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va n de voor z itte r
Als jullie dit lezen zit de vakantie er weer op. Ik
hoop dat jullie allen een fijne zomer gehad hebben.
Hopelijk hebben jullie het lopen niet verleerd.

Er doen bijna tweemaal zoveel heren als dames
mee. De verdeling over de leeftijden is redelijk
evenwichtig.

Dit najaar is er weer genoeg te doen:

De jongerencommissie heeft zijn eerste activiteiten ontplooid. Op 6 juli werd er een baanwedstrijd
over 2000 en 3000 meter georganiseerd en 20
augustus was er een Trainingsclinic gegeven door
de ervaren trail-/ ultraloper Pascal van Norden.

•

•
•
•

Nadat de voorjaarsgroep beginners op de
donderdagavond is geëindigd begint
16 september weer een nieuwe
beginnersgroep op de woensdagavond.
Er kan nog ingeschreven worden voor
de Ekidenloop op 20 september.
De jaarlijkse wandelmarathon zal dit jaar
op 27 september plaatshebben.
Voor de „Bomenwacht Nederland”competitie is er op zondag 13 september
de „Rida-loop” over 8,7 km en op
zaterdag 24 oktober de „Dijkloop”
van Avantri over 6, 10 of 21 km.

Alles overziende kunnen we zeggen dat av Start
een bloeiende vereniging blijft waar veel mensen
zich met hart en ziel voor de loopsport inzetten,
zodat velen plezier aan het lopen beleven.
John Iseger

Een blik op de tussenstand van de Bomenwacht
Nederland-competitie laat zien dat er 102 lopers minstens één wedstrijd hebben meegedaan.
Verleden jaar lag het aantal in augustus iets lager
maar kwamen er in de rest van 2014 nog
17 deelnemers bij. Om vorig jaar te verslaan
moeten er nog nieuwe deelnemers bij………
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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
Als u de machtiging heeft ingestuurd kunt u met
korting kopen bij onderstaande bedrijven.

L ede n a dmin istr atie
Contributie

De contributie wordt ieder jaar tijdens de
Agemene Ledenvergadering voor dat betreffende
jaar vastgesteld.
Voor 2015 gelden de volgende bedragen:
Junioren			
€ 15,=
Senioren / Veteranen		
€ 30,=
Donateurs			
€ 7,=
Zo spoedig mogelijk na de Algemene Ledenvergadering zal de contributie van uw rekening
worden afgeschreven. U ontvangt circa 5 dagen
van te voren bericht via de mail.
Nieuwe leden vullen bij aanmelding een inschrijf/
machtigingsformulier in. Dit formulier kan via
www.avstart.nl worden gedownload. U kunt dit
formulier direct op de computer invullen, opslaan,
uitprinten en ondertekenen. Vervolgens kunt u een
scan van dit formulier sturen naar info@avstart.nl
of naar de penningmeester. Inleveren kan ook bij
Rinus van Meijeren,
Jan Ligthartstraat 101,
2941 SC Lekkerkerk.
Bij aanmelding voor 1 juli is voor het gehele
kalenderjaar contributie verschuldigd, bij aanmelding vanaf 1 juli wordt 50% van de jaarlijkse contributie gerekend. De contributie wordt
automatisch afgeschreven. Donateurs zijn
altijd het volledige bedrag verschuldigd.

Van der Velden Wielersport,
Voorstraat 98, Lekkerkerk.
(10% op hartslagmeters)
website: http://www.vanderveldenwielersport.nl
‘t Groenehart Tuin en Parktechniek,
Benedenkerkseweg 42 a, Stolwijk
(10% korting op de aanschaf van een
nieuwe machine)
website: http://www.groeneharttuinenparktechniek.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 Ab Buitendijk,
John Iseger en Marylin Labelle. Deze training is
bedoeld voor alle niveau’s. De training begint om
19.30 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 Rinus van Meijeren, Marylin
Labelle en Rob Mul 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 onder leiding van
Rosanne Teeuwen, Menno Beck en Martijn Koorneef. 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, Arjan Verhoeff en Jolle Bosma. Deze
groep is ontstaan uit de beginnerscursussen en
het doel is de conditie uit te bouwen zodat men
na verloop van tijd een uur of 10 km kan lopen.
Twee maal per jaar is er ook nog een drie maanden durende beginnerscursus die van september
tot en met december op woensdagavond gegeven
wordt door Rob Mul en Willy van Batenburg en
van maart t/m juni op de donderdagavond door
Rinus van Meijeren en Arjan Verhoeff.
Naast deze doordeweekse trainingen is er op
zondag nog een officieuze training. Hier is formeel
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.

