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van de voorzitter
Zo ongemerkt is 2022 weer aan ons voorbij gegaan, 
nou ja ongemerkt? Ik moet mijn bewondering 
uitspreken voor de 3 voorzitters/sters in ruim 30 
jaar AV Start. Je zegt ergens ja tegen, in de hoop 
dat je alle verwachtingen waar kan maken. Je 
probeert het een ieder naar de zin te maken, wat 
ongetwijfeld niet gaat. Daarom is het als bestuur, 
commissies en leden belangrijk om met elkaar te 
blijven communiceren, zodat we trots kunnen zijn 
op onze vereniging.

Na 2 jaar hebben we dan eindelijk de Algemene 
Leden Vergadering kunnen houden. Ook hier zijn 
enige puntjes van verbetering op z’n plaats van 
mijn kant.

Het 30 jarige bestaan van de vereniging, wat in 
2021 gevierd had moeten worden, is op 5 november 
2022 dan toch nog gerealiseerd.
De muziekzaal in Partycentrum Amicitia Lekkerkerk, 
was het toneel van vermaak.

We kunnen terug kijken op een geslaagde avond, 
met hapjes, drankjes en gezellige muziek om op te 
dansen of alleen maar van te genieten, en niet te 
vergeten, lekker kunnen praten met andere leden 
i.p.v. het vaste trainingsmaatje. Uiteraard hoop ik 
dat de leden die dit lezen en niet geweest zijn, 
spijt hebben en de volgende keer wel aanwezig 
willen zijn.
Wat betreft het leden aantal is er weer een kleine 
daling. Wij worden hier als bestuur niet blij van en 
hopen dat we als vereniging in 2023 weer de weg 
omhoog kunnen vinden.

De jeugdtrainsters doen hun best om de 
schooljeugd aan het hardlopen te krijgen, ook dit 

is een proces dat niet in één keer geregeld is.

Maar wie niet waagt, wie niet wint, positief blijven 
denken.

Het leden aantal is op dit moment:

Jeugd: 18

Senior: 153

Dus neem vriendinnen / vrienden mee naar de 
training, zodat zij ook ervaren hoe prettig en 
gezellig het is om met elkaar te sporten en het is 
tevens goed voor de gezondheid.

Wat betreft de deelname aan wedstrijden gaan we  
zachtjes aan weer de goede kant op, ook hierin 
moeten we onze energie  blijven steken.

Verder zijn er op dit moment een aantal zaken 
waar we actief mee bezig zijn zoals: Statuten 
wijziging ( WBTR ) en de SVN ( met betrekking tot 
Park Weydehoeck ).

De nieuwsjaar receptie wordt gehouden op 
dinsdag 3 januari, ijs en weder dienende, een 
grote opkomst zou mooi zijn om het nieuwe sport-
jaar mee te beginnen.

Bij deze wil ik van de gelegenheid gebruikmaken, 
om onze trouwe adverteerders te bedanken voor 
hun financiële steun in deze dure tijden.

Verder wens ik jullie  Prettige Kerstdagen en een 
gezond en sportief 2023.

Dirk Schenk
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Marius van der Laan
Westeinde 59
2941 EE Lekkerkerk
Telefoon: 06-55872064
Email: mariusvanderlaan@kpnmail.nl

Koeriersdienst Marius van der Laan
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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. 

Wij wijzen er op, dat men lid is van onze
vereniging nadat men zich heeft aangemeld.
Dit betekent dat opzeggen gemeld dient te
worden. Opzeggen kan middels het formulier 
“opzegging lidmaatschap” dat op de website 
www.avstart.nl kan worden gevonden.

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

Als u lid bent geworden van AVStart kunt u met 
korting kopen bij onderstaand bedrijf.
‘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 
Algemene Ledenvergadering voor dat betref-
fende jaar vastgesteld.

Voor 2022/2023 gelden de volgende bedragen:
 Jeugdleden  € 15,00
 Seniorleden  € 30,00
 Donateurs  € 15,00

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

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

Ledenadministratie

Clubblad van Atletiekvereniging Start Lekkerkerk
Opgericht 1991, KvK handelsreg.nr. 40465636
Bestuur samenstelling:
Voorzitter   : Dirk Schenk
    Kerkweg  68 A
     2941 BN LEKKERKERK
        Tel : 0180-665415
E-mail  : voorzitter@avstart.nl
Secretaris   : Marjo van der Horst
E-mail  : info@avstart.nl
Penningmeester   : Fred Spruit
E-mail  : penningmeester@avstart.nl
Alg. bestuursleden : Rinus van Meijeren
   : vacant
Redactie Startsein : Bouke den Ouden
E-mail  : clubbladredactie@avstart.nl
Website  : www.avstart.nl
Websitebeheer  : webmaster@avstart.nl
     Bouke den Ouden

