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Door de vlijtige aanpak van de stichting
Utrechts landschap van ons stukje Neder-
land maakt niet alleen de flora een belang-
rijke verandering door. Struiken zijn
verwijderd en bomen rigoureus gekapt. De
open plekken deden in begin nogal kaal
aan maar inmiddels is het gestuurd herstel
ingetreden en we mogen zowaar spreken
van een frisse aanblik. Wat nu een beetje
aan de aandacht dreigt te ontsnappen is
de fauna, het roerend bosgoed als het
ware. Natuurlijk konijnen, duiven, reeën…
ze zijn er nog volop en laten zich regelma-
tig zien, maar door de open structuur van
het landschap is er ook meer zicht op de
voortbewegende, zich soms voortslepende
bosgebruikers.
Als tip wil ik graag meegeven om tijdens je
wekelijkse trainingen eens goed om je
heen te kijken.  Met name de mei maand is
een periode bij uitstek voor bijzondere ob-
servaties. Naast de al eerder in deze rubriek
beschreven komst van “Bor” (de wolf) blijkt
ons Birkhoven meer en meer ingenomen
door vreemde loopvogels. In de meest
wilde kleuren en variaties worden ze aan-
getroffen. Wat opvalt is het toenemend
aantal meldingen van de Harrejakkes. Een
volledige beschrijving  van deze bijzondere
bosgebruiker is te vinden op de site in de
inmiddels  digitale almanak van onze club:

“lopende zaken”. Een must-have naslag-
werk. Hierin valt uitvoerig te lezen dat het
hier een seizoen gebonden fenomeen be-
treft.   Zo rond de huidige periode (begin
mei) ontdoen deze bosgebruikers zich van
hun onderhand wat muffe wintervacht.
De lange tight wordt vervangen door een
korte, waardoor een onbelemmerde kijk
ontstaat op het zo zorgvuldig gekoesterde
loopgereedschap. In dit stadium, zo op het
oog broos en fragiel, waarbij de kleur vari-
eert van licht roze tot haast doorschijnend
roomwit. Dit is een beetje afhankelijk van
de omgevingstemperatuur, bij kou laat
zich nog wel eens een grauw paarse sluier
zien, soms aangevuld met een vaag
blauwachtige nerf van bloedvaten en vlek-
ken.
Nee, de winterperiode mist zijn uitwerking
niet. Van een lichte beharing wordt ook
niet vreemd opgekeken. Dit alles verklaart
waarom er in deze fase vaak wordt gespro-
ken over: “de blote Harrejakkes".   
Echter geen paniek! Het loopmateriaal
blijkt zich te gedragen als een kameleon en
is in staat zich tijdens het zomerseizoen te
transformeren van spierwit naar lichte kaki
tot diepbruin.  Uitzonderingen natuurlijk
daar gelaten.  Deze metamorfose heeft
een directe verband met de hoeveelheid
buitenlucht en zon.  En juist wanneer het
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karkas er weer puik uitziet, zo tegen het
einde van de zomertijd gaan we het lang-
zaam steeds meer maskeren door het te
bedekken met een zorgvuldig geselecteerd
stoffen omhulsel. Een zogenaamd “setje”.
In een eerder schrijven heb ik dit reeds uit-
voerig uit de doeken gedaan. Deze gedaan-

tewisseling doet zich steeds volgens een
vast patroon voor en gaat in gelijke tred
met het wisselen van de seizoenen. Een cy-
clus die zich al decennia lang voltrekt en
garant staat voor een succesvol voortbe-
staan van onze vereniging.  

Theo Berens

A l g e m e n e  L e d e n v e r g a d e r i n g  

In de maand mei vindt weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats.
I.v.m. verschillende loopactiviteiten vindt deze vergadering dit keer niet op
woensdag maar op donderdagavond plaats: 

Donderdag 10 mei 2011 Clubgebouw Birkhoven
Welkom vanaf 19.45 uur
Aanvang vergadering om 20.00 uur
Rond 21.00 uur is er pauze

De stukken liggen vanaf 1 mei voor geïnteresseerden gereed in het clubgebouw.

De voorlopige Agenda ziet er als volgt uit: 
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen van de secretaris
3. Verslagen: Verslag alg ledenvergadering d.d. 18 mei 2011

Jaarverslagen 2011 bestuur en commissies
Verslag van de vertrouwenscontactpersonen
Financiële verantwoording 2011
Verslag kascommissie financiële verslaggeving 2011

4. Plannen 2012 Bestuur en commissies
5. Voorstellen ter besluitvorming Begroting en contributie 2013

Benoeming kascomm. 2012
Samenstelling bestuur

6. Rondvraag
7. Sluiting

Vlak voor de pauze vindt de uitreiking plaats van ‘De Gouden Sok’.
Na de pauze: dit onderdeel wordt nog nader ingevuld.
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L E D s  h a v e  t h e  f u t u r e

Duurzame verlichting staat de laatste
tijd sterk in de belangstelling en is te-
vens één van de doelstelling van A.V.
Triathlon als Maatschappelijk Verant-
woorde Vereniging. Ook A.V .Triathlon
draagt haar steentje bij. 
Op ons oefenveld voor het clubgebouw

wordt vanaf heden tijdens de avond-
trainingen een nieuw concept verlich-
ting toegepast. Door slim gebruik te
maken van de eigenschappen van ons
oog, kan met minder licht en ook nog
met minder energie, van 250 Watt naar
36 Watt per object in onze situatie, het-

A . V .  T r i a th l o n  pa s t  n ov i t e i t  i n  v e r l i ch t i ng  t o e  

Ad 5 )  V e rk i e z i ng  b e s t uu r s l e d en

Statuten Art. 9 Bestuur
Lid 2a. Tot een week voor de aanvang van de algemene vergadering kunnen
bestuursleden kandidaat worden gesteld door het  bestuur of door tenmin-
ste drie leden. De Kandidaatstelling geschiedt niet door middel vaneen bin-
dende voordracht.

Ro o s t e r  van af t r e d en  b e s t uu r  2 0 1 2
Wie Wanneer ge-/herkozen: mei Opmerking
Lex Borghans 1998, 2001, 2004, 2007, 2010 

(voorzitter sinds januari 2007) Benoemd tot mei 2013
Jos Gloudemans 2007 ( jan), 2010 Benoemd tot mei 2013
Cees van Tilburg 2008 Benoemd tot mei 2014
Karin Knopper 12 december 2009 Benoemd tot mei 2013
Leo Huijssoon 12 december 2009 Benoemd tot mei 2013
Piet Bergsma 12 december 2009 Benoemd tot mei 2013
Jan van der Ven 9 februari 2011 Benoemd tot mei 2014

Ka s c omm i s s i e
Benoeming kascommissie boekjaar 2012. Dirk Zijp kan herbenoemd worden
voor een tweede jaar van twee jaar.

Rooster kascommissie Benoemd
Boekjaar 2011 Dirk Zijp 2e termijn van 2 jaar, 1e jaar

Jaap de Vries 1e termijn van 2 jaar, 1e jaar
Tinka Klein Haarhuis Plv. lid

zelfde resultaat worden
bereikt. Het betreft hier
een nieuwe combinatie
van led in een armatuur

met een fraai voorkomen wat boven-
dien nog een gunstig effect heeft op de
lichtvervuiling. 
Goede connecties met één van de
marktleiders op LED gebied, die ook nog
de sportwereld een warm hart toe-
draagt, heeft ervoor gezorgd dat we
met gesloten beurs eigenaar konden
worden van deze nieuwe armaturen.
Door een plaatselijke aannemer zijn
onder het bezielende technische oog
van Peter Wiertz en ondergetekende de
armaturen aangebracht en getest.
Wilt u deze aanwinst live aanschou-

wen kom dan naar de ALV op 10 mei
waar tijdens de pauze de verlichting
in gebruik wordt genomen.

Namens John Waardenburg vele hel-
dere verlichte trainingen toegewenst!

Van één van onze leden van de medi-
sche commissie kreeg ik een interessant
onderwerp voor deze column: over het
eten van fruit. Op welk moment van de
dag is het handigste om fruit te eten?
En kan fruit voor en na het sporten wel?
En wat kun je dan het beste eten?
Dit is een goede vraag. Er bestaan na-
melijk een hoop fabels over het mo-
ment waarop fruit het beste gegeten
kan worden. Deze 'feiten' komen in de
wereld door de alternatieve voedings-
leer en de vele diëten die berusten op
het scheiden van voedingsmiddelen die
verschillen in samenstelling. 

Tijdens mijn opleiding voor diëtist, heb ik
dit ook al eens met mijn leraar voedings-
leer besproken. Toen kwamen we al tot
de conclusie dat er geen wetenschappe-
lijk bewijs is op welk moment het eten
van fruit nu het beste is. Een veelge-
hoord argument is dat het fruit zou gaan
gisten als je dit na de maaltijd zou eten,
omdat het te lang in de maag blijft. Dit
zou komen door belemmering van de
vertering. De juiste enzymen kunnen
niet goed inwerken omdat verschillende
voedingsmiddelen door  elkaar zijn gege-
ten. De voedingsstoffen hebben verschil-
lende verteringsenzymen nodig om

VAN D E M ED I S CH E COMM I S S IE

G e z o n d  e t e n  v o o r  h a r d l o p e r s :  
h e t  e t e n  v a n  f r u i t .
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opgenomen. Het lichaam heeft daar
juist de goede enzymen voor om dit
te laten plaatsvinden. Deze enzymen
doen hun werk op verschillende
plaatsen in het maagdarmkanaal. 

Ferm en t e r e n
Wat enigszins in verband wordt ge-
bracht met gisten, is het verwerkings-
proces van de vezels uit het fruit. De
vezels in het fruit blijven lang in de
darm omdat ze niet (volledig) verteerd
kunnen worden. Bacteriën in de darm
zorgen ervoor dat er gassen worden ge-

vormd uit de
vezels die de
darm stimu-
leert, het zoge-
naamde
fermenteren.
Dit is een nor-

maal gunstig proces dat niet alleen ver-
oorzaakt wordt door een combinatie
van voedingsmiddelen. 
Sommige mensen hebben de voorkeur
om te starten met fruit in de ochtend
omdat ze dan minder last krijgen van
een opgeblazen gevoel. Hier is natuur-
lijk niets mis mee, maar brood en/of
yoghurt als ontbijt is zeker een goed al-
ternatief om dit met fruit te combine-
ren. Het ontbijt wordt hierdoor ook
steviger, waardoor je minder snel hon-
ger krijgt. Het combineren van fruit met
andere voedingsmiddelen heeft ook een
ander bijkomend voordeel: fruit rijk aan
vitamine C kan de opname van ijzer uit
plantaardige voedingsmiddelen vergro-
ten! Een andere reden om fruit te eten:
we eten met zijn allen nog altijd te wei-

nig fruit, dus om de inname te vergro-
ten is juist in combinatie met de maal-
tijd een goede mogelijkheid om fruit
binnen te krijgen. Daarnaast is het prak-
tisch bijna niet uitvoerbaar om geschei-
den te eten. Het moment van de dag
maakt dus niet zoveel uit, het heeft eer-
der te maken met persoonlijke voorkeur
wat men prettig vindt. Het gisten of
slecht verteren lijkt slechts een alterna-
tieve benadering en daarvoor is weinig
bewijs te vinden. 

Et en  van fru i t  b i j  
hard l o p en  
De hierboven beschreven alinea is ui-
teraard ook aan de orde bij hardlo-
pers. Juist bij sporten is fruit een
gezond tussendoortje. Het bevat veel
vocht, vitamines en mineralen en kan
een goede aanvulling zijn voor en na
de wedstrijd. Tevens levert het snel
energie. Om een bepaald stuk fruit
wel of niet te kiezen heeft in het
geval van hardlopen meer te maken
met het energiegehalte. Een banaan
is een goede keuze, vanwege de ver-
schillende suikers die langdurig ener-
gie leveren. Een appel heeft een
andere samenstelling en kan al snel
voor een hongergevoel zorgen. Een
andere goede keuze is gedroogd fruit.
Deze levert per eenheid veel energie,
maar is geen vervanging van vers
fruit. Varieer dus lekker, de zomer
komt er weer aan dus keus genoeg!

