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De nieuwjaarsreceptie zal dit jaar op 4 januari 
2016 vanaf 20.00 uur in het clubhuis plaatsvinden. 
De bestuursleden  hopen jullie onder het genot 
van een oliebol en een drankje te ontmoeten. 
 
Het jaar 2015 loopt al aardig naar het einde. 
Tijd om terug en vooruit te kijken.

Wat gebeurde er het afgelopen jaar:

• Het aantal leden is dit jaar weer toegenomen. 
 De teller staat nu op 222. De twee starters-
 cursussen  hebben een aantal enthousiaste 
 nieuwe leden opgeleverd.
• De jongerencommissie organiseerde enkele 
 mooie wedstrijden en een leerzame clinic 
 met Pascal van Norden.
• De sponsoren leverden ook dit jaar hun 
 welkome bijdrage.
• Het RABO-bank evenement “Krimpener-
 waard in Beweging” heeft dit jaar € 95 
 opgeleverd.  Bijna 20 mensen hebben één of
 zelfs twee routes gefi etst. Bijna drie keer 
 zoveel mensen als vorig jaar, maar er is nog 
 ruimte voor verbetering. Bovendien is het 
 een andere goede mogelijkheid om de 
 Krimpenerwaard te leren kennen.

• Vele vrijwilligers zorgden voor een vlekkeloos
 verloop van de evenementen en waren actief 
 bij het schoonmaken van het clubhuis.
• Onze (assistent-) trainers maakten  de train-
 ingen op maandag- t/m donderdagavond 
 mogelijk.

Voor volgend jaar:

• 2016 belooft een erg mooi jaar te worden. AV 
 Start bestaat 25 jaar. De lustrumcommissie 
 heeft al het nodige werk verricht. 
 Veel informatie is al op de av Start-site onder 
 de kop “Jubileumcommissie” te vinden.
• Verder zullen alle ”normale” activiteiten ook 
 weer moeten gebeuren. We rekenen weer 
 op jullie steun. Niets gaat vanzelf.

Ik eindig met jullie allen Prettige Kerstdagen en 
een voorspoedig, gezond en “looprijk” nieuw jaar 
toe te wensen.

John Iseger

v a n  d e  v o o r z i t t e r
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L e d e n a d m i n i s t r at i e
Wij wijzen er op, dat men lid is van onze vereni-
ging nadat men zich heeft aangemeld. Dit bete-
kent 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.

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

Contributie
De contributie wordt ieder jaar tijdens de 
Agemene Ledenvergadering voor dat betreffende 
jaar vastgesteld.

Voor 2015 gelden de volgende bedragen:
Junioren   € 15,=
Senioren / Veteranen  € 30,=
Donateurs   €   7,=

Zo spoedig mogelijk na de Algemene Leden-
vergadering 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 aanmeld-
ing vanaf 1 juli wordt 50% van de jaarlijkse con-
tributie gerekend. De contributie wordt 
automatisch afgeschreven. Donateurs zijn 
altijd het volledige bedrag verschuldigd. 
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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 
gegeven onder leiding van Ab Buitendijk, John Iseger 
en Marylin Labelle. Deze training is bedoeld voor alle 
niveaus. De training begint om 19.30 uur en vertrekt 
vanaf de ijsbaan.
Dinsdag is er ook snelheids- en intervaltraining met 
regelmatig een heuveltraining onder leiding van 
Arie Visser. Ook deze avond is voor alle niveaus en 
de training begint om 19.00 uur. 
Vertrek vanaf de ijsbaan.  
Op Woensdag gaan Rinus van Meijeren, Marylin 
Labelle en Rob Mul om 19.00 uur vanaf de ijsbaan 
de polder in voor een duurloop. Er wordt gelopen in 
verschillende niveaugroepen maar je moet toch wel 
minimaal een uur kunnen lopen.
Donderdag is de topdag wat betreft de activiteiten. 
Om 19.00 uur is het behoorlijk druk bij de ijsbaan.
Allereerst is er de jeugdgroep onder leiding van 
Menno Beck en Martijn Koorneef. Hier wordt op 
een speelse manier getraind met, momenteel, kin-
deren van tien tot en met dertien jaar. Ook oudere 
jeugd kan in deze groep terecht.
Daarnaast is er de groep van Bouke den Ouden en 
Jolle Bosma. Deze groep is ontstaan uit de begin-
nerscursussen en het doel is de conditie uit te 
bouwen zodat men na verloop van tijd een uur of 
10 km kan lopen.
Twee maal per jaar is er ook nog een drie maanden 
durende beginnerscursus die van september tot en 
met december op woensdagavond gegeven wordt 
door Rob Mul en Arjan Verhoeff en van maart t/m 
juni op de donderdagavond door Rinus van Meijeren 
en Arjan Verhoeff.
Naast deze doordeweekse trainingen is er op 
zondag nog een offi cieuze 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 duur-
loop (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 op-
vatten 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 offi ciële status te 
geven, waarna in het voorjaar van 1991 Atletiekve-
reniging 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) 

