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Het lijkt al of het nooit anders is geweest. Een
mooi vertrekpunt voor trainingen en wedstrijden.
Een minpuntje is nog de akoestiek in de kleedkamers
Ik wil hierbij ook weer alle trainers, vrijwilligers
en sponsoren bedanken. Zonder hen is het onmogelijk een vereniging op de been te houden.
Toch nog één hartenkreet. Ik hoop dat iemand zich
beschikbaar wil stellen voor een bestuursfunctie.
Ik ben blij dat we een nieuwe penningmeester hebben. We zoeken nog een secretaris of algemeen lid.
De vacature van penningmeester wordt vervuld
door Fred Spruit.

va n de voor z itte r
Dit is het eerste clubblad nieuwe stijl.
In dit clubblad staat alle informatie voor de komende Algemene Ledenvergadering van 21 maart
a.s.. Naast de agenda en de notulen van de vorige
vergadering, zijn er ook bijdragen van de trainers,
de wedstrijdcommissie en de penningmeester.
Zelf geef ik weer een terugblik op het afgelopen
jaar.
Ook 2012 was een goed jaar voor de vereniging:
• Het aantal leden is toegenomen.
• Er was veel belangstelling voor de wedstrijden.
• De twee starterscursussen zijn goed bezocht en
leverden een aantal nieuwe leden op.
• Er kan nu naast de zondagochtend op maandag-,
dinsdag-, woensdag- en donderdagavond getraind
worden.
• Er is een nieuwe sponsor voor de Competitie:
“Bomenwacht Nederland”.
• Het aantal jeugdleden is gegroeid.
• Het nieuwe clubhuis is in gebruik genomen.

Een sportieve groet van John Iseger

a l gem ene gegevens
Clubblad van Atletiekvereniging Start Lekkerkerk
Opgericht 1991, KvK handelsreg.nr. 40465636
Bestuur samenstelling:
Voorzitter :
John Iseger
Weidebloemstraat 33
2825 AE BERKENWOUDE.
Tel : 0182769095
Secretaris :
VACANT
Penningmeester: Gerrie Jonkheijm Gruttolaan 31
2941 RC LEKKERKERK
Tel : 0180-669037
Alg. bestuursleden: Rinus van Meijeren
Manuela van der Pijl
Carolien van ’t Hoff
Redactie Startsein: Bouke den Ouden
Ruud de Vries (DTP)
Jeugd:
VACATURE
E-mail:
info@avstart.nl
Website:
www.avstart.nl
Correspondentie: Jan Ligthartstraat 110
2941 SC LEKKERKERK
Erelid:
Kees van Buren
Wedstrijdcom.:
wedstrijdcommissie@avstart.nl
Arjen Mulder
Jorne van den Dool
Marjo van der Horst
Rinus van Meijeren
Rob Mul (voorzitter)
Ruud van den Dool
Ton de Vries
Websitebeheer: webmaster@avstart.nl
Hans Kuiper
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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
Via www.avstart.nl kunt u een inschrijf/machtigingsformulier downloaden. U kunt dit formulier
direct op de computer invullen, opslaan en
vervolgens per email als bijlage versturen.

L ede n a dmin istr atie
Contributie
De contributie wordt ieder jaar tijdens de
Algemene Ledenvergadering voor dat betreffende
jaar vastgesteld.
Voor 2012 gelden de volgende bedragen:
Junioren
€ 15,=
Senioren/Veteranen
€ 30,=
Donateurs
€ 7,=

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

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

De Vries Schoenen,

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

Van der Velden Wielersport,

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

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.groenehart-tuinenparktechniek.nl

4

Onze trainingsdagen en tijden zijn:

tr ain in ge n

Maandag
19:30 u •clubhuis, intervaltraining
			
alle niveaus

Alles over onze trainingen

Dinsdag
19:00 u •clubhuis, intervaltraining
			
alle niveaus

Het ontstaan van START
Het zal in 1983 geweest zijn dat Piet v.d.Velden,
Hans Gouwens en Kees van Buren het plan
opvatten om gezamenlijk te gaan hardlopen in
de Krimpenerwaard. Gedrieën hadden ze reeds
ervaring bij een aantal atletiekverenigingen in de
regio. Al gauw hadden zij een groep van 20 lopers
verzameld die op de woensdagavond vanaf Het
Gebouw in Lekkerkerk vertrokken.
Gekozen werd voor de naam hardloopgroep Start
Samen Trainen Als Recreatie Team
Het aantal deelnemers groeide gestaag en eind
1990 besloten we de groep een officiële status te
geven, waarna in het voorjaar van 1991 Atletiekvereniging Start werd opgericht. We noemden ons
Atletiekvereniging om ruimte open te houden in
de toekomst andere takken van de atletiek te gaan
beoefenen dan alleen duurlopen.
Wil je gaan hardlopen maar weet je niet waar je
moet beginnen? Kom dan gerust eens kijken op
een van onze trainingsavonden, je bent altijd van
harte welkom.
Alle trainingen zijn zodanig samengesteld dat
lopers van elk niveau aan hun trekken komen en
worden vooraf gegaan door een gezamenlijke
warming -up en cooling -down
Je vindt ons in het park Weijdehoeck, gelegen op
de hoek van de Weidelaan en de Randweg in Lekkerkerk. (ijs- en skeelerbaan)
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Woensdag 19:00 u
			
			
			
			
			

•clubhuis, duurloop,
enige loopervaring vereist,
minimaal 1 uur aanéén
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
•clubhuis, voortzetting
beginner, tot 60 min lopen
•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			
			
			
			

