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Voor de eerste keer in 2013 is op 28
januari 2013 een bestuursvergade-
ring geweest. Tijdens deze bijeen-
komst zijn meerdere onderwerpen
aan de orde geweest. Al met al een
effectieve bijeenkomst voor een spor-
tief en succesvol 2013.

dat um Alg emene Led en
Ver gad ering (ALV )
In een eerdere bijeenkomst had het
Bestuur al besloten de ALV op een za-
terdag-ochtend te houden. De voor-
naamste overweging hiertoe is dat de
van de vele aanwezige actieve spor-
ters op een zaterdagochtend er ook
velen de ALV zullen gaan bijwonen.
Het vinden van een geschikte zater-
dag bleek niet zo gemakkelijk. Feest-
dagen, sportevenementen en
vakanties maakten het moeilijk. Uit-
eindelijk is gekozen voor het houden
van de ALV op 4 mei 2013 van kwart
over elf tot twaalf uur.
Om tijdig alle relevante informatie,
stukken en onderlinge checks te kun-
nen afronden zijn door het Bestuur
heldere procesafspraken gemaakt.

Nieuwe taakomschri jvingen
van de commissies
De primaire sport commissies, zoals
Hardlopen Volwassenen, Jeugd, Triat-
lon, Wandelsport, WOC Veld en Weg,
WOC Baan en last but not least de
respectievelijke wedstrijdorganisa-
ties, kennen elk een eigen taakom-
schrijving. Deze zijn ooit geschreven
en/of tot stand gekomen. Uniforme-
ring, stroomlijning en/of onderlinge
afstemming is een wens van het be-
stuur.  
Een eerste voorzet tot stroomlijning
is besproken. Stroomlijning blijkt nog
enkele slagen extra nodig te hebben.
Overeenstemming is er over de wens
dat het een meer generieke taakom-
schrijving dient te zijn. En indien be-
hoefte is aan meer detaillering (in de
vorm van namen leden, taakverdeling
naar leden, werkafspraken inzake bij-
eenkomsten en/of evenementen) kan
altijd in een eigen, aparte beschrij-
ving van de commissie worden opge-
nomen.
Het bestuur wil de nieuwe taakom-
schrijvingen van de respectievelijke
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commissies bespreken. Dat zal voor
de eerste keer gebeuren met de met
de taakomschrijving van de WOC Veld
en Weg.

Vo o r s t e l  o p en i ng  At l e-
t i ekbaan S ch o th o r s t
Op zaterdag 20 april zal van 15:00 –
18:00uur de baan feestelijk geopend
worden.
Het programma zal bestaan uit:
Een estafette volwassenen met
teams van verschillende regionale
verenigingen (Het bestuur lijkt het
leuk om vanuit het bestuur ook een
team samen te stellen)
Estafette jeugd, ook met teams van
verschillende regionale verenigingen
Receptie
Speech door de wethouder 
Afsluitend hapje en drankje

Werv ing  n i euw e  
b e s t uu r s l e d en
(Her)benoeming van het bestuur zal
in mei op de ALV plaatsvinden. Naar
verwachting zullen dan (in vergelij-
king met de huidige situatie) vier
nieuwe bestuursleden benodigd zijn.
Dit vraagt een tijdige werving.
Door voorzitter Lex Borghans zijn de
afgelopen maanden meerdere men-
sen benaderd met de vraag of ze zin
en gelegenheid hebben om deel te
nemen aan 
het bestuur van AV Triathlon. Zoals
het er nu uitziet lijkt het dat we één
serieuze kandidaat hebben en dat er
mogelijkerwijs nog enkele potentiële

kandidaten zijn. 
( O p f r i s ) c u r su s  EAD en
EHBO v o o r  a l l e  t ra i n e r s
e n  va s t e  barm ed ew e rk e r s

In 2012 hebben de hardlooptrainers
en vaste barmedewerkers de gele-
genheid gehad een (opfris)cursus
EAD en EHBO mee te maken. Deze
cursussen zijn op een door de weekse
avond in ons clubgebouw gegeven.
De Medische Commissie is wederom
gevraagd deze (opfris)cursussen in
2013 te organiseren voor alle trainers
(hardlopen, wandelen, triatlon en
jeugd) en daarnaast voor de vaste
barmedewerkers. 

Kant i n eb eh e e r
Langzaam maar zeker krijgt het kanti-
nebeheer meer vorm en inhoud. Dui-
delijker wordt wie op welke wijze
(vast of tijdelijk) betrokken zijn bij het
kantinebeheer. 
Aandachtspunt is wel (het “ halen en
brengen “ van) de informatie welke
loop-groepen wanneer vrijwilligers
voor de bardienst leveren. Er wordt
gedacht aan het ophangen van up to
date lijsten in de buurt van de bar.
Ook komen er nieuwe voorstellen
en/of positieve ideeën om zaken op
te pakken en/of in te richten. Een 
en ander zal de komende tijd worden
opgepakt.

Piet Bergsma 
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We begonnen dit keer met een volle-
dig bezette tafel en volle agenda.
Naast alle bestuursleden was Henk
Knol uitgenodigd als potentieel be-
stuurslid om te proeven aan de sfeer
en de werkwijze van het bestuur. De
agenda bleek uiteindelijk overvol te
zijn zodat we niet alles konden be-
spreken; we vonden een sluitingstijd
van 23:15 uur wel laat genoeg.

Taakom s chr i j v i ng
c omm i s s i e s
We hebben het profiel en de taakstel-
ling van bestuursleden opnieuw ge-
formuleerd en vastgesteld. Dit is een
nadere uitwerking van het beleids-
plan om onze werkwijze kritisch te
bekijken en de de organisatie te ver-
beteren. Als vervolg hierop hebben de
bestuursleden een voorzet gedaan
voor de taakomschrijving van de
commissies. De concepten zijn en
worden in de komende tijd aan de
commissies voorgelegd voor nader
commentaar en aanvulling en zullen
daarna op korte termijn definitief
worden. De leidraad is dat het voor de
commissies duidelijk moet zijn wat er
van ze verwacht wordt en waar ze
voor verantwoordelijk zijn, zodat ze
binnen die kaders hun werk zelfstan-
dig kunnen uitvoeren.

N i euw sbr i e f  e n  L o p end e
Zak en
We moeten nog even wennen aan de
nieuwe opzet van Nieuwsbrief en Lo-

pende Zaken. We hebben nu afspra-
ken gemaakt welke punten uit de be-
stuursvergadering als actuele zaken
in de Nieuwsbrief komen. Daarnaast
komt een uitgebreider verslag in Lo-
pende Zaken (telkens 2 verslagen in
de 2-maandelijkse uitgave).
De afspraken tussen bestuur en re-
dactionele verantwoordelijkheid zijn
opnieuw uitgelijnd.

Vo o r l o p i g  f i nan c i e e l
v e r s l ag  2 0 1 2
De resultaten rekening 2012 sluit
met een positief saldo. Dat positieve
saldo is mede te danken aan een
meevaller van de betaling voor de at-
letiekbaan die immers een deel van
het jaar niet gebruikt kon worden en
waar we wel gebruik van konden
maken toen deze beschikbaar maar
nog niet officieel opgeleverd was.
Daarnaast geven we meer uit aan ac-
tiviteiten die de kwaliteit van de ver-
eniging verder moeten verbeteren
o.a. aan opleidingen. Dit is een trend
die we in de komende jaren wel wil-
len voortzetten. Meer hier over op de
Algemene Ledenvergadering

Ver g o e d i ng en  e n  c omp en-
s a t i e s
De huidige vergoedingen voor trai-
ners worden tegen het licht gehou-
den. We hebben nagegaan welke
systemen er door andere verenigin-
gen in de regio gebruikt worden. Er is
nu een voorstel waarbij rekening

a l g e m e e n6

v an  2 7  f ebruar i



a l g e m e e n 7

wordt gehouden met de verschil-
lende niveaus van de trainers en de
verschillende sportdisciplines. Dit
voorstel moet nog nader uitgewerkt
worden en gaat dan wel voor nieuwe
trainers gelden, maar voor bestaande
trainers blijft het huidige systeem tot
eind 2015 bestaan.
Daarnaast wordt de onkostenvergoe-
ding voor vrijwilligers die een uitge-
breide taak hebben in een commissie
en ook de vergoeding voor een jaar-
lijks uitje/etentje van een commissie
aangepast.

Plann ing  ALV
Het is dit jaar heel moeilijk een ge-
schikte datum op een zaterdag in mei
te vinden, er is altijd wel een wed-
strijd of een vakantie. We besluiten
na veel heen en weer schuiven de eer-
der gekozen datum van 4 mei defini-
tief vast te stellen.

Werv ing nieuwe
bes t uu r sled en
We hebben op de komende ALV
nieuwe bestuursleden nodig. Daar
werd in de Nieuwsbrief van februari
melding van gemaakt. Het bestuur
wil met name een oproep doen voor
vrouwelijke kandidaten; ongeveer de
helft van onze leden zijn vrouw maar
die zijn in het bestuur sterk onderver-
tegenwoordigd. We gaan een avond
specifiek voor vrouwelijke belangstel-
lenden organiseren om nadere toe-
lichting te geven over het
bestuurswerk. Daarvoor worden kan-
didaten uitgenodigd en kunnen be-

langstellenden zich opgeven: stuur
een mailtje naar Karin Knopper.
Zie ook de oproep verder in dit num-
mer van Lopende Zaken.

Em i c l a e r l o o p
De Emiclaerloop zal nu op 22 juni
aanstaande plaatsvinden. Het is van
een woensdag naar een zaterdag ver-
zet. Er wordt PR omheen verzorgd en
er zal een feesttent zijn. Maar er zijn
wel mensen nodig. De inzetbaarheid
van vrijwilligers op een zaterdag is
lastig. Alles moet in de ochtend voor-
dat de winkels open gaan al klaarge-
zet worden. Er worden voor deze
opzet toch veel nadelen gezien. We
zijn van mening dat dit het laatste
jaar zal zijn dat deze loop vanaf de
Emiclaer vertrekt. We willen deze
wedstrijdloop echter niet loslaten, en
deze met de huidige organisatoren
vanaf 2015 in augustus vanaf het
clubhuis van AVT plaats laten vinden
en zo mogelijk met sponsors werken.

