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Uw kennispartner in bomen
Bomenwacht Nederland is een onafhankelijk adviesbureau,
gespecialiseerd in boom technische projecten.
U kunt bij ons terecht voor een objectief advies op het gebied van
boomveiligheid (VTA), verplantbaarheid, groeiplaatsverbetering of
duurzaam bomenbeheer.
Daarnaast ondersteunen wij u op het niveau van beleid en strategie en
verzorgen wij opleidingen en cursussen op het gebied van bomenbeheer
en -beleid.

Meer weten?
Kijk dan op onze website www.bomenwacht.nl of neem contact met ons op.
Wij zijn u graag van dienst.
Bomenwacht Nederland
Postbus 240
2900 AE Capelle aan den IJssel
T
E

(010) 264 65 55
info@bomenwacht.nl
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van de voorzitter
Onder het genot van een oliebol en
een drankje zal de nieuwjaarsreceptie op maandag 7 januari 2019 vanaf
20.00 uur plaatsvinden in het clubhuis.

seerd werd was dit jaar een echte veldloop.
Het ledental is in 2018 licht teruggelopen naar
215 leden.
Het aantal jeugdleden heeft zich wel positief
ontwikkeld een stijging naar 34 leden.

Mocht de ijsbaan (on)verhoopt open zijn, dan
zoeken we een andere datum.

De vooruitzichten voor 2019 zijn positief. Hopelijk
worden de trainingen goed bezocht en staan er
weer mooie wedstrijden op het programma. Er
zal ook in het voorjaar weer een beginnerscursus
starten. “Bomenwacht Nederland” zal ons in 2019
voor het laatste jaar sponsoren.
Ik hoop dat iedereen weer voldoende inspiratie vindt om er een mooi en sportief jaar van te
maken.

Wat gebeurde er het afgelopen jaar?
2018 was een normaal jaar. Dankzij de vele
ijverige vrijwilligers liepen de trainingen, de wedstrijden en de beginnerscursus volgens schema.
De trainingen werden over het algemeen goed
bezocht.

Ik eindig met jullie allen Prettige Kerstdagen en
een Voorspoedig, Gezond en Goedlopend Nieuwjaar toe te wensen.

Het wedstrijdprogramma is ook in 2018 goed
verlopen.
In de “Bomenwacht Nederland”-competitie hebben 97 senioren één of meer wedstrijden gelopen. De Oliebollenloop op 31 december kan het
aantal nog doen stijgen.
Het aantal deelnemers aan de wedstrijden bleef
daarmee op peil.
De veldloop die voor de derde keer georgani-

John Iseger
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Ouderwets
lekker pannenkoeken eten!

IETS TE VIEREN?
Verjaardag, trouwdag of een ander
jubileum vieren? Wij verzorgen dit graag!

U ku nt bij ons ook
terecht voor
kinder- én grote
me nse nfees t jes!

Ons restaurant is 7 dagen per week geopend.
Geniet van een smaakvolle avond in de polder.
3-gangen diner vanaf € 36,50

Molenlaan 16 - Bergambacht
Telefoon (0182) 351 300

Molenlaan 14 - Bergambacht
Telefoon (0182) 303 100
www.arendshoeve.nl

www.pannenkoekenrestaurantonderdemolen.nl

Stel zelf uw drie
gangen menu samen

Partycentrum Amicitia in Lekkerkerk is
één van de mooiste en oudste feestlocaties in de Krimpenerwaard.

Van dinsdag t/m donderdag: € 17,50
Vrijdag & zaterdag: € 19,50

Door altijd te luisteren naar wat u wilt met
uw feest kunt u genieten van een onvergetelijk samenzijn. We ontvangen u
én uw gasten graag in één van onze 6
zalen. Pas als u tevreden bent, zijn wij
dat ook. Da’s in het bijzonder Amicitia!

Uitbreiding tot een vier gangen menu voor
maar € 4,50 extra. Kies dan een extra
voorgerecht of nagerecht van de kaart.
Kijk voor onze gerechten op huisjevandezeeuw.nl

Raadhuisplein 1 - Lekkerkerk
Telefoon (0180) 66 16 67
www.amicitia-lekkerkerk.nl

Korte Achterweg 2 - Lekkerkerk
Telefoon (0180) 66 97 61
www.huisjevandezeeuw.nl
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Ledenadministratie
Contributie
De contributie wordt ieder jaar tijdens de
Algemene Ledenvergadering voor dat betreffende jaar vastgesteld.