Arie Visser
Marylin van Ommen
Rinus van Meijeren
Rob Mul

Jeugdtrainers		
			

Manuela van der Pijll
Rosanne Teewen

Beginnersgroep
trainers			
			

Rinus van Meijeren
Carolien van Dijck

gewrichtsmobliteit juist tot blessures en overbelastingsklachten kan leiden.
Stretchen als onderdeel van de warming-up bij
sporten die een grote lenigheid vereisen, zoals
turnen of zwemmen, leiden tot betere sportieve
prestaties. Een 15 tot 30 seconden durende rek
is hierbij voldoende, korter rekken is minder effectief. Langer rekken is even effectief als een 15
tot 30 seconden durende rek.Vergrote lenigheid
na het rekken kan variëren van 6 tot 90 minuten.
Intensieve rekkings-programma’s kunnen echter de
lenigheid zo vergroten dat het effect enkele weken
merkbaar blijft. Deze programma’s worden veelal

me di” loop” in f o
Stretching

Voor veel sporters is het stretchen een vast
ritueel tijdens de warming-up en/of cooling-down.
Sporters, coaches, trainers en fysiotherapeuten
zijn ervan overtuigd dat het stretchen de kans op
blessures verkleint, spierpijn na het sporten reduceert en sportieve prestaties ten goede komt. Is
rekken van spieren eigenlijk wel zo goed als wordt
gedacht?
In de volksmond wordt verondersteld dat
stretchen blessures voorkomt. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt echter dat het hier om een
fabeltje gaat. Blessures worden vooral veroorzaakt
door zwakke en vermoeide spieren. Onder andere
leeftijd en getraindheid kunnen hierop van invloed
zijn, het stretchen voor of na een training echter
niet. Andere trainingsvormen zoals krachttraining
en conditietraining en een gedegen warming-up
kunnen de kans op blessures wel doen verminderen.
Ook zou stretchen spierpijn verkomen, nog zo’n
misverstand. In de jaren ’60 en ’70 werd spierpijn
gezien als gevolg van spierspasmes. Er werd gedacht dat deze spierspasmes de bloedtoevoer naar
de betreffende spieren beperkten waardoor pijn
ontstond. Door stretchen kon de bloedtoevoer
hersteld worden waardoor de pijn verdween.
Deze theorie is sinds lange tijd verworpen, desondanks blijft het stretchen in ere gehouden. Spierpijn ontstaat vaak na ongetraind sporten, met name
bij sporten waarbij de spieren verlengen als ze
aanspannen. De spierpijn ontstaat rond de eerste
dag na het sporten en piekt in intensiteit na 48
uur, dit wordt veroorzaakt door micro-scheurtjes
in de spiervezels. Wetenschappelijk onderzoek
heeft aangetoond dat stretchen vlak voor of vlak
na sportactiviteiten spierpijn in de daaropvolgende
dagen niet doet afnemen. Desalniettemin kan, als
de spierpijn al aanwezig is, stretchen wel zorgen
voor een afname van die spierpijn!

in de revalidatie ingezet als er problemen zijn met
het functioneel inzetten van een spier of gewricht.
Ook kan stretchen ontspannend werken. Wanneer
er lang in dezelfde houding wordt bewogen kunnen de spieren gespannen gaan voelen. Stretchen
in tegengestelde houding/positie kan dan ontspannend werken. Daarnaast kan stretchen mentaal
rustgevend zijn en voorbereiden op de te leveren
prestaties.
Conclusie & Advies
Kortom stretchen voorkomt blessures noch spierpijn. Er is niet genoeg wetenschappelijke evidentie
om stretchen voor of na het sporten af te schaffen
of juist aan te moedigen. Kies daarom voor wat
prettig is. Gebruik het stretchen als mentale voorbereiding, om leniger te worden of om bestaande
spierpijn te doen afzwakken. Let wel op bij explosieve sporten, stretchen word namelijk geassocieerd met een tijdelijke krachtsvermindering!

Er zijn daarentegen wel degelijk positieve effecten
aan stretchen. Stretchen kan spier en gewrichtslenigheid verbeteren waardoor een grotere bewegingsuitslag gehaald kan worden. Hierbij geldt wel
dat een tekort of teveel aan spier en
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Vraag me niet wie, maar de Aussies waren er erg
onder de indruk van hem. Daarna werd de spanning hoger en had ik echt zin om te beginnen. Als
je 8000 man tegelijk hoort schreeuwen 10, 9, 8, 7
en ga zo maar door, dan krijg je kippevel. Alleen
hardlopers kennen dit gevoel waarschijnlijk. En het
startsein werd gegeven, we gaan op pad om onder
de 45 minuten te lopen. Ik moet eerlijk bekennen
dat ik meer om me heen heb gekeken naar hoe
alles eruit zag dan dat ik aan het hardlopen was.
De snelheid zat er goed in alleen merkte op de
eerste 3 kilometer al dat het zwaar ging worden.
Kleine heuvels op en af, de zon die erg warm was
voor dit tijdstip (rond de 22 graden) en heel veel
mensen. In het begin liep ik keurig op de 4.23 –
4.30 alleen op de 7 kilometer zakte ik in, daar heb
ik de meeste tijd verloren. Op een gegeven moment dacht ik nog aan mijn trainer Arie Visser die
altijd zegt: ‘’rustig beginnen, niet te gehaast weg
gaan’’. Maar ik ben een jongen die een beetje hard
leers is, waardoor ik mezelf af en toe flink tegen
kom, zoals nu. Op de 8 kilometer dacht ik dat ik
er al bijna was, alleen toen moesten we nog over
de parkeerplaats van het AZN Stadium.
De laaste gang door en daar kom je het stadium
in rennen het voelt alsof je een topsporter bent
die de marathon heeft gerend, kippevel, wat een
prachtige ervaring is dit! Grote camera’s worden
er op je ingezoomt zodat je jezelf groot op beeld
kunt volgen. Honderden mensen (waarvan je er
geen één kent) staan je aan te moedigen. Die
laatste meters wil je gewoon lopen, alleen maar
om het gevoel zo lang mogelijk vast te houden. Ik
kwam met een tijd van 47 en 33 seconden over de
finish, een tijd waar ik tevreden mee mag zijn.
Daarna werd je opgevangen door vrijwilligers die
je de medaile omdeden en je een beker water
gaven. Eenmaal thuis ben ik snel naar het strand
gegaan en heerlijk in slaap gevallen. Tot over 3
maanden leden van AV start.