Marleen van Valkenhoef
Op mijn blog kun je meer artikelen

vinden over gezonde voeding: 
gezondadviezen.wordpress.com

a l g e m e e n 7

opgenomen te kunnen worden in het li-
chaam. Als gevolg zou de  vitamineop-
name dan verstoord worden. Maar het
lichaam heeft juist deze verschillende
enzymen om iedere voedingsstof op de
juiste plaats te kunnen opnemen. 
Om te verduidelijken wat er gebeurt
met het fruit in het lichaam is het  be-
langrijk te kijken wat de samenstelling
van fruit nu eigenlijk is en hoe deze zich
verhoudt tot andere voedingsmiddelen. 

Waaru i t  i s  f ru i t  
o pg eb ouwd ?
Fruit is opgebouwd uit voornamelijk
water, vitamines, mineralen en vezels.
Sommige fruitsoorten, zoals bananen,
bevatten ook nog zetmeel. Het lichaam
heeft verschillende enzymen voorhanden
om deze voedingsstoffen op te nemen.
Fruit bevat voornamelijk vruchtensuikers
(fructose) die relatief snel in het bloed
worden opgenomen in de vorm van glu-
cose, de energiebron van het lichaam. De
vezels blijven achter in de darmen en ver-

beteren de stoelgang en de mineralen en
vitamines worden samen met het water
opgenomen in het bloed. 

Fru i t  v o o r  e n  t i j d e n s  d e
maa l t i j d  
Als je fruit op een nuchtere maag zou
eten, dan wordt dit redelijk snel opge-
nomen. De maag kneedt het voedsel,
het geheel passeert het maag-darm-
kanaal en de suikers worden opgeno-
men in de vorm van energie. 
Als je het zou eten in combinatie met
eiwitrijke of vetrijke voedingsmidde-
len is het een ander verhaal. Eiwit en
vet vraagt om een ander verterings-
enzym dan fruit. Door de samenstel-
ling van deze eiwit en vetrijke
voedingsmiddelen blijven deze langer
in de maag. Het lichaam kan deze en-
zymen naast elkaar laten inwerken op
het voedsel, en dit is ook nodig,
omdat de maag alles door elkaar
kneedt en niet alle voedingsstoffen
op dezelfde plaats kunnen worden

Er bestaan een 

hoop fabels over 

het eten van fruit
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V A C A T U R E S   V A C A T U R E S   V A C A T U R E S   V A C A T U R E S   V A C A T U R E S  V A C A T U R E S  

A.V.TRIATHLON is een vereniging van, voor en door vrijwilligers
en heeft per begin april 2012 de volgende vacatures:

C OÖRD IN ATO R WAND ELSPO RT :

-   Voorzitter van de commissie wandelsport;
-   Aanspreekpunt voor diverse zaken aangaande de wandelsport;
-   Werkt samen met de andere commissieleden aan de lopende zaken en 

toekomst van de wandelsport.

Heb je hier belangstelling voor of wil je meer informatie neem dan contact
op met:    Lex Borghans: voorzitter@avtriathlon.nl

VA STE NOTUL I S T ( E )  BE S TUU R SV E R GAD E RING EN

-   Samen en afwisselend met de reeds aanwezige vaste notulist de 
ca. tien bestuursvergaderingen in een jaar notuleren;

-   Deelname aan ca. vijf bestuursvergaderingen van ca. 2,5 uur op de 
woensdag of donderdagavond;

-   Voorbereiding bestuursvergaderingen en opstellen notulen vergen 
een gelijke tijdbelasting. 

Heb je hier belangstelling voor of wil je meer informatie neem dan contact
op met: Leo Huijssoon: leo.huijssoon@casema.nl 

TRA INE R S  JEUGDATLET IEK :

-    Trainers  voor C- en D-jeugdleden op de atletiekbaan;
-    Ervaring met baanatletiek gewenst.
Voor de junioren C basis- en plus-groep zijn we op zoek naar 1 a 2 trainers,
niveau 2 a 3. 
Voor de C-basis-groep  2 trainers voor 2 trainingen in de week,
een trainer die bekend is met alle atletiek technieken. 
Voor de C-plus-groepeen trainer die bekend is met de gevorderde atletiek-
technieken, niveau 3.
Voor de junioren D plus-groep zijn we, voor 1 x in de week,  op zoek naar een at-
letiektrainer niveau 3 die op de hoogte is van alle  gevorderde technieken.  

Heb je hier belangstelling voor of wil je meer informatie neem dan contact
op met: Karin Knopper: km.knopper@gmail.com

ADMIN I S TRATEU R F IN ANC IEN :

-   Verzorgt een deel van de financiële administratie;
-   Werkt samen met o.a. de penningmeester.

Heb je hier belangstelling voor of wil je meer informatie neem dan contact
op met: Cees van Tilburg: penningmeester@avtriathlon.nl

M ED EWE RKE R S PR & COMMU NI CAT IE

1. Opmaker voor Lopende Zaken

Het opmaken gebeurt met een professioneel en makkelijk aan te leren
computerprogramma (QuarkXpress). We hebben daarvoor een eigen hand-
leiding geschreven en je wordt natuurlijk ingewerkt. Heb je gevoel voor
vormgeving en geen computerangst dan is dat vast iets voor jou! Het op-
maakwerk wordt door 3 mensen om beurten gedaan, zodat je eens in de 
3 maanden een week aan de nieuwe uitgave werkt.
LZ gaat digitaal dus zou het mooi zijn als je daar ook affiniteit mee hebt.

2. Webmaster 

Op dit moment wordt er door de web redactie gewerkt een geheel nieuwe
website te bouwen op Wordpress platform. Als die nieuwe website klaar is
moet deze natuurlijk onderhouden worden. Daarvoor hebben we redacteu-
ren nodig maar ook een webmaster die samen met de huidige webmaster
het technisch onderhoud kan doen en wijzigingen kan aanbrengen. Heb je
voldoende verstand en ervaring met Wordpress  neem dan contact op.

Heb je hier belangstelling voor of wil je meer informatie neem dan contact
op met: Jos Gloudemans: prcommunicatie@avtriathlon of 0342-461914



a l g e m e e n 11a l g e m e e n10

LED EN WE RKG ROEP MA ATS CH APPEL IJK 
V E RANTWO O RD E V E R ENIG ING 

In het februari-nummer van LZ heeft een stukje gestaan over MVV. In het kort:
hoe kunnen we met en/of bij  de kernactiviteiten die we doen (hardlopen vol-
wassenen, jeugdatletiek, wandelsport en triatlon) verantwoorde aandacht en in-
vulling geven aan mogelijke aspecten op het gebied van welzijn, gezondheid,
zorg, duurzaamheid en milieu. We hebben daar op dit moment al aandacht voor,
maar het kan zeker beter en op meerdere terreinen binnen de vereniging. 

Heb je belangstelling voor deelname aan de werkgroep of wil je meer infor-
matie neem dan contact op met: 
Jos Gloudemans: prcommunicatie@avtriathlon of 0342-461914

TR EKKE R/COÖRD IN ATO R LENTECROS S

Onder de naam Lentecross worden de gezamenlijke clubkampioenschap-
pen van A.V. Triathlon en ALTIS gehouden. Deelnemende wandelaars, hard-
lopers, pupillen en junioren en ook trainers zijn uitermate positief over
opzet en sfeer. 

Voor de voorbereiding en organisatie van de Lentecross 2013 zijn we op
zoek naar een enthousiaste, energieke en verbindende organisator om in de
komende jaren, samen met vertegenwoordigers van A.V. Triathlon en ALTIS,
de Lentecross te regelen. 

Heb je hier belangstelling voor of wil je meer informatie neem dan contact
op met: Piet Bergsma: piet@pdbadvies.org 

TRA INE R S  EN S TA G EBEG ELEID E R S

1. Trainers

De doelstelling van de trainerscommissie is dat er elk jaar minimaal 
5 nieuwe trainers een opleiding volgen om onze groep trainers "compleet"
te houden. De trainers in spe volgen een opleiding via de Atletiekunie (loop-
trainer 2), zie link:  
http://atletiekacademie.rfxweb.nl/Default.aspx?pageId=127

2. Stagebegeleiders

Stagebegeleiders zijn meestal trainers die, naast het trainer zijn, een trainer
in opleiding begeleiden/ondersteunen. Onderstaande link geeft een aan
waar deze persoon aan moet voldoen:
http://atletiekacademie.rfxweb.nl/Default.aspx?pageId=467

Heb je hier belangstelling voor of wil je meer informatie neem dan contact
op met: Hein Dekker: hein.liesbeth@gmail.com

LED EN BEH E E RCOMM I S S IE  

De beheercommissie is op zoek naar een of twee vrijwilligers die de vol-
gende taken op zich willen nemen:

1.  Coördinator vrijwilligers kantine/bar (onder meer inroostering vrijwilligers)  

2. Inkoper voorraad kantine/keuken/magazijn

Heb je hier belangstelling voor of wil je meer informatie neem dan contact
op met: Marcia Bunnik: 033 257 2849, marcia.bots@hooglanderveen.net

of  Tinka Klein Haarhuis: 06 505 282 39, tjburgers@gmail.com

V A C A T U R E S   V A C A T U R E S   V A C A T U R E S   V A C A T U R E S   V A C A T U R E S  V A C A T U R E S  

Commissie Vrijwilligerszaken (ina.burggraaf@xs4all.nl )

Hou ook het ‘vacaturebord‘ in het clubgebouw in de gaten!



Zondag 30 september 2012 is het
weer zover, de 5de Utrechtse Heuvel-
rugestafette. De inschrijving is weer
geopend. Vorig jaar met 37 deelne-
mende teams. Er zit ieder jaar nog
groei in het aantal deelnemende
teams, maar de limiet ligt wel op 40
teams. Gaan we dat dit jaar halen? 
Vorig jaar deden 12 teams mee van
onze eigen vereniging en verder
teams van verenigingen uit onze om-
geving tot Veenendaal toe, bedrijfs-
teams en vrienden- of buurtteams.

Allen met
hetzelfde
doel de indi-
viduele pres-
tatie te laten
samengaan
met het so-
ciale aspect
van het
lopen met
een team,
waar resul-
taat voor de
meeste
teams on-
dergeschikt
is aan de ge-
zelligheid. Al
zet ieder

teamlid zijn of haar beste beentje
voor. En wil ieder teamlid het maxi-
male halen uit de prestatie. Waar
voor ieder teamlid aan het einde van
de estafette een prachtige en tevens
unieke ‘herinnering’ staat te wachten.

De route zal nagenoeg ongewijzigd
blijven. Kleine aanpassingen blijven
er altijd noodzakelijk. We zoeken nog
een oplossing bij het Leersumse Veld
en ook het wisselpunt in de Treek zal
moeten veranderen. Toch blijft de
route nagenoeg ongewijzigd en
nemen we weer alle heuvels van onze
Utrechtse heuvelrug in de estafette
op. Maar er zijn ook vlakke etappes.
Kortom voor ieder weer wat wils. 
Voor trouwe AVT-teams formeer weer
de teams en schrijf je in. Nog nooit
mee gedaan? Pols je loopgroep eens
en formeer een team. Of doe mee
met een bedrijfsteam? Of een fami-
lieteam? Er zijn 5 tot 10 lopers ge-
wenst. En de etappes liggen allemaal
rond de 10km. Meer informatie vraag
het een sixpackrunner of vraag het in
je loopgroep er zijn vast wel deelne-
mers van vorige edities te vinden. Of
kijk even op de site van de sixpac-
krunners(.nl).