 

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

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

- 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

De Dekker Groep

Dekker is partner in de joint ventures: www.h-t-s.pl | www.maastank.nl | www.maasrefi nery.eu

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

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

 rvs tanks met een totale opslagcapaciteit van 20.000 cbm

Beginnersgroep Rinus van Meijeren
 Arjan Verhoeff
 Rob Mul
 Willy van Batenburg

Dekker is partner in de joint ventures: www.h-t-s.pl | www.maastank.nl | www.maasrefi nery.eu

6



Informatie betreft ons 25 jarig jubileum kunt 
volgen op de site van www.avstart.nl en uiteraard 
via facebook

Namens de jubileumcommissie Ria Beth,Adrie 
Noorlander,Martijn Koorneef en Ab Buitendijk
alvast fi jne feestdagen en een gezond en sportief 
2016 

In 2016 is het zover het 25 jarig jubileum van 
onze vereniging.
De jubileumcommissie is volop bezig met de 
voorbereidingen .
Adrie Noorlander en Ria Beth maken overuren 
voor het jubileum boek hiervoor is copy nog 
steeds van harte welkom .

Vanwege het 25 jarig jubileum is aan de halve 
natuurmarathon, 5 km en de 10 km een jeugdloop 
van 1500 meter toegevoegd die mede door de 
jeugdcommissie op 13-03-2016 zal worden
georganiseerd.
Binnenkort zal de voorinschrijving starten van 
de halve, 5km en de 10 km hiervoor is een 
overeenkomst gesloten met Race timer die ook 
op de dag zelf gaan zorgen voor de tijdregistratie.
Wel is er een verzoek aan alle deelnemers om 
zoveel mogelijk voor in te schrijven voor de 
jeugdloop is er geen voorinschrijving.
Uiteraard is er op de dag zelf ook na inschrijving 
mogelijk voor alle afstanden.
In verband met de te verwachte drukte verzoeken 
wij u zoveel mogelijk voor in te schrijven.

2 5  j a a r  av  s t a r t

Digitale clubbladen “Startsein”
Met ingang van 2013 is het clubblad vervangen door een Nieuwsbrief per e-mail en 
één of tweemaal per jaar een clubblad.
Algemeen E-mailadres voor aanleveren van kopij clubblad: clubbladredactie@avstart.nl.
De redactie en de uitvoering worden verzorgd door: 
Bouke den Ouden:  clubbladredactie@avstart.nl. en 
Ruud de Vries:   
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Samen sterker

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

Rabobank
Krimpenerwaard ondersteunt graag

lokale activiteiten.