run f or f un
Het is al een paar weken geleden dat ik een email
ontving van een collega die me vertelde over de
wedstrijd Run 4 Fun. Na wat twijfels doordat de
wedstrijd erg prijzig was heb ik toch besloten
om me in te schrijven. Nee de wedstrijden zijn
niet zo goedkoop als bij AV start, maar dat mag
de ervaring niet verpesten. Om kwart over 5 op
zondag ochtend ging de wekker, na wat opgefrist
te hebben was ik klaar om te vetrekken naar het
Olympisch park van Sydney. Om 6 uur kwamen
drie collega’s me ophalen en na een heerlijke
warming up was ik klaar om te beginnen. Als je
door het olympic park loopt kijk je je ogen uit,
het is een beetje te vegelijken met het Sparta/feyenoord/ajax stadium maar dan 10 van deze stadia
naast elkaar. De wedstrijd is perfect geregeld, zo
waren er overal dranghekken, heel het parcour
was verzorgd met muziek en op de 10 kilometer
waren er drie posten waar je drinken kon krijgen. Het mooiste aan deze wedstrijd is dat je niet
alleen loopt, je voelt de sfeer, je voelt dat 8000
man het zelfde doel heeft en dat is het parcour
uitlopen en dat je trots mag zijn met je tijd. Wij
waren vroeg bij de start omdat een collega ‘’Mr
Deng’’ als doel had onder de 37 minuten te rennen (hij wou natuurlijk vooraan staan). Mijn doel
was eerst onder de 55 minuten, omdat in Sydney
heel veel heuvels zijn was ik er vanuit gegaan dat
dit ook bij het Olympic park zo zou zijn. Maar het
waren maar kleine heuveltjes. Het is een beetje
te vergelijken met de dijk die je op en af rent,
daarom dacht ik op het laatste moment: misschien
lukt het wel om onder de 45 minuten te finishen.
Wat moet ik dan per kilometer lopen? 4:30, dat
wordt pittig... Na een half uur gewacht te hebben vooraan bij de start gaat de microfoon aan
en hoor je op de achtergrond Earth, wind and fire
met September. Het startsein wordt gegeven door
een Legende in de Rugby wereld.
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tublieft schiet op hij komt eraan, maak het die man
niet nog moeilijker door nog over te steken op
het laatste moment’.
Nog 400 meter en weinig applaus of mensen die
roepen ‘kom op!’, dus neemt hij zelf het initiatief.
Door te juichen en te schreeuwen dat die het
heeft gehaald. Wat een prestatie, ruim 42 kilometer bergje op bergje af. Als je zo langs de kant zit
bij de finish en je ziet al die lopers, de één kijkt
moeilijk, de ander rent scheef en weer iemand
anders loopt mank, maar toch lopen ze allemaal
door. Wat een doorzetters!

De marathon van sydney
Op 22 September werd de marathon van Sydney
gehouden met als hoogtepunt de finish bij het
Sydney Opera House.
Het was vroeg opstaan die dag want het begon al
om half acht. Zelf kon ik niet zo goed uit mijn bed
komen, dus arriveerde ik pas om negen uur.
De lopers voor de marathon en de lopers halve
marathon startten beiden bij het Bradfields park,
liepen daarna door de haven van Sydney, vervolgens over de Harbour Bridge en de finish was
zoals ik zei bij het Sydney Opera House.
Altijd leuk om te vertellen zijn een paar weetjes:
• In totaal deden er 34,297 deelnemers mee
• 29,766 hebben ook daadwerkelijk de finish
gehaald
• De eerste man kwam binnen in een tijd van
02:11:52
• De eerste vrouw kwam binnen in een tijd van
02:48:49
• 3 deelnemers deden de marathon met
een rolstoel
Als je nog nooit in Sydney (Australie) bent geweest kan ik jullie vertellen dat er overal heuvels zijn.
Het finish gevoel geeft altijd een kippenvel moment bij mij persoonlijk. Je hoort daar het geklap,
het gejuich, en dat komt steeds dichter bij. Wie ow
wie zou de eerste zijn die over de finish komt? Zal
het net zoals in Rotterdam een Keniaan zijn of dit
keer iemand anders? Daar komt dan de Japaner
Yuki Kawauchi aanrennen, en met een tijd van 2
uur en 11 minuten en 52 seconden komt hij over
de finish. Ik zag iedereen over de finish druppelen,
dat gaf me zo’n goed gevoel. Wat kan sport en
zeker hardlopen toch geweldig zijn. Ik ben zelf van
plan om volgend jaar de marathon van Rotterdam
te doen, en dit heeft me echt een motivatie boost
gegeven. Misschien komt het door een man die
met zijn twee kinderen over de finish komt rennen. Of een groepje vrouwen dat een vriendin
helpt om over de finish te komen. Iedereen heeft
zijn eigen doel om de marathon te rennen, de één
wil zich te bewijzen de ander wil het doen omdat
het voldoening geeft. Een vriend van mij uit Sydney deed mee, heel de dag had ik zitten wachten
maar daar om het hoekje komt hij uiteindelijk aan
rennen. Het is net de Coolsingel die je op rent,
alleen zijn de mensen hier wat minder enthausast.
Er steken een paar mensen over en je denkt: ‘als-

Groetjes uit Australie.

d i nsd aggroep
Dinsdagavond 19:00 uur.
Arie geeft aan dat zijn trainingsmethode bestaat
uit spelen met tempo, Fartlek en heuveltraining. Er
wordt altijd vanaf de ijsbaan gestart, maar de locaties waar getraind wordt variëren, om er maar een
paar te noemen, de Kerkweg, de Wetering oost,het
bedrijventerrein,de stoep van de Reinier Bloklaan.
Het is een training waar lopers en loopsters van
alle nivo s aan deel kunnen nemen,ook lopers die
de beginnerscursus hebben gedaan kunnen op
deze avond terecht.
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B e g i nn e r scur sus

cora groen

In het najaar van 2010 is de eerste beginnerscursus bij A.V.Start gestart.
Arie Visser heeft voor mensen die willen beginnen
met hardlopen een mooi schema gemaakt. Het is
een schema dat eigenlijk iedereen kan volhouden.
We starten met 5x 1 minuut hardlopen en daartussen 2 minuten rust, de cursisten krijgen “ huiswerk” mee. Aan het eind van het schema van 13
weken kunnen ze 5 kilometer hardlopen. We sluiten de cursus af met een hardloopwedstrijd, in het
najaar de Oliebollenloop te Schoonhoven en in
het voorjaar de Ooievaarsloop te Groot-Ammers.
De eerste cursus had 20 deelnemers. De training
werd voornamelijk door Tim Schenk gegeven. Het
enthousiasme onder de cursisten is groot en dat
maakt training geven ook zo leuk. Daarom ben ik
in 2011 de trainersgroep komen versterken.

