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van 2 7  maar t

Het bestuur vergaderde op 27 maart
onder voorzitterschap van Cees van Til-
burg. Lex was wegens werkverplichtin-
gen verhinderd. Voor Cees een drukke
avond, want op de agenda stond onder
andere het financieel verslag over 2012
en het vaststellen van de begroting voor
2013, waarmee hij als penningmeester
erg druk geweest was.
Cees bleek een goed vervanger van Lex
te zijn. We zullen het in de toekomst he-
laas vaker zonder Lex moeten doen, nu
hij heeft meegedeeld na de ALV te stop-
pen als voorzitter! 

Voorbereiding ALV

Gezien de komende ALV op 4 mei werd een
groot deel van de vergadering besteed aan
het voorbereiden daarvan. Het jaarverslag
moet op tijd klaar zijn met daarin de versla-
gen en plannen van de diverse commissies
en het bestuur zelf en natuurlijk het finan-
cieel verslag en de begroting.
Cees kon meedelen dat het jaar 2012 met
een klein batig saldo kon worden afgesloten,
maar zoals een voorzichtig  penningmeester
betaamt, tekende hij daarbij aan dat dat
vooral het gevolg is van een behoorlijke  een-
malige meevaller: We hebben een deel van
het jaar geen huur van de atletiekbaan hoe-

ven te betalen omdat de baan gerenoveerd
werd. Dat blijft natuurlijk niet zo; intussen
betalen we weer huur en de verwachting is
dat de SRO de prijs zal verhogen.

Nieuwe bestuursleden

Natuurlijk kwamen ook het vinden van
nieuwe bestuursleden en de vervanging
van Lex als voorzitter aan de orde. Het
goede nieuws is dat Henk Knol, die in fe-
bruari voor het eerst aanschoof in de be-
stuursvergadering bereid is tot het bestuur
toe te treden. Henk was er ook deze keer bij
als aspirant bestuurslid en zal door het be-
stuur in de ALV als bestuurslid worden
voorgedragen.
Het minder goede nieuws is dat het zoeken
naar een nieuwe voorzitter nog geen succes
heeft gehad. Om de functie minder zwaar
te maken dan die van Lex hebben we eer-
der al besloten dat de toekomstige voorzit-
ter naast de echte voorzittersstaken geen
andere tijdrovende taken zal hebben en
met name geen commissies hoeft aan te
sturen. We blijven vol goede moed doorzoe-
ken, zeker ook onder de vrouwelijke leden.
De helft van de leden is vrouw en dat zien
we nog niet terug in de aantallen bestuurs-
en commissieleden. We hopen dat op de
speciaal op de dames gerichte oproep voor
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een vrijblijvende kennismaking, 8 april in
het clubhuis, een goede respons komt.

Pupillenwedstrijden veranderen

De Atletiekunie heeft tot verrassing van
de betrokkenen besloten de opzet van
de pupillenwedstrijden te veranderen,
en dat al vanaf volgend jaar. De Atletiek-
unie kiest voor een veel speelsere opzet
en heeft daarmee proefgedraaid in re-
gio’s met geringe aantallen pupillen.
Zowel de jeugdcommissie als de WOC
baan zijn niet gelukkig met deze ontwik-
kelingen. Bij de huidige opzet van de
wedstrijden blijken de pupillen al veel lol
aan de wedstrijden te beleven en gaat
de overgang naar de junioren geruisloos.
In de nieuwe opzet komen ze pas als ju-
nior plotseling in aanraking met de
“echte ”wedstrijden. Bovendien zullen

de pupillenwedstrijden ‘nieuwe stijl’ bij
de aantallen pupillen in onze regio erg
arbeidsintensief worden.
Het bestuur besluit om in de Unie en de
regio te pleiten voor terugdraaien van
dit besluit.

Tijdgebrek

Het bestuur had het goede voornemen om
elke vergadering wat langer stil te staan bij
een van de commissies; vandaag zou dat
zijn de WOC Veld en Weg. Door tijdgebrek
is dit naar de volgende vergadering doorge-
schoven. Gelukkig was er nog wel tijd voor
de mededeling van Piet Bergsma, die van-
uit het bestuur de WOC VW onder zich
heeft, dat deze commissie weer volledig
bemenst is; er is weer een voorzitter en een
jury coördinator.

Henk Rawee

van 1 7  apr i l

Het is wederom een levendige bedoening
in het clubhuis wanneer de bestuursleden
rond 20.00 uur komen binnendruppelen. In
de vergaderkamer wordt ‘bewust hardge-
lopen’, waardoor we uitwijken naar de kan-
tine, alwaar een half uur later een
reanimatie cursus start. Prachtig al die be-
drijvigheid en flexibel als we zijn, starten
we, drie verhuizingen later, om 20.30 uur
met de vergadering.

Laatste vergadering Lex

Allereerst wordt stilgestaan bij het feit
dat dit de laatste vergadering is die Lex

voorzit. Na ruim 6 jaar voorzitterschap
en 15 jaar bestuur vindt Lex het tijd om
het stokje over te geven. Gelukkig
mogen we nog gebruik blijven maken
van zijn expertise en zal een nieuwe
voorzitter gedegen worden ingewerkt.

Voorbereding ALV

Tijdens dit schrijven heeft de ALV reeds
plaatsgevonden, maar tijdens deze ver-
gadering wordt nog stilgestaan bij de
voorbereiding. Alle stukken zijn com-
pleet en aangeleverd, waarna Henk R en
Jos  nog een laatste grote klus hebben in



a l g e m e e n4

het samenstellen en de opmaak van de
jaarverslagen. 
Er wordt besproken wie een blauw vlag-
getje verdiend, waarbij we vinden dat
deze niet alleen hoeven worden uitge-
reikt bij een afscheid. Peter Wiertz krijgt
het blauwe vlaggetje, wegens grote ver-
dienste, nog tijdens zijn werkzame
jaren. Al wordt er al een tijd naar vervan-
ging, of assistentie voor Peter uitgeke-
ken, hij lijkt onvervangbaar!
Ook Lex zal het blauwe vlaggetje krijgen,
al weet hij dat tijdens deze vergadering
nog niet.

Bestuurssamenstelling

Na de voorbereiding voor de ALV, wordt er
lang stilgestaan bij de bestuurssamen-
stelling en een verdeling van de taken.
Op 8 april heeft de wervingsavond voor
vrouwen plaatsgevonden, waarbij wel-
geteld 1 dame aanwezig was. Zij mocht
zich baden in de aandacht van 3 be-
stuursleden en de notuliste, en ging ook
nog met een “goodie-bag” naar huis.
Jammer overige 545 dames, een ge-
miste kans! De dame in kwestie komt
een bestuursvergadering bijwonen. We
zouden heel blij zijn als zij het bestuur
wil komen versterken.
Algemeen wordt de zorg uitgesproken
over de moeite die het kost om be-
stuursleden te werven. Er is veel energie
gestoken in het vinden van bestuursle-
den, het rendement is teleurstellend.
Voor wat betreft het voorzitterschap
wordt gesproken over roulerend voorzit-
terschap, waarna Jos aanbiedt om inte-
rim voorzitter te zijn tot een nieuwe
voorzitter is gevonden. Lex zal aftreden

als voorzitter en aanblijven als bestuurs-
lid tot eind 2013, of zoveel eerder als een
nieuwe voorzitter zich aandient. Lex zal
tot die tijd het aanspreekpunt voor ex-
terne contacten blijven.
Onderling worden alle portefeuilles be-
sproken en er wordt gekeken naar een
nieuwe verdeling volgens het schema
dat is gemaakt door Piet en Jos.  
Er zullen portefeuilles tijdelijk bij be-
stuursleden worden ondergebracht, tot
we weer een voltallig bestuur hebben.

Vacatures

Er wordt nog kort stilgestaan bij de
werkwijze inventariseren en publiceren
vacatures. De vrijwilligerscommissie
houdt de vacatures bij en zorgt voor pu-
blicatie op de website. Het blijft belang-
rijk om mensen persoonlijk te
benaderen, en de lijst met potentiële
vrijwilligers actueel te houden.

Opening atletiekbaan

Dan de opening van de atletiekbaan op
20 april. Lex licht toe wat de plannen
zijn. Het wordt vooral een ludiek evene-
ment met een aantal estafette onderde-
len voor volwassenen en jeugd. Tot slot
zal een estafette volgen met bestuursle-
den van Altis en Triathlon, SRO mede-
werkers en de wethouder, waarna de
wethouder de baan officieel opent. Na
afloop een borrel voor alle aanwezigen.

Tijdgebrek

Wegens tijdgebrek komen de commis-
sies kort aan bod en wordt een aantal
punten van de vergadering doorgescho-
ven.
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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

Bij de jeugdatletiek wordt gemeld dat er
in het regionale voorzittersoverleg van 6
april jl. uitgebreid is stilgestaan bij de
nieuwe plannen van de Atletiekunie
voor de pupillen wedstrijden: Atletic
Champs (voor geïnteresseerden verwijs
ik naar de website van de AU). De Atle-
tiekunie wil deze nieuwe organisatie-

vorm voor alle wedstrijden voor pupillen
in 2014 verplicht invoeren. Dit stuit op
veel verzet bij de verenigingen in onze
regio. Er is daarom een nieuwe avond
georganiseerd door de Atletiekunie,
waar we met een delegatie namens AV
Triathlon aan deel zullen nemen.

Karin Knopper
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Voor het  eerst een ALV na de zaterdag-
training, om te kijken of zo meer leden
de ledenvergadering bezoeken. Er
waren nu ongeveer 35 leden, dat is on-
geveer evenveel als in voorgaande
jaren. Bemoedigend, als je bedenkt dat
4 mei middenin de meivakantie viel.

C lubblad  en  n i euw sbr i e f

Lex Borghans leidde de aanwezigen aan
de hand van een PowerPoint door jaarver-
slag en plannen voor de toekomst. Bij het
onderwerp clubblad en communicatie
gaven enkele leden aan dat zij het papie-
ren clubblad missen en de digitale versie
eigenlijk niet lezen. Jos Gloudemans rea-
geerde hierop namens het bestuur; dat
het clubblad minder gelezen zou worden
na het einde van de papieren versie was
ingecalculeerd. Vanwege de kostenbespa-
ring is over dit bezwaar heen gestapt,
waarbij bedacht is dat de digitale nieuws-
brief een mooi nieuw middel is om naast
het clubblad met de leden te communice-
ren. Met de verspreiding van de nieuws-
brief leek het nog niet optimaal te gaan;
een behoorlijk groot aantal aanwezigen
ontvangt deze niet. Jos raadt degenen die
de nieuwsbrief niet krijgen aan het spam-
filter te checken en als dat niet helpt via
de knop “nieuwsbrief” op de site je e-mail-
adres door te geven.

F inan c i e e l  v e r s l ag

Het financieel  verslag van de penning-
meester, Cees van  Tilburg zorgde zoals
het hoort niet voor verrassingen. Cees

kon nog melden dat de Stichting Waar-
borgfonds Sport onlangs opnieuw een
zeer positieve beoordeling van de boek-
houding en financiën van de vereniging
heeft gegeven. Het wekte daarna geen
verbazing dat de kascommissie de boe-
ken in orde vond en bestuur en penning-
meester dechargeerde. 