Jos Gloudemans

mailto:kknopper@xmsnet.nl
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D a m e s ,  w a a r  z i j n  j u l l i e ? ?  

Beste dames, AV Triathlon heeft jullie nodig. Ja, jullie zijn al lid en komen regel-
matig trainen, sterker nog, de helft van onze vereniging bestaat uit vrouwen.
Maar waar zijn de vrouwen in bestuur en commissies?? Deze worden momen-
teel voor het overgrote deel gevormd door mannen. En AV Triathlon wil heel
graag de verdeling van de leden – 50% mannen en 50% vrouwen – meer terug
zien in de bezetting van bestuur en commissies. Vandaar deze oproep: Dames,
waar zijn jullie?? 

Me e r  vr ouw en
Het bestuur heeft al diverse pogingen gedaan om meer vrouwelijke bestuurs-
en commissieleden te werven, maar we willen graag meer. Meer vrouwelijke
inbreng in het bestuur – dat nu voor 7/8 uit mannen bestaat – en meer vrou-
wen in commissies. 
We denken dat vrouwen andere wensen hebben dan mannen, maar we kun-
nen jullie voorkeuren niet meenemen als je je stem niet laten horen. Als er
meer vrouwen betrokken zijn bij de besluiten die we in de vereniging nemen, is
de kans kleiner dat de belangen van vrouwen over het hoofd gezien worden. 

Bovendien denken we dat
vrouwen anders besturen
dan mannen. Met een
goede mix van mannelijke
en vrouwelijke eigenschap-
pen in bestuur en commis-
sies kunnen we in de
vereniging hele goede din-
gen doen voor álle leden,
mannen en vrouwen. 

Laat  j e  s t em  h or en
Dus beste dames: laat niet alleen mannen de dienst uitmaken in AV Triathlon,
maar laat ook jouw stem horen. Natuurlijk kost het tijd, maar je kunt het ook
zien het als een gratis cursus: je kunt er ontzettend veel van leren, anders dan
op je werk bijvoorbeeld. Of zie het als een netwerk waar je interessante men-
sen leert kennen en samen iets opbouwt. Je hoort wat er leeft in de vereniging
en kunt daaraan bijdragen. Jouw expertise komt ten goede aan heel veel leden.
Het levert je plezier en energie op. Kortom: denk er eens over na, je hebt de ver-
eniging veel te bieden.

Uitnodiging
Aan alle v rouwelijke leden van AV Triathlon

Maandag 8 april 20.00 uur
Clubhuis AV Triathlon

Inleiding door voorzitter Lex Borghans en
bestuurslid Karin Knopper 

over werk in bestuur en commissies
Vragen en discussie



Feestjes, etentjes en borrels zijn leuk, ge-
zellig en vrolijk. Als atleet neem je je vaak
voor om aan de Spa rood te gaan. Je leeft
immers gezond en wil de volgende dag
nog hardlopen. Toch is het vlees van
velen zwak. Je bezwijkt en drinkt te veel
alcohol. Dat heeft één onvermijdelijke,
zeer vervelende consequentie. Je wordt
wakker met een kater, je hebt hoofdpijn
en in het ergste geval voel je je nog mis-
selijk ook. Voor sommigen zit er maar
één ding op. Ze slepen zich uit bed, doen
luid puffend en met een instabiele maag
hun hardloopschoenen aan om een
rondje te rennen. Bij terugkomst voelen
ze zich herboren. 'Je kater eruit zweten',
heet dit fenomeen. Klopt het dat hardlo-
pen (of een andere duursport) helpt
tegen die droge keel, knallende koppijn

en misselijkheid?

Wat  d o e t  a l c oh o l  m e t  j e ?  
Alcohol is vergif, je lijf heeft het niet
nodig om goed te functioneren. Er zitten
ook geen voedingsstoffen in. Je lijf doet
er alles aan om het zo snel mogelijk af te
breken en dus kwijt te raken.  Je voelt je
beroerd en vaak ook nog schuldig over
jezelf omdat je de avond ervoor teveel
hebt gedronken. Om die reden kun je
wel wat endorfine gebruiken. Een
goedje dat je volop aanmaakt tijdens
het hardlopen. Met flink wat van dit ge-
lukshormoon in je lijf ziet de dag er
opeens een stuk zonniger uit en lijkt er
niets aan de hand te zijn. Al die frisse
lucht en zuurstof helpen  om het hoofd
helder te krijgen, maar dat je de alcohol
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M e e r  w e t e n ?
Denk je heel voorzichtig wel eens aan bestuurs- of commissiewerk bij AV Tri-
athlon, kom dan vrijblijvend op maandagavond 8 april naar de informatiebij-
eenkomst in het clubhuis. Voorzitter Lex Borghans en bestuurslid Karin
Knopper zullen dan toelichten wat de werkzaamheden in bestuur en commis-
sies inhouden, hoeveel tijd e.e.a. kost, wat je kunt inbrengen in de vereniging
en wat het je oplevert. Er is gelegenheid om vragen te stellen en ruimte voor
discussie. 
Op de website van AV Triathlon kun je alvast eens kijken welke functies er zijn.
We hopen je de 8e te spreken! 

Lex Borghans
Voorzitter AV Triathlon
Je kunt je voor de avond aanmelden bij Karin Knopper

Rennen met een kater : slecht idee of gouden oplossing?

v a n  d e  M E D I S C H E  c o m m i s s i e

mailto:kknopper@xmsnet.nl


eruit zweet is volgens de meeste des-
kundigen een mythe. Het kost je li-
chaam circa anderhalf uur om een
alcoholische consumptie te 'verwerken'.
Dit proces kan door niets worden ver-
sneld. Dat betekent dat je na een
avondje doorzakken het goed kan zijn
dat je in de ochtend nog alcohol in je lijf
hebt dat nog niet verwerkt is en zal je
moeten wachten tot je lijf dit vanzelf
heeft verwerkt. 

Wanneer hardlopen overslaan?
Er zijn nog meer goede redenen om een
dagje hardlopen over te slaan wanneer
je een kater hebt. Het zieke gevoel dat je
hebt bij een kater is er niet voor niets. Je
lichaam moet zichzelf herstellen en
voelt niet voor niets zo zwaar en sloom
aan. Neem een douche, probeer je vocht-
peil aan te vullen  en duik onder de de-
kens. Dat is vaak het beste medicijn. Dat
hardlopen komt later wel weer een keer.
Wanneer je denkt: 'het zal wel met dat
rusten, maar ik zweet mijn alcohol er lie-
ver uit', bedenk dan dit:  een kater wordt
voor een groot deel veroorzaakt, doordat
alcohol vocht uit je lichaam onttrekt. Je
hebt dus te weinig vocht in je lijf. Die al-
cohol mag dan al afgebroken zijn, het
vochttekort blijft. En dat is geen verstan-
dige start bij hardlopen. 

Bij een  kater heb je een
vochtachterstand
Het gevolg van hardlopen is dat je gaat
zweten en daarbij nog meer vocht uit je
lijf wordt onttrokken. Met een kater
begin je eigenlijk al met een achter-
stand.  Je hebt al minder vocht in je lijf. Je

merkt het zelf eigenlijk al: als je ’s och-
tends uit bed komt heb je een droge
mond en een dorstgevoel.  Een klein
rondje rennen zal nog wel gaan, maar
een lange duurloop is zeer onverstandig.
Want als je echt uitgedroogd raakt, kan
dit hele vervelende gevolgen hebben. Je
krijgt nog meer hoofdpijn,  je gaat min-
der plassen, verlies van conditie, spier-
zwakte en misselijkheid.  Niet erg
handig dus als je al die klachten al had
van die kater. 

Instabiele loper
Er is nog een argument om je hardloop-
schoenen een dagje in de kast te laten
na dat avondje doorzakken. Je coördina-
tie is dankzij het alcoholgebruik naar de
knoppen. Je bent instabieler en je lijf zal
dus minder goed naar jouw opdrachten
'luisteren'. Dat betekent een verhoogd ri-
sico op misstapjes, valpartijen en de
daarbij horende blessures.

Enige echte ultieme oplossing?
Weg met die kater dankzij een lekker
potje hollen. Het klinkt als de ultieme
oplossing. Maar wel eentje die risico's
met zich meebrengt. Denk daarom aan
preventieve oplossing: vermijd die kater,
drink niet teveel en in ieder geval na elk
alcoholisch drankje een glas water. Grote
kans dat je helemaal niet uitgedroogd
raakt en die kater kan vermijden.  Proost!
(Bron: Nieuwsbrief Prorun,  door Sebasti-
aan Timmermans)

Marleen van Valkenhoef.
Heb je een vraag over voeding? Stuur
een mail naar Marleen.
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T h a n k  y o u

Ik heb een bericht gekregen van mijn collega die de oude sportschoenen verza-
melde in 2012 en in januari 2013 in Gambia heeft uitgedeeld. Ze waren daar
weer erg blij met de schoenen. Er is zelfs een interview afgenomen wat is uit-

gezonden op de West Coast Radio in heel Gambia. Daarnaast werd een stuk in
een landelijke Gambiaanse krant gepubliceerd onder de titel ‘Boost voor Ja-
missa Academy’ (opleving/opkikker voor Jamissa Adademy). 
Hij heeft ook ‘thank you’ brieven ontvangen van de teams. (zie volgende pa-
gina)

Van hem dus ook het verzoek om dit door te geven aan alle leden van AVT die
voor de verzameling schoenen hebben gezorgd. Bij AVT gaan we in 2013 door
met het verzamelen van loop- en voetbalschoenen, ook loop-shirtjes en ander
sportmateriaal zijn van harte welkom. 
Vriendelijke groet.

