
Deze gids past helemaal bij hoe wij 

willen communiceren en ook hoe wij 

ons willen presenteren. Voor het actu-

ele nieuws hebben we een zeer goed  

bezochte website waarop onder andere 

de komende activiteiten worden weer-

gegeven en ook de verslagen van de 

diverse evenementen te lezen zijn. Ook 

via onze Social Media kanalen worden  

berichten veelvuldig gedeeld en blijft  

men direct op de hoogte van het wel 

en wee van Archeus en haar leden.  

Deze gids is vooral bedoeld als naslag-

werk; een mooie manier om leden en 

niet-leden verder kennis te laten maken 

met onze vereniging.

Trots ben ik ook op de totstandko-

ming van dit prachtige magazine; vol-

ledig door vrijwilligers opgepakt en 

samengesteld. Een hele klus om zo’n 

glossy te vullen en vorm te geven en 

een opdracht die zeker geslaagd is!  

Complimenten aan de redactie en allen 

die een bijdrage aan deze gids hebben 

geleverd. 

Inzet door vrijwilligers is wat onze ver-

eniging draaiende houdt; we zijn er voor 

en door leden. Samen, als vrijwilligers, 

zijn we de vereniging!  Mooi om te zien 

dat, hoewel 2018 nog maar halverwege 

is, we al een aantal grote evenementen 

zeer succesvol mochten organiseren. 

Denk hierbij aan de Rode Kruis Wan-

deltocht waarbij we bij onze eerste keer 

maar liefst 1200 wandelaars  mochten 

ontvangen, die allen hebben genoten 

van een prachtige tocht. 

En heel bijzonder, de Special Olympics 

Nationale Spelen op 9 en 10 juni. De 

Spelen voor atleten met een verstan-

delijke beperking. Het was een prachtig 

sportief weekend met alleen maar win-

naars. We hebben veel trotse atleten 

en blijde coaches in Winterswijk mogen 

ontvangen. Een groot succes voor Ar-

cheus. En we vergeten hierbij ook niet 

de wederom succesvol georganiseerde 

Kroese Wevers Cross en de Openings-

wedstrijd Baan. En dat allemaal dankzij 

de tomeloze inzet van onze vrijwilligers. 

Veel dank hiervoor!

Ook voor de rest van het jaar is onze 

evenementenkalender al mooi gevuld. 

Waarbij jong en oud aan bod komen en 

baan- en wegwedstrijden elkaar afwis-

selen. En hebben we nog een groot en 

nieuw evenement in het vooruitzicht. 

De Marathon Nationaal Landschap 

Winterswijk, die dit jaar voor het eerst 

start en finisht vanaf onze accommo-

datie aan de Vredenseweg. Ook hier 

zullen we een feestelijk sportfestijn van 

maken met een gezellig onthaal voor 

alle sporters op de Hunenbulten.

Er gebeurt veel bij Archeus en dat past 

ook bij hoe wij als vereniging in de 

maatschappij willen staan. Wij willen 

sporten voor iedereen mogelijk maken 

en een sociaal en betrokken vereniging 

zijn. Met deze nieuwe presentatiegids 

hopen we dit in de artikelen en verha-

len terug te laten komen. En een zo’n 

compleet mogelijk beeld van onze  

vereniging te geven. 

Namens het bestuur van Archeus wens 

ik een ieder een gezond en sportief at-

letiek en/of loopseizoen toe en graag 

tot ziens op de Hunenbulten.

Anita Boschman, Voorzitter

Voorwoord

Met trots kan ik melden dat de eerste presentatiegids van 

Atletiekvereniging Archeus een feit is!  Een prachtige glossy 

waarin we op verschillende vlakken een inkijk geven in onze 

vereniging.
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Lopen: eenzaam, 
maar niet alleen?

Hardlopen is een belangrijk onderdeel van de atletieksport. 

Niet alleen zijn er de echte looponderdelen, maar ook is lopen 

de basis voor een fl ink aantal andere onderdelen: verspringen, 

hoogspringen, speerwerpen. Vanuit het lopen is het mogelijk 

snelheid om te zetten in kracht en daarmee verre en hoge

afstanden te springen of gooien. Maar dat begint dus met lopen. 

DOOR: JELLE BOSCH  |  FOTO: PIXABAY

Toegankelijke sport

Misschien is lopen wel het meest toe-

gankelijke onderdeel van de atletiek. 

We lopen immers hele dagen; het is de 

basistechniek om ons voort te bewegen. 

Daarom kent het lopen een enorme po-

pulariteit als sportactiviteit: T-shirt, sport-

broek, een paar sportschoenen en de 

hele wereld (nou ja, behalve de oceanen 

en wereldzeeën dan) is je trainingsveld. 

En vanuit die gedachte sieren veel lo-

pers het landschap van Winterswijk. Op 

alle tijden van de dag kom je wel indi-

viduele lopers tegen. Gedisciplineerd 

hun kilometers makend, met of zonder 

muziek op de oren, met of zonder doel, 

plan of schema.

Het heeft zo zijn voordelen, dat alleen 

lopen. Je kiest je eigen moment, je 

eigen tempo, je kunt lopen in je eigen 

ritme van de muziek op je IPod. Gewoon 

de ene voet voor de andere en gaan. 

Maar dan begint soms het probleem. Je 

hebt je voorgenomen om te gaan lopen, 

maar het weer is zo abominabel, het bed 

nog zo lekker warm of het programma 

op de televisie zo interessant. En dan is 

een afspraak met jezelf toch wat mak-

kelijker te breken, dan een afspraak met 

anderen. En dan toch maar even niet die 

ene voet voor de andere gezet richting 

je kast met de sportkleding en de hard-

loopschoenen. Niemand die je dwingt, 

toch?

Maar als je dan toch aan het lopen 

bent, dat heb je van die dagen, dat het 

geweldig gaat. Je vliegt over de straten 

en paden en het lopen gaat je makkelijk 

af. Lekker op het gevoel en knallen. En 

nog een tandje erbij en nog wat sneller. 

Gaaf, maar of het altijd verstandig is? 

Wie helpt je met het beheersen van 

tempo en afstand? Verder en harder is 

niet altijd beter, zelfs niet als het heel 

makkelijk gaat. Het lijf moet van iedere 

inspanning herstellen, dus wat is wijs-

heid? 

En andersom natuurlijk ook. Het lopen 

gaat voor geen meter. Je loopt daar over 

dat verharde fi etspad te zwoegen en 

het wil maar niet. Je moedigt jezelf aan, 

maar verder niets of niemand, die je over 

het dode punt helpt, je wat moed in-

praat, aan wie je je even op kunt trekken, 

of achter wiens rug je even uit de wind in 

de slipstream kunt lopen. 

Of op een andere manier begint de twij-

fel te knagen. Je krijgt tijdens het lopen 

soms een pijntje: in je knie, bij je achil-

lespees, in je rug. Wat nu te doen? Je 

kunt doorlopen, maar is dat verstandig? 
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Maak je dan misschien niet meer kapot? 

En als het nu echt niet meer lukt om te 

lopen en je staat daar alleen in dat uitge-

strekte buitengebied? Gelukkig is er dan 

de mobiele telefoon, maar toch… Je staat 

er alleen voor.

Maar, gebiedt de eerlijkheid ons te zeg-

gen, je hebt tegelijkertijd met niemand 

te maken. Niemand, die je ‘dwingt’ har-

der te gaan, dan je eigenlijk wilt of ver-

der dan je eigenlijk wilt. Gewoon lekker 

je eigen training doen, op jouw snelheid, 

in jouw cadans, in jouw ritme, op jouw 

eigen manier. Dat is natuurlijk wel een 

enorm voordeel.

En wat is dan de andere kant van het 

verhaal? 

Wat kan lopen in 
een loopgroep of 
atletiekvereniging 

mij brengen?

Het gevoel van teamsport

Lopen is natuurlijk een individuele sport, 

maar juist het horen bij een vereniging of 

loopgroep, geeft hardlopen een gevoel 

van teamsport. En dat brengt natuurlijk 

allerlei voordelen met zich mee.

Allereerst is daar die stok achter de deur 

van de afspraak, die je met anderen 

maakt om te trainen. En of dat nou je 

clubgenoten zijn of je trainer is, er wordt 

op je gerekend. En dat maakt het toch 

altijd weer wat lastiger om niet te gaan. 

Als je een keer geen zin hebt of het re-

gent, ga je toch richting de club om te 

trainen. En die inspanning wordt eigenlijk 

altijd beloond door de sociale ontvangst: 

had je onderweg naar de training mis-

schien nog niet zoveel zin om te gaan, 

als je er eenmaal bent is het meteen 

weer gezellig.

En dat is meteen weer zo’n ander voor-

deel. Het sociale aspect van lopen met 

elkaar. Al kletsend met elkaar de war-

ming up en de loopscholing doen en 

daarna in een klein groepje op het tem-

po, dat bij je past, je intervallen trainen.

Verschillende loopgroepen 

Ook zo’n voordeel: bij de meeste loop-

clubs, in ieder geval bij Archeus zijn 

loopgroepen van verschillende niveaus. 

En daarbinnen zijn ook altijd weer men-

sen, die hetzelfde tempo lopen als jij. 

Of mensen waaraan je je net eens kan 

optrekken als je eens wat harder wil trai-

nen. Of mensen bij wie je aansluit, als je 

het eens wat rustiger aan wilt doen. Er is 

altijd wel iemand om mee op te lopen. 

En wil je toch eens voor jezelf lopen, dan 

is er op een baan van 400 meter ruimte 

genoeg, maar toch zijn er mensen om je 

heen en trainers om je heen.

Beschikbaarheid van trainers

En dat is misschien wel het belangrijkste 

voordeel. De beschikbaarheid van trai-

ners, die je helpen jouw looptechniek te 

ontwikkelen, zodat je beter, eff ectiever 

en sneller gaat lopen, maar vooral ook 

zonder blessures blijft lopen. Trainers, 

die zorgen voor uitgebalanceerde pro-

gramma’s van intervaltrainingen van kor-

te tot lange intervallen. Met afwisseling 

en uitdaging, zodat het lopen geen sleur 

wordt. Trainers, die erop letten of je niet 

te hard traint of je juist stimuleren er een 

tandje bij te doen. Trainers, die schema’s 

maken, zodat je ook op je eigen mo-

menten, buiten de groepstrainingen om, 

toch de goede trainingen kunt doen. 

En dan is het echt niet zo, dat je alleen 

maar op de atletiekbaan traint. Want ook 

in de schema’s opgenomen zijn duur-

lopen. Voor verschillende groepen, op 

verschillende niveaus met verschillen-

de afstanden. En tijdens die wat langere 

duurlopen is het prettig om te weten, dat 

je met anderen loopt. Voor als er eens 

een keer wat gebeurt, voor de gezel-

ligheid, voor het uit de wind houden, 

voor het stimuleren. Waarbij er altijd wel 

iemand is, die een mooie route uit wil 

zetten. Zo’n duurloopje, dat je voor de 

gezelligheid even afsluit met een kop 

koffi  e, waarbij de afspraken ontstaan om 

samen eens een prestatieloop te doen. 

En daarmee heeft iedereen bij de trai-

ning dan weer zijn verhaal, waardoor 

het sociale aspect alleen maar versterkt 

wordt.

Alleen of toch in een groep?

Maar, laten we vooral niet vergeten: 

hardlopen lijkt zo’n makkelijke sport, 

maar onderschat de techniek niet. Veel 

beginnende of gevorderde lopers, die 

voor zichzelf lopen krijgen te maken met 

blessures. Teveel trainen, te eenzijdig, 

met een niet optimale techniek. En het 

zal niet zo zijn, dat dat bij een vereniging 

niet kan gebeuren, maar aandacht voor 

techniek en loopscholing helpt bij de 

preventie van blessures. En dat helpt om 

te kunnen blijven lopen. Alleen of in een 

groep.  
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Niveau 1
Niveau 1 is voor lopers die beginnen 

met hardlopen en eventueel toe willen 

werken naar een loop van 5 kilometer. 

Tijdens de trainingen worden atleten 

begeleid om op verantwoorde manier te 

trainen naar hun eigen mogelijkheden. 

Daarom wordt veel aandacht besteed 

aan een goede loophouding en is er 

ruim aandacht voor loopscholing. Het 

hoofdprogramma wordt zo ingevuld, dat 

iedere atleet dat naar eigen kunnen kan 

afwerken. 

Niveau 2
Niveau 2 is bedoeld voor lopers, die al 5 

kilometer kunnen lopen.

De trainingen zijn er op gericht om op 

verantwoorde wijze te werken aan bij-

voorbeeld een snellere tijd op de 5 ki-

lometer of door te trainen naar het lopen 

van langere afstanden van bijvoorbeeld 

10 kilometer. Ook binnen deze groep is 

altijd ruim aandacht voor loophouding, 

loopscholing en oefeningen voor romp-

stabiliteit. Het kernprogramma is meest-

al ingericht met intervallen van korte 

(voor snelheid) of wat langere (uithou-

dingsvermogen) duur.

Niveau 3 en 4
De groepen van niveau 3 en 4 trainen 

samen en is bedoeld voor atleten, die 

al wat sneller en wat verder kunnen  

lopen. Daarbij is er de mogelijkheid om 

op beide trainingsavonden op de baan te 

trainen, of om de ene avond op de baan 

te trainen en de andere avond groeps-

gewijs een duurloop te lopen. De trainin-

gen zijn vooral bedoeld voor lopers die 

zich willen verbeteren op de middellan-

ge afstand (vanaf 5 kilometer) en/of de  

langere afstanden (halve en hele  

marathon). De baantrainingen bestaan 

standaard uit loopscholing, techniek en 

core stability en het hoofdprogramma 

(intervallen van 200 tot 2000 meter). 

MiLa
Bedoeld voor wedstrijdlopers van alle 

leeftijden, die zich willen specialiseren 

op de midden- en lange afstand. Met 

veel aandacht voor looptechniek en 

specifieke intervaltrainingen.

Rommelgebergte
Voor lopers van alle niveaus. Deze trai-

ning wordt zo gevarieerd mogelijk ge-

maakt: de ene keer een duurloop of een 

cross door het bos, de andere keer de 

focus op het korte werk. Ook wordt de 

trimbaan natuurlijk gebruikt voor het 

verbeteren van de kracht en stabiliteit.  

Atletiekvereniging Archeus kent loopgroepen voor atleten van ieder niveau. 
Onder de bezielende leiding van gediplomeerde trainers kan getraind worden volgens 

afwisselende trainingsschema’s met een duidelijke en verantwoorde opbouw. 
Om atleten optimaal te kunnen bedienen wordt gewerkt met 4 niveaus.

LOOPGROEPEN OP ELK NIVEAU

DOOR: JELLE BOSCH  |  FOTO: MARK HEISTER
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Baderie Winterswijk 
Europalaan 111, Winterswijk - telefoon 0543 512 094

Colubris Cleantech
Let’s close the loop together

We helpen al meer dan 30 jaar organisaties met hun 

afvalproblematiek. Met onze slimme oplossingen zorgen 

we ervoor dat afvalwater wordt gezuiverd en afvalstoffen 

effi ciënt worden gescheiden zodat hergebruik mogelijk is. 

We hebben onze oplossingen in 3 onderdelen gesplitst:

   Water Solutions

   Recycling Solutions

   Bioresource Solutions

wastewater to energy

www.colubriscleantech.com
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We sporten al eeuwen. Van de oude Grieken komen de Olympische spelen en de Romeinse keizers gaven het 
volk brood spelen. Daar waar de sporters de strijd met elkaar aangaan, beleven de supporters de sport weer 
heel anders. Er zijn ook mensen die sport helemaal niks vinden. Niet om naar te kijken, maar ook niet om te doen. 
En toch doet sport iets met ons lichaam en onze geest. Maar wat dan precies? Waarom vinden de meesten van 
ons sport eigenlijk leuk?

Sport: vier bronnen van plezier 
Uit onderzoek blijkt dat er vier factoren zijn 
waarom we als mens aan sport (willen) doen: 
noem het maar de ‘bronnen van plezier’.

Je ziet bij punt 1 tot en met 3 dat het bij het plezier van sport vooral gaat om het sociale en psychologische effect ervan. Waar-

dering voor jezelf, waardering door en omgang met anderen. Bij punt 4 komen we veel meer bij de lichamelijke (fysiologische) 

effecten en oorzaken waarom sport (atletiek, hardlopen) ons een plezierig gevoel geeft en een bepaalde heilzame werking 

heeft. In de literatuur hierover worden vier verklaringen geopperd (komen we er vier tegen):

	 	de	endorfinen-hypothese: duursport leidt tot de aanmaak van het stofje endorfine,  

dat stemmingsverhogend/pijnverminderend werkt;

	 de	amine-hypothese: tijdens sporten produceer je diverse zogenaamde aminen, die angstreducerend werken;

	 	de	relaxatie-	of	thermogene	hypothese: door te sporten stijgt je lichaamstemperatuur,  

waardoor spanningsreductie optreedt;

	 de	distractie-hypothese: sporten fungeert als uitlaatklep voor opgebouwde spanningen en geeft afleiding van stress.

