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Binnen het bestuur zijn er enkele veranderingen. Het penningmeesterschap berust nu bij
Fred Spruit. Ad Berger heeft de activiteiten van Manuela Van de Pijll overgenomen.
Manuela treedt na de eerstkomende ALV af. Zoals hierboven gemeld zal in de ALV ook
gevraagd worden het bestuurslidmaatschap van Martijn Koorneef te ondersteunen.
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Wij wijzen er op, dat men lid is van onze vereniging nadat men zich heeft aangemeld. Dit betekent
dat opzeggen gemeld dient te worden.
Opzeggen en aanmelden en doorgeven van
wijzigingen dient te gebeuren per email aan
info@avstart.nl
Als u de machtiging heeft ingestuurd kunt u met
korting kopen bij onderstaande bedrijven.

L ede n a dmin istr atie
Contributie

De contributie wordt ieder jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering voor dat betreffende
jaar vastgesteld.
Voor 2014 gelden de volgende bedragen:
Junioren			
€ 15,=
Senioren / Veteranen		
€ 30,=
Donateurs			
€ 7,=
Zo spoedig mogelijk na de Algemene Ledenvergadering zal de contributie van uw rekening worden
afgeschreven. U ontvangt circa 5 dagen van te
voren bericht via de mail.
Nieuwe leden vullen bij aanmelding een inschrijf/
machtigingsformulier in. Dit formulier kan via
www.avstart.nl worden gedownload. U kunt dit
formulier direct op de computer invullen, opslaan,
uitprinten en ondertekenen.Vervolgens kunt u een
scan van dit formulier sturen naar info@avstart.nl
of naar de penningmeester. Inleveren kan ook bij
Rinus van Meijeren,
Jan Ligthartstraat 101,
2941 SC Lekkerkerk.
Bij aanmelding voor 1 juli is voor het gehele
kalenderjaar contributie verschuldigd, bij aanmelding vanaf 1 juli wordt 50% van de jaarlijkse
contributie gerekend. De contributie wordt
automatisch afgeschreven. Donateurs zijn altijd
het volledige bedrag verschuldigd.

Van der Velden Wielersport,
Voorstraat 98, Lekkerkerk.
(10% op hartslagmeters)
website: http://www.vanderveldenwielersport.nl
‘t Groenehart Tuin en Parktechniek,
Benedenkerkseweg 42 a, Stolwijk
(10% korting op de aanschaf van een
nieuwe machine)
website: http://www.groeneharttuinenparktechniek.nl
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Trainen bij A.V. Start

tr ain in ge n

Start biedt gedurende de week op vier avonden de
mogelijkheid om te trainen.
Op Maandag wordt er snelheids- c.q. intervaltraining gegeven onder leiding van Rob Mul, Rinus
van Meijeren 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
niveau’s en de training begint om 19.00 uur.
Vertrek vanaf de ijsbaan.
Op Woensdag gaan Rob, Rinus en Marylin 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 Menno Beck.
Hier wordt op een speelse manier getraind met,
momenteel, kinderen van tien tot en met dertien
jaar. Ook oudere jeugd kan in deze groep terecht.
Daarnaast is er de groep van Ad Berger, Bouke
den Ouden, Arjan Verhoeff en Jolle Bosma.
Deze groep is ontstaan uit de beginnerscursussen
en het doel is de conditie uit te bouwen zodat
men na verloop van tijd een uur of 10 km kan
lopen.
Twee maal per jaar is er ook nog een drie maanden durende beginnerscursus die van september
tot en met december gegeven wordt door Rob
Mul, Rinus van Meijeren en Marylin Labelle en van
maart t/m juni door Arie Visser, Rinus van Meijeren
en Bouke den Ouden.
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 		
clubhuis, intervaltraining alle niveaus
Dinsdag		
19:00		
clubhuis, intervaltraining alle niveaus
Woensdag		
19:00		
clubhuis, duurloop, enige loopervaring vereist,
					
minimaal 1 uur aan één stuk kunnen hardlopen
					
(training in groepen naar niveau)
Donderdag		
19:00		
clubhuis, jeugdtraining vanaf 10 jaar. Op deze avond
					
wordt de jeugd op een speelse manier enthousiast
					
gemaakt voor het hardlopen
		
19.00		
clubhuis, voortzetting beginner, tot 60 minuten lopen
		
19.00		
clubhuis, beginnerscursus
					
(Maart t/m Juni en September t/m December)
Zondag		
09:30		
Loetbos, Hooiberg duurloop 10 - 15 km
					