Hallo allemaal, ik ben Cora Groen en ik ben in
september 2012 begonnen bij de beginnersgroep
van AV Start met allemaal enthousiaste nieuwelingen. Hiervan het verslag.
De eerste avond zijn we gestart met een hele
grote groep. We liepen deze avond 5x1 minuut
met 2 minuten wandelen tussendoor. En ik zal je
vertellen, dit was voor het begin even aftasten,
zuchten en blazen.We werden getraind door Tim
Schenk, Carolien van Dijck en Bouke den Ouden.
Voor de gevordenen onder jullie lezers natuurlijk
even lachen, maar het begin was er! We liepen
trouw onze rondjes op het industrieterrein van
Lekkerkerk. Met elke avond vooraf een uitgebreide
warming up en looptraining. Een aantal weken
verder liepen we al 3x8 minuten met 1 minuut
wandelen. En we waren uiteraard trots met deze
vordering. Een paar weken later was dit al 2x12
minuten en met het wekelijkse huiswerk tussendoor was dit prima vol te houden, al waren er
helaas ondertussen best al wat afvallers en geblesseerden. Jammer. Met een zeer gemotiveerde
groep stoomden we door, want we wisten dat
er na de 12 weken training een oliebollenloop in
Schoonhoven stond gepland van 6,4 km. Dit was
voor de meeste van ons “ondenkbaar” dat we dit
zouden kunnen lopen....... Maar al snel zaten we
op 1x20 en 1x24 minuten. Trainingen en huiswerk
werd steeds intensiever en ik moet eerlijk zeggen:
de groep begon steeds meer geloof te krijgen om
op de laatste dag van december te kunnen vlammen. Met af en toe wat intervaltraining tussendoor
en wat extra (huiswerk) trainingen zaten we toch
al snel op een 30 minuten. De trainers konden ons
enorm enthousiasmeren en motiveren kortom we
kregen er steeds meer vertrouwen in dat we “de
klus” gingen klaren.
Met een redelijk grote groep hebben we de
“eind”loop volbracht in Schoonhoven. Helemaal
trots uiteraard. En Tim, Bouke en Carolien jullie
zijn TOP. Zonder jullie hadden we dit niet voor
mogelijk gehouden.Veel dank hiervoor!!!!!!! Bravo!
Super is ook dat de meeste van ons, die
Schoonhoven gehaald hebben, meteen door zijn
gegaan bij de “vervolgroep” op de donderdagavond. Op naar de 10 kilometer......
Ik hoop dat de volgende beginnersgroepen net
zoveel succes zullen . boeken, met net zoveel enthousiasme, als onze groep van september.

Carolien van Dijck
De beginnerscursus wordt populair. We hadden in
het voorjaar van 2012 na een leuk artikel in “het
Kontakt “ met als titel ” van bankzitter tot hardloper” 47 vooraanmeldingen voor de cursus. Ook
in het najaar was de opkomst weer zeer groot.
Een aantal cursisten van voorjaarsgroep 2012vis
doorgegaan met trainen op de donderdagavond onder leiding van o.a. Ad Berger (ooit zelf
deelnemer van de beginnerscursus). Afgelopen
januari hebben ook een aantal cursisten van de
najaarsgroep zich hierbij aangesloten. Ook op de
maandag- , dinsdag-, en woensdag-avond zien wij
het aantal nieuwe leden groeien. Donderdag 14
maart a.s. starten we alweer met de 6e beginnerscursus. We hopen weer op grote opkomst. Hierbij
wil ik Tim Schenk bedanken voor zijn inzet als
trainer van de beginnerscursus, en hem succes
wensen met zijn carrière. Hieronder nog 2 enthousiaste verhalen van 2 deelnemers van de
beginnerscursus, Cora Groen en Arie Graafland.
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tig gevoel. De andere dag stond ik zonder spierpijn
op. De cooling-down bleek gewerkt te hebben!

a r i gr aaf lan d

De weken daarop was het ongelooflijk hoe snel
de conditie verbeterde. Binnen een paar weken
liepen we al minuten aan een stuk en begon ik er
steeds meer lol in te krijgen. De duurloopjes op
het industrieterrein werden afgewisseld met een
estafette sprint in de Groene Zoom en een hellingloop de Zandstoep op.
Een leuke afwisselende training, en bovendien
merkte je de week daarop dat je de rondjes op
het industrieterrein weer wat gemakkelijker deed.

Lid van de beginnersgroep van AV Start. Ik ben het
sinds september 2012. Eind juli was ik zelf al begonnen met hardlopen, maar doordat ik de warming-up maar over sloeg, het juiste loopschema
ontbrak en daarbij ook nog eens op schoenen liep
die helemaal niet geschikt waren voor hardlopen,
viel ik van de ene blessure in de andere.
Toen ik in een huis-aan-huisblad een oproep zag
om je aan te melden bij de beginnersgroep was ik
direct enthousiast. Ik hoopte door professionele
begeleiding gespaard te blijven van blessures. En ik
stelde meteen maar een doel vast: de 10 km van
Rotterdam op 14 april 2013.

Tekenend voor de gezellige sfeer en uitstekende training is het aantal van ons dat het tot de
Oliebollenloop heeft volgehouden en ook daadwerkelijk de 6,4 km heeft uitgelopen. Bovendien
zijn de blessures bij mij ook nagenoeg achterwege
gebleven.

Op 27 september was mijn eerste Start-trainingsavond. Een vriend had me geadviseerd om bij
Run2day schoenen te laten aanmeten die pasten
bij mijn manier van lopen. Een goed advies, zo
bleek achteraf. Wat me direct verraste was de
grote opkomst. Had ik gerekend op hooguit een
stuk of tien deelnemers, we waren wel met ongeveer 25!

