFER-RUN
Bingelrade 24-6-2022
5 kilometer
Vrouwen
001. M. v. Uum 0.25.21
037. M. Wenders 0.39.01

19E LINGEWAALLOOP
Herwijnen 25-6-2022
10 kilometer
Mannen
001. T. d. Besten 0.34.16
025. R. Kruis 0.51.04

BISSINGHRUN
Ommen 25-6-2022
5 E-mijl
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Mannen 50
001. G. Voortman 0.31.34
018. R. Gaasbeek 0.50.25

STADSLOOP APPINGEDAM
Appingedam 25-6-2022
10 kilometer
Mannen 60
001. H. Por 0.41.20
5 kilometer
Mannen 50
001. E. d. Ruiter 0.19.47
033. P. Groen 0.27.43

3E RONDJE SCHOOLMEESTER
Westzaan 26-6-2022
5 kilometer
Mannen
001. L. Krokké 0.19.47
005. R. v. Heerden 0.22.36
014. J. Krol 0.34.03

HALVE MARATHON ROOSENDAAL
Roosendaal 26-6-2022
21.1 kilometer
Mannen 55
001. A. v. Beek 1.20.56
002. J. v. Tilburg 1.27.45
10 kilometer
Mannen 55
001. j. Ooms 0.43.05
006. H. d. Jong 0.52.13

SCHOKLANDLOOP
Schokland 30-6-2022
10 kilometer
Mannen
001. F. Snoek 0.36.40
008. F. Nijhuis 0.43.24

MIDZOMERMARATON
Apeldoorn 2-07-2022
21.1 kilometer
Mannen

001. J. v.d. Meer 1.46.49
003. R. Verhoef 1.52.22

LOPSTER TORENRUN
Loppersum 2-07-2022
10 kilometer
Mannen
001. H. Por 0.40.48

IJZERENMAN VOLKSLOOP
Weert 3-07-2022
4 kilometer
Vrouwen 50
001. J. Hoeben 0.19.52
007. L. Stempher 0.37.10
7.5 kilometer
Mannen 60
001. G. Hertogs 0.35.36
005. H. Stempher 0.49.59

4E RONDJE SCHOOLMEESTER 
2022
Westzaan 3-07-2022
10 kilometer
Mannen
001. R. Speldenbrink 0.34.54
011. W. Bakker 0.45.24
018. R. v. Heerden 0.47.41

VOLKSLOOP
Appelscha 8-7-2022
4 E-mijl
Vrouwen 40
001. M. Lokhorst 0.26.59
003. A. v. Vliet 0.30.31
Mannen 50
001. B. Thunker 0.23.35
019. B. v. Vliet 0.33.58

GEMERT CITY RUN
Gemert 9-7-2022
10 kilometer
Mannen
001. M. v. Kessel 0.32.43
034. G. v. d. Hurk 0.41.47

VOORTHUIZEN LOOPT
Voorthuizen 9-7-2022
5 kilometer
Mannen 35
001. G. Wassink 0.15.49
113. J. v. Santen 0.35.57

TRAIL & WALK FESTIVAL
Dieren 9-7-2022
58 kilometer
Mannen
001. M. Klaasse 4.30.40
024. F. Nijhuis 7.27.44
14 kilometer
Mannen
001. J. Kats 0.55.13
015. W. Wiggemans 1.15.44

LINGEZEGENRUN
Elst 10-7-2022
10 kilometer
Mannen 35
001. N. Staring 0.34.50
004. P. d. Bruijn 0.39.01

DEURNE CITY RUN
Deurne 16-7-2022
5 kilometer
Vrouwen / Mannen
001. T. Duisters 0.15.23
056. P. Loverbosch 0.31.49

HALVE MARATHON LAUWERS-
OOG-ULRUM
Ulrum 30-7-2022
21.1 kilometer
Mannen 60
001. G. v. d. Hurk 1.31.22
003. D, Visser 1.37.58
10 kilometer
Mannen 60
001. K. Vos 0.38.03
010. S. Brouwer 1.03.12