Correspondentieadres : Jan Ligthartstraat 101 
     2941 SC LEKKERKERK
 

Ereleden    : Kees van Buren
      Rob Mul 
      Rinus van Meijeren
      Ruud van den Dool
      Arie Visser
 

Wedstrijdcommissie     : Arjen Mulder (voorz.)

aLgemene gegevens

Fieja Jansen (secr.)
Ab Buitendijk (PR)
Rob Mul                                          
Rinus van Meijeren             
Ruud van den Dool                                      
Chris Bruinsma       
Alex van Wijk       
Arjan Verhoeff

E-mail :
wedstrijdcommissie@avstart.nl
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Het ontstaan van Start

Het zal in 1983 geweest zijn dat Piet v.d. Velden, 
Hans Gouwens en Kees van Buren het plan 
opvatten om gezamenlijk te gaan hardlopen in 
de Krimpenerwaard. Gedrieën hadden ze reeds 
ervaring bij een aantal atletiekverenigingen in de 
regio. Al gauw hadden zij een groep van 20 lopers 
verzameld die op de woensdagavond vanaf Het 
Gebouw in Lekkerkerk vertrokken. Gekozen werd 
voor de naam hardloopgroep Start 

Samen trainen als recreatie team

Het aantal deelnemers groeide gestaag en eind 
1990 besloten we de groep een officiële
status te geven, waarna in het voorjaar van 1991 
Atletiek-vereniging Start werd opgericht. We 
noemden ons Atletiekvereniging om ruimte open 
te houden in de toekomst andere takken van de 
atletiek te gaan beoefenen dan alleen duurlopen.
Wil je gaan hardlopen maar weet je niet waar je 
moet beginnen? Kom dan gerust eens kijken op 
een van onze trainingsavonden, je bent altijd van 
harte welkom.
Alle trainingen zijn zodanig samengesteld dat 
lopers van elk niveau aan hun trekken komen 
en worden vooraf gegaan door een gezamenlijke 
warming -up en cooling -down.
Je vindt ons in het park Weijdehoeck, gelegen op 
de hoek van de Weidelaan en de Randweg in 
Lekkerkerk. (ijs- en skeelerbaan)

trainen bij a.V. Start

Start biedt gedurende de week op vier avonden 
de mogelijkheid om te trainen.

Op maandag geen trainer.

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 train-
ing begint om 19.00 uur. Vertrek vanaf de ijsbaan.  

Op woensdag geen trainer.

Donderdag is de topdag wat betreft de
activiteiten. Om 19.00 uur is het behoorlijk druk 
bij de ijsbaan.

Allereerst zijn er de jeugdgroepen onder leiding 
van Marleen Vermeij en Marina Boukema. Hier 
wordt op een speelse manier getraind met,
momenteel, kinderen van zes tot en met
zeventien jaar.

Daarnaast is er een groep die is ontstaan uit de 
beginnerscursussen en het doel is de conditie uit 
te bouwen zodat men na verloop van tijd een uur 
of 10 km kan lopen.

Eenmaal per jaar is er ook nog een drie maanden 
durende beginnerscursus die van maart t/m juni 
op de donderdagavond door Marylin Bruinsma 
Labelle, Chris Bruinsma en Rob Mul gegeven 
wordt.

Naast deze doordeweekse trainingen is er op 
zondag nog een officieuze training. Hier is for-
meel geen trainer aanwezig. Meestal is wel een 
van de trainers aanwezig en die nemen vaak het 
voortouw voor wat betreft de route en de af-
stand. 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 5:45 en de 6:15 minuut per kilometer. Als er 
zijn die  sneller willen dan splitst de groep.
Vanaf januari is er ook altijd een groep die de 
Zondagse duurloop uitbouwt naar een lange 
duurloop (25km en langer) met het oog op de 
marathon van Rotterdam.

trainingen
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Jeugdtrainers Marleen Vermeij
 Marina Boukema
 
Begeleiders donderdag groepen
 

Trainers Arie Visser
 Marylin Bruinsma
 Chris Bruinsma

Beginnersgroep Rob Mul

Onze trainingsdagen en tijden zijn:

Maandag 19:30 uur

dinsdag 19:00 uur

Woensdag 19:00 uur

donderdag 19:15 uur

donderdag 20:00 uur

donderdag 19:00 uur

 
donderdag 19:00 uur

Zondag 09:30 uur

tijdelijk opgeschort 

Clubhuis, intervaltraining alle niveaus

tijdelijk opgeschort

Clubhuis, jeugdtraining vanaf 6 jaar. 

Clubhuis, jeugdtraining vanaf 12 jaar.

Clubhuis, groep 5:45 / 6:15 per km
en een groep die wat rustiger loopt

Clubhuis, beginnerscursus (Maart t/m Juni)

Loetbos, Hooiberg duurloop 10 - 15 km
Niveau: 10 km binnen het uur kunnen lopen, 
geen trainer aanwezig!

trainingen (vervoLg)

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 
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Op zondag 18-09-2022  was er weer de jaarlijkse 
Ridaloop bij Mels Op Zondag.