 
    
                   BLIJ(VEN) SPORTEN:

1.  Het sociale aspect en het opdoen van ervaringen 

voortkomend uit de sportbeoefening. 

Je kunt hierbij denken aan het samen met anderen met 

hetzelfde bezig zijn en het reizen en kennismaken met 

andere culturen/mensen.

3.  Erkenning van competentie door anderen. 

Het voelt goed als anderen jouw sportieve prestaties 

zien en waarderen (we zetten niets voor niet al onze 

prestaties op Facebook en Instagram, toch?). Het streelt 

je ego en werkt stimulerend op je sportieve inspannin-

gen. Maar ook zonder aansprekende prestaties voelt 

het goed om bij een groep te horen die sport (onder-

neemt) bedrijft? (neem nou de FB-groep Ik Loop Hard).

4.  De begeleidende lichamelijke sensaties en 

begeleidende cognities van het sporten zelf.

Hierbij kan je denken aan het plezierige gevoel in  

cadans te zijn bij het hardlopen, de ervaring van de 

soepelheid van de beweging bij springonderdelen, 

maar ook het lekker uitgeput voelen na afloop en het 

weer fit voelen nadat je lichaam hersteld is van de  

trainingsinspanningen.

2.  Ervaren van het eigen kunnen (competentie). 

We beginnen, gaan door of houden op met sporten 

om het beleven van de eigen prestatie. Als we goed 

presteren geeft dit een voldaan gevoel en willen we 

steeds beter worden en worden we misschien wel de 

beste. Kortom, het (willen) ervaren van eigen kunnen/

competentie kan verslavend werken en stimuleert ons 

tot grensverleggend gedrag (Bandura, self-efficacy)
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Er is dus wel sprake van een lichamelijk positief eff ect van 

sporten, maar dat het opbouwen van het gelukshormoon en-

dorfi ne de enige reden is, dat we zo blij worden van (duur)

sporten is wel heel kort door de bocht. Het sociale eff ect (Punt 

1 en 3)  en groei in de prestatie (punt 2)zijn zeker zo belangrijk. 

Doelgericht trainen maakt ons uiteindelijk blijer

Willen we dan onze sportprestaties verbeteren (meer erken-

ning door anderen en meer ervaren van het eigen kunnen), of 

het nu gaat om de recreatieve sporter of de topsporter, dan is 

het belangrijk om doelen te stellen die:

a.	 concreet/specifi	ek	zijn,

b. afgestemd op het individu en niet op de groep,

c. voldoende uitdagend maar wel realistisch zijn, 

 afge stemd op de mogelijkheden van de sporter.

Lukt het de sporter de doelen te bereiken dan heeft dit een 

positieve invloed op het geloof in eigen kunnen en daarmee 

ook op de waargenomen competentie en het zelfvertrouwen. 

Ook al heeft sporten, door de aanmaak van diverse stofjes 

(neurotransmitters) een positief lichamelijk eff ect op ons 

spanningsniveau,  kan goed moeten presteren natuurlijk ook 

stress opleveren. 

Daarom zien we sporters ook wel gebruik maken 

van mentale training, zoals  :

-  relaxatietraining (ontspanningsoefeningen),

-  vasthouden van de concentratie,

-  visualiseren van de prestatie/uitvoering (bijv. bij nummers 

 als hoogspringen en verspringen),

-  leren omgaan met stresssituaties.

Motivatie speelt ook een belangrijke rol bij het bedrijven van 

sport. Daarbij is het wel heel belangrijk de motivatie niet té 

hoog te laten worden, omdat dit via de daarmee gepaard 

gaandeoplopende spanningsgevoelens en emoties een ne-

gatieve invloed kan hebben op de sportprestaties. Een te 

lage motivatie werkt uiteraard ook niet prestatiebevorderend. 

Minder stress door sporten?

Maar heeft sporten nu echt zo’n positief eff ect op de geest? 

Minder stress, minder spanning , meer geluk? Dat kunnen we 

niet zomaar zeggen, want het onderzoek hiernaar is weer-

barstig. Dat heeft alles te maken met de grote individuele 

verschillen tussen mensen in hun psychologische stress-ge-

voeligheid en ook individuele verschillen in de lichamelijke 

reacties.  

Uit onderzoek zou blijken dat sport/fi tnesstraining geen een-

duidig te duiden eff ect heeft op psychologische variabelen 

als angst en depressie noch dat fi tnesstraining een positief 

eff ect heeft op de lichamelijke reacties op stress, althans op 

de langere termijn gezien. 

Tegelijkertijd worden er wel aanwijzingen gevonden dat de 

schadelijke eff ecten van lichamelijke stressreacties op de ge-

zondheid kleiner zijn. Dat zou zomaar kunnen komen  door 

de door het sporten veroorzaakte lagere hartslag en lagere 

bloeddruk waardoor de lichamelijke stressreacties minder 

kans krijgen het lichaam te ontregelen.

En dus?

Hoe het ook zij: rondkijkend op het atletiekcomplex van 

Archeus of hardlopers aanschouwend in het Winterswijk-

se buitengebied, zie ik over het algemeen gemotiveerde, 

presterende en blije sporters. Waar het door komt, komt het 

door. Ik word er altijd weer blij van als ik het zie.  

Literatuur
Sportpsychologie. Wetenschap en toepassing IV. F.C. Bakker, 
A.C.M. Dudink & J.R. Pijpers (redactie). Uitgave VSPN Amsterdam 1994

    
                   BLIJ(VEN) SPORTEN:

DOOR: HEMMIE WESSELS

DE PSYCHOLOGISCHE
EFFECTEN VAN SPORT
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Sporten bij een opkomende griep of verkoud-

heid of sporten tijdens extreme kou of hitte, 

is dat wel verstandig? Deze vraag legden we 

voor aan ons clublid Dirk Nijmeijer, werkzaam 

als longarts in het SKB te Winterswijk.

Luister naar je lichaam

Als je je niet fit voelt, of een verkoudheid voelt opkomen hoeft 

dat niet te betekenen dat je niet moet gaan hardlopen. Ga je 

in die omstandigheden toch een training doen, dan merk je 

vanzelf als het niet lekker loopt, je lichaam zegt in feite nee 

tegen je keuze.

Niet gaan hardlopen bij griep of koorts

Bij griep of koorts moet je niet gaan hardlopen. Of er nu een 

virus of een bacterie tornt aan je gezondheid, het kost het 

lichaam extra energie om de ziekteverwekkers op te ruimen. 

Je thermostaat is door de infectie van slag en bij hardlopen 

kan de temperatuur nog verder oplopen als je je warmte niet 

goed kwijt kan. Bij koorts verlies je vaak ook veel vocht wat 

voor extra uitdroging kan zorgen. In een zeer enkel geval kan 

de hartspier ontstoken raken door een virus wat ernstige ziek-

teverschijnselen kan geven met soms fatale gevolgen.

Dus luister naar je lichaam bij koorts en loop dan even niet.

Rustig opbouwen 

Ben je herstellende van een ziekte en heb je misschien drie 

weken niets kunnen doen, dan heeft het lichaam, afhankelijk 

van de hevigheid van de aandoening, veel aan conditie inge-

leverd.  Begin, zo gauw het kan, rustig met opbouwen door te 

bewegen. In huis met bijv. traplopen of buitenshuis met een 

wandeling en bouw dit steeds verder op tot het moment dat je 

weer kunt gaan trainen. Als je met een hartslagmeter werkt en 

normaliter je hartslag in rust 70 is, dan zul je zien dat, zolang je 

nog niet optimaal hersteld bent, je hartslag in rust aanzienlijk 

hoger kan liggen en dat je hartslag bij een geringe inspanning 

al snel kan oplopen wat je anders niet gewend bent.

En dan nog die vraag over  
sporten in extreme hitte of koude

Ik zal je zeggen, ik heb zelf al twee keer een bijzondere erva-

ring meegemaakt met lopen in hitte. In 2007 liep ik mijn eer-

ste marathon in Rotterdam. Op deze dag steeg het kwik naar 

29 graden. Je traint in de maanden ervoor in totaal andere 

temperaturen. Met alle voorbereidende trainingen was nie-

mand hierop ingesteld, zodat de marathon halverwege werd 

afgelast. Ik heb deze marathon wel uitgelopen, maar na de 

finish kon ik niet meer op mijn benen staan en had ik steeds 

het gevoel flauw te vallen. Ik had een behoorlijk vochttekort 

na deze inspanning in deze temperaturen.

Sporten is 
gezond, maar 
dan wel ‘gezond’ 
sporten

DOOR: DIRK NIJMEIJER 

Dirk Nijmeijer is sinds 2006 

werkzaam als longarts in het 

Streekziekenhuis Koningin 

Beatrix in Winterswijk en is 

lid van Archeus sinds 2011.
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Te snel van start 

De tweede ervaring was in 2011 tijdens de halve marathon in 

Enschede. Het was die dag behoorlijk warm en ik ging zeer 

voortvarend van start. Om iemand voor te willen blijven heb ik 

waarschijnlijk te hard gelopen en te weinig signalen opgepikt 

dat het niet goed met me ging zodat ik zo’n 2 kilometer voor 

de finish een black-out kreeg. Ik kan me vanaf dat moment 

niets meer herinneren totdat ik in het zicht van de finish het 

parcours werd afgedragen en met een ambulance werd af-

gevoerd naar de SEH van het ziekenhuis.

Sporten in extreme hitte

Extreme hitte is dan wel minder van invloed op onze luchtwe-

gen, maar des te meer op de vochthuishouding in ons lichaam. 

Voldoende eten vooraf en veel, zeer veel drinken tijdens het 

lopen zijn van groot belang.

Veel mensen ademen 
onbewust te snel 

Sporten in extreme koude

Extreme koude daarentegen kan zeer prikkelend werken op 

onze luchtwegen en daarbij soms een flinke irritatie oproepen. 

Normaalgesproken adem je door je neus en wordt de 

ingeademde lucht enigszins verwarmd onze longen ingeleid. 

Maar bij grote inspanning hebben we de neiging om door de 

mond te gaan ademen om zo, voor ons gevoel, meer zuurstof 

binnen te krijgen.

De kracht van een goede ademhaling

Veel mensen ademen onbewust te snel. Dit geeft een lager 

koolzuurgehalte in het bloed wat allerlei klachten kan geven; 

koude handen en voeten door samentrekken van de bloedva-

ten, tintelingen in handen en vingers, spierspanningen, duize-

ligheid of misselijkheid. De meeste mensen ademen normaal, 

maar bovenstaande klachten kunnen wijzen op een onjuiste 

ademtechniek wat eventuele het vergroten van je sportpres-

taties in de weg kan staan. Door de neus ademhalen bij duur-

lopen bijvoorbeeld lukt veel lopers niet, maar is wel mogelijk. 

Zo’n techniek is aan te leren.  

Je kunt jezelf aanleren je ademfrequentie te laten dalen. Zoals 

gezegd, de meesten mensen ademen vanzelf normaal, maar 

onbewust kan de ademhaling een loopje met je nemen... “  
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DE GESCHIEDENIS 
VAN ATLETIEK
DOOR: JOS PIERIK |  FOTO’S: MARK HEISTER

Atletiek is de verzamelnaam voor een aantal sportonderdelen 
waar de nadruk ligt op hardlopen, springen of werpen.

Geschiedenis van de Atletiek

Atletiek is samen met de zwemsport de 

oudste sport ter wereld en is ontstaan in 

Griekenland ca. 1500 jaar voor Christus. 

Het was een belangrijk onderdeel van 

de oude Griekse Olympische spelen 

welke vanaf 776 voor Christus georgani-

seerd werden. Ook deze Spelen werden 

destijds om de vier jaar georganiseerd, 

maar waren iets korter dan de huidige 

spelen (namelijk vijf dagen) omdat het 

aantal sportonderdelen beperkt was. 

Een van de sporten was een speciale 

vijfkamp waar topatleten tegen elkaar 

konden strijden. Ze moesten daarbij aan 

alle vijf de onderdelen meedoen. Dit wa-

ren hardlopen, verspringen, speerwer-

pen, discuswerpen en worstelen. 

Dit is nog steeds de basis van atletiek.

Na 1690 ontwikkelde zich in Engeland 

de huidige atletiek, die zich pas in de 

vroege 19e eeuw tot een wedstrijdsport 

zou ontpoppen. In Nederland werd de 

atletiek in 1870 geïntroduceerd met in 

1886 de eerste atletiekwedstrijd achter 

het Rijksmuseum in Amsterdam. Met 

de komst van de moderne Olympische 

Spelen in 1896 vormde atletiek in die tijd 

verreweg het belangrijkste onderdeel 

van deze spelen. 

Vandaag de dag is atletiek nog steeds 

een belangrijk onderdeel op de Olym-

pische Spelen, maar door de komst van 

veel nieuwe sporten niet meer de meest 

belangrijke. 

In de beginjaren van de atletiek werd de 

sport vaak ondergebracht bij reeds be-

staande gymnastiekverenigingen. Rond 

de eeuwwisseling ontstonden de eer-

ste specifieke atletiekverenigingen die 

zich kort daarna verenigden in de Ne-

derlandse Atletiek Unie en na 1926 de 

K.N.A.U. In de twintigste eeuw en zeker 

na 1940 groeide het aantal leden spec-

taculair en nam ook het aantal verenigin-

gen dat zich bij de K.N.A.U aansloot sterk 

toe. In 2011 telde de bond 137.000 leden.

De geschiedenis van de atletiek 

in Winterswijk

Ook in Winterswijk was er animo voor 

atletiek. Op 20 juli 1945 - de bezetter 

was nog maar amper vier maanden uit 
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Winterswijk vertrokken - had Winters-

wijk haar eerste atletiekvereniging; De 

Stormvogels. Zij sloot zich aan bij de 

K.N.A.U. en had binnen een maand al 35 

leden. Er werd getraind achter het toen-

malige WVC-terrein en later bij Jaspers. 

Ondanks dat leden van de Stormvogels 

het bij de districtskampioenschappen 

heel goed deden, is na 1947 niets meer 

van deze vereniging vernomen. 

Omstreeks 1952 werd opnieuw een po-

ging gedaan een atletiekvereniging in het 

leven te roepen. Uit de gymnastiekvereni-

ging WGV kwam een nieuwe vereniging 

voort; Handbal en Atletiek Combinatie 

(HAC). Ook deze club was geen lang le-

ven beschoren; de vereniging bleef met 

ongeveer 10 leden slechts 3 jaar bestaan. 

Initiatiefnemer Piet Stassen startte begin 

jaren 70 met 10-15 leden een 2-weke-

lijkse training onder de vlag van hand-

balvereniging WWV. Er werd getraind 

in school O, in het Rommelgebergte en 

later ook op het terrein achter de RSG 

(Driemark). Er werden ook een twee-

tal succesvolle loopjes georganiseerd, 

maar uiteindelijk deden de hoge kosten 

en het achterblijven van nieuwe leden 

de club de das om en hield zij halverwe-

ge de jaren 70 op te bestaan.

Ruim 10 jaar later, in november 1986 

werd na een oproep van Ronald de 

Rooy opnieuw een poging gedaan 

atleten te porren om samen te gaan 

lopen. De eerste trainingen waren in 

het Rommelgebergte, maar al gauw 

vond men onderkomen bij hockeyclub  

Avanti. Speer- en discuswerpen wa-

ren daar echter niet mogelijk en voor 

het kogelstoten week men uit naar de 

naastgelegen parkeerplaats. De naam 

was aanvankelijk “Duursport Vereniging 

Archeus”, kortweg DVA. Door de gestage 

groei van de vereniging werd de roep om 

een eigen accommodatie steeds groter. 

Toch bleef het nog jaren behelpen totdat 

in 2000 het terrein achter de Driemark 

beschikbaar kwam. Twee jaar later be-

schikt men zelfs over een clubhuis.

Nieuwe accomodatie Vredenseweg

En dan in 2012 was er zicht op een nieu-

we accommodatie op het voormalige 

SKVW-terrein aan de Vredenseweg, 

waarbij een heuse atletiekbaan einde-

lijk werkelijkheid is geworden. Het is dan 

gedaan met geploeter in het natte gras 

en met zelfgemaakte aanloopmatten en 

hordes. In 2015 is de bouw van de baan 

en het nieuwe clubgebouw begonnen 

en op 2 april 2016 was de feestelijke 

opening van de huidige locatie.  
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we gingen voor brons, het werd zilver!