EIGEN OPGAVE
Marion Wenders
1-5 21.1 km 3.31.56 Lauf WeiterV)
3-5 21.1 km  Ruimte Challange(V)
4-5 10 km 1.41.40 City run Hongkong(V)
6-5 15 km 2.29.47 Mermaid Special(V)
8-5 10 km 1.33.22 Lauf Weiter(V 2e V65)
9-5 5 km 0.48.00 City run New York(V)
10-5 5 km 0.48.20 City run Sydney(V)
11-5 5 km 0.46.45 City run Rio(V)
15-5 21.1 km 3.01.42 Weirloop Venlo
17-5 9.75 km 1.30.34 Wizard9.3/4(V)
18-5 21.1 km 3.28.42 The Crown Run(V)
21-5 10 km 1.52.43 Tosti Trail Brunsum
22-5 21.1 km 3.29.56 Lauf Weiter(V)1e V65
24-5 21.1 km 3-31-59 City run HongKong(V)
27-5 16.1 km 2.39.04 Lente run(V)
29-5 21.1 km 3.31.22 Lauf Weiter(V)1e V65
31-5 10 km 1.41.04 Lion Special(V)
5-6 5 km 0.47.20 Virtueel
9-6 5 km 0.46.51 City run Hongkong(V)
10-6 10 km 1.25.08 Maastricht mooiste(V)
13-6 21.1 km 3.32.09 City run Sydney(V)
19-6 21.1 km 3.22.46 Lauf Weiter(V)1eV65

21-6 21.1 km 3.20.59 City run Rio(V)
25-6 14 km 2.30.53 Bear Trail Belgiê(V)
26-6 5 km 0.47.41 Lauf Weiter(V)2eV65
29-6 42.2 km 7.01.37 Virtueel
3-7 21.1 km 3.30.21 114ste Lauf Weiter(V)1e V65
6-7 25 km 4.14.16 Wizard 9.3/4 (V)
9-7 8 km 1.07./0 Brunsum
10-7 21.1 km 3.24.37 115ste Lauf Weiter(V)1e V65
13-7 21.1 km 3.30.43 Fast, Early, Slow(V)
15=7 25 km 4.18.54 Fast, Early, Slow(V)
16-7 15 km 2.29.03 Fast, Early, Slow(V)
17-7 21.1 km 3.31.53 Lauf Weiter(V)1e V65
22-7 5 km 0.50.08 Rainbow(V)
24-7 10 km 1.29./42  Kermisrun Tilburg(V)
25-7 10 km 1.36./21 Rainbow(V)
27-7 21.1 km 3.28.11 Rainbow(V)
30-7 21.1 km 3.31.42 Explore de veluwe(V)
31-7 15 km 2.32.29 Lauf Weiter(V)1e V65

(V) = Virtueel

Datum Evenement Provincie

September
donderdag 01-09-2022 Stratenloop van Genderen Genderen NB 
zaterdag 03-09-2022 DijkhuizenRun Ruinerwold DR 
 Triasrun Harderwijk GE 
 Plinq Loopfestijn Dalfsen Dalfsen OV 
 RCN de Roggeberg Loop Appelscha FR 
 Kustloop Vrouwenpolder Vrouwenpolder ZE 
 Veluwse TrailRun Ermelo GE 
 Loop naar de pomp Noordeloos ZH 
 Proostmeerloop Wagenborgen Wagenborgen GR 
 Dorpsloop Nieuwland Nieuw- en St. Joosla ZE  
zondag 04-09-2022 N70 trail Nijmegen GE 
 Marktstadrun Purmerend NH 
 30 van Amsterdam Noord Amsterdam NH 
 TCS Amsterdam Marathon Trainingsloop 30k Amsterdam NH 
 34e Halve Marathon Nieuwkoop Nieuwkoop ZH 
 12e Nazomerloop Schoonhoven ZH 
 SPJ Stratenloop 't Bels Lijntje Baarle-Nassau NB 
 Kuilenloop Mill/Langenboom Mill/Langenboom NB 
 Hema IJzerenman 500E Volksloop Weert LI 
 Bert Timmer Memorial Loop Duiven GE 
 21e DijkenLoop Beneden-Leeuwen GE 
 Aerofitt inflatable run Duiven GE 
 Jaomerdal Trail Venlo LI 
dinsdag 06-09-2022 Trainingstraject Zevenheuvelen Nijmegen GE 
 's Heerenloop Ermelo GE 
 30e Salverda Berkumloop Zwolle (Berkum) OV 
woensdag 07-09-2022 Trailrunfestival Sent  (Zwitserland) (SUI)  
 De Hypotheker Beekloop Eindhoven NB 
 Hulckesteijnloop Nijkerk GE 
vrijdag 09-09-2022 WEA Stadsloop Goes Goes ZE 
 Brabants Kampioenschap 10 km op de weg Berghem NB 
 Pesserrun Pesse DR 
 Citytrail Middelburg Middelburg ZE 
zaterdag 10-09-2022 Run2Day Vlinderloop Houten UT 
 Padualoop Boekel NB 
 4 mijl van Oldehove Oldehove GR 
 Kramp Run Varsseveld GE 
 Wildman Run Sleen Sleen DR 
 Airborne Freedom Trail & Nightrun Arnhem GE 
zondag 11-09-2022 Lingezegen RCVRY Run Elst GE 
 Sluizenloop Nieuwegein UT 
 Maasstadloop Rotterdam ZH 
 Quikrun Roosendaal NB 
 MCB Direct Parelrun Eersel NB 
 35e Vescom Halve Marathon Deurne NB 
 32e Parelloop Brunssum LI 
 Appeltjesloop Tiel GE 
 Menzis Singelloop Enschede Enschede OV 
 kika loop Spijkenisse ZH 
 De Vossemeren Run Lommel  (BEL)
  Veldwerk Halve marathon Oostland Pijnacker ZH 
 I Run Amsterdam Amsterdam NH 
 Airborne Freedom Run & kidsrun Arnhem GE 
woensdag 14-09-2022 AVA Waterdrinker Baanloop september 2022 Aalsmeer NH 
vrijdag 16-09-2022 Wildlands Run Emmen Emmen DR 
zaterdag 17-09-2022 DePosbankTrail De Steeg GE 
 Bolloop Utrecht UT 