Ries de Beer
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5 e  U t r e c h t s e  H e u v e l r u g e s t a f e t t e

VAN D E BEH E E RCOMM I S S IE

B E L A N R I J K E  M E D E D E L I N G

Vanaf  5 juni 2012 zullen  we een aantal wijzigingen doorvoeren. We hebben
niet genoeg vaste vrijwilligers kunnen vinden voor het draaien van de bar-
diensten op de dinsdagavonden. 

We hebben daarom besloten om ook op de dinsdagavonden met een bar-
dienstrooster te werken. Op de dinsdag wordt er dan vanuit de loopgroep
voor barbezetting gezorgd.

Het invoeren van de bardiensten op de dinsdag betekent dat er op de dins-
dagavonden alleen middels de blauwe kaarten ‘betaald’ kan worden. De
blauwe kaarten kun je op de zaterdag bij de bar kopen voor € 10,00 per stuk.
We hebben hiervoor gekozen, zodat  de groep niet belast wordt met verant-
woordelijkheid voor contant geld. De groep zorgt ervoor dat er koffie en thee
gezet wordt en verzorgt de afgifte ervan. Afwassen hoeft niet, aangezien we
dit 1 keer per week doen op de zaterdag.

Het rooster vind je achter in het clubblad bij de Bardienst.
Tinka Klein Haarhuis

van Hoeijen

Krommestraat 59 - 61 - 63
3811 CB  Amersfoort
Tel. 033 - 4613773

Agent voor:

Gazelle
Giant
Colnago
Koga Miyata
Race- en regenkleding
Reparatie-inrichting
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Zondag 10 juni wordt weer een hardloopfeest in Amersfoort 
 
Er zijn nog vrijwilligers nodig 
 
 

    Na 3 jaar staat de Marathon Amersfoort weer op de kalender!  
In 2009 deden er liefst 450 leden van A.V. Triathlon mee aan het evenement.  
Hoeveel zullen het er dit jaar worden?  
   
Bij de vorige editie zijn er ook veel leden van onze vereniging als vrijwilliger actief 
geweest en hebben samen met vele anderen het evenement tot een succes gemaakt. 
Ook op zondag 10 juni zijn er weer een groot aantal vrijwilligers nodig om deze 
marathon tot een waar sportfeest voor Amersfoort te maken.  
 
Ga je niet lopen,  kom dan helpen! 
 
Er hebben zich inmiddels al een groot aantal vrijwilligers aangemeld maar er zijn er nog 
meer nodig.  
 
Het bestuur van A.V. Triathlon wil het hardloopfeest op 10 juni graag steunen en roept 
daarom de leden van A.V. Triathlon op om je aan te melden als vrijwilliger. Voor diverse 
functies zijn mensen nodig en bij de rolverdeling wordt rekening gehouden met de tijd 
die je op 10 juni beschikbaar hebt. Ook als je slechts een paar uur kan helpen ben je 
welkom. 

 
Alle vrijwilligers krijgen dit jaar een exclusief Marathon Amersfoort shirt en kunnen als 
afsluiting gratis deelnemen aan het dinerbuffet in de HU Hogeschool Amersfoort bij het 
Eemplein. 
 
Je kan je opgeven door een mail te sturen naar mik@marathonamersfoort.nl  

 
Alvast dank voor jullie hulp! 
 
 
Namens het bestuur van A.V. Triathlon, 
 
 
Lex Borghans 
 

 
 
Voor meer informatie: www.marathonamersfoort.nl 

 
Loop mee voor gezonde longen! 
 
Maak de Marathon Amersfoort extra speciaal en kom in actie voor het Astma Fonds 
(binnenkort Longfonds). Door mee te doen, help je het Astma Fonds in de strijd voor 
gezonde longen. We willen zoveel mogelijk geld ophalen om longen van kinderen 
gezond te houden. Ga naar ikloopvoorgezondelongen.nl, start een online actie en 
ontvang het gratis actiepakket. Je kunt ook alleen het actiepakket aanvragen via 
gezondelongen@astmafonds.nl 
  
Wat krijg jij? 
  
-        Actiepakket: stappenteller, machtigingsformulieren, tips & tricks en flyers  

om uit delen 
  
-        Het officiële hardloopshirt van de Marathon Amersfoort als je € 50  

of meer ophaalt 
  
-        Drankje na afloop om je prestatie te vieren 
  
Voor meer informatie: www.ikloopvoorgezondelongen.nl  
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De trimcursus van januari 2012 zit er
op, de deelnemers kunnen zich verder
ontwikkelen bij onze vervolggroep
richting de 5 km.

“ De trimcursus van januari 2012
werd de cursus van de fietsbanden en
het streven van bijna alle deelnemers
om van deze trimcursus de beste van
de laatste jaren te maken?
Maar eerst even terug naar 7 januari
jl. toen de eerste dag van deze cursus

op de agenda stond. Fris en vrolijk
kwamen de ca. 30 liefhebbers naar
ons clubhuis toe om aan hun grootste
sportieve uitdaging van de laatste
jaren te beginnen. De gebruikelijke ta-
ferelen van zo’n eerste dag  spelen
zich ook dit keer af.
Zo is er de verwondering bij de cursis-
ten over de vele hardlopers die zich op
dit voor hen zo onchristelijke uur naar
het clubhuis begeven. Zeker als je ervan
uitgaat dat het eigenlijk voor veel men-

T r i m c u r s u s  j a n u a r i  2 0 1 2



hardloopcarrière zijn nu het ietsje
beter gaat. Doorzetten dus maar, want
kijk maar eens om je heen, de andere
deelnemers doen ook hun best.

Na 5 kwartier zit de eerst training
erop, heerlijk genieten van dat be-
loofde gratis kopje thee of koffie. De
daarop volgende weken werken de
doorzetters ijverig aan de beoogde
conditieverbetering en zoals altijd,
gaat het met de week beter en beter.
Bij de groep van januari jl. ontstond
er op enig moment een keerpunt, ze
wilden meer dan alleen lekker hardlo-
pen, ze wilden de beste trimgroep
van de laatste jaren worden. Je zou
ook kunnen zeggen dat er een ge-
zond fanatisme ontstond bij velen
om het onderste uit de kan te halen.
Geen trainingsopdracht is hen teveel,
alles wordt positief geconsumeerd.

Er wordt op
gezette tijden
keihard ge-
traind, zo erg
zelfs dat ze op
dinsdagavond
vragen om de
loopscholing
met de fiets-
banden. Voor
niet ingewij-
den onder de
lezers, hier-
mede bedoe-
len we dat we
bij de loop-
scholing ge-
bruik gaan

maken van doorgeknipte fietsban-
den. In tweetallen gaan de cursisten
nu de oefeningen doen, waarbij de
ene loper een fietsband om het lijf
krijgt en de ander flink aan deze band
trekt tijdens de loopscholing. Gevolg
is dat de loper die de fietsband om
heeft veel extra krachten moet oproe-
pen om de oefening goed uit te voe-
ren. Werkelijk een “keiharde
“training.
Maar ja, deze groep vroeg er zelf om,
want ja, beter, beter, beter wilden ze
worden!

Tijdens de afsluitende 12de les kwa-
men alle wensen en verwachtingen
bij elkaar. Er werden prachtige afstan-
den gelopen tijdens de Coopertest,
het meegebrachte gebak smaakte
heerlijk, de toespraken gericht aan de
trainers waren bijzonder en hilarisch.
De geschenken van de deelnemers
voor de trainers bestaande uit brom-
fiets- en scooter binnenbanden
waren prima gekozen. Dit alles leidt
ertoe dat de trainers niets anders
kunnen doen dan deze trimgroep toe
te laten tot de beste van 5 trimgroe-
pen ooit!!!
Nu maar hopen dat de meeste deel-
nemers doorgaan in de vervolggroep
die, zoals bekend, toewerkt naar de 5
km. Uitgaande van de ambities van
deze cursisten zou dit een appeltje
eitje zijn.

Wij wensen hen natuurlijk een prach-
tige, sportieve toekomst toe.

Kneh en Oel

h a r d l o p e n 17h a r d l o p e n16

sen een vrije dag is, gek hè? Ook is er
duidelijk bij de meesten verbazing over
het aanzwellende geroezemoes in de
kantine als steeds meer hardlopers en
wandelaars de ruimte bevolken. Zou
het soms gezellig kunnen zijn bij een
hardloop- en wandelclub? 

Na deze eerste verrassende indrukken
wordt het tijd eens om zich heen te kij-
ken. Wat een snelle kleding hebben vele
clubleden aan, kijk ons eens, wij hebben
als beginnende lopers gewoon iets uit
de kast gepakt en aangetrokken. Zou je
eigenlijk met die snel en blits ogende
kleding wel harder kunnen lopen? Alvo-
rens daar een antwoord op kan komen
is er al een ander aandachtspunt voor
de cursisten, de beide trainers gaan na-
melijk in dezelfde kantine tegen hen
aanpraten.
Allerlei mededelingen en aanwijzingen
van beide heren volgen elkaar op, van
een korte uiteenzetting hoe een trai-
ning er normaliter uitziet, tot het feit
dat er een zwarte tas op tafel ligt
waarin de deelnemers hun sleutels, iPod

of andere kostbaarheden kunnen doen.
Nooit gedacht dat er zoveel rondom een
hardlooptraining te doen is?
Maar gelukkig is er dan opeens  die
bevrijdende mededeling van de trai-
ners: “genoeg gesproken, we gaan
het bos in.” Hè, hè, eindelijk kunnen
we gaan hardlopen.

Snel komt de eerste deceptie, na 150
meter dribbelen, giert de lucht al door
de longen, is het geen tijd om lekker te
gaan wandelen? Deze grote wens van
de meeste deelnemers wordt door de
trainers gehonoreerd. Oei, denken ze
dan, gaat dit nog 5 kwartier duren,
waar zijn we aan begonnen?
Stil wordt er al gemijmerd: “lag ik nog
maar lekker in mijn warme bedje,
waarom moest ik ook zo nodig gaan ren-
nen.” Maar dan roept een van de trai-
ners, na een stukje wandelen en een
paar oefeningen,  wederom het woord
dribbelen en daar gaan we dan, hé wat
eigenaardig, het gaat al een stukje beter.
Nieuwe gedachten borrelen op, zou er
dan toch perspectief op een mooie



voordat elk deel van mijn benen overbe-
last was. Scheenbenen, kuiten, knieën
en zelfs mij voeten werkten niet meer
mee. De boodschap van mijn fysiothera-
peut was duidelijk: eerst rust en daarna
echt rustig weer gaan opbouwen. Balen,
balen, maar er zat niets anders op. Na
menige fysio-behandeling en ‘rondjes
plantsoen’ was ik begin 2012 weer klaar
om bij Leny en Peter in te stromen. 

Begin maart 2012 vraagt Leny tijdens
de training wie er 17 maart aan de Len-
tecross meedoet. “De Lentecross is ge-
woon in plaats van de training”, zo stelt
Leny, dus inschrijven voor deze cross lijkt
een logische zet. 16 maart, avond voor
de Lentecross, bezoek ik nog even de
website van A.V. Triathlon om te zien
wanneer ik precies van start moet. Wat
ziet mijn oog: ‘startnummer’, ‘chip’, ‘in-
lopen’, ‘prijsuitreiking’…. Opeens besef ik
dat ik mee ga doen aan een officiële
wedstrijd, mijn eerste echte wedstrijd!
Het net ingeschonken wijntje verdwijnt
in de gootsteen en snel ga ik naar bed. 