B e s t uu r s s a m en s t e l l i ng

Nadat de begroting en de contributiever-
hoging (€ 4 per jaar) door de vergadering
waren goedgekeurd was het tijd voor het
onderwerp bestuurssamenstelling en
(her)benoemen bestuursleden.  Dat was
het moment voor Jos Gloudemans om Lex
het woord te ontnemen en Lex met welge-
meende woorden te bedanken voor zijn ja-
renlange inzet en grote kwaliteit als
voorzitter. Lex ontving uit handen van Jos
de het Blauwe vlaggetje, de eervolle onder-
scheiding voor leden van grote verdienste. 
Lex bedankte scheidend secretaris Leo
Huijssoon voor zijn bestuurswerk, Jos kon-
digde aan dat de niet aanwezige Bert Geel-
muijden binnenkort voor zijn jarenlange
inzet zal worden “onderscheiden” en Lex
zette op zijn beurt nog een zeer actief lid in
het zonnetje: Peter Wiertz, meer dan actief
in techniek en beheer kreeg ook het be-
geerde Blauwe vlaggetje. Peter beloofde in
zijn bedankje gelukkig dat hij nog lang niet
zal stoppen!

Ondergetekende had intussen het voorzit-
terschap (van de ALV, niet van de ver-
eniging) van Lex overgenomen. Bij accla-

A l g e m e n e  L e d e n v e r g a d e r i n g
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matie werd Lex als gewoon bestuurslid
benoemd, en Karin Knopper, Piet Bergsma
en Jos Gloudemans herbenoemd. Het be-
stuur hoopt snel een nieuwe voorzitter te
kunnen voorstellen. Op dat moment zal
Lex het bestuur willen verlaten.

De aanwezige leden waren de hele ver-
gadering zeer betrokken met ter zake
doende vragen en opmerkingen; dat

was ook het geval tijdens de rondvraag.
Veiligheid in het clubgebouw, afstem-
ming tussen de diverse commissies en
de clubkampioenschappen cross kwa-
men tijdens de rondvraag aan bod.
Tegen enen kon ik de vergadering slui-
ten, en kon Lex het niet laten dat nog
één keer met de voorzittershamer te be-
krachtigen.

Henk Rawee

L e x  b e d a n k t !

Wij, als bestuur, dachten en hoopten dat
we zo’n ideale voorzitter als Lex nog tot
in lengte van jaren zouden kunnen be-
houden. Als bestuur waren we dan ook
volledig van de kaart toen Lex aankon-
digde dat hij echt zou stoppen, sommi-
gen van ons hadden het niet eens
gehoord of in ieder geval verdrongen. Wij
wisten ook niet hoe lang hij al voorzitter
was; ik ben van de huidige bestuursleden
het langst geleden benoemd, door Henk
van der Linde gevraagd in 2007, en toen
was Lex al voorzitter. Alle huidige be-
stuursleden zijn door de charme van Lex
overgehaald en zien Lex dus als de van-
zelfsprekende voorzitter.

Waarom waren wij van de kaart, wat
maakt Lex tot die ideale voorzitter?
Bijna iedereen kent Lex als de man van de "
praatjes " op zaterdagochtend om meestal
kampioenen te huldigen met een positief
verhaaltje plus bloemen of soms ook met
droevig nieuws.Dat zijn geen pr-praatjes.
Lex is een van de meest charismatische
leden van de vereniging. Hij kent iedereen

en iedereen kent Lex. Toch zal hij zichzelf
nooit direct op de voorgrond plaatsen. Lex
is iemand van “contact”, een gesprek, een
praatje, hij blijft altijd het beste zien in de
ander. Zijn positieve kijk op mensen is
groot, dat maakt hem ook geliefd, je kunt
hem altijd vertrouwen.
Hij is beschikbaar voor iedereen, van wan-
delen, baancompetitie, jeugdwedstrijden
tot en met wedstrijdgroep. Ook voor de
externe contacten met bestuurders van
regionale verenigingen, met ambtenaren
en bestuurders van de gemeente. Daarbij
staat altijd wel het clubbelang voorop.

Binnen het bestuur is voor hem het uit-
gangspunt, dat besluiten van het be-
stuur met 100 % consensus genomen
moeten worden en dat gebeurde ge-
woon en nooit met doordrukken van
zijn kant. Lex is een geboren diplomaat,
die iedereen in zijn waarde laat maar
zijn doel niet uit het oog verliest. Hij ver-
trouwt erop dat er oplossingen zijn voor
problemen en door dat vertrouwen
vindt hij ze meestal ook.



Alles bij elkaar geeft dat de indruk dat
Lex een werkpaard is, en ja eerlijk ge-
zegd dat is hij ook, stilzitten is niets voor
hem. Hij wist altijd voor welke zaken hij
direct tijd moest maken en dat deed hij
ook. Meer dan hem misschien lief was
heeft hij tijd gestoken in commissies,
gesprekken, conflicten bemiddelen etc.
Veel actiepunten van het bestuur had-
den als kenmerk dat hij de actiehouder
was. Daar waar anderen het moesten
laten liggen, pakte Lex het wel op en al-
tijd met die positieve  insteek: “ we
komen er wel uit!” En dan ook nog tij-
dens bestuursvergaderingen (ondanks
alle tijdsdruk) de tijd nemen voor het
persoonlijk regelen van chips en wijn.

Waar hij niet mee te koop liep waren te-
genvallers in zijn privé omstandigheden.
Alle bestuursleden zijn actieve sporters zo
ook Lex met zijn atletiek achtergrond. Door
veel blessureleed had hij het niet makkelijk
waardoor hij hele periodes niet kon preste-
ren op zijn niveau, maar klagen deed hij
niet. De laatste tijd is het ook op zijn werk
heel spannend geweest door omvangrijke
reorganisaties waarbij zijn baan weggesa-
neerd werd maar waarna hij gelukkig wel
in een nieuwe functie terecht is gekomen.

Is er dan niets aan te merken op Lex als
voorzitter? Eigenlijk niet, nou vooruit dan
maar één puntje: zijn optimisme dat we
in elke bestuursvergadering om half elf
klaar zouden zijn met de waslijst aan on-
derwerpen, terwijl het vaak voor kwam
dat we tot half twaalf bleven zitten.

Gelukkig gaat Lex het bestuur niet na van-
daag verlaten, we zouden verweesd achter
blijven. Om er langzaam aan te wennen
dat hij niet meer in het bestuur zal zitten
blijft hij aan tot er een nieuwe voorzitter
gevonden is, maar wel tot uiterlijk einde
van dit jaar. Op dat moment zullen wij als
bestuur op gepaste wijze afscheid van
hem nemen.
Op dit moment nemen we in deze verga-
dering afscheid van hem als voorzitter
onder grote dank voor alles wat hij in die
jaren betekend heeft. En als teken daarvan
zal ik hem onder groot applaus van deze
vergadering het hele bijzondere AV Tri-
athlon blauwe vlaggetje uitreiken samen
met bloemen voor Corine. Lex bedankt!

Namens het bestuur,
Jos Gloudemans

a l g e m e e n8
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Tijdens de ALV op 4 mei 2013 heeft Peter
Wiertz het Blauwe Vlaggetje ontvangen
vanwege de bijzondere betekenis die Peter
heeft gehad voor de groei en bloei van AV
Triathlon. Peter is direct na de oprichting
van onze vereniging lid geworden van onze
vereniging d.w.z. op 1 januari 1984. Hier-
mee behoort hij niet alleen tot de eerste ge-
neratie leden van onze club maar is hij in de
afgelopen 28 jaar ook altijd een bijzonder
actieve vrijwilliger geweest. 
Hier een opsomming van het vele en goede
vrijwilligerswerk dat Peter heeft uitgevoerd:

1 Het beheren van alle elektrische ap-
paratuur binnen de vereniging zoals ver-
lichting, audio, TV, internet, computers,
printers, generatoren, verwarmingsther-
mostaat, tijdregistratie, wedstrijdklok-
ken en geluidsinstallaties etc..  

2 Het opbouwen, beheren en weer af-
breken van de geluidsinstallatie en tijd-

registratie bij wedstrijden en bijeen-
komsten in het clubhuis, zowel op
eigen terrein bij ons clubhuis en op de
atletiekbaan Schothorst maar ook bij
wedstrijden elders in de publieke
ruimte waar vaak alles ‘vanaf de grond’
moest worden opgebouwd. 

3 Lid van de beheercommissie en zelf
ook actief bij de uitvoering van bouw-,
verbouwings- onderhoudswerkzaam-
heden aan en in het clubhuis. 

Samenvattend kwamen wij als bestuur
tot de conclusie dat Peter van bijzondere
betekenis is geweest (en nog steeds is)
die met zijn bijzonder grote inzet een
grote en zeer waardevolle bijdrage heeft
geleverd aan de groei en bloei van onze
vereniging. Op basis hiervan hebben wij
gemeend Peter het blauwe vlaggetje toe
te kennen. Peter proficiat!

Lex Borghans, namens het bestuur 

B l a u w e  v l a g g e t j e
v o o r  P e t e r  W i e r t z

Naar aanleiding van het ‘geruisloze’ ver-
trek van Bart Dibbits al weer twee jaar
geleden uit het kantinebeheer van AV Tri-
athlon zoeken Leo van Kuijk en Gerard
Beijen hem op. Hij zit nu ca. 1 ½ jaar in re-
validatie- en zorgcentrum de Lichtenberg
aan de  Utrechtseweg in Amersfoort.
Met behulp van dit interview met Bart
hopen zij de periode van ‘geruisloosheid’

te

B a r t  D i b b i t s  k o m t
w e e r  i n  b e e l d
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doorbreken en weer ‘geluid op de lijn’ te
krijgen tussen hem en de AVT. Bart was al
vanaf het najaar van 1990 actief als vrij-
williger voor onze  club. 

Bart wordt geboren in1954 in Amster-
dam-West en vertrekt als baby al naar
Madrid met het gezin waar vader gaat
werken voor het Amersfoortse metaalbe-
drijf ‘Bronswerk’. Na 1,5 jaar komt Bartje
met zijn ouders via Amsterdam eerst in
het Soesterkwartier aan het Isseltseveld
later in Liendert in Amersfoort wonen. Hij
gaat naar de montessori-school Pallas
Athene (op de Berg) en komt via een
brugklas bij de Amersfoortse Schoolver-
eniging terecht op de HBS. En niet zo
maar één, maar de Kees Boeke school in
Bilthoven, ook wel de Werkplaats Kinder-
gemeenschap genoemd waar ook drie
prinsessen van Oranje onderwijs geno-
ten. Het is de school van een radicale on-

derwijsvernieuwer. Kees Boeke is anar-
chist, pacifist, vegetariër en geheelont-
houder. Een school waar zelfstandigheid
en creativiteit voorop staan. Bart herin-
nert zich vooral de handenarbeid, het
koken en de tuinarbeid. 