Ongeveer tien leden van de beginnersgroep zijn
doorgestoomd naar de gevorderden. Zelf loop ik
nu twee keer per week: op maandag of dinsdag en
iedere donderdag.
Prettig is dat er op deze avonden zo wordt ingedeeld dat er altijd wel een groep bij je niveau
past.

De trainingen werden verzorgd door Carolien
van Dijck en Tim Schenk. Na een aantal weken
nam Bouke den Ouden het van Tim over. De
trainers lieten ons weten te willen toewerken
naar 31 december, oftewel de Oliebollenloop van
Schoonhoven. Maar liefst 6,4 km aan één stuk!!
Dit leek mij een onmogelijke opgave, omdat ik het
hardlopen op dat moment hooguit één minuut
volhield. Door te beginnen met een intervaltraining, waarbij we één minuut hardlopen en één minuut wandelen afwisselden, en dit wekelijks gingen
opbouwen, zouden we na de tiende week dertig
minuten kunnen hardlopen. We moesten daarbij
nog wel één keer per week voor onszelf oefenen,
werd ons meegegeven door de trainers.

Carolien, Tim, Bouke en Arie. Bedankt voor jullie
tijd en inzet.
Arie Graafland

De eerste training begon met een loopscholing.
Die zag er wel wat vreemd uit. Daarbij was het
best inspannend.Vervolgens het interval programma van de ‘één minuutjes’ afgewerkt en daarna
nog wat gestrekt en gerekt. “Leuke en gezellige
groep”, dacht ik toen ik na afloop met een glimlach
naar huis liep. Ook de enthousiaste manier waarop
Carolien en Tim ons trainden, gaf direct een pret-
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b e r i cht van de
p e n nin gme e ste r
Beste sportvrienden,
Voor mij is het het laatste jaar dat ik penningmeester van AV Start ben, ik heb dit jaren met
plezier gedaan.
Als penningmeester wordt er van je verwacht dat
je goed op de centjes past en open en transparant
laat zien wat er met ons geld gebeurt.
Wat dat open en transparant betreft: Elk jaar op
de ledenvergadering geef ik u inzicht in de stand
van zaken en nadere toelichting indien gewenst.
Gelukkig hoeft men mij niet op mijn blauwe ogen
te geloven (ik heb trouwens geen blauwe ogen)
want de boeken worden gecontroleerd door
de kascommissie. Deze twee leden die elk jaar
opnieuw gekozen worden uit ons midden,
controleren alles en vragen me het hemd van het
lijf.
Wat de kascommissie niet ziet is de moeite die
gedaan moet worden om de contributie binnen
te halen.Vroeger toen de vereniging nog klein
was en eigenlijk alleen uit actieve lopers bestond,
betaalde iedereen de contributie na de jaarvergadering.
Later, toen er meer leden kwamen waarvan een
deel niet actief loper was, ging er een briefje mee
in het clubblad. Ook toen kwam de contributie,
soms met een extra herinnering redelijk binnen.
De laatste jaren is het een drama om de contributie te innen. Gelukkig zijn we twee jaar
terug begonnen met de machtigingen en dat
gaat nu goed. Degene die ons niet gemachtigd
hebben worden benaderd per mail met het verzoek te betalen. Dit mailtje wordt verstuurd in
april/mei. In augustus/september volgen de herinneringen per mail, in oktober de herinneringen
per brief en tenslotte in november/ december
per telefoon.
Kortom, het kost ontzettend veel moeite om de
contributie binnen te krijgen. De laatste
contributie komt soms binnen op 30 december.
Nou weet ik ook wel dat het betalen van de
contributie van AV Start niet het eerste is waar
je aan denkt en dat het ook gemakkelijk wordt

vergeten, maar de penningmeester met dikwijls
nog hulp van een ander bestuurslid, is er maar
druk mee.
Daarom is in de bestuursvergadering van eind
vorig jaar besloten om de contributie voor alle
leden te gaan innen via de machtiging.
Als u dus lid wilt blijven of worden van AV Start
bent u verplicht ons te machtigen !
Na de jaarvergadering zullen alle leden die ons
nog niet eerder gemachtigd hebben een brief
ontvangen met een machtigingsformulier. Dit
kan worden opgestuurd of bij mijn in de bus
worden gedaan of men kan het ook inscannen
en doormailen.
Degene die de contributie al op betaald heeft
voor 2013 ontvangt ook een formulier, dat pas
in 2014 van kracht wordt.
In 2014 gaat er bij de banken wat veranderen:
Het betalingsverkeer wordt steeds Europeser
en vanaf 1 feb 2014 is SEPA een feit.
SEPA staat voor Single Euro Payments Area, dit
betekent dat Europa nog maar één betaalvorm
krijgt. Iedere Europeaan krijgt een langer bankrekeningnummer, het zgn IBAN (International
Bank Account Number). Ook de incasso die we
nu doen dmv de machtigingen wordt een Euroincasso.
Dit klinkt moeilijker dan het is.
Voor u verandert er niets want de machtigingen
vanaf 2009 blijven geldig en worden automatisch
aangepast in het nieuwe systeem. U hoeft dus
uw IBAN niet door te geven. !
Ook het laten terugboeken kan nog steeds tot 8
weken na de incasso-afschrijving.

Wat verandert er wel?
1. AV Start moet een Euro-incassocontract afsluiten met de Rabobank, wij krijgen vervolgens
een Incassant-ID, wat gebaseerd is op het nummer van de Kamer van Koophandel. Zo zijn wij
voor iedereen herkenbaar.
2. Alle leden krijgen een ledennummer dat
gekoppeld is aan het machtigingsformulier (U
hoeft niets te doen, doen wij )

Vervolg op Pagina 12.
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3.Voordat wij gaan incasseren, moeten wij u
informeren over onze Incassant-ID, uw ledennummer. U ziet dit terug op uw bankafschrift
4. Minimaal 14 dagen voor de incassodatum moeten wij u informeren, dat de contributie wordt
afgeschreven. Het zou dus fijn zijn als we van
iedereen een juist mailadres hebben. Indien uw
mailadres is gewijzigd en/of u ontvangt geen mail
van AV-Start geef dan aub het juiste adres door.
info@AVStart.nl
Indien u meer informatie wilt, kan dat. Kijk op
www.rabobank.nl/sepa