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)

5

tr ain ingen (vervol g)
Onze trainingsdagen en tijden zijn:
Maandag		
19.30 u.		
clubhuis, intervaltraining alle niveaus
Dinsdag		
19.00 u.		
clubhuis, intervaltraining alle niveaus
Woensdag		
19.00 u.		
clubhuis, duurloop, enige loopervaring vereist,
					
minimaal 1 uur aan één stuk kunnen hardlopen
					
(training in groepen naar niveau)
Donderdag		
19.00 u.		
clubhuis, jeugdtraining vanaf 10 jaar. Op deze avond
					
wordt de jeugd op een speelse manier enthousiast
					
gemaakt voor het hardlopen
		
19.00 u.		
clubhuis, voortzetting beginner, tot 60 minuten lopen
		
19.00 u.		
clubhuis, beginnerscursus
					
(Maart t/m Juni en September t/m December)
Zondag		
09.30 u.		
Loetbos, Hooiberg duurloop 10 - 15 km
					
Niveau:
10 Km binnen het uur kunnen lopen,
							
geen trainer aanwezig!
Trainers

Jeugdtrainers

Rob Mul
Arie Visser
Ab Buitendijk
John Iseger
Marylin Labelle
Rinus van Meijeren
Rosanne Teeuwen
Menno Beck
Martijn Koorneef

Beginnersgroep

De Dekker Groep

Rinus van Meijeren
Arjan Verhoeff
Rob Mul
Willy van Batenburg

Nederland:
IJsseldijk West 66, Postbus 3031
NL 2935 ZG Ouderkerk a/d IJssel

- Nationaal en internationaal tanktransport
- Op- en overslag van plantaardige oliën en vetten in
rvs tanks met een totale opslagcapaciteit van 20.000 cbm
- Voor verpakte goederen 7.000 m² opslagruimte in 3 hallen
- Afvullijn voor afvullen van verpakkingen van 40 tot 1.000 kg
- 5 dedicated smeltlijnen voor cacaoproducten
- In- en uitwendige reiniging van bedrijfswagens
Dekker is partner in de joint ventures: www.h-t-s.pl | www.maastank.nl | www.maasrefinery.eu
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Dekker Transport
T. +31 (0)180-898525 F. +31 (0)180-898526
Dekker Tankopslag
T. +31 (0)180-898550 F. +31 (0)180-898551
België:
Vosmeer 8
B 9200 Dendermonde
Dekker Transport
T. +32 (0)52-200411 F. +32 (0)52-200441
www.dekkergroep.com
info@dekkergroep.com

Loopcur sus voor begi nners
AV Start te Lekkerkerk start woensdag 16 september 2015 a.s. met een loopcursus voor beginnende lopers zonder de verplichting om lid te
worden. Deze cursus is voor mannen en vrouwen
die, op een verantwoorde manier, met de loopsport kennis willen maken. Je wordt door een
ervaren en deskundige trainer begeleid, bij wie je
met al je vragen, wat lopen betreft, kunt aankloppen. De loopcursus omvat ongeveer 15 trainingen .
Voor de vakantie weer wat meer te gaan bewegen
of wat kilootjes eraf”, “zie je het als een uitdaging om dat rondje Loetbos of surfplas eens hardlopend af te leggen”, dan is deze loopcursus misschien iets voor jou. In deze cursus leert men de
juiste looptechniek, welke rek- en strekoefeningen
men kan doen en hoe het (hard)lopen voorzichtig
op te bouwen, zodat men na drie maanden training 5 km onafgebroken kan (hard)lopen.
Naast de wekelijkse training op donderdagavond,
krijgt de cursist huiswerk om zelf eventueel ook
nog een keer te lopen. Hiervoor krijgt men adviezen.
De afsluiting van de cursus vind plaats in de Loet
met een gezamenlijke 5 kilometer vergezeld door
mensen uit andere trainingsgroepen van AV Start.

De trainingen zijn op woensdag van 19:00 tot
20:00 uur.
Er wordt verzameld bij het clubhuis van AV START.
“Sportcomplex Weydehoeck Weidelaan
te Lekkerkerk”.
Kledingadvies: trainingspak, reflectiehes en goede
loopschoenen.
De kosten van deze cursus zijn €15,Indien je belangstelling hebt om je grenzen te verleggen op sportief gebied, schrijf je meteen in bij
Bouke den Ouden loopcursus@avstart.nl
Voor info kan je contact opnemen met Rinus van
Meijeren telefoonnummer 0180663139

Digitale clubbladen “Startsein”
Met ingang van 2013 is het clubblad vervangen door een Nieuwsbrief per e-mail en
één of tweemaal per jaar een clubblad.
Algemeen E-mailadres voor aanleveren van kopij clubblad: clubbladredactie@avstart.nl.
De redactie en de uitvoering worden verzorgd door:
Bouke den Ouden:
b.den.ouden1@kpnplanet.nl en
Ruud de Vries: 		
1.ruuddevries@tele2.nl.
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Rabobank
Krimpenerwaard ondersteunt graag
lokale activiteiten.

