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va n de voor z itte r
Het is wat vroeg maar toch wil ik een ogenblik
terugkijken op 2013.
Ook dit jaar liep alles naar wens. Het aantal leden
laat nog een lichte stijging zien.
De wedstrijdcompetitie kon doorgaan dankzij een
nieuwe sponsor, want gelukkig was “Bomenwacht
Nederland” bereid het sponsorschap van “Grafisch
Compleet” over te nemen. Er was veel belangstelling voor de eerste “Halve Natuurmarathon”.
Er waren 133 deelnemers. (Samen met de 5 en de
10 kilometer zelfs 268 lopers). Deze loop is mede
mogelijk gemaakt door de sponsors: transportbedrijf “Dekker” en het gemeentelijk samenwerkingsverband “K5”. In 2014 wordt deze loop
opnieuw gehouden en wel op zondag 16 maart.

a l gem ene gegevens

We kunnen trots zijn op de vrijwilligers, die
gezorgd hebben voor het vlekkeloze verloop van
evenementen maar ook voor het schoonmaken
van het clubhuis, en op onze (assistent-) trainers,
die de trainingen op maandag- t/m donderdagavond mogelijk maakten.. Binnen het bestuur zijn
er enkele wijzigingen. Gerrie Jonkheijm draagt het
penningmeesterschap over aan Fred Spruit en er
is ook een opvolger voor Manuela van der Pijll in
beeld. Toch is er daarnaast nog één vacature.
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De loopsport staat in Lekkerkerk en omgeving
nog steeds in de belangstelling. Er is zowel in het
voorjaar als in het najaar een groep van ruim 30
vrouwen en mannen aan de starterscursus begonnen. Ik hoop dat de deelnemers van de najaarsgroep ook aan de Oliebollenloop meedoen en in
grote getale onze vereniging komen versterken.
De volgende loop van “av Start” is de derde wedstrijd van de Crosscompetitie op zondag 8 december met een start bij hooiberg “de Loet” om 11
uur. Deze loop wordt in samenwerking met MTK
Krimpen aan den IJssel en IJsclub Thialf Krimpen
aan den Lek georganiseerd en wordt gesponsord
door Chris Bezemer Hoveniers. Ook deze loop
wordt voorafgegaan door een jeugdloop van 2500
meter voor de jeugd tot en met 15 jaar.
De nieuwjaarsreceptie zal 6 januari 2014 vanaf 20
uur in het clubhuis plaatsvinden.
Met sportieve groet,
John Iseger
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Via www.avstart.nl kunt u een inschrijf/machtigingsformulier downloaden. U kunt dit formulier
direct op de computer invullen, opslaan en
vervolgens per email als bijlage versturen.

L ede n a dmin istr atie
Contributie

Als u de machtiging heeft ingestuurd kunt u met
korting kopen bij onderstaande bedrijven.

De contributie wordt ieder jaar tijdens de
Algemene Ledenvergadering voor dat betreffende
jaar vastgesteld.

De Vries Schoenen,

Voor 2013 gelden de volgende bedragen:
Junioren
€ 15,=
Senioren/Veteranen
€ 30,=
Donateurs
€ 7,=

Raadhuisplein 7, Lekkerkerk.
(15% op sportschoenen)
website: http://www.devriesschoenen.nl

Zo spoedig mogelijk na de Algemene Ledenvergadering zal de contributie van uw rekening worden
afgeschreven. U ontvangt 5 dagen van te voren
bericht via de mail.

Van der Velden Wielersport,

Voorstraat 98, Lekkerkerk.
(10% op hartslagmeters)
website: http://www.vanderveldenwielersport.nl

Nieuwe leden vullen bij aanmelding een inschrijf/
machtigingsformulier in en sturen dit naar de
penningmeester of mailen een versie naar
info@avstart.nl of naar de penningmeester.
Bij aanmelding voor 1 juli is voor het gehele
kalenderjaar contributie verschuldigd, bij aanmelding tussen 1 juli en 1 oktober 50% van de
jaarlijkse contributie en na 1 okt wordt geen
contributie meer gerekend.
De contributie wordt automatisch afgeschreven.
Donateurs zijn altijd het volle bedrag verschuldigd.

‘t Groenehart Tuin en Parktechniek,
Benedenkerkseweg 42 a, Stolwijk
(10% korting op de aanschaf van een nieuwe
machine)
website: http://www.groenehart-tuinenparktechniek.nl

Pionier Sport,

IJsseldijk 355
2922 BK Krimpen aan den IJssel
De leden van “AV Start” krijgen bij Pionier Sport
op alle running artikelen 10 % korting. Dit geldt
niet voor aanbiedingen of acties.