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.

Voor 2017 gelden de volgende bedragen:
Junioren		€ 15,=
Senioren / Veteranen € 30,=
Donateurs		
€ 7,=

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 kan middels het formulier
“opzegging lidmaatschap” dat op de website
www.avstart.nl kan worden gevonden.

Zo spoedig mogelijk na de Algemene Ledenvergadering zal de contributie van uw rekening
worden afgeschreven. U ontvangt circa 10 dagen
van te voren bericht via de mail.

Doorgeven van wijzigingen van contactgegevens
en/of woonadres dient te gebeuren per email
aan info@avstart.nl, of aan penningmeester@
AVSTART.nl

Nieuwe leden vullen bij aanmelding een inschrijf/machtigingsformulier in. Dit formulier kan via
de website www.avstart.nl worden ingevuld en
verzonden. U kunt het formulier ook uitprinten,
invullen en inleveren kan ook bij
		
Rinus van Meijeren
		
Jan Ligthartstraat 101
		
2941 SC Lekkerkerk.

Als u lid bent geworden van AVStart kunt u met
korting kopen bij onderstaand bedrijF.
‘t Groenehart Tuin en Parktechniek,
(10% korting op de aanschaf van een nieuwe machine), ZIE ADVERTENTIE

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.
De redactie en de uitvoering worden verzorgd door:
Bouke den Ouden: clubbladredactie@avstart.nl.
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trainingen

Trainen bij A.V. Start
Start biedt gedurende de week op vier avonden
de mogelijkheid om te trainen.
Op maandag wordt er snelheids- c.q. intervaltraining met maandelijks een heuveltraining
gegeven onder leiding van Ab Buitendijk, John
Iseger en Marylin Bruinsma 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 Martin Dijkstra, Marylin Labelle en Fred Noorlander 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 zeventien
jaar.
Daarnaast is er de groep van 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.
Eenmaal per jaar is er ook nog een drie maanden
durende beginnerscursus die van maart t/m juni
op de donderdagavond door Tim Schenk gegeven
wordt.
Naast deze doordeweekse trainingen is er op
zondag nog een officieuze training. Hier is formeel geen trainer aanwezig. Meestal is wel een
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 van Rotterdam.

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
Atletiek-vereniging 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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trainingen (vervolg)
Onze trainingsdagen en tijden zijn:
Maandag
Dinsdag
Woensdag

19:30 uur
19:00 uur
19:00 uur

Donderdag

19:00 uur
19:00
19:00

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, 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
Niveau: 10 km binnen het uur kunnen lopen, geen trainer
aanwezig!

Zondag

09:30

Trainers

Arie Visser
Ab Buitendijk
John Iseger
Marylin Bruinsma Labelle
Martin Dijkstra
Fred Noorlander

Jeugdtrainers

Beginnersgroep

De Dekker Groep

Hans van Wurmond
Marleen Vermeij
Remco Roest
Tom Boesberg
Rob Mul

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

8

Verlichting paden Weydehoeck.
bestelling van materialen en opdrachten voor het
werk over te gaan.
Zoals het er nu uitziet zal er per 22 maart verlichting zijn langs de paden van de Weydehoeck.
Elke 50 meter komt er dan een vleermuisvriendelijke lantaarnpaal te staan.
Nadat ook de paden zijn verbeterd hebben we er
een erg goede trainingsmogelijkheid in donkere
tijden bij.