Trimloop en wedstrijdkalender
Detailinformatie is te vinden op hardlopen.nl
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 One en Only VeenStenenTijdperk marathon Roelofarendsveen ZH 
 Zonsopkomstloop Holten OV 
 Heideloop trailrun Ermelo GE 
 4 Mijl van Assen Assen DR 
 Bali Runners Bosloop Oostelbeers NB 
 Scheelhoek-Plus Run Stellendam ZH  
zondag 18-09-2022 Freedom Run - Liberty Loop Geldrop NB 
 Obvion RUN Heerlen LI 
 Zilte Zoen KlimduinRUN Schoorl NH 
 41e Bikse Natuurmarathon Hilvarenbeek NB 
 Halve en Kwart marathon van Cranendonck Soerendonk NB 
 Conti web Maasheggenloop Boxmeer NB 
 Gipmans Planten Kwaakerrun Venlo LI 
 UrbanCityRUN053 Enschede OV 
 Dam tot Damloop Lawyers for Lawyers Amsterdam NH 
 Smokkelaarstrail Goirle NB 
 Lopers Company Tilburg Run Tilburg NB 
dinsdag 20-09-2022 Coopertest, 1000m 1 Em en 5000m, Epe GE 
vrijdag 23-09-2022 Lichtjesroute Run Eindhoven NB 
zaterdag 24-09-2022 100 Bruggenloop Leiden ZH 
 Thaisner DorpsRun Thesinge GR 
 Rijk Zwaan Loop 's-Gravenzande ZH 
 Heiderun Ede GE 
 Woellust Run Wildervank GR 
 Zudrun Zevenaar GE 
zondag 25-09-2022 De Posbankloop Velp (Gld) GE 
 Vitaal-Zuid Run Groesbeek GE  
 FysioFitness Beweeg Kermisloop Belfeld LI 
 36e AMAKloop Akersloot NH 
 TCS Amsterdam Marathon Trainingsloop 30k Amsterdam NH 
 Texel Halve Marathon Oosterend Nh NH 
 3e Viva la Vida Run Kerkrade LI 
 Auto Aalti nk - CityRun Nijverdal Nijverdal OV 
 Jouster Merke Loop Joure FR 
 Raamvallei Duomarathon Land van Cuijk NB 
 Mooi Ruinen Run Ruinen DR 
 Texel Halve Marathon Den Burg-Texel NH 
 Sfeervol Meerssen Run Meerssen LI 
woensdag 28-09-2022 Science Park Run Amsterdam NH 
vrijdag 30-09-2022 Kustmarathon Zeeland Ladiesrun Zoutelande ZE 
 Kustmarathon Zeeland Light Kustrun Zoutelande ZE 
  