Deze wedstrijd is toegankelijk voor iedereen die 
plezier beleeft ( of niet ) aan het hardlopen.

Dit jaar was er gekozen voor een nieuw parcours.

Na jaren langs de provinciale weg te zijn gestart, 
werd nu gekozen om te starten bij de hooiberg in 
de Loet, waar ook de finish was. De afstand was 
dit jaar 6.9 km i.p.v. 8.6 km.

ridaloop 18-09-2022

Uiteraard deden hier ook AV Start leden aan mee 
en niet zonder succes, want ondanks het slechte 
weer ( regen en straffe wind ) was Edith de Bruin  
bij de dames de snelste, met een tijd van 32.48 mi-
nuten en was Paul Mudde  met een tijd van 26.04 
minuten nog rapper.
Na afloop was er voor een ieder, inclusief sup-
porters nog een heerlijke VROLIJK stroopwafel .

Dirk Schenk
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Beste aV startters

Zo aan het einde van weer een jaar met veel 
evenementen !!!!! na de corona.
Georganiseerd door AV START met  medewerking 
van de wedstrijdcommissie 
en heel veel vrijwilligers en natuurlijk het bestuur.
Zonder deze mensen is het onmogelijk iets te 
organiseren en waar wij uiteraard heel zuinig
mee om moeten gaan.

Er gaat geen evenement voorbij dat wij zonder hen 
iets kunnen organiseren.
Daarom een ongelofelijke blijk van waardering aan 
deze mensen die altijd voor onze vereniging 
klaar staan en in weer en wind gewoon komen.
De feestavond was een geweldig succes met een 
grote opkomst mede door DJ DIRK en de catering 

en natuurlijk de feestcommissie marylin en Chris 
niet te vergeten.
Ook Marjo en Bouke bedankt voor jullie inzet en 
het vele werk dat jullie verricht hebben voor deze 
avond.
Het was natuurlijk weer een bericht van AB 
namens de feestcommissie om wederom een mail 
te sturen naar alle leden .
Uiteindelijk werd het een groot succes en op naar 
de volgende Party.
 
Iedereen een gezond, geweldig ,fantastisch en 
sportief 2023 en natuurlijk speciaal voor alle 
VRIJWILLIGERS !!!!!!

Ab Buitendijk 

Van Voor naar achter,  Van ………

Het is geen liedje maar het heeft gewoon met hard-
lopen te maken, Kees de Haard heeft dit ook in zijn 
trainingen zitten. Ikzelf ben een keer benaderd via 
e-mail of ik ook verenigingen wist die dit ook deden. 
Ik heb terug gemaild dat wij alleen maar vooruit 
kijken maar niet achteruit. Jullie vragen je zeker af, 
waar heeft die van de Velde het nu weer over.
Nu dat is het volgende:
Wel dit is nu backwards running borstnummer 
worden rugnummer, en zullen ze de schoenen ook 

omgedraaid hebben, ik hoop het niet. Ik ben wel 
benieuwd naar de tijden, het zal wel geen scherpe 
tijd geweest zijn. En hoe zit het met de drankposten 
zullen ze zich omdraaien of wordt het gewoon 
achterstevoren aangegeven. Al met al, het lijkt mij 
gevaarlijker dan gewoon vooruit lopen. Ook bestaat 
er nog mix lopen. Gezamenlijk, waarvan de ene 
partner vooruit loopt en de andere achteruit.

Ruud v.d. Velde
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Wandelen is ook BeWeging

uitgelopen, mag je de jaren daarna altijd meedoen. 
Een oude man, die we tijdens het wandelen tegen 
kwamen, adviseerde ons om 2 keer te lopen. “De 
eerste keer is om te bewijzen dat je het kan en de 
tweede keer is voor de lol.” Het jaar daarna stonden 
we daarom gewoon weer aan de start.

En toen gebeurde wat niemand ooit had verwacht: 
Corona kwam het land binnen. Voorlopig geen 
vierdaagse meer. Hoe moest ik nu aan mijn wandel-
meters komen? Marilyn had de oplossing. Met een 
clubje de bekendste Nederlandse lange afstands-
wandeling lopen. Het Pieterpad. Die stond ook nog 
op mijn lijstje, maar het was er nooit van gekomen. 
Zelf had ze al 3 etappes gelopen en was erg enthou-
siast. Zo gezegd zo gedaan. De vaste wandelgroep 
bestond uit: Rob, Ingrid, Marilyn, Chris, Fred, Corrie 
en ik. Af en toe liepen er ook nog anderen mee. Zo 
heeft mijn dochter de laatste etappes meegelopen 
en ook Marjo en Ruud zijn een keer aangehaakt.