Gea Bos

JAMI SSA  FC1
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Zaterdagochtend, 08.45 uur. De loop-
groep vertrekt naar het trainingsge-
bied in het bos aan de overzijde van
de Barchman Wuytierslaan. Via een
olifantenpaadje lopen we in de rich-
ting van de bosvijver en stuiten op
een aantal omgezaagde bomen die
dwars over het paadje liggen. We
moeten er overheen klimmen en wor-
den vervolgens gehinderd door een
ravage van afgezaagde takken. Een
stuk verderop verzeilen we in een ge-
biedje waar ook stevig is huisgehou-
den. Híer zijn de restanten wel
opgeruimd maar het bos is wat kaler
geworden. 
Wie doet dat en waarom? Een ge-
sprek met een gediplomeerd ‘mid-
denkader functionaris natuur- en
leefomgeving’ verbreedde mijn ken-
nis over het bos van Birkhoven aan-
zienlijk. Nico Fakkeldij heeft mij met
de man met deze indrukwekkende
titel in contact gebracht.
Martijn Bergen, in gewone taal ‘bos-
wachter’, heeft mij wat meer inzicht
gegeven in de noodzaak dit bosge-
bied af en toe stevig onder handen te
nemen. Het bos bij Birkhoven is tij-
dens de crisisjaren rondom de derti-
ger jaren van de vorige eeuw voor de
bezoekers aantrekkelijker gemaakt. Er
waren heel veel werklozen. De DUW
(Dienst Uitvoering Werken) liet het
uitvoeren als werkverschaffingspro-
ject. Niet alleen voor recreatie maar
ook om voor de bomen, planten en
zeker niet in de laatste plaats de vo-

gels en dieren een beter leefgebied te
creëren . Met zand uit de directe om-
geving werd een heuvel (of berg zoals
die ook wel genoemd wordt) opge-
worpen waardoor de bosvijver en het
zwembad ontstonden. Om het
zwemwater van het  Bosbad te kun-
nen verversen werd deze verbonden
met de vijver. Dit is gedaan door mid-
del van een circulair watersysteem,
waarin enige sluisjes. Die verbinding
is bijna volledig intact gebleven. Als je
over het bruggetje loopt in de noord-
westhoek van het bos, zie je een
slootje dat het grootste deel van het
jaar droogstaat. Dat is de afwatering
van het zwembad. Volg je die sloot
dan zie je bij een kleine poel een af-
sluiter.

In de bosvijver is aan de oostzijde een
eilandje waarop zich een pomp be-
vindt die het overtollige water af-
voert  naar het gemeenteriool. De
DUW liet nog meer werkzaamheden
uitvoeren. Percelen met naaldbomen
werden aangelegd evenals de rodo-
dendronvallei naast de berg en, iets
verderop, het Pinetum. Hier staat een
groot aantal uitheemse naaldbomen
die in de verschillende continenten
voorkomen; zelfs enige sequoia’s.

H e t  h u i s  v a n  d e  v o g e l s

In het Pinetum staan een

groot aantal uitheemse

naaldbomen
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Deze bomen kunnen ruim 100 meter
hoog worden. Een jong exemplaar is
omstreeks kersttijd gestolen! Een
anekdote: Martijn vond een aantal
jaren geleden op een bospad een rij
gaatjes in de grond. Hij had geen idee
waar die vandaan kwamen en vroeg
zich af wie of wat dergelijke sporen
achterlaat. Een dier? Even later zag hij
een groepje nordic-walkers: het
vraagstuk was opgelost. Martijn is de
enige boswachter in dit gebied.  Als je
hem terreinopzichter of –beheerder
noemt: prima! Hij heeft een vierjarige
opleiding gevolgd. Onderdelen hier-

van waren bosbeheer, natuurbeheer,
begrazing natuurterreinen (dat be-
treft grote grazers), recreatie, com-
municatie. Dat laatste wordt steeds
belangrijker; natuurbeheer staat
volop in de publieke belangstelling.
Martijn: “Het begrip natuur is steeds
breder geworden. Om een voorbeeld
te geven: het Valleikanaal valt hier
ook onder. Ik verzorg, met mijn mede-
werkers, het onderhoud aan wegen
en paden, het meubilair. Onder dat
laatste worden welkomstborden,
bankjes, mededelingborden verstaan.
Wij doen snoei- en zaagwerk; dat is
de zogenaamde natuurdoelstelling.
Medewerkers van het Utrechts Land-

schap werken hier, indien nodig, alle
dagen. Acht vrijwilligers, waarvan vijf
leden van Altis, werken hier op maan-
dagochtend onder de deskundige lei-
ding van Wilma Verburg, óók
vrijwilliger. Deze werkzaamheden zijn
veelomvattend. Mede door hun in-
spanning is het hele gebied praktisch
Prunusvrij! Vogels eten de bessen
graag maar het is een woekerplant
die alle andere soorten begroeiing
onderdrukt. Hoe mooi die struik ook
is; daar zit niemand op te wachten.”

Op mijn vraag of de uitbundig bloei-
ende balsemien, die je vooral in de
omgeving van de camping ‘Het Mon-
nikenbos’ ziet, net zo schadelijk is
wordt ontkennend geantwoord. Deze
struik verspreidt zich inderdaad, maar
hoofdzakelijk langs de fietspaden en
andere wegen. Het is een plant die
veel licht nodig heeft en zal onder
bomen niet tot groei kunnen komen;
daarom laten we die met rust. Mar-
tijn: “Het hele bosgebied is acht jaar
geleden overgegaan naar het
Utrechts Landschap. Vervolgens is op
verzoek van de gemeente Amersfoort
voor elk deel van het bos een be-
heersplan gemaakt. Dat plan heeft
betrekking op fiets- en wandelpaden
en de daaraan gerelateerde fiets- en
wandelroutes. We hebben deze alle-
maal opgeknapt en zijn nu bezig met
het herstel en renovatie van de oevers
van de bosvijver.
De communicatielijnen  met de be-
heerder zijn kort waarbij vooral de
boswachter een grote stem heeft. Er

Acht vrijwilligers, waarvan

vijf leden van Altis, werken

hier op maandagochtend
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is een zogenaamde blauwdruk ge-
maakt (deze term stamt uit de tijd
dat werktekeningen door witte lijnen
op een blauwe ondergrond werden
gekopieerd. RF). De boswachter
maakt een keuze in het veld. Hij be-
paalt waar uitdunning nodig is of an-
dere werkzaamheden noodzakelijk
zijn en geeft dat aan de beheerder
door. Per vak wordt deze keuze ge-
maakt. Birkhoven is betrekkelijk klein,
ongeveer 60 hectaren (een hectare is
100x100meter). Wij denken ook aan

de honden; die krijgen ook ruimte.
Op ongeveer 30 ha moet de hond aan
de lijn, 30 ha is bestemd voor de losse
loop. De rest is rustgebied. Het be-
heer strekt zich uit van Amersfoort-
Oost tot Maartensdijk; dat is bijna
2000 ha. Dat is wat wij ‘Noord’ noe-
men. De andere delen zijn ‘Midden’,
dat is het gebied rondom Austerlitz

en dan is er nog ‘Zuid’, dat gaat tot
ongeveer Rhenen, de Blauwe kamer.
Ik heb hier vier jaar alleen gewerkt
en stuurde een team van vier mensen
aan, zoals aannemers; nu heb ik een
assistent.” Op mijn vraag of Martijn
in een riante fourwheeldrive rijdt ant-
woordt hij ontkennend. De directeur
is van mening dat, als je er niet met
een gewone auto kunt komen (in dit
geval een Caddy), je maar moet gaan
lopen óf je hebt er niets te zoeken. 
Martijn: “‘We hebben veel gereed-

schap: trekkers,
maaiapparatuur,
motorzagen enzo-
voort. Voor mecha-
nisch gereedschap
heb je een opleiding
nodig, dat mag je
niet zomaar hante-
ren. Alle vrijwilligers
werken met hand-
gereedschap. Dat
geeft rust en stilte
in het bos. Er wordt
wel eens gesugge-
reerd dat het bos
weer in cultuurhis-

torische staat moet worden terugge-
bracht. Wij  vragen ons af of dat nog
zinvol is. Ons uitgangspunt is dat het
bos vooral voor bezoekers veilig moet
zijn. In gebieden waar veel bezoekers
komen wordt dood hout verwijderd
en dan heb ik het niet alleen over
dode takken op de grond. Als een
boom in elkaar stort maar daarbij
geen gevaar oplevert voor bezoekers,
laten we de natuur zijn gang gaan.

Martijn Berger (foto: Ruud Frings)
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Laat die boom maar staan. Dat is
goed voor dieren en insecten. Wij
doen niet aan boombeheer. Wél
wordt op het type begroeiing gelet.
Een eik laat je niet in een stukje spar-
renbos staan. Je hoort wel eens dat er
in Nederland bomen groeien die van
oorsprong niet inheems zijn en moe-
ten worden verwijderd. We gaan er
van uit dat wij alles wat hier stond
vanaf de IJstijd (ongeveer 1 miljoen
tot 8000 jaar geleden) voorrang
geven. Exoten halen wij niet weg.
Hieronder vallen onder meer de Dou-
glassparren. Alles heeft een zekere
waarde. Deze spar en de Amerikaanse
eik groeien tweemaal zo snel als an-
dere soorten. Wél bestaat de moge-
lijkheid dat deze bomen de Europese
soorten verdringen in een gemengd
bos. Waar geen behoefte bestaat aan
weghalen, laten we ze staan. Zaailin-
gen worden meestal verwijderd. Er
wordt regelmatig uitgedund; dat
geeft veel licht in het bos, waardoor
de bomen en struiken zich beter ont-
wikkelen. Daar laten we zaailingen
hun gang gaan zodat er jong hout
komt. Bij het uitdunnen kijken we
omhoog, hoe ziet de kruin eruit?
Moeten we daar wat doen? In feite
heeft het bos ons niet nodig. Je kan er
van uitgaan dat al het bos in Neder-
land jong is. Oude bomen zijn onge-
veer 160 jaar. We hebben  jong bos en
wij doen er wat aan om het kwaliteit
mee te geven, dit in verband met de
natuurwaarde die wordt beoogd. Dit
proces willen we wat versnellen door
bomen vrij te maken waardoor zij

dikker kunnen worden. Keuzes moe-
ten gemaakt worden; wij zoeken uit
welke bomen behouden moeten wor-
den. Dit noemen wij ‘toekomstbo-
men’. Als je goed oplet zie je om
sommige bomen een touwtje beves-
tigd zodat deze worden herkend. Als
wij omhoog kijken kunnen we zien of
de kroon ongeveer tweederde van het
totaal in beslag neemt. Het betekent
dat de boom voldoende licht door-

laat. Beuken en eiken hebben veel
licht nodig al geven zij zelf veel scha-
duw. Dennen houden ook van een
lichte omgeving. Gemengd open en
dicht bos wordt door bezoekers ge-
waardeerd. Er zijn gebieden wat ge-
accidenteerd, dat wordt veroorzaakt
door stuifduintjes; zoals in de omge-
ving van de bosvijver. Daar doen wij
niets aan: heuveltjes verdwijnen niet,
die zijn er over 100 jaar nog! Dit
stukje natuur moet je beschouwen
als één geheel: mens en bos”.  Gedu-
rende een aantal weken aan het
begin van dit jaar was er op zaterdag-
morgen veel lawaai in een deel van
het bos. Houtkap, motorzagen, auto’s.
Martijn: “Dat heeft te maken met de
houtverkoop. Eens per jaar worden
via een veiling kaveltjes aangewezen