DOOR: WILLY FONHOF  |  FOTO: PIXABAY 

TEAM:FIT EN ARCHEUS

Team:Fit is een initiatief van Jongeren Op Gezond Gewicht, gesubsidieerd door het Ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij zetten zich in voor een gezonder aanbod in sport-

kantines. Dit doen ze samen met gemotiveerde ouders, sportclubs, vrijwilligers, accommodaties, 

experts en partners. Met hulp van de begeleider vanuit Team:Fit heeft ook Archeus de omslag 

gemaakt naar een gezondere kantine. 

Gezond genieten
Na een goeie training of fanatieke wedstrijd gaat er namelijk niets boven samen nagenieten in de kantine. Met 
lekker eten, natuurlijk, en voor ieder wat wils! Maar dan liefst wel gezond; je hebt natuurlijk niet voor niets zo hard 
getraind of gepresteerd. 

Archeus stimuleert samen met Team:Fit een bewustere keus in de sportkantine en heeft dit in haar beleid 
opgenomen. We gaan aan de slag, om leden en bezoekers een gezondere hap aan te bieden. Niet door een 
snack te verbieden, maar om naast het gebruikelijke aanbod iets gezonders aan te bieden en dat zichtbaar te 
maken door middel van een groen vinkje. Zo zien we na de training atleten zich tegoed doen aan een lekker 
mini-komkommertje of een verfrissend stuk watermeloen. En voor de dorst staan er waterdispensers met water 
met verse citroen of munt. Puur natuur!

Gaan voor goud?
Onze kantine voldoet hiermee aan de richtlijnen van het voedingscentrum: de richtlijnen Gezondere Kantines. En 
dat valt in goede aarde! Atleten en bezoekers zijn enthousiast over ons aanbod en ook onze omzet vertoont een 
stijgende lijn. We zijn zelfs koploper in de Achterhoek en dienen als voorbeeld voor andere sportverenigingen.

En wat het mooiste is? We gingen voor het predicaat Brons van Team:Fit, 
maar door de voortvarende aanpak kregen we het Zilveren keurmerk uitgereikt! 

Maar we willen meer! Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine 
in kaart met de kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan het 
bestuur. Hiervoor is de kantinecoördinator verantwoordelijk. 
En natuurlijk willen wij doorgroeien naar goud. 
We zijn immers een SPORTkantine!
 
Als het aanbod in de kantine behalve lekker ook gezond is, 
dan wordt de bewuste keuze wel een hele makkelijke keuze!

maar door de voortvarende aanpak kregen we het Zilveren keurmerk uitgereikt! 

Maar we willen meer! Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine 
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Zeker
verzekerd!

Winterswijk
Beatrixpark 26, 7101 BN  Winterswijk   
T (0545) 483 483  info@ovm.nl
www.ovm.nl

Borculo 
Needseweg 7, 7271 AB  Borculo
T (0545) 483 483  info@ovm.nl
www.ovm.nl

Hobbyhuis Heinen 
 

 
Hout op maat gezaagd. 

Meubels op maat gemaakt. 
Talens olieverf acrylverf                       

doeken enz. 
 

Bij  inlevering van deze bon 10% korting 
op de eerst volgende aankoop. 

 
Hobbyhuis Heinen, 
Ratumsestraat  53 

Winterswijk 
 
 

Frappant
maakt
merken 
sterker.

www.frappant.com
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VOEDING VOOR 
ATLETEN

Atleten zijn er in soorten en maten: werpers, springers, meerkampers, 

sprinters, marathonlopers. Behalve training is voeding met de juiste 

voedingsmiddelen een belangrijk element voor goede prestaties. 

Of je nou beroepssporter bent of recreant. Maar hebben explosieve 

sporters nou dezelfde voeding nodig als duursporters?

DOOR: JELLE BOSCH |  FOTO: SHUTTERSTOCK 

Gewoon gezond en gevarieerd

Een normale gezonde voeding is de 

basis voor iedere sporter, professioneel 

of recreant. Als je je voeding samen-

stelt volgens de maaltijdschijf en daar-

bij goed varieert, krijg je in principe alle 

koolhydraten, vetten, eiwitten, vitami-

nes en mineralen binnen, die je nodig 

hebt. Al deze voedingstoff en hebben 

een eigen, belangrijke functie in ons 

lichaam. Samen zorgen ze ervoor dat 

het lichaam goed kan functioneren. Zo 

leveren vooral koolhydraten en in min-

dere mate vetten ons lichaam energie. 

Eiwitten daarentegen helpen vooral 

bij het opbouwen en herstellen van 

spierweefsel en leveren minder ener-

gie. Daarnaast zijn eiwitten belangrijk 

voor het transport van zuurstof en 

voedingsstoffen en voor het behou-

den van de vochtbalans.

Meer duur = meer koolhydraten

Voor een duursporter is een optimale 

energievoorziening, om de prestatie te 

kunnen volbrengen, van essentieel be-

lang. Bij lange, rustige belastingen ver-

loopt de energievoorziening met name 

via de koolhydraat- en vetverbranding. 

Naarmate de intensiteit van de inspan-

ning verhoogt, wordt steeds meer een 

beroep gedaan op de koolhydraatver-

branding, omdat deze effi  ciënter ver-

loopt dan de vetverbranding. Bij lange, 

rustige belastingen kan ook de vetver-

branding van dienst zijn. Deze wordt 

vooral ingeschakeld als er minder kool-

hydraten voorhanden zijn. Wel levert de 

vetverbranding minder snel energie.

Voor duursporten in een lage intensiteit 

kan de vetverbranding volstaan. Gaat 

de intensiteit omhoog, dan is het nodig 

voldoende koolhydraten ‘aan boord’ 

te hebben om in de hogere intensi-

teit ook nog naar vermogen te kunnen 

presteren. Oftewel, duursporten op een 

hogere intensiteit vraagt koolhydraat-

rijke voeding, zoals brood, aardappels, 

pasta’s, rijst en peulvruchten.

Het is mogelijk om voorafgaand aan de 

wedstrijd ervoor te zorgen dat je een 

maximale hoeveelheid glycogeen in je 

spieren hebt. Dit kennen we ook wel als 

het fenomeen ‘koolhydraten stapelen’. 

Dan zien we sporters dagen voor een in-

tensieve wedstrijd in de weer met aller-

lei soorten pasta’s en rijst. Steeds vaker 

zien we dat al dit eetgeweld niet meer 

nodig is, omdat er zogenaamde ‘carbo 

loaders’ (carbo staat voor koolhydraten) 

in poedervorm beschikbaar komen, die 

aan te lengen zijn met water. Daarmee 

reguleert de duursporter meteen zijn 

vochthuishouding.
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Als een wedstrijd echt lang duurt (lan-

ger dan 2 uur), moeten tussentijds kool-

hydraten bijgevuld worden. Dat kan met 

fruit, biscuit, snoep (winegums!) of kool-

hydraatkrijke dranken of gels. Juist om-

dat eten tijdens het sporten soms lastig 

is, zijn gels populair. Vergeet hierbij niet 

het eff ect dat deze kunnen hebben op 

het darmstelsel. We herinneren ons on-

getwijfeld het gevalletje Dumoulin. Test 

daarom het gebruik van gels goed tijdens 

trainingen.

Maar explosieve sporters dan?

In de meer explosieve onderdelen van 

de atletiek (werpen, springen, sprinten) 

is de ontwikkeling van spieren en spier-

kracht belangrijker. Vooral voor kracht-

sporten als werpen. Naast grotere spier-

kracht worden er ook hoge eisen gesteld 

aan de snelheid waarmee bewegingen 

worden uitgevoerd. Dan hebben we het 

over snelkrachtsporten als werpen en 

springen. Al deze onderdelen vragen 

om een meer eiwitrijke voeding.

Een (snel)krachtsporter moet meer eiwit-

ten eten dan een gemiddelde Nederlan-

der. Een hogere eiwitbehoefte betekent 

niet dat de krachtsporter veel speciale 

voedingsmiddelen moet gaan aanschaf-

fen. De gemiddelde voeding in Neder-

land bevat over het algemeen al meer 

dan voldoende eiwitten. 

Een belangrijke functie van eiwitten is de 

opbouw en het herstel van (spier)weef-

sel. Het is voor een (snel)krachtsporter 

van belang ze daar ook voor te gebrui-

ken. Eiwitten kunnen ook wel gebruikt 

worden als energiebron, maar het ver-

branden van eiwitten kost veel zuurstof 

en is belastend voor de nieren. Koolhy-

draten werken beter om meer energie te 

krijgen en een juiste hoeveelheid kool-

hydraten in de voeding kan voorkomen 

dat eiwitten als energiebron worden 

gebruikt. Dus geldt voor de (snel)kracht-

sport een goede balans tussen eiwitten 

en koolhydraten.

Het eiwit uit onze voeding wordt in het 

lichaam afgebroken tot aminozuren en 

daarna weer opgebouwd tot lichaamsei-

witten. In het eiwit van dierlijke produc-

ten zitten aminozuren in een zodanige 

combinatie, dat er makkelijk lichaamsei-

wit kan worden opgebouwd. Het eiwit 

dat van planten komt heeft weliswaar 

ook de juiste hoeveelheid aminozuren,  

maar niet altijd de juiste verhouding. Als 

er geen vlees meer wordt gebruikt in de 

voelding dan is het handig om enkele 

dierlijke producten in de voeding te ge-

bruiken (zoals melk of kaas) voor de juis-

te verhouding van aminozuren.

Ook (snel)krachtsporters kunnen voor 

wedstrijden gebruik maken van extra 

koolhydraten. Daarmee wordt de glyco-

geenvoorraad in de spieren geoptimali-

seerd, zodat snelle en explosieve pres-

taties mogelijk zijn en blijven.

Naast voeding vooral vocht

Drinken tijdens sporten is noodzakelijk: 

tijdens de inspanning produceert het li-

chaam een te veel aan warmte. Dit teveel 

aan warmte moet worden afgevoerd om 

oververhittingverschijnselen te voorko-

men. Bij afgifte van warmte gaat vocht, 

maar gaan ook mineralen, in de vorm van 

zweet verloren. Te weinig drinken kan pro-

blemen opleveren in de vorm van con-

centratieverlies, vermoeidheid en uitput-

tingsverschijnselen.

Veelal is  water, thee of verdund vruch-

tensap voldoende om het verloren vocht 

verlies aan te vullen. 

Sporters die zich langdurig, intensief of 

op hoog wedstrijdniveau inspannen heb-

ben behoefte aan sportdranken, om de 

negatieve verschijnselen ten gevolge 

van vochtverlies te voorkomen. Daarbij 

worden vooral isotone sportdranken snel 

opgenomen in het lichaam. Aan sommige 

sportdranken worden mineralen toege-

voegd. Enerzijds versnelt dit  de opname 

in de bloedbaan, anderzijds worden zo de 

verliezen aan mineralen tijdens de inspan-

ning aangevuld. 

En dus…

Voor de recreatieve sporter zal over het 

algemeen een normale gezonde voe-

ding volstaan. Daar waar de prestatie-

drang of intensiteit groter wordt, kan het 

zinnig zijn het voedingspatroon enigs-

zins bij stellen of aan te vullen.  Dat kan 

met reguliere voedingsmiddelen, maar 

ook met allerlei speciale gels en poe-

ders. De onderliggende boodschap is 

in ieder geval om het gezonde verstand 

te blijven gebruiken. Binnen Archeus zijn 

diverse mensen, die bij vragen behulp-

zaam kunnen zijn.  

seerd, zodat snelle en explosieve pres-

taties mogelijk zijn en blijven.
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HARDLOPEN
UITGELICHT

Techniek onder de loep

Eigenlijk is de hardlooptechniek op te 

delen in vier fases: de voorste zwaaifa-

se, de voorste steunfase, de achterste 

steunfase en de achterste zwaaifase. In 

de voorste zwaaifase zwaai je het voor-

ste been naar voren en zakt het been 

ter voorbereiding op een actieve, elas-

tische landing. Hierbij is de kniehoek 

en inzet van de knie van groot belang, 

evenals het optrekken van de voorvoet 

(‘met de teen naar de scheen’). Om 

vervolgens bij landing over te gaan in 

de landing, de voorste steunfase. Veel 

discussie is er dan over voorvoet-, mid-

denvoet- of haklanding. Feit is, dat een 

haklanding vertragend werkt en dat een 

midden- of voorvoetlanding helpt voor 

een reactieve, efficiëntere looptechniek.

De afzet na landing noemen we de 

achterste steunfase. Hoe reactiever de 

landing, hoe energieker de afzet en 

hoe makkelijker snelheid gemaakt kan 

worden. Om met deze snelheid over te 

gaan in de achterste zwaaifase, waar-

in de loper - terwijl het afzetbeen los-

komt met het onderbeen omhoog en 

het voorste been nog niet geland is - 

‘zweeft’ boven de ondergrond.

Bij Archeus wordt bij iedere training 

aandacht besteed aan looptechniek. Zo 

helpen tripplings en skipping de voor-

ste zwaai- en steunfase. De pendelloop 

helpt juist weer voor de achterste steun-

fase. ‘Hakken-billen’ en loopsprongen 

oefenen de achterste zwaaifase. In di-

verse varianten en oefenvormen krijgen 

deze basistechnieken volop aandacht 

tijdens de loopscholing.

Trainingsmethodes

Zoveel trainers, zoveel trainingsme-

thodes. Er zijn veel verschillende me-

thodes in omloop, die in de basis niet 

heel veel van elkaar verschillen en ei-

genlijk terug te voeren zijn op een aan-

tal basismethodes:

Duurloopmethode: hierbij is het idee, 

dat er aan één stuk, zonder rustpau-

zes, gelopen wordt. Dit kan rustig (D1) 

of sneller (D3). Dat ligt aan de hartslag 

waarop getraind wordt. Voor de afwisse-

ling, maar ook voor een beter trainings- 

effect wordt de duurloop ook wel als 

wisselduurloop gelopen, waarbij tijdens 

de duurloop in tempo gevarieerd wordt.

Intervalmethode: kenmerkt zich door 

het planmatig afwisselen van loopbe-

lasting en herstel. In de herstelperiodes 

wordt in het algemeen geen volledig 

herstel bereikt, waardoor hart en bloed-

vatensysteem hard moeten werken en 

de conditie verbetert. 

DOOR: JELLE BOSCH  |  FOTO: SHUTTERSTOCK 
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De intervalmethode kent twee vormen. 

Het onderscheid in deze twee vormen zit 

in het verschil van de belastingsintensiteit: 

1.  Extensieve intervaltraining: intensiteit is  

 lager, pauzes zijn korter en in het alge- 

 meen geen seriepauzes 

2. Intensieve intervaltraining: intensiteit is  

 hoger, pauzes zijn langer en er worden  

 seriepauzes toegepast.

Variaties op de bovenstaande trainingsme-

thodes worden gevonden in de herhalings-

methode, de wedstrijdmethode, fartlek 

(vaartspel), tempotraining of heuveltraining.

Ook bij Archeus wordt getraind met 

duurlopen en intervallen. Per niveau 

wordt hier een eigen invulling aan ge-

geven, passend bij de kwaliteit van de 

atleten. Daarnaast wordt gewerkt vol-

gens de souplessemethode. Dit is een  

combinatie van extensieve intervaltrai-

ning en (wissel)duurlopen volgens een 

tempo, dat is afgeleid van een recente 

wedstrijdprestatie. De souplessemetho-

de legt de nadruk op een goede, soe-

pele, reactieve techniek, toegepast in 

trainingen waarbij de inspanning relatief 

ontspannen kan blijven. Zodat de energie 

gestopt kan worden in het behalen van 

persoonlijke records bij prestatielopen.

Soorten wedstrijden

Die prestatielopen kennen vele vormen. 

Zo zijn er baanwedstrijden van 100 tot 

10.000 meter. Deze worden regelmatig 

in de regio georganiseerd op weekend-

dagen of op een avond. Kleinschalig, 

met slechts een paar loopafstanden of 

soms wat grootschaliger. 

Maar ook kennen we de wegwedstrij-

den. Voor senioren vaak vanaf 5 kilo-

meter tot een halve of zelfs een hele 

marathon. Groots van opzet, zoals de 

Montferlandrun of Zevenheuvelenloop, 

maar ook wat kleiner zoals de Keiloop in 

Meddo of andere regionale wedstrijden.

Ook crossen behoort tot de mogelijkhe-

den. Kortere wedstrijden, tot 10 kilome-

ter meestal over onverhard terrein, waar-

bij snelheid nog wel voorop staat.

Snelheid is van minder belang bij trail-

runs. Ook deze gaan over onverhard 

terrein, maar hier is het genieten van de 

omgeving en de natuur net zo belangrijk 

als het lopen zelf. Daarom worden deze 

lopen ook vaak in een bosrijke omge-

ving georganiseerd. Hoogtemeters ge-

ven vaak een extra dimensie aan deze 

prestatielopen.  

Wil je meer weten over dit onderwerp?