VOLG ONS OOK OP

Rabobank Krimpenerwaard wil graag betrokken zijn bij de lokale gemeenschap.
Daarom gebruiken wij een deel van onze winst om verenigingen en stichtingen
in de Krimpenerwaard te ondersteunen met een bijdrage uit ons donatiefonds.
www.rabobankkrimpenerwaard.nl

Samen sterker
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Altijd bij
Expert
Beste Service
Persoonlijk Advies
Vertrouwd
Dichtbij

Expert Mudde
Kerkweg 16, Lekkerkerk
(0180) 661380
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AD Autobedrijf D. Spek
AUTO DRIJF
AUTOBEDRIJF

IJsseldijk West 28
2935 AP Ouderkerk a/d IJssel

T 0180 681350
E info@autobedrijfdspek.nl
I www.autobedrijfdspek.nl

Voorstraat 104, Lekkerkerk
T 0180 661894 www.elektro-oudenes.nl
●
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Hij sloot
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op
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Tijdens
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werd
ik
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liepen samen op bij de 9e km moest ik hem
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minder
zal
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zodat
ik
begin
november
laten gaan zodat Rien zo’n 100 meter op me uitliep.
mij
voorbereiding
op
de
marathon
van
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Tijdens de doorkomst werd ik aangemoedigd door
gaan
doen.
Ik
zeg
met
nadruk
november
want
met
Arie die uitgestapt was. Rien zag ik nog steeds zo’n
2
weken
rust
zou
de
klacht
nog
niet
zijn
verdwenen.
100 meter voor me lopen, maar bij de 1e drankpost
Na een week van veel slapen, eten, zwemmen, sauna
in het bos was hij gestopt om te drinken, net toen hij
en krachttraining begon ik mijn al beter te voelen en
ging aanzetten kon ik naar hem toe lopen. Even dacht
ook de zon deed wonderen.
ik nog om samen met hem op te lopen. Maar gezien
Dit was een vooruitziende blik vanuit het
zijn lage snelheid liep ik over hem heen, ik zei nog:
paradijs Turkey.
“kom op aansluiten”, maar ik hoorde alleen maar
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Hier had uw advertentie kunnen staan in
plaats van “hardloop” schoenen die niemand
in een wedstrijd durft te dragen.
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W i e z a ait z al oog st en
door: Ruud van de Velde
Met deze slogan nemen we u terug in het jaar 2003.
Het begon in jaar 2003 des heren. Op 19 januari
was de Biesheuvelloop in Maasluis, ondanks het
slechte weer zette ik daar toen een nieuwe PR neer
op de halve marathon.Voor het eerst onder de 1:38
n.l. 1:35:49. Deed daar ook nog wat haas werk voor
een dame die mij tijdens de marathon van Rotterdam 2003 nog een aanmoediging gaf bij de 39km.
Na deze halve de volgende 2weken later in Gouda,
bij vele nog in de herinnering dat het op die zaterdag flink had gesneeuwd. De dag later liet ik dan
op een gedeeltelijk nog met sneeuwwater bestaand
parcours met een tijd van ja schrik niet 1:35:51 jammer maar 2 seconden langzamer. Op 23-2-2003 was
de Middenlandloop daar weer zo’n 39 seconden van
de tijd af 1:35:10. Ik dacht dat ik er klaar voor was
maar 2 weken voor Rotterdam had ik het enigszins
voor mijzelf verziekt met een duurloop van 25km
waar ik te snel hebt gelopen. Totaal stuk en misselijk
kwam ik er wel weer snel boven op maar de Marathon liep niet echt naar mijn zin bij 25km liep ik nog
op een schema van 3:30uur maar toen werd het
zwaar en ook al mij tenen waren stuk (te krappe
schoenen) ondanks het inlopen van zo’n 250km.
Deze vergat ik dan ook weer snel. Dus op naar de
volgende wedstrijd toen nog voornamelijk wat kort
werk en in het najaar weer de eerste halve marathon. De Uilentorenloop een zwaar parcours midden de bossen van Leersum (zie verhaal eerder). Na
Ik had er geen moeite mee.
een vakantie in turky stond weer een halve op het
programma de Dijkloop. Ik had tijdens vakantie veel
aan kracht training gedaan, dus ik dacht dat zit wel
snor, niet dus het liep voor geen meter 1:41 en ook
nog wat kapot aan de finish en een klote gevoel. Ik
liet me niet van de wijs brengen en trainde gewoon
door op naar de volgende. De Eurasmusronde op
1-11-03 het jaar des heren. Dat begon weer ergens
op te lijken weer wat van de tijd af zo’n kleine 20
seconden (1:34:49) van de tijd af. Ook voor de halve
van Lintschoten had ik mij ingeschreven en ondanks
het slechte weer, een zelfde tijd 1:34:41 ondanks het
slechte weer. Dit moet ik vast houden. De laatste
dagen van het jaar des heren nam ik gas terug om
mij voor te bereiden voor mijn volgende marathon
in 2004. Nog wel de oliebollenloop gedaan een daar
zeker geen slechte te voor mij zelf gelopen. Alles bij
elkaar had ik wel zo’n 2400km gedraaid, waarin 32