Na veel voorwerk door vooral Rob Mul en Mels
van der Ruit is de kogel door de kerk.
De Omgevingsvergunning is verleend. De cofinanciering van de Groenalliantie is akkoord. De
giften aan AV Start door diverse verenigingen,
het bedrijfsleven en deelnemers van “Mels op
Zondag” komen soepel binnen. Het financiële
plaatje is daarmee bijna rond.
Als je het project toch nog een extra financieel
zetje wilt geven dan kan dat door te storten op
bankrekening NL15RABO0335700101 t.n.v. AV Start.
Alles bij elkaar zal dit voldoende zijn om tot

John Iseger

H a r d lo p e n i n d e ko u
Ieder lichaam reageert anders op winterse weersomstandigheden. Dit hangt, naast de buitentemperatuur, af van meerdere factoren zoals bv windsnelheid, conditie, kleding en fysieke toestand van
de sporter. In dit artikel enkele waardevolle tips
tegen hardlopen in de kou.

Hierbij is G de gevoelstemperatuur, T de gewone
buitentemperatuur (beide in °C ) en B de windkracht (in eenheden Beaufort). In de grafiek staat
de gevoelstemperatuur als functie van de gewone
temperatuur en de windkracht.
Zoals we zien in de grafiek kan de gevoelstemperatuur bij harde wind makkelijk 10 °C lager
zijn dan de gewone buitentemperatuur. Kijk hoe
de wind staat en loop in het begin van je training
tegen de wind in. Dat vergroot het koude gevoel.
Loop daarna terug met de wind in je rug, zodat als
je bezweet en vermoeid bent je lichaamstemperatuur weer stijgt.

Tip 1: Check de weersvoorspellingen
Bij harde wind daalt de gevoelstemperatuur sterk
ten opzichte van de gemeten temperatuur. Deze
‘windkoude’ (‘windchill’ in het Engels) wordt
veroorzaakt doordat de wind het isolerende laagje
lucht rondom de huid wegblaast. De gevoelstemperatuur kan berekend worden met de formule101: G= 13+ 0,62T-14B0,24+0,47 TB 0,24.
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AD Autobedrijf D. Spek
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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H a r d lo p e n i n d e ko u
Tip 2: Gebruik laagjes

Tip 5: Hou rekening met je lichaamsbouw

Gebruik kledinglaagjes om je goed te isoleren tegen
de kou. Draag geen katoen! Dit houdt vocht vast
waardoor je het snel koud zult krijgen. Denk aan
ademende onderkleding als eerste laag op je huid.
Eventueel zelfs thermisch ondergoed als het echt
koud is.
In de literatuur staan richtlijnen voor het aantal isolerende lagen kleding als functie van de gevoelstemperatuur en de loopsnelheid. Bij gevoelstemperaturen in
de buurt van het vriespunt zijn theoretisch 2 beschermende lagen nodig en in de praktijk tenminste
3. Met name wanneer de kleding nat kan worden en
zijn isolerende functie verliest zijn 3 lagen essentieel.
Wanneer de loopsnelheid daalt tot een wandeltempo zijn zelfs 4 lagen vereist. De invloed van de
loopsnelheid is dus aanzienlijk; in rust zijn 4 keer
zoveel lagen nodig bij een snelheid van 16 km/h.

Kleine en magere mensen zijn extra kwetsbaar in de
kou. Dit komt doordat de verhouding lichaamsoppervlak/gewicht bij deze mensen groter is. Hierdoor
moeten ze relatief meer warmte produceren om
afkoeling tegen te gaan. Een laag vetpercentage is
bovendien ongunstig omdat het lichaamsvet een
isolerende functie heeft.Tevens zorgen factoren
als vermoeidheid, slaaptekort, alcohol en medicatiegebruik ervoor dat je minder goed met kou kunt
omgaan. Daarnaast zijn mensen met een slechte
conditie of een chronische ziekte doorgaans gevoeliger voor kou. Behoor je tot een van de vooraf
genoemde groepen, wees dan dus extra alert!
Tip 6:Test je reactie op kou
Ga juist expres eens trainen bij koud, nat, ‘slecht’
weer. Kijk hoe je lichaam hierop reageert en pas de
training aan. Zo leer je hoe jouw lichaam hierop reageert. Op deze manier kun je je beter voorbereiden
bij volgende trainingen en wedstrijden.

Tip 3: Gebruik beschermende olie
Beschermende olie vormt een dun isolerend filmpje
op de huid, waardoor warmteverlies beperkt wordt.
Deze olie wordt ook veel gebruikt door wielrenners
die, nog meer dan hardlopers, last hebben van de
windkoelte. Bij ijzige kou kun je niet bedekte lichaamsdelen ook insmeren met vaseline. Het voordeel van vaseline is dat het nauwelijks wegspoelt bij
regen.