Als je wilt helpen dit gebied

in stand te houden: meld je

aan als “beschermer”, dat

kost 25 euro per jaar
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waar bomen gekapt kunnen worden.
Dat wordt van tevoren bekend ge-
maakt. De bomen die krijgen een ge-
kleurde stip, elk kavel een andere
kleur. Per kavel kunnen het meerdere
bomen zijn. Al tientallen jaren wor-
den deze aan houtklanten, voor eigen
gebruik of voor de handel, verkocht.
Mensen doen ons vanaf september
tot maart telefonisch verzoeken. In
oktober organiseren we een kijkdag;
in november wordt alles op één dag
verkocht. Deze houtveiling is een
enorm succes. De kopers moeten er
zelf voor zorgen dat de bomen weg-
gehaald worden; ze moeten zélf
zagen.   Beschermende kleding zoals
een stevige zaagbroek en een helm is
verplicht. Voor sommige kavels  moet
je zelfs ervaring hebben. Bij het ge-
bruik van motorzagen is een diploma
vereist en iedereen moet de kapver-
gunning op zak hebben. Wij gaan wel
eens kijken. De stobben blijven in het
bos staan en de kronen worden in
handzame stukken gezaagd en in het
bos verspreid.” Het kan niet uitblijven,
de loopgroepen komen ter sprake. Op
zaterdagmorgen trainen Altis, Tri-
athlon en in sommige delen ook Pij-
nenburg in het gebied. Dat zijn bij
elkaar soms een paar honderd lopers.
Veroorzaken die schade? Lawaai? Kan
dat allemaal zomaar?
“Daar hebben wij geen enkel pro-
bleem mee. Iedereen mag door het
bos (hard)lopen op wegen en paden
maar beslist niet daarbuiten. Het bos
is opengesteld voor elke bezoeker.
Toch hebben we een punt van kritiek.

Op de helling van de berg bij de bos-
vijver wordt wel eens van het pad af-
geweken en zelfs over hekjes gestapt.
Er wordt recht tegen de helling opge-
lopen. Dat veroorzaakt veel schade.
Het onderhoud van het bos kost veel
geld maar het herstel van schade is
nóg duurder. Je kan het ook anders
bekijken. Wij lopen door het huis van
de vogels en de dieren, houd daar re-
kening mee. Natuur is een leefgebied,
beslist geen decor van wat wij niet in
huis hebben. Daar komt bij dat na-
tuur geld kost. Er is een enorm net-
werk van wegen en paden; wat wil je
nog meer? Door ons wordt voorlich-
ting gegeven en excursies worden ge-
organiseerd. Het blijkt dat de
bezoekers graag met ons meelopen
en meer willen weten over wat zij
zien. Birkhoven is daarvoor een uitge-
lezen gebied; andere delen van het
bos blijven daardoor rustiger. Als je
wilt helpen dit gebied in stand te
houden: meld je aan als “bescher-
mer”. Dat kost 25 euro per jaar en je
bent dan tevens geabonneerd op ons
maandblad. Wij willen binding krij-
gen met de bewoners van Amers-
foort. Dat kan door het helpen met
opruimen en schoonhouden van
wegen en paden. Daar staat dan van
onze kant tegenover dat je in het bos
evenementen kan organiseren zonder
allerlei vergunningen, als je je maar
aan de regeltjes houdt.”

Ruud Frings
Met dank aan Nico 
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COLUMN

Le n t e

Vanmorgen op de fiets naar mijn werk, realiseerde ik me wat het slechte
weer van de afgelopen periode voor impact op mijn dagelijkse routine heeft
gehad, en nog heeft. 
Elke keer weer mijn wandelschoenen aan om de tien minuten naar de bus-
halte enigzins normaal lopend te overbruggen. Met spijkerbroek, wel zo
praktisch in de sneeuw. Nu hou ik wel van praktisch, je zult mij niet op
naaldhakken of kokerrokjes betrappen, maar altijd alleen maar praktisch
gaat ook vervelen. De jurkjes met laarzen die ik net was gaan waarderen ble-
ven jammerlijk in de kast hangen. Net als mijn fijne rode jas met vrolijke
sjaal die zo goed zijn voor mijn humeur. Nee, te glad, te koud, te nat, toch
maar weer het ski-jack aan. Dikke wanten en hoofdband lagen natuurlijk
ook voor het grijpen. Saai!! 
Mijn fiets heb ik ook weken nauwelijks gebruikt. Na de blauwe heup, was ik
dubbel voorzichtig geworden, maar lekker fietsen is iets anders. Na het
beurse stuitje was ik gewoon bang en nam ik de bus. Ook toen sneeuw en ijs
overgingen in regen. En ook toen de regen overging in motregen. Maar van-
daag was het droog en scheen de zon Ik ging weer op de fiets. Heerlijk. Nu
hagelt het. 

Hardlopen heb ik nog redelijk volgehouden, maar het vuur is er de laatste
weken een beetje uit. Kerst en Nieuwjaar vielen uit, dus niet naar de club.
Toen een loopje op zaterdag, ook niet naar de club. Door de week loop ik het
liefst nog twee keer, dan blijf ik lekker in het ritme. Mwah, dat lukte ook niet
helemaal: mijn maatje kon vaak niet, de ene keer was het fietspad glad, de
andere keer juist de bospaden, op verse sneeuw hardlopen kan wel heel
goed, maar op tien centimeter verse sneeuw weer niet. En zo was er elke keer
wel wat. Afgelopen maandag zou ik 's middags gaan, maar het goot. Dat is
niet leuk. Dan dinsdagochtend. Het miezerde, bah bah bah. Vanmorgen dan,
het was stralend weer, supermooi loopweer. Ik had geen zin. 
Ik zei het al: het vuur is er een beetje uit. 

IK WIL LENTE !! 

Ria de Jong
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De Dubai Marathon, maar dan van
een andere kant gezien. Deze mara-
thon werd dit jaar op 25 januari gelo-
pen. Ik was er dit jaar bij betrokken
omdat onze zoon ingehuurd was als
atletencoördinator en pa wel goed
was voor wat hand- en spandiensten.
Een unieke kans dus. De omstandig-
heden: start om 7 uur ’s morgens.
Temperatuur van 14 tot 17 graden.
Later op de dag wordt het in deze tijd
van het jaar een graad of 25. Ik heb
de wedstrijd vanuit de klokauto mee-
gemaakt. Ik klokte de tijden van elke
km voor de organisatie. Vooral in het
begin ook voor de lopers belangrijke

informatie. Het parcours is voorna-
melijk recht toe recht aan en is vlak.
In principe dus goed voor een snelle
tijd. De start/finish locatie was prach-
tig, vlakbij het hoogste bouwwerk ter
wereld, de 829 meter (!) hoge Burj Ka-
lifa. De wolkenkrabbers in de omge-
ving van 200 a 300 meter hoog vallen
erbij in het niet. De wedstrijd was
fascinerend om te volgen: De groep
bleef lang bij elkaar. Uiteindelijk ble-
ven 5 atleten over, die op de finish af
stormden en die allen onder de 2 uur
5 min. finishten. Winnaar: de Ethio-
piër Desisa (debutant) in 2 uur 4 min
en 45 sec.! Nog nooit vertoond. Ge-

middeld 2 min.58 sec.
per km! Achterin de
auto zaten enkele coa-
ches, waaronder Geta-
neh Tessema. Hij was
jaren geleden een top-
atleet maar kreeg on-
derweg naar de
Sylvestercross in Soest
een ongeluk. Hij werkt
nu voor het atletenbu-
reau Global Sports van
Jos Hermens als
coach. Intussen ge-
trouwd met  topatlete
Gete Wami. Er was op-
vallend weinig be-

D u b a i  M a r a t h o n "
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langstelling langs
het parcours, maar
aan de finish maakt
gewoontegetrouw
de Ethiopische kolo-
nie er een swingend
feest van. Maar er
was ook inbreng van
AV Triathlon. Anne
Helsdingen, lid van
onze vereniging, en
wonend in Saudie
Arabie was onder de
ongeveer 2500 deel-
nemers: ze finishte
in 3hoi uur 56 min en 42 sec. Cha-
peau! Ze schreef interessante stukjes
in ons clubblad over het land waar ze
nu tijdelijk woont. Helaas was ik niet
in de gelegenheid om haar te ont-
moeten. Naast de marathon had ik de
gelegenheid om één en ander van
Dubai te bekijken. Ik was geïnteres-
seerd in het oorspronkelijke Dubai,
dat meer de sfeer van Arabische we-
reld heeft dan bijvoorbeeld ons hotel:
pas opgeleverd en 355 meter hoog,
76 verdiepingen, terras met zwem-
bad op de 6e verdieping. Ofwel: het
hoogste, grootste hotel ter wereld.
Het oude Dubai, waar levendige han-
del is in de soukh’s en waar, als je wat
wilt kopen even rustig moet gaan zit-
ten en niet weggaat voordat je min-
stens de helft van de oorspronkelijke
prijs hebt betaald. Vervolgens ga je
dan als goede vrienden uit elkaar.
Terug in het moderne deel, daar is
alles wat ik ‘formaat Dubai’ ben gaan
noemen: groot, blinkend schoon,

marmer. Of het nu de hotellobby is,
een metrostation of één van de
enorme winkelcentra zoals de Emira-
tes Mall (inclusief skicentrum!) of de
Dubai Mall. De marathonorganisatie
steunt op kennis uit Europa. Behalve
wij, het ‘Hollandteam’ , met 6 man
/vrouw  waren er 15 man uit Enge-
land voor o.a. opbouw start /finish en
jurytaken. Totaal was er $ 800.000,-
beschikbaar als prijzengeld, waarvan
$ 200.000 voor de winnaars bij de
mannen resp. vrouwen. De recessie
had toegeslagen: vorige jaar was 
$ 1.000.000,- beschikbaar. Het was
een fantastische ervaring. Het was 45
jaar geleden dat ik er ooit was per
schip. Het duurde toen lang voordat
Dubai aan de horizon verscheen. We
hadden vooral bouwmaterialen als
lading. Tegenwoordig is het vanuit de
ruimte herkenbaar o.a. door het
palmeiland.