Sporten doet Bart in die tijd bij de Amers-
foortse Zwem en Polo Club (AZ&PC). Uit-
eindelijk komt Bart terecht op het Athe-
neum van de school met Nederlands en
Engels en de B-vakken wiskunde 1 en 2
waar hij goed in is. 
Na zijn diplomering waagt Bart in 1975
de grote stap naar Groningen waar hij
zich inschrijft voor de studie Medicijnen.
Die studie wordt geen succes. Dat wordt
wel zijn lidmaatschap van basketbalver-
eniging de Groene Uilen   waar hij als
guard speelt en scheidsrechter wordt.
Bart stapt over naar de studie Economie
en haalt zijn propedeuse. Uiteindelijk
stopt hij met studeren. Hij solliciteert en
wordt aangenomen bij het Gemeentelijk
Centrum voor Electronische Informatie-
verwerking van de gemeente Amster-
dam. Hij werkt o.a. aan systemen voor de
Sociale Dienst. Hij is dan al verhuisd naar
Amersfoort en woont kort bij zijn ouders
en komt gelijkvloers terecht in een flat op
de Turpijnplaats in Schothorst. 

In die ‘Amsterdamse periode’ komt Bart al
in het najaar van 1985 bij de eerste AVT-
trimgroepen terecht van Anneke Rade-
maker en Jos Sperling.  Hij loopt vele jaren
in de groepen 1 en 2 en traint daarnaast
zelf regelmatig in de prachtige omgeving
van Hoogland. Als hij voor de verandering
zijn Horeca-papieren haalt stelt hij ze na
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de opening het AVT-clubhuis in 1991 zon-
der aarzelen beschikbaar voor de club-
kantine. In de periode die daarna volgt
groeit de club van 500 naar meer dan
1000 leden. Na verloop van tijd krijgt Bart,
als beheerder van de kantine, hulp van
Marcia en later  van Tinka (die ook haar
horeca-papieren haalt). Zij nemen Bart
gelukkig veel zaken uit handen. Bart blijft
in die periode ook hardlopen, stopt na ge-
zondheidsproblemen, maar probeert via
de trimcursus weer terug te komen. Uit-
eindelijk wandelt hij vanaf 2000 nog vier
jaar. Hij is dan al na bijna 20 jaar werken
voor de gemeente Amsterdam overge-
stapt naar PinkRoccade in Apeldoorn.

Zijn leukste periode in het kantinebeheer
beleeft hij vooral in de opbouwfase na de
opening van het clubhuis en in de periode
na de grote verbouwing. Bart is zeer ver-
eerd als Gerrit van Gessel (destijds voorzit-
ter) zegt dat vele commissies zijn aandacht
vragen maar dat het kantinebeheer nooit
problemen oplevert. In 2008 komt hij een
maand als dialysepatiënt in het ziekenhuis
terecht en gaat lichamelijk sterk achteruit.
Omdat ook zijn taken als beheerder hier
onder lijden moest er het nodige in de kan-
tine-organisatie veranderen. Uiteindelijk
leidt dat na een voor Bart moeilijk gesprek
met het bestuur van de AVT jammer ge-
noeg tot het vertrek uit onze vereniging
zonder een vorm van afscheid. Of zoals hij
het zelf nu uitspreekt: “Ik kwam er via de
‘voordeur’ in, maar ik ging er via de ‘achter-
deur’ uit”. Beide partijen zijn hier tot op de
dag van heden niet gelukkig mee en spre-
ken zich positief uit om tot normale ver-
houdingen met elkaar te komen. 

De gezellige sfeer en de mensen van AV
Triathlon mist hij enorm. Bart heeft het
laatste anderhalf jaar pech gehad. Hij
heeft zijn rechter heup gebroken en ver-
volgens een ontsteking aan zijn linker hiel
gekregen, wat geleid heeft tot amputatie
van zijn linker onderbeen. Gelukkig voelt
hij zich nu stabieler dan de laatste paar
jaar het geval is geweest en geeft aan dat
hij nu pas zijn situatie van een sterk ver-
minderde gezondheidstoestand heeft
verwerkt. De tijd is rijp om nu weer zaken
op te pakken zoals het vinden van een ge-
schikte woning waar hij ook medisch be-
geleid kan worden. Plezierig is dat er nu
via dit interview weer ‘geluid op de lijn is’
tussen Bart en AV Triathlon is, zodat wel-
licht een bezoek van Bart in de kantine
binnen handbereik komt.

Gerard Beijen & Leo van Kuijk
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In het jaarverslag over 2012 van de com-
missie PR@Communicatie werd al mel-
ding gemaakt van het feit dat de start van
de nieuwe website voor Bert Geelmuijden
het moment was om afscheid te nemen
van wat soms wel zijn levenswerk leek.
Het maken en bijhouden van de website
was de laatste van de vele waardevolle ac-
tiviteiten voor onze vereniging, reden om
daar nu apart aandacht aan te besteden.

Bert werd eind jaren tachtig, toen hij
van Zaandam naar hier verhuisd was,
door Gerard Smink verleid om lid te
worden van onze vereniging.
Pas op latere leeftijd, hij was al in de 30,

begon hij, gestimuleerd door zijn doch-
ter, met hardlopen en merkte dat hij
zonder veel te trainen al snel was.
Vanaf dat moment werd hij een fana-
tieke en succesvolle hardloper.
Kijk maar in de bestenlijst van onze ver-
eniging dan zie je hem in de leeftijdsca-
tegorieën van 40, 45 en 50-jarigen in de
afstanden vanaf 10 km t/m de mara-
thon bijna altijd bovenaan staan.

Die bestenlijst heeft hij overigens zelf
ontworpen en vanaf het begin heeft hij
niet alleen de records maar ook alle uit-
slagen voor de vereniging vastgelegd.
Dat was kenmerkend voor hem: wat hij
uitzocht en uitdacht voor hemzelf op
het gebied van training wilde hij ook
delen met de vereniging. En wat hij
deed moest ook perfect zijn.
Dat had tot gevolg dat hij:
•de coopertest invoerde;
•schema’s maakte voor wat later de
wedstrijdgroep werd en deze samen
met Ton Duits vele jaren ging coachen;
•de baancompetitie opzette en 20 jaar
organiseerde;
•vele trimcursussen heeft gegeven.

Ook toe hij zich door zelfstudie op zijn
werk het maken van een website eigen
gemaakt had, ontwierp hij een website
voor onze vereniging. Het bestuur vond
het toen belangrijk dat een groepje
web redacteuren met Marc Weeren als
webmaster verantwoordelijk werd voor
het onderhoud van de website. Toen
dat later door een versnipperde taak-

D a n k  a a n  B e r t  G e e l m u i j d e n

Bert neemt afscheid van
de wedstrijdgroep, 2009



verdeling niet goed meer liep nam Bert
het weer over. Met hulp van Madelon
van de Water werd een nieuw ontwerp
gemaakt en vanaf dat moment was het
Bert die als webmaster en redacteur er
voor zorgde dat de website actueel en
aantrekkelijk was; voor Bert was goed
niet goed genoeg, het kon altijd beter.
Deze website groeide later uit tot een
van de meest bezochte sites van atle-
tiekverenigingen. Daarnaast ontwierp
en onderhield hij een aparte website
voor de wedstrijdgroep.
Ook bij de laatste transitie van onze
website eind vorig jaar heeft Bert ber-
gen werk verzet. Naast het meedenken
en uitproberen van het nieuwe ont-
werp zorgde hij ook voor het omzetten

van de content van de oude naar de
nieuwe website, zonder Bert zou dit
bijna niet mogelijk zijn geweest.

Door blessures was Bert de laatste jaren
nauwelijks nog toegekomen aan hard-
lopen. Langzamerhand werd het duide-
lijk dat hardlopen er niet meer voor hem
in zat, en dat was voor hem als fanatiek
sporter een bittere pil. Bert’s binding
met de vereniging werd zodoende
steeds minder ook doordat zijn nieuwe
passie, het fotograferen van vogels,
steeds meer een dagtaak werd.

Wij willen hem op deze plaats dan ook
bedanken voor al zijn werk voor onze ver-
eniging en wensen hem veel genoegen
met zijn nieuwe hobby. Die dank gaat ge-
paard met het op een later moment uit-
reiken van het hele bijzondere AV
Triathlon blauwe vlaggetje. Voor dit mo-
ment graag een groot applaus voor Bert.

Namens het bestuur,
Jos Gloudemans
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Klachten aan de knie en de heup zijn
klachten die veel voorkomen bij hard-
lopers en dan met name bij vrouwen.
De ‘runners knee’ (tractus iliotibialis
frictiesyndroom), aan de buitenzijde
van de knie, komt het meest voor
maar er zijn nog meer knieklachten
die door overbelasting ontstaan. Het
Patellofemoraal pijnsyndroom (PFPS)
is zo’n overbelastingsblessure die zich
uit bij activiteiten als (hard)lopen,
knielen, traplopen, springen en zitten
met gebogen knieën. De pijn is met
name gelokaliseerd aan de voorzijde
van de knie, maar de exacte locatie is
vaak niet goed aan te geven en de
pijn is zeurend van aard. De pijn
wordt veroorzaakt doordat het kraak-
been aan de achterzijde van de knie-
schijf geïrriteerd is geraakt doordat
de knieschijf niet goed door de
groeve van het bovenbeen spoort.  

Uit vele onderzoeken van de laatste
10 jaar komt naar voren dat er een
sterke relatie is tussen de twee ge-
noemde knieklachten en zwakte van
de heup/bilspieren, waardoor ook
overbelastingsklachten van de heup
kunnen ontstaan. Door zwakte van
de heupspieren ontstaat een veran-
derde biomechanica tijdens het bui-
gen en strekken van de knie, waarbij
het bovenbeen tijdens de landings-
fase naar binnen draait. Er ontstaat
een valgus stand van de knie, ook wel

X-knie genoemd,
waarbij het bek-
ken wegzakt. 

Er is al veel be-
kend over het be-
lang van core
stability ter pre-
ventie van blessu-
res. Ik zou echter

ook de training van de heupspieren wil-
len benadrukken. Het wegzakken van
het bekken, wat vooral voorkomt wan-
neer we moe worden, kan voorkomen
worden door de heupspieren goed te
trainen en vervolgens tijdens het lopen
goed op te letten dat het bekken niet
wegzakt.

Goede heupspierversterkende oefe-
ningen zijn hieronder weergegeven.
Je kunt deze oefeningen 2-3 keer per
week uitvoeren, waarbij iedere oefe-
ning 3x10 herhalingen per zijde
wordt uitgevoerd.

Oefening 1: Been wordt in zijligging
gestrekt opgetild. Let op dat het bo-
venste been in lijn blijft met de
schouder en de heup.

V A N  D E  M E D I S C H E  C O M M I S S I E . . .
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Oefening 2: Knie wordt naar boven
gebracht. Let op dat het bekken niet
beweegt.

Oefening 3: Been
wordt in stand zij-
waarts geheven. Be-
langrijk is dat het
standbeen en bek-
ken goed in positie
blijven.

Oefening 4:
Been wordt in
stand achter-
waarts gebracht.
Belangrijk is dat
het standbeen
en bekken goed
in positie blijven.

Tijdens onderzoek van patiënten met
heup- of knieklachten, zie ik behalve
zwakte van de heup/bil spieren ook vaak
dat er sprake is van een verminderde
mobiliteit doordat de spieren door over-
belasting verkort raken. Het nut van rek-
ken is wetenschappelijk nooit bewezen,
maar rekken is wel een vorm van trainen

van je lenigheid, wat voor iedereen be-
langrijk is. Het rekken van de bil/heup
spieren is niet zo bekend. Ik adviseer al-
tijd om deze bij knie- en heupklachten
op te nemen in de cooling down. Zoals
ook de hamstrings, quadriceps (achter-
en voorzijde van de bovenbenen) en de
heupbuigspier, die tijdens de voor-
waartse uitvalspas gerekt wordt. Het
rekken van de bil/heupspieren
staat in de volgende figuur
weergegeven.