E-mail: hardlopen@av-archeus.nl

Het klinkt zo makkelijk. Even een rondje hardlopen. De ene voet voor 

de andere, in een wat hogere frequentie dan wandelen en je bent aan 

het hardlopen. Maar bij hardlopen komt meer kijken dan je denkt. Tech-

nisch goed lopen is niet alleen belangrijk voor de prestaties, maar ook 

cruciaal voor het voorkomen van blessures. En goed trainen, volgens 

een bepaalde methode, is belangrijk om het beste uit jezelf te halen. 
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Na als pupil alle atteliekonderdelen te hebben getraind, 

heeft Daphne de Koning zich helemaal gestort op het  

lopen. En dan in het bijzonder de niet al te korte, maar ook 

niet de al te lange afstanden.

“De Midden- en Lange afstand, de MiLa, is mijn discipline.  

Alles tussen de 800 tot 5.000 meter ik vind het geweldig! Niet 

alleen de wedstrijden, maar ook de trainingen. Alles zit er in: 

snelheid, uithoudingsvermogen, afwisseling noem het maar 

op.” Daphnes ogen glinsteren wanneer ze het zegt.

“Na een goede training kan ik lichamelijk vermoeid zijn, maar 

bruis ik van de energie,” gaat ze verder. “Het werkt zo positief 

op je humeur en die vermoeidheid verdwijnt na een goede 

nacht slaap wel weer. Maar let op: het rusten is net zo belang-

rijk als het trainen en het ene kan niet zonder het andere. Wel 

een beetje afhankelijk van hoe vaak je per week traint, maar 

als je zoals ik 4 tot 5 keer per week probeert te trainen, is die 

rust zeker belangrijk.”

Variatie in de training

De trainingen zijn in vele varianten mogelijk en bestaan o.a. 

uit loopscholing - een goede looptechniek is heel belangrijk 

en altijd voor verbetering vatbaar - snelheids- en duurtraining. 

Maar ook de coördinatie en krachttraining zijn belangrijke  

aspecten voor een middellange afstandsloper. Corestability is 

dan ook voor MiLa-lopers een bekend begrip. 

Iedereen is welkom

“Bij Archeus hebben we tegenwoordig een mooie opbouw 

in de MiLa-groepen. Dat begint met een jonge jeugdgroep 

vanaf een jaar of 10, daarna een jeugdgroep van ca. 13 tot 

18 jaar, die dan doorloopt in de senioren leeftijd. Ook lopen 

er regelmatig lopers mee van de langere afstanden, die dan  

bijvoorbeeld hun techniek en of snelheid willen bijspijkeren. 

Dat functioneert heel goed en zorgt voor afwisseling en al-

tijd wel een passende loper/loopster om samen mee op te  

lopen; altijd gezellig,” zo besluit Daphne.

Het oogt inderdaad als een ideale combinatie: 

Daphne en MiLa!

MiLa
Midden- en Lange afstand

Alles tussen de 800 en 5.000 meter

MiLa en
DAPHNE

DOOR: DAPHNE DE KONING |  FOTO: .DICK LUBBERS
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In 2017 werd onze atletiekvereniging Archeus benaderd door 

wandelvereniging De Hazewind met de vraag of Archeus de 

organisatie van de Rode Kruis Wandeltocht wilde overnemen. 

Sinds 1957 wordt in Winterswijk de Rode Kruis Wandeltocht  

georganiseerd en sinds jaar en dag is deze tocht een begrip in 

wandelend Nederland. Elk jaar werden er nieuwe routes uitgezet 

van verschillende afstanden tussen 5 en 40 kilometer door het 

uitgestrekte buitengebied van Winterswijk.  Wandelvereniging De 

Hazewind is opgericht in 1937, dus inmiddels 80 jaar oud. Door 

een teruglopend ledenaantal en de leeftijd van de bestuurders 

en vrijwilligers, werd het voor De Hazewind een steeds zwaardere 

taak om deze populaire wandeltocht te organiseren.

Daarom is in maart 2018 de 61e Rode Kruis Wandeltocht ge-

organiseerd door Archeus en met succes. Het jaarlijks aantal 

deelnemers van 1200 wandelaars werd ook nu weer gehaald 

en de reacties van de wandelaars waren enthousiast. In 5 ver-

schillende afstanden wandelde men vanaf sportcomplex De 

Hunenbulten door het natuurgebied van Winterswijk. Er waren 

lovende woorden over de accommodatie, de goede beweg-

wijzering en het probleemloos parkeren. Ook wij als organisa-

toren waren blij verrast. De uitgestrektheid van de routes en 

organiseren van de rustpunten vergden wel even wat creati-

viteit, maar de sfeer en ook het prachtige weer dat weekeinde 

maakte het tot een geslaagd evenement.

We denken er zelfs over om een 
“Wandelende Tak”, toe te voegen aan 
de diverse sportieve activiteiten van Archeus.

Door die prachtige ervaring die we hebben opgedaan, zijn 

we enthousiast voor een volgende keer! Om die reden heeft 

het bestuur besloten om voor 2019 opnieuw weer deze tocht 

te organiseren. We denken er zelfs over om een “Wandelende 

Tak” toe te voegen aan de diverse sportieve activiteiten van 

Archeus. 

De traditie van ieder jaar een nieuwe route uitzetten gaan we 

voortzetten. Voor de wandeltocht tocht op 30 en 31 maart 

2019 is het de bedoeling dat er via het Waliën en het Bon-

ninkbos naar het Korenburgerveen en Landgoed Mentink 

wordt gewandeld.

Voor meer informatie: wandeltocht@av-archeus.nl.

Wandelsportvereniging De Hazewind is nog steeds 

actief door gezamenlijk deel te nemen aan wandel-

tochten in de regio. 

Het Rode Kruis verzorgt de eer-
ste hulp en krijgt hiervoor een 
bijdrage van de organisatie. 

De 62e Rode Kruis Wandeltocht 
EEN WANDELENDE TAK

DOOR: JOS KAMPSHOF  |  FOTO’S: JAN RUESINK

30 en 31 maart 2019
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GENIETEN VAN EEN 
TRAILRUN
Het is anders lopen bij een cross of trail; geen 

verharde rechte wegen of een voorspelbaar 

rondje op de atletiekbaan. Vooral bij traillopen 

is het altijd weer een verrassing wat er na de 

volgende bocht komt. 

DOOR: EDWIN BOLLEN EN DIAN SCHURINK  |  FOTO: .MARK HEISTER

Vaak wordt de vraag gesteld; “Wat is 

het verschil tussen een cross en een 

trail?”. Deze manieren van hardlopen 

kennen zeker een aantal overeenkom-

sten maar er zijn ook verschillen.

Eén verschil is dat crosslopen in Ne-

derland grotendeels in de winter 

plaatsvinden. Trails worden het hele 

jaar door gelopen. Een cross speelt 

zich af op een afgezet parcours dat 

meerdere malen wordt afgelegd, ter-

wijl een trail is uitgezet op één vaste 

(vaak grote) ronde.

Crosslopen zijn gemiddeld niet langer 

dan 12 km. Bij een trail zijn de afstan-

den vaak langer en tot voor kort waren 

afstanden onder de 10 km een zeld-

zaamheid. Door de grote populariteit van 

traillopen zie je ook steeds vaker kortere 

afstanden.

Bij een aantal crosslopen worden er ob-

stakels geplaatst om de loop uitdagen-

der te maken. Bij een trail zul je alleen 

natuurlijke hindernissen tegenkomen. 

Denk aan omgevallen bomen, heuvels, 

sloten, beken en modder.

Als laatste kan worden genoemd dat 

een cross een loop is waar het beha-

len van een goede eindtijd als prestatie 
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geldt met als beloning een medaille.  

Bij een trail is de prestatie het uitlopen 

en de beloning is het genieten.

De trail: hardlopen 

en tegelijkertijd 

genieten

Net als bij een cross is trailen het lopen 

over verschillende ondergronden. Vaak 

loop je met trails op een parcours met 

wat klimmetjes, en voor diegene die 

een echte uitdaging zoeken, zijn er rou-

tes met serieuze hoogtemeters (ook in 

Nederland).

Trailen is genieten van de natuur waarbij 

je soms op plekken in natuurgebieden 

komt waar je normaal geen toegang 

hebt. Genieten van de omgeving en  

tegelijk bikkelen tegen de elementen. 

Je staat echter niet alleen. Een trail is 

een sociale loop met veel gezelligheid en 

hulpvaardigheid onder de deelnemers. 

Elkaar helpen en samen finishen.

Trail lopen is minder blessuregevoelig. 

Door de afwisseling en een zachtere on-

dergrond heeft het minder impact op je 

spieren en gewrichten. Ook is een trail 

of cross heel geschikt als training voor 

“normale” wegwedstrijden. Hoewel 

de snelheid lager ligt, vergt het meer 

kracht en daar wordt je sterker van. 

Iets wat tot je voordeel is en merkbaar 

verschil maakt.

Bij Archeus bestaat naast het volgen 

van krachttraining de mogelijkheid 

om aan afwisselende trainingen in het 

bos mee te doen. Op zaterdagochtend 

traint onder begeleiding een groep 

lopers van verschillende niveaus in  

Het Rommelgebergte. 

 d 

Met Archeus naar trailruns
Een groeiende groep enthousiaste lopers van Archeus 

neemt deel aan trails. Ga jij ook met ons mee? We ver-

trekken meestal gezamenlijk vanaf Archeus met een 

leuke groep mensen. Houdt voor de volgende geza-

menlijke loop de berichten in de besloten facebook-

groep Hardlopers Archeus in de gaten.

Of ervaar eerst het lopen in de natuur en doe mee met de door Archeus 

georganiseerde runs:

 De Koopman Bergrun - bedwing de Winterswijkse berg.
     De Country Run - rennen dwars door het Winterswijkse landschap  

 o.l.v. Thomas en Liesbeth Schröer.
     De Kroese Wevers cross - voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie.

Er worden her en der veel trailruns georganiseerd en aan een aantal 

daarvan wordt ook door Archeusleden deelgenomen. Voor een stap 

verder of een bijzondere loop kun je meegaan naar trails zoals:

  Gelre Jutberg trail - Vertrek vanaf de rand van Dieren, geniet op de  
 Veluwezoom en “stoei” met een Schotse Hooglander.
      Een weekend trailen in Drente georganiseerd door RunforestRun -  

 Met diverse trails waaronder een nighttrail. Unieke ervaring lopen in  
 het donkere bos met alleen de verlichting van je hoofdlamp. Ook wor- 

 den er in dit weekend allerlei workshops georganiseerd zowel fysiek  
 als informatief en kampeer je het weekend met gelijkgestemden. 
     Ketelwald trail - Door Nederlandse en Duitse bossen vanuit Milsbeek 
 met een voor Nederlandse begrippen een enorme helling.
     Wisent Trail - Van start tot finish een waanzinnige loopervaring. Veel  

 singletrack, onverhard en uitdagend! Veel bos, heide en zand.
  Klein Zwitserland Trail - Ben je een klimgeit die houdt van heuvels? 
 Dan is dit een fantastische trail door het gebied van de landgoede- 
 ren Heuven en Beekhuizen in Nationaal Park Veluwezoom in Velp/ 
 Rheden.
    Hoge Veluwe Loop - Een veelzijdig landschap met haar bijzondere  
 zandverstuivingen, uitgestrekte bossen en glooiende heidevelden.
    Salomon Vuurtoren Trailfestival Ameland - Een weekend met diver- 
 se trails en verschillende afstanden op het prachtige Ameland. 
 Een gevarieerd parcours over  single tracks, mul zand, duinen, strand  
 en bospaden. 
     Een weekend trailen in Oostenrijk - Met trails van diverse afstanden  

 en uitdagende hoogtemeters.
     Bridge to Bridge Freedom trail - Een gedenktrail in het spoor van de 
 geallieerden tijdens de operatie Market Garden.
     Oudejaars crossloop - Over het Grote Veld in Vorden.

Ga	met	Archeus	mee	en	ervaar	trailrunning!
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VASTEN 
 VOOR BETERE SPORTPRESTATIES

De meeste sporters zullen opgegroeid zijn met mantra’s als ‘ga nooit hardlopen 

op een lege maag’ en ‘zorg dat je gelijk na de inspanning voldoende eiwitten eet’. 

Veel hardlopers zullen zelfs voor de langere afstanden extra koolhydraten meenemen. 

De angst voor de man met de hamer, of afbraak van je spieren vanwege eiwittekort is 

daarbij de achterliggende gedachte. Toch is er nu een nieuwe theorie die zegt dat je 

sportprestaties kunnen verbeteren door te vasten. Hoe zit dat?

DOOR: ERICA PIERIK |  FOTO: PIXABAY

Het meest gehoorde argument om niet te vasten is dat de stof-

wisseling dan vertraagt, en dat je lichaam spierweefsel af gaat 

breken om aan energie te komen. Dat is ten dele waar, maar 

een onderzoek gedaan aan de universiteit van Rochester toont 

aan dat je stofwisseling pas zal vertragen na 60 uur vasten en 

met maar 8%. Je kunt dus drie dagen zonder voedsel voordat 

je lichaam eiwitten (uit de spieren) gaat omzetten in energie.

In het onderzoek kwam naar voren dat de stofwisseling zelfs ver-

snelt voordat het in de spaarstand gaat. Vanuit evolutionair oog-

punt ligt dit ook voor de hand: als je een tijdje niets gegeten hebt, 

heb je extra energie nodig om op zoek te gaan naar eten. Daarom 

maakt je lichaam hormonen aan (adrenaline en noradrenaline) die 

zorgen dat je actief wordt en wilt gaan bewegen.

Een tweede gezondheidsvoordeel van vasten is sneller her-

stel van lichaamscellen en genen. Als je vaak eet dan heeft je 

lichaam de energie nodig om voortdurend je eten te verteren. 

Als je gaat vasten dan kan die energie gebruikt worden voor 

andere taken zoals het herstellen van de cellen en het verwij-

deren van afvalmateriaal uit de cellen.

Bovendien vergroot regelmatig vasten de insulinegevoe-

ligheid, dus de glucoseverbranding wordt eff ectiever. Ook 

zorgt een betere insulineproductie voor een toename van je 

groeihormoonproductie. Een toename van groeihormoon zal 

resulteren in een groter uithoudingsvermogen en een snel-

ler herstel van spieren na een training. Daarnaast vermindert 

groeihormoon de vetmassa, vergroot het de spiermassa en 

verbetert het sportprestaties.

Twee manieren van vasten

Er zijn verschillende manieren om te vasten en de hierboven 

genoemde voordelen te benutten. Ik licht er twee manieren 

uit, namelijk sportvasten en intermittent fasting.

Sportvasten is een combinatie van vasten, een strikt dieet en 

sporten. Het belangrijkste resultaat hiervan een een ‘metabolic 

switch’; je lichaam schakelt over naar vetverbranding in plaats 

van glucose. Het geeft je direct meer energie en verbetert je 

uithoudingsvermogen. Sportvasten is als trainingsmethode 

ontwikkeld door medisch bioloog Remco Verkaik en het is een 

vaststaande kuur van tien dagen die je alleen onder begelei-

ding kunt doen.

Je begint met drie afbouwdagen waarin je steeds minder eet 

en voorgeschreven voedingssupplementen neemt. Dan vol-

gen drie vastendagen waarin je alleen (groente)sap en water 
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neemt, en de laatste bouw je je voed-

selinname langzaam weer op met een 

strikt dieet van eiwitten, vetten en mine-

ralen. Doordat je vrijwel geen suikers en 

koolhydraten eet (en dit eetpatroon bij 

voorkeur vasthoudt), kom je van je sui-

kerverslaving af en heb je direct meer 

energie.

Het bijzondere aan sportvasten is dat je 

ook sport, zodat je de laatste suikers uit 

je spieren verbrandt en je lichaam he-

lemaal overschakelt op vetverbranding. 

Elke dag 20 minuten matig intensieve 

beweging zoals hardlopen. Sportvasten 

is een aanzet tot een levensstijlverande-

ring en wie dit volhoudt zal merken dat 

je je veel fi tter gaat voelen.

Een minder intensieve manier van vas-

ten is intermittent fasting, ofwel gedu-

rende een korte periode niets eten. Ook 

dat kan op veel manieren, bijvoorbeeld 

door twee dagen per week te vasten, 

of af en toe drie dagen achter elkaar te 

vasten. Een veelgebruikte manier is elke

dag 12-18 uur te vasten, iets dat je mak-

kelijk bereikt door het ontbijt over te 

slaan. Al na die korte periode van vas-

ten merk je de voordelen; meer energie, 

minder buikvet (door verhoogde vet-

verbranding) en sneller herstel na het 

trainen. Natuurlijk is het wel belangrijk 

dat je de momenten waarop je wel eet, 

gezonde keuzes maakt en niet naar de 

snackbar holt.

