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kunnen jullie het jubileumboek opslaan op de
bladzijden 30 t/m 34.
Het aantal ereleden staat nu op vijf, tot nu toe was
Kees van Buren ons enige erelid.
Het wedstrijdprogramma is ook in 2016 goed
verlopen. Twee bijzonderheden:
Positief, 13 november is een veldloop georganiseerd op ons sportpark. Met een zestigtal deelnemers was dat zeer geslaagd.
Minder positief, aan de Ekiden deden slechts 11
teams mee, waarvan er twee werden gediskwaliﬁceerd.
Het bestuur moest een veer laten. Ad Berger
stopte vanwege aanhoudende blessures met het
bestuurslidmaatschap en Martijn Koorneef gaat in
december de wijde wereld in. Gelukkig zijn Mandy
van Vugt (secretaris) en Cornelis Verboom (algemeen lid) bereid in het bestuur plaats te nemen.
De ofﬁciële benoeming zal in de aanstaande ALV
gebeuren.
Het ledental heeft zich ook in 2016 positief
ontwikkeld, van 222 (21 jeugdleden) naar 234
(25jeugdleden).
De vooruitzichten voor 2017 zijn ook positief De
trainingen worden goed bezocht en er staan weer
mooie wedstrijden op het programma. Ik hoop dat
iedereen weer voldoende inspiratie vindt om er
een mooi jaar van te maken.
Ik eindig met jullie allen Prettige Kerstdagen een
een voorspoedig, gezond en goedlopend
Nieuwjaar toe te wensen.
John Iseger

va n de voor z itte r
De nieuwjaarsreceptie zal dit jaar in het clubhuis
plaatsvinden op maandag 9 januari 2017 vanaf
20.00 uur. Onder het genot van een oliebol en een
drankje hopen de bestuursleden jullie te ontmoeten. Als de ijsbaan onverhoopt open mocht
zijn, wijken we uit naar een andere datum.
Het jubileumjaar 2016 loopt al aardig naar het
einde dus een goed moment om terug- en
vooruit te kijken
Wat gebeurde er het afgelopen jaar?
2016 stond voornamelijk in het teken van ons
jubileum. Na een geslaagde jubileumreceptie in
april volgden later in het jaar een estafettewedstrijd en een meerkamp, afgesloten met een
Barbecue. Het jubileumjaar eindigde 12 november met een groot feest. De jubileumcommissie,
bestaande uit Ria Beth, Ab Buitendijk, Adrie Noorlander en Martijn Koorneef heeft prima werk
geleverd. Tijdens de feestavond werd snel een
Algemene Ledenvergadering belegd om vier AV
Start-leden tot erelid te kunnen benoemen. Rob
Mul, Ruud van den Dool, Arie Visser en Rinus van
Meijeren hebben in de loop van de jaren zoveel
werk verricht voor de vereniging, dat een erelidmaatschap op zijn plaats is. Zij ontvingen ook een
mooi bronzen beeldje.
Om een indruk te krijgen wat zij voor de vereniging betekend hebben en nog steeds betekenen

alg e m ene gegevens
Clubblad van Atletiekvereniging Start Lekkerkerk
Opgericht 1991, KvK handelsreg.nr. 40465636
Bestuur samenstelling:
Voorzitter
: John Iseger
Weidebloemstraat 33
2825 AE BERKENWOUDE.
Tel : 0182-769095
Secretaris
: Mandy van Vugt
Penningmeester : Fred Spruit
Alg. bestuursleden : Rinus van Meijeren
Jongeren , Jeugd : Cornelis Verboom
Redactie Startsein : Bouke den Ouden
: Ruud de Vries
E-mail
: info@avstart.nl
Website
: www.avstart.nl
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Correspondentieadres:
Jan Ligthartstraat 101
2941 SC LEKKERKERK
Ereleden
: Kees van Buren, Rob Mul,
Rinus van Meijeren, Ruud van
den Dool en Ari Visser
Wedstrijdcommissie:
Arjen Mulder
Jorne van den Dool
Piet van Oosterom
Rinus van Meijeren
Rob Mul (voorzitter)
Ruud van den Dool
Ton Nobel
wedstrijdcommissie@avstart.nl
Websitebeheer :webmaster@avstart.nl
Bouke den Ouden

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

L ede n a dmin istr atie
Contributie
De contributie wordt ieder jaar tijdens de
Algemene Ledenvergadering voor dat betreffende
jaar vastgesteld.

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

Voor 2016 gelden de volgende bedragen:
Junioren
€ 15,=
Senioren / Veteranen € 30,=
Donateurs
€ 7,=

Van der Velden Wielersport,
Voorstraat 98, Lekkerkerk.
(10% op sportvoeding)
website: http://www.vanderveldenwielersport.nl

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.

‘t Groenehart Tuin en Parktechniek,
Benedenkerkseweg 42 a, Stolwijk
(10% korting op de aanschaf van een
nieuwe machine)
website: http://www.groeneharttuinenparktechniek.nl
Sportshop Dugout,
Burgemeester Roosstraat 20
2941 AC Lekkerkerk
website: http://www.
sportshopdugout.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
niveaus. 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 niveaus 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 en Marleen Vermeij. 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 Bouke den Ouden 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 Arjan Verhoeff en van maart t/m
juni op de donderdagavond door Arjan Verhoeff en
Jolle Bosma.
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.
Dinsdag
19.00 u.
Woensdag
19.00 u.
19.00 u.
19.00 u.