VOLG ONS OOK OP
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Expert Mudde
Kerkweg 16, Lekkerkerk
(0180) 661380 

82x128mm h - Full Colour - wk 33

Altijd bij 
Expert

Beste Service 

Persoonlijk Advies 

Vertrouwd 

Dichtbij 
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AUTOBEDRIJFAUTO DRIJFAUTOBEDRIJF

AD Autobedrijf D. Spek

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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Al snel schuif ik op naar de tweede plek maar toch 
voel ik al dat de benen niet echt goed zijn.
Rustig lopen en niet forceren op de gedeeltes om-
hoog is dus het devies. Al na twee mijl begin ik 
mensen in te halen van de groep die vier minuten 
voor ons is gestart. Hier is het pad vrij smal en moet 
ik me af en toe erlangs wringen. Gelukkig proberen 
de meesten wel ruimte te maken als je eraan komt 
en “on your left” roept. Bovenaan een trap volg ik 
een paar lopers maar merk al vrij snel dat deze niet 
de kortste weg nemen. Omkeren heeft weinig zin en 
dus hoop ik maar dat deze langere maar makkelijk-
ere route me niet te veel tijd kost. Na een tijdje ko-
men we weer op het pad waar de grote meute loopt 
en is het op naar de eerste post. Vanaf deze post op 
Cardiac Hill gaat het in een lange afdaling naar Muir 
Woods. Dit gaat een stuk beter dan omhoog en 
ik haal steeds meer mensen in van eerdere start-
groepen. Bij het verlaten van Muir Woods kom ik al 
de koploopster in de wedstrijd tegen terwijl ik naar 
schatting nog wel een kwartier te gaan heb naar het 
keerpunt. Wel heb ik het idee dat er niet zo gek veel 

 mensen voor me zitten. Na een venijnige laatste 
klim volgt een afdaling naar de beroemde, beruchte 
en verfoeide Dipsea Stairs, eigenlijk drie opeen vol-
gende trappen van in totaal 674 treden. 
Ondanks dat ik meestentijds schuin als een krab 
moet lopen omdat de treden vrij smal zijn levert de 
afdaling geen problemen op. Beneden aan gekomen 
loop ik de 200 meter naar het keerpunt en ga terug 
naar de trap om nu dezelfde 674 treden omhoog te 
gaan.
Bij het omhoog gaan vraag ik me af op welk gedeelte 
van de trap ik Wim tegen zal komen.
Het verschil tussen ons is toch groter dan ik verwa-
chtte en ik ben net de trap af ( en totaal verzuurd ) 
als ik Wim zie. Blijkbaar zie ik er nogal rottig uit want 
Wim roept me in het passeren nog even toe dat ik 
moet drinken en dan vooral sportdrank. Op weg 
naar de drinkpost bij Muir Woods gaat het weer mis 
met de route, ik volg een loper die de makkelijke, 
langere weg naar beneden neemt i.p.v. de korte en 
erg steile, dit kost tijd maar is nu eenmaal niet te 

D u s t y  D o u b l e  D i p s e a  D u t c h m e n

Het is vandaag zaterdag 26-6-04 en om 6.15 loopt 
de wekker al af. Wim van Dam ( mijn gastheer in 
Novato, Californie ) en ik werken snel een ontbijt 
naar binnen, pakken onze sporttassen en gaan op 
pad. Vandaag staat de Double Dipsea op het pro-
gramma. Dit is een wedstrijd over 14 mijl van Stinson 
Beach naar Mill Valley en terug, die gelopen wordt 
over zogeheten trails d.w.z. bergpaadjes. Onderweg 
naar de start zien we de mist boven de heuvels en 
hopen we op gunstige temperaturen, helaas blijkt 
bij aankomst dat hier geen sprake is van mist en de 
temperatuur al 25 graden bedraagt. De organisatie 
waarschuwt al voor de hitte en adviseert veel te 
drinken en zelf bidons mee te nemen aangezien er 
maar 5 posten onderweg zijn. Nadat Wim en ik de 
startnummers opgehaald hebben gaan we richting 
start. Bij deze wedstrijd start men in groepen naar 
leeftijd en geslacht, en de eerste start is al om 8.15.
Wij zitten in de op een na laatste groep en om 9.08 
is het ook voor ons zover,we mogen op pad. Meteen 
beginnen we met een hellinkje naar de eerste trails. 
Ik open rustig en ga als vierde de trail op. Wim zit 
wat verder naar achteren maar loopt rustig in zijn 
eigen tempo.