Tip 7:Train alternatief
Als het écht te winters weer is met verse sneeuw of
ijzel, sla dan gewoon een training over en zoek een
alternatieve training. Ga naar de sportschool voor
een training op de loopband of doe een andere vorm
van cardio. Een krachttraining is ook een goed alternatief en kan jou als loper een goede boost geven.

Tip 4: Zorg voor koolhydraatrijke voeding en
warme dranken tijden de training.

Bron : https://www.hardlopen.nl/artikelen/gezondheid/hardlopen-in-de-kou-7-tips

Bij sporten in de kou wordt meer energie verbruikt.
Meer koolhydraten zijn dus nodig voor zowel de
training als voor de warmtevoorziening.

11

� 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

22-12-2010 11:06:40

Slapen, een uitstekende training!
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tijden veranderen
Want, toen schreef je een stukje, of een gedichtje, en dat bracht je dan op de fiets naar Ria
en een paar weken later kreeg je een stapeltje
Startseinen om te bezorgen, in Krimpen aan den
IJssel. De digitale wereld heeft veel veranderd.
Misschien was ik uitgeschreven of uitgedicht,
misschien starten we een mooite traditie nu
weer op. Wat ook veranderd is, is mijn leeftijd.
Natuurlijk zijn er ook bij av Start van die wonderlopers die ver na hun pensionering hun afstanden makkelijk lopen. Mijn trouwe trainingsmaat
Ab Buitendijk houdt het bij twee marathons per
jaar, eind november nog in Gelderop bij de ’t Is
voor niks-marathon. Zuinige startleden: het is
een beetje uit de buurt, maar je mag gratis een
marathon lopen. Met prima verzorging onderweg.
Over de prachtige Strabrechtse Heide. Met veel
gezelligheid (die een beetje aan de gezelligheid
rond de Lekkerkerse Natuurmarathon doet denken). Ook prettig: je kunt er bijna alle afstanden
lopen, zie hun website. Schrijf rond 1 september
wel tijdig in.

Gelukkig brengt Ab het op om op zondagmorgen
op een in een heel laag tempo een paar kilometertjes mee te hobbelen, waarvoor natuurlijk
mijn dank.
Ik kom mijn schrikbeeld tegen: niet meer lopen.
Dat wil zeggen niet meer hardlopen. Natuurlijk
een flinke wandeling kan nog wel, met kniebrace
en wandelstok, elke week een uurtje zwemmen,
ook niet verkeerd. Wat meer fietsen, als het
droog is. Maar het is allemaal geen hardloopervaring. Wat is dat toch? Dat hardloopvirus. Urenlang over vaak dezelfde wegen en paden lopen.
Zweten. Hijgen. Aanzetten. Spierpijn. Kapotzitten.
Hitte, kou, stromende regen. Schuldgevoel (als je
een training mist). En toch mis je het. Jaloers kijk
ik naar hardlopers tijdens een wandeling. Op de
snelle jongens ben ik altijd al jaloers geweest,
toegegeven, maar ook met trimmers en joggers
(waar ik eerlijk gezegd vroeger toch een beetje
minachtend naar keek) zou ik nu zo willen ruilen.
Hardlopen. Het heeft te maken met vrijheid.
Tenzij je samen traint: jij bepaalt wanneer je de
voordeur dicht trekt, shirtje, broekje, schoenen,
meer heb je niet nodig. Hoe ver en hoe snel, je
bepaalt het allemaal zelf.

Alle mooie dingen in het leven lijken gratis en
voor niks. Zo is de toegang tot ons fietspadennetwerk helemaal gratis. Een fijne zonnetje
tijdens een lange duurloop: gratis! Ok, ook een
flinke storm en regenbuien kosten niets. Maar zo
vlak voor Kerst: vriendschap, belangstelling voor
elkaar, inzet en ondersteuning, ook tijdens een
wedstrijd: allemaal voor niks. Utopia: de wereld
zonder geld, natuurlijk een mislukt idee, maar
een klein gedeelte maken (amateur) sporters
zeker waar. Toegeven, als je bij Paris Saint Germain gaat voetballen gelden andere waarden en
normen.