Donderdag

19.00 u.
19.00 u.
Zondag

Trainers

Jeugdtrainers

09.30 u.
Niveau:
Rob Mul
Arie Visser
Ab Buitendijk
John Iseger
Marylin Labelle
Rinus van Meijeren
Martijn Koorneef
Rosanne Teeuwen
Marleen Vermeij

clubhuis, intervaltraining alle niveaus
clubhuis, intervaltraining alle niveaus
clubhuis, duurloop, enige loopervaring vereist,
minimaal 1 uur aan één stuk kunnen hardlopen
(training in groepen naar niveau)
clubhuis, beginnerscursus (September t/m December)
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)
Loetbos, Hooiberg duurloop 10 - 15 km
10 Km binnen het uur kunnen lopen,
geen trainer aanwezig!
Beginnersgroep

De Dekker Groep

Rinus van Meijeren
Arjan Verhoeff
Rob Mul
Willy van Batenburg
Jolle Bosma

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

Doubl e d i psea
Na vier keer de Dipsea ( 11,6 km) gelopen te
hebben besloot ik dit jaar de Double (22 km) te
lopen. Zodoende stond ik op 22 Juni om 8 uur op
Stinson Beach ( Californie) om in te schrijven.
Er zou vanaf 9 uur gestart worden. Bij deze
wedstrijd word er namelijk gestart in leeftijdsgroepen en hoe ouder je bent hoe meer voorsprong je krijgt. Om 9.41 uur was mijn groep
(40 –44) aan de beurt. De eerste 400 meter was
op asfalt waarna we de trails op gingen.
Op dat moment liep ik op de derde plaats, al vrij
snel was het pad nog maar ongeveer dertig centimeter breed. Inhalen, als je dat al zou willen, was
dus niet mogelijk. Nu vond ik het tempo hard zat
dus had ik er geen moeite mee om er achter te
blijven. Na een minuut of twaalf begonnen we de
eerste lopers in te halen. Gelukkig was het pad
hier breed genoeg om in te halen. Het eerste stuk
was allemaal heuvelop, maar niet al te steil. Na een
korte afdaling en een vlak stukje langs een beek
kwam het eerste zware stuk, een trap van ruim
200 treden.
Nog steeds liep ik samen met twee man uit mijn
startgroep maar na de trap moest ik er een laten
gaan.Voor het vier kilometerpunt kwamen de
eersten van de groep tot en met 39 jaar mij al
voorbij (deze groep was vier minuten later
gestart) alsof ik stil stond.
Vanaf de eerste verzorgingspost op ongeveer
4,5 km. ging het heuvel af Muirwoods in. Hier kon
ik goed tempo maken alhoewel het opletten was
waar je je voeten zette op de rotsachtige smalle
paadjes. Gelukkig gingen de lopers en loopsters
die je in wilde halen aan de kant als je riep On
your left. Na deze lange afdaling volgde een steile
klim waarbij ik een stuk moest wandelen zo steil

was het. Hierna volgde de beruchte Dipsea trap,
674 treden, naar beneden.
Onderaan de trap was in een parkje het keerpunt
(tussentijd op 11 k.m. 60.37 ) waarna we diezelfde
674 treden weer op moesten. Totaal verzuurd
kwam ik boven, na nog een kort stuk omhoog
volgde een steile afdaling bijgenaamd Suicide.
Na deze afdaling begon de lange klim naar de laatste verzorgingspost op Cardiac (zo geheten omdat
de klim een boven maximale hartslag oplevert).
Op dit stuk zat ik er zo doorheen dat er veel
gewandeld moest worden. Bij de laatste post
voelde ik dat het wel weer enigszins ging maar
echt snel liep ik niet meer. Aangekomen bij de
laatste trap, gelukkig naar beneden, was ik zo
vermoeid dat ik niet genoeg coordinatievermogen
had om echt hard te dalen. Langs de beek was
het gelukkig vlak en hier zat het tempo er wel
weer redelijk in. De laatste klim was toch ook nog
te zwaar voor mijn gemartelde beenspieren en
dwong mij tot nog een stukje wandelen. Gelukkig
ging het vanaf dat punt verder alleen nog omlaag.
Op de laatste twee kilometer lukte het om een
redelijk tempo te draaien en schoof ik nog een
viertal plaatsen op. Uiteindelijk ﬁnishte ik op plaats
52 van de ruim 550 deelnemers en als derde van
mijn startgroep in een tijd van 2.09.48
Arie Visser

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:
clubbladredactie@avstart.nl. en
Ruud de Vries:
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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
9

82x128mm h - Full Colour - wk 33

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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Can icro ssen m et Rosi e
een populaire sport. Op 31 oktober 2004 vond in
het Streekbos te Bovenkarspel de eerste wedstrijd in
Nederland plaats. Sinds 2009 heeft canicross Nederland door middel van het geven van trainingen en
organiseren van wedstrijden door het land meer
bekendheid aan canicross gegeven.
Beginnen met canicrossen
Bij canicross geldt hetzelfde als voor gewoon hardlopen, ook je hond moet conditie opbouwen. Let
ook goed op of je hond het wel leuk vindt. Het is aan
te raden om water voor jezelf en voor je hond mee
te nemen.Voor de hond is het beter als een groot
deel van de route zachte ondergrond heeft.
Voordat we gingen canicrossen probeerde ik hard
te lopen met Rosie maar dat was geen succes.
Gelukkig kwam ik via internet in aanraking met een
canicross groep waar we konden trainen. Door in
een groep mee te lopen wist ze binnen 5 minuten
wat de bedoeling was en kreeg ze veel meer drive
en focus. Na een paar trainingen leek het wel of ze
oogkleppen op had, ze had een taak en niets leidt
haar daarvan af!