Momenteel staat het hardlopen op een laag pitje. 
Om in beweging te blijven, moet je dan toch wat 
anders. Ik wandel sinds een aantal jaar iedere dag 
met Amigo (de hond van mijn zoon) en dat bevalt 
prima. Mede door die wandelingen, begon het 
wandelvirus.

Mijn dochter woont in Arnhem. Dicht bij Nijmegen. 
De stad van de vierdaagse. Nu leek het me wel wat 
om dat eens samen te lopen. Of je word ingeloot, is 
wel even spannend. Zeker omdat we apart moeten 
inschrijven en we echt samen wilden lopen.  De 
eerste keer lukt het niet, maar de tweede keer wel. 
Het jaar was 2018.

Dus dat werd een weekje “vakantie” in Arnhem. 
Elke morgen gingen we met de trein richting Nijme-
gen. Om vier dagen lang elke dag 40 km te lopen. 
Dat verliep voor mij zonder noemenswaardige 
problemen. Als je een keer de vierdaagse hebt 
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Op derde kerstdag 2019 begon het avontuur met 
de vierde etappe. Zuidlaren-Rolde. We hebben de 
twee jaar erna met regelmaat weekenden gere-
serveerd om etappes te lopen. Ondanks alle corona 
maatregelen, het niet op een terrasje kunnen zitten 
en soms moeten eten op de kamer, was het altijd 
hartstikke gezellig.  Natuurlijk werden de eerste 
drie etappes niet vergeten. Die hebben we tussen-
door meegepakt. In het begin van 2022 rondde 
we de route af op de Sint Pietersberg. We hadden 
er toen toch bijna 500 km op zitten. Ik wist al dat 
Nederland prachtig is, maar door deze wandelingen 
realiseer ik me hoeveel afwisselende natuur ons 

kleine land te beiden heeft. Hoeveel leuk dorpjes 
en mooie steden er zijn. 

Het Pieterpad was amper afgerond of het volgende 
idee kwam op tafel. “Laten we het Trekvogelpad 
lopen.” Dit is een wandeling van west naar oost 
Nederland. (Bergen aan zee - Enschede.) Binnen-
kort gaan we daarvan de eerste etappe doen. 
Zo zie je maar, wandelen geeft ook veel voldoening. 
Ik raad het iedereen aan.

Rinus van Meijeren
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50e parkrun arie Visser

Op 26 november deed ik voor het eerst mee met 
de parkrun in Reeuwijk. Arie had het er al veel over 
gehad, maar het was er voor mij nog niet van geko-
men om te gaan. Ik heb mijn gegevens ingevuld op 
de site van Parkrun en met een barcode ging ik 
op weg naar Reeuwijk. Ik mocht mee rijden met 
Rudy van Dam, die al vaker de Parkrun gelopen 
heeft. Wat een leuk evenement! Twee rondjes lopen 
bij de Reeuwijkse Plas en na 5 km de finish. Bar-
code scannen en je krijgt een keurige mail over alle 
deelnemers en hun tijden van die ochtend.
Ik vond het een gezellige sfeer en vriendelijke 
vrijwilligers. Het concept is bijzonder. Overal in 
Nederland kun je Parkruns lopen op zaterdag om 
09.00 uur. Er kwam ons ter ore dat Arie de andere 
week zijn 50e parkloop ging starten. Een jubileum!!
Dus de volgende week ging ik weer naar Reeuwijk. 
Ditmaal met Jan en Giby Verdoes. En ook Rudy was 
weer van de partij. Het was een frisse ochtend. 
Tegen het vriespunt en een stevige wind. Toen we 
aankwamen hing er al gelijk een leuke sfeer. Bijna 
sinterklaas, dus ik signaleerde bij een aantal deelne-
mers pieten mutsen en op de tafel stond zelfge-
bakken speculaas. Geweldig. Ik zag dat er nog meer 
deelnemers van AV Start aanwezig waren. 
Gelukkig was Arie ook gekomen.
We gingen van start met de groepsfoto. Altijd weer 
een leuk moment. 

Daarna ff lekker warmlopen en op naar het start-
punt.Op het wegdek had een van de vrijwilligers 
een mooie tekening gemaakt ter ere van Arie.
Giby had haar camera in de aanslag om mooie fo-
to’s te schieten van de race.
Nadat we allemaal over de finish waren hebben we 
Arie gefeliciteerd met zijn 50e Parkrun. Een mooie 
mijlpaal. En volgens mij komen er nog wel 50 bij!
Het was kortom een geslaagde ochtend met een 
jubilaris, zelfgebakken speculaas en een aantal super 
vrijwilligers die dit organiseren.

Groeten van Cor Verburg.
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Wie de schoen past trekt hem aan.