Uitvoering: je ligt op de grond
met linkerknie gebogen en de
voet op de grond. De rechter-
voet wordt net boven de linker-
knie gelegd. Vervolgens pak je
met je handen je linker boven-
been vast en trekt deze naar je
toe, terwijl je rechterknie naar buiten
brengt. Je kunt deze oefening ook in
stand doen, je zakt dan met je billen naar
achteren, alsof je op een stoel gaat zitten.
Advies om de spiergroep 2x 20 seconden
te rekken.
Wanneer er sprake is van knie-of heup-
klachten is het belangrijk om de exacte
oorzaak van je klachten te achterhalen,
zodat je chronische blessures kunt voorko-
men. Voor advies ben je altijd welkom op
het blessurespreekuur, iedere dinsdag van
18.30 tot 19.30 uur in het clubgebouw.
Het is fijn als je je vooraf even aanmeldt,
zodat je verzekerd bent van een plekje.
Het telefoonnummer is 033-4531677 of
kijk even op de website van AV Triathlon
bij onze vereniging/blessures.
Dorien Janse, sportfysiotherapeut en

lid medische commissie
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emiclaerloop
19e A.V. Triathlon

19.00 uur
jeugd 9 t/m 12 jr 

1,2 km

19.10 uur
jeugd t/m 8 jr 

1,2 km

19.30 uur
prestatieloop 

10 km

19.35 uur
loop overig 

2,5 - 5 - 7,5 - 10 km

winkelcentrum emiclaer amersfoort-noord www.avtriathlon.nl

woensdag 28 augustus 2013
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De jaarlijkse AV Triathlon Emiclaer-
loop in en rond het winkelcentrum
van Kattenbroek vindt dit jaar plaats
op woensdag 28 augustus 2013.

Dit jaar maakt de AV Triathlon Emi-
claerloop deel uit van het Amers-
foortse loopcircuit RUN033, waarvoor
punten kunnen worden verzameld
voor de eindklassering.
Runnersworld biedt opnieuw een
sponsorpakket aan, dat onder meer
bestaat uit een startnummer en een
waardebon voor de deelnemer.
Er wordt gebruik gemaakt van elek-
tronische tijdmeting. Dat betekent
dat van alle lopers een exacte tijd ge-
meten wordt.

Aan het parcours en aan de indeling
in jeugd en senioren verandert niets.
Het stratenparcours van de 19e AV
Triathlon Emiclaerloop is hetzelfde als
in de afgelopen jaren en loopt door

Park Schothorst.
Start- en finishlocatie is weer voor de
Coffee Club Emiclaer.
De jeugd tot en met 12 jaar loopt een
aparte ronde van 1,2 kilometer.
Het programma ziet er als volgt uit:
- 19.00 uur jeugd 9 t/m 12 jaar
- 19.10 uur jeugd t/m 8 jaar
- 19.30 uur Prestatieloop 10 km.
- 19.35 uur Loop overigen (2,5-5-7,5-
10 km)
- 19.45 prijsuitreiking jeugd
- 20.45 prijsuitreiking senioren

Meer informatie over de 19e 
AV Triathlon Emiclaerloop is te lezen
op de site van AV Triathlon. 
Hier kunnen de belangstellenden zich
ook voorinschrijven via inschrijven.nl
tot en met 25 augustus. 
Na-inschrijven kan op de wedstrijd-
dag zelf tot 18.30. De startnummers
kunnen worden afgehaald vanaf
18.00 uur.

Organisatiecommissie AV Triathlon
Emiclaerloop
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Zondag 29 september 2013 is het weer
zover. De 6de Utrechtse Heuvelrugesta-
fette. Wat ons betreft – als Sixpackrun-
ners, organisatoren van deze estafette –
ons eerste lustrum. Het concept blijft ge-
lijk, maar waar kan, worden verbeterin-
gen aangebracht om het parcours nog
mooier te maken. Want een mooi par-
cours dat blijft het en wederom loopt
het over de Utrechtse Heuvelrug van
Amersfoort tot Overberg en de Ame-
rongse berg vice versa. Een parcours
waarbij geen heuvel ongemoeid wordt
gelaten, maar ook vlakke etappes kent.
Een parcours met 10 etappes van rond
de 10 km. Totaal 100km wat met teams
van 5 tot 10 deelnemers kan worden
volbracht. De keuze is aan de teams. 

Start bij ons AV. Triathlon-clubhuis om
van daaruit de Utrechtse heuvels aan te
vallen. Via Soester Hoogt, Maarnse berg,
Kaapse bossen, Doornse Gat, de Hoog-
straat bij Leersum en het Leersumse
veld om uiteindelijk bij de Amerongse
berg terecht te komen waarna de route
langs het Valleikanaal naar Wouden-
berg gaat, dan een doorsteek door land-
goed Den Treek, de heuvel bij ‘Aart
Jansen’ op en via Soesterberg over het
voormalige vliegveld en Soest weer
terug naar ons clubhuis. Mooier kunnen
we het echt niet maken. 

En de beloning na de inspanning mag
er zijn: een Sixpack met verschillende
overheerlijke regionale biertjes voor
iedere deelnemer. Zo zorgen wij voor

een passende beloning na de mooie
estafette door het groene heuvelach-
tige hart van Nederland. 
Vanaf 1 mei staat de inschrijving
weer open voor teams van 5 tot 10
personen. We verwachten dit jaar te
groeien tot het maximaal aantal toe-
laatbare teams: 40. We hebben al een
aantal toezeggingen van teams die
zeker weer mee doen. Dit op basis
van het succes van de eerdere edities.
Dus hierbij weer een oproep aan alle
trainingsgroepen om teams te forme-
ren en in te schrijven. Suc6, saamho-
righeid, samenwerking, gezelligheid
en sfeer verzekerd en na afloop onder
het genot van een drankje nog even
nagenieten.

Nieuwsgierig? Wil je meer informa-
tie? Inschrijven? Kijk op www.sixpac-
krunners.nl of benader gewoon één
van de Sixpackrunners. Op naar de 40
teams en weer een geslaagd evene-
ment: de 6de Utrechtse Heuvelruge-
stafette, zondag 29 september 2013.

De Sixpackrunners
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Ja, en dan met name over het “echte”
atletiek. Hoezo “echte” hoor ik u hierbij
denken, en dan kraakt het dus behoor-
lijk. Ondanks dat we bij AV Triathlon
geen technisch atletiek hebben voor se-
nioren, een groot deel van de leden van
onze vereniging hun sport dus vooral
bedrijven als loper, al dan niet recreatief
of wedstrijdgericht, zijn we natuurlijk
wel een atletiekvereniging.
Onze jeugd en junioren staan hierin
steeds vaker hun mannetje/vrouwtje in
de regio en ook op landelijk niveau. De
behoefte om hier een stukje te schrij-
ven, ontstaat regelmatig als ik als
scheidsrechter bij atletiekwedstrijden
her en der in de regio, geconfronteerd
wordt met gedrag en handelingen van
atleten, ouders en trainers/ploegleiders.
Vanzelfsprekend alleen van andere ver-
enigingen dan natuurlijk…….

Dat is verder niet erg, alleen blijkt regel-
matig dat het onbekend zijn met de
merites tijdens een competitiewed-
strijd, nogal eens leidt tot discussie die
niets kan opleveren.
Even een paar feiten, atletiek is een ver-
zamelnaam van een sport met zowel
technische onderdelen als looponderde-
len. Dit doen we zowel outdoor op de
bekende atletiekbaan, als indoor vooral
in de winter. Daarnaast hebben we nog
loopwedstrijden op de weg (marathon
Amsterdam e.d.) en cross-country (syl-
vestercross).

Om alle atleten eerlijk en gelijkwaardige
kansen te bieden op het realiseren van
per onderdeel maximale prestatie is er
een wedstrijdreglement van iets meer
dan 300 dichtbeschreven bladzijden.
Juryleden, de mensen die de prestatie
van elke individuele atleet direct beoor-
delen, opmeten en noteren, worden ge-
traind in het toepassen van de per
onderdeel noodzakelijke handelingen.
Op een wedstrijd lopen dan een aantal
officials rond. Die zijn er in tegenstelling
tot wat sommige mensen denken niet
voor de sier, die hebben een functie. De
starter zorgt voor een ordentelijk verloop
van de start, en dat atleten niet te vroeg
vertrekken (valse start). Deze is herken-
baar aan de rode outfit en het startrevol-
ver. De starter dient zich volledig te
kunnen concentreren en daarom is het
fijn, ook voor de atleten, dat het stil is bij
de start. Vaak zul je de microfonist, een
andere official, dit ook horen vragen.
Na de start is er meestal een finish.
Dankzij de huidige techniek maken
we op bijna alle wedstrijden zo lang-
zamerhand gebruik van elektronische
tijdregistratie. Een finishfoto hebben
we allemaal wel eens gezien op tv, bij
schaatsen, of de sprint van Usain Bolt
bijvoorbeeld. Deze apparatuur dient
heel nauwkeurig te worden opge-
bouwd en afgesteld, vaak toch een
uurtje werk voor de ET-ploeg. Een
beetje jammer is het dan dat halver-
wege de dag, ergens tussen alle
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sprintseries in, er iemand heel en-
thousiast aan deze opstelling gaat
staan schudden! 

De microfonist kondigt ook aan wan-
neer onderdelen aanvangen, uitslagen
bekend zijn, wijzigingen in het chrono-
loog (programma) worden gemaakt en
algemene mededelingen zoals fout ge-
parkeerde auto’s, gevonden voorwer-
pen, zoekgeraakte atleten etc.
Dan lopen er meestal een paar figuren
met een groene armband op het veld, en
het lijkt erop dat die zich overal mee be-
moeien. Dat zijn dan de scheidsrechters.
Deze volgen de wedstrijd, observeren,
corrigeren en coachen de juryleden, en
zijn verantwoordelijk voor de juiste toe-
passing van de reglementen. Dit zijn ook
de officials waarbij de ploegleider of de
atleet kan protesteren tegen in zijn of
haar ogen onterechte beslissingen. Deze

scheidsrechter zal na hoor en wederhoor
en toepassing van het juiste reglement,
een beslissing nemen. Uiteraard worden
deze beslissingen door atleten en ploeg-
leiders gerespecteerd.
De persoon met de rode armband is de
wedstrijdleider, die verantwoordelijk is
voor het juiste verloop van de wedstrijd.
Ook veiligheid en calamiteiten horen in
deze portefeuille.

In 2004 ben ik na de jurycursus, jurylid
geworden te zijn en vervolgens ben ik in
2007 de cursus scheidsrechter gaan vol-
gen. Vanaf dat moment ben ik eerst als
scheidsrechter in de regio actief ge-
weest, maar algauw ook in het gewest.
Doorstroom naar landelijk ligt wellicht
in het verschiet, dan dient wel aan het
eind van het jaar het nationale selectie-
weekend te worden overleefd! Binnen-
kort mag ik ook als starter in de regio
aan de gang.
Kortom is atletiek een veel meer om-
vattend en naar mijn idee veel inte-
ressanter geheel dan alleen even een
dagje met zoon of dochter naar een
wedstrijd kijken. Zo is het bij mij ook
begonnen, op een stoeltje aan de
kant, krantje erbij en af
en toe eens
com-
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mentaar leveren. Persoonlijk ligt mij
een actieve rol een stuk beter, dus
vandaar mijn eigen ontwikkeling.