Sinds vorig jaar ben ik lid van AV Start en train ik
regelmatig mee.Tijdens de trainingen heb ik het er
dan vaak over dat ik samen met mijn hond Rosie,
een Schotse Herder, al jaren aan canicross doe.
Meestal krijg ik dan een beetje verdwaasde blikken
terug, daarom zal ik proberen om in dit stukje uit te
leggen wat canicrossen is en waarom het zo leuk is!
Gelukkig blijk ik niet de enige te zijn bij de vereniging die dat vindt, want laatst hebben Tanja, Jolanda en
Hans ook hun eerste stappen op het canicross vlak
gezet!

Canicross uitrusting
Je hond heeft een tuig aan, jij een comfortabele
heupgordel en je bent met elkaar verbonden met
behulp van een verende lijn. De hond is het meest
gebaat bij een tuig zonder gespen voor de juiste
bewegingsvrijheid waardoor hij sneller kan lopen
en harder kan trekken. Rosie heeft een mooi oranje
tuigje. Met een halsband kan de hond geblesseerd
of gewond raken als hij enthousiast aan de lijn trekt,
dus dit wordt niet aangeraden! Door een apart tuigje
aan te schaffen kun je hond leren dat hij dan wel
mag/moet trekken aan de lijn, maar bij het gewone
uitlaten met een halsband niet.

Wat is canicross
Het woord canicross is een samenvoeging van twee
woorden: het Latijnse canis, wat hond betekent en
cross, van “cross country”.Veldlopen dus! Canicross
is een loopwedstrijd waarbij je hond is aangelijnd en
je samen een team vormt. Je wordt hierbij voortgetrokken door de hond, waardoor er hoge snelheden
gehaald kunnen worden.Voor energieke honden
is het een geweldige uitlaatklep en Rosie wordt al
helemaal enthousiast als ik haar ren tuigje aandoe.
Vlak voordat we starten begint ze een partij opgewonden te blaffen en moet ik haar met al mijn kracht
tegenhouden. Als we dan eenmaal gaan lopen is ze
niet te houden en sprint ze als een dolle stier zo snel
mogelijk naar voren.
Iedereen kan mee doen, leeftijd van de baas en
ras van hond zijn niet belangrijk. Je hond dient wel
minimaal 1 jaar te zijn en moet in orde zijn met de
inentingen. Laat je hond ook checken op algemene
gezondheid voordat je begint. Ik heb röntgenfoto’s
van Rosie laten maken om zeker te zijn dat er geen
problemen zijn met het bewegingsapparaat. De foto’s
zagen er goed uit en we konden met een gerust
gevoel gaan canicrossen!
Hoe is het ontstaan
Canicross is begin vorige eeuw ontstaan in Canada.
Als er geen sneeuw lag werden de sledehonden al
(hard)lopend getraind voor de sleden in de winter.
In Europa is het voornamelijk in Frankrijk en België
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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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Can icrosse n m et Rosi e (vervol g)
Trainingslocaties
Op meerdere locaties in Nederland worden reeds
trainingen gegeven, via de website van canicross
Nederland (www.canicrossnederland.nl) kun je zoeken
of er een locatie bij jou in de buurt is. Zelf heb ik met
een paar andere crossers een aantal jaren geleden
canicross Rotterdam opgericht en we trainen voornamelijk in de Broekpolder bij Vlaardingen.
(https://www.facebook.com/
groups/226990340805501/)
Als er interesse is kan ik uiteraard een training/clinic
organiseren waarbij de basisbeginselen wordt behandeld en je kunt proberen of het iets is voor jou en
je hond!
De trainingen duren ongeveer 1-1,5 uur en hierin
loop je tussen de 5 en 8 kilometer.
Gelukkig loop je dit niet in een stuk en tussendoor is
er voldoende rust en gelegenheid om te drinken.
Rosie duikt altijd gelijk in elke sloot die we tegenkomen, dus houdt rekening met het feit dat je hond
niet helemaal brandschoon is na aﬂoop. Ik neem altijd
water mee omdat Rosie toch een dikke vacht heeft en
het snel warm heeft.
Hoe verloopt een canicross wedstrijd
Voor een wedstrijd moeten de honden door een
dierenarts gecontroleerd worden.
Om de 30 seconden start één deelnemer met zijn/
haar hond. Daarbij moet de hond zelfstandig lopen en
mag niet voortgetrokken worden. Er zijn 2 afstanden,
de korte is ongeveer 2,5 kilometer en de lange
ongeveer 5 kilometer. Bij het WK canicrossen doe je
niet mee als je onder de 22km/h loopt, dus het gaat
echt mega snel! Zelf doe ik heel weinig wedstrijden
omdat je meestal ver moet rijden en vaak lang moet
wachten terwijl je dan binnen 18 minuten wel klaar
bent. Dan train ik dan liever een uurtje met Rosie!