U ziet dat er nogal wat staat te gebeuren in het
komende jaar en ik hoop dat het me lukt om dit
jaar alles aan te passen zodat mijn opvolger in
2014 een systeem krijgt dat voldoet aan de nieuwe
Europese regelgeving.
Ik ga mijn best doen om zijn bedje te spreiden
Groet

Gerrie Jonkheijm
Penningmeester

Bo me n wacht n e de r land seni orencom pet i t i e 2 01 3
Dag

Datum

Wedstrijd

Plaats

Afstand

zondag
3 februari
Tien van Roodenburg
Lekkerkerk
10 km
zondag
17 maart
AV Start Halve Marathon Lekkerkerk
21 km/10 km•/5km•
zaterdag
6 april
Rivierenland Parkloop
Schoonhoven
10 km
zondag
14 april
Marathon Rotterdam
Rotterdam
42 km••
zondag
21 april
Testloop Mels
Lekkerkerk
5 km
dinsdag
30 april
Koninginnedagloop
Krimpen a/d IJssel
7 km
donderdag
9 mei
Hemelvaartsdagloop
Lekkerkerk
8,6 km
vrijdag
17 mei
Drie Maenenloop
Ouderkerk a/d IJssel 10 km/5km•
vrijdag
31 mei
Baanloop Instuif
Schoonhoven
1500mtr
zondag
18 augustus
Tijdloop 5000 mtr.
Lekkerkerk
5 km
zondag
25 augustus
3e Nazomerloop
Schoonhoven
15 km
zondag
8 september
Ridaloop
Lekkerkerk
8,7 km
zondag
15 september Baanloop 3000mtr.
Schoonhoven
3 km
zaterdag
26 oktober
Dijkloop
Schoonhoven
21 km/10km•
zondag
8 december Loetcross
Lekkerkerk
5 + 7,5 km
dinsdag
31 december Oliebollenloop
Schoonhoven
15 km/10km•
		
Marathon
waardanook
42 km••
• Wanneer de kortere afstand gelopen wordt krijgt men standaard 50 punten ongeacht de plaats.
•• De beste marathon telt in het marathon-jaarklassement
De Expert Mudde Ekiden wordt zondag 22 september 2013

B o m e n wacht n e de r l a nd j eu gd com pet i t i e 2 01 3
Dag

Datum

zondag
3 februari
zaterdag
6 april
vrijdag
26 april
donderdag
9 mei
vrijdag
24 mei
zondag
16 juni
zondag
18 augustus
zaterdag
26 oktober
zondag
8 december
dinsdag
31 december
De beste 5 lopen tellen.

Wedstrijd

Roodenburg 3km
Rivierenland Parkloop
Baanwedstrijd 1 mijl
Hemelvaartsdagloop
Baanwedstrijd
Zomercross
Tijdloop
Dijkloop
Loetcross
Oliebollenloop
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Plaats

Lekkerkerk
Schoonhoven
Schoonhoven
Lekkerkerk
Schoonhoven
Lekkerkerk
Lekkerkerk
Schoonhoven
Lekkerkerk
Schoonhoven

Afstand
3 km
1,5 km
1609 mtr.
2 km
2 km
1100 mtr.
1 km
2,5 km
2,5 km
2 km

B l a n k e r s- dille ma
Fanny Blankers–Koen versus Foekje Dillema
Foekje Dillema, hardloopster, gymnastieklerares,
geboren op 18-09-1926 te Burum, overleden op
05-12-2007 te Kollum op 81-jarige leeftijd, begraven op 08-12-2007 te Burum. In de zomer van
1949 stond de complete Kuip op zijn kop tijdens
een atletiekinterland tegen Italië. ‘Toen Foekje daar
zo liep, dachten wij terug aan die zaterdagmiddag
van de zevende augustus 1948, toen Fanny in Londen haar kunststukje uithaalde.’ Waarmee bedoeld
werd dat Blankers-Koen vanuit schijnbaar geslagen
positie de Nederlandse Olympische estafetteploeg
naar goud liep. In 1949 stal Dillema echter de
show met een weergaloze race. Er moest iets
heel geks gebeuren als ze niet internationaal zou
doorbreken. Of een stel gekken tegenkomen, wat
in haar geval gebeurde. Dillema werd op schandalige wijze uit de Nederlandse ploeg gezet na een
dubieuze seksetest. Die was ‘noodzakelijk’ omdat
Dillema erg op een man leek. Nota bene BlankersKoen zelf werd hier op aangekeken. Maar Dillema
werd hiervan slachtoffer, mede omdat BlankersKoen had gezegd niet tegen een vent te willen
lopen.

De harde, egocentrische kant van Fanny kwam
scherp tot uiting in haar gedrag tegenover de
donkerharige vrouw op de foto. Die vrouw was
Foekje Dillema, een Friese atlete. De vrouwen
stonden op die foto wel zo zusterlijk naast elkaar,
maar onderhuids broeide er een felle animositeit,
vooral van de kant van Fanny. Foekje deed nog
maar twee jaar aan atletiek, toen ze al fenomenale
tijden liep. Fanny meed rechtstreekse duels met
Foekje. “Ik loop niet tegen een vent”, zei ze tegen
collega’s.Voor haar stond het vast dat de uit de
kluiten gewassen Foekje een verklede man was.
Fanny en haar man-coach Jan Blankers, tevens chef
sport bij De Telegraaf, zouden hun grote invloed
hebben aangewend om Foekje als atlete te liquideren. Dat lukte. Er volgde een duistere keuring
en Foekje kreeg een levenslange schorsing. Bij de
test werden voor de schijn nog andere atletes
opgeroepen. Ze moesten plaatsnemen in een verlosstoel om hun vrouwelijkheid te laten betasten.
Zelfs als iemand net moeder was geworden, moest
het vrouw-zijn worden bewezen. Alle deelneemsters lieten zich gewillig keuren, trekt u uw slipje
maar even uit, of, in die tijd waren het eigenlijk nog
onderbroeken, flinke onderbroeken, want anders
kreeg je blaasontsteking. Foekje werd onderweg
naar de keuring in de trein, nog voor deze keuring
dus bij haar had plaatsgevonden, al afgekeurd verklaard en naar huis teruggestuurd, dat was eigenlijk
het hele doel van die keuring.
(vervolg pagina 14).