Sporten en vasten

Als je begint met intermittent fasting dan 

kun je het beste hardlopen binnen een 

paar uur na je laatste maaltijd. Je lichaam 

is dan voorzien van voldoende glucose 

en glycogeen om je tijdens het hardlo-

pen goed te voelen. Om maximaal van 

de voordelen van intermittent fasting te 

profi teren kun je na een tijdje experi-

menteren met hardlopen in de periode 

dat je vast, bij voorkeur aan het einde 

van je vastenperiode. De hoeveelheid 

menselijk groeihormoon is dan namelijk 

het hoogst.

Als je echt vet wilt verbranden dan be-

reik je het beste resultaat door na het 

hardlopen nog een paar uur te wachten 

met eten. Je glycogeenvoorraden zullen 

dan volledig uitgeput zijn en je kunt dan 

nog een paar uur profi teren van maxima-

le vetverbranding.

Tot slot

Vasten voor betere sportprestaties is 

maar één van de vele voordelen van 

vasten. Er zijn meer gezondheidsvoor-

delen die in dit artikel niet allemaal 

genoemd zijn. Wie zoekt op internet 

vindt uitgebreide informatie over soor-

ten vasten, de voordelen van vasten en 

de wetenschappelijke onderbouwing 

hiervan. Na het lezen van dit artikel en 

van overige informatie, is het begrij-

pelijk dat je gelijk wilt beginnen met 

vasten. Doe dit wel verstandig; begin 

rustig, en schakel bij twijfel altijd een 

huisarts of een professional in.  
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Bij toeval in aanraking met atletiek

Tien jaar geleden had ik werkelijk geen 

idee dat Winterswijk een atletiekver-

eniging rijk was. Toen we in 2009 met 

een paar Winterswijkse gezinnen in een 

speelparadijs waren, net over de grens, 

vroeg Honza Valenta of atletiek niet iets 

voor onze jongste dochter Pleun was. 

Hij bleek atletiektrainer te zijn en zo ge-

beurde het dat ik een weekje later met 

dochterlief achterop de fiets op weg 

ging naar…, ja waar zit die club eigenlijk? 

Na een belletje was het goed verstop-

te grasveld aan de Laan van Hilbelink 

gevonden, en kon ik een goed uur la-

ter met een enthousiaste dochter terug 

naar huis. 

Dat kan ik ook!

Gaandeweg raakte ik in de jaren erna 

meer betrokken bij de vereniging en 

groeide ook mijn enthousiasme voor de 

mooie atletieksport. In eerste instantie 

overigens vooral voor de baanatletiek, 

want daar stond ik langs de lijn bij de 

meerkamp van de pupillen en junio-

ren. Vanaf de zijkant ziet het er allemaal 

best makkelijk uit en zoals menig ouder 

– niet gehinderd door enige kennis - 

wist ik ook precies met welke kneepjes 

het allemaal beter kon bij de jeugdat-

leten. Tot ik in 2013 in een onbezonnen 

bui besloot dat ik zelf ook wel eens mee 

kon doen aan een 2-daagse meerkamp 

in Stadskanaal; ik was toch mee als één 

van de ouders/rijders voor de ca. 20 

jeugdleden van Archeus, dus waarom 

ook niet?

Ieder onderdeel werd een ervaring

Het werd een ervaring om nooit te 

vergeten. Bij het eerste onderdeel, de 

100m sprint, voorzag ik niet veel pro-

blemen, ik was tenslotte vroeger met 

voetbal ook best snel dus hoe moeilijk 

kon het zijn. “Oeps, een startblok. Ehm, 

welk been voor?” Mijn hardloopschoe-

nen staken toch wel wat lomp af tegen 

de gestroomlijnde spikes van de man-

nen naast me, die overigens erg vrien-

delijk en behulpzaam waren. Maar ja, 

die zagen natuurlijk meteen al dat ik 

geen enkele bedreiging zou gaan vor-

men. Pang! “Wat!? Hoe komen die twee 

mannen nu al zo ver voor mij?” Nog 30 

meter…mijn bovenbenen bezwijken bij-

na en…ja hoor: struikelend over de finish. 

Tja…een voetbalsprintje houdt bij 40 

meter ook echt wel op, realiseerde ik 

me achteraf. 

Verspringen ging vervolgens wel rede-

lijk; kogelstoten met zo’n 7 kg kanons-

kogel leidde bijna tot een hernia en bij 

het hoogspringen was er in ieder geval 

één geldige poging. Dan het laatste on-

derdeel van dag 1; de 400 meter. “Hoe-

zo alweer startblokken? Oh, is dit ook 

een sprint?” De andere masters stelden 

me gerust: er is geen goede manier om 

de 400 te lopen; kapot ga je toch, en 

als je pech hebt al op de helft. Fijn! En 

het klopt.

 

De 2e dag kroop ik krakend en piepend 

uit mijn tent. Strompelend naar het ont-

bijt zag ik de horden al klaar staan voor 

het eerste onderdeel. Dit kan niet waar 

zijn, zo hoog!? Na een paar proefstartjes 

en een halve struikeling over de 2e hor-

de (van de 10!), besloot ik dat het toch 

maar beter zou zijn om deze discipline 

eerst maar eens goed te gaan oefenen. 

Hetzelfde gold later die dag voor het

A T L E E T 
OP LATERE 
LEEFTIJD

DOOR: HARRY GREVERS
FOTO: PIXABAY 

Een persoonlijk verhaal 
van Harry Grevers, één 
van onze leden. 
Inmiddels is hij 7 jaar lid 
van onze vereniging.
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polsstokhoogspringen, ook niet echt iets om ongetraind te 

proberen. De discus en de speer kreeg ik wel in de goede rich-

ting en uiteindelijk sloten we af met het 10e onderdeel: de 1500 

meter. Bij het inlopen voelde ik me net Pinokkio met zijn hou-

ten benen, maar ook hier is de finish gehaald in een toch nog 

acceptabele tijd. Conclusie: diep RESPECT voor de meerkamp, 

wat een atleten!

DIEP RESPECT 

VOOR DE MEERKAMP; 

WAT EEN ATLETEN!

Sportieve sfeer, uitdagende onderdelen

Hoewel het me helaas aan tijd ontbreekt om er echt op te trai-

nen ben ik het daarna toch wel regelmatig blijven doen, zij het 

vooral als losse onderdelen. Wat me opvalt is de collegiale 

sfeer, het elkaar feliciteren met een verbetering; gewoon de 

sportieve prettige mentaliteit, die de atletiek kenmerkt.

Zeker is, dat ik sinds mijn eerste eigen ervaring, ook met 

heel andere ogen naar de prestaties van de jeugd ben gaan  

kijken. Het is echt zo veel lastiger dan dat het vanaf de zijlijn lijkt.  

Eigenlijk zouden we elke ouder gewoon eens een paar onder-

delen moeten laten proberen; ik verzeker je dat je ineens heel 

anders kijkt vanaf de zijlijn, en misschien zelf ook nog wel er-

vaart hoe leuk het kan zijn.

Toch ook hardlopen

In de jaren erna ben ik naast het mountainbiken, dat ik al jaren 

deed, toch ook gaan hardlopen bij Archeus. Nooit gedacht dat 

ik uit het “rondjes rennen” op onze mooie baan voldoening zou 

kunnen halen, want hoewel ik bij het voetbal best een hele wed-

strijd kon doorbikkelen had ik aan duurlopen een broertje dood. 

Dankzij de fijne trainingen van onze looptrainers leer je echter 

wel echt beter lopen, en dat heb je niet als je thuis de hard-

loopschoenen maar even aantrekt. En verder is het natuurlijk 

ook veel leuker om samen met je clubgenoten te trainen, dus 

ik kan het echt iedereen aanraden; kom gewoon eens meetrai-

nen op de baan!

Maar vergeet vooral niet eens te komen kijken naar een 

atletiektraining of bij een wedstrijd bij Archeus om te zien 

hoe veelzijdig de atletiek is. Of sterker nog, kom het eens 

ervaren!  

Ook benieuwd naar een 

baan-	of	een	atletiektraining?	

Neem	contact	met	ons	op!

www-av-archeus.nl

Ik kan het iedereen aanraden, 
kom gewoon eens meetrainen!
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Misleiding van de fabrikanten

Tegenwoordig ondervindt ongeveer 

tweederde van alle hardlopers één of 

meerdere blessures. Fabrikanten clai-

men al jaren dat de nieuwste collectie 

hardloopschoenen het risico op bles-

sures verkleinen en de loopprestaties 

verbeteren. Maar al te vaak zijn wij als 

consument te goed gelovig. De schoe-

nenfabrikanten willen de suggestie wek-

ken dat hun hardloopschoen blessures 

voorkomt en de prestaties verbetert, 

maar uit onderzoek komt een geheel 

ander beeld naar voren. Deze informatie 

is niet nieuw voor de fabrikanten. Zij we-

ten allang dat loopschoenen het risico 

op blessures niet kunnen verminderen. 

Je kunt gerust stellen dat ze hardlopers 

jarenlang met hun gezondheidsclaims 

hebben misleid en ze de hardlopers 

wijs hebben gemaakt dat op het gebied 

van blessurepreventie goede hardloop-

schoenen niet mogen ontbreken en je 

daar niet op moet bezuinigen. In feite is 

dit een kwalijke zaak omdat ze je in ze-

kere zin een schijnzekerheid bieden. Je 

gaat hierdoor teveel op de schoen ver-

trouwen waardoor je aandacht verslapt 

voor belangrijkere zaken zoals een ge-

degen trainingsopbouw en een goede 

looptechniek, met als mogelijk gevolg 

dat de kans op blessures juist toeneemt.

Het onderstaande artikel is overgenomen van de website www.optimaalsporten.nl.

De markt voor sportschoenen blijft in beweging en de wetenschappelijk benadering van 

hardloopschoenen heeft er toe geleid dat de laatste jaren op geheel andere wijze tegen 

hardloopschoenen wordt aangekeken. Als je tevreden bent over je schoenen, blijf dan bij 

dat type. 

Aandachtspunten voor de aankoop

Het is soms wel lastig dat fabrikanten steeds nieuwe modellen uitbrengen en je vertrouwde schoeisel uit de handel nemen. 

Is dat het geval, zoek dan een schoen die zoveel mogelijk de eigenschappen heeft van de schoen waarover je tevreden bent. 

Enkele aandachtspunten op een rij:

•  Ga pas aan het einde van de middag loopschoenen kopen. Je voeten zijn dan iets

meer opgezet. Zo voorkom je dat je niet te krappe schoenen gaat kopen.

•  Beoordeel je schoenen staand en niet zittend. Wanneer je staat schuift je voet nog iets naar voren. 

Er moet altijd 5 tot 7 millimeter ruimte zitten tussen de langste teen en de voorzijde van de schoen.

• Kies een schoen die je voet goed omsluit, maar pas op dat je niet een te krappe schoen koopt.

• Draag sportsokken.

• Pas altijd beide sportschoenen.

• Mocht er in de winkel te weinig ruimte zijn om te testen, ga naar buiten en probeer ze daar uit.

• Probeer meerdere hardloopschoenen uit zodat je goed kan vergelijken.

• De maatvoering van confectieschoenen komen vaak niet overeen met hardloopschoenen.

• Bij de wreef mag je geen overdruk of irritatie voelen.

•  Vrouwelijke hardlopers met overgewicht of een brede voet kunnen beter voor een 

mannenmodel kiezen. Schoeisel voor vrouwen zijn doorgaans smaller.

Zo koop je de perfecte 
HARDLOOPSCHOENEN
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Al is de leugen nog zo snel, de waar-

heid achterhaalt hem wel. De fabrikan-

ten zijn er inmiddels ook van doordron-

gen dat deze feiten het grote publiek 

heeft bereikt en dat ze met een nieuw 

verhaal moeten komen om hun geloof-

waardigheid niet verder op de proef te 

laten stellen. Sportschoenenfabrikan-

ten zoeken tegenwoordig wel steeds 

meer toenadering tot de wetenschap. 

Een trend die daaruit is ontstaan is het 

op de markt brengen van minimalisti-

sche hardloopschoenen, waarmee het 

blootvoets hardlopen (barefoot run-

ning) wordt nagebootst. 

Hoe duurder, hoe beter?

Dure schoenen zijn niet altijd beter dan 

goedkope, maar een bekend en dege-

lijk merk geeft vaak wel meer zekerheid 

over de kwaliteit dan een onbekend 

merk. Ze garanderen je wellicht een 

langere levensduur, maar er is daaren-

tegen nooit bewezen dat je met duur-

der schoeisel minder kans hebt op 

blessures dan een goedkopere variant. 

Ook draagt het niet bij aan een betere 

sportprestatie. Er is zelfs aangetoond 

dat je met een duurdere schoen zelfs 

meer kans hebt op een blessure dan 

een goedkopere loopschoen.

 

Een verklaring hiervoor is dat een 

goedkopere hardloopschoen de voet 

meestal op een natuurlijkere wijze laat 

bewegen. Dit in tegenstelling tot een 

duurdere schoen met hielversteviging 

en een dikke zool voor de demping. De 

verstevigingen die je vaak terugvindt in 

het duurdere segment belemmert de 

voet om op een natuurlijke wijze af te 

wikkelen. Dit zorgt voor een verhoogt 

risico op blessures.

Moeten we dan helemaal geen hard-

loopschoenen meer kopen of is dat 

een doorgeschoten gedachte? Bij het 

rennen over grasvelden wellicht niet, 

maar de meeste hardlopers rennen 

over verharde ondergronden en is het 

aan te bevelen om je voeten te be-

schermen om je niet te bezeren aan 

bijvoorbeeld steentjes. Het is dan ook 

niet vreemd dat het lopen op minima-

listische schoenen aan populariteit wint. 

De schoenen die bij deze vorm van 

hardlopen gebruikt worden beschikken 

over een ‘kunstmatige voetzool’ die de 

voetzool beschermt en de voet en en-

kel vrij laat bewegen. 

Een loopanalyse in een 

hardloopwinkel

Veel gespecialiseerde hardloopwinkels 

bieden loopanalyses aan op een loop-

band. Dit is opmerkelijk aangezien het 

merendeel van de hardlopers nooit op 

een loopband heeft hardgelopen. Wel-

licht dat ruimtegebruik bij veel winkels 

hier een rol in speelt, maar je kunt dan 

wel vraagtekens zetten bij de betrouw-

baarheid van de loopanalyse. Te meer 

omdat een loopband bij veel hardlo-

pers een ander looppatroon uitlokt dan 

wat je in de buitenlucht gewend bent. 

Daarnaast wordt er bij de meeste loop-

analyses uitsluitend de stand van de 

voeten en enkels in diverse fasen van 

het looppatroon geanalyseerd, en op 

basis daarvan wordt er vervolgens een 

sportschoen geadviseerd. Vaak wordt 

er niet hoger gekeken dan de enkels. 

Helaas gaan ze voorbij aan het feit dat 

hardlopen een totaalbeweging is waarbij 

vrijwel ieder onderdeel van het lichaam 

betrokken wordt. Deze kortzichtigheid 

is een risico, want je voet en enkel in je 

schoen corrigeren zonder te weten wat 

daadwerkelijk de afwijking veroorzaakt 

kan wellicht averechts werken. 

 

Looptechnische fouten hebben invloed 

op de voetafwikkeling. Bij een goede 

analyse wordt er daarom bijvoorbeeld 

ook gekeken naar je armbeweging en 

de stand van je romp en beperkt zich 

niet tot de afwikkeling en stand van de 

voeten. Het is dan beter om aan je loop-

techniek te werken dan je heil zoeken in 

passieve ondersteuning zoals steunzo-

len en anti-pronatieschoenen. 

 

Stel je eens voor dat je na de aankoop 

je looptechniek gaat bijschaven? Waar-

schijnlijk zal je door een betere loop-

techniek jezelf kunnen corrigeren, wat 

een corrigerende hardloopschoen (bij-

voorbeeld een anti-pronatieschoen) 

overbodig maakt. Wanneer je dan niet 

overstapt op een neutrale hardloop-

schoen is het gevaar dat je door de cor-

rigerende hardloopschoen overgecor-

rigeerd wordt en daarmee de kans op 

blessures juist toeneemt. 

Hebben hardlopers die overproneren 

een correctie nodig?

Men vergeet weleens dat proneren 

een natuurlijk mechanisme is. Je praat 

pas over overpronatie (het overmatig 

naar binnen zakken van de enkel/voet) 

wanneer je overdreven proneert. Uit on-

derzoek is gebleken dat overpronatie 

tijdens het hardlopen geen serieuze be-

dreiging voor onze onderste ledematen 

vormt, terwijl extreme overpronatie dat 

wel is. Echter, studies tonen aan dat het 

onwaarschijnlijk is dat een corrigerende 

hardloopschoen het blessurerisico ver-
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laagt. De kans op een blessure is even zo groot als met een 

neutrale loopschoen. 