erg steile, dit kost tijd maar is nu eenmaal niet te 
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Hier had uw advertentie kunnen staan in 
plaats van “hardloop” schoenen die niemand 

in een wedstrijd durft te dragen.
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voorkomen als je niet bekent ben met het parcours en 
de mogelijkheden tot 
( legaal ) afsnijden. Na de drinkpost volgt de lange klim 
naar Cardiac Hill en hier ga ik echt helemaal kapot, 
hele stukken wandel ik en dit kost me veel tijd en de 
nodige plaatsen. Eindelijk bereik ik de post op Car-
diac Hill en na uitgebreid gedronken te hebben o.a. 
water met opgeloste zouttabletten ga ik op pad voor 
de laatste 4 mijl. Het tempo zit er weer een beetje in 
en langzaam pak ik weer wat plaatsjes terug. Met nog 
een kleine 2 mijl te gaan slaat het noodlot toe, op de 
laatste trede, echt de allerlaatste, van een vrij lange 
trap ga ik zwaar door mijn enkel. Na even stil gestaan 
te hebben probeer ik of ik toch door kan. De kortste 
weg terug is n.l. gewoon het parcours volgen. Klim-
men gaat nog enigszins maar het dalen doet fl ink pijn. 
Zo hobbel ik door naar de fi nish die ik na 2.18.24 als 
nummer 42 passeer. Meteen strompel ik door naar de 
tent van the American Red Cross om ijs op mijn enkel 
te laten doen.

D u s t y  D o u b l e  D i p s e a  D u t c h m e n  ( v e r v o l g )
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Enige tijd later besluit ik om naar de fi nish te lopen 
en kom daar precies op tijd aan om Wim te zien 
fi nishen in 2.37.40 maar liefst een verbetering van 
zijn snelste tijd op dit parcours met 6 minuten. Je be-
grijpt dat Wim zeer tevreden is met dit resultaat, zelf 
had ik er meer van verwacht maar het meest baal 
ik van de verstuikte enkel. Dit kan namelijk nog roet 
in het eten gooien bij het volgende programmapunt 
van Wim en mij deze vakantie. 
                                                                                                            
Arie Visser



woningbouw

utiliteitsbouw

stadsvernieuwing

projectontwikkeling

vastgoedbeheer

Jan Tomstraat 6 - Lekkerkerk - Telefoon: (0180) 66 17 66
E-mail: aannemingsbedrijf@martens-bouw.nl - Website: www.martens-bouw.nl

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. 

0052335.indd   1 22-12-2010   11:06:40
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A.V. Start organiseert zondag 13 maart 2016 
wederom De Krimpenerwaard Halve Marathon, 
ook de wedstrijden over 5 en 10 km worden 
weer in het programma opgenomen. Tevens 
wordt er dit jaar tijdens dit evenement door de 
jongerenraad een jeugdloop over een afstand van 
1500 mtr georganiseerd. Voor alle gegevens zie 
de poster.
(bijlage START_Flyer halve marathon 2016)

V o o r a a n k o n d i g i n g

(bijlage START_Flyer halve marathon 2016)
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AV START ORGANISEERT
DE KRIMPENERWAARD HALVE MARATHON

DE HALVE MARATHON MAAKT DEEL UIT VAN DE BOMENWACHT NEDERLAND COMPETITIE

Dekker Transport 
en Tankopslag

HALVE MARATHON

WANNEER:             ZONDAG 13 MAART 2016
WAAR:                    “LOETBOS”, LOET 6, 2941 LB LEKKERKERK
AANVANG:             11.00 UUR