17 maart, de dag van de Lentecross
ben ik al vroeg aanwezig. Ik wil ruim
de tijd hebben om mijn chip en start-
nummer op te halen en nog even in
te lopen. De conditie is na de blessure
nog niet helemaal top, dus ik hou het
bij de 4km en neem me voor niet al te
hard van start te gaan. Na het star-
schot om 9.21.30 heb ik echter zoveel
adrenaline, dat ik de eerste kilometer
in een soort van sprint afleg. Vriend
Axel rent op 1 km langszij en waar-
schuwt als ware mental-coach dat ik
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1 Bakker Hans 1350 2675
2 Bernasco Chris 975 1900
4 Bos Sebastiaan 1100
7 Dettling Dieter 2250
8 Evers Desirée 1000 2000
9 Eysbach Patrick 1225 2425
10 Feuerhahn Yvonne 2000
12 Fisscher Gibe 1025 2000
13 Hendrix Marian 1050 2150
14 Hezemans Merlijn 2000
16 Lafeber André 1075 2300
17 Lensink Judith 975 1975

19 Lourens Marnix 1025
21 Moret Liesbeth 1010 1990
23 Nagtegaal Nieske 950 1875
25 Ploos van A. Joke 1200 2375
26 Rooijen v Hans 1100 2375
28 Stein du Pré Gisela 2200
29 Tol v Annika 2375
32 Vonk Patricia 875
33 Voort Karin van der 1900
34 Westenberg Carola 975 2000
36 Wildenberg Solveigh 1000 1975
37 Hensbergen Magreet 845 1500

Na een half jaar van vrienden te heb-
ben aangehoord hoe fantastisch
hardlopen is en dan vooral het hardlo-
pen bij A.V. Triathlon, moest ik er in
april 2011 zelf aan geloven: samen
met Ferdinand trad ik aan bij de Trim-
cursus, de groep voor de beginners
der beginners. Onze enthousiaste
vrienden hadden ons voorgehouden
dat voor ons als sportievelingen (we-
kelijks spinning) de eerste trainingen
‘appeltje eitje’ zou zijn. Dat je na elke
training een paar dagen niet zou kun-
nen lopen van de spierpijn werd hier
niet vermeld. Maar, ondanks deze eer-
ste ongemakken, raakte ook ik al vrij
snel ‘besmet’ met het hardloopvirus.
Elke les een aantal seconden langer
rennen, gevarieerde trainingen, en-
thousiaste coaches, Leo en Frans, en
nieuwe ‘hardloopvrienden’ Tamara,
Marenne en Duncan. Voordat ik het
wist, maakten de dinsdag- en zater-

dagtrainingen een standaard deel van
mijn leven uit en hing ik mijn spin-
ningschoenen definitief aan de wilgen. 

Na de trimcursus volgde ik de 5km op-
bouw bij Boudewijn, Desiree, Ria en Jack.
Elke week een langere periode rennen,
met als ultieme uitdaging: het volhou-
den van 5km. Het opbouwschema lag op
mijn nachtkastje en tijdens de vakantie
in Frankrijk trainde ik, ondersteund door
vriend Hans, fanatiek door. En passant
pakte ik nog een vleugje Mindfullness op
bij de try-outs van Boudewijn. En ja hoor,
het opbouwschema zat, niet geheel on-
verwacht, goed in elkaar: op 15 oktober
2012 volbracht ik tijdens de training de
5km in een tijd van 27.06.
Dit smaakte naar meer, dus vol enthousi-
asme stroomde ik in bij Leny en Peter,
een niveau 1 groep. Intervallen, zware
loopscholing met o.a. uitval passen en
het hogere tempo, het duurde niet lang

M i j n  1 e  w e d s t r i j d :  
d e  A V . T r i a t h l o n  L e n t e c r o s s  2 0 1 2

mental-coach Axel



het lichaam is op, zwembandjes alom
en het kruit is ooit verschoten. Ik pro-
beer me zelf nu te troosten. Je bent 49
en het was toch niet gering wat je te-
genkwam. De beloofde smerige klim-
metjes waren in ruime getale aanwezig.
Er hing een behoorlijke mist op de top.
Er was modder met bijna glijpartijen. En
er waren zelfs lastige met stenen be-
zaaide afdalingen. Maar toch ook een
ervaren Franstalige organisatie met
keurige drankposten. Des te langer de
afstand des te beter het proviand. En de
opgang naar de finish is dalend, zodat je
na het buffelen, je turbo er vol op kan
gooien en met het snot voor je ogen je-
zelf recht in de armen van de ronde
miss kan werpen om samen de deur

dicht te houden. Nou ja, wellicht komt
die droom volgend jaar uit. 

Opmerkelijk snel hersteld en dus vol-
daan hebben we nog een restaurant
in Spa opgezocht om onszelf daar te
belonen met het dagmenu en – uiter-
aard - bier. Op de terugweg in de auto
nog wat Belgische frieten met may-
onaise gestraft en dat was het dan. 
Voor herhaling vatbaar? Ja, absoluut.
Voor het archief van A.V. Triathlon nog
even de volgende eindtijden: Phil 1
uur 40, Cees Pol 1 uur 50, Anton met
blessure(!) 2 uur 13 en Cees Draaijer 1
uur en 57. 

Phil Mansfield, Cees Pol, 
Anton Hofslot en Cees Draaijer 

h a r d l o p e n 21

er eerder ben dan dat ik denk, oftewel
dat ik niet in moet houden. Op dat
moment nadert mijn hartslag echter
al de 190 en bedenk ik net dat ik op
deze manier de 4km nooit ga halen.
Toch maar wat rustiger aan dus. Ik
word aan alle kanten ingehaald, maar
haal zelf gelukkig ook wel wat men-
sen in. Dit is overigens soms een be-
hoorlijke uitdaging door enkele breed
uitgewaaierde groepen lopers. Net
voor de finish kijk ik of er nog een

laatste versnelling mogelijk is, maar
ik blijk al mijn kruit in de eerste kilo-
meter verschoten te hebben. Helaas,
voor mij geen opmerking van de
speaker, “dat ik ook wel 100 meters
kan gaan lopen”, zoals bij vriend Luc.
Maar, wat ben ik blij dat ik er ben.
Eindtijd 22.53, met leeftijd correctie
29.23. Mijn eerste wedstrijd is een
feit. Nu op weg naar de volgende uit-
daging…. de 10 km op 10-6-2012!

Jolijn Broekhuizen
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Wij kwamen dankzij Phil Mansfield op
het idee om met z’n viertjes in de Belgi-
sche Ardennen aan een trail mee te
doen van 21 kilometer. Volgens Wikipe-
dia is een trail: “a path with a rough bea-
ten or dirt/stone surface used for travel.
Trails may be used by walkers only and
in some places are the main access
route to remote settlements.” En dat
bleek geheel waar te zijn. Dus op naar
de Belgische Ardennen voor ons Arden-
nenoffensief. Daar gingen we dan: Phil
Mansfield (kan ongekend snel koffie zet-
ten), Anton Hofslot (goed in Frans), Cees
Pol (zeer bekwaam met caravanverlich-
ting en  gaskachels) en Cees Draaijer
(dat ben ik). De site van de organisatie
Decathlon beloofde ons interessante
hoogteverschillen van in totaal 700
meter met lange, onverharde klimme-
tjes en maart kan fris zijn. Daar hadden
de Duitsers zich begin 1945 blijkbaar
ook in vergist. Ons overnachtingadres
was in Stoumont op de Camping Chalet

Weekend. Mocht je ooit precies tussen
Spa, Coo en Remouchamps voor een
missie worden gedropt dan land je
exact op Camping Chalet Weekend
strak aan la Lienne. Zorg dat je niet in la
Lienne land want die is ijskoud. Het is
een eenvoudige camping met een vrien-
delijke beheerder, die achter de bar over
een breed assortiment bier beschikt. Wij
kozen die avond voor: Rochefort 10 en
Chimay Bleu. Maar het hoofddoel was
uiteraard de Decathlon Crêtes de Spa,
21 kilometer rennen op een zaterdag in
maart met overwegend Franstalig en
jong publiek. 

Daar sta je dan bij de start. Veel jonge
mensen om mij heen en dus alle reden
om mijn strak afgetrainde lichaam even
vlotjes over de heuvels te jagen en in
een duizelingwekkende tijd over de fi-
nishlijn te laten stuiteren. Echter een er-
varing rijker en een illusie armer kan ik
mijn prestatie in één zin samenvatten:

D e c a t h l o n  C r e t e s  d e  S p a  2 0 1 2

He ja, zeiden we nog tegen elkaar toen
we een paar jaar geleden grondig aan
het verbouwen waren, we doen de
slaapkamer op zolder; lekker ruim, veel
licht en een goed uitzicht.
Spijt hebben we nu, nadat we net terug
zijn van een weekendje Ardennen en be-
denken dat we straks twee trappen op

moeten om ons bed te bereiken en erger
nog, mogelijk ook weer een trap moeten
afdalen om de WC te bereiken.
We doen wel vaker loopjes in de Belgi-
sche Ardennen, meestal kleinschalig,
erg gezellig, een paar honderd deelne-
mers rennen voornamelijk over onver-
harde GR-wandelpaden, heuvels,

W e e k e n d j e  r e n n e n  i n  d e  A r d e n n e n



enige vlakke stukken van de dag over
een mooi pad vlak langs de Ourthe.

Het dorpje Hamoir komt weer in beeld,
het laatste stukje over de plaatselijke
camping en de finish bij de sporthal
blijk ik als 40e over de streep te zijn ge-
komen, helemaal tevreden!
Als even later iedereen binnen is,
nemen we een frisse douche in een
modderig kleedhok, rijden terug naar
ons favoriete herbergje in Sy en doe-
zelen langzaam weg achter dikke Bel-
gische bieren. De volgende ochtend
doen we een wedstrijdje silly walks
de trap van de herberg af, als de spier-
pijn zich al begint te melden nog een
ochtend wandelen of rotsklimmen
maar als dan de regen komt is het tijd
voor de terugtocht naar Nederland.
Het was een fijn weekendje rennen in
de Ardennen.

Maarten Hienekamp
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bossen weilanden, leuke dorpjes en bij
aankomst een lokaal biertje in het ge-
meenschapshuis: trailrunning heet dat
denk ik tegenwoordig, jogging staat
ook wel eens op Belgische websites.
We weten inmiddels weer dat je er
behoorlijk spierpijn van kan krijgen

Dit keer deden we de tour de l’ Ourthe ;
15 of 30 km heuveltje op heuveltje af
in de buurt van Hamoir. 3 van ons zou-
den de 30 gaan doen, 2 de 15 en 1 ging
fietsen i.v.m. herstel na blessures. Een
van de leuke dingen aan dit loopje is
dat je eerst met alle deelnemers in een
klein boemeltreintje stapt; de 15 km-
lopers stappen bij het eerstvolgende
stationnetje uit, de 30 km-lopers bij
het 3e en rennen allemaal terug naar
het beginpunt. Bij bestudering van de
website bleek dat de 30 km in werke-
lijkheid 32,8 km was, de te overwinnen
hoogtemeters varieerde van 980 tot

1300m en er zou een foeragepost  zijn
op ongeveer 17 km.
Bij de start om ons heen veel Camel
Bags, compressie kousen, Salamon trail-
running-schoenen en ander professio-
neel uitziende lopers. Voor bij de
afstanden hadden zich ongeveer 300 lo-
pers aangemeld, dus met 600 het trein-
tje in, de helft het eerstvolgend
stationnetje eruit en de rest twee haltes
verder. Met 300 lopers op het dorpsplein
van Poulseur, voor  veel mensen nog een
laatste sanitaire stop, een enkeling stond
tegen de muur van de kinderspeelplaats
aan te wateren. We wandelen een paar
honderd meter een klein weggetje op,
vooraan geeft iemand een tekenen weg
zijn we. Het begint gelijk met een pittige
klim, eerst over een asfaltweggetje, later
overgaand in een pad tussen de weilan-
den door.