Voordelen
Naast het feit dat canicrossen goed is voor je conditie en de onderlinge band met je hond, is het grote
voordeel ook dat je hond altijd is aangelijnd. Ook in
Canitrailen
aanlijngebieden kan je hond op deze manier lekker
Sinds kort is er naast bovengenoemde wedstrijden nog rennen. Daarnaast zullen de spieren van je hond zich
een nieuwe vorm van canicrossen en dat is het canisterker gaan ontwikkelen, wat een positief effect
trailen waar Rosie en ik aan meedoen. Bij canitrailen
heeft op het voorkomen van gewrichtsproblemen.
werkt het op dezelfde manier als bij het canicrossen,
Zelf merk ik ook een positief effect op mijn spieren
alleen is de afstand van de wedstrijd langer, vanaf
en snelheid door het trainen met Rosie op onver10 kilometer tot wel 30 kilometer. Net als bij een
harde ondergrond en met snelheden die ik normaal
normale trail is hierbij de snelheid en het wedstrijdniet haal. Sinds ik met Rosie train is mijn 5km tijd van
element onderschikt aan de beleving.
23 minuten naar ongeveer 20 minuten gegaan!
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 woningbouw
 utiliteitsbouw
 stadsvernieuwing
 projectontwikkeling
 vastgoedbeheer

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.

Jan Tomstraat 6 - Lekkerkerk - Telefoon: (0180) 66 17 66
E-mail: aannemingsbedrijf@martens-bouw.nl - Website: www.martens-bouw.nl
0052335.indd 1
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EL X Pro
Eindelijk een sport drank zonder veel suiker: ELX Pro
ELX Pro is de eerste heldere en dorstlessende proteïne water van Nederland!
ELX (spreek uit als ilix) Pro is de ideale sportherstel drank; spierherstellend, makkelijk
in gebruik, licht op de maag en lekker. Het is een koolzuurvrije, isotone hersteldrank op
basis van proteïne en water. Bovendien is ELX Pro low sugar, low energy en high protein.
Als sporters misten we een makkelijke en lekkere hersteldrank in de markt. Naast water
konden we na het sporten alleen gebruik maken van high energy (suiker) drinks.
ELX Pro is o.a. gemaakt van wei en heeft daardoor de kracht van een proteïne shake maar
drinkt weg als een water; hydraterend en herstellend.
Het is glutenvrij, heeft 0% vet en zo'n 80% minder suiker dan een frisdrank of energy
drink. Het bevat geen kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen en is vrijwel lactose-vrij.
Echt de moeite waard om te proberen.
Een ﬂesje van 0,5 liter kost €4,- en kan besteld worden bij www.elxdrinks.com en
bij Bol.com.
Wilma Teekens
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AV START ORGANISEERT
DE KRIMPENERWAARD HALVE MARATHON

DE HALVE MARATHON MAAKT DEEL UIT VAN DE BOMENWACHT NEDERLAND COMPETITIE

HALVE MARATHON
WANNEER:
WAAR:
AANVANG:

ZONDAG 12 MAART 2017
“LOETBOS”, LOET 6, 2941 LB LEKKERKERK
11.00 UUR

INSCHRIJVEN EN AFHALEN STARTNUMMERS VANAF 09.30 UUR
PARCOURS:
VERHARDE-, HALF VERHARDE- EN GRASPADEN (TRAIL)
KOSTEN:
€ 7,50- VOORINSCHRIJVING (VAN 1-1-2017 T/M 1-3-2017)
€ 12,50- NA INSCHRIJVING
TEVENS KUNNEN DE VOLGENDE AFSTANDEN GELOPEN WORDEN
10 KM KAMPIOENSCHAP VAN DE KRIMPENERWAARD
AANVANG:
KOSTEN:

11.05 UUR
€ 5,- VOORINSCHRIJVING (VAN 1 JANUARI 2017 T/M 1 MAART 2017)
€ 6,- NA INSCHRIJVING

5 KM LOOP
AANVANG:
KOSTEN:

11.05 UUR
€ 5,- VOORINSCHRIJVING (VAN 1 JANUARI 2017 T/M 6 MAART 2017)
€ 6,- NA INSCHRIJVING

JEUGD LOOP 1500 meter
AANVANG:
10.30 UUR
INSCHRIJVEN: TER PLAATSE
KOSTEN:
GRATIS

VERBETERING PARCOURSRECORD'S

HALVE MARATHON 100,- EURO
MANNEN
IVO BIJL
VROUWEN
SIGRID MARTIN

1:13:18
1:29:48

10KM
MANNEN
VROUWEN

25,- EURO
KHALID MOKTARI
SARISSA DE VRIES

0:35:07
0:37:48

5KM
MANNEN
VROUWEN

25,-EURO
YORBEN RUITER
MARIA EVORA

0:16:27
0:19:10

VOOR INSCHRIJVEN, INFORMATIE EN UITSLAGEN KIJK OP:
W W W . A V START.NL
INLICHTINGEN: MELS VAN DER RUIT, MELGERT46@GMAIL.COM