wedstrijden en 7 daarvan waren halve marathons.
We zitten nu in het begin van het jaar 2004 des
heren, waarin ik begonnen ben met het lange
duurwerk. De lopen onder leiding van onze loop
goeroe Huub de Kwant bracht mij tot flinke
inhoud enkele op marathon tempo maar ook de
lopen vanuit het werk op langzaam tempo droegen goed bij. Op 1-2-2004 een halve marathon in
Gouda, onder niet allerdaagse omstandigheden.
Het waaide aardig en vorig jaar zette ik hier
1:35:52 neer kijken wat het nu wordt. Ook triatlete Yvonne van Vlerken deed mee en na 1minuut stilte ter nagedachtenis van Fanny Blankers
Koen gingen we van start. Twee ronden waren het
en met heel de wedstrijd solo kwam ik op 1:33:…
de baan op, door aanmoediging van Arie kwam ik
de laatste bocht door met totaal verzuurde benen.
Met de laatste 30meter in het vooruitschiet kon ik
er nog een sprint uittrekken 1:34:28 lekker kapot
en met een rustige uitloop was ik zeker wel tevreden, gezien de wind die parten heeft gespeeld. Wat
later een 10 EM in Hoornnaar, waar ook het weer
verre van goed was zette ik al een goede tijd neer
1:08:55. Met de topweken van zo’n 85km kwam de
Autoschade Middenlandloop in het vooruitzicht.
Het was nog maar twee weken voor de Marathon
dus wat wordt het devies? Er een duurloop van
maken op marathon tempo of langzaam starten en
tempo strak houden, zodat ik dan lekker ontspannen over de finish komt. Ik liet het maar op zijn
beloop. Maar een ding wist ik zeker een groep
opzoeken om zeker het eerste stuk lekker uit de
wind te kunnen lopen. Na de start was de keuze al
snel gemaakt. Ik zat in de 3e kopgroep.