Het is mooi weer, de omgeving is
schitterend, echt een genot om daar
te rennen. Ben zelf duidelijk een be-
tere klimmer dan daler. Heuvel op
haal ik veel mensen in, maar naar be-
neden komen anderen met grote
maat 46 stappen weer voorbij gesto-
ven. Bij de foerage geen hippe sport
drankjes en hapjes, maar ranja, cho-
colade, ontbijtkoek en zelfs paprika
chips. De vermoeidheid begint zijn tol
te eisen en vooral de steile afdalingen
vergen nogal wat van de bovenbeen-
spieren en het concentratie vermo-
gen. De laatste afdaling is er een over
een soort uitgesleten rots pad met
veel gevallen blad, even uitkijken dus
nog. De laatste 5 kilometer zijn de
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trein die de renners naar de startplekken brengt 



Koos: In alle sporten duiken er af en toe
supertalenten op, waarop in menig op-
zicht geen maat staat. Ik mag aanne-
men dat in de huidige tijd zorgvuldiger
met dergelijke unieke toppers wordt
omgegaan door bobo’s, pers en publiek. 
Tijdens de recente Squeezy trainings-
marathon attendeert loper Bob Bock
me op een interessant boek over ene
hardloper Huizenga, uit het begin van
de vorige eeuw. Clubgenoot Hans
Rawee had me dit boek (uitgeverij Veen
2009) al eens laten zien, maar het leken
me toen apocriefe verhalen over een
slechts in Groningen wereldberoemde
atleet. Hans, Groninger qua jeugd en
studie, versterkte die eerste indruk door
te melden dat Huizenga over daken van
boerenschuren liep. Urban running
avant la lettre in de 1e Wereldoorlog.
Maar dan zie je dat er een toneelstuk
over Huizenga’s leven in voorbereiding
is, dat er een website bestaat
www.hardloperhuizenga.nl en dat de
man vele Nederlandse records liep en
zelfs een wereldrecord op de marathon
van 2:32:40, helaas officieus omdat
twee tijdwaarnemers van de Bond niet
waren komen opdagen bij het evene-

ment van zijn atletiekvereniging. En ik
zie Jan Mulder bij DWDD met dit boek
in zijn hand. Hoog tijd om het te lezen!

Het is een wonderlijke carrière van
“haardloper Huzengoa”. Hij steekt met
kop en schouder boven de vaderlandse
concurrentie uit. Is onconventioneel en
mateloos populair in eigen streek. Weet
het publiek te bespelen als een entertai-
ner. Realiseer je dat in het radio- en TV
loze tijdperk duizenden mensen op atle-
tiekwedstrijden – soms zelfs een pauze-
nummer bij wielerwedstrijden -
afkwamen. Hij werd een volksidool in het
Noorden, waar meer mensen naar HH
kwamen kijken dan naar een populaire
sport als voetbal. Hij mocht ook op au-
diëntie bij Prins Hendrik en bij minister-
president Cort van der Linden.
Zelf wijt hij zijn loopvaardigheid aan het
eten van veel vlees. Als nakomertje kreeg
hij altijd extraatjes toebedeeld door zijn
familie. En als slager kwam hij ook niets
tekort. 
Bij een marathonrecordpoging kwam
HH vast te zitten in de 50.000 koppige
menigte op het parcours. Anderzijds
waren er veel opinieleiders die een ma-
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In de maanden juni, juli en augustus zal
er weer een doos in het clubhuis staan
waar jullie oude sportschoenen in kun-
nen doen. Graag schoon (in de wasma-
chine op 30 gr. doet wonderen), droog
en met de veters aan elkaar geknoopt.

Ik zal dan zorgen dat ze bij Hans te-
recht komen voor Gambia. 
Kijk eens op de site www.bocaloho-
foundation.com  om te zien wat deze
organisatie allemaal doet in Gambia.

Gea Bos
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Ook di t jaar weer de ac t ie :

O u d e  s p o r t s c h o e n e n  v o o r  G a m b i a

Vorig jaar schreef Hans van Hees:
De door Gea Bos in 2011 aangevoerde
actie om o.a. gebruikte running shoes
beschikbaar te stellen voor Gambia /
West Afrika was een zeer groot suc-
ces. Bijgaand zien jullie een foto van
de voetbalclub “Puntalana FC”, een
club uit Sukuta / Gambia.
Dankzij de schoenenactie en dankzij

Runnersworld heb ik bij mijn recente be-
zoek aan Gambia dit gehele team kun-
nen voorzien van schoenen, shirtjes,
caps en keepers attributen. Het was een
feest om dit voetbalteam de materialen
te kunnen verstrekken. Iedereen, maar
vooral Gea, ontzettend bedankt voor de
spontane deelname aan de actie.

Hans van Hees

B o e k b e s p r e k i n g

Deze maand bespreken Gerard Beijen en Koos Rademaker
het boek “Hardloper Huizenga” van Job van Schaik.
Inmiddels hebben zij al hun 16 afleveringen tot nu toe 
gebundeld in een weblog: http://hardloopboeken.blog-
spot.com en gaan aldus gelijk op met de voortschrijdende
digitalisering binnen AV Triathlon.



Gerard: Koos verrast mij met ‘Hardlo-
per Huizenga’. Naast mijn recensie-
werk schrijf ik met veel plezier
regelmatig over voetbalvedetten en
fameuze wedstrijden van toen. Dit
boek is dan ook een schot in de roos.
Journalist Job van Schaik duikt met
dit boek wel een bijzondere parel op
uit onze vaderlandse sportgeschiede-
nis. En Luurt zoals hij bij zijn geboorte
wordt genoemd is ook nog in Wehe
geboren op ‘steenworpafstand‘ van
mijn woonplaats in het wierdendorp
Leens in de jaren 80. En tegenover
ons huis zit ook nog een slager Hui-
zenga! Ik moet  het pad van deze
hardloper dus vaker  hebben gekruist;

toen nog niet hardlo-
pend.  Anders had ik
toch zeker de ‘geest’
van  zo’n legende
moeten tegenko-

men! Als vier-jarige rende hij al ach-
ter de paardentram aan richting
Ulrum. En zoals ze het in die streek
zeggen ‘Nait soezen moar doun!’ En
zo’n man was Louwe (zoals hij zich
later noemt) ook. Maar dan wel één
met heel bijzondere hardloopkwali-
teiten al had wielrennen ook zijn be-
langstelling. 

De in 1893 geboren en in Groningen
werkende slagersknecht meldt zich in
1915 op het Noordersportterrein al-
daar. De keurige atletiekvereniging
Vitesse traint op dat terrein. Louwe
mag een aantal rondjes meelopen op
de 800 meter lange grasbaan en wint
de trainingswedstrijd met over-

macht. Dit is de start van een ‘blik-
semsportcarrière’ die maar acht jaar
duurt. Hij doet in die jaren mee in
hardloopwedstrijden met Engelse
soldaten die tijdens de eerste wereld-
oorlog in Groningen zijn geïnterneerd
in Timbertown (Plankenstad). Hij
wint bijna altijd. Zo wordt langzamer-
hand een ‘Noord-Nederlandse Super-
held’ geboren. Zijn tijden op bijna alle
afstanden tot de marathon aan toe
zijn fenomenaal, al worden ze vaak
door officiële tegenwerking (geen
tijdwaarnemers sturen) van de NAU
(Nederlandse Atletiek Unie) en te
simpele wedstrijdorganisatie lang
niet allemaal erkend. Bovendien
speelt bij Lauwe ook ‘onderhandse be-
taling’ door cafébazen die graag wed-
strijden voor hem organiseren en die
hen heel veel consumerende toe-
schouwers opleveren. Betaling was in
die tijd door de bestuurders streng ver-
boden en leidde voor Lauwe tot schor-
sing en nader onderzoek door een
heuse commissie. Hij heeft ook de tijd
die ook voor Nederland in de 1e We-
reldoorlog moeilijk is bepaald niet
mee. Bovendien is hij een Noorderling
en de Sportwereld met de grote ama-
teur-atleten concentreert zich vooral
in het Westen, ook bestuurlijk. Job van
Schaik heeft het leven van Louwe Hui-
zenga nauwkeurig uitgezocht en met
speciaal voor Koos: een echte gelopen
tijden-tabel ! Dat is behoorlijk monni-
kenwerk geweest vooral omdat hij na
zijn gloriejaren met duizenden toejui-
chende supporters totaal uit het
nieuws verdwijnt. 
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rathonafstand als moreel verwerpelijk
zagen. “De afgebeulde stumpers bij dit
onzedelijk sport-exces snakken meer
naar den dokter dan naar het zegege-
huil der massa”.  
Fenomenaal was ook zijn winnende
58:15 op de 10 Engelse mijl klassieker
Delft – Rotterdam, waarbij hij zich in de
startplaats had vergist en zich eerst nog
hardlopend van Rotterdam naar de
start in Delft moest spoeden.
Maar bij de atletiekunie is zijn populari-
teit duidelijk minder. Zij schorsen hem
omdat hij af en toe geld wint en omdat
er plannen zijn van notabelen hem met
een fonds te ondersteunen. Amateu-
risme vierde in die tijd hoogtij, betaling
hoorde alleen bij profs. Lopen voor geld
werd als zeer onsportief gezien. 

Huizenga is dwars als een spoorbiels,
maar hij verliest het van de reglemen-
ten, verhuist naar Ruinerwold en wordt
met dezelfde tomeloze ambitie topsla-
ger. Wel blijft hij in training, lopend en

fietsend. Als 65 jarige kon hij nog ge-
wichten tot 150 kg tillen! Maar zijn
grote interesse voor alcohol maakte veel
stuk in zijn familieleven. 
Auteur en oud-sportjournalist Job van
Schaik moest langdurig diepgaand on-
derzoek verrichten, want HH werd door
de officiële instanties na zijn korte car-
rière min of meer
doodgezwegen.
Huizenga was
korte tijd lid van
de NSB en rom-
melde nogal in de Tweede Wereldoor-
log. Ook een voormalig volksheld kan
zich niet buiten maatschappelijke con-
venties plaatsen. 
In oktober 1973 overlijdt Huizenga, vol
wrok en onbegrip, zonder enige publici-
taire aandacht. Hij zou bijna zijn verge-
ten ware het niet dat hij genomineerd
werd als Noordelijk sporter van de 20e
eeuw en zo in het vizier van Job van
Schaik kwam. En zo ontstond een boei-
end tijdsdocument.
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Urban running

avant la lettre

Nait soezen

moar doun



Marathontestloop te Vllardingen 30 km 1
april

48 Peter Kuijper 2:44:00

Jaarbeurs Utrecht marathon 9 april 
marathon
Vsen

12 Rose-Minke Schure 3:55:38
V45

4 Tinie Witte 4:04:05
Vrec

27 Cisca de Weert 4:05:11
M55

31 Joop Dekkers 4:26:49
Mrec

252 Joop Welter 4:08:54

½ marathon
V-wedstijdcategorie

5 Nicole Philippens 1:29:35
6 Femke van Hamersveld 1:31:28

10 Mariska van der Vat 1:35:03
Vrec

18 Janny van de Berkt-Lagerw 1:43:54
52 Marrigje Huygens 1:47:24
53 Zwany Smink 1:48:44

157 Diana van Gent 1:58:01
266 Nienke ter Weijden 2:01:21

½marathon
M-wedstrijdcategorie

37 Henry Piek 1:24:32
58 Joran van der Ploeg 1:29:36
66 Peter Kuijper 1:30:40
85 Waldo Duin 1:34:37

106 Marc Weeren 1:40:37
125 Louw Huijgen 1:45:57

Mrec
66 Bert Wallet 1:29:07

147 Cees Pol 1:34:41
196 Tim de Graaff 1:37:50
217 Gerrit van de Berkt 1:37:37

239 Hein Dekker 1:38:07
273 Theo Groot 1:37:28
472 Georg Stoelinga 1:43:09
495 Ernst Pommerel 1:44:17
643 Wilfred van den Heuvel 1:45:52
718 Gerard Ritter 1:46:30
907 Dave Jansen 1:51:24