Dekker Transport
en Tankopslag
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HE T IS VOOR NI KS M A RAT HON
Beste Startters ,
Op zondag 27 november liep ik de HET IS VOOR NIKS MARATHON
Bij inschrijving dacht ik al van hoe is het mogelijk .
Na een autorit van zo,n 120 km kwamen Martin Rath en
Ab Buitendijk om ongeveer 08.00 uur aan in het plaatsje Geldrop .
Waar het allemaal zou plaats vinden de 6 km,10 km, 15km,
halve marathon, 30 km en de hele marathon zowel als wandelaar
en als hardloper .
Melden in de recreatie hal vanaf 7.30 uur startnummer afhalen en onder genot van een bakkie 0,80 euro
en een eigen meegenomen lunch werden wij hartelijk verwelkomt door de organisatie.
Het omkleden was in de nabij gelegen sporthal op zo,n 50 meter vanaf recreatie hal. Prima faciliteiten
met voldoende kleedkamers en douches .
Tevens konden wij onze tas met spullen afgeven in een bewaakte sporthal.
De start was om de hoek op zo,n 100 meter van de sporthal.
Totaal mogen er 1200 deelnemers meedoen verdeeld over alle afstanden incl. de wandelaars.
Het startsein klonk om precies 10.00 uur voor de hardlopers onder het genot van een dweil orkest .
De loop over 42 km en trouwens ook de andere lopen ging over 85% onverhard terrein een fantastische
route met karrenspoor paden .smalle paden en zandpaden door de prachtige natuur met uitstekende
verzorging onderweg. Wel een zwaar parcours vrijwel geheel autovrij en door een schitterende natuur.
Hoe kan je dat voor niks doen vraag je je af je moet dan wel aardig wat sponsors hebben.
Er worden tegenwoordig heel wat wedstrijden georganiseerd waar je best wel aardig moet bijdragen om
mee te mogen lopen.
Dan is deze loop wel een heel extreem voorbeeld maar wij als AV START organiseren,toch ook wel
degelijk voor een groot aantal lopers een aantal wedstrijdjes met als doel iedereen is van harte welkom
om mee te doen voor een beperkt budget we zullen het maar noemen HET ZIJN DE BIJNA VOOR
NIKS WEDSTRIJDEN .
Ik heb bewust voor deze marathon gekozen omdat het mijn 40 ste marathon was. Je begrijpt het wel ik
heb voor de andere marathons ﬂink moeten dokken (behalve die van AV START) dus ik dacht dit is een
prettige uitzondering op de regel.
Deze marathon is een aanrader voor iedere marathon loper(ster) ,prachtige natuur, zware ondergrond
,geweldige organisatie veel vrolijke medewerkers (vrijwilligers)gewoon een keer doen.
Wij Richard Groenendijk, Martin Rath, Cor Terlouw en
Ab Buitendijk hebben genoten van deze bijzondere en unieke
(Trail) loop.
Ook voor de wandelaars een geweldige route met prima verzorging.
Alvast ﬁjne feestdagen en het allerbeste en een goede gezondheid
voor 2017 en natuurlijk een sportief goed jaar met nog heel
veel van dit soort wedstrijden.
Met sportieve groeten Ab Buitendijk
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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
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down
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De wa nd el i ng
Onze jaarlijkse wandeling stond op 25 september voor de 17de keer op het programma .
Ooit ontstaan op een feestavond van AV START zou een wandeling over verharde en onverharde paden
net zo zwaar zijn als een marathon over verharde paden.
Vanwege het 25 jarig bestaan van onze vereniging waren er wederom twee afstanden één van 25 km en
één van 42 km.
Na 17 keer denk je hoe is het mogelijk in de Krimpenerwaard zoveel verschillende wandelingen te
maken.Vraag het maar aan onze wandelingen route expert Rob Mul en zijn antwoord is we maken de
50 vol want er zijn nog volop plekken waar we nog nooit geweest zijn.
Dit jaar was de medewerking van de boeren waar we over hun weilanden en erven liepen fantastisch.
De weersomstandigheden waren ons wederom bijzonder gezind.
Met zo’n 100 wandelaars op de 25 km en 22 op de 42 km was de opkomst geweldig.
Onderweg werden we door AV START getrakteerd op kofﬁe met appeltaart vanwege het
25 jarig jubileum.
Een heerlijke onderbreking na 14 km op een prachtige locatie in Bergambacht de Arendshoeve.
Ook stond daar Mels met het gebruikelijke appeltje en ﬂesje drinken voor onderweg, prima geregeld.
Na zo’n 4,5 uur kwamen de eerste wandelaars van de 25 km aan bij De Loet en werden daar
verwelkomt door Marriet en Mels met een applaus en een oorkonde.
De 42 km wandelaars deden er iets
langer over wel zo’n 8 uur maar het
was het wandelen waard.
Onze speciale dank gaat uit naar Amicitia
voor het regelen van de kofﬁe en thee
bij de start in de Loet.
Natuurlijk bedanken we Rob Mul voor
het uitzetten van de geweldige routes.
Iedereen was na aﬂoop zeer tevreden
over de wandelingen en komen zeker
volgend jaar weer terug.
Heeft u dit keer de wandelingen niet
gelopen dan heeft u echt wat gemist
maar geen probleem volgend jaar
bent u van harte welkom en denk
erom die 42 km is haalbaar u moet het
zeker een keer proberen.
Fijn dat u er dit jaar bij was graag
tot volgend jaar.
De wandelcommissie Rob, Mels en Ab
bedankt iedereen voor het mee lopen
en de vrijwilligers voor hun hulp.
Ab Buitendijk
p.s een wandeling van 42 km is minder
zwaar als een marathon hardlopen is
mijn conclusie maar de meningen zijn
wel een beetje verdeeld denk ik.
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Hardlopen
Veiligheid en uitrusting
Wil je zonder blessures en met plezier hardlopen?
Stel je zelf de volgende vragen vóór je begint met
hardlopen:
Heb ik geschikte hardloopschoenen?
Draag de de juiste hardloopkleding?
Ga ik alleen lopen, met een maatje of met
een loopgroep?
Hoe ga ik mijn training opbouwen?
Hardloopschoenen
Hardlopers hebben de keus uit steeds betere schoenen, die passen bij hun voeten, landingspatroon en
loophouding. Dat verkleint de kans op blessures
aanzienlijk. Dankzij de geavanceerde researchlaboratoria van vooraanstaande sportschoenfabrikanten
zijn er hardloopschoenen van steeds betere kwaliteit
beschikbaar.
De tijd dat sporters gymnastiekschoenen moesten
dragen bij alle sporten, is dus echt voorbij! Elke sport
heeft tegenwoordig zijn eigen, speciﬁeke schoen.
Ben je klaar om nieuwe schoenen te gaan kopen?
Bekijk 17 tips voor de aankoop van nieuwe hardloopschoenen en kom thuis met de schoenen die passen
bij jouw voeten, landingspatroon en loophouding.
Overpronatie
De manier van lopen, ofwel afwikkeling van de voet,
beïnvloedt de kans op een blessure. Zakken enkel
en voet tijdens de landing op de grond en bij de
voetafwikkeling te veel en te abrupt naar binnen?
Dan is er sprake van ‘overpronatie’. Dat vergroot de
kans op blessures, zoals achillespeesontstekingen of
beenvliesirritaties. Er zijn schoenen die overpronatie
tegengaan.
Hoe herken je overpronatie?
Bekijk de stand van de hielkap bij je huidige hardloopschoenen. Is die naar binnen gezakt? Dan is sprake
van overpronatie.
Vraag iemand anders om een keer achter je te lopen
tijdens het hardlopen. Die persoon kan dan zien
wat er gebeurt met de hielkap van je schoenen bij
de voetafwikkeling. Het beste kun je dit doen op
een lopende band, bijvoorbeeld in een sportschool.
Houd wel in je achterhoofd dat je op zo’n band soms
anders loopt dan buiten. Dit kan zorgen voor een
andere voetafwikkeling dan normaal. Concludeer niet
te snel dat overproneert.
Laat je ‘loopbeweging’ opnemen met een
videocamera . Bekijk de video dan vertraagd,
zodat je kunt zien of je overproneert.
Een sportmedische instelling, sportspeciaalzaak,
schoenenadviescentrum of orthopedische
schoenmaker kunnen helpen bij het stellen
van de diagnose.