Dit is weer zo iets als je erg van lopen houdt.
In een weekend waarin geen wedstrijd voor mij ge-
pland stond. Zaterdag een flinke lange duurloop van 
zo’n 2 uur, waarbij het ook aardig waaide. En met af 
en toe een versnelling was het zeker wel afzien. Na 
een enerverende nachtrust was ik zondag nog enigs-
zins fit. Vrouwlief wou met haar zus naar de stad en 
ik mocht niet mee. Echt jammer vond ik dat niet. 
Dit was voor mij een gelegenheid om mijn ouders 
weer eens op te zoeken in Dordt. En daar heb je 
natuurlijk ook een mooie atletiekbaan van Partenon. 
Dus waarom geen rustige rondjes van 400 meter 
in uitlooptempo. Dus hup, tas inpakken, spikes mee, 
motorpak aan en rijden maar. Onderweg naar de 
pont kwam het in mij op dat er ook een ekiden 
daar was. Maar of het op deze dag gehouden werd 
of de volgende week wist ik niet. Bij de pont van 
Krimpen a/d Lek zag ik triatlete Yvonne van Vlerken, 
toen nog in de lappenmand, die een flinke wandeling 
ging maken met wat kennissen. Na een lekker ritje 
kwam ik in de buurt van de atletiekbaan en ja hoor 
er waren verkeersregelaars en ik zag al wat lopers 
met borstnummers op. Vanaf de Randweg kon ik 
zo op het atletiekveld kijken en zag daar al aardig 
wat mensen lopen. Jammer, geen vrije baan voor 
mijn rondjes. Nadat ik mijn motor had gestald liep 
ik naar het punt waar men wisselde van loper. Ik zag 
wat mensen staan, en vroeg aan een Marokkaanse 
jongen hoeveel teams er meededen en hoelang het 
eerste team onderweg was. Op mijn simpele vraag 
kon hij geen antwoord geven en verwees mij naar 
een Surinaamse man. Toen de man mijn richting op 
kwam, herkende ik hem meteen. Het was Calvin  
die ik 2 jaar geleden ontmoet hebt in Monster waar 
ik de ½ marathon liep, hij kwam toen achter mij 
binnen. Wie had dat gedacht, om hem weer eens 
te ontmoeten. Het gesprek ging natuurlijk over de 
behaalde resultaten van “ik heb dit en toen liep ik 
zo….”  Ik vroeg hem of hij nu ook nog moest lopen, 
waarop hij antwoordde dat hij jammer genoeg  als 
laatste moest , maar zich me verre van fit voelde. 
Ik bood hem mij als persoon aan, waarop hij gelijk 
volmondig zei. “Nou als je dat wil doen graag”. Ik 
zei tegen hem: “Ik heb alleen mijn spikes bij me, mijn 
wedstrijdschoenen liggen thuis. “Wat is jouw maat 
Ruud?”, hierop antwoordde ik 41,5-42. Moment, en 
weg was hij. Ik dacht bij mijzelf  dat het toch te gek 
zou zijn als je op die manier toch een wedstrijdje 
mee kon lopen. Na 5 min kwam hij terug met nog 

iemand. Dit was de man van de schoenen. Ik paste 
ze meteen, te krap waren ze zeker niet, eerder te 
groot. Na er wat op gelopen te hebben vond ik ze 
niet echt lekker zitten en zei tegen Calvin: als je 
1 maatje kleiner hebt dan graag. Probeer die van mij 
maar zei hij, en ik weer een paar voorverwarmde 
schoenen aan. Ja, dit zat beter,  niet te groot en niet 
te klein, Assepoester zou er jaloers op zijn geweest 
zoals deze zevenmijls raceschoenen me zaten. Ook 
mijn broer was inmiddels gekomen en met z’n 
drieën zaten we gezamenlijk met elkaar te praten. 
Ik had mij inmiddels al in tenue gehesen en ook 
mijn spullen veilig opgeborgen. En had mijzelf aan 
de team leden voorgesteld en voelde mij lekker 
ontspannen. Ik zal dit team wel eens aan een leuke 
tijd helpen, want het team bestond uit lopers die 
niet onder de 5 min/km uitkwamen. De druk was 
dan ook niet aanwezig dat ik zonodig moest pres-
teren. Inmiddels waren de laatste lopers van div. 
teams al gestart en waren de voorlaatste lopers van 
de laatste 8 teams nog onderweg toen er besloten 
werd om op 14.00 uur de laatste lopers allemaal te 
gelijk te laten starten. Vijf minuten voor twee kwa-
men er  nog 2 voorlaatste lopers na elkaar binnen. 
Er kon toen nog gewisseld worden zodat we met 5 
lopers over bleven.

