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Naschrift Bestuur Ranglijsten 2021

Kilometerteller 2020

In de eerste plaats betreuren wij het zeer dat Philip zijn
werk voor de ranglijsten niet wil en kan voortzetten.

Het einde van een bewogen, maar voor velen in de letterlijke zin “een te weinig bewogen” jaar ligt bijna achter ons.

Wij vinden het jammer dat dit is gebeurd naar aanleiding van uitlatingen in “de wandelgangen” in plaats
van op de daarvoor bestemde gelegenheid, zoals een
jaarvergadering. We hebben begrip voor zijn beslissing en bedanken hem van harte voor zijn inspanningen in de huidige jaargang van de ranglijsten.

Wat betreft de voortgang van de
ranglijsten:

Toon Verkerk

Zoals door Philip in bovenstaand artikel al beschreven zal het Bestuur de ranglijsten uitvoeren zoals
tijdens de jaarvergadering van 27 juni jl. is besloten;
De ranglijsten 2021 zullen worden samengevoegd
met de ranglijsten 2020 waarbij virtuele wedstrijden
NIET worden meegeteld. Deelnemers aan de ranglijsten hebben dus dit keer 2 jaar de tijd om hun beste
prestaties op de verschillende afstanden te behalen.

Deelnemers die in 2021 in een oudere leeftijdscategorie komen, mogen hun resultaten van 2020 meenemen naar die oudere categorie.
Per 1 januari zal de administratie van de ranglijsten
worden waargenomen door het bestuurslid Toon
Verkerk. Tijdens de jaarvergadering van 2021 kan
een definitieve vervanger voor Philip de Bruijn worden aangesteld. Tevens kunnen dan voorstellen gedaan worden om de organisatie van de ranglijsten
eventueel aan te passen.
Uitslagen gelopen in 2021 kunnen volgens de bekende regels (zie artikel ranglijsten avVN 2020) gemaild
worden naar verkerktoon@gmail.com (De uitslagen
gelopen in het eerste half jaar dienen vóór 15 juli
2021 gemeld te zijn)
Namens het Bestuur avVN
Toon Verkerk

Wel en wee in de vereniging
Al weer de laatste “wel en wee” van dit rare jaar 2020.
Omdat alle fysieke lopen zijn/worden/werden afgelast, kom ik dus ook weinig leden tegen, zodat het
“wel en wee” nauwelijks bij mij binnen komt.
Nog steeds is Cees Methorst niet tevreden over
hoe het met hem gaat. De ene keer loopt hij met
loopmaatje Rob Stofberg 5 km binnen het half uur
en de andere keer moet hij na 400 m al gaan wandelen of stoppen. Zijn chemokuren zouden binnenkort stoppen, hij hoopt dat het dan beter zal
gaan. En dat hopen wij natuurlijk ook voor Cees.
Johan van Santen

Ook ging het even niet zo goed met John van Gilst:
Nadat in oktober 2016 bij John prostaatkanker
geconstateerd was, is hij in de jaren na de behandeling behoorlijk in gewicht toegenomen (ca. 7
kg, nu 75kg). Na overleg met de uroloog mocht
hij na 18 maanden stoppen met de hormoon behandeling. In Nederland is het protocol hiervoor
normaal 3 jaar. Bij de halfjaarlijkse bloedcontrole
blijkt de PSA waarde nog steeds 0,001% te zijn,
hetgeen een prima resultaat is. Bij een training in
juni 2020 kreeg John plotseling pijn in de borst. Na
een bezoek aan de huisarts vond een uitgebreide
bloedtest met 17 items plaats. Hieruit bleek het
bloed iets te dik te zijn. Het gevolg was preventief bloed verdunnende medicijnen slikken en 3
dagen een computer op de borst dragen om het
hartritme in kaart te brengen. Twee weken hierna
bleek zijn rechterbeen behoorlijk dik te zijn. Dit
was een trombose been. Verder onderzoek was
nodig op de afdeling Cardiologie. De hartritme
stoornis bleek van ernstige aard, zodat in september Cardioversie (stroomstoot onder halve
narcose om het ritme gereset te krijgen) gedaan
zou worden. Op de dag van de behandeling was
het hartritme ineens weer normaal. Hierdoor kon
John onverrichter zake naar huis. De stoornissen
bleven echter aanhouden. Dit was goed te merken
tijdens de trainingen waarin af en toe gedwongen