Johan van Sluijs
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Op 3 februari deden een groot aantal
leden mee aan de Midwintermara-
thon, aan de 18,5, 27,5 of 42,2 km. In
groepsverband hadden zo’n vijftien
lopers uit de groepen van Joop/Ruud
en Wim/Marlies zich hier gezamenlijk
op voorbereid. In een aantal lopen op
zondag bouwden zij de afstand gaan-
deweg op. Bijzonder was de afsluiting
van zo’n training: steevast met koffie,
thee en (zelfgemaakt) gebak of an-
dere lekkernijen. Ondanks (of juist
dankzij?) deze extra calorieën waren
de resultaten op 3 februari prima. Het
was een leuk loopevenement en het
samen voorbereiden smaakte naar
meer.
De hier onder genoemde loopkanjers
hebben meegedaan aan een van de
afstanden op 3 februari 2013 tijdens
de Midwintermarathon in Apeldoorn!
Hoe hebben zij dat ervaren? Enkele
reacties: 
Hans van Roo i jen :  

Er zijn mij geen uitvallers bekend van
'onze groep' en iedereen heeft ook
een goede tijd neergezet. Dit natuur-
lijk dankzij de gasttrainers van de
zondagen, en de daarbij hartelijke
ontvangst. Waarbij we na afloop op
diverse lekkernijen werden getrak-
teerd, we zullen dit missen. 
Patr i ck Eysbach :  

Was inderdaad een leuke loop. Had
op 15/ 16 km even een dipje, maar
ben zeer tevreden hoe het ging. Re-
laxt kunnen lopen en nog kunnen ge-

nieten van de omgeving
(gelukkig geen rondvlie-
gende apen bij de Apen-
heul). Wel weer
verbaasd over de adem-
halingstechniek van
sommige deelnemers,
had soms veel weg van
hyperventilatie. Voorbe-
reiding is mij goed beval-
len. Naast het proeven van alle
heerlijkheden na afloop (wat mij ook
weer nieuwe recepten heeft opgele-
verd) heb ik als import-amersfoorter
de stad en Buitengebied ook weer
beter leren kennen. 
Leon Broere :  

De organisatie bedankt voor het
mooie fenomeen; onze zondagse
Midwinterhoorn voorbereiding met
koffie+ als toetje. Ik weet dat ieder-
een zich hierdoor heeft weten te
overtreffen. Mooie prestaties en een
geweldige loop in en met name
rondom Apeldoorn, in het epicen-
trum van de Veluwe. Wat mij betreft
een doortrek naar de Eemmeerloop
en Nijkerk op zaterdag 1 juni. 
Theo Hendr iksen :  

De opbouw vanuit verschillende
adressen is fantastisch, ik woon al 15
jaar in Amersfoort maar ben nu op
plekken geweest die ik echt niet
kende. Na de calorieën verbrand te
hebben kwamen ze er ook weer snel
aan door alle lekkernijen. De loop in
Apeldoorn was mooi en sfeervol en

T a a r t l o p e r s  d o e n  h e t  g o e d "
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ook nog eens een paar minuten snel-
ler gelopen dan vorig jaar. Op naar de
volgende loop! 
Astr id van der Laarse : 

Nadat we tijdens de voorbereiding
alle soorten (zwaar) weer en handi-
caps op het parcours hadden gehad,
was de finale zondag in Apeldoorn
een feestje. Mooie route en goed
loopweer. Samen lopen met Toos
hield bij mij de vaart en de moed erin.
Met twee bloedblaren en een blauwe
nagel ben ik heel tevreden over de ge-
lopen tijd. Helaas was er aan het eind
geen koffie met taart. Maar heel ge-
zellig was het wel met zijn allen in
Orpheus. 
Toos en Teus van de Beek 

Het was leuk, het was goed, het was
super. Leuk evenement wat ondanks
de grootte toch een heel relaxte in-
druk gaf. De 27,5 km is een prach-
troute met een “happy end” in de zin
van dat ik blij was dat ik 2 km voor de
finish niet rechtsaf hoefde voor de

extra lus van de marathon. De stuk-
ken omhoog kon ik goed door blijven
lopen en op vlak/naar beneden in
mooie groepjes mee gegaan. En met
een netto eindtijd van 2.24.01 ben ik
uiterst content. Toos heeft ook prima
gelopen en vond het ook leuk en heel
gezellig om dit zo met z’n allen te
doen. Op naar Nijkerk met de zon-
dagochtend taartsessies ? 
Het laatste woord is aan…. 
Joop Kleinhaarhu i s :  

Tuurlijk ben ik wezen kijken alleen
heb ik daar geen bewijzen voor aan-
gezien ik achteraf niemand meer van
jullie gezien heb.....!!!! Wel nog wat
andere lopers van AVT. Ik had inge-
schat dat jullie tussen de 1 uur 45 en
twee uur binnen zouden moeten
komen en was er rond half een. Ge-
lukkig was ook de pendelbus voor ons
gratis en waren we zelfs de enige
twee in de bus op dat moment rich-
ting de finish !!! We hebben een
groot aantal van jullie nog aange-
moedigd zo'n 300 meter voor de fi-
nish, helaas heeft niemand dit
gehoord. Iedereen was druk met de
eindsprint zal ik maar denken...... Ben
blij (ook wel een beetje trots) dat ie-
dereen ruimschoots aan mijn ver-
wachting heeft voldaan en Ruud en
Erik zelfs nog een beetje (veel) meer
!!! Fantastisch gedaan allemaal, je
moet het toch maar even kunnen
waarmaken. Daar zijn jullie zeker in
geslaagd. 
Samenstelling verslag 3-3-13:

Chr is t l  Korze l ius   

Bovenstaande loopkanjers hebben meegedaan
(Foto: Ferdinand Schmidt)
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Hoe ben je  at le t i ek tra iner

geworden?

Ik ben atletiektrainer geworden toen
ik moest accepteren dat mijn  actieve
sportcarrière zijn hoogtepunten had
gehad. Bestuurlijk werk bleek niet
echt een goed alternatief. Dat lijkt te-
veel op mijn gewone werk. Training
geven lijkt dan het meest op zelf
sporten. Ik heb altijd de wens gehad
om jonge kinderen te trainen. In veel
sportverenigingen worden deze ‘afge-
scheept’ met goedwillende ouders en
gaan de ervaren trainers naar de ou-
dere atleten. Ook en juist de jongere
kinderen hebben recht op een goede
training. Op die leeftijd kun je een
basis leggen voor plezier in sporten
en bewegen en zo voor, hopelijk, le-
venslange sportdeelname. Ik heb
voor atletiek gekozen omdat ik  zelf
heb hardgelopen. Baanatletiek vind ik
voor de jongste kinderen een prima
sport; gevarieerd en ook als je later

wat anders gaat doen, heb je profijt
van de dingen die je bij atletiek hebt
geleerd  (coördinatie, uithoudingsver-
mogen). Omdat mijn zoon 6 jaar
werd, ik via mijn werk contact had
met AV Triathlon en blauw mooier
vind dan oranje, heb ik mij tijdens
clubkampioenschappen ooit gemeld
bij Inger Weeren. Zo is het gekomen.

Hoe lang ben je  tra iner?

Sinds dat moment ben ik trainer, nu
zo’n 8 jaar. Eerst als assistent bij Trees
Altena en looptrainer van de jongste
junioren. Na 23 zaterdagen cursus
jeugdatletiektrainer in Gouda mocht
ik mij gediplomeerd atletiektrainer
noemen. Na nog een winterseizoen
‘stage’ bij Inger Weeren, ben ik de A2
pupillen gaan trainen en ben ik op de
zaterdagen ook verantwoordelijk,
met drie andere trainers, voor de A1
pupillen.

W i e  i s  d i e  t r a i n e r ? "

Naam: John Machiels
Trainer van: A pupillen
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Wat i s  je  ‘specia l ite i t’?

Een van mijn oude werkgevers zei
ooit dat ik ‘bindend vermogen’ heb. Ik
heb nooit precies geweten wat hij
daarmee bedoelde, maar als trainer
lukt het mij doorgaans vrij aardig om
een groep pupillen ook daadwerkelijk
als groep te laten functioneren. Daar-
bij helpt het ook dat we een aantal
jaren geleden hebben ingevoerd dat
2x trainen en deelname aan een mi-
nimaal aantal wedstrijden verplicht
is. Daarnaast  blijf ik gedreven om op
het gebied van de sport zelf en vooral
het motorisch leren, mijn kennis op
peil te houden. 

Hoe bere id  j i j  je  voor  op een

t ra in ing?

Inmiddels heb ik een basis voor alle
trainingen in het bos en op de baan.

In de eerste jaren heb ik veel tijd be-
steed aan het verzamelen van oefen-
stof. Vooral in Duitsland is veel te
vinden. Verder hanteren we een soort
van ‘einddoelen’ per atletiekonder-
deel en per jaargang. Dat zijn de vaar-
digheden die kinderen op die leeftijd
moeten kunnen. Ik heb echter nooit
twee dezelfde trainingen gegeven. De
waarschuwing van mijn opleider was
dat je nooit een ‘stoplichttrainer’ mag
worden, de trainer die  op weg naar
de training bij de stoplichten de trai-
ning voorbereidt. Op basis van alle
eerdere trainingen en het niveau van
de kinderen, worden trainingen aan-
gepast. Elk jaar hebben we een
nieuwe groep kinderen, die elk jaar
hun eigen aanpak vragen en verdie-
nen.