Oktober
zaterdag 01-10-2022 Lexis Crossloop Zuidwolde Zuidwolde DR 
 COOP Eemsmondloop Uithuizermeeden Uithuizermeeden GR 
 Sri Chinmoy 6 uursloop Amsterdam NH 
 7e Molenloop Alblasserdam ZH 
 Rott emerenloop Bleiswijk ZH 
 Kustmarathon Zeeland Zoutelande ZE 
 Kustmarathon Zeeland Mini Marathon Zoutelande ZE 
 BestLiving Jutbergtrail Dieren GE 
 Brekeld Runners Trail Rijssen OV 
 7e OnderdijksRun Kampen OV 
 RoldertorenRun Rolde DR 
zondag 02-10-2022 Devil's Trail Utrechtse Heuvelrug Doorn UT 
 Twiskemolenloop Landsmeer NH 
 AV Spirit Wintercup Lelystad FL 
 53e Langs de Gouwe loop Waddinxveen ZH 
 Amgen Singelloop Breda Breda NB 
 Orion Bridge to Bridge Run Blerick - Venlo LI 
 Halve Marathon Oldenzaal Oldenzaal OV 
 staddijkloop Nijmegen GE 
 Broekstaclerun Broekland OV 
woensdag 05-10-2022 Baanloop 5000m Apeldoorn GE 

vrijdag 07-10-2022 Zwolse Ladies Run Zwolle OV 
zaterdag 08-10-2022 Veluwepoort-najaarsloop Nijkerk GE 
 Landgoed Twente Marathon Rossum OV 
 AH Elzinga Reest-Run Meppel DR 
 Run for the Message Oldebroek Oldebroek GE 
 VENOseloop Vollenhove OV 
zondag 09-10-2022 10e Loop tegen Kanker Warmond ZH 
 Hoge Veluwe Loop Hoenderloo GE 
 86e Sloterplasloop Amsterdam NH 
 Herfstloop Twente Enschede OV 
 39e Wallenloop Heusden OV 
 Wijkse Dijkenloop Wijk bij Duurstede UT 
 Bergse Plasloop Hillegersberg ZH 
 Wett er- en Willerun Burgum FR 
woensdag 12-10-2022 AVA Waterdrinker Baanloop oktober 2022 Aalsmeer NH 
vrijdag 14-10-2022 Jigler - Run by Night Barneveld Barneveld GE 
 Nightt rail Goes ZE 
zaterdag 15-10-2022 TCS Amsterdam Marathon Trainingslopen Amsterdam NH 
 1 Mijl in Line Klaaswaal ZH  
 De Wolderwijdloop Zeewolde FL 
 Zuidlaardermarktloop Zuidlaren DR 
 Halve Marathon Barendrecht Barendrecht ZH 
zondag 16-10-2022 Molenhoeks Makkie Molenhoek LI 
 TCS Amsterdam Marathon + Trainingslopen Amsterdam NH 
zaterdag 22-10-2022 Huis & Hypotheek Ekensteinloop Appingedam Appingedam GR 
 46e Dijkloop Schoonhoven ZH 
 Posbank Trail Canitrail & Walk Rheden GE 
zaterdag 29-10-2022 Typhoonloop Gorinchem ZH 
 Diepe Hel Holterbergloop Holten OV 
 Dwingelderveldloop Dwingeloo DR 
 Marathon Oldebroek Heerde GE 
 Gaasterland Trail Balk/Harich FR 
zondag 30-10-2022 ON Running Duinentrail Schoorl Schoorl NH 
 Gaasperplasrun Amsterdam NH 
 Lidl Wolfskamerloop Huizen NH 
 Van Oers Marathon Brabant Ett en-Leur NB 
 JUMBO Halve Marathon Doeti nchem Doeti nchem GE 
 Bosloopcompeti ti e Harderwijk GE 
 Zeemijlenloop Delfzijl Delfzijl GR 