1175 Frodo de Valk 1:55:17
1586 Jurrien Zielman 2:06:26

8,8 km
Vrec

285 Desiree de Ronde 49:06
1159 Patricia Horst 55:42
1166 Mirjam Kreulen 56:47
1245 Wilma Wisman 59:37
Mrec

106 Gerhard Meinen 36:00
163 Martijn van Rijn 37:35
287 Gerard Smink 39:22
409 Gert Droogendijk 41:17
786 Gerard van Daatselaar 44:50

2005 Hans Kerchman 52:47

Rotterdam marathon 15 april
V40

106 Angelina Kuijpers 4:02:44
M40

856 Gaby Suvaal 4:00:20
1128 Harmen van Zwol 4:26:42
M45

317 Marcel van Burgsteden 3:27:13
880 Dino Fageraas 4:10:18

1048 Marc Galestin 4:26:11
M55

12 André Koeslag 3:11:46
M60

164 Martin van Westerlaak 4:33:57

V 10km
2424 Cora van der Vlies 1:07:47
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Het boek leest als een roman waarin
je wordt meegesleurd in zijn tumul-
tueuze leven. Na zijn vele sportieve
hoogtepunten verandert dat dras-
tisch. Ondanks wrok, drank en huise-
lijk geweld houdt hij zich staande ook
al wordt er nog een zwarte NSB-blad-
zijde toegevoegd. Met pieken en
dalen blijft hij overeind zeker  door
zijn enorme werklust  als supersla-
ger- en slachter met af en toe een
‘hardloop-uitspatting’ in een plaatse-
lijke wedstrijd. Maar dan is hij weer
op zijn best. Hij geniet weer van zijn

roem en is de grote hardloop-enter-
tainer die rustig midden in de wed-
strijd op de maten van het
muziekkorps mee marcheert. Na af-
loop schept hij dan op over al zijn
wedstrijden en het in de luren leggen
van zijn tegenstanders. Huizenga
mocht daar over opscheppen, want
het was ècht waar!
Job eindigt zijn boek met de mooi ge-
kozen woorden:

Huizenga won bijna al zijn wedstrij-
den, maar hij verloor van zichzelf.
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U i t s l a g e n  H a r d l o p e n (tot 10 april)

Voor het verwerken van de uitslagen is het belangrijk dat je bij het inschrijven
de naam van de vereniging (Triathlon, met een h) opgeeft, anders heb je kans
dat je niet in de uitslagenlijst voorkomt.
Jullie kunnen mij uitslagen mailen op het volgende e-mail adres:
uitslagen@avtriathlon.nl Deze verwerk ik dan in de uitslagenlijst voor Lopende
Zaken en indien nodig op de website van AVT. 

Jos Gloudemans

CPC Loop te Den Haag ½ marathon 11 maart
V35

8 Mariska van der Vat 1:36:26
V45

17 Karin Knopper 1:42:25
Msen

103 Sven Duits 1:18:53
181 Bert Wallet 1:26:30
523 Wiebe Venema 1:38:05

M45
177 Raymond Oorthuis 1:37:53

M60
40 Ernst Pommerel 1:44:38

Strandmarathon Scheveningen-Zandvoort
11 maart

273 Peter Kujper 3:05:02

Mijlen van Zeist 16,1 km 18 maart
2 Majet Spoelder 1:20:21

NK ½ marathon te Venlo 25 maart
Vsen

3 Susan Hagevoort 1:30:12
Msen

48 Martijn van Rijn 1:18:24
M55

8 Adrie van Graafeijland 1:24:36
15 André Koeslag 1:28:30
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3 Jonah Broer
5 Katelijne van den Brink
7 Lonneke te Kloese

Freek van der Weij
Hugo van Westerneng

10 Lisa Schuurman
11 Femke Dudink
15 Peter Uljee
17 Emma te Winkel
19 Paul Boersen
28 Jeroen Bol

Wouter Haitsma

H et gouden Sok j e 201 1
Het blijft een eer: het gouden sokje winnen. Wie mag vol trots zeggen dat ie
het leukste stukje van 2011 heeft geschreven? Dit jaar eindigden twee schrij-
vers op de eerste plaats! Daardoor moest de jury nog een keer punten verdelen,
maar toen was het duidelijk. De winnaar van het gouden sokje 2011 is.... (trom-
geroffel): Lukas Bos met: Zullen we ruilen? Een eervolle vermelding verdient
Keenan Veld met: De cross in Almere. Lukas, van harte gefeliciteerd. Je prijs
komt zo snel mogelijk naar je toe.

Namens de redactie, Sandra Knopper

b l i j  b l i j  b l i j  voor de j a r igen in mei

Een lo l ly en een medai l l e
Zaterdag 17
maart was de
laatste crosswed-
strijd van het sei-
zoen. Ik vond het
heel spannend.
Toen we waren
ingelopen was
het zover. Van te-
voren had ik niet
gedacht dat ik in
de prijzen zou
vallen Maar uit-
eindelijk was ik
toch nog club-
kampioen geworden. Net op het laatst had ik Maura inge-
haald. Het duurde wel lang voordat ik op het podium mocht
staan. Ik kreeg een lolly en natuurlijk ook een medaille.
Daarna ging ik ook nog op de foto. Een jongetje die ik ken
was 2e geworden. Ik vond het uiteindelijk toch nog leuk. 

Emma te winkel (M pup B)

rechts
Emma te 

Winkel tijdens de
clubkampioen-

schappen (foto:
Wim Slangewal)

Een l ange l e uke d ag
Ik heb zaterdag 31 maart meegedaan aan de trainingspakkenwed-
strijd bij Altis. Het was een beetje koud en het was m'n eerste wedstrijd
op de baan. Als eerste gingen we verspringen, daarna gingen we de
sprint doen. Als laatste voor de pauze gingen we balwerpen. In de
pauze ging ik bij papa kijken omdat hij aan het oefenen was voor jury.
Als laatste onderdeel hebben we de duizend meter gerend.
Ik heb helaas niet mee gedaan met de estafette omdat ik het nog
nooit geoefend had. Ik heb veel van de andere sporten kunnen zien. Ik
vond het een lange, maar leuke dag!
Groetjes Myrthe van de Grint (M pup B)

e  j



Samen op het podium
Hoi beste mensen. Het was heel leuk om samen
op het podium te staan. We zijn tweede & derde
geworden bij A.V. Triathlon clubkampioenschap-
pen, meisjes pupillen a1. Het was best vermoei-
end om de wedstrijd te lopen, maar het was ons
toch gelukt. Sophie die was ons net iets voor en
zij is eerste geworden. De route had een hele
grote berg. Hij was best zwaar en er zat een hele
scherpe bocht in.
De meisjes A2 moesten met ons meelopen en
ook de meisjes van Altis. Nine en Sophie hebben
van iedereen in de groep gewonnen en Isa was derde
van AVT. Het is wel jammer dat de medailles alledrie de-
zelfde kleur hadden. En we hadden nog net op het nip-
pertje een lollie, daarna waren ze op! Dus we hadden
geluk. Nine had haar lollie van vorig jaar nog.  En de lol-
lie van dit jaar gaf ze aan haar broertje Koen. Er was nog
een kwart over. Geschreven door: 
Nine Immink, Isa Immink (we zijn een tweeling) (M p A1)
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v.l.n.r Sophie
Praas, 

Isa Immink en
Nine Immink met

hun medailles
(foto: Wendelien

van Daal)

AB e d ankt Pa!
De trainingspakkenwedstrijd was een leuke wedstrijd. De estafette
ging wel goed, we waren tweede en het was pas de eerste keer met

deze kinderen en ik was 2e loper. Daarna
heb ik het clubrecord kogelstoten verbe-
terd van 8.03 naar 8.23. Ik had het nog
verder kunnen verbeteren, maar mijn laat-
ste stoot van 8.36 was ongeldig. De sprint
ging volgens mijn vader slecht, ik had de
tijd 10.46, maar het waaide ook wel erg
hard. Het hoogspringen ging niet zo goed,
ik haalde maar 1.05. Het was ook heel erg
koud om zo lang stil te staan. De 1000
meter, daar had ik helemaal geen zin in,

maar ik moest het toch
doen van mijn vader van-
wege oefenen voor de
competitie en toen heb ik
hem toch gewonnen.  Bij
elkaar heb ik de hele wed-
strijd gewonnen. 
Marten Prince (J Pup A1)

Start van de junioren D tijdens de clubkampioenschappen met voor in beeld
Reinder Prince, daarachter Odile Verzantvoort (r) en Annika Schuurman. 

(foto: Jeroen Hogema)

Regiotraining l e uk maar zwaar
Ik ging samen met Joppe, Reinder en Rick naar de regiotraining. We
deden Sprint en Ver. Joppe die deed Horden samen met Freek. Tjerk,
Reinder, Rick en ik zaten in een groepje met veel andere kinderen. We
gingen meteen sprinten. Het was leuk maar best zwaar. Op Dag 2 en
Dag 3 deden we hele zware rompstabiliteit. Na die 2 dagen vond ik het
niet meer zo leuk. Maar toen kwamen Dag 4 en 5. Dag 4 en Dag 5
waren veel minder zwaar want we gingen eigenlijk alleen maar ver-
springen en onze tijden met sprint werden opgemeten.

Groetjes Arthur van Essen (J Jun D2)

Springen in s lowmotion
Ik vond de trainingspakkenwedstrijd erg leuk. Eerst moest ik hoogspringen.
De meeste dachten dat ik het na de 1.15 of zo het niet meer ging halen,
omdat ik in sloomotion aanliep. maar ik ben toch 1ste
geworden!!! alleen de 1.30 lukten me niet in drie keer,
maar de 1.25 wel. Daarna moest ik sprinten. daar was
ik 10de mee geworden. Als laatste kogel daar ben ik
laatste mee geworden. Ik heb de 1000 meter alleen niet
gelopen. In totaal ben ik 13de geworden van de 16. 

Sandra Haitsma (M jun D)



Trainingspakken wedstrijd 31 maart 2012 te Amersfoort
Jongens Junioren B, 8 deelnemers 100m 800m kogel ver
1 Thierry Belt 13,10 2.21,37 9,35 5,40

Meisjes Junioren B, 8 deelnemers 100m 800m speer hoog
3 Lotte vd Velde 14,67 2.36,48 16,43 1,30

Jongens Junioren C, 22 deelnemers 100m 800m kogel ver
5 Wim Vonk 13,30 2,58,25 7,41 4,00

17 Freek vd Weij 15,26 3.01,60 5,69 DNS
21 Merijn van Essen DNS DNS DNS 3,78

Meisjes Junioren C, 19 deelnemers 80m 1000m speer hoog
9 Marlies Meijer 12,39 DNS 11,62 1,40

11 Imke Wassink 13,12 DNS 17,64 1,25
17 Emma vd Berge DNS DNS 17,86 1,30

Estafette 4 x 80m 46,65

Jongens Junioren D2, 20 deelnemers 80m 1000m kogel ver
1 Joppe Stokvis 11,73 3.23,94 9,24 4,56
6 Arthur van Essen 11,64 3.58,13 6,67 4,42
8 Daniel Bos 12,17 3.37,93 6,85 3,83

10 Reinder Prince 12,55 3.17,67 DNS 3,98
16 Rick Hollestelle 11,76 DNS 7,47 3,62
17 Yannick Tourne 13,21 3.59,14 4,64 3,75

Estafette 4 x 80m
1 Triatlon 45,31

Meisjes Junioren D2, 16 deelnemers 60m 1000m kogel hoog
2 Tjeerdtje van Gastel 8,98 3.51,40 7,31 1,31