Niveau:
10 Km binnen het uur kunnen lopen,
							
geen trainer aanwezig!
Trainers		
Arie Visser
		
Marylin Labelle
		
Rinus van Meijeren
		
Rob Mul
Jeugdtrainers		
Rosanne Teeuwen
		
Menno Beck
Beginnersgroep		
Arie Visser
		
Bouke den Ouden
		
Rinus van Meijeren,
		
Rob Mul
		
Marylin Labelle

De Dekker Groep

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

Je ugd
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Onlangs hebben een aantal jongeren van onze
vereniging het initiatief genomen om een jongerenraad op te richten: de ‘Jonge Ren Raad’.
De aanleiding hiervoor is dat wij (de ‘jongeren’)
meer willen worden betrokken bij de vereniging.
Aangezien de meeste leden 30 jaar of ouder zijn,
willen wij jongeren (18-30 jaar) aanspreken om lid
te worden van AV START. De jongerenraad zal het
bestuur adviseren en helpen met het organiseren
van diverse activiteiten om jongeren aan te trekken tot hardlopen.
Wat wij de komende jaren willen bereiken is dat
er meer actieve, jonge startleden deelnemen aan
de trainingsavonden, wedstrijden en andere activiteiten. Wij willen de vereniging meer bekendheid
geven in de Krimpenerwaard door middel van
promotie. Wat wij willen bereiken als groep binnen
de vereniging is dat wij een aanspreekpunt vormen
voor de jongeren voor suggesties maar ook voor
bezwaren. Wij willen een brug slaan tussen de
jongeren en het huidige bestuur, zodat er geen gat
tussen deze twee groepen zal ontstaan.
Wij zijn momenteel plannen aan het smeden voor
verschillende activiteiten, zoals het organiseren
van wedstrijden, het maken van een platform om
op een makkelijke manier af te spreken om samen

naar wedstrijden te reizen en workshops of open
trainingsavonden. Ook willen een aantal van ons
een trainingscursus volgen, om in de toekomst
goede trainingen te kunnen geven.
Wij willen de vereniging aantrekkelijker maken
want: hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
Heb jij zelf ideeën of suggesties, stuur dan een
bericht naar: martijnkoorneef@hotmail.com, of
spreek één van ons aan op een trainingsavond
(Martijn Koorneef, Rosanne Teeuwen, Sebastiaan
Rath, Otto van Woerkom, Sara van Tuijl en Mandy
van Vugt).

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

VOLG ONS OOK OP

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

Samen sterker
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Altijd bij
Expert
Beste Service
Persoonlijk Advies
Vertrouwd
Dichtbij

Expert Mudde
Kerkweg 16, Lekkerkerk
(0180) 661380
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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s i n t e r k l a a s ge di ch t
De Hardlooppiet rent weer door de waard
En heeft weer heel veel informatie vergaard
Over alle goede resultaten
Over trainen en tijden kan hij nog heel lang praten
Ja de Hardlooppiet was ook dit jaar weer present
Zat bepaald niet op zijn luie krent
We zagen hem op training en op cross
Vooral in ons eigenste Loetbos
Op de Tien van Roodenburg ging het best hard
Maar liefst zestig lopers gingen daar van start
De Krimpenerwaardse Halve beslist een hoogtepunt
Die blijft toch elk jaar weer een grote stunt
Op Hemelvaart liepen we weer onze rondjes
Vergaapten de dorpelingen zich weer aan afgetrainde kontjes
De Ekiden was zoals vanouds weer erg gezellig
Gelukkig was de jury dit jaar niet te stellig
De hardlooppiet maakt zich toch wat zorgen
Over de marathons van morgen
Die worden niet zo vaak meer gelopen
Okay ze kunnen je best slopen
Maar na de finish is er altijd de euforie
Die afstand is binnenkort toch niet allen maat nostalgie?
Gelukkig is de Vereniging zich aan het verjongen
Nieuwe jongens en meiden met nog frisse longen
Dat doet ons ijverige bestuur veel deugd
Want onze toekomst ligt toch zeker bij de jeugd
Bij AV Start staan vrijwilligers als altijd klaar
Mannen, vrouwen ook weer volgend jaar?
Maar goed, Hardlooppiet wat ga jij ons nu geven
Heel veel kilometers en een gezond leven
Heel veel plezier en goede tijden
Maar voor resultaten moet je soms lijden
Dus ook op de komende decemberdagen
Wordt door Starters geen training overgeslagen
Lekker lopen met je maten
Hardlooppiet houdt het allemaal in de gaten
Al dat lopen heeft volgens Piet één doel
Een gelukkig en ontspannen gevoel
Lekker dus vele kilometers maken
En probeer niet te snel af te haken
Hardlooppiet wenst een ieder een goed loopjaar
Dus schoentjes aan en rennen maar!
De Hardlooppiet