Het heeft ook te maken met samen ergens naar
toe werken. Twel tainen, op vaste tijden. Werken
aan het halen van je doel, praten over nieuwe
en oude wedstrijden. Over omstandigheden en
tijden. Mijn mooiste ervaringen waren als je met
al of niet bekenden bijvoorbeeld op een (halve)
marathon oploopt. Als iemand wil opgeven, er
door heen zit. Even kijken, een paar bemoedigende woordjes, even de kop overnemen, tempo
beetje laten zakken en weer opvoeren, dan
samen over de finish. Handje, even elkaar toe
knikken is voldoende. Zo zouden we met elkaar
om moeten gaan in deze donkere dagen. Maak er
wat van!

Terug naar de polder. U mist uw dichter/columnschrijver misschien al een tijdje bij trainingen en
wedstrijden: klopt, mijn rechter knie is versleten.
Kraakbeen is weg zo meldde de MRI-scan.

Martin Rath
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verzekeren
bankieren

Financiële
dienstverleners
in de buurt

hypotheken

www.onderlingen.nl
Lekkerkerk

Schoonhoven

Benschop

Raadhuisplein 2
2941 BR Lekkerkerk
0180 - 66 16 44

Doelenplein 11
2871 CV Schoonhoven
0182 - 38 69 99

Dorp 201-B
3405 BD Benschop
0348 - 45 13 39

14

O p n a a r G e l d ro p
Het is ons jaarlijks uitje geworden naar Noord-Brabant op de laatste zondag in november.

Inmiddels door een aantal hekken gelopen met wat
smalle paadjes oppassen voor de stronken zei Guy
en wat gebeurde er daar lag Guy geen probleem
manneke zei hij tegen mij en stond weer op .
Jan (Belg) zei tegen mij hoeveel marathons heb jij al
gelopen dit is mijn 46 ste zei ik enthousiast tegen Jan
en jij Guy dit is mijn 10 de .
Ja dan moet je natuurlijk ook wel aan Jan (Belg) vragen hoeveel heb jij er gelopen hij zei tegen mij 23 .
Waarop ik reageerde dan moet je nog even door
voor je mij heb ingehaald.
Jan (Belg) zei tegen mij dit is m’n 24 ste dit jaar !!!!!!!!!
Het volgende hekje hield ik open voor hem (met
respect en een diepe buiging) en zei is dit een Belgen
mop. Jan (Belg) 55 jaar verpletterde mij nog meer
toen hij zei ik heb reeds 224 marathons over de hele
wereld gelopen.
Waar haal jij de tijd vandaan of zitten er in België 700
dagen in een jaar zei ik tegen hem .Ik probeer om
de 2 weken een marathon te lopen en heb een gezin
die ik behoorlijk inde watten leg anders kom ik er
niet aan Guy die andere Belg liep inmiddels zo’n 20
meter achter ons die was schijnbaar zo geschrokken
dat die spontaan even moest wateren.
Uiteraard hebben we op elkaar gewacht en liepen
we gewoon door maar ik moest toch wel even bijkomen van dit aantal dat ik met nog zo’n 7 km te gaan
om het wat rustiger aan te gaan doen.
Maar ik kreeg geen kans we blijven bij mekaar Ab jij
gaat ij het midden ik Jan (Belg) ga voorop en Guy jij
gaat achter en zo hebben gezamenlijk de 42,5 km
volbracht en kwamen we in en tijd van 4 uur en 1
minuut over de finish waar wij mekaar spontaan
knuffelde .
Inmiddels waren de andere 5 van ons gezelschap al
aan de drank en er stond gelukkig een heerlijke pul
voor me klaar. In de kantine speelde ook nog een
bandje en was er ook een tombola waar je op je
startnummer ook nog een prijs kon winnen.
Ik had helaas geen prijs maar als ik prijs had zou er
deze dag maar een deze verdient hebben ja zeker
onze Belg Jan met z’n inmiddels 225 marathons .
Waar blijf ik nou met m’n 46 ste nou een ding weet
ik zeker die 225 ga ik niet halen wie weet kom ik aan
de 50............
Al met al weer een geweldig weekend in het Brabantse land .