Bij Boer Bas zij ik bedankt
13en liep zo’n 15 meter achter de groep.
Nog steeds had ik daar geen moeite mee en dacht als ik straks weer tegen de wind in moe
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Bouwers in kwaliteit !
Vanaf de oprichting in 1970 is het leveren van kwaliteit de rode draad
geweest die Martens gemaakt heeft tot wat het nu is;
een in alle opzichten goed geoutilleerde en moderne onderneming.
De altijd aanwezige ambitie om kwaliteit te leveren en te voldoen aan de
wensen van de klant, samen met de ISO 9001-2008 certificering,
zijn het solide fundament van waaruit gewerkt wordt.
De mensen van Martens beschikken over veel kennis, zijn flexibel en zien
vakmanschap en het leveren van kwaliteit als een persoonlijke voldoening.
Mede daardoor kan Martens elke opdracht in zijn sector aan.
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De dag van de jaar des Heren is aangebroken. Na
een niet al te goede nachtrust was ook het weer
verre van goed. Ik had er totaal geen zin meer in.
Maar ja wie a zegt moet ook b kunnen zeggen.
Er werd voor mijn gevoel snel geopend, 4:05 de
Ria en ik gingen op de afgesproken tijd naar de
eerste km.
Algerabrug waar wij met mijn zwager hadden afIk had er geen moeite mee.
gesproken. Daar zou ik de met de groep mee gaan
Bij Boer Bas zij ik bedankt en liep zo’n 15 meter
en hun kwam ik dan weer bij de start tegen. Ook
achter de groep.
dit jaar heb ik van de gelegenheid gebruik mogen
Nog steeds had ik daar geen moeite mee en dacht
maken dat ik me om kon kleden in het World
als ik straks weer tegen de wind in moet gaan
Trade Center. Het nieuwe singlet met de reclame
waar kan ik dan schuilen. Dus hup rustig wat aanvan mijn sponsor deed ik aan zonder wat er onder.
zetten om weer in de groep te komen.
Fred de Jongste deed mij ook nog een groot plezinkt en liep
zo’n
meter
deSele
groep.
Ik werd
met15
open
armen achter
door Hans
verer om mij te kunnen laten starten in het C vak.
welkomt.
Bij
de
10km
zette
ik
een
tijd
neer
waar
Dat scheelt
en slok
een borrel gezien de tijd.
een moeite mee en dacht als ik straks weer tegen
de wind
in op
moet
ik haast van schrok 41:05. Nu zal dat niet de
Ook
had
ik
mijn
eigen
verzorging
uit Kenia mee
huilen. Dus
hup
rustig
wat
aanzetten
om
weer
in
de
groep
te
komen.
juiste tijd zijn maar zeker nog wel zo’n 10 secgenomen op de 5,10,15 en 25 km zou ik van mijn
door Hans
ik drankje
een tijd
neervoorzien.
waar We gingen een half
ondenSele
onderverwelkomt.
mijn Pr van 42:02.Bij
Laterde
ben10km
ik er zette
eigen
worden
tochdat
maar
afgegaan
en het laatste
rechte
stuk liep
voor
de zo’n
start naar
5. Nu zal
niet
de juiste
tijd zijn
maar
zeker uur
nog
wel
10beneden om vervolgens
ik nog in op de achterblijvers van die groep. Ik
in te gaan.
Dit keer kon ik samen met
van 42:02.
Later ben ik er toch maar afgegaan het
en startvak
het laatste
rechte
kwam zeker niet kapot over de finish in 1:31:03.
Huub, Andre,Yvonne, Hans en Fred aanschuiven.
achterblijvers
die groep.
kwam
zeker niet
deVoor
finish
Weer 3minvan
en 25seconden
vanIk
mijn
tijd af. Dit
Daarkapot
stondenover
we dan.
ons misschien nog zo’n
zit
wel
snor.
Zoals
gewoonlijk
is
de
laatste
week
meter voor
de startlijn. is
n 25seconden van mijn tijd af. Dit zit wel snor.10Zoals
gewoonlijk
voor de marathon altijd de week van pijntjes en
Omdat drinken essentieel is voor een lange afmarathon
altijd de week van pijntjes en opkomende
verkoudheden.
opkomende verkoudheden. Ook bij mijn speelde
stand, werd er ook nu nog gedronken. Maar
parten.datDe
laatste
dag voor
dedeMarathon
de Parkloop
parten.
De laatste
dag voor
Marathon nognog naar
waar geschonken
wordt, moet ook weer geplast
de Parkloop
geweest
om daarvoelde
wat in te ik
lopen
worden.
het werd
een plas festijn van jewelste
e lopennaar
maar
na zo’n
kilometer
de druk
opEnmijn
voorhoofd
maar na zo’n kilometer voelde ik de druk op mijn
overal zag je flesjes staan vol, halfvol en ook ik
van nou
we zien het wel. Na nog wat loopspektakel
van 2 Kenianen
voorhoofd al opzetten. Ik had zoiets van nou we
moest voor de zoveelste keer.
vier onder
de wel.
30min
finishte
en waarvanArie
Visser
gedubbeld
zien het
Na nog
wat loopspektakel
2 KenHanshaast
die naast
mij stond nam al een vreemde
ianen
en
Marokkanen
die
alle
vier
onder
de
30min
houding
aan.
Dus
de luuter hup in de lege fles en
m mij voor te bereiden voor morgen.
finishte en waar Arie Visser haast gedubbeld werd,
laat maar lopen. Helaas het feest ging mooi niet
ging ik naar huis om mij voor te bereiden voor
door. De Coca Cola fabriek had hier geen rekeneren ismorgen.
aangebroken. Na een niet al te goede nachtrust
was ook
het was te klein voor
ing mee gehouden
de opening
manen met …….Jannen. Andre bood mij zijn tas
had er totaal geen zin meer in.
met potjes aan. Misschien kan er nog wel wat in
de potje’s. Daar ze al aardig vol waren besloot ik
het maar in het plastic tasje te doen. Ook hier
kwam ik van een natte kermis thuis, er zat een gat
in. Zodat alles weer op de grond terecht kwam.
Ik moest echt oppassen anders zat ik er helemaal
onder. Gelukkig kwam nu het uur (eigenlijk voor
mij de 3,5uur) van de waarheid dichterbij. Na nog
wat zangkreten van Lee Towers, ging het startschot. Na 12 seconden drukte ik mijn horloge in. Ik
had het plastic jasje nog aan op de Eurasmus brug
trok ik hem uit.
Er stond veel wind zodat de rug- en borstnummers stonden te klapperen. Ik hiel mijn tijd in de
gaten 13 minuten op de 3km. Dat is eigenlijk 2min
te snel op het schema van 3uur 30minuten op de
marathon. Bij de 5km kreeg ik mijn eerste flesje en
nog ruim 1min 30 sec onder het schema. Ik dronk
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et potjes aan. Misschien kan er nog wel wat in de potje’s. Daar ze al aardig vol
eens
in de
gaten houden. Ze moesten hun drinken
ik het maar in het plastic tasje te doen. Ook hier kwam ik van een
natte
kermis
bij de
30km post zelf pakken, zodat ik iets voor ze
n gat in. Zodat alles weer op de grond terecht kwam. Ik moest echt
oppassen
kwam
te lopen.
r helemaal onder. Gelukkig kwam nu het uur (eigenlijk voor mij de 3,5uur)
van Nadat ik op de 33km het kralingse
bos uitkwam
ichterbij. Na nog wat zangkreten van Lee Towers, ging het startschot.
Na 12 dacht ik nu ga ik eens even versnelzoveel
mogelijk
zonder
dat
ik
het
gevoel
had
dat
ik
len. Juist
in trok
tegengestelde richting kwamen twee
te ik mijn horloge in. Ik had het plastic jasje nog aan op de Eurasmus
brug
last kreeg.
bekende aan. Mijn gedachte was ik kan ze zeker
Nog steeds liep ik onder mijn schema en op een
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te hebben gegaan sloot
gegaan sloot ik weer aan. Ik merkte dat ik wat
last van mijn lies kreeg. Denkend van als het niet
overgaat stap ik uit, kwam ik op het 20km punt
aan waar mijn vader stond. Daar kreeg ik weer
voor het eerst mijn eigen drankje. Al drinkend liep
Arie Visser met mij mee. Sommige bekende liepen
mij al aanmoedigend voorbij. Ik laat me niet van
de wijs brengen. Bij de Eurasmusbrug aangekomen werd ik aangemoedigd door bekende van
“Start”.Voor de laatste keer de burg over, waarin
het omhoog gaan toch iets meer kracht vergden.
Weer in de stad aangekomen werd ik gedragen
door de toeschouwers, wat ik niet echt onprettig
vond. Op het 25km punt weer geen Keniaan die
mij voorzag van drinken, dus maar weer extran,
thee en water. Ook zag ik de eerste van de maraBij de 40km werd ik op de foto genomen, even
thon terug komen. Richting Krooswijk ging het
lachen en dan vlug doorlopen. Ook mijn tijd zag ik
op naar het 30km punt waar vrouwlief met mijn
in beeld verschijnen 3:22 en nog wat. Dit zou dus
drankje stond. De handschoenen deed ik uit en de
niet onder de 3:30 kunnen zijn, jammer.Voor mijn
drank nam ik in ontvangst ik voelde me nog steeds gevoel ging het nog steeds goed, ik was gewoon
goed. Toen ik ook nu weer veel gedronken had zag
mensen aan het inhalen. Ook Kees de Haard en
ik wat bekende van MTK voor mij lopen. Ik zal ze
zijn vrouw moedigde mijn aan. Alleen even de hand