Wij wijzen er op, dat men lid is van onze vereniging nadat men zich heeft aangemeld. Dit betekent
dat opzeggen gemeld dient te worden.
Opzeggen en aanmelden en doorgeven van
wijzigingen dient te gebeuren per email aan
info@avstart.nl
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Trainen bij A.V. Start

tr ain in ge n

Start biedt gedurende de week op vier avonden de
mogelijkheid om te trainen.
Op Maandag wordt er snelheids- c.q. intervaltraining gegeven onder leiding van Rob Mul, Andre
Pruijssers en Marylinne Labelle. Deze training is
bedoelt voor alle niveau’s. De training begint om
19.00 uur en vertrekt vanaf de ijsbaan.
Dinsdag is er ook snelheids- en intervaltraining
met regelmatig een heuveltraining onder leiding
van Arie Visser. Ook deze avond is voor alle
niveau’s en de training begint om 19.00 uur.
Vertrek vanaf de ijsbaan.
Op Woensdag gaan Andre, Rob en Marylinne
om 19.00 uur vanaf de ijsbaan de polder in voor
een duurloop. Er wordt gelopen in verschillende
niveaugroepen maar je moet toch wel minimaal
een uur kunnen lopen.
Donderdag is de topdag wat betreft de activiteiten. Om 19.00 uur is het behoorlijk druk bij
de ijsbaan.
Allereerst is er de jeugdgroep van Manuela van
der Pijll (stopt met training geven per 1 Januari
2014) en Rosanne Teeuwen. Hier wordt op een
speelse manier getraind met, momenteel, kinderen
van tien tot en met dertien jaar. Ook oudere jeugd
kan in deze groep terecht.
Daarnaast is er de groep van Ad Berger, Bouke
den Ouden en Arjan Verhoeff. Deze groep is ontstaan uit de beginnerscursussen en het doel is de
conditie uit te bouwen zodat men na verloop van
tijd tien kilometer kan lopen.
Twee maal per jaar is er ook nog een drie maanden durende beginnerscursus (Maart t/m Juni en
September t/m December) die gegeven wordt
door Carolien van Dijck, Rinus van Meijeren en
Bouke den Ouden.
Naast deze doordeweekse trainingen is er op
Zondag nog een officieuze training. Hier is geen
trainer aanwezig. Meestal is wel een of meerdere
van de trainers aanwezig en die nemen vaak het
voortouw voor wat betreft de route en de afstand.
Vertrek is om half tien vanaf de Hooiberg in de
Loet. Er wordt meestal tussen de zestig en negentig minuten gelopen. Het tempo ligt tussen de zes
minuten en de zes minuut twintig per kilometer.
Als er zijn die sneller willen dan splitst de groep.
Vanaf Januari is er ook altijd een groep die de
Zondagse duurloop uitbouwt naar een lange
duurloop (25km en langer) met het oog op de
marathon.

Alles over onze trainingen
Het ontstaan van START
Het zal in 1983 geweest zijn dat Piet v.d.Velden,
Hans Gouwens en Kees van Buren het plan opvatten om gezamenlijk te gaan hardlopen in de
Krimpenerwaard. Gedrieën hadden ze reeds
ervaring bij een aantal atletiekverenigingen in de
regio. Al gauw hadden zij een groep van 20 lopers
verzameld die op de woensdagavond vanaf Het
Gebouw in Lekkerkerk vertrokken.
Gekozen werd voor de naam hardloopgroep Start

Samen Trainen Als Recreatie Team
Het aantal deelnemers groeide gestaag en eind
1990 besloten we de groep een officiële status te
geven, waarna in het voorjaar van 1991 Atletiekvereniging Start werd opgericht. We noemden ons
Atletiekvereniging om ruimte open te houden in
de toekomst andere takken van de atletiek te gaan
beoefenen dan alleen duurlopen.
Wil je gaan hardlopen maar weet je niet waar je
moet beginnen? Kom dan gerust eens kijken op
een van onze trainingsavonden, je bent altijd van
harte welkom.
Alle trainingen zijn zodanig samengesteld dat
lopers van elk niveau aan hun trekken komen en
worden vooraf gegaan door een gezamenlijke
warming -up en cooling -down
Je vindt ons in het park Weijdehoeck, gelegen op
de hoek van de Weidelaan en de Randweg in Lekkerkerk. (ijs- en skeelerbaan)
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tr ain ingen (vervol g)
Onze trainingsdagen en tijden zijn:
Maandag
19:30 u.		
Dinsdag
19:00 u.		
Woensdag
19:00 u.		
			
			
Donderdag
19:00 u.		
			
			
19.00 u.		
19.00 u.		
			
Zondag
09:30 u.		
			

clubhuis, intervaltraining alle niveaus
clubhuis, intervaltraining alle niveaus
clubhuis, duurloop, enige loopervaring vereist,
minimaal 1 uur aanéén stuk kunnen hardlopen
(training in groepen naar niveau)
clubhuis, jeugdtraining vanaf 10 jaar.
Op deze avond wordt de jeugd op een speelse manier
enthousiast gemaakt voor het hardlopen
clubhuis, voortzetting beginner, tot 60 minuten lopen
clubhuis, beginnerscursus
(Maart t/m Juni en September t/m December)
Loetbos, Hooiberg duurloop 10 - 15 km
Niveau: 10 Km binnen het uur kunnen lopen, geen trainer aanwezig!