Daar stonden we dan: 3 vrouwen en 2 mannen weg-
geschoten voor de laatste 7,2 km van de ekiden. Er 
moest eerste een halve ronde op de baan gelopen 
worden. Ik liep samen met de mannelijke concur-
rent op kop, de 3 vrouwen volgden op zo’n 8 meter. 
Nadat we de baan af waren moesten we naar de 
dijk om vervolgens langs de Randweg richting het 
Wantij te lopen. Bij het beklimmen van de dijk was 
ik voor mijn gevoel wat los gelopen, zodat ik naar 
boven toe wat aan kon zetten. Bovenaan gekomen 
kon ik op mijn eigen  tempo gaan lopen. Mijn con-
currenten hoorde ik niet meer zoals ik al had ver-
moed. Nadat ik linksaf was gegaan had ik een mooi 
uitzicht voor mij waar ik een van de lopers zag die 
5 min voor mijn start was vertrokken. Een mooi 
mikpunt om die eens even te pakken en liefs zo snel 
mogelijk. Halverwege kwam ik mijn teamgenote te-
gen die de 10 km moest lopen en nu aan haar laat-
ste kilometer bezig was. Ze gaf mij de sjerp. Aan het 
einde van de weg gekomen ging het rechtsaf onder 
de rijksweg door om vervolgens op de dijk richting 
de stadspolders te gaan. Ikzelf ken deze weggetjes 
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maar al te goed van jaren geleden. Inmiddels was het 
gat met mijn voorganger nog maar zo’n 20 meter 
en 5 meter na het keerpunt ging ik er op en er over, 
op naar de volgende die er nog zo’n 1km voorliep. 
Ik kan mijn tempo goed strak houden en voelde 
me lekker ontspannen. Terug op het punt waar ik 
rechtsaf moest de dijk op, zag ik mijn team geno-
ten onderaan de dijk op het sportterrein juichend 
naar mij zwaaien. Ze moedigden mij aan en ik stak 
even mijn hand op. Het gat met mijn voorganger 
was net te groot om ook hem te pakken. En op de 
baan gekomen kon ik de laatste 200 meter nog flink 
aanzetten zodat ik in 30:58 over de finish kwam. 
Niet stuk en na een paar minuten weer helemaal de 
ouwe. Ik werd gefeliciteerd en kreeg nog een flesje 
water. Na nog wat uitgelopen te hebben moest ik 

mijn geleende race sloffen terug geven, en bedankte 
Calvin hartelijk voor het lenen van zijn schoenen. 
Na een lekkere douche werd ik uitgenodigd om 
samen met de teamleden nog wat te drinken. En 
als sportief gebaar kreeg ik nog een mooie pen en 
een key-koord. Na nog wat adressen en gegevens 
te hebben uitgewisseld moest ik afscheid van ze ne-
men. Calvin bedankte ik hartelijk voor de geweldige 
dag die ik heb meegemaakt en als hij in september 
2004 bij “Start” met zijn team mee wil doen dan is 
hij van harte welkom.

Mocht hij toevallig dan geen schoenen bij zich hebben 
dan kan hij die van mij wel lenen.  

Ruud v.d. Velde

VerVolg Wie de schoen past trekt hem aan.
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mijn faVoriete rondje hardlopen

Een persoonlijke noot van mijn kant, maar eerst 
even een korte introductie.
Mijn naam is Rick Schenk, binnen de vereniging beter 
bekend als de broer van Tim (ja idd ook Schenk) 
Ben ook vader van Loek en Cato en de man van Jet.
Heel mijn leven woonachtig in Lekkerkerk en alweer 
heel wat jaren lid van AV-Start. 
Voordat onze kinderen er waren, was ik nog wel 
eens bij de trainingsgroepen van Arie Visser en Mels 
op zondag te vinden. In die tijd ook fanatiek op 5KM 
en 10KM wedstrijden aanwezig, al was het alleen al 
om te proberen om Tim eens een keer achter me 
te houden. 
Nadat onze vader als fitte zestiger de Marathon van 
Rotterdam uitliep in een tijd van iets meer dan 3,5 
uur, ben ik besmet geraakt met het lopen van langere 
afstanden. 
Beter gezegd, onze  vader (Dirk Schenk) heeft mij 
geïnspireerd tot het lopen van langere afstanden, 
waaronder ook de marathon van Rotterdam. En  
eerlijkheid gebied ook te zeggen dat Dirk nog 
steeds het familie record op zijn naam heeft staan. 
Gaat dat dan in 2023 toch veranderen…?
Vanaf dit moment ben ik ook besmet geraakt met 
dit rondje door de polder. Toen ik het rondje voor 
de eerste keer liep in 2016, had ik niet gedacht dat 
ik het nog zo vaak zou lopen.