John met A pupillen
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Wat z ijn je e igen hard loop 

ambit i es?

Die heb ik niet meer, anders dan bles-
surevrij een uur lang lekker te kunnen
lopen. Daarvoor in de plaats is wel ge-
komen dat ik samen met een groep
vrienden elk jaar in september een
week in het hooggebergte ga fietsen. 

Wat i s  het leukste of 

spannendste dat je  hebt 

meegemaakt in de t ra in ing?

Het spannendste was twee ver-
dwaalde kinderen tijdens een trai-
ning. Het leukste is een heleboel:

Kinderen die door te sporten zelf-•
vertrouwen winnen
Kinderen die elke week weer staan•
te stuiteren om te mogen bewegen
en iets te leren
Kinderen die door te sporten hun•
eigen angsten overwinnen
Kinderen die elkaar uitnodigen•
voor verjaardagsfeestjes
Kinderen die elkaar helpen en aan-•
moedigen bij trainingen en wed-
strijden
Kinderen die liever komen trainen•
dan Sinterklaas vieren
Kinderen die naast je in het bos•
lopen en uit de grond van hun hart
zeggen dat ze zo blij zijn dat er ie-
mand atletiek heeft uitgevonden
Kinderen die je een bejaarde puber•
noemen
Kinderen die je vragen of je ook•
nog echt werk hebt…. 
Kinderen die 6 jaar later zelf trai-•
ning gaan geven 

Wat moeten ze bes l is t n ie t

doen in jouw tra in ing?

De training voor de rest van de groep
verstoren of hinderen. Klagen dat ze
geen zin hebben. In die twee gevallen
heb ik liever dat ze thuis blijven. Een
klein beetje ondeugend zijn of de
grenzen van de trainer opzoeken,
mag wel. Oh ja, ik heb ook liever niet
dat ze me ‘meester’ noemen. En dit
jaar, zelden zo’n goede groep gehad,
wil ik niet dat ze huilen of boos wor-
den als het op de wedstrijden even
tegenzit. Je mag wel (even) teleurge-
steld zijn, maar dat mag nooit je ple-
zier in het sporten bederven.  Ik heb
nu een weddenschap lopen: als ze
niet (te vaak) boos worden of huilen,
ga ik aan het eind van het seizoen
pannenkoeken voor ze bakken.  

Wat doe je bui ten hard lopen

het l i ef s t?

Ik heb drie passies: sport, koken (&
lekker eten) en muziek. Ik wil min-
stens drie keer per week sporten. Ver-
der kun je je hele leven lang elke dag
iets nieuws eten en nieuwe goede
muziek luisteren. Dat kost allemaal
tijd.  
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De u itdag ing 

Je staat voor een lange duurloop en je
weet niet precies hoe ver je gaat. Dan
is het verstandig om wat te drinken
mee te nemen. Maar waar laat je dat?
Je schitterende loopstijl, je lekkere
ritme en je goede gevoel wil je toch
niet laten verstoren door een onhandig
dranktransport? En dan komt de Sim-
ple hydration bottle, oftewel ‘De Haak-
bus’ op je pad. De foto op de
bijgeleverde folder met quote van Lau-
ren Johnston van de New York Daily
News is veelbelovend : “Simply Fantas-
tic!”. Dit vraagt om een onderzoek door
De Keuringsdienst!

Het materiaal

Deze drinkfles is in 2011 ontworpen
door de Amerikaanse triatleet (op leef-
tijd, dus ervaren) Brian Hock. Ook de
fles is ‘made in the USA’! Brian Hock
heeft zijn ontwerp in 2011 via “Kick-
starter”, een uniek fondsenwerfplat-
form voor creatieve projecten, op de
markt kunnen brengen. De bottle is in-
middels ook verkrijgbaar bij de betere
hardloopspeciaalzaak. Ons exemplaar
is overigens afkomstig van

Rademakersports, het bedrijf dat deze
markante fles op de Europese markt
heeft gebracht. (http://www.simplehy-
dration.com/simple-hydration-ex-
pands-in-europe/)
Enkele technische gegevens: plastic-
soort LDPE; hoogte 19 cm; vulopening
53 mm; inhoud 350ml. Op het eerste
gezicht is dit een magistraal vormge-
geven drinkfles, die je eenvoudig aan
de rand van je broek kunt hangen. Om
tot een goed oordeel te komen heeft
De Keuringsdienst de drinkbottle aan
het inmiddels alom bekende uitge-
breide testprotocol onderworpen. Op-

D e  K e u r i n g s d i e n s t

De Keuringsdienst  zal hemel en aarde bewegen om de meest handige, bizarre,
nuttige of onzinnige hardloopgadgets, de meest milieubewuste schoenen, de
snelste outfits, de nieuwste smartphone-apps en loopaccessoires uit te testen.
Uiteraard met een glimlach en met een frisse blik. Maar altijd met een zinvol
resultaat!

S imple hydrat ion bott le :  De haakbus !

Is de haakbus “simply fantastic”?

http://www.rademakersports.nl
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gemerkt
dient in dit
geval te
worden dat
keurmees-
ter Martijn
opvallend
ruime erva-
ring heeft
op het ge-
bied van
drinksyste-
men tijdens
zijn mara-
thonvoorbe-
reidingen
en…niet te
vergeten

woestijnlopen
waarbij hij zelfs de nationale televisie
en radio heeft gehaald! Maar met deze
drinkbottle is hij nooit op pad gegaan.
Daar komt dus nu verandering in!

De ori ëntat ie

De eerste test is eenvoudig. Het vullen
van de fles en kijken hoe je deze aan je
kleding kunt hangen. Eigenlijk voldoet
nagenoeg elke randje als ophangsys-
teem, maar is dit altijd wel zo prak-
tisch? Op pad dan maar. Met een volle
bottle op de rug. Alle keurmeesters er-
varen al bij het stilstaan wat hinder
van de bottle die volgens de folderfoto
op de rug aan en in de loopbroek is be-
vestigd. Vooral bij lopers met een laag
vetpercentage drukt de bottle te hin-
derlijk op de rug. Hobbelen tijdens de
lichtvoetige tred maakt het niet veel
beter. Ook op andere plekken kan de

volle bottle niet zonder (bal)last mee-
genomen worden.

De looptest

Uiteraard zijn de keurmeesters niet
voor één gat te vangen. Want uit litera-
tuurstudie blijkt duidelijk dat er veel
meer mogelijkheden zijn. Vandaar dat
de fles ook was getest door ermee hard
te lopen terwijl deze in de hand werd
gehouden. Dit was aanmerkelijk beter
en voelt prettiger dan hardlopen met
de bidon of met een sportdrankflesje.
In de hand is de bottle dus tijdens het
hardlopen een veel betere optie dan
bijvoorbeeld een bidon of een flesje
sportdrank.

Half  leeg beter !
Na een aantal flinke slokken is de
bottle half leeg. Dit was een goed mo-
ment om nogmaals de bottle aan de
broekrand te bevestigen. En wat
schetste onze verbazing? Dit voelt ei-
genlijk best prettig. Ook tijdens het
lopen was het draagcomfort van de
bottle verbeterd. Maar bij welke hoe-
veelheid vocht is dit dan? Dit is direct
thuis gemeten, deze meting wees uit
dat dit bij zo’n 150-200 ml is. Niet heel
veel dus.

Geniale  vormgeving!
Wat deze bottle zeker wel uniek maakt
is de vormgeving! Deze is zeer origi-
neel! De geniale haak voorkomt dat er
gelopen moet worden met een band
om de middel. Helemaal geen gek idee
dus. Ook maakt de vormgeving het ui-
termate handig om de bottle in de

keurmeester Martijn van Rijn
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hand mee te nemen. En..als er op loca-
tie getraind wordt, dan kan de bottle
altijd wel ergens opgehangen worden,
toch?

S imply fantast ic ?

Mooie vormgeving, handig in de hand,
maar knellend in de rug. Wij verbaas-
den ons na onze test daarom over het
“Simply Fantastic” van de New York
Daily news. Mogelijk was het iets ty-
pisch vrouwelijks en zijn wij juist te
mannelijk. Daarom vroegen wij Ali
Veenstra, een zeer vooraanstaand
vrouwelijk lid van onze atletiekvereni-
ging AV Triathlon, om een second opi-
nion. Haar testervaringen samengevat:
“Achterop de rug voelt het aan alsof je
een stok in je rug meezeult. Aan de zij-
kant voelt het wel een stuk beter maar
optimaal is het niet”. Ali’s ervaringen
onderstreepten dus die van ons. Maar
hoe zat dat dan met dat “Simply Fan-
tastic”? Diepgaander research door De
Keuringsdienst leverde al snel het ori-
ginele artikel van de Daily News op én
het antwoord op deze pregnante
vraag: Op de daarbij horende foto blijkt
ook dat Lauren Johnston bij het testen
deze fles niet in het midden van haar
rug maar zijdelings én niet in de broek
maar iets hoger én aan een speciale
band had gedragen!! De instructiefoto
op de folder en promotievideo van
Brian Hock deed anders vermoeden!

Conc lus ie

Test gelukt, product gedeeltelijk ge-
faald! Onze conclusie luidt unaniem:
de vormgeving en het idee van de

bottle is ge-
niaal. De
fles ligt
goed in de
hand en
blijft goed
hangen
aan de
broekrand
of draag-
band. Volle-
dig gevuld
en ach-
terop de rug voelt het aan alsof ‘je een
stok meezeult’. De Simple hydration
bottle is dus geen onverdeeld succes.
Al helemaal niet voor wedstrijdge-
richte atleten met te weinig lichaams-
vet! Indien er eerst een tijdje mee in de
hand gelopen en half leeg gedronken
wordt, het looptempo lager en/of het
percentage lichaamsvet hoger is én
aan de zijkant gedragen wordt kan
deze fles wel aan een zekere behoefte
voldoen. De Simple hydration bottle
kan wel een plek veroveren tussen de
bestaande drinksystemen. Maar….It’s
sure nice but not Simply Fantastic!!

