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

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

IN MAART EN NOVEMBER
Voor iedere loper toegankelijk

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

inschrijven: 
via inschrijfformulier op de site

niet inbegrepen:
•   vervoer naar en van Harlingen 
 en kosten boottocht
•   consumpties

In Memoriam Piet Gerrits
Via dochter Susan ontvingen wij het trieste bericht van het overlijden van avVN wedstrijd lid Piet 
Gerrits uit Cuijk. 

Eerder dit jaar kregen Gijs (van den Hurk) en ik het verzoek van Susan om in de archieven van het 
avVN nieuws een “looplamp-interview” van Huub Vrenken met Piet Gerrits op te zoeken, zodat zij 
dit samen nog eens konden lezen. Gelukkig lukte het dit interview te vinden en naar Susan te mailen. 
In onderstaande mail over het overlijden van haar vader refereert Susan hieraan.

Wij wensen zijn vrouw Pieta en verdere familie heel veel sterkte met het verwerken van dit grote 
verlies.

Bestuur avVN

Hallo Gijs en Toon,

Zo fijn dat jullie in mei nog dat interview gevonden hadden, hij vond het zo leuk om te lezen. Helaas moet 
ik mededelen dat mijn vader op 22 september thuis is overleden. 
We zijn er kapot van, het gemis is gigantisch groot. 
Eind februari 2019 werd hij heel onverwacht ziek. Griepje dachten wij en huisarts eerst. Hij werd steeds 
zieker, naar ziekenhuis. Longontsteking en begin hersenvlies ontsteking. Gelukkig sloeg antibiotica goed 
aan. Maar bloedwaarden bleven slecht en wilden ze snel onderzoeken in het ziekenhuis. Binnen 24 uur 
diagnose; acute leukemie en op 75 jarige leeftijd is dat meteen ongeneeslijk. 
Wat een onvoorstelbare dreun was dat. 
We waren de dag voordat hij ziek werd samen nog 10 km wezen hardlopen en hebben gezwommen in de 
avond. Toen was er niks aan de hand. 

Nu ineens was alles weg, van de een op andere dag een fatale diagnose. Alleen chemo om tijd te rekken. 
Chemo’s sloeg niet aan. 
Werd hij alleen maar zieker van en slechter ter been (vreselijk voor een echte hardloper). 
Hij heeft het nog 1,5 jaar volgehouden. 22 september is hij overleden. 
Vreselijk. Hij stond nog zo midden in het leven, nog lekker aan het hardlopen, zijn passie. En met zijn 2 
kleinkinderen in de weer. 
Hij vond het vreselijk om ineens niet meer te kunnen hardlopen. Ongeveer 30 jaar zijn grote hobby.  
31 januari 2018 liep hij zijn laatste officiële wedstrijd in Pfalzdorf Duitsland. 2e plaats 75+. 

Hij was een trots lid van de avVN en een gepassioneerd hardloper. Zeker als 50+ er heeft hij veel prijzen 
gewonnen in zijn categorie. En als 70+ en 75+ veel prijzen in Duitsland. Zo vaak de 7 heuvelenloop.. nu 
nooit meer.

Hij is thuis in Cuijk overleden, 12 dagen voor zijn 77e verjaardag. 

Susan Gerrits (dochter) 

5 oktober 1943 – 22 september 2020)