15 Meike de Vos 9,94 DNS 5,35 1,06

Jongens Junioren D1, 18 deelnemers 80m 1000m kogel ver
2 Tjerk vd Weij 12,30 3.52,05 5,97 3,53
3 Marijn Kriegsman 12,91 4.15,68 5,30 3,73
4 Carl Westert 13,24 4.06,21 5,84 3,23
6 Kylian Jonkers 13,48 4.30,17 6,01 3,35
8 Luit Meinen 13,91 4.17,93 4,83 3,43

Estafette 4 x 80m
2 Triatlon 49,89

Meisjes Junioren D1, 16 deelnemers 60m 1000m kogel hoog
3 Aricia Limburg 9,26 4.24,62 6,45 1,15
6 Fleur Praas 9,34 DNS 7,97 1,20
8 Lonneke te Kloese 9,90 4.35,38 5,24 1,25
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13 Sandra Haitsma 10,61 DNS 4,49 1,25
14 Femke Bol DNS DNS DNS 1,25
15 Thyrsa Buskop DNS DNS 6,02 DNS

Estafette 4 x 60m
3 Triatlon 49,30

Meisjes Pupillen A2 60m kogel ver  1000 m
5Merle Meinhardt 10.48   5,10    3,80 4.14.07 (5)

Meisjes Pupillen A1 60m kogel   ver   1000 m  
1       Sophie Praas 9,65     6,77     3,78 3.51.43 (3)
2       Nine Immink     9,89     6,08     3,72 3.49.81 (2)
4       Roos Prins      10,45   5,38    3,06 4.33.44 (8)
6       Isabel Cola     10,73   4,53    3,18 4.35.16 (9)
8       Isa Immink      10,39   4,44    2,90 4.41.53 (12)

14      Mette Roex      11,45   3,89   3,10 4.55.26 (16)
20      Katel.vd Brink  12,05   3,54    2,77  5.18.81 (18)
22      Femke vd Veen -             3,71    2,35  -

estafette 4 x 60  38.41 (1)

Meisjes Pupillen B 40m bal     ver   1000 m     
2       Bowy Kramers   7,75    11,12   3,07  4.46.34 (7)
5       Maura Grootenh. 7,77    9,00    2,85  4.36.68 (4)
6       Kaixin Tensen  7,81    10,18   2,76  4.43.62 (5)
8       Lola Paulsch    7,86    6,97    2,84  4.47.56 (8)
9       Kendra Limburg  8,03    8,59    2,70   4.57.71 (10)

13      Sofia Cola     7,97    8,77    2,41   4.57.68 (9)
17      Myrthe vd Grint 8,83    5,89    2,35  5.45.94 (15)

estafette 4 x 40  29.57 (2)

Meisjes Pupillen C 40m bal    ver    600 m   
2       Annelou Praas  7,70    15,57    2,81  2.18.18 (1)
8       Nina vd Vat     8,12      8,26    2,69  2.48.36 (9)
9       Lena Broere    7,82     7,44     2,50   2.39.93 (4)

12      Eva Voogt       8,44     10,22   2,47   3.02.00 (11)
13      Helen Verreck  8,82     7,75     2,50   3.04.86 (13)

estafette 4 x 40 31.13 (2)

Meisjes Pupillen D 40m bal     ver    600 m  
1       Senna Vroemen   8,98    10,91   2,33   -
3       Danne Teeuwissen 9,23     5,79    2,15   3.14.27 (2)
4       Indyra Jonkers  10,03   5,34    1,95   3.35.35 (3)

estafette mixD 4 x 40 36.62 (1)

Jongens Pupillen A2 60m kogel hoog   1000 m
2       Sven Jansons 9,36     7,10     1,20   4.04.16 (7)   



3       Camu Prins      9,81     7,64     1,15   3.55.14 (5)    
8       Jop de Vos      10,62   7,01     1,15  4.08.70 (9)
4       Faas vd Ven    10,72   4,85     1,10   3.52.31 (3)   

15      Paul Broersen  11,03   4,79     1,10   4.28.27 (16)  

estafette 4 x 60 m  37.32 (2)

Jongens Pupillen A1 60m kogel   hoog   1000m      
1       Marten Prince   10,46   8,23    1,05   3.52.46 (1)
5       Wouter Haisma   10,50   5,07    1,05   -

10      Naim Verboom    10,62   5,55    0,95   -
12      Patrick Meskes  10,82   5,01    0,90   -
14      Rens Versnel   10,70  3,37    0,90   3.56.55 (3)

estafette 4 x 60 m  38.89 (2)

Jongens Pupillen B 40m bal     ver    1000 m   
5       Jibbe Teeuwisse 7,59    19,15   3,12  - 
9       Mark Hollestelle 7,54    16,39   3,02   4.01.91 (2)

13      Lucas vd Vat    8,26    19,62   2,69   4.17.55 (7)
16      Luca Lambooy    8,40    16,17   2,71   4.27.04 (10)
17      Finn Meinhardt  8,02    13,79   2,59  4.40.91 (13)

estafette mixB 4 x 40 m 28,45 (2)

Jongens Pupillen C 40m bal     ver    600 m
1       Gijs Broere    7,83    13,54   3,02   2.29.34 (2)
3       Jesse vd Veen   7,99    11,89   2,61   3.07.00 (11)
5       Hugo v Westeneng 8,21    13,17   2,63  2.42.04 (8)
6       Jonah Broer    8,01     8,53    2,83   2.37.89 (5) 

15      Floris v Schagen 9,40     7,88    2,00   3.07.89 (12)

estafette 4 x 40 m 31.08 (1)

Jongens Pupillen D 40m bal     ver     
1       Arvid Jansons 8,61    12,48   2,40    
2       Matijs Haitsma 9,95      6,11   2,04
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P a aswedstri j d 6 apri l 2012 te Amersfoort
Jongens junioren D werpdriekamp, 14 deelnemers

kogel discus speer
12 Rick Hollestelle 6.96 14.54 24.72

Jongens junioren D sprint-/hordentweekamp, 16 deelnemers
80m 80mh 

4 Joppe Stokvis 10.95 (+4.2) 13.22 (+2.3)
9 Arthur van Essen 11.49 (+4.2) 15.52 (+1.3)

Jongens junioren D springtweekamp, 6 deelnemers
ver hoog 

6 Daniël Bos 2.98 (+2.1) 1.22

Meisjes junioren D werpdriekamp, 11 deelnemers
kogel discus speer

5 Fleur Praas 8.26 16.67 13.11
11 Aricia Limburg 5.89 10.60 6.80

Meisjes junioren D sprint/hordentweekamp, 13 deelnemers
60m 60mh

4 Tjeerdtje van Gastel 8.84 (+2.2) 11.11 (+2.6)
9 Aricia Limburg 9.13 (+1.3) 13.52 (+1.0)

13 Kirsten Hogema 10.31 (+2.2) 14.77 (+2.6)

Meisjes junioren D springtweekamp, 14 deelnemers 
ver hoog 

11 Kirsten Hogema 2.92 (+2.8) 0.97 
Fleur Praas 3.95 (+2.2) dns 
Femke Bol 3.37 (+1.2) dns 

Jongens junioren C werpdriekamp, 9 deelnemers
kogel discus speer 

8 Merijn van Essen 6.35 17.49 20.31 

Jongens junioren C sprinttweekamp 
100m 150m 

1 Hilbrand Wouters 11.78 (+3.8) 18.16 (+4.4)

Jongens junioren C hordentweekamp, 8 deelnemers
100mh 300mh 

4 Thomas van der Vooren 15.88 (+1.6) 46.69 

Meisjes junioren C werpdriekamp, 11 deelnemers
kogel discus speer 

11 Anika van Gessel 6.19 13.69 10.12 

Meisjes junioren C sprinttweekamp, 13 deelnemers
80m 150m 

9 Annika Schuurman 11.66 (+0.9) 21.73 (+3.1)

Jongens junioren B werpdriekamp, 9 deelnemers 
kogel discus speer 

4 Edward van Egdom 10.02 24.93 38.17 
5 Thierry Belt 9.48 23.88 35.19

Jongens junioren B hordentweekamp, 5 deelnemers
110mh 400mh 

Thierry Belt 17.42 (+0.6) dns 
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Dinsdagavond trainingen

Beste wandelaars, weten jullie dat;
Op iedere dinsdagavond training gegeven wordt?
Dat op de dinsdagavond een gezellige club is?
Dat er dan in een stevige pas wordt gelopen?
En dat wij vanaf 19.30 uur vertrekken vanuit 
het clubhuis in Birkhoven?
Dat er in de wintertijd een uurtje gewandeld 
wordt?
Als de klok naar de zomertijd verzet wordt, 
dat wij dan 1.5 uur lopen?
En dat je in gedeeltes van Amersfoort komt waar je normaal nooit komt?
En dat je na het wandelen weer energie hebt?
Zodat je de volgende dag er weer goed tegenaan kan?
Dus kom op, als is het donker of is het koud en heb je hard gewerkt,
je knapt er helemaal van op!

Graag tot de dinsdag avond,
Ingrid Koot, trainer sportief wandelen.

In geval van nood /

In case of Emergency (ICE)

Het programmeren van ICE nummers
in je mobiele telefoon! 
Wij, als wandeltrainers kregen de
vraag van de ambulancedienst om
een oproep te plaatsen over het pro-
grammeren van ICE nummers in je
mobiele telefoon. Dit lijkt ons een

prima idee en we geven dit  graag aan
jullie door. Het zou fijn zijn als jullie
gehoor geven aan deze oproep.

“Wij, medewerkers van ambulance
diensten, maken steeds vaker mee dat
de patiënt wel een mobieltje bij zich
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2 e h ands k l e d ing 
Hieronder zie je een actueel overzicht met 2e handskleding. Als je 2e handskle-
ding wilt kopen of verkopen mail dan naar wvanderveen@xmsnet.nl (Wilma
van der Veen). 

Artikel Maat/Kleur/bijzonderheden Vraagprijs
AVT t-shirts (nieuw) Diverse maten € 6,00
AVT Bidon € 5,00
AVT shirt (katoen) Diverse kindermaten  p/st €2,50
AVT shirt (katoen) Mt 134-140 € 4,00
AVT trui Mt 140 (donkerblauw) € 10,00
AVT korte tight Mt L (volwassen) € 2,50
Short Umbro Mt 140 (blauw) € 2,50 
Spikes – allround Brooks Mt 35 (zwart, zonder puntjes) € 15,00
Spikes – allround Asics Mt 37, valt klein (beide schoenen 

met puntje die er niet uit wil, 
misschien dmv bankschroef) € 7,50

Spikes – allround Brooks Mt 39 (met puntjes + sleutel) € 5,00
Spikes – allround Asics Mt 39 (puntjes, sleutel) € 10,00
Spikes – allround Nike Mt 42 (valt als mt 39, rood/wit, 

met puntjes) € 5,00
Spikes – allround Nike Mt 41 € 10,00
Loopschoenen Reebok Mt 30 (roze) € 5,00
Loopschoenen Puma Mt 31 (zwart) € 10,00
Loopschoenen Nike Mt 31.5 € 5,00
Loopschoenen Asics Mt 33 (roze) € 5,00
Loopschoenen Asics Mt 33 (zgan, zwart/oranje) € 20,00
Loopschoenen Asics Mt 35 € 7,50
Loopschoenen Asics Mt 36 € 10,00
Loopschoenen Nike Mt 39 € 15,00
Loopschoenen Asics Mt 40 € 3,00
Loopschoenen Asics Mt 40 € 7,50
Cross schoenen Mt 40 (rood) € 5,00 
Zaalschoenen Kalenji Mt 31 (zwart) € 10,00
Zaalschoenen INQ Mt 32 (wit/roze) € 10,00
Zaalschoenen K-swiss Mt 36 € 6,00
Zaalschoenen Pro-touch Mt 39 € 20,00 



Halverwege elke wandeling is er een
pauze, waarbij zo mogelijk beide
groepen elkaar ontmoeten. 
Na de pauze is het mogelijk om van
wandelafstand te veranderen.
Van de deelnemers wordt verwacht
dat ze minimaal 8 á 10 km per dag
kunnen wandelen in een tempo van

ca. 5 km per uur.
Je kunt je tot 1 mei a.s. opgeven bij
Hans Molenaar via
hansnel1@kpnmail.nl
tel. 033 - 475 26 69  

Wij rekenen op veel enthousiaste
deelnemers.