11

Graafland
ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS

B. van der Wal AA
A.J. Vogelenzang de Jong – Van der Wal CB

Voor jaarrekeningen, fiscale en
administratieve dienstverlening
Randweg 10 - 2941 CG Lekkerkerk
Tel: 0180 661 661 - www.kantoorgraafland.nl
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Terug naar het intervallen.
Wij als (wedstrijd) lopers weten wat we kunnen, we hebben goede en slechte dagen. Maar
weten wel van ons zelf wat voor tijd we ongeveer
zouden kunnen lopen op een wedstrijd. Stel als
uitgangspunt: je loopt op de 10 km 40 minuten, dat
is gemiddeld 4min/km. De snelle en langzame stukken niet mee gerekend. Kortweg het verval na de
opening en de evt. afsprint naar de finish hebben
juist met de interval te maken.
Wat voor interval afstand zouden we willen doen
voor de 10km en met wat voor tactiek willen we
deze lopen. Hard openen, vlak lopen of tactisch
lopen (denk aan veel wind tegen). Goed, we hebben gekozen voor vlak lopen. We weten dat we

I n t erval- tr ain in g
Waarvoor doen we intervallen?
Het antwoord mag duidelijk zijn, natuurlijk om
sneller te worden. Alleen nu komt de vraag hoe
moeten we ze lopen.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Intensief
Extensief
Omvang
Kracht
Snelheid
Souplesse
Karakter

Al deze vormen hebben enigszins met elkaar te
maken. Ik ga jullie niet vermoeien met wat al deze
vormen in houden, per slot van rekening spreken
ze eigenlijk voor zich. Waar ik het wel over wil
hebben is welke vorm we willen doen, hoeveel en
hoe hard moeten we ze lopen. De rust of dribbel
pauze komt later aan bot.Veel van ons lopen geen
of nauwelijks wedstrijden. Maar toch kan het voor
hen best waarde toevoegen aan hun vooruitgang.
Over hoe snel we een bepaalde interval vorm willen
gaan doen, daar zijn de meningen nogal over verdeeld, de een zegt 15 sec harder als het wedstrijd
tempo terwijl de ander meer op grote omvang kiest
op lager als het wedstrijd tempo. In verschillende
sportbladen wordt hier veel aandacht aan besteed.
Ook van het lopen met een hartslag meter zijn vele
gegevens bekend. Een vereiste is overigens wel dat
het omslagpunt en/of de maximale hartslag precies bekend moeten zijn. Om hier achter te komen
kunnen we o.a door een sportkeuring bij b.v. SMA
terecht of via een test (beschreven in div. boeken
over hartslagmeters) deze proef is ondervind lijk
te bepalen. Let wel: dit is een moment opname. Het
kan na een tijd als we b.v. ziek zijn geweest anders
liggen.
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dan op het einde nog wat over zouden kunnen
hebben voor de afsprint. Welke afstandsvorm willen we gaan doen. Het zou onverstandig zijn om
juist op omvang te intervallen waarbij de totale
afstand meer als 1,5 keer zoveel bedraagt als de
wedstrijd en ook de afstand van de interval moet
in verhouding liggen. We nemen 400 meter die we
op, nu komt het hoe hard lopen we ze. Zouden
we ze harder lopen als het wedstrijd tempo dan
betekent dat we in principe niet vlak kunnen lopen
omdat de zogenoemde kruissnelheid lager ligt dan
het tempo van de interval. Dus lopen we ze in
1min 36 sec. Hoeveel doen we er, ik zelf kies dan
voor 6 tot 8. Mocht blijken dat na de 5e het zwaar
begint te worden dan is het onverstandig om er

 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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i n t erval- tr ain in g
toch 8 te doen. Je zult zien dat je de laatste 2 op
karakter moet lopen om ze vlak te houden, met
gevolg dat je rendement van de trainingsarbeid
minder wordt (afbraak). Loop je ze gemakkelijk
dan kan je besluiten er 8 te doen. Het lopen moet
echt op souplesse gebeuren, waarbij de laatste
eigenlijk nog wat sneller kan. Het grote voordeel
om op deze manier de intervallen te doen is dat
er minder last van overbelasting is van de spieren
(souplesse). Deze vorm van interval is gebaseerd
op het Verheul principe. Waardoor we kort daarop weer een training zouden kunnen doen.Voor
elke wedstrijdafstand geldt eigenlijk dat daarbij
de interval afstand in verhouding ligt.Voor een
marathon intervallen we dan in 1-3km en voor
een 1500 meter 200-500 m. Ook 800 meter staat
goed in verhouding voor een ½ marathon.Voor
een dribbelpauze nemen we 200 meter dribbelen.
Je zult zien dat die dribbelpauzes je gemakkelijk afgaan. Mocht je gebruik maken van een hartslagmeter dan kan je kijken op welke hartslag je komt als
je de volgende interval doet. Als bij de eerste keer
je hartslag nog laag ligt, gevoelsmatig loop je de
eerste heel makkelijk, dan zal naarmate je er meer
hebt gedaan deze tegen je omslag punt gaan liggen.
Bij de dribbelpauzes zal je hartslag weer dalen, hoe
sneller dat gebeurt des te beter is je conditie.