W i e z a ait z al oog st en
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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
verzekeren
Net$41%*74'5
als de warming-up is cooling
down
een
belanmensen zich na het hardlopen duizelig voelen.
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d en zijn vrouw moedigde mijn aan. Alleen even de hand wat omhoog, om
n. Inmiddels kwam ik in de buurt van de kubuswoningen, toen ik daar weer
mij zag lopen. Rob van Vliet was de naam. Ja, jongen je gaat er aan, tijdens
“kom op aanpikken”. Alleen hoorde ik wat gebrom van een vastgelopen
ilometer was ingegaan nog 300 meter dan nog 1 bocht naar rechts en 500
oor de bocht werd ik haast nog even omver getoeterd, maar dat kon me ook
tijdens het passeren zei ik “kom op aanpikken”.
de de Coolsingel op. Nu vol gas, het liep lekker.
Alleen hoorde ik wat gebrom van een vastgelopen
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motor. De laatste kilometer was ingegaan nog 300
meter dan nog 1 bocht naar rechts en 500 meter
voluit. Net voor de bocht werd ik haast nog even
omver getoeterd, maar dat kon me ook niet deren.
Ik draaide de Coolsingel op. Nu vol gas, het liep
lekker.
Het was zeker niet onder de 4 minuut per kilometer maar onder de 4:30 zeker ik vloog voor
mijn gevoel iedereen voorbij (zou ik dan toch hier
Adrie Koster voorbij zijn gegaan, de uitslag liegt
er niet om). Nadat ik gefinisht was voelde ik mij
ondanks de stijvigheid niet echt vermoeid. Ik dacht
weet je wat ik laat mij gelijk even masseren bij de
EHBO tent. Nu dat is me niet echt goed bevallen,
gezien de tijd die ik heb moeten wachten voordat ze begonnen. Des al niet te min ben ik na de
marathon redelijk gauw hersteld, en zal het jaar
onder dewat
4 minuut
onder
de 4:30 zeker
ik vloog voor
omhoog,per
om kilometer
de energie temaar
sparen.
Inmiddels
2004 des heren gaan gebruiken om in de zomeren voorbij
(zou
ikdedan
toch
Adrie Koster toen
voorbij zijn
gegaan,
de nog wat op te krikken en in
kwam
ik in
buurt
vanhier
de kubuswoningen,
maanden
de snelheid
ik daar
een bekende
voor mij
Rob dehet
om). Nadat
ikweer
gefinisht
was voelde
ikzag
mijlopen.
ondanks
stijvigheid
niet
echtuitbouwen om volgend
najaar rustig
te gaan
was de
Ja, jongen
je gaat er aan,
weet jevan
watVliet
ik laat
mijnaam.
gelijk
even masseren
bij de EHBO
tent.deNu
datproberen
is
jaar onder
3:30
te komen.

bevallen, gezien de tijd die ik heb moeten wachten voordat ze begonnen.
ben ik na de marathon redelijk gauw hersteld, en zal het jaar 2004 des heren
m in de zomermaanden de snelheid
nog wat op te krikken en in het najaar
%FiTQPSUJFWFw/BSSFOU[OCFOFOVJU
ouwen om volgend jaar onder de 3:30 proberen te komen.