Hans Molenaar

Op zaterdag 24 maart jl. vond de jaar-
lijkse Woopertest plaats. De Woopertest
is een Coopertest voor wandelaars.
Dit keer moest Hubert Fremouw de
eer van snelste overlaten aan Theo
Wolfshaar. Theo was 46 seconden
sneller dan vorig jaar. Hubert heeft

sinds 2008 het record in handen met
14:01.
Mirjam Groot was de snelste bij de
dames en was 76 seconden sneller
dan vorig jaar. Het record van Nel de
Jong uit 2005 (14:43) is nog ver weg.
Hieronder de uitslag:

Sport ief wandelen

Naam Min. Sec. Gem. afstand
Theo Wolfshaar 14 25 8323,7
Hubert Fremouw 14 33 8247,4
Henk Ruesink 14 34 8238,0
Mirjam Groot 15 48 7594,9
Annemieke Kok 16 35 7236,2
Jan Dekker 16 38 7214,4
Louise Timmerman 16 41 7192,8
Anneke Hendriks 16 41 7192,8
Mees Hazeleger 16 48 7142,9
José v. Overbeek 16 50 7128,7
Herman Scheele 17 3 7038,1
Ed Krijger 17 13 6970,0
Marijke Bekema 17 15 6956,5
Wilma van den Eshof 17 15 6956,5
Bettina Hermelink 17 22 6909,8
Regina de Valk (gast) 17 22 6909,8
Alie Dijkhuis 17 47 6747,9
Herman Dropste 17 54 6703,9
Tineke v.d. Pol 18 0 6666,7

heeft, maar dat we de hele mobiele te-
lefoon moeten doorspitten om het tele-
foonnummer te vinden van een ouder
of partner. Dit probleem hebben we lan-
delijk in de groep gegooid en we zijn tot
een slimme oplossing gekomen. De zo-
genaamde ICE code.

Wij stellen voor dat iedereen in zijn
mobiele telefoon een adres aan-
maakt onder de naam "ICE" (=In Case
of Emergency). Onder deze naam sla
je het telefoonnummer op van de
persoon die moet worden gebeld in
geval van nood. "ICE" is ondertussen
al internationaal erkend als afkorting. 
Vanaf dan weten de politie, de ambu-

lancemedewerkers, de dokter en an-
deren, wie ze moeten informeren.
Indien je verschillende nummers wilt
opslaan, maak dan gebruik van de
namen:  ICE1, ICE2, ICE3”. 

Het is gemakkelijk te realiseren, het
kost niets en het kan zeker een ver-
schil maken als er snel gehandeld
moet worden. Maak nu meteen een
ICE-adres aan met telefoonnummer
in je mobiele telefoon; stuur deze
mail door naar zoveel mogelijk perso-
nen, dan pas zal deze naam bekend
en gebruikt worden.

Namens alle wandeltrainers, 
Saskia Nieuwkerk

Zoals eerder aangekondigd organise-
ren we weer een wandelweekend op
zaterdag 29 en zondag 30 september
2012. Voor dit achtste Wandelweek-
end gaan we naar Hotel het Land-
goed De ROSEP **** 
Dit hotel ligt net buiten Oisterwijk
(NB), nabij een mooi natuurgebied.
Het is een hotelarrangement op basis
van tweepersoonskamers. 
Wil je een eenpersoonskamer, dan
komt er een toeslag bij van € 25,00. 
Het arrangement bestaat uit:
•kop koffie/thee met “iets lekkers” bij
aankomst in het hotel (zaterdagmor-
gen)
•driegangen verrassingsdiner
•overnachting in een standaard kamer

•ontbijtbuffet;
•lunch tas met inhoud;
•kop koffie/thee bij afsluiting van het
wandelweekend (zondagmiddag);
•Gratis gebruik van Wellness- cen-
trum

Het Wandelweekend arrangement
kost € 92,50 per persoon, exclusief
drankjes.
Het Wandelweekend is in eerste in-
stantie bedoeld voor alle wandelaars
van A.V. Triathlon. 
Ook partners die lid zijn van A.V. Tri-
athlon, kunnen zich voor het Wandel-
weekend opgeven.
Op beide dagen kun je kiezen uit een
wandeling van 8 á 10 of 15 á 20 km. 

AVT Wandelweekend 2012
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processie. De bogen staan dan weer
prachtig versierd in het centrum van
Laren en u als wandelaar zult hier on-
derdoor lopen tijdens de binnen-
komst die vergezeld gaat worden
door muzikale klanken.
Mocht vier dagen wandelen teveel
worden dan kunt u ook voor één, twee
of drie wandeldagen inschrijven.
Bent u nieuwsgierig geworden kijk
dan op de site voor meer informatie:
www.wandelvierdaagsehetgooi.nl 
De voorinschrijving is inmiddels van
start gegaan en sluit op 16 juni 2012.
In de kantine bij het publicatiebord

liggen flyers ter informatie.
De opbrengst van de inkomsten gaat dit
jaar naar twee goede doelen t.w. de
Stichting Papageno, wat een initiatief is
van Aaltje en Jaap van Zweden en dat
kinderen met autisme ondersteunt en
begeleidt en de stichting Sportclub Ge-
handicapten Gooi- en Eemland.
Het zou leuk zijn als er dit jaar een
groepje deelnemers van A.V. Triathlon
mee zou lopen. De start is dagelijks
vanaf het terrein van SV Laren ’99,
Schuilkerkpad 1, 1251 SC Laren.

Met sportieve wandelgroet,
Anneke van Hooft

C o l o f o n
Kopij lopende.zaken@avtriathlon.nl
Redactie Hanny Cnossen 033 472 95 69

Carine Passchier 033 456 68 14
Vormgeving Jos Gloudemans, Hedy van Ginkel, Jade van Beek
Illustraties Theo Berens
Advertenties prcommunicatie@avtriathlon.nl
Website www.avtriathlon.nl
A.V. Triathlon ledenadministratie ledenadministratie@avtriathlon.nl

Opzeggen lidmaatschap van de vereniging A.V .Triathlon
Afmelding als lid is mogelijk tegen het einde van ieder kwartaal, met in achtneming van
een opzegtermijn van één maand. Dit dient te worden doorgegeven aan de ledenadmini-
stratie,  bij voorkeur via de website www.avtriathlon.nl. De eventueel voor resterende kwar-
talen betaalde contributie wordt gerestitueerd. 
.

Klaas Boogaard 18 0 6666,7
Ria Wijntjes 18 1 6660,5
Bep van Nieuwenhuijzen 18 5 6635,9
Kiki v.d. Par 18 6 6629,8
Wilma Steenmetz 18 7 6623,7
Ellie Kuper 18 7 6623,7
Nel v. W. 18 10 6605,5
Ria Reekers 18 10 6605,5
Bea Groeneweg 18 11 6599,5
Wil v.d. Beek 18 15 6575,3
Bernie vanDijk 18 16 6569,3
Catrien Zegel 18 19 6551,4
Egbert 't Hooft 18 23 6527,7
Will v.d. Schors 18 28 6498,2
Wouda van Boeijen 18 37 6445,8
Pieter Kramer 18 44 6405,7
Frans Kamps 18 50 6371,7
Bianca van Bronswijk 19 10 6260,9
Stans Denekamp 19 27 6169,7
Karen Strij de Regt 19 43 6086,2
Tony Daniel 20 10 5950,4
Annie Bakenes 20 16 5921,1
Els van Keeken 20 20 5901,6
Annemarie van Druten 20 20 5901,6

Namens de wandeltrainers,
Theo, Ingrid en Saskia

Beste wandelliefhebbers,
Van woensdag 20 t/m zaterdag 23
juni 2012 wordt wederom voor de 4e
keer de Wandelvierdaagse Het Gooi
gelopen. De routes zijn uitgezet door
het prachtige Gooi, Eemland en de
Vechtstreek en kent 4 dagelijkse af-
standen van 20, 30 of 40 km.  
De Polder/Cultuurroute voert u door de
dorpen Laren, Eemnes en Blaricum, de

Bos/heideroute  gaat via kasteel Groe-
neveld in de richting van Lage Vuursche,
de Gooimeerroute loopt via de Blari-
cummerheide en de Nieuw Bussum-
merheide naar het Gooimeer en de
Buitenplaatsenroute gaat via de Wester-
heide richting Spanderswoud en de bui-
tenplaatsen van ’s-Graveland.
Dit jaar is de binnenkomst op de za-
terdag voorafgaand aan de St. Jans-

Wandelvierdaagse Het Gooi 
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B a r d i e n s t
Het rooster van de bardienst op dinsdagavond voor de maanden juni tot augustus 2012

Dinsdagavond Groep

05 juni Wim van Munster/Ruud van den Eshof;

12 juni Flip de Leeuw/Gerard van der Bor/Desiree Barends;

19 juni Ewald Jansen/Arie Wallert;

26 juni Ruud van Basten/Ron Moeliker/Jan van der ven;

03 juli Harry den Boer/Hans Kuypers;

10 juli Hein Dekker/Jaap de vries;

17 juli Wim van Munster/Ruud van den Eshof;

24 juli Flip de Leeuw/Gerard van der Bor/Desiree Barends;

31 juli Ewald Jansen/Arie Waller.

Het rooster van de bardienst van de kantine op zaterdag voor mei tot augustus 2012
Zaterdag vaste medewerker Groep
05-mei Bep/Ed Joop Klein Haarhuis/Ruud van den Eshof
12-mei vac(Tinka/Marcia) Wandelgroep
19-mei Eddy/Heleen Ewald Jansen/Gies Stolze
26-mei Gerdie/Will Jaap de Vries/Ron Moeliker/John Waardenburg
02-jun Marcia/Tinka Rob Kleyweg/Tim Prinzen (Nannie Putters)
09-jun Annemiek/Marian Wandelgroep
16-jun Angelique/Mieke Adrie van Graafeyland/Bert Zijlstra
23-jun Anitra/Monique Sjaak van der Meer/Flip de Leeuw/Gerard van den Bor
30-jun Bep/Ed Arnold Dijkhuis/Boudewijn ten Haken
07-jul vac(Tinka/Marcia) Leny van den Hoven/ Peter van Mosel
14-jul Eddy/Heleen Wandelgroep
21-jul Gerdie/Will Wim van Munster/Jurgen Trein/Marlies Roosendaal
28-jul Marcia/Tinka Rob Vermazen/Nanda Troost

Een bardienst op zaterdag duurt van 9 uur tot 12 uur en houdt de volgende taken in:
Koffie zetten, theewater zetten, verkoop van koffie, thee, AA drank, snoep, etc. 
Daarna opruimen, afwassen, vegen, tafels afnemen.
Het is echt de bedoeling dat de bardienstmedewerkers om 9 uur aanwezig zijn, er moet na-
melijk van tevoren het een en ander gebeuren en om 10:00 uur komen de eerste kinderen
(en dus klanten) al weer terug. U kunt dus niet van tevoren gaan hardlopen!

I n l e v e r e n  k o p i j
Inleverdatum voor de kopij voor het juni nummer is dinsdag 15 mei
Inleverdatum kopij voor het juli/augustus nummer is dinsdag 19 juni

Richtlijnen voor kopij: maximaal 700 woorden; het moet over clubaktiviteiten gaan. Foto’s
aanleveren in jpg- of tif-formaat, op hoge resolutie genomen, niet comprimeren bij verzen-
ding. Voor uitgebreide info, kijk op www.avtriathlon.nl/vereniging/clubblad/index.html
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