Hoe meer je er doet des te langer gaat het duren
voordat je enigszins herstelt. En zal je dan bij +/140 slagen de volgende gaan doen dan kan je die
echt niet op souplesse lopen (het aantal, wat ik
eerder heb besproken). Er zijn natuurlijk handen
vol varianten van intervallen. Maar het principe
komt hier op neer dat je ze even hard zou moeten
lopen als je wedstrijd tempo. Op een gegeven moment zie je dat de tijden die je dan loopt sneller
worden en dan kan je de snelheid voor intervallen daarop aanpassen. We worden dus beter. Het
aantal keren dat we in 1 week intervallen mag niet
te veel zijn, want per slot van rekening is een snelheidstraining heel wat anders als een rustig duurloopje. Er worden allerlei systemen aangesproken,
die belast worden. Denk maar aan de achillespezen
enz. Je zult zien dat juist het vlak lopen van een
wedstrijd je naar een betere tijd brengt als een te
snelle opening met versnellingen tussen door.
Ruud van de Velde

15

LOETCROSS 2014
Zondag 7 december 2014
Locatie: Hooiberg ‘De Loet’
De Loet, Lekkerkerk
10:30 uur start van de jeugdloop
11:00 uur start van de wedstrijd
Inschrijven ter plaatse, vanaf 09:30uur
Info: www.avstart.nl

Jeugdloop:

Tot en met 15 jaar, afstand ± 2.500 meter
Kosten: € 2,00

Wedstrijd:

Vrouwen afstand ± 5.000 meter
Mannen afstand ± 7.500 meter
Kosten: € 3,00
Maakt deel uit van de Bomenwacht Nederland competitie
2014

De competitie wordt gesponsord door:
Ligusterbaan 12
2908 LW Capelle a/d IJssel
Telefoon: 010 264 65 55
E-mail:
INFO@BOMENWACHT.NL

Deze cross wordt gesponsord door:
Blokmakersstraat 15
2931 GB Krimpen a/d Lek
Telefoon: 06-51089598
E-mail:
chrisbezemer64@gmail.com

Als de bezem door uw tuin moet!
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Wij de overige 5 deelnemers
begonnen aan de laatste 4 km op weg naar
finish die lag op 1829 m. de Hohe-Salve.
Werkelijk een hel voor vele deelnemers over zeer
steile stukken grasland met veel kuilen en bulten
met boven ons de gondels van waaruit de supporters ons zoveel mogelijk steunden.
De laatste 200 meter moest door vele deelnemers half kruipend en vloekend voltooid worden
en dan na de finish de supporters die ons in de
armen sloten daar doe je het toch voor .
Over de laatste 4 km deden wij 1 uur tot 1.15 uur
over om aan te geven dat deze marathon er wel
een van de zwaarste was in onze hardloop
ervaring.
Na aﬂoop een prima verzorging met bier, cake en
allerlei andere versnaperingen.
Ik ben wel door iedereen een beetje vervloekt van
wat heb jij nou weer uitgezocht maar uit eindelijk
had niemand deze monster tocht willen missen.
We hebben met z’n allen genoten van een geweldige week.

k ai s er mar athon
Na 4 maal de Jungfrau marathon in Zwitserland
met veel plezier gelopen te hebben was het weer
eens tijd voor een andere marathon.
Een beetje googlen kwam ik bij de Kaisermarathon in Soll Oostenrijk. Leek me een leuke
uitdaging Na wat loopmaatjes met supporters
benaderd te hebben leek het hun ook wel wat.
Wel vroegen ze zich af is die zwaar, is het te doen
ik zei natuurlijk het valt reuze mee. Ik dacht bij
mezelf als maar niet op de website gaan kijken
want het leek mij ook wel behoorlijk pittig.
Uit eindelijk besloten we op 1 oktober te vertrekken naar Soll om op 4 oktober met 7 Startters mee te doen aan de marathon.
Met 14 personen in Kramsach een huis gehuurd
met alles der op en der aan geweldig.
Vooraf gewandeld het een en ander bekeken ook
de start en finish vanuit de skilift en de gondel
zagen wij een gedeelte van het parcours wel wat
steile paden maar het zag er goed uit.
Ook voor onze supporters die de nordic walking
gingen doen op het gedeelte van het parcours zag
het er goed uit.