 

Veel medewerkers van hardloopwinkels zijn naar mijn mening 

onvoldoende geschoold om het proneren van het (extreem) 

overproneren te onderscheiden. Ze zijn immers meestal geen 

looptrainer of hebben geen medische achtergrond. Hierdoor 

lopen er hoogstwaarschijnlijk onnodig veel hardlopers met an-

ti-pronatieschoenen rond. 

 

Deze corrigerende hardloopschoenen geven aan de bin-

nenzijde van de voet en de enkel extra steun om het over-

proneren tegen te gaan. Het nadeel van deze hardloop-

schoen is dat het nooit kan bepalen waar in de voet de steun 

nodig is. Ze gaan met duizenden tegelijk de fabriek uit, maar 

vind maar eens duizenden sporters met exact dezelfde voet. 

Hardloopschoenen zijn nog altijd massaproducten en zijn 

niet in staat om voor elk individueel loopprobleem een op-

lossing te bieden. Afhankelijk van de voetafwijking is een op 

maat gemaakte sportzool een alternatief voor een anti-pro-

natieschoen. Gebruik ze nooit beide! 

Het nut van schokdemping in hardloopschoenen

Tijdens het hardlopen krijgen de gewrichten, botten en 

spieren veel te verduren. De gedachte was altijd dat een 

goede demping onder de voet de gewrichten zouden ont-

lasten, maar hier bestaat geen enkel bewijs voor. Als het  

lichaam niet al teveel demping heeft tussen de voetzool en 

de ondergrond voelt het lichaam beter aan welke kracht er 

gevraagd wordt en kan daar dan beter op anticiperen. De 

feedback naar het lichaam verbetert en dat helpt je om de 

inwerkende krachten beter te verwerken.

 

Een hardloper met schokdempende hardloopschoenen 

ondervindt zelfs meer pressie op die gewrichten dan een 

hardloper op blote voeten. Want hoewel hardloopschoe-

nen er met hun verhoogde hiel en ondersteunde voetboog  

prima in slagen om de beenderen en gewrichten van de voet 

te beschermen, doen ze datzelfde niet met de gewrichten 

hoger op het been. Wat ze onderaan aan krachten weten te 

dempen, wreekt zich hogerop. 

Conclusie

Het belang van hardloopschoenen wordt erg overdreven.  

Een schoenenverkoper kan niet de garantie geven dat je met 

een bepaalde schoen blessurevrij blijft hardlopen. Blessures 

zijn vaker het gevolg van een te snelle trainingsopbouw en 

eerdere blessures dan verkeerde schoenen. Een schoen is 

geen wondermiddel en heeft als primaire taak om je voeten 

te beschermen.  
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Zoek de oplossing bij lichamelijke ongemakken niet  

direct	in	het	aanschaffen	van	nieuwe	hardloopschoenen.	

Stop je energie vooral in het verbeteren van je loop-

techniek, laat je door een (sport)fysiotherapeut onder-

zoeken en evalueer je trainingsopbouw om eventuele 

overbelastingsklachten uit te sluiten.
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HARDLOPEN
WAT KOMT DAARBIJ KIJKEN?

DOOR: JOS PIERIK  |  FOTO: SHUTTERSTOCK

Bij hardlopen hoef je niet meteen te denken aan 
de marathon van Rotterdam of aan een sprin-
ter als Daphne Schippers. Vooral dat laatste is 
slechts voor een enkeling weggelegd.  Toch kan 
iedereen met een relatief gezond lichaam hard-
lopen, want hardlopen kan in vele gradaties,  
te beginnen met jogging.

In principe maakt het niet uit hoeveel, hoe vaak of hoe hard je 

loopt, het gaat om het gezond bewegen en hardlopen heeft 

hierbij veel voordelen:

•  Geen grote investeringen in kleding en materiaal

•  Kunnen lopen wanneer je maar wilt

•  Kunnen lopen waar je maar wilt

Misschien loop je al een poos in je eentje of met een groepje 

en wil je graag je prestaties verbeteren, of misschien loop je 

(nog) niet, maar zou graag aan je conditie willen werken? Er 

zijn velerlei redenen om die stap te maken, denk alleen maar 

aan de verbetering van je conditie, het kwijtraken van gewicht,  

lopen in de vrije natuur, diep adem te kunnen halen en je echt 

fit voelen, niet voor even,  maar uren en soms dagen achtereen.

Hoe kun je beginnen:

Vier basisingrediënten zijn nodig om je prestaties te 

verbeteren, het is een optelsom waarbij elk van de 

vier een bijdrage leveren.

1. Fysieke en mentale gezondheid

2. Tactische inzet van je gereedschap (je lichaam)

3. Goede begeleiding bij de training

4. Goed materiaal
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Vier basisingrediënten uitgelicht

Met fysieke	gezondheid wordt bedoeld dat je in staat bent je op eigen kracht voort te 

bewegen zonder hulpmiddelen. Mentaal ben je in staat controle te houden over, en 

te luisteren naar je lichaam. 

Je vraagt wat van je lichaam, maar dit moet weloverwogen gebeuren. Je gaat name-

lijk bij elke keer dat je hardloopt, je gewrichten en spieren flink belasten. Als je daar-

naast werkt aan je kracht en je lenigheid, zal je lijf hier geen schade van ondervinden. 

Je traint dan op een tactische wijze.

Een begeleider die je bij de training in de gaten houdt en adviseert waar nodig is 

geen absolute must, maar zal wel veel sneller leiden tot verbetering van je prestaties. 

Dat betekent, met aanzienlijk minder moeite meer resultaat bij het hardlopen. Bij een 

trainingsonderdeel als ‘looptechniek’ heeft elke loper zeer veel baat. 

En dan nog tot slot het materiaal. Wat is er nodig voor een hardloper? Alleen kleding 

en schoenen. Uiteraard draag je in de zomer lekker luchtige kleding en kleed je je in 

de winter wat warmer.  Loopkleding is vrijwel altijd van licht synthetisch materiaal en 

elastisch omdat het gebreid (tricot) is. Katoen is af te raden want dit houdt vocht vast, 

wordt nat en koelt af zodra je stilstaat. In de winter is het advies om meerdere laagjes 

over elkaar te dragen. Duur hoeft het niet te zijn, zeker als je pas van start gaat kun 

je voordelige setjes aanschaffen bij sommige supermarkten. Als je later wat meer 

eisen gaat stellen kun je terecht bij sportwinkels of speciale running specialisten.  

Op schoenen echter moet je niet bezuinigen. Van hardloopschoenen voor € 24,95 

mag je niets verwachten, maar je hoeft ook de duurste schoen niet aan te schaffen. 

Ga wel naar een specialist met een loopbaantje of loopband in de winkel. Een goed 

advies is goud waard!

Uw advertentie hier?
Neem contact op met ons op via pr@av-archeus.nl

en vraag naar de mogelijkheden.
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Barrevoets 
lopen

Barrevoets, een woord dat niet meer zoveel wordt gebruikt. 

Het betekent; op blote voeten. Iemand die op barre voeten 

loopt is een barrevoeter. En die zijn er nog steeds.

DOOR: JOS PIERIK  |  FOTO: PIXABAY
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We kennen de barrevoetsbroe-

ders, een kloostergemeenschap 

die op blote voeten loopt, al 

sinds de Middeleeuwen. En dan 

zijn er nog de mensen in arme 

landen die zich geen schoenen 

kunnen veroorloven en bloot-

voets door het leven gaan. 

Maar hier te lande is er ook zo’n groep 

barrevoeters. Niet vanwege een kloos-

terorde of uit armoede, het zijn men-

sen met een bepaalde overtuiging. 

Dat kan zijn om gezondheidsredenen 

of omdat het natuurliefhebbers zijn. 

Beide hebben één ding gemeen: het 

direct contact met de aarde. Natuur-

lijk vindt iedereen het wel fijn op blote 

voeten te lopen. Heerlijk op het zach-

te gras, warm zand of koele tegels bij 

warm weer. Maar de fanatiekelingen 

waar ik het over heb zijn mensen die 

bij alle gelegenheden blootvoets gaan. 

Ik heb een vriend die elke gelegenheid 

benut om de schoenen uit te trek-

ken. We waren enkele jaren terug een 

paar dagen in Amsterdam maar vanaf 

de eerste dag bleven zijn schoenen 

thuis. Zelfs een slooppand met puin en 

glas op de vloer deerde hem niet. Het 

schijnt dat je er niet alleen aan gewend 

raakt, omdat je voetzool verhardt. In je 

voeten zitten bovendien zenuweinden 

die in verbinding staan met de ver-

schillende lichaamsdelen. Zo hoorde ik 

eens een voetreflextherapeut zeggen, 

“Als ik de voet in mijn handen heb, dan 

heb ik het hele lichaam in mijn handen”

Barefoot Running

Bij die barrevoeters zit een categorie 

die ook hardloopt en, zoals dat in de 

huidige tijd past, krijgt deze tak van 

sport ook een Engelse naam; Bare-

foot Running. Er komen steeds meer 

aanhangers van dit fenomeen, maar je 

kunt niet zomaar overal gaan rennen 

op je blote voeten. Harde en ruwe on-

dergronden zijn beslist niet ideaal maar 

ook de manier van lopen is anders. 

Landt een geschoeide voet meestal 

op de hak, blootvoeters daarentegen 

landen op de bal van de voet. Op deze 

wijze werkt dit als een soort schok-

demper. Probeer maar eens met blote 

voeten op je hielen te landen, je voelt 

dan een flinke klap die doorwerkt naar 

de bovenliggende gewrichten. 

Zoals te verwachten valt, is er natuurlijk 

een hulpmiddel in de markt gebracht; 

De barefoot hardloopschoen. Dit zijn 

schoenen met een dunne flexibele 

zool waardoor het blootvoets hardlo-

pen worden geïmiteerd. Maar ja, het is 

dan geen Barefoot Running meer. Door 

die dunne zool worden je voeten wel 

beter beschermd en is er toch aan-

zienlijk meer contact met de onder-

grond, met onze moeder aarde. 

Barefoot Running, met of zonder die 

speciale schoen is niet voor iedereen 

weggelegd. Je moet al een geoefen-

de renner zijn die in staat is zijn reeds 

ontwikkelde looptechniek aan te pas-

sen aan de loopstijl van een Barefoo-

ter. Bovendien moet de overgang ook 

geleidelijk verlopen om blessures aan 

spieren en pezen te voorkomen.

Maar voor de meesten van ons blijft 

barrevoets lopen beperkt tot wande-

len op een zachte comfortabele on-

dergrond, uiteraard met mooi weer in 

een veilige omgeving. De echte bikkels 

onder ons zullen het beslist wel eens 

willen proberen. Het schijnt een sensa-

tionele ervaring te zijn.  
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Kansen volop voor de jeugdatleten

De jeugdleden van Archeus krijgen in het trainingsschema 

volop de kans om al hun talenten tentoon te spreiden en hun 

techniek, kracht en uithoudingsvermogen te verbeteren. Zo-

wel voor pupillen als junioren kan op 3 momenten per week 

getraind worden. Door de week, maar ook op zaterdag worden 

alle onderdelen van de atletiek geoefend, zodat deze jeugd-

atleten kunnen schitteren bij de zogenoemde stedenwedstrij-

den, die regelmatig in de regio georganiseerd worden. Wed-

strijden zijn tenslotte de beste trainingen!

“Speciale trainingsuren om jouw 
talent verder te ontwikkelen”

Midden- en Lange specialisatie 

Er zijn jeugdatleten met een absoluut talent of voorkeur voor 

lopen. Daarvoor zijn er speciale trainingsuren ingericht om dat 

talent verder te ontwikkelen: de MiLa (Midden- en Lange af-

stand). Atleten worden hier getraind om afstanden tussen de 

800m en 10km te lopen. Buiten de trainingen op de baan krij-

gen de atleten hier ook trainingsschema’s aangeboden om in 

eigen tijd eventueel verder te werken aan snelheid en conditie.

Kracht als optie

Voor lopers op de middellange afstand is kracht en rompsta-

biliteit van belang. Het is daarom niet voor niets, dat er voor 

deze atleten ook tijd is voor krachttraining in het krachthonk 

van Archeus. Junioren en pupillen maken ook gebruik van het 

krachthonk om binnen te trainen als het weer echt heel slecht 

is, maar ook als afwisseling op de technische – en loopon-

derdelen en natuurlijk om te werken aan kracht, stabiliteit en 

coördinatie. Voor de lopers binnen Archeus worden er perio-

diek reeksen van een aantal krachttrainingen georganiseerd. 

Voor lopers voor elk wat wils

En dan de lopers. Ook die kunnen hun hart ophalen. Op de 

DOOR: JELLE BOSCH | FOTO: PIXABAY

TRAININGSDIVERSITEIT
De variatie, die de atletiek aan sporters biedt, is ook nodig in het trainingsaanbod voor diezelfde 

sporters. Niet alleen is de variatie nodig om de alle onderdelen van atletiek te kunnen beoefenen, 

maar ook houdt variatie het trainen interessant voor de sporters. Het is daarom niet voor niets, dat 

er in het trainingsaanbod van Archeus een enorme variëteit en variatie zit.
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baantrainingen op alle niveaus, zoals al eerder in deze uitga-

ve beschreven. Maar ook tijdens duurloopjes die, ofwel tijdens 

reguliere trainingstijden gelopen worden, ofwel door fanatieke 

lopers onderling afgesproken worden via de sociale media. 

Afgestemd op elkaars tempo en duur zien we deze  

atleten meestal op zondagochtend door het buitengebied gaan.  

En in aanvulling daarop zijn er nog allerlei mogelijkheden voor 

losse inlooptrainingen zoals op maandagavond of woens-

dagochtend. En alsof dat nog niet genoeg is, wordt op za-

terdagochtend ook nog de trimbaan en het rondom gelegen  

Rommelgebergte onveilig gemaakt door atleten van Archeus.

Afgestemd op elkaars tempo en 
duur worden er op zondagochtend 
duurloopjes georganiseerd door het 

buitengebied van Winterswijk. 

Kortom

Volop afwisseling in een gevarieerd trainingsaanbod. Optimale 

trainingsdiversiteit. Voor de precieze momenten en tijdstippen 

zie elders in de uitgave het overzicht Trainingsdiversitijd of kijk 

op onze website www.av-archeus.nl. En kom vooral eens ken-

nismaken met een training.  

Je bent van harte welkom om 
een paar keer mee te doen 
en de training te ervaren! 
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TRAININGSDIVERSITIJD
Atletiek/MiLa/Hardlopen

Dag Tijd Groep

Maandag 18.00 - 19.00 uur Pupillen mini / C / B / A

18.30 - 20.00 uur Junioren D / C / B / A

18.30 - 19.30 uur Krachtraining MiLa

19.00 - 20.15 uur Junioren MiLa

19.30 - 20.30 uur Baantraining loopgroep niveau 1 en 2

20.00 - 21.00 uur Seniorenatletiek / trainers

Dinsdag 18.30 - 19.30 uur A4You

20.00 - 21.oo uur duurloop 6 - 8 km en 8 - 11 km

20.00 - 21.15 uur Baantraining loopgroep niveau 3 en 4

Woensdag 09.30 - 10.30 uur Loopgroep (baantraining / duurloop)

18.30 - 19.30 uur Junioren D / C / B / A Krachttraining

19,30 - 20.30 uur Seniorenatletiek / trainers

19,30 - 20.30 uur Baantraining loopgroep niveau 1, 2 en 3

Donderdag 18.00 - 19.00 uur Pupillen mini / C / B / A

18.00 - 19.00 uur Junioren D1 / D2 / C1

19.00 - 20.00 uur Junioren C2 / B / A

19.00 - 20.15 uur MiLa

19.00 - 20.00 uur Baantraining loopgroep niveau 1

19.00 - 20.00 uur Baantraining loopgroep niveau 2

20.00 - 21.00 uur Baantraining loopgroep niveau 3 en 4

Zaterdag 09.00 - 10.00 uur Pupillen mini / C / B / A

09.00 - 10.00 uur Rommelgebergte, recreanten alle niveaus

10.00 - 11.00 uur Junioren D / C / B / A

10.00 - MiLa

Zondag 08.30 - Duurloopgroep niveau 3 en 4

09.00 - Duurloopgroep niveau 2
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Trainer(s) Opmerking

Dieuwertje, Stijn, Daniël en Daan wordt aangevuld met nieuwe toekomstige trainers

Bram, Jan Jaap, Domenique

Ronald

Ronald Midden- en Lange afstand

Marina, Ria en Marjolein tevens hersteltraining alle niveaus

Jan Jaap, gasttrainers

Jelle, Nicole groep met extra aandacht

tijdsduur is afhankelijk van de afstand. 
Routebeschrijving volgt elke week via Facebook.