INSCHRIJVEN EN AFHALEN STARTNUMMERS VANAF 09.30 UUR
PARCOURS:           VERHARDE-, HALF VERHARDE- EN GRASPADEN (TRAIL)
KOSTEN:                €  7,50- VOORINSCHRIJVING (VAN 1-1-2016 T/M 1-3-2016)

€ 12,50-  NA INSCHRIJVING

TEVENS KUNNEN DE VOLGENDE AFSTANDEN GELOPEN WORDEN

10 KM KAMPIOENSCHAP VAN DE KRIMPENERWAARD

AANVANG:       11.05 UUR
KOSTEN:          € 5,- VOORINSCHRIJVING (VAN 1 JANUARI 2016 T/M  1 MAART 2016)

€ 6,-  NA INSCHRIJVING

5 KM LOOP

AANVANG:       11.05 UUR
KOSTEN:          € 5,- VOORINSCHRIJVING (VAN 1 JANUARI 2016 T/M  6 MAART 2016)

€ 6,-  NA INSCHRIJVING

JEUGD LOOP 1500 meter

AANVANG:       10.30 UUR
INSCHRIJVEN: TER PLAATSE
KOSTEN:          GRATIS

VERBETERING PARCOURSRECORD'S
HALVE MARATHON 100,- EURO
MANNEN          IVO BIJL                                     1:13:18
VROUWEN       SIGRID MARTIN                        1:29:48

10KM                25,- EURO
MANNEN          KHALID  MOKTARI                    0:35:07
VROUWEN       SARISSA  DE  VRIES                0:37:48

5KM                  25,-EURO
MANNEN          YORBEN  RUITER                     0:16:43
VROUWEN       CORA  RUITER                          0:21:16

VOOR INSCHRIJVEN, INFORMATIE EN UITSLAGEN KIJK OP:
W W W .   A V START.NL

INLICHTINGEN: MELS VAN DER RUIT, MELGERT46@GMAIL.COM



j o n g e r e n r a a d  av  s t r a r t

Aankomende activiteiten:
1. Opzoek naar een nieuwe jeugdtrainer
2. Trainings clinic eind januari 2016 
3. Dagje uit: NK Atletiek 2016 
4. Een jeugdloop bij de Halve natuurmarathon 
5. Estafetteloop (jubileum 2016) 
6. Meerkamp (jubileum 2016)

Meld je aan voor vrijwilligerswerk:
De Jongerenraad zoekt vrijwilligers. Lijkt het je leuk om te helpen en onze evenementen een groot suc-
ces te maken? Schrijf je dan snel in. Iedereen kan meedoen; lid of geen lid, je bent meer dan welkom. Al 
vast bedankt.

Achtergrond Jongerenraad
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/ jeugd’) meer willen 
worden betrokken bij de vereniging. 

De leden:
• Martijn Koorneef (voorzitter)
• Sebastiaan Rath
• Edo van Veen
• Sara van Tuijl

Doelstellingen?
1. Meer actieve, jonge startleden die deelnemen aan de trainingsavonden/ wedstrijden.
2. Aanspreek punt voor jongeren voor suggesties en bezwaren
3. Het organiseren van wedstrijden, en andere activiteiten zoals trainings clinics  

Heb jij zelf ideeën of suggesties, of wil je deelnemen aan het team? Stuur dan een mail naar 
martijnkoorneef@hotmail.com,  of spreek één van ons aan op een trainingsavond (Martijn Koorneef, 
Sebastiaan Rath, Edo van Veen en Sara van Tuijl ).
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Financiële 
dienstverleners 

in de buurt

verzekeren

bankieren

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

9

Cooling down
Het hoe en waarom van een cooling down na het 
hardlopen.
Net als de warming-up is cooling down een belan-
grijk onderdeel van hardlopen. Hoewel je na het 
hardlopen waarschijnlijk meer zin hebt om op de 
bank neer te ploffen, zul je later dankbaar zijn voor 
een goede cooling down. Je hebt dan minder last 
van stijfheid en spierpijn.