Op naar de volgende uitdaging dat er nog maar
vele mogen volgen.
Sportieve marathon groet.
Ab Buitendijk

De start was in het gezellige dorp Soll daarna op
naar de dorpen Ellmau,Going en
Scheffau dit ging echter al behoorlijk
%FiTQPSUJFWFw/BSSFOU[OCFOFOVJU
omhoog met veel vals plat viel wel
[OMJKGPNViMFLLFSwUFWFSXFOOFO
wat tegen was al behoorlijk zwaar.
We kwamen na zo’n 7,5 km weer
terug door het dorp Soll waar Rinus
helaas moest opgeven.
Daarna op weg naar de eerste
bulten de Hartkaiser op 1555 m,
de Filzalm op 1320 m en voorlopig
de laatste de Hexenwasser op 1140m.
Dus behoorlijk pittig ook de
afdalingen waren lastig door de losse
steentjes de vele scherpe bochten
en de vele ongelijke bospaden. En
dan na zo’n 35 km inmiddelsgebikkeld
te hebben met onderweg een prima
verzorging op weg naar het slotakkoord dat begon op 38 km, helaas
voor onze Carolien ,die goed liep
was de tijd limiet verstreken en
mocht zij niet verder even zo goed
ook toch een geweldige prestatie.
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terugbrengt tot een normaal ritme. Als je ineens
stopt met rennen, stoppen je spieren wel, maar
je hart past zich niet zo snel aan. Het blijft dan in
hoog tempo bloed door je lichaam pompen, waarCooling down
door het bloed zich ophoopt in je benen en je in
Het hoe en waarom van een cooling down na het
andere delen van je lichaam bloed tekort komt,
hardlopen.
bijvoorbeeld in je hoofd. Dit is waarom sommige
verzekeren
Net$41%*74'5
als de warming-up is cooling
down
een
belanmensen zich na het hardlopen duizelig voelen.
$41%*74'5
*7+556+,.&47-9'4-
*7+556+,.&47-9'4-
grijk onderdeel van hardlopen.
Hoewel je na het
(1.&'45
4+0)$#0&'0
Spierpijn verminderen
(1.&'45
4+0)$#0&'0
hardlopen waarschijnlijk meer
zin
hebt
om
op
de
bankieren
.'#(.'65
6#$5'65
Een cooling down zorgt er ook voor dat je
bank neer te ploffen, zul je later dankbaar zijn voor
,##48'45.#)'0
.'#(.'65
6#$5'65 $#00'45 spieren minder gespannen zijn na de inspanning.
een goede cooling down. Je hebt dan minder last
In veel gevallen verminderthypotheken
het de spierpijn na het
$1'-'0
$#00'45 4'.#6+')'5%*'0-'0
van ,##48'45.#)'0
stijfheid en spierpijn.
hardlopen.
$+00'04'%.#/'
2156'45
Cooling
down bestaat uit vijf
tot
tien
minuten
$1'-'0
4'.#6+')'5%*'0-'0
$7+6'04'%.#/'
-#.'0&'45
De technische term voor zulke spierpijn is Derustig joggen of lopen na aﬂoop
van
je
wedstrijd
of
0+'795$4+'8'0
/#)#<+0'5
layed onset muscle soreness (DOMS). De oorzaak
$+00'04'%.#/'
2156'45
training. Hoe fanatieker je hebt hardgelopen, hoe
Kompasstraat 26
van spierpijn is in www.onderlingen.nl
kringen van sportwetenschapmeer
je lichaam behoefte heeft$7+6'04'%.#/'
om af te koelen.
-#.'0&'45
2901 AM Capelle a/d IJssel
pers overigens nog onderwerpTel.
van
discussie.
010 45 16 296
Er Lekkerkerk
zijn een aantal goede redenen
om een cooling
Schoonhoven
Benschop
0+'795$4+'8'0 Tip: Door een logboek bijcap@graﬁschcompleet.nl
/#)#<+0'5
down op te nemen in je trainingsschema.
te houden, kom je er
WWW.GRAFISCHCOMPLEET.NL
vanzelf
achter
of
cooling
down
voor jou helpt, en
Raadhuisplein 2
Dorp 201-B
Duizeligheid
voorkomen Doelenplein 11
kun je 3405
een BD
optimale
routine ontwikkelen die bij
2941 BR Lekkerkerk
2871 CV Schoonhoven
Benschop
www.graﬁschcompleet.nl
De belangrijkste reden voor een
cooling down is
0180 - 66 16 44
0182 - 38 69 99
0348 - 45past.
13 39
jouw lichaam
dat je door rustig te joggen je hartslag geleidelijk

Financiële
dienstverleners
in de buurt

WWW.GRAFISCHCOMPLEET.NL

"
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geraakt. De reden dat een strik losraakt bij de gebruikelijke methode is dat hij op de wreef zit. De
eef is een onderdeel van de voet dat voortdurend scharniert en in beweging is tijdens het lopen.
gischer is het daarom dat de strik zit op het minst beweeglijke deel van de voet: de bovenkant
voet niet
gaat schuivenzeker
in de schoen,
waardoor
de middenvoet. Voor mensen met een hoge wreef is deze
vetermethode
een uitkomst.
geen blaren optreden.
arnaast is het vast veteren van het middengedeelte het belangrijkste omdat men hierdoor goede
un van de schoen ondervindt (minder over proneert). Bovendien zorgt een goede bevestiging in
middengedeelte dat de voet niet gaat schuiven in de schoen, waardoor geen blaren optreden.
De veter is belangrijker dan men
vaak denkt.
beelding 1
2 lussenDe
aan
hetvan
eind,
zoals bij de bekende
veter
de hardloopschoen
krijgt veel te
tieksteek,
worden
uitgebreid met twee
weinig
aandacht.
Bij middengedeelte.
de hardloopschoen wordt een soepele en
sen op het