Trainers			
			
			
			
Jeugdtrainers			
			
Beginnersgroep			
			

Arie Visser
Marylin Labelle
Rinus van Meijeren
Rob Mul
Manuela van der Pijll
Rosanne Teewen
Rinus van Meijeren
Carolien van Dijck
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Kompasstraat 26
2901 AM Capelle a/d IJssel
Tel. 010 45 16 296
cap@graﬁschcompleet.nl

WWW.GRAFISCHCOMPLEET.NL
www.graﬁschcompleet.nl
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Marathon
Start was relatief klein in die beginjaren. Opvallend
echter was wel dat relatief veel leden zich met het
lopen van marathons bezighielden. “In 2000 was er
zelfs sprake van een record”, herinnert Rinus van
Meijeren – zelf legde hij achttien marathons afzich nog goed. “We namen toen met 51 leden deel
aan de Rotterdam Marathon. In totaal hebben 149
Start-leden ooit zo’n race afgelegd. Best veel.”

ri n u s van me ije r e n
Rinus van Meijeren: clubicoon met een
mooie droom
Sommige mensen verdienen de benaming ‘clubicoon’ ten volle. Rinus van Meijeren bijvoorbeeld.
Om de eenvoudige reden dat hij veel voor Start
Lekkerkerk betekent

Korter
Heden ten dage ligt bij de meeste Start-leden de
focus vooral op de kortere afstanden. Een halve
marathon, 10- en 5 kilometers; ze zijn populair.
“Veel mensen vinden de marathon te lang”, legt
Rinus van Meijeren uit. “Als wedstrijdcommissie
van Start spelen we daar op in door veel kortere
evenementen aan te bieden. Dit seizoen zijn het er
veertien, waarvan een paar in samenwerking met
Avantri ut Schoonhoven. Daar is best animo voor.”

De 66-jarige Limburgse Lekkerkerker zit niet echt
te wachten op een interview, zo blijkt als we over
de telefoon een ‘datum willen prikken’. Pas na wat
aandringen stemt ie toe. “Ik ben niet zo van de
voorgrond”, meldt de oud-postbesteller met de
zuidelijke tongval.
Limburg
Zijn Limburgse accent deed hij op in Kerkrade,
de plaats waar hij tot zijn zeventiende woonde.
“We verhuisden in 1964 door omstandigheden
naar het westen des lands”, vertelt hij. “In dat jaar
overleed mijn vader. Net als hij was hij oorspronkelijk afkomstig uit de Krimpenerwaard. Pa kwam
van Krimpen, moeder uit Stolwijk. Na mijn vaders
heengaan besloot mijn moeder om met de vijf kinderen naar Lekkerkerk te verhuizen. We trokken
in de ‘ijsbaanflat’ aan de Koninginneweg. Daar heb
ik gewoond tot aan mijn trouwen met Corrie.

Beginners
“Datzelfde geldt voor onze beginnersgroepen. Er
komen verrassend veel mensen op de loopcursussen af. Ik vind dat heel bemoedigend. Heeft
niet alleen te maken met de sfeer binnen deze
groepen en de wijze waarop de atleten worden
begeleid door de trainers, maar zeker ook met de
laagdrempeligheid die Start de mensen te bieden
heeft. Iedereen kan meedoen en het lidmaatschap
van onze vereniging kost maar een paar tientjes
per jaar.”

Sport
Al in zijn jonge jaren gold Rinus van Meijeren als
een enthousiast sportbeoefenaar. Judo, boksen,
basketbal en voetbal (bij vv Heilust in Kerkrade);
hij deed het allemaal. En tussendoor hield hij zich
bezig met hardlopen. “Dat heb ik altijd een mooie
hobby gevonden”, zegt ie met een glimlach.

Vrijwilligerswerk
Voor Rinus van Meijeren is het heel vanzelfsprekend dat hij vrijwilligerswerk doet voor de club
die hem de voorbije dertig jaar zoveel plezier
heeft gegeven. “Ik maak sinds 1996 deel uit van
de wedstrijdcommissie”, vertelt hij. “Is leuk om te
doen. En het geeft veel voldoening, zeker als je ziet
dat mensen plezier beleven aan hetgeen je voor ze
organiseert. Gelukkig hebben we bij Start niet te
klagen over helpende handen.”

IJsbaancomplex
In 1992 werd Rinus van Meijeren lid van AV Start
Lekkerkerk. “De vereniging bestond toen officieel net een jaar, maar er werd in informele zin
al veel langer aan wegatletiek gedaan hier in het
dorp”, weet Van Meijeren. “Mannen als Piet van der
Velden, Kees van Buuren en Kees de Jager waren al
volop actief sinds de vroege jaren tachtig. Ik sloot
me met plezier bij de club aan. We verzamelden altijd bij het oude ijsclubcomplex aan de Marijkeweg.
Vandaar trok je er op uit met elkaar. Mooie tijd
was dat.”