Atletes Fanny Blankers-Koen en Foekje Dillema uit
Burum.
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genoemd, naar haar grootvader de boerenknecht
Foeke Mientes van Straten die bij het gezin Dillema inwoonde. Haar oudere zussen Aafke en Antje
(gestorven 1991) waren al vernoemd naar hun
oma’s. Het vernoemen van kinderen in traditionele gemeenschappen verliep volgens zeer strikte
regels. Bij het huwelijk lagen de namen van de kinderen allang vast: De oudste jongen kreeg de naam
van de vader van zijn vader. Het oudste meisje de
naam van de moeder van haar moeder. De tweede
jongen de naam van de vader van zijn moeder.
Het tweede meisje de naam van de moeder van
haar vader. Altijd werden eerst de grootouders
vernoemd. Zij konden zo weer voortleven in de
namen van hun kleinkinderen. Wat nu als er eerst
vier meisjes kwamen, zoals in het gezin Dillema?
De eerste twee dochters hadden dus de namen
van hun grootmoeders. De derde dochter kreeg
dan volgens de strikte regels de naam van de
vader van haar vader, maar in de vrouwelijke vorm:
Foekje naar opa Foeke. Het verklaart waarom er
zoveel vrouwelijke varianten van mannennamen
zijn in traditionele gemeenschappen. De grootouders moesten vernoemd! Er kwam vervolgens
nog een meisje bij de Dillema zussen. Ze werd
genoemd naar de vader van haar moeder: en die
heette Klaas. En zo heet de vierde dochter in
het gezin Klaaske. De conclusie is onvermijdelijk:
Als Foekje een jongen was geweest had ze Foeke
geheten en als Klaaske een jongen was geweest
had ze Klaas geheten. Ja maar, hoor ik nu de kenners van de zaak Dillema al weer denken, als mijn
oma een baard had. Ze denken: misschien is Foekje
Dillema wel geboren als Foeke, maar omdat ze
een meisje wilde zijn of als meisje wilde hardlopen
noemde ze zichzelf Foekje. Laat ik die twijfel bij
uw wegnemen. Bestaat Foeke Dillema? Ja zeker,
Foeke Dillema bestaat en leeft! De eerste jongen - het zesde kind in het gezin Dillema - werd
opnieuw volgens de strikte regels van de naamgeving vernoemd naar de vader van zijn vader: Foeke!
Ook al was er al een Foekje in het gezin. Ja, je
leest het goed, Foekje Dillema heeft een broer die
Foeke heet. Het was het zesde kind in het gezin.
Tot slot kwam er nog een jongen in het gezin Dillema, nummer 7. Wie goed opgelet heeft, weet nu
hoe hij heet: Klaas naar opa Klaas, ook al had hij al
een zus die Klaaske heette. De strikte regels van
de naamgeving laten zien dat Foekje een vrouw is.

v ervolg 1: bla - di l
Daarna werd Dillema schofterig uit de atletiekwereld geschopt. Nooit wordt bekend wat er
precies gebeurde en waarom, want alle mensen
van de Atletiekunie zijn dood. Maar de betrokken
atletes wijzen naar de familie Blankers, die hoe
dan ook een nieuwe sprintheldin uit de geschiedenis wilde schrappen. Foekje Dillema heeft de
draad van haar vergalde leven zo goed mogelijk
opgepakt.

Ze wil maar een ding: rust in plaats van eerherstel.
Laat hier geen twijfel over bestaan: het is mevrouw
Dillema. Ze kwam thuis en durfde er niet over te
praten, met niemand niet. En haar zussen wisten
toen ook niet meer hoe het nu zat. maar ze was
enorm gekwetst, haar droom was voorbij en haar
leven geruïneerd.Ze durfde zich een jaar lang
niet meer buiten te vertonen. Foekje heeft nooit
over haar tragedie willen praten. Ook Fanny wilde
er niet meer aan herinnerd worden. Foekje Dillema is een vrouw! Foekje Dillema was een groot
hardlooptalent in Nederland. Ze liep in 1950 een
nieuw Nederlands record op de 200 meter in
24,1 sec. Ze verbrak het oude record van Fanny
Blankers-Koen. Er is ook nog een andere manier
om aan te tonen dat Foekje een vrouw is via de
traditionele naamgeving in Friesland (en elders). Je
moet er even je koppie bij houden. Foekje werd ze

(vervolg pagina 15)
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v e rvolg 2: bla - di l
Het is ondenkbaar dat in het gezin Dillema in
de jaren 20 twee kinderen exact dezelfde naam
droegen.
Het gezin Dillema in volgorde van geboorte: Aafke,
Antje, Foekje, Klaaske, Eelkje, Foeke en Klaas. (NB:
Het vijfde kind in de familie Dillema was opnieuw
een dochter. Dan treedt een nieuwe regel in werking: ze wordt vernoemd naar een ander familielid
dan de grootouders. In dit geval naar haar overgrootmoeder Eelkje).

Bondsdirecteur Rien van Haperen bood excuses
aan aan de nabestaanden over de gang van zaken
rond de sekstest en de verwijdering uit de ploeg.
Haar neef Foeke Dillema, wonende aan de Eskesstraat te Kollum, die op de rehabilitatie heeft
aangedrongen, heeft de excuses aanvaard. De gemeente Kollumerland c.a. zal een plaquette in haar
geboortedorp Burum plaatsen.

Kort na haar overlijden verleende de Koninklijke
Nederlandse Atletiek Unie eerherstel aan Foekje
Dillema. De Nederlandse records door haar
gelopen op de 100 en 200 meter zullen teruggeplaatst worden op de ranglijsten aller tijden.