Tot slot wil ik jullie nog een aantal bij-
zondere momenten meegeven. Het lijkt
vanzelfsprekend te zijn dat het midden-
veld, het grasveld dat wordt ingesloten
door de rondbaan, het veld is waar ou-
ders en broertjes/zusjes tijdens warme
dagen kunnen picknicken. Dat is jam-
mer, bij voetbal snapt iedereen dat het
veld voor het elftal is, bij zwemmen zie je
ook geen ouders in het water, waarom
proberen we het dan bij atletiek wel?
Ouders, toeschouwers, trainers die geen
ploegleider zijn, atleten die niet met een
onderdeel bezig zijn, de enige juiste
plaats is achter de hekken die langs de
rondbaan staan, op de tribune o.i.d.

De atletiekbaan is voor de op dat mo-
ment actieve atleten, juryleden en offici-
als! En nee, honden horen ook niet op
de baan, voetballen tussen de onderde-
len door is natuurlijk, leuk alleen heel
vervelend voor atleten die over een bal
struikelen, als het regent kunnen atle-
ten best zelf hun paraplu ophouden en
als we het ergens niet mee eens zijn
dan hoort de ploegleider of atleet een
protest in te dienen en niet alle ouders,
belangstellenden, ploeggenootjes etc.

Binnenkort, 29 mei, start er weer een
jury cursus, het is van harte aanbevo-
len om hieraan deel te nemen, zodat
het op een atletiekbaan steeds leuker
wordt omdat je steeds beter begrijpt
wat er waarom en wanneer gebeurt.

Gerrit van Gessel
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Herinnert u zich de nacht van 25 op
26 januari j.l. nog?
Het was bar koud aan de Noord-Hol-
landse kust en ik zal u zeggen wat ik
daar deed en waarom ik zelden zo
verbaasd wakker ben geworden.

Die nacht vol vorst (-5 C) en harde
wind (kracht 4 à 5) werd voor de derde
maal de Dutch Coastal Race By Night
georganiseerd, van Den Helder naar
Castricum. En voor de derde maal leek
het me aardig hieraan mee te doen.
Als ex-ultraloper wil je zo nu en dan
toch weer eens een uitstapje maken
naar afstanden voorbij de marathon.
En ’s nachts hardlopen, zeker aan zee,
heeft absoluut zijn charme. Het is
geen echte wedstrijd – wel wordt je
eindtijd genoteerd, maar er zijn geen
prijzen – en de meeste lopers gebrui-
ken deze tocht dan ook om op een al-
ternatieve manier te trainen voor
wedstrijden later in het seizoen.

De dag voor de race word ik zakelijk
gebeld door ene Stella uit Heeren-
veen of wij ook gamaches of gaiters
verkopen. Ze meldt dat ze met een
vriendin Mirjam een zware strand-
loop gaat doen van maar liefst 50 km
en dat ze heeft begrepen dat je dit al-
leen kan overleven door een aantal
maatregelen te treffen, waaronder
beschermhoezen boven je schoenen
te bevestigen waardoor het stuifzand
niet in je schoenen kan doordringen.
Ik stel haar gerust en bied aan twee

modellen mee te nemen omdat ik
toevallig ook tot de deelnemers be-
hoor. Eerst reageert ze alsof ik bluf,
daarna zeg ik hoe ik in het echt er uit
zie en we spreken af elkaar in het ver-
trekhotel te ontmoeten.

Vrijdag werk ik gewoon en rij dan aan
het eind van de middag naar een
Stayokay hostel in Egmond aan Zee
waar ik me na het finishen in een 4-
persoons kamer ter ruste zal begeven.
De twee jaar ervoor reed ik na de fi-
nish aan het eind van de nacht terug
naar Amersfoort en dat was me bijna
fataal geworden. Dus ik mocht van
het thuisfront niet thuis komen sla-
pen. Ik krijg een entreekaart voor de
voordeur en kan die nacht binnenko-
men wanneer ik wil. In mijn kamer
zijn volgens de receptionist die nacht
nog twee andere heren geboekt.
Ik parkeer mijn auto bij het station in
Castricum, eet me lekker vol bij een
lokale Chinees en koop een enkeltje
naar Den Helder. De start zal daar zijn
om 22 uur. Kom op het perron in ge-
sprek met een Belgische deelnemer
wiens vrouw niet naar bed gaat in
hun hotel in Castricum, maar manlief
later die nacht zal komen ophalen bij
de finish. Zo heeft ieder wel iets be-
dacht voor die nacht.
De conductrice controleert onze
kaartjes en vertrouwt me later bij het
uitstappen bij eindpunt Den Helder
toe dat we eigenlijk 1e klasse zaten.
“Maar ik heb maar niets gezegd,
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want ik zag dat jullie hadden hardge-
lopen”. Ik kan het niet laten haar toch
te melden dat we nog moeten begin-
nen en die nacht gaan teruglopen
naar ons vertrekpunt. Van dat soort
verbaasde gezichten kan ik nog
steeds geweldig genieten!

In het verzamelhotel in Den Helder is
het een drukte van belang van zich
verkledende, etende en koffiedrin-
kende hardlopers en een enkele bege-
leider. Iemand valt me om de hals en
dat blijkt Stella te zijn. Puur omdat ze
zo blij is direct iemand gevonden te
hebben die blijkbaar aan het signale-
ment (“grijs baardje”) voldoet, en gai-
ters voor haar heeft.
De organisatie deelt mee dat er 102
deelnemers waren ingeschreven,

maar vanwege de barre weersver-
wachting nog slechts 61 van start
willen gaan. De saamhorigheid groeit
er alleen maar door en zo worden we
in het centrum van Den Helder weg-
geschoten voor onze 50 km tocht. 

Door de stad, de dijk op nabij de boot
naar Texel en dan zuidelijk richting
vuurtoren. Het is echt donker en nog
kouder dan verwacht; velen zijn on-
herkenbaar en hebben dikke lagen
textiel aan, gezicht in een balaclava
of vet van de vaseline, mutsen, hand-
schoenen en natuurlijk de verplichte
hoofdlamp. Vrijwel ieder draagt een
rugzak met noodmaterialen zoals
extra kleding en voeding en minimaal
2 liter water. Want drinkposten zijn er
niet onderweg, je moet voor jezelf
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zorgen. Als ik na een 5 km een slokje
uit het drinkslangetje van mijn water-
zak wil nemen blijkt het tuitje al be-
vroren te zijn. Dus snel het slangetje
onder mijn jack door geleid, zodat het
iets meer lichaamswarmte krijgt. Zelf
ben ik trouwens ook nog niet op tem-
peratuur. Ik start liever niet al te dik
gekleed, uit angst voor zweten. Maar
daar komt het deze nacht niet van.

Dan het strand op, een witte sneeuw-
vlakte. De lampjes zwermen uit, van
links naar rechts. De een haalt natte
voeten, een ander glijdt uit op een
bevroren ijsvlakte en weer een ander
zakt weg in mul zand, verborgen door
een sneeuwlaag. Wat zeeschuim lijkt

is een stapel ijsschotsen. Au! En zo
zoekt ieder de komende uren zijn
weg. Zo zie je iemand in de toilethou-
ding ineen gehurkt, dan weer een
loper die terugloopt vanwege een
mui, en geen zin heeft in ijskoud
water tot  heuphoogte. Je hebt na
verloop van tijd geen idee meer wie
er voor en wie er achter je loopt. Het
moet een merkwaardig gezicht zijn,
deze zwerm lopers met hoofdlamp-
jes, midden in een poolnacht op een
wit strand. De wind neemt in kracht
toe en blaast permanent pal in ons
gezicht. Het lijkt of ik vaker met m’n
ogen moet knipperen om ze te be-
schermen tegen de snijdende kou.
Dat is een foutje realiseer ik me: ik
had een bril moeten opdoen. 
Het is een kwestie van doorlopen en
overleven. Er zit extra kleding in mijn
rugzak, maar ik durf niet te stoppen
om dat aan te doen uit vrees voor
nog meer impact van kou. 

De Hondsbossche Zeewering is een
verademing dit keer. Eindelijk niet de
onzekerheid waar je je voeten plant,
maar gewoon simpel recht toe recht
aan 7 km asfalt. De zee buldert en
stort zich op het asfaltcomplex. Ver
voor me lampjes, ver achter me idem.
Soms haal ik iemand in die wandelt,
soms word ik ingehaald door een
groepje samenwerkende lopers en
lopen we als een kronkelend orgaan
samen verder. Zo is er steeds wat te
beleven. Na de donkere asfaltstrook
dalen we weer af naar de witte
strandvlakte. Nu maar wachten tot
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de vuurtoren van Egmond in zicht
komt. En daarna dan de lange laatste
8 km. over mul zand naar de strand-
tent in Castricum. 

Normaliter zou ik uitgaan van 10 km
per uur, dus na pakweg 5 uur zicht op
de finish. Maar daar is 
’s nachts in deze omstandigheden
geen sprake van. Sanitaire- en drink-
stops, zigzag koersen over het onover-
zichtelijke en doodstille strand en een
steeds lager looptempo zorgen voor
een lange looptijd van ruim 6½ uur.
Mijn Garmin meet precies 51,4 km. De
trapjes naar de strandtent vallen even
moeilijk, maar dan is het leed geleden:
warmte, geroezemoes, verwelkoming,
soep, drank en eten. Heerlijk! Er zijn 15
uitvallers hoor ik. En diverse gevallen
van bevroren ogen. De winnaar was na
5:10 uur al terug. Vlak na me finisht
Mirjam Steunebrink, sportarts uit Gro-
ningen, o.a. auteur in het blad Runner’s
World. Ik ken haar verder niet en kan
op dat moment niet bevroeden dat dit
spoedig tot het verleden zal behoren.
Al gauw kan ik een lift krijgen van de
strandtent naar het station in Castri-
cum en rij vervolgens nog steeds ril-
lend van kou en vermoeidheid in mijn
eigen auto naar het Egmondse hostel.
Bij de ingang vertrekken net wat gas-
ten naar Schiphol en ik kan me voor-
stellen dat een net arriverende
hardloper met rugzak zo ’s morgens
om 5 uur een vreemde indruk op hen
maakt. Ik kan mijn geluk niet op als er
geen andere bagage of slapers in mijn
kamer blijken te zijn. Wel zo lekker rus-

tig, en tegen half zes duik ik het bed
in. De bedoeling is vier uur te slapen
en dan in de eetzaal te ontbijten.

Na een diepe aanvangsslaap hoor ik
de deur opengaan en twee gestalten
zetten in het donker hun bagage neer
en duiken in een bed. Wat is het toch
een komen en gaan van mensen  in
zo’n Stayokay! Gelukkig kan ik goed
slapen en dus ik dompel me in een
heerlijke vervolgslaap.