Bestuursfunctie
“Jammer is wel dat het moeilijk is om mensen te
interesseren voor een bestuursfunctie. We hebben te kampen met twee vacatures, waarvan die
van secretaris best urgent is. Manuele van der Pijll
helpt ons al een tijdje uit de brand en dat waarderen we enorm, maar een permanente oplossing
zou prettig zijn. Ook voor haar.”
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Rinus van meijeren
Jungfrau
Zelf traint Rinus van Meijeren nog drie keer per
week. “Gewoon omdat het heerlijk is en blijft”,
vindt hij. “Wel merk ik dat ik ouder begin te
worden. Kleine blessures spelen regelmatig op.
Best vervelend. Aan de andere kant: ik laat me niet
remmen, ha ha! Ik heb nog één sportieve droom:
samen met mijn dochter Miranda een bergmarathon lopen. Dat is echt het mooiste wat er is. De
Jungfrau heb ik inmiddels drie keer rennend, wandelend en klauterend beklommen. Was geweldig!
Hoe zwaar het ook was: ik heb maximaal genoten
van de natuur. Hopelijk ga ik straks zoiets met
mijn dochter beleven. Ze kampt nu nog met een
blessure. Hoop dat ze daarna snel in voorbereiding

kan!”
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terugbrengt tot een normaal ritme. Als je ineens
stopt met rennen, stoppen je spieren wel, maar
je hart past zich niet zo snel aan. Het blijft dan in
hoog tempo bloed door je lichaam pompen, waarCooling down
door het bloed zich ophoopt in je benen en je in
Het hoe en waarom van een cooling down na het
andere delen van je lichaam bloed tekort komt,
hardlopen.
bijvoorbeeld in je hoofd. Dit is waarom sommige
Net$41%*74'5
als de warming-up is cooling
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Een cooling down zorgt er ook voor dat je
bank neer te ploffen, zul je later dankbaar zijn voor
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6#$5'65 $#00'45 spieren minder gespannen zijn na de inspanning.
een goede cooling down. Je hebt dan minder last
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$+00'04'%.#/' layed onset muscle soreness (DOMS). De oorzaak
2156'45
training. Hoe fanatieker je hebt hardgelopen, hoe
Kompasstraat 26
van spierpijn is in kringen van sportwetenschapmeer
je lichaam behoefte heeft$7+6'04'%.#/'
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pers overigens nog onderwerpTel.
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discussie.
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Er zijn een aantal goede redenen om een cooling
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down op te nemen in je trainingsschema.
te houden, kom je er
WWW.GRAFISCHCOMPLEET.NL
vanzelf achter of cooling down voor jou helpt, en
Duizeligheid voorkomen
kun je een optimale routine ontwikkelen die bij
www.graﬁschcompleet.nl
De belangrijkste reden voor een
cooling down is
jouw lichaam past.
dat je door rustig te joggen je hartslag geleidelijk
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reiding gehad op de loop van morgen, de juiste
voeding.
Ik begeef me nu een kilometer verderop naar
het voetbalveld van Konzen, dat is de start en
finishplaats, Monschau zelf ligt zo’n 3 kilometer
verderop.
Op het complex staan veel campers en staan
ook al heel wat tentjes uitgestald op het biNa onze vakantie op De Veluwe zijn we weer
jveldje en is het een gezellige boel van lopers.
terug gekomen op vrijdag 9 augustus. Even tijd om
Rookwolken van BBQ’s kringelen omhoog en de
de spullen uit te pakken, de caravan weer leeg te
lucht van verbrand vlees komt me tegemoet. Ik
maken en gelijk terug te brengen naar de stalling
parkeer de Opel Combo op het parkeerterrein
en daarna op zaterdag al weer op pad om naar
naast de velden en begin mijn slaapplaats klaar
Monschau te gaan waar ik zondag wil deelnemen
te maken. Een luchtbed oppompen met de voaan de ultraloop over 56 kilometer.
etpomp, als dat klaar is leg ik daar overheen een
Ik ga het eerste deel van de rit samen met Ger
zacht dun matrasje en dan de slaapzak van zoon
Kooijman. Ger heeft bij ons een gebruikte Alfa
Mito gekocht, die is binnen gekomen bij een dealer Richard. Naast deze slaapplaats een boodschappenkrat met spullen en mijn sporttas, helemaal
in Sittard en gaan we gelijk ophalen. Sittard ligt
geweldig, ruimte genoeg.
redelijk op de route richting Monschau.
Ik heb een e-reader mee en lees mijn boek
We vertrekken net na 14.00 uur en komen aan
uit wat op de vakantie nog niet helemaal was
om 16.15 bij de dealer in Sittard waar we de auto
gelukt. Als bedlampje heb ik het lampje van de
ophalen. Ger gaat terug naar huis en ik ga door
naar Monschau met ons bedrijfsautootje, een Opel bagageruimte en dat gaat prima. Het boek is om
half 10 uit, nog even naar het toilet en zowaar ga
Combo.
UltralaufMonschau56kilometer,11Ͳ08Ͳ2013
ik al om 21.45 uur slapen.
Om een uurtje of 6 ben ik ter plekke en begeef
me gelijk naar de ruimte waar ik mijn startnummer op kan halen. Mijn startnummer is 873 en er
lijken geen problemen tot er een dame achter de
tafel aangeeft dat ik nog niet heb betaald. Nu weet
ik bijna zeker dat ik wel heb betaald, dat doe ik
eigenlijk altijd tegelijk met de inschrijving, maar nu
kennelijk niet. Ik betaal een bedrag van 35 euro en
ontvang mijn startnummer met tevens een tekst
van Ultralauf om op te spelden en ook een fel
groen shirt met daarop de tekst finisher ultralauf
56 kilometer terwijl ik nog niet eens heb gelopen,
dat komt me toch vreemd over, dat is bij de Swissalpine anders geregeld, daar krijg je het shirt pas