Van wan del a a r t ot l oper
Trimmen is hot tegenwoordig, iedereen krijgt de
geest, we moeten meer bewegen.
Ook ik kwam twee jaar geleden tot die conclusie.
Ik moet weer wat gaan doen, mezelf realiserend
dat ik nooit meer toptijden zal lopen, maar dat
was/is ook niet de intentie.Dus, nu twee jaar
geleden, heb ik de stoute schoenen aangetrokken
en me aangemeld bij de beginnerscursus van Start.
Ik trof daar een trio van gemotiveerde trainers die
ons op sleeptouw namen, buitengewoon gezellig,
van loopschool en tripling hadden we nog nooit
van gehoord.
Na drie maanden mochten we ons bewijzen bij de
Ooievaarsloop in Groot Ammers, voor het eerst
een wedstrijd, wat een spanning. Het regende
verschrikkelijk, een ware beproeving, maar het
gevoel nadat we deze wedstrijd uitgelopen hadden
was geweldig. Een enorm tevreden gevoel neemt
bezit van je en op dat moment had ik voor mezelf
zoiets van, dit gaan we vaker doen.
Inmiddels 2 jaar verder mag ik, ondergetekende,
samen met Bouke den Ouden en Arjan Verhoef
een groep van enthousiastelingen, overgebleven
van de laatste twee beginnerscursussen, de
kneepjes bijbrengen. De donderdagavond was van
origine alleen voor de beginnersgroepen.

Een nieuwe traningsavond is op die manier ontstaan. De trainingen zijn interval trainingen met
om de paar weken een duurloop, stiekem elke
keer wat verder en langer, natuurlijk vergeten wij
de warmingup en loopschool niet.
De intentie is om mensen op een verantwoorde
en gezellige manier verder enthousiast te krijgen
en te houden voor de loopssport.
Inmiddels lopen we met een vaste kern van
mensen die het leuk vinden om in een groep te
trainen, gemiddeld met 15 tot 20 mensen.
De donderdag is een traingsavond die uitermate
geschikt is voor de beginner die zich verder willen
ontwikkelen.
Uiteraard is een ieder die op een andere avond
verhinderd is altijd welkom, zoals dat voor alle
groepen geldt uiteraard.
Ik hoop dat de mensen na het lopen van een
wedstrijdje net zo,n tevreden gevoel er aan over
houden zoals ik toen ik begon, dan weet ik zeker
dat ze blijven lopen.

Groet Ad Berger
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Zondagochtend aanvang 09.30 uur

g roe pe n rob mul

Er wordt gestart vanaf de hooiberg in de Loet.
Hierbij zijn in principe geen trainers aanwezig,
maar er is altijd wel iemand die de leiding neemt.
Het programma bestaat uit een rustige duurloop van 10 tot 15 km,in de voorbereiding op
een marathon wordt er vaak een tweede groep
gevormd voor langere duurlopen,dat is nu in de
periode januari t/m april ook het geval, deze groep
traint onder leiding van Andre,de starttijden van
deze duurlopen varieren,voor meer info moet je
naar de site van a.v. Start, of bel even met Andre.

Maandagavond aanvang 19.30 uur.
Trainer Rob Mul, hulptrainers Marylin Labelle,
Rinus van Meijeren en Andre Pruyssers.
Op deze avonden is er sprake van wisselende
programma,s de trainingen bestaan beurtelings
uit een intervaltraining, een heuveltraining of een
vaartspel, voor af gegaan door een kwartiertje
inlopen en wat rek- en strekoefeningen.
Er wordt altijd vanaf de ijsbaan gestart, maar de locaties waar getraind wordt varieren , om er maar
een paar te noemen, de boezemweg, de wetering,
het bedrijventerrein,diverse stoepen in Lekkerkerk, het skeelerovaal en afgelopen zomer zelfs
een keer op het voetbalveld.
Het is een training waar lopers en loopsters van
alle nivo s aan deel kunnen nemen,ook lopers die
de beginnerscursus hebben gedaan kunnen op
deze avond terecht.

i ngezond en
Oliebollenloop Schoonhoven

Op 31 december hebben wij (Job, Julot en Timo)
meegedaan met de oliebollenloop in Schoonhoven.
Je kon kiezen uit 4 soorten afstanden, 2 km, 6,4
km, 10 km en 15 km. Wij hebben 2 km gelopen. Ik
vond het leuk op mee te lopen maar wel vermoeiend. Toch zou ik volgend jaar wel weer mee willen
doen. Na afloop mocht je in de kantine van het
Schoonhovens College gratis een oliebol eten. Het
was een leuke dag.

Woensdagavond aanvang 19.00 uur.
Trainer Rob Mul, hulptrainers Marylin Labelle,
Rinus van Meijeren en Andre Pruyssers.
Deze avonden staan in het teken van een
duurloop,om hieraan deel te kunnen nemen moet
je in een uur 10 km af kunnen leggen.
Er wordt vanaf de ijsbaan gestart,er wordt een
kwartiertje ingelopen en wat rek en strekoefeningen gedaan,vervolgens wordt er afgestemd op
wie er aanwezig zijn in verschillende groepen in
verschillende tempo s afstanden van 10 tot 18 km
afgelegd.
De snellere lopers leggen deze afstanden vaak in
wisselende tempo,s af, de laatste kilometers van
de duurloop worden ook regelmatig in verhoogd
tempo afgelegd.
De deelnemers aan de training op de maandagavond zijn deels dezelfde als die op de woensdagavond, een groot deel van deze groep traint
al jaren met elkaar en nemen ook in wisselende
samenstellingen deel aan wedstrijden in binnen en
buitenland, maar staan ook open voor nieuwkomers om deze zich thuis te laten voelen en om ze
met raad en daad bij te staan.

Timo en Job
Ik ging op hardlopen samen met mijn vriendin
Lara, onze moeders liepen samen en het leek ons
ook heel erg leuk. Ik zit ook op tekenles op donderdag dus moet ik mijn moeder overtuigen dat
ik allebei op hetzelfde avond kon doen, gelukkig is
dat gelukt.
Toen we begonnen waren, was er een kleine
groepje maar we vonden het gelijk heel erg leuk,
nu is het groepje een echte groep geworden, met
veel kinderen uit mijn klas!!
Het leukste van hardlopen vind ik sprintjes trekken en dat we altijd andere routes nemen, elke
avond is altijd anders, afgelopen zomer toen het zo
warm was liepen we naar de Loet om een ijsje te
halen!!
Ik heb afgelopen jaar een paar wedstrijden gelopen
en dat vindt ik heel leuk omdat ik veel van leer,
elke wedstrijd wordt steeds leuker.

Emily Delvaux
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