Cooling down bestaat uit vijf tot tien minuten 
rustig joggen of lopen na afloop van je wedstrijd of 
training. Hoe fanatieker je hebt hardgelopen, hoe 
meer je lichaam behoefte heeft om af te koelen. 
Er zijn een aantal goede redenen om een cooling 
down op te nemen in je trainingsschema.

Duizeligheid voorkomen
De belangrijkste reden voor een cooling down is 
dat je door rustig te joggen je hartslag geleidelijk 

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, waar-
door het bloed zich ophoopt in je benen en je in 
andere delen van je lichaam bloed tekort komt, 
bijvoorbeeld in je hoofd. Dit is waarom sommige 
mensen zich na het hardlopen duizelig voelen.

Spierpijn verminderen
Een cooling down zorgt er ook voor dat je 
spieren minder gespannen zijn na de inspanning. 
In veel gevallen vermindert het de spierpijn na het 
hardlopen.

De technische term voor zulke spierpijn is De-
layed onset muscle soreness (DOMS). De oorzaak 
van spierpijn is in kringen van sportwetenschap-
pers overigens nog onderwerp van discussie.

Tip: Door een logboek bij te houden, kom je er 
vanzelf achter of cooling down voor jou helpt, en 
kun je een optimale routine ontwikkelen die bij 
jouw lichaam past.

m e d i ” l o o p ” i n f o
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www.grafischcompleet.nl

Kompasstraat 26
2901 AM  Capelle a/d IJssel
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WWW.GRAFISCHCOMPLEET.NL

Met oog voor al uw
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m a r at h o n t r a i n i n g
Beste hardlopers,

Vanaf half december gaan we ons voorbereiden op de mooiste marathon van Nederland: Marathon 
Rotterdam. 3 a 4 keer per week wordt er hardgelopen, waarbij op zondag een lange duurloop gelopen 
wordt. Hierbij het trainingsschema.

1) PDF File:https://www.scribd.com/d…/292804245/Marathon-Agenda-AV-Start

2)Excel sheet:https://www.dropbox.com/…/umk2k0…/AAB4EalJbu5AadxojakKGq0ia…

Dit is natuurlijk slechts een leidraad. Houd je liever na zondag een dag rust en loop je liever op dinsdag 
een interval/duurloop, dan is dat ook mogelijk. Loop je liever niet op vrijdag, dan mag donderdag ook. 
De trainingen op maandag en woensdag zijn reguliere trainingen van AV Start, waarbij de training op 
maandag om half 8 en woensdag om 7 uur begint vanaf het clubhuis. 

Zondagochtend starten we om 9 uur bij afstanden tot 20km en om half 9 bij afstanden van 20km of 
langer vanaf De Loet, Lekkerkerk. Hier wordt vooraf via Facebook en mail de route bekend gemaakt. 
Zorg dat je drinken en eventueel eten 
(muesli reep, sultana, gelletje, etc.) bij je 
hebt en loop niet op een nuchtere maag.
Een enkele keer gaan we hiervan afwijken 
met mogelijk een andere startlocatie, 
maar dan wordt dit via Whatsapp, 
Facebook en mail ruim van tevoren 
bekend gemaakt.

Elke week wordt op Facebook een 
aandachtspunt geplaatst, zodat er ook 
een en ander geleerd kan worden. 
Voor de zondag zijn we nog op zoek 
naar vrijwilligers die bepaalde zondagen 
willen helpen met eten en drinken 
onderweg. Het is de bedoeling om 
dan rond de 10 en 20km te staan met 
drank (water/energy) en eten (stukjes 
banaan/ontbijtkoek).

Veel succes en loop ze!
Wil je ook in de Whatsapp groep van 
AV-Start marathon 2016, stuur dan een 
bericht via Whatsapp naar 
Martijn Koorneef - 0626209679.