Uw keurmeester s,

Martijn van Rijn, Hans Rawee, Erik van
den Broek, Sven Duits en Martijn
Broekman

Heeft u ook iets te testen voor De Keu-
ringsdienst of heeft u suggesties?
Schroom niet ons dit te melden. Ge-
woon op deze site of ‘live’,  bijvoorbeeld
tijdens de trainingen of wedstrijden! 
Meer info: keuringsdienst

Een stok op je rug meezeulen

http://keuringsdienst.wordpress.com


Iedere keer als er weer een starters
groep bij Oel en Kneh afzwaait, om
daarna de 5 km opbouw op te pak-
ken, is het weer een ontdekkingsreis
voor ons als trainers van de 5 km op-
bouw. Het is altijd weer een verras-
sing wat voor atleten er instromen.
Nog een bijzonderheid bij deze af-
levering van de 5 km opbouw groep
was dat Madelon Mulder als stagi-
aire voor haar trainerscursus bij
ons aansloot. Groep 13 was in het
begin niet zo uitbundig en de deel-
nemers keken vooral de kat uit de
boom. De groep bestond vooral uit
setjes van 2 of 3 kennissen die met
elkaar zijn begonnen met hardlo-
pen. Doordat ze elkaar hadden als
gesprekspartner was er in het
begin van de cursus ook niet zo’n
noodzaak om loopmaatjes in de
groep op te zoeken. Die had men
namelijk al. Maar na een aantal
trainingen begon men beetje bij
beetje de stellingen te verlaten en
werden de deelnemers van de
groep steeds meer eigen met el-
kaar. Er werd meer en meer met el-
kaar gepraat en dan vooral over veel
andere zaken dan hardlopen. Het ple-
zier met elkaar naast het hardlopen
begon te groeien en dat zagen wij als
trainers met veel genoegen gebeu-
ren. De sportieve prestaties waren
navenant. De inspanningsblokken tij-
dens de kern werden zonder wandel-
pauzes afgewerkt en de toename van

de tijdsduur van de inspanningsblok-
ken werd week na week goed ver-
werkt. Het was fantastisch om te zien
hoe iedere deelnemer/ster groeide in
zijn/haar prestaties. Scherp blijven op
blessures is dan wel geboden maar

ook daarop werd door de trainers
volop gecoacht. Blijven luisteren naar
je lijf blijft het devies.
Ademhaling, arminzet, core stabiliteit
en een video analyse van de loopstijl
door Boudewijn waren zo nog wat
andere zaken die binnen de trainin-
gen de aandacht kregen. Zo ging het
in rap tempo door de weken heen

h a r d l o p e n30

G r o e p  1 3  (w i n t e r  2 0 1 2 / 2 0 1 3 )



richting de afsluitende 5 km loop op
zaterdag 9 maart j.l..
Deze 5 km werd door de deelnemers
zonder problemen afgelegd en zo-
doende kon een ieder na afloop,
onder het genot van koffie en Alp du
Zes appeltaart, zijn certificaat in ont-
vangst nemen. Het zat er weer op
deze 14 weken 5 km opbouw. De

deelnemers zullen instromen in de
loopgroepen en wij gaan weer aan de
slag met groep 14 van de 5 km op-
bouw. Sommige deelnemers kunnen
bij Madelon hun loopcarrière voort-
zetten want zij heeft haar trainersop-
leiding met goed gevolg afgelegd en
gaat nu een loopgroep niveau 1 bege-
leiden. 

Wij trainers bedanken de 5 km op-
bouwers van deze winter voor de
inzet en het plezierige werken en
wensen hen nog vele jaren loopple-
zier bij AV Triathlon. 

Met vriendelijke groet,
Namens trainerscorps 5 km opbouw

Teus van de Beek
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Het gez in Ho l le-
ste l le-Jansen
bestaat uit Esther
(15) Rick (13), Mark
(9), Gerda en Maar-
ten. Alleen Esther zit
op volleybal, de rest
loopt, holt en doet bij
Triathlon. Rick werd 5
jaar geleden als eer-
ste lid, doordat hij
enthousiast gewor-
den was door wed-
strijden op TV. Zijn
neef Michiel zat er
toen al op. Hij had
het geluk dat hij zon-
der wachtlijst in
maart in kon stro-
men bij de B pupil-
len. Hij kwam direct
in een leuke en con-
stante jongensgroep
terecht, waarvan veel
zijn vrienden werden. Mark ging als
klein jochie regelmatig mee met de
wedstrijden om te kijken en werd zo
ook enthousiast. Hij heeft een jaartje
op de wachtlijst gestaan, en kon toen
als C pupil starten 2,5 jaar geleden.
Gerda liep in die tijd al vaak in de
wijk, en ging samen met een vriendin
ook op zaterdagochtend bij Triathlon

lopen. Dat beviel heel goed: veel ge-
zelligheid en meer afwisseling in het
lopen. Tenslotte sloot Maarten zich
vorig jaar hierbij aan. Hij startte bij de
beginnersgroep en later de 5 km op-
bouw en traint nu ook in een regu-
liere groep. Ook traint hij
dinsdagavond. Esther zit met veel
plezier op volleybal. Ze traint 2x in de
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R u n n i n g  i n  t h e  f a m i l y

AV Triathlon is een hechte vereniging. Sommigen van ons zijn al zo lang lid dat
de club als familie aanvoelt. Maar wist je dat er ook echt gezinnen en delen van
families lopen? In deze rubriek maken we kennis met steeds een ander gezin. 

v.l.n.r. Maarten, Rick, Gerda en Mark Hollestelle, (foto: Leon Broere)



week en heeft op zaterdag vaak wed-
strijden. Gerda: “We hebben haar wel
eens gevraagd of ze mee wilde op za-
terdag ochtend, maar dan zou ze re-
gelmatig de volleybalwedstrijden
missen. Dus dat ging niet. Het leuke
van lid zijn van dezelfde vereniging is
dat je het met z’n allen doet. Je ver-
trekt ‘s morgens met elkaar, je loopt
in je eigen groep en na afloop rij je
weer met z’n allen terug. Je weet
waar iedereen het over heeft, je deelt
dezelfde interesses. We genieten
ervan om lekker buiten actief bezig te
zijn in een mooie omgeving. Er is één
nadeel: lange wachttijden voor de
douche thuis op zaterdagochtend. Na

het hardlopen bestaat onze zaterdag
vaak uit wedstrijden kijken: Esther
heeft regelmatig volleybalwedstrij-
den en Rick en Mark regelmatig atle-
tiekwedstrijden. We moeten vaak
splitsen om een en ander te kunnen
volgen. Daarnaast hebben we natuur-
lijk op zaterdag de huishoudelijke be-
slommeringen.” Het gezin Hollestelle
heeft nog meer hobby’s: Esther en
Gerda spelen allebei piano, en Gerda
heeft vroeger ook volleybal gespeeld.
Verder houden ze allemaal erg van
schaatsen op natuurijs. Ook houden
ze allemaal wel van een actieve va-
kantie, waarbij het strand ook niet
mag ontbreken.
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Boekbespreking

Gerard Beijen en Koos Rademaker plegen in dit clubblad over (hardloop)boeken
te schrijven. De komende twee afleveringen hebben zij een extern deskundige
gevraagd hun licht over het te bespreken boek te laten schijnen. Deze maand is
gast-recensent onze clubgenoot Angelique Wolsing, en wel over het boek:

HET HARDLOPERS KOOKBOEK ,  
van Miriam van Reijen en Barbara Kerkhof

Angelique: Zoals een aantal van jullie
weten werk ik in het onderwijs op een
VMBO school als horecadocent, waar
ik onder andere de lessen koken en
serveren geef. Ik vond het dan ook erg
leuk, dat Koos mij vroeg een reactie te
geven over een nieuw hardlopers
kookboek.
Mijn eerste reactie toen ik het kook-
boek  bekeek was: wat een mooie lay-
out, erg overzichtelijk. En er staan

mooie foto's in van smakelijke gerech-
ten. Al snel raakte ik verdiept in het
boek en voor ik het wist was ik een uur
verder. Best vreemd zal je misschien
denken. Met een kookboek sla je
vooral aan het kokkerellen. Nu, ik zal je
uitleggen hoe dit komt. Het boek is
verdeeld in 3 hoofdstukken. Te weten:
trainen, presteren en herstellen. Elk
van de hoofdstukken omvat een aan-
tal recepten, maar ook een goede uit-

v.l.n.r. Maarten, Rick, Gerda en Mark Hollestelle, (foto: Leon Broere)



leg waarom het gerecht nu juist zo ge-
schikt is voor het betreffende onder-
deel en welke voedingstoffen je
lichaam op dat moment nodig heeft.
Dit maakt het boek voor mij interes-
sant,  de wetenschappelijke onderbou-
wing van de verschillende
voedingsstoffen en voedingsmiddelen
en hoe het je sportprestaties kan ver-
beteren. Bij elk recept staan een aantal
symbolen waaraan je kunt zien of het
recept geschikt voor je is. Sommige re-
cepten zijn bijvoorbeeld glutenvrij of
vegetarisch en er staat bij vermeld
hoeveel kilometers je moet lopen om
het gerecht te verbranden. En dat is
fijn! Nu weet ik dat ik voor de gezonde
appeltaart met zelfgemaakt kokos-ijs
maar een half uurtje hoef te hollen .
Tussendoor staan er weetjes in die
leuk zijn om te lezen. Eén ervan is dat
chocolademelk een ideale herstel-
drank is voor hardlopers en fietsers ,
maar wist je al dat je van bietensap
beter gaat presteren. Je snapt nu
waarom Han de laatste tijd zo hard
loopt! Al snel was het eerste bood-
schappenlijstje een feit voor een paar
recepten, die ik toch wel snel wilde uit-
proberen. Ik ben dol op noten en
vruchten, dus de kwarkbroodjes ston-
den bovenaan mijn verlanglijstje. Deze
heb ik met speltmeel gemaakt.  Heer-
lijk en meteen op mijn lijstje voor de
wintersportvakantie.  Een lekkere op-
pepper tijdens het skiën. De couscous-
salade stond als tweede op het lijstje.
Weliswaar bereid met kipfilet en
warm geserveerd, (ze blijven eigenwijs
hè, die kookdocenten) maar ook dit