Met 4 wandelaars en 2 hardlopers op naar Brabant
,hotelletje geboekt voor 2 nachten .
Wat gedaan aan cultuur en flink wat ingeslagen in
een paar leuke knijpjes.
Ook volop gebunkerd want tenslotte staat ons morgen zondag 25 november aardig wat te wachten.
Na een goede nachtrust en een flink ontbijt op naar
Geldrop.
Bij aankomst wordt je heel spontaan begroet door
een aantal Brabanders (wat een heerlijk volk)
De naam van deze loop -Het is de voor niks loop- is
bedacht door een loper van deze hardloopclub
Lucas Klamer. Hij wilde een loop organiseren die
echt voor niks is het was de eerste keer al een
geweldig succes. Zelf heeft hij maar een keer mee
kunnen doen omdat hij veel te jong is overleden .
Zijn familie en de leden en het bestuur van IVN
hebben toen bedacht om deze unieke loop voor
te zetten. Nu inmiddels al zo’n 20 keer en er is een
limiet van totaal 1200 deelnemers.
Je kan dit parcours wandelen en hardlopen over verharde (4 km) en onverharde paden (38,5 km) echt
een trial parcours. Uniek van dit grotendeels onverharde parcours is dat je 6 km,10 km,15 km,21 km,30
km en 42,5 km kan wandelen en hardlopen.
Het zijn ook allemaal voor een groot gedeelte
verschillende routes en heel goed aangeven met 4
drinkposten. Omkleden in een grote sporthal met
een gezellige kantine de start is om de hoek op zo’n
50 meter van de sporthal ideaal dus.
4 gingen wandelen en 2 hardlopen Martin Rath 10
km en ikzelf 42,5 km.
De start voor wandelaars vanaf 7.30 uur tot 10.30
uur en voor de hardlopers om 10.00 uur de langste
afstanden en de kortere 10.05 uur.
Je hebt voor de 42,km 5 uur de tijd .
Na de start krijg je eerst een stuk verhard van ongeveer 1 km daarna komen de vele bospaden eerst
wat breed maar gauw daarna wat smaller.
Het is een schitterend parcours met onderweg bij
de drankposten thee, water, sap en koek geweldig
geregeld. Er zijn ook veel Belgen die meelopen en
dat heb ik onderweg wel gemerkt na zo’n 8 km kom
ik bij 2 Belgen te lopen (Guy en Jan) die ook de 42,5
km deden.

Sportieve groet AB (geen Belg)
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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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w o o r dzo e k e r

Oplossing elders in dit blad
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Oplossing wegstreep puzzle : RECORDVERBETERING
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samenloop voor hoop
SamenLoop voor Hoop: al meer dan honderd
deelnemers !

lotgenoten stilgestaan bij kanker én het
leven gevierd. Tijdens de loop zijn er optredens, verschillende ceremonies en allerlei
acties van deelnemers die op een bijzondere
wijze geld inzamelen voor wetenschappelijk
kankeronderzoek. De openheid en eensgezindheid maken van een SamenLoop een
evenement dat niemand onberoerd laat. Het
evenement wordt volledig door vrijwilligers
georganiseerd.
Deelnemers uit de gehele Krimpenerwaard
worden uitgenodigd om zich in te schrijven
voor deze bijzondere loop. Wellicht is er
onder de leden van Start ook animo om deel
te nemen aan dit indrukwekkende evenement. Doe je mee?!