Groetjes,
Martijn, Rinus en Sebastiaan
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h o e  va a k  k o m e n  s p o r t b l e s s u r e s  vo o r ?
1,6 miljoen medisch behandelde 
sportblessures in 2011

In 2011 werden 1,6 miljoen mensen medisch be-
handeld voor een sportblessure. De huisarts behan-
delde ruim een derde van de blessures (590.000). In 
2011 werden 160.000 sportblessures (12 per 1.000 
mannen en 6,7 per 1.000 vrouwen) behandeld op 
een SEH-afdeling van een ziekenhuis (zie fi guur 1). 
Patiënten die door de huisarts behandeld zijn, kun-
nen doorgestuurd worden naar de SEH-afdeling voor 
behandeling, naar de fysiotherapeut, sportarts en/
of worden opgenomen in een ziekenhuis. Patiënten 
kunnen dus in behandelcijfers twee keer of meer 
meetellen.

Geschat aantal ziekenhuisopnamen voor 
sportblessures: 16.000 in 2011

Het aantal mensen dat voor een sportblessure wordt 
opgenomen in een ziekenhuis is niet afzonderlijk bek-
end, omdat privé-, sport- en arbeidsongevallen niet 
onderscheiden worden in de ziekenhuisregistratie 
(LMR). Het totaal aantal ziekenhuisopnamen voor 
een sportblessure wordt in 2011 geschat op 16.000. 
Deze schatting is gemaakt door het aantal ziekenhu-
isopnamen volgend op een SEH-behandeling (dat wel 
bekend is voor sportblessures) op te hogen naar het 
totaal aan ziekenhuisopnamen.
Niet alle sportblessures worden medisch behandeld. 
In totaal was er in 2011 sprake van ongeveer 
3,9 miljoen sportblessures (Bron: OBiN).

Meeste sportblessures bij jongeren en mannen

Personen in de leeftijdsgroep van 5-25 jaar lopen het 
vaakst een sportblessure op waarvoor behandeling 
op een SEH-afdeling nodig is (zie fi guur 1). Bij bijna 
twee derde van de SEH-behandelingen in verband 
met een sportblessure is het slachtoffer een man 
(64%, 100.000 per jaar). Een verklaring voor het 
verhoogde risico onder jongeren en mannen is een 
verschil in voorkeur van sporttak tussen diverse 
leeftijdsgroepen en tussen mannen en vrouwen.

Blessures aan schouder, arm of hand komen 
het meest voor

Op de SEH-afdeling komen de volgende 
sportblessures het meeste voor:
blessures aan schouder, arm of hand (46%, 73.000), 
waaronder letsel aan hand of vinger (29.000);
blessures aan heup, been of voet (39%, 61.000), waar-
onder letsel aan enkel (25.000) en letsel aan voet/
tenen (16.000);
blessures aan hoofd, hals of nek (9%, 15.000).
Veel blessures door voetbal
De meeste SEH-behandelingen van sportblessures 

vinden plaats in verband met blessures door:
veldvoetbal (50.000)
bewegingsonderwijs (18.000)
paard- en ponyrijden (11.000)
hockey (9.600)
vechtsport (5.000)

Relatief weinig dodelijke slachtoffers door 
een sportongeval

Er zijn verschillende registraties van dodelijke spor-
tongevallen. Deze cijfers wijken onderling af. Dit is 
onder meer te verklaren uit de aard van de regis-
traties (VeiligheidNL, 2012a).

• In de CBS-NND zijn in 2011 vijf sporters 
 geregistreerd die overleden door een 
 sportongeval. Drie van hen kwamen om het 
 leven door een val en twee door verdrinking.

• In de Krantenknipselregistratie van VeiligheidNL 
 (zie Gebruikte gegevensbronnen) zijn in de 
 periode 1986-2011 in totaal 434 dodelijke 
 sportongevallen geregistreerd (17 per jaar). 
 Afgemeten aan het aantal dodelijke slachtoffers 
 zijn vooral zwemmen, watersport, paardensport 
 en vliegsport risicovol. Bij overlijden tijdens 
 zwemmen, watersport of vissen gaat het in bijna 
 alle gevallen om verdrinking in buitenwater.