Lars

alle niveaus recreanten

Bram, Domenique krachthonk 

Jan Jaap 

Jolanda, Han

Daniël, Daan en Noeke wordt aangevuld met nieuwe toekomstige trainers

Bram, Domenique

Bram, Domenique

Ronald Midden- en Lange afstand

Jolanda, Han

Jolanda, Han

Marcel

Daan, Stijn, Monique (om de week) wordt aangevuld met nieuwe toekomstige trainers

Jan Jaap start, parkeerplaats Rommelgebergte

Daan

zelfstandig volgens schema

zelfstandig routebeschrijving via Facebook groep

zelfstandig routebeschrijving via Facebook groep
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Alle drie doen ze als junioren 
mee aan de trainingen. Jyll zit 
al 8 jaar bij Archeus, Lize intus-
sen 4 jaar en Nadia 2 jaar. 

Ja, wat vinden ze het leukst aan atletiek?  

In de eerste plaats de afwisseling van 

alle verschillende onderdelen en dat de 

trainingen altijd heel erg verschillend 

zijn. Toch vindt Jyll de hordenloop en de 

sprint de leukste onderdelen. Maar Jyll 

heeft ook lange benen en dan zijn deze 

onderdelen zeker heel leuk. 

Nadia vindt hordenlopen iets minder 

maar vindt de duurloop weer het aller-

leukste terwijl Lize de duurloop weer 

wat minder vindt. 

Voor Lize is steeplechase de favoriet. 

Best pittig maar Lize is wel de sportiefste 

van allemaal, want naast atletiek doet ze 

ook nog aan wielrennen en turnen.

Er is een krachthonk  
in het clubgebouw voor  
extra krachttraining die  

je helpt om beter te 
presteren in de atletiek.

Wat ze alle drie ook leuk vinden is dat de 

trainingen zowel buiten als binnen gedaan 

worden. Er is een krachthonk in het club-

gebouw voor extra krachttraining die je 

helpt om beter te presteren in de atletiek. 

Ook zijn ze alle drie van mening dat ie-

dereen in de groep erg aardig is, je hebt 

direct vrienden en vriendinnen. En niet 

te vergeten, de meisjes zijn dan wel jon-

ge tieners, maar de trainers, dat vinden 

ze allemaal echte kanjers!

Ook vinden ze van atletiek dat je al-

les wat je doet, je voor jezelf doet. Als 

je een keer wat minder presteert, heb 

je daar zelf last van en niet je clubge-

noten. Atletiek is dan ook geen team-

sport, maar je sport individueel met 

uitzondering van de estafette natuurlijk. 

Daar ben je wel op elkaar aangewezen. 

En het voordeel is dat je niet verplicht 

aan wedstrijden mee hoeft te doen, dat 

mag je zelf bepalen. 

Onze Junioren, even voorstellen:

Jill, Nadia en Lize willen wel wat 

vertellen over atletiek, waarom 

ze hiervoor hebben gekozen en 

wat ze zo leuk eraan vinden. 

Jill, Nadia en Lize delen hun
PASSIE VOOR ATLETIEK
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Vier pupillen willen ook wel even kort hun zegje 
doen. Lotte, Sarah, Josephine-Noor en Jurre zijn 
allemaal rond de 11 jaar. Nog even en dan mogen 
ze bij de junioren meetrainen. De meeste club-
genoten zijn inmiddels vriendjes geworden, dat 
gaat heel gemakkelijk. 

Waarom hebben deze kinderen voor atletiek gekozen? 

Allemaal vinden ze de afwisseling van de verschillende atle-

tiek onderdelen erg leuk maar bij Lotte en Josephine-Noor is 

de sprint wel de favoriet. Sarah is pas een jaar bij Archeus en 

vindt discuswerpen en polsstokverspringen altijd het leukst. 

Jurre heeft hordenlopen en sprinten bovenaan zijn lijstje 

staan en heeft iets minder met hoogspringen. Hij is van voet-

bal overgestapt op atletiek omdat zijn vriendjes al op atletiek 

zaten en hij was op voetbal een beetje uitgekeken. 

Sarah vindt het verbeteren van de conditie erg belangrijk en 

Josephine-Noor is enthousiast gemaakt door haar vader die 

zelf ook hardloper is.

Allemaal vinden ze de 
afwisseling van de verschillende 

atletiekonderdelen erg leuk 

Bij slecht weer mogen de pupillen fijn binnen trainen maar 

buiten vinden ze het leukst. Ook zijn ze heel enthousiast over 

de trainers die zelf ook meespelen met de spelletjes.  

Ook vinden ze wedstrijdjes zoals de clubkampioenschap-

pen, een baanwedstrijd, crossloop of trailrun in Winterswijk 

of andere plaatsen in de omgeving wel superleuk.  

Daar doen ze alle drie graag aan mee!

Pupillen

DOOR: JOS PIERIK  |  FOTO'S: MARK HEISTER
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Datum   Evenement

2018 
05 augustus  Koopman Bergrun

24 - 25 augustus  Collecte Volksfeest

16 september  Marathon Nationaal Landschap Winterswijk

22 september  Periodieke schoonmaak niveau 2 & 3

29 september  Clubkampioenschappen

18 oktober   Coopertest

10 november  Vrijwilligersfeest

15 december  Periodiek schoonmaak niveau 4 & ouders van jeugd

 

2019 
13 januari   Kroese Wevers Cross / Nieuwjaarsreceptie

januari   Periodieke schoonmaak niveau 1

23 maart    Dag van de Atletiek (Trainers/Bestuur)

30 - 31 maart  Rode Kruis Wandeltocht

11 april   Coopertest

juni    Obbink KWF Run

juli    Vrijwilligerswerk Zwarte Cross

augustus   Koopman Bergrun

23 - 24 augustus  Corso Collecte Volksfeest

september   Marathon Nationaal Landschap Winterswijk

Voor de meeste actuele agenda check onze website www.av-archeus.nl.

Evenementenagenda 
Archeus 2018 - 2019
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ABC 
Archeus Basis Cursus

Vanaf 10 september 2018 start weer de ABC-cursus bij atletiekvereniging Archeus. Deze succesvolle cursus 

voor beginnende hardlopers heeft in het verleden al veel mensen aangezet om meer te bewegen. 

 

Wij starten met deze ABC-cursus speciaal voor de hardloper in spé; dus mensen zonder loopervaring maar wel 

met de intentie er serieus mee te willen beginnen. Iedereen heeft zo zijn eigen reden om er mee aan de slag te gaan; 

een betere conditie door meer te bewegen, om enkele pondjes kwijt te raken, of lekker gezond bezig zijn. 

Het trainingsschema van de ABC richt zich in het begin op korte intervallen voor een geleidelijke opbouw van de 

conditie. De intervaltraining is een combinatie van enkele minuten dribbelen afgewisseld met actief wandelen. In de 

daaropvolgende trainingen bouwen we dit uit. We besteden ook voldoende aandacht aan herstel tijdens de training, 

aan looptechnieken en is er ruim aandacht voor warming up en rek- en strekoefeningen. 

Naast de training op de atletiekbaan krijg je wekelijks een uitgebreid trainingsschema om thuis verder te trainen. 

Na 8 weken ben je in staat 15-20 minuten achtereen te kunnen hardlopen. 

Om elke cursist persoonlijk en voldoende te kunnen begeleiden, is het aantal deelnemers gelimiteerd. Wacht dus niet 

te lang met aanmelden en schrijf je tijdig in via onze website.

Bij je aanmelding vragen we jou ook naar je sport- en eventuele blessure achtergrond.

De ABC cursus start op maandag 10 september en de training is elke maandag om 19.00 uur.

De trainingen vinden plaats op de atletiekbaan van Archeus aan de Vredenseweg 136 te Winterswijk. 

De	kosten	zijn	€	45,-		koffi		e	of	thee	na	afl	oop	is	inbegrepen.

Aanmelden kun je via het inschrijff ormulier dat te vinden is op onze website:

www.av-archeus.nl/archeus-basis-cursus-hardlopen

Al ervaring met hardlopen?

Heb je al enige ervaring met hardlopen dan is het wellicht een idee om eens mee te trainen met lopers op niveau 1. 

Deze groep lopers zijn vaak nog maar kort begonnen en krijgen extra begeleiding van de trainers. 

Je kunt 3 proeftrainingen gratis meedoen. Is dit wat voor jou, meld je dan op een van onderstaande trainingen bij 

de dienstdoende trainer. Maandag of woensdag van 19.30 tot 20.30 uur of op donderdag van 19.00 tot 20.00 uur.
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Atletiek 
uitgelicht

DOOR: JELLE BOSCH  |  FOTO'S: MARK HEISTER
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tletiek wordt ook wel de moeder aller sporten  
genoemd. Er bestaan vermeldingen van deze sport 
uit de tijd van de Oude Grieken. Griekse mannen  
kwamen samen om zich met elkaar te meten in kracht, 

snelheid en lenigheid. Uit deze competities kwam de moderne 
atletiek voort. 

Technische onderdelen en loopnummers

Atletiek is een verzameling van verschillende onderdelen die op of rond een at-

letiekcomplex worden uitgeoefend. We kennen eigenlijk twee categorieën: de 

technische nummers en de loopnummers. 

Gek genoeg zijn niet alle hardlooponderdelen loopnummers. Loopnummers 

zijn alleen die loopafstanden, waarbij niet gestart wordt vanuit een startblok. Op 

de baan zijn dat dus de Olympische nummers 800m, de 1500m, de 3000m, de 

3000m steeple chase, de 5000m, de 10000m en de marathon (op de weg). Ook 

zijn er wedstrijden met minder courante nummers als de 1000m, de Engelse mijl, 

15000m en de halve marathon. De kortste loopafstanden 400m, 200m, 100m en 

60m (en voor de jeugd soms nog korter) behoren tot de technische nummers.  

Zo ook het hordelopen (110m en 400m). De technische loopnummers zullen we 

uitlichten in een volgende uitgave.

Los van de sprintnummers kunnen we de technische nummers onderverdelen in 

werpnummers en springnummers. 

Werpen 

Bij het werpen kennen we vier onderdelen:

-  kogelstoten.

-  discuswerpen.

-  speerwerpen.

-  kogelslingeren.

De opdracht van de werpnummers is eigenlijk simpel. Werp het object, dat je in 

handen hebt zo ver mogelijk weg. Dat vergt niet alleen kracht, maar vooral een 

goede techniek. Het op de juiste manier inzetten van alle spieren in het lichaam 

en de juiste bewegingen (voorwaarts, zijwaarts, draaiend) maken het mogelijk 

grote afstanden te halen. Door drie- of viermaal te draaien in de werpcirkel lukt 

het atleten bij het kogelslingeren de kogel met een snelheid van om en nabij 100 

km weg te gooien om daarbij afstanden te halen van ruim over de 80 meter. Met 

zo’n snelheid en een kogel van dik 7 kg is het niet verwonderlijk, dat er geworpen 

wordt vanuit een werpkooi beveiligd met netten.

Ook bij het discuswerpen wordt geworpen vanuit een kooi en een werpcirkel. 

Daarbij beginnen de atleten met hun rug naar het werpveld. Ook hier zijn rotaties 

de belangrijkste manier om snelheid en afstand voor de worp te realiseren. Daar-

bij mogen de voeten niet buiten de werpcirkel geplaatst worden voor de discus 

geland is. Met de discus (2 kg) worden afstanden van rond de 60 m of zelfs 70 m 

gehaald. Tenminste als de atleet in staat is de discus zo te werpen, dat deze vliegt 

op wind en niet gaat ‘fladderen’ in de lucht. Puur een kwestie van techniek.
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Techniek is ook het sleutelwoord bij kogelstoten. Daar is het na-

melijk belangrijk, dat de kogel (7,26 kg) niet gegooid, maar ge-

stoten (weggeduwd) wordt vanuit de nek. Binnen de werpcirkel 

genereren de atleten snelheid door een lichaamsdraai of door 

een glijdende uitvalpas. Er worden door de toppers afstanden 

gehaald van rond de 20 m.

Bij het speerwerpen gaat het weer om hele andere afstanden. 

Daar staat het wereldrecord op een dikke 98 m. Daar wordt 

kracht gecombineerd met snelheid door een langere aanloop 

en wordt zoveel mogelijk boogspanning opgebouwd in arm, 

schouder en rug om aan het eind van de aanloopbaan de speer 

(800 gram) te lanceren. Om hun aanloop af te remmen duiken 

sommige atleten voorwaarts om op de handen voor de lijn uit 

te komen.

3 maal scheepsrecht

Bij alle werpnummers geldt, dat het te werpen object binnen 

de zogenaamde sectorlijnen neerkomt om de worp geldig te 

laten zijn. En de zone van waaruit geworpen wordt (werpcirkel 

of aanloopgebied) mag niet verlaten worden voor het te wer-

pen object geland is. Soms verlaten atleten expres te werpzone 

om een worp ongeldig te laten verklaren. Dit kan zijn vanwege 

het feit dat ze deze poging niet genoteerd willen zien worden 

en het scheelt de juryleden de moeite van het opmeten van 

de afstand.

Bij wedstrijden hebben atleten steeds 3 pogingen: eerst 3 po-

gingen in de kwalificatie, dan in de finale 3 pogingen voor de 

beste 12 en voor de beste 8 daarvan nog eens 3 pogingen.

Springen

Het andere belangrijke deel van de technische nummers is het 

springen. Net als bij het werpen zijn ook hier vier disciplines te 

onderscheiden:

- verspringen.

- hoogspringen.

- hink-stap-springen.

- polsstokhoogspringen 

Net als bij het werpen is de opdracht bij het springen niet moei-

lijk: zo ver of zo hoog mogelijk, maar wel met in achtname van 

een paar regels.

Bij het verspringen zet men de snelheid van een aanloop om 

in een sprong. De lengte van de aanloop is vrij naar keuze van 

de atleet. De afzet móet plaatsvinden op of voor de afzetbalk. 

Wordt er voorbij de afzetbalk afgezet is de poging ongeldig. De 

gesprongen afstand wordt echter gemeten vanaf de afzetbalk. 

Zaak dus om zo goed mogelijk op de afzetbalk af te zetten. 

Er wordt geland in een zandbak, waarbij de achterste afdruk 

in het zand gebruikt wordt voor het meten van de afstand. De 

techniek is dus om niet alleen hard aan te lopen en ver te sprin-

gen, maar vooral ook om voorwaarts (op op zijn minst zijwaarts 

uitvallend) te landen en niet naar achteren te vallen. 

Het hoogspringen vergt een compleet andere techniek. Met 

een wat kortere, gekromde aanloop springen atleten met een 

zogenaamde flop over een lat, die op 2 staanders ligt, om ver-

volgens ruggelings op een mat te landen. Bij de flop glijdt het 

lichaam als het ware over de lat, arm eerst, met een holle rug, 

waarna de benen omhoog klappen. Deze techniek werd ge-

introduceerd in 1968 tijdens de Olympische spelen in Mexico 

door Dick Fosbury. Daarvoor werd veel meer gebruik gemaakt 

van de rolsprong of schaarsprong, temeer omdat er niet op een 

schuimmatras werd geland, maar in het zand.

Bij het hoogspringen wordt steeds per hoogte gesprongen. 

Per hoogte heeft een atleet 3 pogingen. Wordt de lat van de 

staanders gestoten, is de sprong ongeldig. Als een hoogte 

bedwongen is, kan de atleet door naar een volgende hoogte. 

Waar atleten op een gelijke eindhoogte eindigen, telt het aantal 

foutsprongen: het minste aantal foutsprongen wint. Op het mo-

ment liggen de wereldrecords voor de mannen(2,43m)  en de 

vrouwen (2,09m) ruim boven de 2 meter.

Het hink-stap-springen is vergelijkbaar met het verspringen 

voor wat betreft aanloop, afzetbalk en landing. Vanaf de afzet-

balk maakt de atleet een hink (en landt dus op hetzelfde been 

als waarmee afgezet is), maakt een (grote) stap door vanuit 

de hink door te stappen/springen en te landen op het andere 

been, om van daaruit de laatste sprong in te zetten waarbij met 

twee benen geland wordt in de zandbak. Het vraagt een com-

binatie van snelheid, kracht en coördinatie om de verschillende 

technieken voor de hink, de stap en de sprong goed uit te voe-

ren om tot een verre afstand te komen. Bij de senioren bedraagt 

de afstand van de afzetbalk tot de landingsbak 13 meter (man-

nen) of 11 meter (vrouwen), dus het moge duidelijk zijn hoeveel 

er van de atleten verwacht wordt.
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Algemene opzet van een atletiekbaan

Een wedstrijdbaan heeft een lengte van 400 meter, het aantal banen van de rondbaan loopt van 4 tot 8. 

Banen voor trainingsdoeleinden hebben soms een andere lengte dan 400 meter. Er wordt tegen de klok in 

gelopen en de fi nish bevindt zich bij de overgang van het rechte eind naar de bocht. Deze fi nishlijn is tevens 

fi nishlijn voor de korte sprintonderdelen; nogal eens zijn er twee of drie extra sprintbanen aan de buitenzijde 

van de baan. 