Voor mij is hardlopen een vorm van ontspanning, 
een moment voor mezelf om het hoofd leeg te 
maken en nieuwe energie op te doen.
Wielrennen doet dit ook voor mij maar aangezien 
dit het blad van AV Start is, houd ik het even bij het 
hardlopen.
Gemiddeld ben ik zo`n drie keer per week in het 
wild te bewonderen met mijn hardloopschoenen 
aan, in de zomer wat minder omdat er gefietst 
wordt en in het marathon seizoen wat meer omdat 
het altijd weer sneller april is dan je op voorhand 
denkt…

Als er verder geen marathon of andere wedstrijd 
gelopen wordt, de fiets netjes warm en droog met 
een dekentje zijn winterslaap doormaakt, dan loop 
ik door de weeks per rondje 5 a 10 kilometer.
Dit hangt af van factoren zoals werk, kinderen, vrouw 
en alle andere dingen waar ook tijd aan gegeven 
mag worden. Kortom de beschikbare tijd. 
In het weekend ,en dat begint bij mij op vrijdagoch-

tend, is het tijd voor een duurloop op laag tempo.
De ene keer is dat vrijdagochtend, de andere keer 
een zaterdag of zondag. In ieder geval in het week-
end en in de ochtend.
Bij dit duurloopje hoort ook een vast ritueel. 
Ik start de dag met 2 glazen water, gevolgd door 
een kop gemberthee om vervolgens een licht ont-
bijtje naar binnen te schuiven. Ondertussen staat 
de Italiaanse koffieautomaat al op te warmen zodat 
ik in een moeite door de vers gemalen koffiebonen 
kan promoveren tot een dampende dubbele 
espresso. Nippend aan de koffie en uitkijkend over 
de polder check ik nog even het weer, overwegend 
of een extra shirt wel nodig is etc… 
Dan komt de grootste variabele.. De koffie doet 
namelijk snel zijn werk en ik ga voor de grote num-
mer 2 naar het toilet, de uitkomst van dit toilet-
bezoek is cruciaal voor het ontspannen lopen even 
later op de ochtend. Beste lezer ik kan je garanderen 
dat dit bezoek hoe dan ook succesvol verloopt, het 
is alleen de vraag…: Is het genoeg?
Bij het minste spoortje van twijfel, beweeg ik me 
weer tot de koffieautomaat voor een cafeïneshot 
espresso. Gevolgd door een beetje zenuwachtig 
heen en weer lopen met scherp commentaar van 
mijn vrouw. 
Zij weet sinds het kijken van ‘’Kamp van Konings-
bruggen’’ dat de onrust niet in je buik zit maar 
in je hoofd…… Mentaal sterk zijn en die twijfel 
uitschakelen zegt als een echte legercommandant. 
Ondersteund door het achtergrondkoor van een 
peuter en kleuter met de pakkende tekst: Papa lek-
ker kakken, papa lekker kakken!
Ja lief, hoor ik mezelf zeggen… Maar stiekem weet 
ik wel beter.. Want heeft zij weleens midden in de 
polder met haar hardloopbroek op de enkels achter 
een bosje gezeten, beschamend voor het bruine 
afval wat als gier de natuur in werd gespoten, snel je 
broek omhoog trekken omdat er in de verte toch 
wel heel snel mensen aankomen en na de eerste 
meters weten dat die natte plakkende plek in je 
broek je zeker nog 10 kilometer in de weg gaat zit-
ten… Nee dus!
De opluchting is dan ook groot dat er na de laatste 
check op het toilet nog wat te delen is met het 
witte glazuur…. Mentaal m`n reet..!

Zo en nu lekker aan mijn rondje Ouderkerk begin-
nen. Degene die mij volgt op Strava kan het rondje 
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zo uittekenen want het komt geregeld voorbij, de 
meeste mensen zullen mij niet op Strava volgen dus 
een kleine toelichting.
Bij onze voordeur vandaan loop ik de wijk uit langs 
de tuintjes naast het clubgebouw en via de weter-
ing steek ik boezemweg over om meteen rechtsaf 
koers te zetten naar het Loetbos.
Voorbij de hooiberg loop ik naar de T-splitsing waar 
ik linksaf sla richting de Oudelandseweg om daar 
over te steken naar de kade. 
Op de kades begint het genieten, de stilte die ik 
daar ervaar is heerlijk. Vroeg in de ochtend alleen 
door de serene rust hardlopen verveelt nooit. Op 
dat punt begint mijn lichaam ook warm te worden 
en weet ik hoe mijn vorm van dat moment is. 
Door het bochtje bij de dikke bomen en dan het 
tweede gedeelte van de kade uit, richting de dijk. 
Tussendoor worden er reigers geteld, een traditie 
die is ontstaan sinds mijn broer meeloopt. Witte, 
blauwe, purper reigers, we tellen ons suf tussen het 
praten door. 