Een groot gedeelte van de Krimpenerwaard
heeft het SamenLoop voor Hoop-virus te
pakken. Inmiddels hebben twintig teams en
al meer dan honderd deelnemers zich aangemeld voor het evenement dat op 29 en 30
juni in Lekkerkerk plaatsvindt. Op woensdag
9 januari om 20.00 uur wordt op Sportpark
Weydehoeck een tweede bijeenkomst voor
teams en andere belangstellenden georganiseerd.
Het evenement vindt plaats op sportpark
Weydehoeck in Lekkerkerk. Gedurende een
24-uurs wandelestafette wordt samen met
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eendagsvlieg
over te zwemmen. Gelijk een mooie promo actie
voor het ´schoonmaak´ project. Wel moet de
Clean Up opnieuw worden afgesteld. Naar verluidt sloeg de bemanning alarm nadat de complete
voorplecht van de Titanic, een ´´kudde´´ zeekoeien en 2 scheepswrakken uit de 16de eeuw aan de
arm bleven ´vastplakken´
Bij gebrek aan voldoende gediplomeerd personeel worden in de zorg mensen ingezet uit
andere vakgebieden. Bijvoorbeeld een lasser of
pijpfitter als er bij iemand een plaat moet worden ingeschroefd. Zelf werd ik afgelopen oktober
tijdens een tandartsbezoek geholpen door een
schoorsteenveger. De man had net een karweitje
met een verstopte schoorsteen tot een goed
einde gebracht en hielp mij nu met het polijsten
en bleken van mijn voortanden. Ik sta nog op de
nominatie voor het aanbrengen van een beugel,
2 kronen, een wortelkanaalbehandeling en het
vastzetten van 3 bruggen. Hoogst waarschijnlijk
word ik dan geholpen door een loodgieter.

``Met duizelingwekkende vaart scheert de aardbol door het onmetelijke heelal. Hel verlicht in
deze periode. Intratuintjes, nieuwbouw woningen
en grachtengordels zijn behangen met de meest
uiteenlopende sierverlichting. Piloten van Ryanair en Easy Jet kunnen moeiteloos hun vliegtoestellen overal ter wereld aan de grond zetten,
elke straat lijkt op een landingsbaan. Bij slagerij
van Laar op Bergambacht vliegen de reeruggen
en varkensrollades over de toonbank. Het jaar in
duizelingwekkende vogelvlucht
Vooraf was er twijfel of de laatste hardloopkilometers van dit jaar afgelegd zouden worden in
de Oostvaardersplassen. Ik had enorm zin om
in een geel hesje door dit gebied te ´struinen´.
Uiteindelijk viel de keus traditioneel op de huiveringwekkende Perkouwse Driehoek. De vooravond is winters helder, fris en betoverend. Mijn
benen gaan al weken soepeler en sneller dan
ooit ondanks een pijnlijke liesstreek. Het begint
al donker te worden. 1 miljoen sterren kondigen
de boodschap van kerst aan. De avond is fraai. In
de auto op weg naar het moerasgebied word ik
verblijd met 1 van de mooiste Nederlandstalige
klassiekers aller tijden :
•
-“…..De avond valt,
•
-“ In duizend stukken’
•
-‘Op de straten van de stad’
•
-‘Met bonzend hart als wichelroede’
•
-‘Zoek ik mijn verloren schat’

In Blijdorp is een pinguin gearresteerd. Het
dier gedroeg zich al maanden vreemd. In zijn
nachtverblijf werden gele hesjes aangetroffen.
Deze bleken bij nader onderzoek te behoren aan
het dierentuin personeel. In navolging van Emiel
Ratelband heb ik bij de rechter een verzoek
ingediend of mijn leeftijd kan worden aangepast.
En of dat ook mogelijk is voor de zorgpremie,
het eigen risico en de hypotheeklasten. Tevens
heb ik bij de rechterlijke instanties de volgende
´eisen´ ingediend : plaatsing van Ammerstol
op de werelderfgoed lijst Unesco, een algeheel
rookverbod in de Staat der Nederlanden (met
handhaving), een absoluut vuurwerkverbod (met
handhaving), invoering van lijfstraffen voor idioten die tijdens de oudejaarsnacht hulpverleners
en agenten molesteren, een levenslang rijverbod
voor mensen die nog steeds met de (vaak nutteloze) smartphone in de weer zijn in het verkeer,
een bouwstop in de Krimpenerwaard, een officiële toekenning van de Lek als zwemparadijs
en een autovrij AmmerstoL. De rechter buigt zich
de komende periode over mijn ingediende eisen.
Uiterlijk 2023 wordt uitspraak verwacht. En de
Amsterdam Arena is dit jaar definitief omgedoopt tot de Johan Cruijff Arena. Als eerbetoon aan
de 75ste verjaardag van Cruijff wordt in 2022 de
Krimpenerwaard 1 groot “Johan Cruijff court”.