De telefoon dient als wekker. Ik ben de telefoon
bij de finish en zo hoort het ook.
NaonzevakantieopDeVeluwezijnweweerteruggekomenopvrijdag9augustu
vergeten helemaal op te laden en had hem uit
(Thuis heb ik de betaling nog eens nagekeken en
gezet om voldoende stroom te hebben voor
blijkt dat ik al netjes in juni heb betaald en nu maar decaravanweerleegtemakenengelijkterugtebrengennaardestallingendaar
Monschautegaanwaarikzondagwildeelnemenaandeultraloopover56kilome
de wekker en dat lukte. Om even na 1 uur ben
hopen dat ze zoals afgesproken het bedrag netjes IkgaheteerstedeelvanderitsamenmetGerKooijman.Gerheeftbijonseenge
ik even wakker, het luchtbed is leeg gelopen. Ik
terug zullen storten.)
gekomenbijeendealerinSittardengaanwegelijkophalen.Sittardligtredelijkop
weet dat er ergens een lekte zit, maar het is een
Ik begin honger te krijgen en denk aan een lekkere Wevertrekkennetna14.00uurenkomenaanom16.15bijdedealerinSittardw
oud luchtbed en het kan hierna in de container.
schnitzel maar kom dan langs de feesttent vlak
naarhuisenikgadoornaarMonschaumetonsbedrijfsautootje,eenOpelCombo
Omeenuurtjeof6benikterplekkeenbegeefmegelijknaarderuimtewaarikm
Ik pomp hem even op en haal zo de tijd tot de
bij de inschrijving en finish en werp een blik naar
startnummeris873enerlijkengeenproblementotereendameachterdetafela
wekker afloopt om 4 uur.
binnen. Er zitten veel lopers en allemaal hebben
Om 4 uur eet ik eerst 6 boterhammen met
ze een lekker bord spaghetti voor hun neus. Ik ga weetikbijnazekerdatikwelhebbetaald,datdoeikeigenlijkaltijdtegelijkmetd
betaaleenbedragvan35euroenontvangmijnstartnummermettevenseenteks
aardbeienjam en begeef me even naar het toilet.
naar binnen en zie een bord staan dat je voor 4
eenfelgroenshirtmetdaaropdetekstfinisherultralauf56kilometerterwijlikno
De hemel is prachtig, helemaal vol met sterren,
euro all you can eat spaghetti met salat kan krijtochvreemdover,datisbijdeSwissalpineandersgeregeld,daarkrijgjehetshirt
hoewel, prachtig ! , dat gaat betekenen dat het
gen. Dit laat ik me niet ontzeggen en ik schuif aan. (Thuishebikdebetalingnogeensnagekekenenblijktdatikalnetjesinjunihebb
helder en zonnig gaat worden tijdens het lopen,
Na twee heerlijke borden spaghetti bolognese is
afgesprokenhetbedragnetjesterugzullenstorten.)
dat is minder.
de honger weg en heb ik gelijk een goede voorbe- Ikbeginhongertekrijgenendenkaaneenlekkereschnitzelmaarkomdanlangs

U ltr a lauf mon sch au
5 6 k i l o m e te r 11- 0 8- 2 01 3

finishenwerpeenbliknaarbinnen.Erzittenveellopersenallemaalhebbenzee
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ganaarbinnenenzieeenbordstaandatjevoor4euroallyoucaneatspaghettim
ontzeggenenikschuifaan.Natweeheerlijkebordenspaghettibologneseisdeho