[OMJKGPNViMFLLFSwUFWFSXFOOFO
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Uit de kast gekomen – 3000 meter
Ongeveer een half jaar terug is de jongerenraad van
de vereniging gestart met vergaderen en bedenken
van wedstrijden en evenementen.Wij konden fantastische ideeen op tafel leggen maar de uitvoer hiervan
bleek een stuk lastiger door gebrek aan ervaring. Hierdoor kwamen activiteiten moeilijk van de grond en
leden vroegen zich af of wij nog wel bestonden.Wij
hadden ook genoeg van de stilte: wij wilden eindelijk
eens uit de kast komen!
Toevallig waren de jeugdtrainers (Rosanne, Menno
en Martijn) bezig met het organiseren van een 3000
meter voor de jeugd. Al gauw bedachten Rosanne en
Martijn (ook leden van de jongerenraad) om deze
3000 meter ook voor de senioren te organiseren.
Dit was een win-winsituatie: de leden hadden een
mogelijkheid tot een baanwedstrijd in Lekkerkerk en
wij konden oefenen met organiseren en onszelf op de
kaart zetten.
Tijdens de organisatie gaf dhr. Arie ons een paar duwtjes in de goede richting met behulp van tips, trucs
en het meenemen van benodigdheden. Dat heeft
hij natuurlijk niet zomaar gedaan. Een paar minuten
voor de inschrijving bleek dat wij geen sporthorloge
of stopwatch hadden voor de tijdsregistratie (mede
door miscommunicatie). Arie heeft ons eerst een
paar baantjes laten zwemmen in ons eigen zweet
toen hij in alle rust vertelde dat hij een geschikt hor-

loge bij zich had. Je kon het gegrinnik net niet horen.
Niet lang daarna hadden we gesodemieter met de
klok: het wilde niet aan of de tijd stond niet goed.
Martijn drukte op alle mogelijke knopjes die hij kon
vinden.Verrassend genoeg deed het apparaat daarna
wel.Way to go, Martijn, maar wij zijn blij dat je niet
werkt als anesthesist of een andere belangrijke
functie wat betreft levensonderhoud.Wij hebben
ook hulp gehad van dhr. Rob en mw.Willy voor het
bijhouden van de rondjes: dat was zeker niet onbelangrijk!
Verder verliep de baanwedstrijd soepel en gezellig.Van de jeugd hebben vier stoere jongens
meegedaan. Ondanks de warmte en pittige afstand,
hebben ze de 3000 meter uitgelopen. Goed gedaan!
Een van de jongens had zelfs zijn moeder opgetrommeld om mee te doen.Wij zien het maar graag dat
kinderen hun ouders van bankhangers tot topsporters maken.
Wij hebben van deze mini-organisatie veel geleerd
maar ook veel genoten. Door met een kleine baanloop te beginnen, zijn de stappen voor het uitvoeren
van onze andere ideeen minder groot.Wij hopen
natuurlijk in de toekomst meer te betekenen voor
de vereniging.Wij bedanken alle deelnemers en
vrijwilligers voor de hulp en enthousiasme!

de jubileumcommissie
Beste leden,
Onderstaand alvast een voorlopige opzet van de activiteiten, met data, die we in ons jubileumjaar 2016,
AV START bestaat dan 25 jaar, gaan organiseren.
Zaterdag 23-04-2016: Receptie voor leden, oud leden en genodigden van15.00 uur tot 18.00 uur in het
clubhuis bij de IJsbaan met hapjes, drankjes en een speciale uitreiking van...........?
Zondag 05-06-2016: Estafetteloop voor leden en niet-leden zowel voor jong en oud rond de IJsbaan.
Er zijn leuke prijzen.
Zaterdag 27-08-2016: Meerkamp + Barbecue voor leden en niet-leden voor jong en oud rond de IJsbaan.
Zondag 02-10-2016: De jaarlijkse wandelmarathon met dit keer een peciale editie.Wegens het jubileum
is er een 25 km wandeltocht en uiteraard de klassieke 42 km met verrassingen.
De start en de finish zijn bij het clubhuis bij de IJsbaan.
Zaterdag 12-11-2016: Ter afsluiting van het 25 jarig jubileum van AV START is er een feestavond voor alle
leden met partners en uiteraard ook voor de jeugdleden. Het feest is in Partycentrum AMICITIA in Lekkerkerk. Er zijn tal van bijzonderheden en verrassingen.
In de loop van 2015 en 2016 komen we nog met meer informatie en bijzonderheden. Deze worden geplaatst
op de website van AV START.
Voor informatie of vragen, op- of aanmerkingen kunnen jullie een e-mail sturen naar:
jubileumcommissie@avstart.nl of contact opnemen met de jubileumcommissie Ria Beth, Adrie Noorlander,
Martijn Koorneef en Ab Buitendijk.
AV START wil te zijner tijd graag leden en niet leden oproepen om een bijdrage te leveren, door zich als
vrijwilliger beschikbaar te stellen voor activiteiten rond ons 25 jarig jubileum.
Want zonder jullie kunnen we het echt niet. Nadere informatie volgt nog.
Alvast bedankt.
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wanhoop. Je gaat jezelf afvragen waarom doe ik
dit? Je denk er zelfs over om te stoppen. het hele
leger met de hamers staat klaar om je neer te
halen, maar als je het overleeft dan denk je alleen
nog maar doorgaan, doorgaan, keihard knallen.
Maanden lang heb je je verspild aan trainingen,
elke zondag ochtend om half negen stond je er
weer, om een duurloop te doen. Je komt de finish
over en je voelt de euforie, blijdschap en eindelijk
kun je al je tranen laten gaan.