Een heel jaar overdenken is goed mogelijk tijdens een trainingssessie door de Driehoek :
….. Zo vond ik opmerkelijk het afgelopen jaar dat
Nederland vooral goed was in niet-Olympische
sporten. Formule 1, kaatsen en korfbal. Naast
deze sporten moet daarom ook de Elfstedentocht in het Olympisch programma. En natuurlijk
was daar geweldenaar Maarten van der Weijden.
Voor mij de absolute sportman van het jaar.
Naar verluidt heeft de oerzwemmer die kanker
overwon in het geheim contact opgenomen met
Boyan Slat. Wie ? Boyan Slat, uitvinder en bedenker van de Ocean Clean Up. Een enorm gevaarte
met een stalen buis van 600 meter dat sinds juni
zeeën en oceanen afstroopt om alle plastic afval
op te slurpen. Maarten heeft als nieuwe uitdaging aan Slat voorgesteld om ´borstcrawlend´
achter het enorme gevaarte de Grote Oceaan
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vervolg eendagsvlieg
Met waterparken, golf - en skeelerbanen, buitenzwembaden, sportvelden, speeltuinen, moerassen, wijnterrassen,
mountain bike trajecten, loofbossen, pannenkoekenrestaurants, wildparken met kangoeroes
en reebokken, autovrije trainingstrajecten voor
fietsers en hardlopers. Het ultieme bewijs van
de veranderende klimaatomstandigheden kwam
tijdens de Loetcross. Het parcours zag eruit als
een uitgedroogde spons : zacht, kurkdroog en
geel. Trump en zijn trawanten mogen dan de
klimaatveranderingen ontkennen, maar normaliter vindt de Loetcross plaats in ´regengordijnen
loodrecht naar beneden´, met een snoeiharde en
koude windrichting vanuit Schotland en op een
traject dat het midden houdt tussen een moerasveld op de steppen van Guatemala en een verzopen weiland bij Diphoorn. Helaas is van dit alles
werkelijk niets te bekennen. Ik heb na afloop de
benen schoon. Het boenen van de spikes kost na
´normale´ crossafleveringen 2 emmers sop, een
staalborstel en een paar weggooi handschoenen,
nu volstaan 3 papieren zakdoeken en een nagelvijltje. Zeg ik hiermee dat de Loetcross aflevering
2018 een matige voorstelling was in vergelijking
met voorgaande jaren ? Welnee, het loopfestijn
‘op onverharde ondergrond’ als altijd op de
laatste zondag van november behoort net als de
halve Natuurmarathon tot de klassiekers onder
de duursportactiviteiten. Prima georganiseerd
door AV Start, met een boerenschuur omgetoverd
tot kleedlokaal, een ‘’sjokomelletje’ en gevulde
speculaas, een feest der ontmoeting met bekenden (“u hier !”) en een fenomenaal parcours
langs grienden, slootkanten, bruggetjes, bos – en
grindpaden.
Wanneer ik deze schilderachtige winteravond
hardlopend de Perkouwse Driehoek weer verlaat
ben ik getuige van een wanhopig verdwaalde
hommel die waarschijnlijk op deze winteravond
ruw gestoord is uit zijn winterslaap.

Ik doop de arme dr(h)ommel snel om tot
‘eendagsvlieg’ en wanneer vervolgens ook nog
een vallende ster opdoemt, mag ik snel een wens
doen. Maar ------‘Wat zou ik willen wensen ?’
-‘Voor een kind in Aleppo of Mosul’
-‘Of voor een bootvluchteling op zee’
-‘Op de vlucht wereldwijd 70 (!) miljoen mensen’
-‘In de woorden van wijlen Ernst Happel : Kein
Geloel !! ‘
-‘Geen woorden maar daden !’
-‘In de waanzin van deze tijd’
-‘Is het belangrijk dat mensen elkaar wensen :’
-‘Begrip, geduld en verdraagzaamheid……………..’ !
Fijne dagen
Ab de Kluijver
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