Wat kun je doen tegen overpronatie?
Heb je last van overpronatie? Koop dan speciale
hardloopschoenen die dit tegengaan (zogenaamde
anti-pronatieschoenen). Bij deze schoenen is de
binnenkant van de tussenzool van harder materiaal
dan normaal. De zool kan zo meer weerstand bieden tegen het naar binnen kantelen van de voet na
het landen op de grond.Wanneer je met één voet
overproneert, betekent dit niet automatisch dat je
dit met de andere voet ook doet. Koop je nieuwe
schoenen? Stem het type schoen dan af op de voet
die de meeste klachten geeft.
Heb je geen overpronatie? Koop dan geen speciale
hardloopschoenen die dit tegengaan. Die werken
alleen als je daadwerkelijk overproneert. Als je ze
draagt terwijl je een normale voetafwikkeling hebt,
kan je te veel naar buiten gaan lopen. Dat vergroot
juist de kans op blessures.
17 tips voor het kopen van hardloopschoenen
1.
Koop schoenen die speciaal voor hardlopen
zijn gemaakt en aansluiten bij jouw behoeften,
en bij jouw type voeten.
2.
Laat je adviseren door een deskundige verkoper: Door de grote ontwikkelingen bij de
productie van sportschoenen, is het lastig zelf
de juiste schoen uit te zoeken. Loop op een
rustig moment – dus niet op een drukke
zaterdagmiddag – de sportzaak. Dan heeft
de verkoper alle tijd voor je.
3.
Kies schoenen die passen bij jouw looppatroon. Het idee bestaat dat als je schoenen
draagt die passen bij jouw looppatroon, het
je minder kracht kost om te blijven hardlopen.
4.
Kies schoenen die jij comfortabel vindt zitten.
Wat voor jou een comfortabele schoen is,
hoeft dat niet voor een ander te zijn.
Pas hardloopschoenen daarom altijd.
5.
Een andere reden om hardloopschoenen te
passen is dat ze worden verkocht in verschillende lengtematen en een maat is geen
objectief gegeven, maar verschilt per land,
per merk en soms zijn zelfs schoenen van het
zelfde merk niet eens gelijk. Ook is zelden
aangegeven wat de breedte is van een
schoen.
6.
Bedenk vooraf waarvoor je de schoen wilt
gebruiken. Ga je hardlopen op geasfalteerde
wegen? Kies dan een schoen met grote
schokabsorptie en weinig proﬁel. Ga je op
een zachtere ondergrond lopen? Dan is een
stevige schoen met een grover en hoger
proﬁel het beste.Wedstrijdschoenen zijn
alleen geschikt voor de betere-professionele
loper. Die schoenen zijn zo licht mogelijk,
maar dat gaat ten koste van de schokabsorptie, stevigheid en duurzaamheid.
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Hardlopen (vervolg)
7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