smaakte verrukkelijk! Bij mij roept het
hardlopers kookboek iets positiefs op,
je krijgt zin om er mee aan de slag te
gaan, en  het kost je niet heel veel tijd
om de meeste
recepten te
maken. De re-
cepten zijn
duidelijk be-
schreven en
zijn ook goed
te bereiden
door de min-
der ervaren
koks onder
ons. Sommige
producten zijn
niet verkrijg-
baar  in de su-
permarkt,
hiervoor moet
je naar een re-
formzaak.  De
recepten zijn
niet allemaal
zeer vernieu-
wend, maar
wel vaak net
een andere
combinatie
van voedings-
middelen,
waardoor ze
toch verras-
send overko-
men. Erg leuk is dat er een aantal
recepten van bekende lopers of triatle-
ten zijn toegevoegd. Zo hebben we
laatst de Pasta met tonijn van triatlete
Chrissie Wellington gemaakt. Ze kan
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ook nog lekker koken…Grappige de-
tails: Iedere keer ontdek je weer
nieuwe dingetjes, zoals de icoontjes
die gebruikt worden bij de pagina-

nummering en pas na
een paar keer goed kij-
ken ontdekte ik dat de
voorkant van het boek
een atletiekbaan voor-
stelde.

Gerard

Dit keer de recensie van
een ‘vers’ boek. Koos en
ik maken op een woens-
dagavond in februari de
presentatie ervan mee
in de Runner’s World
winkel op de Kamp. De
schrijfster en hardloop-
ster (ze trainde een jaar
in Kenia) Miriam van
Reijen houdt een flit-
send betoog vol met
‘vaktermen’ uit de we-
reld van voeding en be-
wegen. BCAA’s,
aminozuren, vetver-
branding, glycogeen,
zuurstofopname, trans-
porters (van koolhydra-
ten), maar ook vette vis,
vlees, eieren, melk, vita-
mine d, banaan en kren-
tenbollen passeren de

revue. Miriam sprint door de lichtbeel-
den over haar boek en beantwoordt
degelijk de tussendoor gestelde vra-
gen. Ik vraag haar of er ook een ‘light-
versie’ van dit  boek komt. De

‘vaktermen’ lijken mij vooral bedoeld
voor echte kilometervreters. Miriam
stelt me gerust. Het is voor alle lopers.
Gauw lezen dus! Het groen gekleurde
boek ziet er fris uit. Er staan 83 lekkere
recepten in. Om te zien hoe het boek
werkt zoek ik uit het ingrediëntenre-
gister een paar bladzijde verwijzingen
over de ‘aardappel’. In het overzicht
van groenten  en hun voedingswaar-
den (per stuk of per 100 gram) staat ie
bovenaan.  Zo vind je ook snel de
waarden (energie, eiwit, koolhydraten
enz.)  van de andere 46 groenten in ki-

localorieën, grammen en milligram-
men. En behalve de voedingswaarden
van de aardappel vind je daar bijv. ook
de zoete aardappel (met 3x zoveel vi-
tamine C). We zien de aardappel ook
terug in het Keniaanse recept Sukuma
Wiki (‘Trek me de week door’)  Een
maaltijd die daar maar 20 cent kost
voor een hele familie! Je krijgt op die
manier vanuit het register bladerend
snel en veel voeding- en loopinforma-
tie die je al kokend, etend en lopend
uit kunt proberen ook met jouw favo-
riete ingrediënt(en). Het boek is goed
in hardloopklare hoofdstukken inge-
deeld.
In ‘Trainen’ worden de recepten voor
allerlei soorten lopers klaar gezet. Dus
als je een  lunchloper, carrièretijger of
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We zien de aardappel ook

terug in het Keniaanse recept

Sukuma Wiki 



nachtbraker bent is dit je kans. De
symbooltjes onder de recepten zijn
handig bij het kokkerellen. Het sym-
bool smiley ☺ ‘geniet-mijn favorieten’
(er zijn 20 favoriete recepten van Mi-
riam) is misschien wat veel van het
goede al zijn ze vast superlekker. Bij elk
recept vermeldt een symbool ook het
berekende aantal kilometers voor jou
als man of vrouw (om het opgenomen
vet te verbranden); dat is vast nuttig
voor ‘echte kilometervreters’. Of de an-

dere lopers zo met recepten en uitge-
rekende kilometers omgaan? Maar
het boek daagt wel uit.  Laat één van
de loopgroepen een recept uitprobe-
ren bij de jaarlijkse lentecross in
maart! Wordt dan de kilometer-snel-
heid hoger en/of crossen ze ‘lekkerder’
? Wie weet wordt het boek dan ook
voor alle lopers een bruikbare hype!
De flap zegt: ‘I eat cuz (because) i run’.  

Koos

Dit boek is niet beslist bedoeld om de
keuken in te duiken. Dan zou het ook
niets voor mij zijn. Want ik kook niet. Ik
beschouw mezelf wel als eet-expert,
want dat doe ik al een mensenleven
lang - en kan daar erg van genieten.
Het fijne van dit boek is juist dat het
zoveel up-to-date kennis en feiten
doorgeeft. Zo krijg je meer inzicht in
de voor- en nadelen van de diverse
voedingsstoffen en gerechten. Dus het

is ook geschikt om lekker op de bank
of in bed te lezen. De vraag die ik me
stelde: is het ook geschikt voor hockey-
ers, ijsdansers of synchroonzwem-
mers? Het antwoord is: nee, daarvoor
zou het boek echt flink herschreven
moeten worden. Het is heel specifiek
gericht op het lopen. En dat is heel
mooi en handig, voor ons hardlopers.
Miriam is bewegingswetenschapper
en schreef al geruime tijd in het blad
Runner’s World. Ze schrijft vlot en ori-
gineel, zonder overdreven geleerdheid
te etaleren. Het zal vast niet haar laat-
ste boek zijn. Barbara kennen we al
van haar fotowerk in andere boeken.
In dit boek vooral heeft ze zich lekker
(passend woord!) kunnen uitleven en
een kleurrijk beeld kunnen neerzetten
van gerechten en hun bereiders. Maar
eigenlijk is het een schande dat er
slechts twee namen op de omslag
staan. Want vormgever Richard van
Sluijs verdient een groot compliment
voor de samenstelling. Daarmee valt
of staat toch een boek. Hij heeft er een
smaakvol (!!) en prachtig geheel van
gemaakt. En passant krijg je ook
(eet)tips tegen slapeloosheid, spier-
krampen en ander ongemak toege-
diend. En ik ben ook aan de bietensap
begonnen, daar kan je volgens Miriam
wel 16% harder van lopen. Alleen
schiet je daar natuurlijk niets mee op
als iedereen dat gaat doen. Ik ga er
niet meer woorden aan wijden: het
boek klopt gewoon aan alle kanten.
Gooi je oude voedingsboeken maar bij
het oud papier.
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Laat één van de loopgroepen

een recept uitproberen
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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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Door loper
Ik heet: Minte Mentrop
Ik ben 8 jaar
Ik zit op De Marke in groep 5
Mijn haar is:Bruin
En mijn ogen zijn:Bruin 
Dit zijn mijn hobby’s:Rennen en
ponyrijden
Mijn lievelingsdier is:Paard en
poes
Ik lust graag:Sushi
Ik heb een hekel aan:Ruzie
Mijn trainer heet:Yara 
Het leukste onderdeel 
bij atletiek is:Rennen
Ik geef het stokje door aan: 
Annelou 
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V u i lniszakken look
De nieuwe look van 2013 is de vuilniszakkenlook. Koop of maak zelf! Bedacht,
uitgevoerd en geshowd door de A2 mode ontwerpsters/mannequins (van links
naar rechts) Isabel Cola, Roos Prins & Mirjam Hollestelle. De belangrijkste ken-
merken: glad & dus goed om mee te glijden op een winterse trainingsochtend,
wind- & waterdicht en heel makkelijk om ventilatie openingen in aan te bren-
gen. De ideale look en uitrusting voor de Triathlonatleet die de winter gewoon
wil doortrainen!
Isabel, Roos en Mirjam (M jun D)
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Wat een toeter!
De 2e cross was bij onze club zelf. Het vorige parcours vond ik nooit echt leuk,
maar met inlopen zag ik dat in het nieuwe parcours 2 bergen zaten, waardoor
ik er veel zin in had. De start was anders dan normaal, het had geen pistool
maar een toeter, maar ik had daardoor juist een hele goede start. Toen we de
wedstrijd liepen bleek het ineens een andere parcours te zijn in het begin. Toch
ging het goed en was ik 4e geworden. We hadden weer vier meiden van ons
team bij de eerste 10 dus waren we zeker van een finale.
Femke bol (M jun D2)
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Zaterdag 4 mei

11.15 tot 12.00 uur

Clubhuis
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I n l e v e r e n  k o p i j
Inleverdatum van de kopij voor het juni-nummer is dinsdag 21 mei 2013
Inleverdatum kopij voor het september-nummer is dinsdag 20 augustus 2013

Richtlijnen voor kopij: maximaal 700 woorden; het moet over clubaktiviteiten gaan. Foto’s
aanleveren in jpg- of tif-formaat, minimaal 300 dpi bij een formaat van 13*9 cm, niet com-
primeren bij verzending. 
Voor uitgebreide info, kijk op www.avtriathlon.nl/vereniging/clubblad/index.html

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

Clarine Passchier 033 456 68 14
Sandra Knopper 033 201 08 00

Vormgeving Jos Gloudemans, Jade van Beek
Illustraties Theo Berens
Advertenties lopende.zaken@avtriathlon.nl
website www.avtriathlon.nl
AV Triathlon ledenadministratie ledenadministratie@avtriathlon.nl

O p z e g g e n  l i d m a a t s c h a p
v a n  d e  v e r e n i g i n g  A . V . T r i a t h l o n
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. 