de nieuwe vetermethode

rekbare omsluiting van de voet vereist, zodanig
dat de voet toch zo beweeglijk mogelijk blijft, goed
kan blijven ademen en goede ondersteuning heeft.
De veter zorgt uiteindelijk dat schoen en voet een
geheel vormen. Dat is dan ook de reden dat de
veter al zo lang bestaat.
Door een stevige omsluiting krijgt ook de zijkant
van de voet een goede steun. Zowel de dikte als
de doorsnede van de veter zijn daarom belangrijk. Door de fabrikanten zijn de dikte, lengte en
doorsnede van de hardloopveter zo ideaal mogelijk uitgedacht. Het vreemde is dat ze niet los verkrijgbaar zijn in de hardloopzaak. Een veter die te
dun is zal ‘snijden’ en afknelling van de bloedvaten
opleveren. De doorsnede is meestal ovaalvormig
en hol zodat hij bij het dichtknopen ‘platslaat’. De
veter is nog steeds niet ‘ingehaald’ door klittebeeldingbandsluiting
2
omdat een goede vetering zorgt voor
veteruiteinden
een juisteworden
verdelingoverlangs
van de krachten over de voet
or de beide
eindlussen
(daarom
ook altijdgestoken.
kruislings veteren) en enige
rekbaarheid geeft. De strakheid van de vetering
heeft men zelf in de hand.
De recent ontdekte revolutionaire vetermethode
Na jaren experimenteren en testen, waarbij zelfs
klittenband is geprobeerd, is de hieronder beschreven vetering het uiteindelijke resultaat geworden. Deze vetering pas ik nu al meer dan 2
jaar toe en heb nooit meer irritatie van de voeten
en geen enkele keer is de strik (enkele knoop)
losgeraakt. De reden dat een strik losraakt bij
de gebruikelijke methode is dat hij op de wreef
zit. De wreef is een onderdeel van de voet dat
voortdurend scharniert en in beweging is tijdens
het lopen. Logischer is het daarom dat de strik
beeldingzit3op het minst beweeglijke deel van de voet:
veteruiteinden
worden
vervolgens
door
de bovenkant
van de
middenvoet.overlangs
Voor mensen
met
een
hoge
wreef
is
deze
vetermethode
zeker
beide middenlussen gestoken. Dit is eigenlijk
een uitkomst. Daarnaast is het vast veteren van
es.
middengedeelte het belangrijkste omdat men
hoevenhet
alleen
nog op de juiste manier de veters
hierdoor goede steun van de schoen ondervindt
worden aangetrokken
en te eindigen
deeen
(minder over proneert).
Bovendienmet
zorgt
kelvoudige
eindstrik.
goede
bevestiging in het middengedeelte dat de

Afbeelding 1
De 2 lussen aan het eind, zoals bij de bekende
atletieksteek, worden uitgebreid met twee
lussen op het middengedeelte.

Afbeelding 2
De veteruiteinden worden overlangs
door de beide eindlussen gestoken.
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methode. Met het trekken aan de veteruiteinden
worden zowel het wreefgedeelte als het middengedeelte tegelijk strakgetrokken.

de nieuwe vetermethode

beelding 5
alleen nog de beide veteruiteinden vaststrikken
door
het middengedeelte, waarbij een enkelvoudige
k voldoende is.

beelding
5
ers
door
alleen nog de beide veteruiteinden vaststrikken
het middengedeelte, waarbij een enkelvoudige
k voldoende is.
ers

Afbeelding 3

Afbeelding 5
Nu alleen nog de beide veteruiteinden vaststrikken op het middengedeelte, waarbij een enkelvoudige strik voldoende is.

Afbeelding 4
Dit is het moeilijkste gedeelte. De lussen op het
middengedeelte worden strak getrokken door op
de juiste manier aan de eindlussen te trekken. Dit
vereist enige handigheid.
Als vervolgens aan de veteruiteinden wordt
getrokken dan komen zowel de veterdelen op
de wreef strak als de veterdelen op het middengedeelte. Dit is het slimme van deze veter-

Afbeelding 6
Het uiteindelijke resultaat als de veters strak zitten.
Als de strik nog vaster moet dan gaat dat uiterst
simpel. Dan is dat alleen een kwestie van trekken
aan de veteruiteinden en opnieuw strikken.