Koop nieuwe schoenen voordat de oude
versleten zijn. Als je schoenen versleten zijn,
sluiten ze wellicht niet meer aan bij je looppatroon en zitten ze niet meer comfortabel.
Hierdoor kun je onbewust anders gaan lopen
en loop je mogelijk meer kans op blessures.
Loop je (bijna) iedere dag? Zorg dan voor
2 paar hardloopschoenen: je hebt dan ook de
gelegenheid om nieuwe schoenen in te lopen,
en je voeten te laten wennen aan de nieuwe
exemplaren.
Pas de schoenen aan met de sokken die je ook
draagt tijdens het hardlopen. Alleen zo voel je
goed of de schoen goed past.
Pas schoenen aan het einde van de dag. Dan
zijn je voeten iets groter, doordat er meer
vocht in zit. Haal tijdens het passen ook de
veters eruit en wandel even rond. Slipt de
schoen van achteren? Dan is hij te groot of te
breed bij de hiel. In de lengte moet er genoeg
ruimte over zijn voor de tenen. Je hebt ongeveer 0,5 tot 1 cm ruimte nodig tussen de
toppen van de tenen en de schoenrand.
Kies een schoen met een hielkap die de hiel
voldoende ﬁxeert en stuurt: dit is van belang
tijdens het landen en afzetten. Is de hielkap
te laag? dan slipt je schoen snel. Is de hielkap
te hoog? dan loop je een groter risico op
een achillespeesblessure.
Stem de zool af op de ondergrond. Elke zool
heeft een proﬁel en er bestaan verschillende
soorten proﬁelen. Kies er eentje met voldoende grip op de ondergrond waarop je
loopt.
Kies een schoen met een goed buigpunt in de
zool, onder de bal van je voorvoet.
Stem de schoenleest af op de vorm van je
voet: er bestaan verschillende soorten leesten,
zoals ‘rechte’ of gezwaaide’.
Neem bij klachten aan je voeten contact op
met de fysiotherapeut, podotherapeut of
sportarts. Zij kunnen nagaan of je klacht
mogelijk is op te lossen met een inlegzooltje.
Zo’n aangemeten voetbed of ‘sport inlay’ of
‘sportsteunzool’ kan een orthopedisch
schoenmaker aanmeten. Dergelijke zolen
kunnen blessures voorkomen, mits goed
opgemeten. Is dit niet het geval, dan kunnen
ze juist blessure veroorzaken. Meer weten
over sportsteunzolen. Lees hier verder
Kijk of de naden van de sport schoenen wel
goed gestikt zijn. Er mogen geen harde stikranden op de verkeerde plek zitten. Zo’n rand
kan voor problemen, zoals blaren, zorgen als
hij bijvoorbeeld boven de tenen zit.
Neem ruim de tijd om hardloopschoenen te
vinden: ze moeten qua pasvorm echt bij je