De gasten zijn iets eerder wakker dan
ik en ik heb ook zin om op te staan,
de heren goedemorgen te wensen en
lekker te ontbijten. Ga op de rand van
het bed zitten en kijk in de verbaasde
gezichten van ……..Stella en Mirjam!!!
Als in een stripverhaal roepen we ge-
drieën tegelijk uit: jij hier??? 
Over en weer worden grapjes ge-
maakt over gemiste kansen en
woeste nachten! We douchen om de
beurt en zo hoor ik van hen ieder
apart alle wederwaardigheden van
de afgelopen nacht. Stella was bijna
een uur na Mirjam gefinisht en
daarna konden ze de weg naar het
hostel niet goed vinden, dus voor hen
was het een korte nacht. 
Hierna heb ik bijzonder gezellig met
“mijn” beide dames ontbeten en ik
weet zeker dat we elkaar nooit meer
zullen vergeten na deze bijzondere
nacht! 
De moraal van dit verhaal: hardlopen
is overal goed voor en Stayokay goed
voor de contacten.  

Koos Rademaker
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Trainen, eten, slapen en de zon natuur-
lijk. Dat is waar de week van 28 april voor
ons uit bestond. Met een groep van
zeven atleten en een trainer zijn we naar
Valencia geweest voor een trainings-
stage. Het was echt een geweldige week. 

05:30, wat een tijd om op Schiphol te zijn.
Al merk je daar niet dat het nog zo vroeg
is, want het is al druk zat! Wij ontmoeten
elkaar bij de incheckbalie van Transavia.
Inchecken, hopen dat de koffers niet te
zwaar zijn, door de douane, nog even een
kopje koffie voor de trainer en een ontbij-
tje voor de atleten, boarden en we zitten
alweer in het vliegtuig. 
Tijdens de twee uur in het vliegtuig krijgen
we er steeds meer zin in: trainen in het
zonnetje, naar het strand, in de Spaanse
straatjes en buurtwinkeltjes rondlopen,
genieten van het Spaanse eten…
Dan zijn we op de Spaande bodem! Na
een korte reis met de metro, een stukje
lopen, lunch nuttigen, het hotel verken-
nen en de kamers indelen, was het tijd
om te trainen… in de regen. Helaas, het
Hollandse weer was met ons meegeko-
men en dus werd het een natte eerste
training. Ondanks dat hebben we lekker
kunnen hoogspringen.

Na de training komt de zon toch tevoor-
schijn en kunnen we er nog lekker van ge-
nieten op het balkon. Na een uitgebreide
douche mogen we voor het eerst gebruik
maken van het diner. Twee borden eten,
een toetje en een lekker drankje: daar-
door worden de buikjes goed gevuld! 

’s Avonds maken we met z’n allen een
wandeling door het wijkje. Een Spaans
wijkje ziet er toch heel anders uit dan
een Hollands wijkje: op elke hoek een
fitnesscentrum, in de parken geen
speeltoestellen, maar fitnesstoestellen
en overal hardlopende of fietsende
mensen. Erg mooi om te zien, en zo zien,
zitten we in het goede deel van Valencia
om onze sport te beoefenen. 

De volgende dag staan er twee trainin-
gen op het programma: horden en
hoog. Waar we in Amersfoort de hele
training in twee uur moeten afwerken,
hebben we er in Valencia de hele dag de
tijd voor.
Met veel
rust, uitge-
breide aan-
wijzingen
en extreem
lange war-
ming-ups
en cooling-
downs is
het een
heerlijk trai-
ningsdagje
in de zon. 
’s Avonds is
er nog ge-
noeg tijd
om naar de
Decathlon
te gaan.
Met cho-
cola voor de

T r a i n i n g s s t a g e  V a l e n c i a  m e i  2 0 1 3
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jongens en kleding voor de meisjes zijn
we geslaagd en zit de tweede dag er al-
weer op. 

Woensdag staat er een sprinttraining op
het programma. Omdat de baan officieel
gesloten zou zijn vanwege een feestdag,
maken we gebruik van het park. Na een
lange loopscholing, krijgen we als tip om
stiekem over het hek te klimmen en zo
kunnen we ons programma toch afmaken
op de baan. 
Na deze training was het zaak om zo
snel mogelijk weer beneden in zwem-
kledij te verschijnen, want we hebben
een middag vrij en dat betekent: op
naar het strand! 
Waar de Spanjaarden in hun bontjas

rondlopen,
staan wij te
springen
om lekker
in onze bi-
kini’s en
zwembroe-
ken op het
strand te
zonnen en
zelfs even
de zee in te
gaan. Een
heerlijk rus-
tig mid-
dagje is ons
gegund en
kunnen we
ook erg
goed ge-
bruiken.

Donderdag. De laatste trainingsdag is
alweer aangebroken. ’s Ochtends maken
we gebruik van het mega krachthonk.
We nemen flink de tijd om het kracht-
schema rustig af te werken en dat ter-
wijl we met z’n zevenen voldoende
oefeningen tegelijk kunnen doen.
Mocht Altis ooit nog een renovatie doen
qua clubhuis, dan zullen de foto’s van
deze krachtgelegenheid in het bouw-
plan moeten verschijnen!
Na de krachttraining en lunch is het tijd
om even een dutje te doen. Heerlijk!
Want ’s middags moeten we er weer
hard tegenaan. 
Horden en hoog staan weer op het pro-
gramma. Twee productieve en energie
rovende trainingen, met op het eind tijd
voor wat foto’s. 
’s Avonds gaan we nog even de stad in:
tijd om te shoppen! Na het laatste diner
genuttigd te hebben, doen we nog een
potje tafeltennis en zit het laatste dagje
er alweer op. 

De volgende ochtend is het helaas tijd
om in te pakken. Na nog een wandeling
door het ‘sportpark’ en een lunch op het
terras moeten we met de koffers achter
ons aan slepend weer met de metro
naar de vluchthaven. Voor we het weten
zitten we alweer in het vliegtuig terug
naar huis, maar wel met een grote glim-
lach op ons gezicht: wat een geweldig
week!

De Horden High groep 
van Altis en Triathlon

Steven, Josephine, Rens, Claudia, 
Marius, Thierry, Katja en Yara
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Mannen van een zekere leeftijd, dat was de titel van een semi-komisch televisieprogramma. 
In het programma bespraken een zestal mannenzaken,
die kennelijk voor de soort, een dagelijks hot item zijn.
De leeftijd van de mannen lag grofweg tussen de vijftig en zestig jaar.  
Daarbij was de titel beduidend sterker dan het format.

De cliffhanger is het woord “zekere", 
het woord zeker heeft een absolute betekenis. 
Iets is zeker, heeft geen twijfel.
Maar in deze aanhef heeft het iets suggestiefs,
het is een verdacht makende toevoeging aan het woord leeftijd.
Waarmee de belangstelling is gewekt. 

Zoals gezegd, het betreft een toompje heren waarvan de houdbaarheidsdatum 
inmiddels met oranje letters geschreven moet worden.
Volgens de statistieken een doelgroep van formaat. 
En hoewel ik nog ernstig in de ontkennings-fase zit, 
behoor ik inmiddels ook tot deze deelverzameling. 
Zolang het kan, verschuil ik me achter de bredere betekenis van het woord "zekere" 
en dan met name de veilige kant daarvan.

Ook binnen de muren van ons clubgebouw zijn ze in allerlei soorten en maten te vinden. 
Wijkende haargrenzen onder coole caps.
Bandana's snelle brillen en hightech elektronica,
Koddige buikjes gehuld in glanzend strak gespannen shirts.
Allemaal middelen die worden ingezet om hollend de tijd in te halen.
Tevergeefs. 
Het blijkt een illusie.
Het is gewoon steeds harder werken om bij de groep te blijven.
Wekelijks ren ik me echt het lazarus.

COLUMN

E e n  Z e k e r e  L e e f t i j d
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Het merendeel zoekt zijn vlucht in de sport waarin een breed scala aan mogelijkheden.
Van koersbal tot fietsen,
van biljarten tot zwemmen, 
van kaarten tot hardlopen,
het kan allemaal en alles vol overgave en passie.
Het wordt toch een beetje oppassen geblazen wanneer we op een druilerige zondagochtend 
verkleed als robocoppapa gaan skaten, 
Of jolig op veel te kleine fietsjes door duinen en bossen crossen.

Ben je minder sportief aangelegd, dan rest je nog de mogelijkheid tot verhulling. 
Bijvoorbeeld door je in een gloednieuw krakend leren pak op een motor te hijsen. 
Om in je helm hardop tegen zichzelf praten over dat ultieme gevoel van vrijheid.
Want laten we wél zijn hè,
Ís het een keer lekker weer, 
dan ga jij, 
dik ingepakt met handschoenen, das en laarzen op je motorfietsje 
rondjes rijden,
zeg nou zelf... 

Mannen van een zekere leeftijd...
Het heeft iets aandoenlijks.

Theo Berens

Mannen van een zekere leeftijd, dat was de titel van een semi-komisch televisieprogramma. 
In het programma bespraken een zestal mannenzaken,
die kennelijk voor de soort, een dagelijks hot item zijn.
De leeftijd van de mannen lag grofweg tussen de vijftig en zestig jaar.  
Daarbij was de titel beduidend sterker dan het format.

De cliffhanger is het woord “zekere", 
het woord zeker heeft een absolute betekenis. 
Iets is zeker, heeft geen twijfel.
Maar in deze aanhef heeft het iets suggestiefs,
het is een verdacht makende toevoeging aan het woord leeftijd.
Waarmee de belangstelling is gewekt. 

Zoals gezegd, het betreft een toompje heren waarvan de houdbaarheidsdatum 
inmiddels met oranje letters geschreven moet worden.
Volgens de statistieken een doelgroep van formaat. 
En hoewel ik nog ernstig in de ontkennings-fase zit, 
behoor ik inmiddels ook tot deze deelverzameling. 
Zolang het kan, verschuil ik me achter de bredere betekenis van het woord "zekere" 
en dan met name de veilige kant daarvan.

Ook binnen de muren van ons clubgebouw zijn ze in allerlei soorten en maten te vinden. 
Wijkende haargrenzen onder coole caps.
Bandana's snelle brillen en hightech elektronica,
Koddige buikjes gehuld in glanzend strak gespannen shirts.
Allemaal middelen die worden ingezet om hollend de tijd in te halen.
Tevergeefs. 
Het blijkt een illusie.
Het is gewoon steeds harder werken om bij de groep te blijven.
Wekelijks ren ik me echt het lazarus.
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Hoe ben je wandeltrainer geworden?
Jaren ben ik ook hardlooptrainer ge-
weest met 4 groepen per week. Dat
heb ik altijd met veel plezier gedaan.
Totdat de leeftijd mee ging spelen en
het hardlopen allemaal niet zo lekker
meer ging. De hardloopgroepen heb
ik rustig afgebouwd. Wel met pijn in
mijn hart.
Wat fijn, dat er dan weer wandel-
groepen zijn waar je -hoe kan het ook
anders- je weer lekker bij thuis gaat
voelen. 

Hoe lang ben je trainer?
Ik train deze groep alweer drie jaar en
weer met veel plezier!

Wat is je ‘specialiteit’?
Wat ik zelf leuk vind om in de training te
doen is, versnellingloopjes of de pira-
mide loop en tot slot nog een duurloop. 

Hoe bereid jij je voor op een training?
De dag voor de training denk ik er
over na wat ik ga doen. Altijd wat an-
ders dan de vorige training.