November
zaterdag 05-11-2022 Vesti ngstadRun Woudrichem NB 
 Najaarsloop  Epe GE 
 Kleintje Berenloop en jeugdloop West-Terschelling FR 
zondag 06-11-2022 Alphense Bergen Trail Alphen NB 
 14e Drechtstadloop Dordrecht ZH 
 Marathon van Rooi Sint-Oedenrode NB 
 Twentse Smokkeltrail Losser OV 
 Pingelloop 202, Haaksbergen OV 
 Berenloop Terschelling Terschelling-West FR 
 Thorbecke / KWF run Zwolle OV 
woensdag 09-11-2022 AVA Waterdrinker Baanloop november 2022 Aalsmeer NH 
vrijdag 11-11-2022 Devil's Trail Schiermonnikoog Schiermonnikoog FR 
zaterdag 12-11-2022 Run2Day Haagse Duinentrail Den Haag ZH 
 Zandenplasloop Nunspeet GE 
zondag 13-11-2022 Olympisch Stadionloop voor Unicef Amsterdam NH 
 23e Eenhoornloop Hoorn Nh NH 
 Boscross NSL  Noordwijk ZH 
 Klaverbladloop 13 november 2022 Zoetermeer ZH 
 Montf erlandse Herfstrun Beek Montf erland GE 
zondag 20-11-2022 De Ronde Venen marathon Abcoude UT
 Zevenheuvelenloop Nijmegen GE
zaterdag 26-11-2022 53e Wilhelm makelaars Horaloop Bennekom GE 
zondag 27-11-2022 Spijkenisse-Spark Marathon Spijkenisse ZH 

 Herfstloop Twente Enschede OV 
 39e Wallenloop Heusden OV 
 Wijkse Dijkenloop Wijk bij Duurstede UT 
 Bergse Plasloop Hillegersberg ZH 
 Wett er- en Willerun Burgum FR 

 AVA Waterdrinker Baanloop oktober 2022 Aalsmeer NH 
 Jigler - Run by Night Barneveld Barneveld GE 

 Nightt rail Goes ZE 
 TCS Amsterdam Marathon Trainingslopen Amsterdam NH 

 1 Mijl in Line Klaaswaal ZH  
 De Wolderwijdloop Zeewolde FL 
 Zuidlaardermarktloop Zuidlaren DR 
 Halve Marathon Barendrecht Barendrecht ZH 

 Molenhoeks Makkie Molenhoek LI 
 TCS Amsterdam Marathon + Trainingslopen Amsterdam NH 

 Huis & Hypotheek Ekensteinloop Appingedam Appingedam GR 
 46e Dijkloop Schoonhoven ZH 
 Posbank Trail Canitrail & Walk Rheden GE 

 Typhoonloop Gorinchem ZH 
 Diepe Hel Holterbergloop Holten OV 
 Dwingelderveldloop Dwingeloo DR 
 Marathon Oldebroek Heerde GE 
 Gaasterland Trail Balk/Harich FR 

 ON Running Duinentrail Schoorl Schoorl NH 
 Gaasperplasrun Amsterdam NH 
 Lidl Wolfskamerloop Huizen NH 
 Van Oers Marathon Brabant Ett en-Leur NB 
 JUMBO Halve Marathon Doeti nchem Doeti nchem GE 
 Bosloopcompeti ti e Harderwijk GE 
 Zeemijlenloop Delfzijl Delfzijl GR 

 Vesti ngstadRun Woudrichem NB 
 Najaarsloop  Epe GE 
 Kleintje Berenloop en jeugdloop West-Terschelling FR 

 Alphense Bergen Trail Alphen NB 
 14e Drechtstadloop Dordrecht ZH 
 Marathon van Rooi Sint-Oedenrode NB 
 Twentse Smokkeltrail Losser OV 
 Pingelloop 202, Haaksbergen OV 
 Berenloop Terschelling Terschelling-West FR 
 Thorbecke / KWF run Zwolle OV 

 AVA Waterdrinker Baanloop november 2022 Aalsmeer NH 
 Devil's Trail Schiermonnikoog Schiermonnikoog FR 

 Run2Day Haagse Duinentrail Den Haag ZH 
 Zandenplasloop Nunspeet GE 

 Olympisch Stadionloop voor Unicef Amsterdam NH 
 23e Eenhoornloop Hoorn Nh NH 
 Boscross NSL  Noordwijk ZH 
 Klaverbladloop 13 november 2022 Zoetermeer ZH 
 Montf erlandse Herfstrun Beek Montf erland GE 

 De Ronde Venen marathon Abcoude UT
 Zevenheuvelenloop Nijmegen GE

 53e Wilhelm makelaars Horaloop Bennekom GE 
 Spijkenisse-Spark Marathon Spijkenisse ZH 
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