Om half 5 ga ik op pad en kom al om kwart voor 5
aan bij de omkleedruimte en ben zowaar eens de
eerste. Is ook eigenlijk gek natuurlijk, de start is pas
om 6.05 en ik ben er al bijna 1,5 uur van tevoren.
Het is nu relaxen en ineens schiet me te binnen dat
ik mijn chip ben vergeten, die zit nog op een andere
schoen thuis. Ik baal natuurlijk en meld me weer bij
de organisatie. ik betaal 30 euro (5 euro huur en 25
euro borg) en ze schrijven alles over op de nieuwe
chip. Dit is me bij de Brabantsewal marathon ook
al overkomen, dan ben ik dus nog dommer dan een
ezel, want die stoot zich niet 2x aan dezelfde steen.
Ik praat met anderen over de Swissalpine waar die
lopers ook aan mee hebben gedaan en ik ook, dat is
wel leuk. Piet Wuijster heeft hem dit jaar ook weer
gedaan en Aria ook. Het blijft een knappe prestatie.
Om 6 uur wandel ik op het gemak richting de start
en hoor de starter roepen dat we nog 10 seconden
hebben waarna we van start gaan.
We lopen eerst een ronde van een krappe 14 kilometer alvorens wij beginnen aan de marathon.
De marathonslopers onder wie Harald Driesse
starten om 8 uur.
Het is nog heerlijk weer, lekker koel, rond de 7
graden en dat voelt geweldig. Het gaat lekker, ik
neem rustig mijn tijd en benut iedere post, dat
zouden er 14 zijn. De organisatie was wederom
geweldig, net als de verzorging onderweg en het
enthousiaste publiek.
Dit is voor mij al mijn 9e deelname. Nog 1x en ik
mag me rekenen tot het selecte gezelschap dat 10x
of meer heeft deelgenomen.
Na een prachtige ronde met veel onverharde stukken door een natuurgebied kom ik door in 1 uur 15
waarna ik aan de marathon begin. Het is nog lekker
rustig op het parcours. Nog geen marathonlopers,
nog geen estafette, ook nog niet zoveel publiek,
daarvoor is het nog te vroeg, maar het is echt genieten.
Vanuit Konzen dalen we af naar Monschau en iedere
keer is het weer genieten om door dit pittoreske
stadje te mogen lopen. Regelmatig worden de lopers op de foto gezet en van mij waren het er dit
keer zelfs 35, zoveel heb ik nog nooit meegemaakt.
Na Monschau zelf gaan we flink omhoog. De eerste
kilometers nog niet zo steil, maar daarna vanaf
26 kilometer gaat het pittig omhoog en moet er
toch regelmatig gewandeld worden om de kuiten
wat te sparen.
Na de 28 kilometer volgt een lange afdaling en
kunnen de benen weer wat herstellen waarna we
de bossen een beetje verlaten en wat meer open
komen te lopen tussen weilanden door, maar wel
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altijd glooiend.
Het parcours is afwisselend, asfalt, onverhard, bos,
weiland, een prachtige omgeving.
Na de 35 kilometer volgt weer een mooie onverharde route over bospaden en het is volop genieten, hoewel ik vooral de bovenbenen al aardig
begin te voelen. Dit komt vooral door het dalen
en afremmen, maar dat kan niet anders. Mo Idrissi
van de avVN komt me voorbij, vorig jaar deed hij
dat al in een eerder stadium, dus wellicht gaat het
bij mij beter of met hem minder.
Na vele mooie kilometers begint een lastig stuk,
vanaf zo’n 47 kilometer gaat het een paar kilometers flink vals plat omhoog en je gaat je benen
dan goed voelen. Ik wandel nu toch regelmatig een
stukje om nog wat over te hebben in de laatste
kilometers.
De laatste 5 kilometer is weer mooi, een beetje
glooiend, veel publiek langs de kant als je door
dorpjes komt. De laatste 2 kilometer bevat weer
stukken bos en onverhard met twee pittige maar
korte klimmetjes. Ook dat gaat goed en als ik
Konzen binnen kom langs het kerkje is de drukte
op het laatste rechte stuk naar de finish al te zien.
Ik geniet van het enthousiasme en hoor ineens
mijn naam van links, het is Tiny Driesse. Ze moedigt me aan en na de finish keer ik achter de
hekken langs naar haar terug en we praten even
wat. Harald zal straks ook wel binnen komen, hij
gaat voor de marathon met een streeftijd van 4
uur 15 en zou er uiteindelijk 4 uur 10 over doen, 5
minuten sneller dan mijn eerste marathon daar.
Mijn eigen eindtijd is 5.51.24 , ruim 20 minuten
sneller dan vorig jaar, maar toen was het nog veel
warmer, al vond ik het zonnetje vandaag ook niet
geweldig.
Na een lekkere douche begeef ik me naar de
feesttent en kom Harald en Tiny tegen, beiden aan
een bord patat. Ik sla het aanbod van Tiny voor
ook een bord patat vriendelijk af, mijn maag is
daar nog even niet aan toe.
Na gezellig nog wat gekletst te hebben gaan Harald en Tiny naar hun hotel toe en keer ik terug
naar het voetbalveld.
Na een voorspoedige reis ben ik rond een uurtje
of 5 weer thuis en zit de vakantie er weer op.
Cor Terlouw