gewandeld moest worden. Achteraf bleken er al
indicaties van de klachten te zijn. In twee jaar is
er een enorme geleidelijke achteruitgang van het
prestatie vermogen geweest. De cardioloog stelde
voor om een ablatie te laten doen. Dit hield in, het
inbrengen van een katheter via de liesader naar
het hart. Bij John was dat naar de rechter boezem.
Via warmte straling wordt weefsel weggebrand.
Op 14 oktober is deze operatie uitgevoerd. De
klachten zouden nog drie maanden voor kunnen
komen, omdat het litteken in het hart moet herstellen. Daarna volgt evaluatie met de cardioloog.
Voorlopig kijkt John met een gerust hart!! naar de
toekomst en hoopt hij toch weer redelijk te kunnen presteren.
Begin september van dit jaar was er een jubileum
te vieren in Dalfsen. Henk Borgmeijer, de bekende speaker uit Dalfsen, vierde zijn 40-jarig speakerschap. Door de Corona ook voor Henk een raar
jaar; sinds maart heeft hij haast geen wedstrijden
meer kunnen verslaan. Hij heeft dan ook zijn
saxofoon uit het stof gehaald en probeert op die
manier zijn vrije tijd wat in te vullen. Ook goede
afspraken gemaakt met de buren, zodat zij niet
hoeven te verhuizen. Henk staat nog wel in tweestrijd voor de tijd na Corona: stoppen of doorgaan.
Ik denk dat vele lopers hopen dat het laatste van
deze twee mogelijkheden gekozen wordt, want
anders wordt het wel heel stil bij de lopen! (lees
ook het interview met Henk elders in dit blad)
Uiteraard hopen we met z’n allen dat 2021 voor
iedereen een beter jaar gaat worden, zodat we
weer kunnen doen wat we willen, zonder al die
“spelregels:, weer lekker naar een restaurant, op
vakantie en natuurlijk voor onze doelgroep weer
lekker meedoen met de georganiseerde wedstrijd- en trimlopen.

Ook de deelnemers aan de kilometerteller zullen ongetwijfeld reikhalzend uitkijken naar een tijd zonder
Corona. Helaas is daarop nog weinig zicht. Aan mij
toch de taak om u te informeren over de afwikkeling
van het jaar 2020 wat betreft de kilometerteller. Voor
wat betreft de registratie van de gelopen kilometers is
er een keuze uit onderstaande mogelijkheden:
1. U laat dit jaar geen kilometers registreren, omdat
u (te) weinig of geen wedstrijdkilometers heeft gemaakt.
Als u hiervoor kiest, stuurt u geen boekje ter controle
naar mij op en hoeft u voor het komende jaar GEEN registratiekosten (€ 6,00) te betalen. Uw gelopen kilometers
van 2020 blijven natuurlijk wel staan en worden opgeteld bij het nog te lopen aantal kilometers in 2021. Op
een dan eventueel te bestellen herinneringsplaatje komt
te staan “2020/2021”
2. U laat dit jaar wél u gelopen kilometers registreren.
In dit geval verandert er niets ten opzichte van voorgaande jaren. U stuurt het kilometerboekje op (uiterlijk
15 januari 2021) en u betaalt de gebruikelijke kosten.
LET OP: Indien u aan meer dan 5 virtuele wedstrijden heeft deelgenomen, dient u uw kilometers dit
jaar wel te laten registreren. Dit omdat de controle
hiervan meer tijd vraagt en ik dit voor wat betreft
2020 wil afsluiten.

Wat betreft de virtuele wedstrijden is het belangrijk
om het bewijs van inschrijving en het bewijs van deelname (via een uitslag, Strava, Garminconnect e.d.) in te
dienen. Velen hebben dit al gedurende het jaar gedaan
en kunnen dan volstaan met een optelling van de kilometers in het boekje.
Tenslotte: Vanaf 14 oktober zijn er helaas weer nieuwe
regels opgesteld voor wat betreft het organiseren van
evenementen. Wij volgen hierin weer de richtlijnen
van de atletiekunie, zodat met terugwerkende kracht
vanaf donderdag 15 oktober tot nader order gelopen
kilometers (buiten de virtuele kilometers) NIET meegeteld worden. Deelnemers aan de kilometerteller
krijgen direct een mailbericht wanneer deze maatregel niet meer van kracht is. zie atletiekunie.nl/nieuws:
Op 13 oktober heeft het kabinet de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus verscherpt. De aangescherpte maatregelen gaan in vanaf 14 oktober 22.00 uur.
Voor de (atletiek)sport houden deze maatregelen in dat
voor iedereen vanaf 18 jaar geldt:
• wedstrijden zijn niet toegestaan
• publiek is niet welkom bij trainingen
• sportkantines, kleedkamers en douches zijn gesloten
• alle evenementen zijn verboden dus ook hardloopevenementen (recreatief)
Ook in de periode van 24 maart tot en met 30 juni was
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Prijsuitreiking kilometer-teller
Evenals voorgaande jaren willen we de nummers 1, 2 en
3 van de kilometerteller bij zowel de mannen als de vrouwen huldigen tijdens de Vlinderloop in Houten.

De start is om 11.30 uur voor sportcomplex “De Wetering” van Korfbalvereniging Victum aan de Hefbrug
te Houten. De prijsuitreiking van de kilometerteller zal
om 10.30 uur plaatsvinden.

In oktober jl. is er tijdens de 1e Vlinderloop van het
seizoen 2020/2021 een geslaagde “coronaproof”
editie gehouden, waarbij deelnemers zich vooraf
moesten inschrijven. Per afstand was er een beperkt
aantal deelnemers. In overleg met loopgroep Houten
kunnen we aan de editie van 13 maart 2021 (mits
deze door mag gaan) avVN leden en kilometertellers
laten deelnemen. Deelnemers aan de kilometerteller
worden daarover via de mail geïnformeerd en ook de
leden kunnen in het avVN nieuws nummer 1 van februari 2021 hierover meer lezen.
De afstanden die in Houten gelopen kunnen worden
zijn: 5,2 km, 11,1 km, 15,2 km en de Halve Marathon
(21,1 km)

Vlinderloop Houten - 13 maart 2021

Toon Verkerk