beeldingDe6 veteruiteinden worden vervolgens overlangs
t uiteindelijke
als de veters
strakDitzitten.
door deresultaat
beide middenlussen
gestoken.
is eigens de striklijknog
vaster
moetalleen
dan gaat
datdeuiterst
alles.
Nu hoeven
nog op
juiste manier
de is
veters
te worden
te eindigen
mpel. Dan
dat alleen
eenaangetrokken
kwestie vanentrekken
de
met
de
enkelvoudige
eindstrik.
n de veteruiteinden en opnieuw strikken.
beelding
6
ereist
t uiteindelijke resultaat als de veters strak zitten.
de strik nog vaster moet dan gaat dat uiterst
de
mpel. Dan is dat alleen een kwestie van trekken
ereist
eltdee.veteruiteinden en opnieuw strikken.
et

elte.
et
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terug zijn. Ondanks de zin wilde de rug niet echt
mee werken. Dus rustig achter een andere loper
aan die ook dezelfde richting op ging. Lekker in
het zonnetje en uit de wind liep we achter elkaar
het bos in, wat gelegen was aan het park. Ook hier
ging het steil omhoog, waardoor ik mijn tempo
aan moest passen. Halverwege de beklimming
haalde ik de loper in die stond te rekken. Ik zelf
vond het niet echt nodig om te gaan rekken gezien
de temperatuur en het tempo wat ik liep. Boven
aangekomen liep ik gevoelsmatig richting het

Wo i s t G un de r ar t?
Even terug naar de maand november 2008.
Na de marathon Amsterdam, die niet als een
goede beschouwd werd, had ik desondanks toch
een redelijk snel herstel. In eerste instantie had
ik het plan opgepakt om mij goed te gaan voorbereiden op een voorjaarsmarathon, en als goede
aansluiting was het om in de laatste 2 maanden
te gaan crossen. Dit om kracht op te bouwen en
vervolgens in het nieuwe jaar over te stappen op
duur vermogen. Echter na een langdurige verkoudheid begin december heb ik dit plan bij moeten
stellen. Ook rugklachten gooiden roet in het eten.
Zeker trainingen gaan rustiger en bij wedstrijden
moet ik mijn doelen bijstellen. Desondanks is het
enthousiasme er niet minder om.
Inmiddels ben ik aangeland bij de kern van het
verhaal. Zo in de week voor Kerst had ik al vakantie tot begin januari 2009. Reden genoeg voor
vrouwlief om gezellig met familie de kerstdagen
door te brengen in de Eiffel (Duitsland). Goed
voorbereid gingen we op weg en na zo’n 360 km
kwamen we op plaats van bestemming aan. Daar
de omgeving niet onbekend voor mij was reden
we er snel heen. Na wat dagen rust deed ik mijn
eerste duurloop. Gewapend met houder en bidon
liep ik het park af, de bossen in. Omdat het nog
aangenaam weer was en de paden zacht waren
moest ik het eerste stuk omhoog ﬂink afzien. Na
zo’n 300 meter omhoog door de blubber naar
boven geklommen te hebben was ik aardig stuk.
Mede door de nog niet helemaal verdwenen verkoudheid, liep ik te proesten en te hoesten. Nadat
ik het bos weer uitgelopen was zag ik het plaatsje
Uersfeld in het dal liggen. Ik wist dat deze aan de
weg lag richting de stad Mayen. Ik besloot om bij
het volgende dorpje om te keren. Zo gezegd zo
gedaan en na 34 minuten ben ik terug gegaan. Het
was ondanks de afstand toch redelijk zwaar, gezien
het hoogteverschil van zo’n 200 a 300 meter.
Na de eerste kerstdag ﬂink wat te hebben gegeten,
vond ik het tijd voor een lekkere tempoloop in de
bossen.Vanaf de 1e kerstdag was het weer omgeslagen, vorst en een kraakheldere hemel en ook
overdag lichte vorst. Dus goed aankleden, gezicht
en handen ingesmeerd en muts op en handschoenen aan. Ik zo over anderhalf uur uiterlijk weer
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noorden. De loper die ik gepasseerd was rende
mij in hoog tempo voorbij. Ik dacht nou die heeft
er zin in gezien zijn krachtloopfiguur na een kleine
10 min kwam ik weer bij de verharde weg. En na
een korte rekoefening, meer om mijn rug wat te
versoepelen. Ben ik de weg gevolgd die naar mijn
mening op een punt uitkwam waar ik daarvandaan
zo weer naar het park kon lopen binnen de gestelde tijd. Ik genoot ook van de omgeving en zag
meerdere malen buizerds in de bomen op de open
vlakte in de bomen zitten. Hier had de wind vrij
spel, zodat ik wat koude vingers begon te krijgen.
Inmiddels zag ik een dorpje liggen en mijn vermoeden dat ik in noordelijke richting liep moest
hier bevestigd worden. Nee, dat kwam mij niet
bekend voor, gewoon de weg volgen was mijn devies. Ik kreeg toch sterk het gevoel dat ik naar links
moest afbuigen om niet al te ver uit de buurt te
komen. Dus door het weiland en langs smalle paadjes.Verderop zag ik weer een dorpje liggen, maar
ik was voor mijn gevoel beter af door de bossen.
Toen ik het bospad op liep kwam ik een wandelaar
tegen waaraan ik vroeg “Wo ist Gunderart?”. De
vrouw vertelde mij dat ik het beste via deze weg
weer in het plaatsje komt waar het park ligt. Ik liep
net weer op mijn tempo, toen ik de loper zag ik
dacht ik ga er gewoon achter aan, hij zal wel weten
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vragen voor de 3e keer ”Wo ist Gunderart?”. Na
een kleine conversatie in Duits en half Nederlands
kwam ik er achter dat ik aardig uit de richting
was gelopen. Ik vertelde de vrouwen dat ik al zo’n
anderhalf uur aan het zoeken was en dat die 6km
er ook nog wel bij konden. Als ik 3 dorpjes, die aan
deze weg lagen door zou lopen, was ik aardig in de
buurt van het park. Met de letters BKS, dat staat
voor de plaatsnamen Bernborn – Kolverart – Sassen, bedankte ik de vrouwen hartelijk en ging ik op
pad. Inmiddels stond de zon al aardig aan de lage
kant en zou het binnen een ¾ uur al donker kunnen gaan worden. Ook de temperatuur begon te
dalen waardoor meerdere vingers vreselijk koud
waren geworden. Gelukkig had ik het lichamelijk
niet koud maar in mijn gezicht kreeg ik het gevoel dat mijn oogleden al begonnen te bevriezen.
Kortom tempo verhogen en snel naar een warme
kachel. Gelukkig was de afstand tussen de dorpjes
niet groot zodat ik de B al gauw achter me kon
laten en ook de K kon ik op dit tempo snel voorbij lopen. Alleen al de gedachte aan een warm huis
kon ik nog een tandje bij zetten. Inmiddels was ik
het plaatsje met de S (Sassen) ingelopen en zag tot
mijn vreugde de daken van het park waar wij onze
dagen doorbrachten. Ik had een rondje gelopen,
alleen in een heel andere richting die ik gedacht
had. Nog een laatste km, die niet echt prettig ging,
gezien de temperatuur en toch ook de vermoeidheid die voelbaar begon te worden, was ik gerust.
Toen kon ik mijn bevroren oogleden en mijn
koude handen gaan warmen. Het horloge stond op
2uur en 10 minuten. Wel een goede voorbereiding
op de oudejaarsloop in Schoonhoven bij Avantri.