J e ug d tr ain in g e n
Jeugdtraining op de donderdagavond:
Deze training wordt door Rosanne Teeuwen en
mij gegeven. Rosanne doet het nu een half jaar
en ik ben er ongeveer 5 jaar geleden bij gekomen. Er komen rond de 13 kinderen per trainingsavond trainen. We hebben een aantal jaren heel
weinig jeugdleden gehad, maar het lijkt wel of er
nu iedere week kinderen bij komen. Meestal zijn
het vrienden en vriendinnen. Dat betekent wel
dat de kinderen het zo leuk vinden dat ze hun
leeftijdgenootjes enthousiast maken. De groep
is nu zo groot dat we wel wat assistentie kunnen gebruiken. Als er nog leden zijn die zouden
willen assisteren bij onze jeugdgroep dan zou dit
een welkome aanvulling zijn. De leeftijd is van 9
jaar tot ongeveer 12 jaar. Als de kinderen ouder
worden zie je dat ze geen aansluiting meer hebben
bij de groep. Helaas hebben we bij AV Start geen
doorstroomgroep voor deze leden. Ze kunnen wel

bij Arie Visser op de dinsdag gaan trainen. Het is
een leuke groep. De training wordt afgestemd op
de wedstrijden die komen.
Ik probeer ze te motiveren om wedstrijden te
lopen, maar dat valt nog niet altijd mee. Soms
komt het omdat de jeugdleden andere activiteiten
hebben of om dat ze denken dat het heel erg is
om achteraan te lopen. Daarom probeer ik tijdens
mijn trainingen aan te geven dat je altijd voor jezelf
loopt. Je moet proberen je eigen snelheid te verbeteren. Het moet vooral gezellig en leuk blijven.
Verder verdelen we de groep in een wat snellere
en een wat langzamere groep zodat iedereen op
zijn of haar eigen niveau loopt.Verder doen we
aan loopscholing, estafette, interval en een kleine
duurloop van 2 tot 3 kilometer. Per training geven
de kinderen zelf aan of ze een beetje moe zijn
omdat ze op school al een coopertest of sportdag
hebben gehad, of dat ze juist hun energie kwijt
moeten. Dat vind ik persoonlijk zo leuk aan het
training geven aan deze groep.Voor mij is het een
gezellig avondje buiten zijn.
Manuela van der Pijll
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“ oud” lid?
Nieuwe avonturen van het, niet meer zo
nieuwe, lid
Het is alweer een paar jaar geleden dat ik voor
Start een stukje schreef. Met het verdwijnen van
het papieren clubblad was mijn platform weg.
Geeft niet, dingen komen en gaan en de wereld
veranderd. Niettemin vind ik het erg leuk om
weer eens een bijdrage aan het digitale clubblad te
leveren. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan...
Sinds mijn laatste stukje is er bij mij enorm veel
gebeurt. Ik ben op mijn 47e voor het eerst samen
gaan wonen met mijn vriendin. Ik kan jullie vertellen dat het kopen van een huis en het opgeven van
mijn “mancave” één van de grootste uitdagingen
van mijn leven is geweest. Het samenvoegen van
2 levens die van elkaar houden was voor mij erg
zwaar. Gelukkig heb ik er nooit spijt van gehad;
inmiddels zijn we aan elkaar gewend en weten we
wat we aan elkaar hebben.

ik echt als een stekker. Temeer daar iedereen die
daar liep van ons (erg) tevreden was. Opgeven is
ook voor mij geen optie en dus trainde ik door.
Gelukkig kreeg ik met de Tijdloop het idee dat er
weer een beetje licht aan het eind van de tunnel
kwam. Bij de Nazomerloop in Schoonhoven liep
ik een redelijke tijd en was dus tevreden. Ik voelde
dat mijn vorm langzaam weer groeide.

Ook heb ik vorig jaar vanaf november een maand
of 4 niet kunnen lopen in verband met een bijnahernia. Hoe ik dit heb opgelopen weet ik niet.
Misschien een verkeerde stap, misschien versleten
schoenen, ik weet het niet. Feit is dat ik er op tijd
bij was bij de fysio en dat ik gewoon kon blijven
werken. Na 3,5 maanden van oefeningen en trainingen mocht ik eindelijk op de loopband en kon ik
weer voelen dat mijn benen nog wilden. Ik mocht
voorzichtig gaan joggen. Mocht het toch niet goed
gaan, dan wist ik mijn oefeningen en ik kon ook de
fysio weer bellen. De eerste rondjes in het park
bij de ijsbaan waren weliswaar L-A-N-G-Z-A-AMMMMM maar toch heerlijk. Ik was weer op de
weg terug! Gelukkig mocht ik in die 4 maanden
nog fietsen zodat ik mijn conditie nog een beetje
op peil kon houden.