voeten aansluiten, en bij jouw manier van
bewegen.
Te veel informatie?
Print bovenstaande 17 tips uit en neem ze mee naar
de sportzaak!
Hardloopkleding
Goede hardloopkleren zijn belangrijk, want die
houden je warm in de winter/ koel in de zomer
en droog. Het materiaal moet soepel zijn, optimaal
vocht opnemen en afvoeren en je beschermen tegen
water en wind. Lees meer over:
•
het drielagensysteem
•
onderkleding
•
hardloopshirt
•
hardloopjack
•
hardloopbroek
•
sokken
•
handschoenen
•
muts
Het drielagensysteem
Als je droog en warm blijft tijdens het hardlopen,
loopt dat prettiger en veiliger. Draag dus een hardloop-outﬁt die bestaat uit drie lagen:
een vochtafvoerende laag (onderkleding en sokken);
een isolerende laag (hardloopshirt, hardloopbroek),
en een beschermende laag (hardloopjack, muts,
handschoenen)
Op deze manier loop je een stuk comfortabeler en
kun je je eigen kleding in elk jaargetijde makkelijk
aanpassen aan uiteenlopende weersomstandigheden.
Laag 1:Vochtafvoerende laag
Onderkleding
•
Onderkleding is de eerste laag van het
drielagensysteem en zit strak om je lichaam.
In de winter draag je deze laag om goed warm
te blijven. Maar ook de sport BH voor
vrouwen behoort tot de onderkleding. Een
belangrijk kledingstuk, die door veel vrouwen
nog wordt onderschat.
•
Thermische onderkleding is gemaakt van
speciale, superdunne stof. Dat zorgt ervoor
dat zweet makkelijker wordt afgevoerd.
Daardoor koelt je lichaam niet onnodig af.
Het is wel belangrijk om consequent te zijn
en thermische kleding te dragen op zowel
je boven- als onderlichaam. Anders heeft
het weinig effect.
•
Om je armen tegen de kou te beschermen
kun je ook armstukken aantrekken. Deze kun
je oprollen als je opgewarmd bent.
Laag 2:Tussenkleding
Hardloopshirt
•
Hardloopshirts zijn er met lange, halﬂange,
korte of geen mouwen. Deze laatste shirts
heten ook wel ‘jerseys’ en zijn er in verschillende materialen en diktes.
•
In de winter werkt zo’n shirt perfect als
tweede laag: het houdt de warmte vast.
In de zomer, wanneer het warm is, heb je
genoeg aan alleen een dunne isolerende laag,
om fris en droog te blijven.
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h ar d l o pe n (v e rvolg)
Hardloopbroek
•
Veel hardlopers vinden het prettig om een
strakke broek, een tight, te dragen, die vocht
afvoert. Zo’n tight is er in diverse stoffen en
lengtes: kort, half lang of lang. Er zijn ook
speciale winter-tights. Op de bovenbenen is
de stof dan iets dikker en ruwer, waardoor je
beter beschermd bent tegen de kou. Tegenwoordig zijn er ook compressie-tights te koop.
Deze broek reduceert volgens de beschrijving
de hersteltijd en zorgt ervoor dat je spieren
minder lang pijnlijk aanvoelen. De bewegingen
van de quadricepsen kuitspieren zijn geconcentreerder, zodat er minder energie verloren
gaat, doordat ze heen en weer schudden.
Andere beloftes: minder kramp, minder risico
op blessures en efﬁciënter lopen. Gebieden die
gevoelig zijn voor blessures zijn beter ondersteund waarbij de broeken een ‘knijpende’
beweging maken bij de probleemzones.
(Bron: beterhardlopen.nl)
•
Vind je het niet prettig om in zo’n strakke
broek te lopen? Koop dan ‘running pants’.
Dat zijn iets ruimere broeken van hetzelfde
materiaal als een hardloopjack.
Laag 3 Beschermende laag
Hardloopjack
•
Een hardloopjack is de derde laag van het
drielagensysteem en zorgt ervoor dat je
kleding goed ademt. Zo wordt het vocht uit
onderkleding afgevoerd. Een goed hardloopjack
beschermt je ook tegen wind en water.
•
De stof van het jack moet op een bepaalde
manier geweven zijn: zo dat het transpiratievocht naar buiten laat gaan, maar regendruppels
niet binnenlaat.
•
Draag je een katoenen shirt onder een speciaal
hardloopjack? Dan heeft dat dure jack weinig
effect. Een katoenen shirt houdt namelijk vocht
vast, wordt daardoor zwaar en gaat aan je huid
plakken. Zorg dus voor een speciaal hardloopshirt onder je hardloopjack.
Sokken
•
Een aanrader zijn speciale hardloopsokken
zonder naden. Die voeren vocht beter af en
voorkomen blaren.
•
Duurdere hardloopsokken hebben vaak ook
hiel- en teenbescherming, en een merkteken,
zodat je kunt ziet wat je linker- of rechtersok is.
•
Wil je minder trillingen op je kuiten en je
herstel bevorderen? Dan helpen mogelijk
(voetloze) sportcompressiekousen.Trek die
wel altijd na het sporten weer uit, om een
eventuele stuwing van bloed en vocht te
voorkomen. Als je stilzit met de kousen aan,
knellen ze je benen af en kunnen bloed en
vocht moeilijk doorstromen naar de rest van je
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lichaam. Overigens is het gunstige effect van
sportcompressiekousen niet wetenschappelijk
bewezen. De theorie is dat de kousen de druk
rond je kuit verkleinen door de hoge druk die
je rond je voet uitoefenen. Maar om de juiste
druk te garanderen, zou wel een goede
meting nodig zijn.
Handschoenen
•
Hardloophandschoenen zijn wat dunner dan
normale handschoenen. Ze beschermen je
handen tegen de kou, maar voeren door het
speciale materiaal vocht beter af dan gewone
handschoenen
•
Is het heel erg koud? Draag dan thermische
handschoenen.
Muts
•
Via je hoofd verlies je veel warmte. Draag
daarom een muts of hoofdband als het erg
koud is. Vergeet ook niet je nek te beschermen. Dit kan middels speciale hardloop shawls.
•
Bescherm ook je lippen, gezicht en handen
tegen de kou, bijvoorbeeld door ze in te
vetten met vaseline.
Opbouw training
Naast een goede warming-up, cooling-down en
spierversterking zijn nog andere zaken van belang
om veilig en blessurevrij te lopen:
•
Bouw je niveau langzaam op.
•
Zorg voor een goede hardlooptechniek.
•
Draag geschikte hardloopschoenen.
•
Onderga een sportmedisch onderzoek als je
begint met hardlopen of na een blessure.
Willen presteren: het risico
Ben je als hardloper lid van een atletiekvereniging?
Dan wil je waarschijnlijk je prestaties verbeteren, en
je grenzen verleggen.Vooral als het loopseizoen van
start gaat, voeren veel mensen het aantal trainingen
per week snel op. Hetzelfde geldt voor het aantal
kilometers dat ze rennen.
Steeds meer presteren, geeft een ‘kick’, maar verhoogt helaas ook de kans op blessures.Voorkom dat
door je niveau langzaam op te bouwen en houd je
aan de volgende vuistregels:
•
Schat je belastbaarheid en prestatie reëel in.
•
Bepaal een intensiteit voor je training die
passend is
•
Zorg voor regelmaat en variatie.
•
Train je maximale hartslagfrequentie.
•
Bouw je training op met vaste onderdelen.

24

Py lonen gezoc ht !!!
Voor het uitzetten van de parcoursen van onze
diverse loopjes willen we meer gebruik gaan maken
van pylonen i.p.v. paaltjes met afzetlint, pylonen
kopen is natuurlijk een optie, maar crowdfunding is
mooier.
Met andere woorden, heeft een van jullie nog een
voorraadje pylonen liggen welke toch niet gebruikt
worden ?
Daarbij valt ook te denken aan pylonen van bedrijven welke omdat ze mogelijk niet meer voldoen
aan de huidige regelgeving niet meer gebruikt
worden maar voor ons doel nog prima geschikt
zijn.
Heb je er een of meer beschikbaar, laat het ons
weten,
Wedstrijdcommissie a.v. Start 06-53123313
Aanvullend nieuws,
De werkgever van Kees van Limborgh (SPIE) heeft
24 pylonen ter beschikking gesteld.
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