Hier ga ik naar links met aan mijn rechterhand Heu-
velman Houthandel, vroeger bekend van de quote: 
Hout bestellen, Heuvelman bellen! (Marketing was 
destijds nog lekker direct en niet hoogdravend.)
Vervolgens loop ik door naar Ouderkerk, voorbij 
de gele container van de Lange BV uit Stompe-
toren.. Met wat flauwe humor is hier best om te 
lachen, vraag maar aan m`n broer.
Daarna passeer ik de begraafplaats van Ouderkerk, 
daar zwaai ik even naar onze oma en vraag of ze 
geen koude voeten heeft. 
Op dat moment zijn de eerste 10 kilometers al-
weer in de benen en ben ik over de helft, op weg 
naar de Dorpstraat van Ouderkerk om daar naar 
beneden te gaan en de Kerkweg uit te lopen. 
De Kerkweg deel ik in tweeën, het eerste stuk door 
het bebouwde gedeelte en het tweede gedeelte 
vanaf het tuincentrum. Voorbij het tuincentrum 
bekruipt me het gevoel van lichte spijt want er is 
alweer bijna 12 km gelopen wat betekent dat er 
alweer 2/3 van mijn favoriete rondje opzit.. 
Nog maar even extra genieten dan en met frisse 
benen weer het Loetbos in op 13km.
Dit stukje van de Loet is op goede dagen veel te 
kort en slechte dagen veel te lang, ook al is het 
maar 2 km. 
En dan is daar weer de brug bij de Loet, nog 3 gratis 

kilometers om thuis te komen. 
Op de Boezemweg zwaaien naar claxonnerende 
auto`s en de zwaaiende bekende die er inzitten. 
Nog een paar honderd meter door de wijk en het 
leukste rondje van de week zit weer in de benen.
Kom maar op met die koffie!
Op moment van schrijven heb ik dit rondje in 2022 
bijna 40 keer gelopen en van al die keren is geen 
rondje hetzelfde geweest.
De natuur is op ieder moment weer anders, het 
zonnetje op je rug of slagregen in je gezicht.
Een jager met zijn hond door de weilanden die vo-
gels opschrikt. Super benen of juist niet, gezelsc-
hap wat mee hobbelt of de eigen overpeinzingen 
in het hoofd. In het voorjaar aangevallen worden 
door een zwerm vogels die waken over het nest 
midden in het riet. Mist over de weilanden, drukte 
op de dijk, zwaaien naar bekende in de Loet, de rust 
van de vroege ochtend ervaren,  de charme van de 
polder die je overweldigd. 
Een rondje Ouderkerk is nooit hetzelfde, kan niet 
wachten tot de volgende.

Een sportieve groet en een voorspoedig 2023!
Rick Schenk

VerVolg mijn faVoriete rondje hardlopen
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Slapen, een uitstekende training! 

- 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
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Het was zo’n grijze november-maandagochtend. Ik 
probeerde mijn rondje zo goed mogelijk af te maken. 
Maar door allerlei medische ongemakken lukt dat 
steeds moeilijker. Weemoedig dacht ik terug. We 
haalden onze schouders niet op om op zondag een 
duurloop van 33 kilometer te doen en de volgende 
dag, op maandagavond, een intensieve interval op de 
ijsbaan, op woensdag met een vast clubje een pittige 
duurloop. Het leven draaide om hardlopen, de span-
ning naar een marathon toen. De natuurmarathons, 
de Oliebollenloop, het leven kende een vast patroon. 
“Zou je niet eens stoppen met dat geren” sprak mij 
vader zaliger toen ik veertig werd. “Je wordt er te oud 
voor toch?” vroeg hij. Ik ben nog zo’n vijfentwintig jaar 
er mee doorgegaan. 
Weemoedig en jaloers kijk ik, tijdens een mooie wan-
deling, naar hardlopers. Ik zie ze snelheid maken of 
voortploeteren, maar ze lopen! Het lijkt zo vanzelf-
sprekend: hesje aan, schoentjes aan en gaan. De vrijheid 
tegemoet. De seizoenen voelen. Afstanden verleggen, 
minuten pakken. 

Weemoedig terugdenken

Ik schrijf dit stukje tussen twee WK-wedstrijden. Als 
kijksport wint voetbal het misschien, maar hardlopen 
blijft geweldig om te doen. 
Ik hoop op betere tijden. Eerst maar eens m’n maan-
dagochtendrondje* maar weer eens onder de knie 
krijgen. 
Maar een fijne wandeling, zoals vanochtend, de eerste 
koude (december)ochtend van het jaar, met Ab Bui-
tendijk, is natuurlijk ook prima. Thermoskan koffie en 
chocoladekoeken mee. Bewegen en buiten zijn, altijd 
blijven doen! Hoe dan ook! Loop ze. 

(* laatste rotonde Tiendweg, fietspad naar Boer Bas, 
rechtsaf naar elektriciteitscentrale, rechtsaf volkstuin-
tjes, en dan door de villawijk richting Vijverlaan en 
Tiendweg)

Martin Rath
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