Tijdens de Ekiden liep ik een goede 10 km en ik
begon uit te kijken naar de volgende mijlpaal; mijn
eerste halve marathon tijdens de Dijkloop. Ik ben
altijd een “dieselaar” geweest en vond dat ik klaar
was voor die afstand. Ik had er zelfs een vakantiedag voor aangevraagd. Ik werk in de zorg en dit
was nou net mijn werkweekend. Gelukkig werd
die vakantiedag gehonoreerd en ook mijn trainingen gingen goed. Ik liep lekker en ook haalde
ik tot 3 keer toe 18 km in mijn lange duurlopen.
De ene keer wat makkelijker dan de andere maar
hé....ik schijn een mens te zijn en niet een robot.
Ik was er dus klaar voor. Geestelijk en lichamelijk.
Het weekend voor de wedstrijd zou ik mijn laatste
lange duurloop doen en daarna gas terug nemen
op de trainingen. Mijn focus lag volledig op de 26e
oktober. Helaas sloeg het noodlot weer toe....

Nadat ik in februari weer begon te trainen bleek
dat ik een bepaalde vorm van hooikoorts had
waardoor ik een vrij slecht(= nog langzamer dan
anders) seizoen draaide. De 2 baanwedstrijden in
Schoonhoven en Dordrecht verliepen voor mij
dan ook teleurstellend. Nou zijn dit soort wedstrijden niet mijn specialiteit, maar toen ik in Dordrecht als laatste van mijn serie finishte baalde

Op vrijdag de 18e ging ik zoals gewoonlijk op
de racefiets naar mijn werk. Ik weet nog dat ik
afremde bij de Breekade. Het volgende moment ga
ik naar de grond en maak een smakker. Ik sta weer
en vervolgens staat er een man naast me die vroeg
hoe het met me gaat. Ik zag er niet uit; hele dikke
hand en, naar later bleek, mijn gezicht onder het
(vervolg op pagina 19)
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“ o u d ” lid? ve rvolg
bloed. Ik rij door naar mijn werk, maar kon met
mijn dikke hand niet eens remmen. Pas daar kom ik
tot mijn positieven. Ik word thuisgebracht en via de
huisarts kom ik op de Spoedeisende Hulp terecht.
Daar blijkt mijn duim gebroken te zijn. Of ik geopereerd moest worden konden ze niet uitsluiten,
want het was niet zomaar een breuk.
Mijn duim werd verdoofd, teruggezet en ingegipst. Het zou 4 tot 6 weken gaan duren aldus een
verpleegkundige.Volgende week terugkomen voor
controle. Dag halve marathon.....

maar ik doe nu andere dingen die ik anders nooit
zou doen of waar ik weinig tot geen tijd voor heb/
had. Ik deel de tijd in stukken en doe dus leuke
dingen. Natuurlijk zijn er af en toe dagen dat de
muren op je af komen en dat je het allemaal niet
meer ziet zitten. Eerst die hernia, dan dat slechte
seizoen, het weer redelijk op niveau komen en nu
weer dit....
Mijn vriendin helpt en steunt me waar mogelijk
en ook helpt het dat ik de dingen kan relativeren
door bezoekjes aan mijn werk. Als je bij iemand
zit die ligt te wachten tot ze dood gaat en ze weet
dat ook, dan is mijn “gedoe” natuurlijk helemaal
niets.
Ook verveel ik me geen seconde. Puzzelen, tv, pc,
muziek, museumbezoek, koffie drinken en kleine
klusjes doen op mijn werk, lezen, wandelingen...
te veel om op te noemen. Ik ga straks dat gips nog
missen!
Nee hoor, dat is een grapje. Ik kijk uit naar de 27e,
maar koester geen verwachtingen. Misschien blijft
het gips er wel af, maar het zou net zo goed kunnen dat ik het ziekenhuis met deze keer groen gips
verlaat. Ik weet het niet... Feit is in ieder geval wel
dat ik het hardlopen en het fietsen erg mis. Ik ben
in de afgelopen paar jaar toch wel een buitenmens
geworden. De frisse lucht, het “afbeulen” van mijn
lichaam en ook de sociale contacten van de trainingsavonden zijn dingen die veel waard zijn voor
me. Nu zit ik toch een beetje in een isolement.

Die controle duurde maar liefst 5 minuten; de duim
zat niet goed en ik zou de maandag erop onder het
mes gaan om er óf 2 pennen óf een plaatje in te
krijgen.
Zo gezegd, zo gedaan; maandag operatie, nacht in
het ziekenhuis ter observatie, dinsdag controle
foto, mooi oranje gips en weer naar huis. Over een
maand(27 november) terugkomen om het gips eraf
te laten halen, weer een foto en controle door de
chirurg. Succes met ploeteren, want ik kan slechts
1 hand gebruiken.
De status is nu zo dat ik over 2 weken terug moet
komen. Ik ben vrij handig geworden in het “1-armige-bandieten”. Werken kan ik niet, fietsen kan
ik niet en hardlopen kan ik ook niet. Drie redenen
om helemaal door te draaien....
Gelukkig is het nooit zover gekomen. Tot nu toe
niet. Ik moet nog 2 weken wachten tot de 27e,
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Ik zeg altijd: het komt goed. Ook deze keer, al is
de nabije toekomst een beetje ongewis. Ik weet
echter 100% zeker dat ik weer zal gaan lopen en
die halve marathon komt er echt wel. Is het niet
vandaag, dan toch wel morgen.
Jolle Bosma
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