Wo i s t G un de r ar t?
in welke richting we moeten lopen. De richting die
we uitliepen was naar mijn mening niet de juiste,
maar het ging nog steeds lekker. Omdat de loper
voor mij liep en zijn tempo hoger was dan dat van
mij, raakte ik hem kwijt en dacht ik ga gewoon
lekker mijn eigen weg. Ik wil nu wel zo’n beetje
richting huis. Inmiddels was het anderhalf uur
loopgenot ruimschoots verstreken. Het volgende
dorpje was in zicht en toen ik het binnen liep
vroeg ik aan een bewoonster die daar liep voor
de 2e maal “Wo ist Gunderart?”. Ze wees mij in
de richting die ik al vermoeden, alleen het aantal
kilometers was minder naar mijn zin. De kortste
weg was in het dorp rechts, dan links en daarna
weer rechts. Zo gezegd zo gedaan. En via een
karrenspoor kwam ik weer in het bos terecht. De
temperatuur voelde hier niet echt warm aan, omdat de zon zijn stralen hier niet kon afgeven. De
ondergrond was hard en er lag veel ijs. In de verte
zag ik wat herten verschrikt wegrennen wat ik een
prachtig gezicht vond. Mijn richtinggevoel begon
me wat in de steek te laten, maar dacht dit kan
niet lang meer duren voordat ik bij de weg komt.
Na eerst nog even een stuk verkeerd te hebben
gelopen voor mijn gevoel, omdat ik een

herkenningspunt meende te zien, ben ik terug
gelopen en daarvandaan naar beneden gelopen. Ik
meende te weten waar ik mij zo ongeveer moest
bevinden en ben die richting op gegaan. Op een
gegeven moment kwam ik op een open vlakte
terecht waar ook wat wandelaars liepen. Ja, dit is
bekend terrein. Toen ik het pad volgde zag ik in
de verte recht voor mij daken van huizen. Nee,
dat is toch niet datgene dat bekend voor mij was.
Dan zie ik wel dat daar toch een autoweg lag. In
het dorp aangekomen kwam deze mij niet bekend
voor en ook de plaatsnamen zeiden me niets. Na
een straat in te zijn gelopen zag ik twee vrouwen
met elkaar staan praten. Nou eerst maar eens
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