Wat zijn je eigen wandel ambities?
Voor mezelf probeer ik nog 2 keer per
week te wandelen.

Wat is het leukste of spannendste
wat je meemaakt in jouw training?
Dat is als ik blije gezichten zie, als het

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

Naam: Trix Bloemhof
Groep: “Op zaterdag geef ik training aan wandel-
groep 3, dat is de snelste van de wandelgroepen.” 
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Foto’s Ries de Beer

onderling gezellig is en als iedereen
zijn best doet. En…. er altijd wel men-
sen zijn, die zeggen, “bedankt voor de
training.” Want daar doe je het voor!

Wat moeten mensen beslist niet
doen in jouw training?
Wat mensen liever niet moeten doen,
is praten als er iets uitgelegd wordt.
Tijdens de training is er genoeg tijd

om te babbelen.

Wat doe je buiten het hardlopen het
liefst?
In mijn dagelijks leven werk ik graag
in de tuin en verder lezen, beelden
kleien en fietsen en ik geniet van een
mooie wandeldag met vrienden of
met de trein en dan een mooie stads-
wandeling maken.
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De familie van Ee 
In 2007 was het Monique
die besloot dat het tijd was
om iets aan sport te gaan
doen. Op advies van Andre
Smal hebben Roel en Moni-
que zich in september aan-
gemeld bij de trimgroep.
Daarna ging en het snel met
de loopcarrière wat niet on-
opgemerkt bleef voor Anne
en Myrthe. Die, na een jaar
op de wachtlijst, zich in okto-
ber 2011 eindelijk ook AV Tri-
athlon-lid kunnen noemen.

Het aantrekkelijke van het
beoefenen van dezelfde
sport is de gezamenlijke be-
leving, we doen het echt samen, dat
werkt heel stimulerend. Daarnaast is
het natuurlijk ook enorm praktisch.
Zo blijft er lekker veel tijd over om op
zaterdag allerlei andere leuke en
noodzakelijke dingen te doen. We
(Anne en Myrthe) gaan dan de rest
van de dag spelen met Jennifer en
Kirsten en Tamara de pony. Of we
gaan naar de stad. Als het wat min-
der lekker weer is vermaken we ons
ook prima met de tv, de i-pad of de
telefoon hoor.
Terwijl Monique zich stort op de

boodschappen, huishouden dan wel
vriendinnen, bekommert Roel zich
over de klussen in, en vooral om het
huis, waarbij de meeste tijd en aan-
dacht gaat naar het vee, de "levende
have" van het gezin. In een huishou-
den van vier personen zijn hobby's
natuurlijk heel divers,  maar deze mix
van doeners en denkers amuseren
zich naast het lopen ook prima met
de vakanties in Italië, het lezen van
mooie boeken, een stukje fietsen,
koken, dieren en dwarsfluiten. En
soms een potje rummikub.

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 serie maken we kennis met steeds een ander gezin. 
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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, loopaccessoires én ook wedstrijden uit te testen. Uiter-
aard met een glimlach en met een frisse blik. Maar altijd met een zinvol resultaat!

“Bracks losse veter beve i l ig ing”

De uitdaging
Wie kent het probleem niet: een losse
veter precies op het moment dat je
lekker aan het rennen bent. Of nog
erger: Je bent in volle snelheid aan
het rennen tijdens de wedstrijd
en....je veter laat los. Er wordt in loop-
groepen 'beginnersfout!' geroepen
als er gewacht moet worden op een
loopmaatje. Het komt inderdaad wel-
eens voor bij beginners maar het
overkomt af en toe zelfs de allerbes-
ten. Denk maar eens aan de losse
veter van onze bondscoach Gerard
Nijboer in winnende positie tijdens
de marathon bij de Europese kampi-
oenschappen in 1982. Naast een bron

van irritatie kan het ook gevaarlijk
zijn als je er over struikelt.
Er zijn echter ook fabrikanten die zeg-
gen de oplossing in handen (of in dit
geval aan de voeten) te hebben. Er is
dus hoop! Aan de losse veter ellende
lijkt een einde te komen! 
Het onderzoeksteam van producent
Bracks Technologies is ‘constant op
zoek naar dagelijkse problemen’ en
heeft ‘een simpele oplossing voor het
veel voorkomende probleem’ gevon-
den. Dankzij Runnersworld Aart Stig-
ter in Amersfoort kregen wij een setje
probleemoplossende 'Bracks' in bruik-
leen. Dit vraagt om een onderzoek
door De Keuringsdienst.
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De verpakking
De Bracks-verpakking valt direct op
door het strakke design. Ook de web-
site met bijbehorend strak filmpje
van slechts 55 seconden laat zien dat
er degelijk over nagedacht is.
Het ontwerp van de verpakking doet
vermoeden dat de designers goed ge-
keken en geluisterd hebben naar
Steve Jobs van Apple. Al bij het bekij-
ken en aanraken van de verpakking
had één der Keurmeesters het idee
een kwaliteitsproduct in handen te
hebben. Maar dit kan uiterlijke schijn
zijn. Laten we daarom de verpakking
verwijderen en ons richten op de in-
houd en de functionaliteit. 

Het materiaal
Bracks zijn clips gemaakt van flexibele
siliconen. De afmetingen: Lengte 27
mm; breedte 25mm; de hoogte 6mm.
Gewicht: het Keurmeesterlaborato-
rium is niet berekend op producten
die zo licht zijn; het precieze gewicht
is ons daardoor onbekend. Voor de
modebewuste veterstrikhaters:
Bracks zijn volgens de leverancier, ver-
krijgbaar in slechts 3 'kleuren': zwart,
wit en, jawel, zwart met wit.

De prijs
De Keurings-
dienst richt zich
op inhoud en
kwaliteit en zijn
prijsbewust.
Daarom vinden
de Keurmeesters
in algemene zin
de verpakking
overbodig, tenzij
functioneel en
niet significant
prijsverhogend.
Nader research
door De Keu-
ringsdienst doet
uitwijzen dat aan de- niet per definitie
functionele design-verpakking- ook een
bijzonder prijskaartje hangt: Rond de 10
euro! Wat ons verder opviel is dat er, bui-
ten de officiële Bracks-site om, op het In-
ternet andere Bracks te koop zijn vanaf
3,80 euro en dan ook nog eens in alle
kleuren van de regenboog maar blijkbaar
zonder de opvallende verpakking. Een
simpele rekensom wijst uit dat het aan
ons ter beschikking gesteld exemplaar,
door de restyling, de prijs meer dan ver-
dubbeld is! 

De test-oriëntatie
De test is simpel:
loopschoenen
aan, veters strik-
ken (enkele
knoop) en Bracks
erop. Volg de bij-
geleverde instruc-
ties: openen,
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schuiven, sluiten. Nogmaals: openen,
schuiven sluiten. Eenvoudig, al moet
je wel goed opletten dat de Bracks
ook echt over de veter zit; de Bracks
zijn namelijk klein. Binnen 10 secon-
den zitten beide clips erop en kan er
gelopen worden.

De looptest
Tijdens het lopen is er niks te merken
van de Bracks op de schoenen. Hinder
is er zeker niet. Vergelijkbaar met een
tijdwaarnemingschip, die tijdens
wedstrijden aan de schoen gedragen
wordt. Gedurende het lopen komt
wel de vraag op of deze dingen ook
echt van nut zijn. In herinnering
wordt er gezocht naar een los-veter-
moment, maar dat is eigenlijk niet te
vinden. Als deze er al is, dan is dit in
training geweest en was dit puur
omdat er geen dubbele knoop was
gelegd. Toch horen wij, bij navraag,

om ons heen mensen die wel last
hebben van het losse-veter-probleem.
Ook zien wij als fanatieke wedstrijdlo-
pers soms, heel soms, mensen langs
de kant knielen om hun veters te
strikken. Dit zullen toch gewoon slor-
digheden zijn? Wij hebben bij elkaar
duizenden loopkilometers gemaakt
en honderden wedstrijden gelopen.
Het losse-veter-probleem kennen wij
niet echt. Na een uur hardlopen zitten
de Bracks nog gewoon om de veters
heen en kunnen we zeggen dat er on-
derweg niet gestopt is om de veter(s) te
strikken.

Conclusie
Alle losse eindjes bij elkaar geknoopt:
wanneer je echt vaak last heb van een
losse veter, vraag je dan eerst af of je
de juiste knoop legt. De Keurings-
dienst ziet weinig soelaas in dit pro-
duct. Wellicht handig voor kleine
kinderen, voor onze doelgroep kijkt
het ‘een ideale oplossing voor een
niet-bestaand probleem’. Ons advies:
dubbele knoop in je veters, de lussen
nog wat bevestigen en rennen maar!

Uw Keurmeesters,
Martijn van Rijn, Sven Duits, Hans

Rawee, Martijn Broekman, Erik van
den Broek en Michel Riemersma

http://keuringsdienst.wordpress.com

http://keuringsdienst.wordpress.com



Simon Vroemen:
Van Koos en Gerard kreeg ik het boek
“Eens een hardloper” van John Parker.
Nou moet ik zeggen dat ik geen boe-
kenlezer ben - ik val meestal na 1 pa-
gina ’s avonds in bed al in slaap, dus
een boek duurt bij mij gemiddeld een
half jaar. En ik ben al helemaal geen
lezer over hardlopen: hardlopen moet
je doen en niet lezen. Toch vond ik het

leuk het
boek te krij-
gen en na
een paar
maanden
had ik het
uit. De ach-
terkaft
wordt gelar-
deerd met
kreten als
“het beste
boek ooit

over hardlopen geschreven”. Tsja; als
dat werkelijk zo is dan is de rest van de
hardloopboeken vrees ik toch wat aan
de magere kant. Maar dat gezegd heb-

bend: ik heb uiteindelijk toch wel ge-
noten van dit boek. Ik zal u uitleggen
waarom.

Het verhaal begint met het beschrij-
ven van de leefwereld van een bege-
nadigd hardloper aan de Southeastern
University in Florida. Hij is getalenteer-
der dan de rest, wellicht niet omdat hij
fysiek de beste is, maar omdat hij
slimmer en volwassener is. Hij traint
slimmer en pakt de zaken verstandiger
aan. In de eerste helft van het boek
lezen we hoe hij uitgroeit tot een
soort voorman van het sport team van
de universiteit, waarbij het feit dat hij
een soort studentenopstand leidt hem
uiteindelijk fataal dreigt te worden: hij
wordt geschorst. Omdat ik zelf 2 jaar
aan een Amerikaanse universiteit ge-
studeerd en hardgelopen heb, herken
ik veel in het sfeertje wat geschetst
wordt. En, al zeg ik het zelf, het ver-
schil tussen goede lopers die slim trai-
nen, en nog betere lopers die minder
slim trainen ken ik ook maar al te
goed. De laatsten komen over het al-
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B o e k b e s p r e k i n g

Gerard Beijen en Koos Rademaker plegen in dit club-
blad over (hardloop)boeken te schrijven. Af en toe vra-
gen zij extern deskundigen hun licht over het te
bespreken boek te laten schijnen. Deze maand is de
gastrecensent Simon Vroemen (14 x Nederlands kam-
pioen 3000 m. steeplechase, zilver EK München, 6e
Olympische Spelen Athene), en wel over het boek:
EENS EEN HARDLOPER…. van John Parker

het verschil tussen

goede lopers die slim

trainen, en nog betere

lopers die minder slim

trainen ken ik ook

maar al te goed
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gemeen niet ver. En het gevoel van tij-
delijk geschorst zijn, zelfs dat is mij
niet bespaard gebleven! Hoewel het
eerste deel van het boek dus een feest
van herkenning was, heb ik de schrijf-
stijl van Parker bij tijd en wijle als irri-
tant ervaren. Misschien was het ook
de vertaling wel. Maar feit blijft dat hij
zich uitput in zinnen met enorme hoe-
veelheden bijvoeglijk naamwoorden,
vreemde en vergezochte uitdrukkin-
gen en vergelijkingen, en tevens rare
zaken opvoert zoals een nep-recht-
bank voor studenten die een lesje ge-
leerd moet worden. Ik heb daar weinig
mee. 