• In het LIS, een steekproef van ongeveer een 
 tiende van de Nederlandse ziekenhuizen, 
 zijn 82 overleden sporters geregistreerd in 
 de periode 1986-2011. Op basis hiervan kan 
 het jaarlijks aantal dodelijke sportongevallen 
 geschat worden op ongeveer 30. Dat is meer 
 dan de geregistreerde aantallen in de 
 CBS-NND en de Krantenknipselregistratie. 
 Zwemmen en paardrijden zijn in deze 
 registratie de sporten met het grootste aantal 
 dodelijke ongevallen.
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S p o r t e n  e n  d r i n k e n
Als je sport is het belangrijk om je vochthuishoud-
ing op peil te houden, zeker als je intensief traint. Je 
kunt wel 1 tot 2 liter vocht per uur verliezen.

Voldoende drinken is zelfs de eerste voorwaarde 
voor goede prestaties. Drink dus voor, tijdens en na 
de training genoeg vocht. Water is ook voor sport-
ers een prima dorstlesser.

Waarom is drinken zo belangrijk als je 
sport?
Tijdens het sporten produceert het lichaam meer 
warmte. Om te voorkomen dat de lichaamstem-
peratuur daardoor te veel stijgt, verdampt het 
lichaam extra vocht door te transpireren. Door de 
lichamelijke activiteit versnelt ook de stofwisseling. 
De extra afvalstoffen die daardoor ontstaan verla-
ten het lichaam via de urine. Ook hiervoor is extra 
vocht nodig.

Hoeveel is genoeg?
Als je dorst krijgt, heb je eigenlijk al te weinig 
gedronken. Een andere graadmeter is om na het 
sporten de kleur van je urine te bekijken. Is die erg 
donker van kleur, dan moet je volgende keer meer 
drinken. 
Een teveel aan vocht komt bijna nooit voor, tenzij 
je buitensporig veel drinkt. Je nieren kunnen on-
geveer 0,7 tot 1 liter water per uur verwerken.

Wanneer drinken?
Begin al met drinken voordat je dorst krijgt. De 
dorstprikkel komt pas vrij laat door. Bij intensief 
trainen verdwijnt het signaal soms helemaal. Daar-
om is het belangrijk dat je er zelf goed op let en 
voldoende drinkt, zonder dat je echt dorst hebt.

Sportdrankjes
Sportdrankjes helpen je vochtbalans op peil te 
houden en geven je energie. Het drinken van 
sportdrankjes tijdens een training kan zinvol zijn, 
als je langer dan een uur sport en daarbij erg gaat 
zweten. Sport je minder, dan kun je beter water 
drinken.
Bedenk wel dat sportdrankjes suiker en calorieën 
bevatten. Als je sport om af te vallen, moet je die 
extra calorieën dus ook weer verbranden.

Kies je toch een sportdrankje, neem dan een 
‘hypotone’ of ‘isotone’ soort: dit staat op het 
etiket. ‘Hypertone’ sportdranken kun je beter niet 
nemen. Ze kunnen maagproblemen veroorzaken, 
omdat ze vocht onttrekken aan het lichaam.

Energiedrankjes
Pas op met energiedrankjes zoals Red Bull, Mon-
ster en Bullit. Het woord suggereert dat je na het 
drinken ervan meer energie krijgt. Dat is niet zo. 
Energiedrankjes zijn niet gemaakt voor sporters. 
Gebruik ze zeker niet als je buiten in de hitte 
sport. Als je ze toch neemt tijdens een training, 
drink tussendoor dan ook ruime hoeveelheden 
water.
Energiedrankjes bevatten veel suiker. Het risico 
bestaat dat je meer energie binnenkrijgt dan je 
verbrandt en dat is zonde van de inspanning.

Bron: Voedingscentrum
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