‘ ’ m ar ath on r un n e r ’’
You can be anything you want to be
''marathonrunner''
Veel mensen vragen zich af wat er zo leuk is aan
marathons lopen. Waarom doe je het en weet je
hoeveel je er voor moet laten?

Het komende jaar word er keihard getraind voor
de marathon van Istanbul en Rotterdam. En als ik
gezonder, fitter & stralender dan ooit ben na deze
twee wil ik graag een zware berg marathon lopen.
Het nummer van Queen - innuendo luister ik
regelmatig onder mijn duurlopen, en het motiveert mij.

Als je mij vraagt waarom doe je dit? Om de endorfine door mijn lijf te voelen stromen aan het
eind van een training, om mijn grenzen te verleggen, om te laten zien wat zo’n klein opdondertje
kan presteren en bovenal om mezelf uit te dagen
goed voor mezelf te zorgen en te laten zien wat ik
daarmee kan bereiken.

You can be anything you want to be
Just turn yourself into anything you think
that you could ever be
Be free with your tempo, be free be free
Surrender your ego - be free, be free to
yourself

Ik heb gekozen voor langere afstanden om zo
snel mogelijk de kilo’s kwijt te raken. Al mijn extra
kilometers waren gebaseerd op afvallen, afvallen
en nog eens afvallen. Wanneer je de slag eenmaal
te pakken hebt stel je vaak doelen, die ambitieuzer
zijn. Zo was mijn eerste doel om de 5 km onder
de 25 minuten te lopen. Na dat moment ging alles
heel hard, veel kilometers trainen, snelheid opbouwen en jezelf keer op keer motiveren. De doelen
worden steeds verder bijgesteld maar een ding
wilde ik echt doen, de marathon uitlopen.
Wat de oorspronkelijke motivatie ook is, het
verleggen van grenzen is de grote drijvende kracht
achter bijna alle marathonlopers. Zo ook bij mij.
Na maanden van training is het dan eindelijk zover,
het startschot klinkt en je bent van start.
Maar op het moment dat je start gaat er van alles
door je hoofd, ik dacht terug aan vijf jaar geleden.
Als iemand tegen mij zei over vier jaar loop jij de
marathon dan had ik gedacht die is koek koek. Ik
geloofde er niets van zeker niet als je wist dat ik
toen 109 kilo woog. Had ik ooit kunnen bedenken
dat ik een jaar later mijn eerste marathon zou
lopen? Echt niet, nu ben ik op weg om mijn vijfde
marathon te lopen in Istanbul.
In een marathon maak je de volgende fases mee :
de opwinding, de ontkenning van pijn en vermoeidheid, ongerustheid, eenzaamheid, daarna komt
het keerpunt doorgaan en gelijk daarna komt de
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M ar le e n
Hoi allemaal,
Ik ga meedoen aan een sponsorloop ten bate van
het Diabetes Fonds. Zoals u/je weet, heb ik zelf
diabetes type 1 en daarom is het voor mij speciaal
om aan deze sponsorloop deel te nemen. De loop
heet de Diabeatit Run en start bij de Euromast in
Rotterdam en eindigt bij het Olympisch Stadion in
Amsterdam. De afstand is 84 km en dat doe ik
natuurlijk niet alleen. Het gaat in de vorm van een
estafette.
Per loper in het estafetteteam moet er gemiddeld minimaal € 500,- aan sponsorgeld opgehaald
worden. Ik ga mijn uiterste best doen om dit bedrag bij elkaar te krijgen. Het liefst ga ik ruim door
mijn persoonlijke doel van € 500,- heen, want
onderzoek naar diabetes kost heel veel geld. Het
onderzoek naar diabetes gaat al best goed, maar
dit kan natuurlijk nog veel beter!
Zou u/je ook een bijdrage willen leveren?
Dat kan al vanaf € 5,Sponsorgelden kunnen via deze pagina
overgemaakt worden:
http://www.diabeatitrun.nl/marleenvermeij
(Betaling gaat via iDEAL, maar kan ook zonder
internetbankieren met een eenmalige machtiging.)
Op http://www.diabeatitrun.nl vind je meer
informatie over de loop.
Alvast bedankt voor je eventuele bijdrage.
Groetjes,
Marleen
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