Gelukkig heeft het boek echter ook
nog een tweede deel. En daarin wordt
de kenner van hardlopen op hoog ni-
veau getrakteerd op prachtige uiteen-
zettingen over hoe het voelt om een
keiharde training te moeten doen, en
hoe een atleet de spanning voelt vlak
voor en tijdens een belangrijke wed-
strijd. Het aftellen van de herhalingen
bij een baantraining, het focussen en
rustig blijven terwijl je benen verzu-
ren, het pijnlijden maar het niet willen
merken, en de ondersteuning van ou-
dere atleten die mentaal alles al mee-
gemaakt hebben. Het mentale aspect
wat Parker beschrijft ken ik ontzettend
goed, maar heb ik zelden zo mooi be-
schreven gezien. Ook zijn beschrijving
van de enorme druk en stress vlak voor
een grote wedstrijd is geweldig, en
kan alleen geschreven zijn door ie-
mand die het zelf aan den lijve heeft
ondervonden. Het bewaren van de

mentale rust en focus tijdens een kei-
harde wedstrijd, terwijl je lichaam
brandt van het zuur en je longen pie-
pen van het tekort aan zuurstof: zo
herkenbaar, en zo leuk om te lezen! En
als uitsmijter van het boek de laatste
ronde van zijn race, het opmaken voor
de sprint, de finale explosie. 

Helemaal op het eind blikt atleet Cas-
sidy, de hoofdpersoon, terug op zijn
carrière door nogmaals een rondje
rond de baan te wandelen waar hij zo
vaak trainde en wedstrijden liep. De
zilveren Olympische medaille heeft hij
in zijn binnenzak. Het riep bij mij ge-
voelens van
weemoed op,
maar ook van
tevredenheid.
Ook ik heb een
zilveren me-
daille op zak,
alleen niet
Olympisch. Als
topatleet vraag je je soms wel eens af
of het geen goud had moeten zijn. De
laatste pagina van het boek getuigt
echter van zo veel positieve weemoed
dat je dat gevoel al snel vergeet. De
kunst is te genieten van wat eens was,
en te genieten van wat nu is. Parker
roept dat gevoel wel op. Is dit het
mooiste boek wat ooit over hardlopen
verscheen? Ik denk van niet. Maar is
het een boek dat de moeite waard is
om te lezen. Zeker! En als je weinig tijd
hebt, geef ik je deze tip: begin gewoon
halverwege het boek. Het mooiste
stuk ligt dan voor je!

De kunst is te ge-

nieten van wat eens

was, en te genieten

van wat nu is



Gerard:
Het gebeurde me eerder maar dit
boek viel letterlijk in mijn schoot via
Margot van de weggeefwinkel. Een in-
trigerende titel met voorop een aan-
beveling van Runner’s World: ‘de beste
roman ooit over hardlopen geschre-
ven.' Vergelijkingen gaan altijd mank
maar zou deze Amerikaan Parker jr.
onze Welshwoman Rosie Swale - Pope
evenaren of voorbijgaan? John (1947)
die dit boek op 31-jarige leeftijd
schreef, is volgens de achterflap een

toploper ge-
weest die de
mijl onder de 4
minuten af-
legde. (Sir
Roger Bannis-
ter, was overi-
gens de eerste
mens die de 4
minuten-
grens brak op
de mijl in
1954: in 3.58,8
op de Geme-
nebestspelen).
Parker trainde
met Frank
Shorter, Olym-
pisch Kampi-
oen Marathon
van 1972 in

München (de inktzwarte spelen). Hoe-
wel Amerikaanse boeken bij mij niet
favoriet zijn, geef ik toe dat Parker een
pakkend hardloopboek heeft geschre-
ven. Ik denk dat het vooral bij  ‘profes-
sionele’ lopers in goede aarde en op

het tartan valt. Maar ook ‘recreatielo-
pers’ komen met het lezen van dit
boek volgens mij dichterbij de fascine-
rende, vreemde maar ook egocentri-
sche wereld van de toploper(s). Of… is
this just America? 

Koos:
Het overkomt u vast ook wel eens dat
je in een boek begint en meteen iets
leest wat irriteert, iets wat niet klopt,
of een rare gedachte bevat. Waardoor
je twijfelt of je wel door moet gaan
met deze investering, die ware tijdver-
spilling zou kunnen betekenen. 
Zo lees ik nota bene in de eerste regel:
“De avondjoggers liepen hun rondje.”
Het woord jogger is al aardig uit de
tijd, maar ik ben nog nooit een hardlo-
per tegengekomen tegen wie ik “Hallo
avondjogger” had kunnen zeggen.
Vervolgens wordt uitgelegd dat er op
de atletiekbaan “dikkige vrouwen
lopen op mollige knieën, hun hoofden
vol wrede dromen over bikini’s, par-
tijen tennis met mannen met blin-
kend witte tanden, woeste tango’s in
het maanlicht”. 
Denken trimmende vrouwen ook bui-
ten de USA dat soort dingen? Vrou-
wen, laat me s.v.p. weten als ik me
vergis. En vermeld meteen ook of je in
de categorie dikkig valt, want dan heb
je echt recht van spreken. Mag ook
anoniem hoor.

De volledige tekst van de recensie van
Gerard en Koos is te lezen op hun web-

site  http://hardloopboeken.blog-
spot.nl
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Dikkige vrouwen

lopen op mollige

knieën, hun hoof-

den vol wrede dro-
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http://hardloopboeken.blogspot.nl
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Op 16 maart 2013 werd door de Atle-
tiekunie voor de derde keer de “Wan-
deltrainersdag” in Nijmegen
georganiseerd.
Namens AV Triathlon hebben de
Sportief Wandelen trainers: Hans, Yo-
landa, Ingrid, Gerard en de Nordic
Walking trainer Joke hieraan deelge-
nomen.

Om te kunnen deelnemen moest je
als geïnteresseerde je vooraf inschrij-
ven voor één van de vele workshops

en praktijksessies; een voor de lunch
en twee na de lunch. De workshops
werden zowel binnen als buiten ge-
geven, en buiten was het de gehele
dag niet droog geweest.
Als trainers gaan wij niet alleen naar
deze dag om (alleen maar) ideeën op
te doen, maar ook om te kijken waar
je staat als trainer. Klopt het nog wel
wat je als trainer de sportief wande-
laars laat uitvoeren? zijn er wijzigin-
gen? kan het beter? kunnen de
oefeningen anders of moeten
(mogen) sommige niet meer uitge-
voerd worden?

In ieder geval reden wij zaterdagmor-
gen gezamenlijk om 08.00 uur rich-
ting Nijmegen waar we werden
ontvangen met een tas vol benodigd-
heden en een kop koffie.
Stipt om 09.30 uur begon het zoge-
heten plenaire gedeelte en werd ie-
dereen welkom geheten door Ton de
Kort en werd de dag geopend door
Gerard Nijboer, hij wandelt tegen-
woordig meer dan dat hij hardloopt,
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Vers lag van de derde 

“Wandeltrainersdag” te Nijmegen



vervolgens kregen wij een presentatie
van Eric Bos gevolgd door een leuke
en pittige warming-up sessie van
Olga Commandeur, ook hier leerden
wij weer van.
Alle oefeningen van Olga zijn te doen,
maar dan op een aangepast tempo.
Na deze warming-up konden wij aan
onze eerste workshop beginnen.
De meeste trainers hadden twee
workshops binnen en één buiten. Ge-
lukkig begonnen wij (m.u.v. Joke) bin-
nen temeer omdat het weer niet echt
meewerkte. Joke had de pech om alle
workshops buiten in de regen te
mogen doen. Joke de volgende keer
beter!

Aan het einde van een intensieve dag
zaten we om 16.30 uur met z’n allen,
inclusief Ineke Abbink,trainster van
Altis, met een glaasje ……de dag te
evalueren.
We waren het er allemaal over
eens dat het weer een leer-
zame dag was geweest. We
hebben leuke ideeën opge-
daan o.a. wandelen met de
Smovey en een bootcamp en
geleerd hoe om te gaan met
echte senioren. Ook hebben
we geleerd waar je rekening
mee moet houden als een
wandelaar te maken heeft
met diabetes, COPD of artrose.

Het gaat te ver om alles op te
noemen wat we geleerd heb-
ben maar uiteindelijk komt
het hier op neer:

“Wandelen kan altijd, wandelen is
goed voor de mens het houdt de spie-
ren en het kraakbeen soepel en ge-
smeerd”. Als je niet meer mee kan
doen met sportief wandelen, blijf hoe
dan ook wel in beweging, maar for-
ceer niets!

Om 17.15 uur reden we richting huis
een beetje rozig van de inspanning en
snakkend naar een warme douche.
Wat wij als afsluiter mee willen
geven, is het volgende: beste sportief
wandelaars, het is voor jullie even
wennen, maar we hebben weer leuke
oefeningen meegekregen en er zijn
weer oefeningen naar boven komen
borrelen die in het vergeethoekje
zaten. Ha ha.

Hans Molenaar, Yolanda Boogaard,
Gerard van Schaik, Joke Mannien en

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

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

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

I n l e v e r e n  k o p i j
Inleverdatum voor de kopij voor het september nummer is dinsdag 16 augustus 2013
Inleverdatum kopij voor het oktober/november nummer is dinsdag 26 september 2013

Richtlijnen voor kopij: maximaal 750 woorden en het moet over de club gaan. 
Foto’s aanleveren in jpg- of tif-formaat, minimaal 300 dpi bij een formaat van 13*9 cm.
Voor uitgebreide info, kijk op www.avtriathlon.nl/vereniging/clubblad/index.html.

AV Triathlon Wandelweekend 

5 en 6 oktober 2013

Bij voldoende belangstelling wordt er
dit jaar weer een wandelweekend ge-
organiseerd.
We wandelen dan 2 dagen in het oos-
telijk deel van de Veluwe met een
prachtig afwisselend landschap.
We logeren in Hotel ”Landgoed Ave-
goor” te Ellecom. De kosten zijn 91
euro p.p. Hiervoor krijg je: ontvangst

met koffie en gebak, logies met ont-
bijt, 3-gangen diner, lunchpakket en
gebruik van zwembad en sauna.
Graag verneem ik, vóór 10 juni, wie er
mee gaan.

Hans Molenaar
Tel.033-47 52 66 9 

of mob.06-14 62 66 55
Email: hansnel1@kpnmail.nl 

www.avtriathlon.nl/vereniging/
clubblad/index.html.
www.avtriathlon.nl