Het middenterrein bestaat meestal uit gras; het wordt gebruikt voor de lange werponderdelen (speerwerpen, 

kogelslingeren en discuswerpen) en heeft hiervoor vaak een of twee werpkooien. 

In de halve cirkels die door beide bochten worden omsloten bevinden zich meestal de inrichtingen voor het 

kogelstoten en hoogspringen. Een waterbak voor de steeplechase bevindt zich ook in één van de halve cirkels.

De springonderdelen die een lange aanloop vergen (verspringen, hink-stap-springen en polsstokhoogsprin-

gen) worden veelal evenwijdig aan de rechte einden verwerkt, binnen of buiten de baan. 

Van het zwaarste springonderdeel komen we dan op het meest 

acrobatische: het polstokhoogspringen. Daar waar de werkwijze qua 

aantal pogingen en hoogte vergelijkbaar zijn met hoogspringen, is de 

techniek echt uniek. Na een lange aanloop plaatst de atleet een zeer 

fl exibele stok (± 4 m) in een insteekbak. Door de aanloopsnelheid, de 

tegenwaartse druk vanuit de bak en het gewicht van de atleet aan het 

uiteinde van polsstok buigt deze diep door naar beneden, waardoor de 

atleet als het ware naar boven gekatapulteerd wordt als de stok weer 

in zijn normale vorm gebracht wordt. Op het hoogste punt zet de atleet 

zich af van de stok en probeert (voeten eerst en afzettend vanaf de 

stok) over een lat te springen. We hebben het over hoogtes van meer 

dan 5,5 m!!

Maar wat nu als je alle onderdelen leuk vindt…

De meeste atleten hebben een uitgesproken talent voor één  specifi ek onderdeel. Logisch, want de onderdelen zijn ook erg 

verschillend en vragen verschillende soorten kracht, snelheid, techniek en coördinatie. Toch zijn er ook atleten, die alle on-

derdelen beheersen. Wat moet je dan kiezen? Gelukkig is er voor die atleten de meerkamp. 10 onderdelen voor de mannen 

of 7 onderdelen voor de vrouwen. Een combinatie van technische nummers en loopnummers, die in een wedstrijd over 2 

dagen afgewerkt worden. De ultieme uitdaging voor veelzijdige atleten.

Veelzijdigheid voor jeugdatleten 

Het is juist die veelzijdigheid, die atletiek bij uitstek zo geschikt voor de jeugd. Daarom worden pupillen  en junioren getraind 

in alle onderdelen van de atletiek. De jeugdtrainers van Archeus zorgen ervoor dat elk jeugdlid zoveel mogelijk verschillende 

onderdelen van de atletiek aangeboden krijgt.  En dat ze dat leuk vinden straalt eraf tijdens de trainingen. Op verschillende 

plekken van het atletiekcomplex zijn groepjes jeugdatleten met een (assistent) jeugdtrainer allerlei onderdelen aan het oe-

fenen. De aanloop voor het hoogspringen, de draaitechniek voor het discuswerpen, krachtoefeningen met een medicinbal, 

plyometrische oefening met hekjes, de landing in de zandbak, leren stoten met een kogel. Op maandag- en donderdag-

avond bruist de baan aan de Vredenseweg van de atletiek!  
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Atletiekvereniging Archeus biedt ruim baan

Winterswijk is natuurlijk bekend als parel van de Achterhoek, 

liggend in het unieke coulisselandschap. Met ongekende mo-

gelijkheden om omgeving te voet of per fiets te ontdekken. 

Ook Mondriaan, de steengroeve en Obelink trekken veel  

publiek naar Winterswijk.

Maar in de jaren ’80 en ’90 en in iets mindere mate in de eer-

ste jaren van deze eeuw was Winterswijk in trek voor nog iets 

anders: veel topclubs uit het Europese voetbal deden Win-

terswijk aan voor een trainingskamp. Real Madrid, Bilbao, 

AS Roma, Valencia, Thessaloniki, Fehnerbahce, Sampdoria  

deden hier hun voorbereiding op een nieuw seizoen. Ook 

clubs van eigen bodem, zoals PSV, Feyenoord en FC Utrecht 

belegden hier een trainingskamp. 

Atletisch vermogen

Met de komst van het prachtige atletiekcomplex De Hune-

bulten aan de Vredenseweg beschikt Winterswijk nu ook over 

de mogelijkheden om atletiekverenigingen te ontvangen voor 

een trainingskamp. 

We hebben een hoop te bieden:

• Een gecertificeerde 400 meterbaan met 6 lanen  

(8 sprintlanen), waar alle looponderdelen optimaal  

getraind kunnen worden.

• Een volledig uitgerust krachthonk met vloerbelijning  

voor loopscholing, waarvan zelfs Eelco Sint Nicolaas 

verzuchtte: ‘Had ik dat maar bij mijn eigen club’.

• Een prachtige omgeving, waarin het optimaal genieten 

is van de zo broodnodige duurlopen als basis voor de 

atletiek.

• Gemotiveerde trainers, die maar wat graag bijdragen  

aan het succes van een trainingskamp.

• Enthousiaste vrijwilligers, die meehelpen bij al die  

dingen, die nodig zijn om collega-atleten op  

een goede manier te ontvangen.

Smaakt naar meer

Inmiddels heeft Archeus enige tijd geleden haar eerste colle-

ga vereniging ontvangen. Met een uitgebreide techniek- en in-

tervaltraining en een duurloop op zondagmorgen. Aangevuld 

met lopers van Archeus kon de vereniging terugkijken op een 

geslaagd weekend. 

DOOR: JELLE BOSCH  |  FOTO: WLC
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Winterswijk en Archeus bieden volop mogelijkheden voor  

atletiekverenigingen om er eens een lekker aantal dagen op 

uit te gaan, te trainen en te werken aan het verenigingsgevoel. 

Met diverse overnachtingsfaciliteiten - van hotels tot groeps-

accommodaties en campings – en de uitgebreide mogelijkhe-

den van de Hunenbulten is succes bijna verzekerd. Waar no-

dig, helpen we verenigingen met het opstellen van een mooi 

programma. Even contact leggen met het bestuur is voldoen-

de om de mogelijkheden eens te verkennen.

 

Olympische voorbereiding

En wat goed is voor de atleten van Archeus – gezonde Ach-

terhoekse lucht, een goed atletiekcomplex, een no-nonsense 

aanpak en een rustige omgeving – kan zomaar het ultieme re-

cept zijn voor een schakel in een olympische voorbereiding. 

Daphne, Eelco, Nadine, Sifan, Anouk, jullie zijn van harte uitge-

nodigd. Archeus is jullie graag van dienst.

Stichting Hunenbulten Sport

De Stichting Hunenbulten Sport (SHS) is de beheerder en 

verhuurder van het sportcomplex aan de Vredenseweg in  

Winterswijk. De hoofdhuurder van het sportpark is atletiekver-

eniging Archeus, maar ook scholen en andere sportverenigin-

gen, al dan niet voor gehandicapten, kunnen gebruik maken 

van de sportfaciliteiten. Informeer naar de mogelijkheden om 

het sportcomplex te huren.  

Contactgegevens verhuur sportcomplex

Voor nadere informatie over de verhuur kan er contact 

opgenomen worden met één van de onderstaande 

beheerders:

Jan Huijsman 0543 - 51 52 02 (coördinator verhuur)

Wim Lievestro 06 - 53 64 60 95

of per e-mail beheer@hunenbultensport.nl

Algemeen postadres

Stichting Hunenbultensport

p/a Deunkmolenweg 2

7108 CC Winterswijk

ARCHEUS 
BIEDT RUIM BAAN
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Gewoon lekker jezelf zijn

Voor die jeugdatleten is er de A4Y. Een 

kleine groep van zo’n 10 atleten, ieder 

met zijn of haar specifieke talenten en 

kenmerken, die door een groep van 

2 à 3 trainers worden begeleid bij het 

onder de knie krijgen van de verschil-

lende atletiekonderdelen. Met wat 

extra aandacht, met wat meer geduld 

en met wat meer structuur. Met de  

 

mogelijkheden om de jongere at-

leten wat meer spelenderwijs de  

atletiek te laten beleven en de ou-

deren op hun niveau uit te dagen.  

Zodat ieder kind zich prettig kan voelen  

tijdens een lekker uurtje bewegen en 

niet op de tenen hoeft te lopen om 

te voldoen aan de verwachtingen van 

de rest van de groep. Gewoon lekker 

jezelf kunnen zijn. 

Verschil moet er zijn

En daarom krijgt iedere atleet binnen 

de A4Y de juiste aandacht. Vind je het 

lastig een oefening te begrijpen, dan 

leggen we het nog een keer uit. Doen 

je armen en benen niet helemaal goed 

mee, dan passen we de oefening een 

beetje aan. En vind je iets een beet-

je spannend, dan stimuleren we je en 

staan we achter je of lopen naast je.

Presteren is ook leuk…

Trainen is leuk, maar je traint natuurlijk 

wel ergens voor. Daarom sluiten we bij 

de A4Y iedere trainingsperiode voor 

een schoolvakantie af met een ‘me-

dailletraining’. Op 3 onderdelen testen 

we de beste seizoensprestatie tot dan 

toe en leggen dat vast op een mooi 

certificaat. En natuurlijk, als er leuke 

(hardloop)wedstrijden in Winterswijk 

of in de buurt zijn, zijn de atleten van 

A4Y van de partij.  

A4Y, omdat atletiek geschikt 
is voor iedereen!

Atletiek for you (A4Y) 
VOOR NET DAT BEETJE MEER
Atletiek is een sport voor iedereen. We gaan er voor het gemak 

dan ook altijd maar vanuit, dat alle pupillen en junioren gewoon 

mee kunnen draaien in hun leeftijdsgroep. Maar soms ligt dat niet 

zo eenvoudig. Dan gaan de instructies voor de trainingsvormen 

net te snel, zijn de oefeningen net wat te veel gevraagd, zijn de 

groepen net wat te groot of is het aantal prikkels net wat teveel.

DOOR: JELLE BOSCH  |  FOTO: HARRY GREVERS 
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Om op hun mooie atletiek-

complex te kunnen trai-

nen, moeten de atleten van  

Archeus wel even de bebouw-

de kom uit. Spreekwoordelijk 

echter, bevindt de vereniging 

zich midden in het centrum 

van de samenleving. Dat blijkt 

wel uit de bijdrage, die de ver-

eniging en haar leden leveren 

aan allerlei maatschappelijke 

activiteiten.

Atleten zijn mobiel

Zo kent menig Winterswijker de  

‘mobieltjesactie’ van Archeus, Atleten 

van de vereniging gingen langs de 

deuren om oude mobiele telefoons in 

te zamelen. Zodat de in de mobieltjes 

gebruikte grondstoffen en metalen in-

gezet konden worden voor hergebruik. 

Maar ook voor een andere reden  

lopen mensen van Archeus de deur 

plat. Zo lopen de leden van de ver-

eniging al enige jaren de collecte  

voor het Fonds Gehandicaptensport, 

zodat er ook mogelijkheden gecreëerd 

kunnen worden en blijven voor deze  

doelgroep om te sporten.

En aangezien lopen natuurlijk atleten ei-

gen is, lopen leden van Archeus ook ieder 

jaar weer mee met het bloemencorso van 

Winterswijk om hier de collecte voor het 

corso voor hun rekening te nemen. Mooie 

bijkomstigheid, dat de rode shirts van de 

collecte van het bloemencorso overeen-

komst met de eigen clubkleuren.

Vrijwillige bijdrage

Maar de leden van Archeus vragen 

niet alleen anderen om een bijdrage. 

Zij leveren deze zelf ook. Als vrijwilli-

ger bij diverse evenementen. Zo hel-

pen ieder jaar leden van Archeus bij 

het festival van de Zwarte Cross. In de 

bar, als terrasdienst of om rommel van 

de festivalweides op te ruimen, als zo-

genaamde ‘kroamhulp’.

Ook bij evenementen van Landleven 

zijn leden van Archeus present om 

een bijdrage te leveren als vrijwilliger. 

En natuurlijk is het complex, inclusief 

trainers, beschikbaar als scholen een 

plek zoeken voor hun Koningsspelen. 

Diezelfde trainers kunnen ook, als 

daaraan behoefte is, een training ver-

zorgen tijdens een gymles op school.

Archeus als leerplek

Over scholen gesproken: voor de 

school voor  voortgezet speciaal on-

derwijs in Lichtenvoorde, Het Bariet, 

biedt Archeus ruimte voor een groeps-

stage. In een klein groepje, met een 

begeleidster van school, ontwikkelen 

leerlingen hier hun algemene werkne-

mersvaardigheden binnen de context 

van de schoonmaak van het clubge-

bouw. “De leerlingen zijn echt gemoti-

veerd om op een échte plek ervaring 

op te doen en deze voorbereiding op 

werk is echt heel waardevol!”, aldus de 

stagebegeleidster van school.

Special Olympics

Van haar beste kant liet Archeus zich 

zien bij de organisatie van de Special 

Olympics. Een nationale wedstrijd voor 

sporters met een verstandelijke beper-

king. Al tijdens de Gelderse voorronden 

in 2017 ontving Archeus de beoefenaren 

van atletiek op haar complex. Afgelo-

pen juni 2018 was de atletiekbaan aan 

de Vredenseweg een heel weekend het 

toneel van topsport voor deze atleten. 

Volledig bemenst door vrijwilligers uit de 

eigen vereniging, werd de atletiek tijdens 

de Special Olympics een waar feest voor 

sporters en toeschouwers. Dat wellicht 

plaats had op een atletiekbaan buiten de 

bebouwde kom, maar Archeus midden 

in de samenleving plaatst.  

Buiten de bebouwde kom
maar midden in de samenleving

DOOR: JELLE BOSCH   
FOTO'S: HENK TE RIET  |  MARK HEISTER
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Beleidszaken, beleidplan Kasbeheer 1e contact / postadres Looptrainers
Communicatie extern/intern: Boekhouding algemeen Notulen / agenda Recreantengroepen Jolanda Geurkink
- KNAU Ledenadministratie Actie / besluitenlijst Senioren Masters Lars Duistermaat
- Gemeente, Provincie, GSF Contributie / facturatie sponsors Mailings Recr. Woensdag Vacant
- Bestuur naar leden Begroting / financieel verslag Statuten / reglementen Recr Zaterdag Jan Jaap Beeks
- Contact SHS (alg) Contact SHS (financieel)

Atletiektrainers
Vertrouwenspersoon Junioren recr Bram Gerritsen
Hemmie Wessels Pupillen recr Monique Wieskamp

Atletiek4you Jelle Bosch
Clubkleding Atletiek Senioren Jan Jaap Beeks
Lianne Bosch Praktijkbegeleider Nicole Nijmeijer

Lars Duistermaat

Jeugdsecr.
Wedstrsecr.Jun A+B Harry Grevers
Wedstrsecr.Jun C+D Ute de J/Karin/Ilona van D.
Wedstrsecr.Pupillen Maarten B./Linda Z.
Wedstrsecr MILA Nancy H./Rene K.

ABC
Coordinator Vacant

Wedstrijdcommissie Baanatletiek
Jurycoordinator Erwin Hekman
Wedstrijdssecretariaat Nancy Hiddink
Materiaalbeheer Thomas Hijink
Facilitair Dirk Nijmeijer
Wedstrijdorganisatie Harry Grevers/Matthijs Wiggers

Wedstrijdcommissies Lopen
KW Cross Berto ten Brinke
Obbink KWF Run vacant
Koopman Bergrun Roel Stronks
Rode Kruis Wandeltocht Jos Kampshof
Coopertesten Jolanda Geurkink
Tijdwaarneming Vacant

Dagelijks Bestuur

BESTUUR

LEDENVERGADERING

Anita Boschman

LID: SPORTTECHNISCHSECRETARISPENNINGMEESTERVOORZITTER

Gé te Koppele Bram Loman Bram Gerritsen

Organisatie Archeus Wie doet wat?
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Publiciteit Vrijwilligerscommissie ACC Comm vz: Martien te Molder
Publicaties Jan Ruesink Anita Boschman Beheer Accomm Jan Huijsman
Jaarpresentatiegids Jos Pierik/Jelle Bosch/Monique Tijdeman Dienke Nijboer Wim Lievestro
Fotografie Mark Heister Jan Vreemann
Grafisch JanJaap Beeks
Social Media Twitter Jan Ruesink Lief en leed commissie Trainingsmateriaal Thomas Hijink
Social Media Facebook Bram Loman/Jan Ruesink Jacqueline Bugter Kaartjes etc. Wedstrijdmateriaal Thomas Hijink
Social Media Instagram Bas Kusters Ria Bussink Welkom nieuwe leden Terreinwerkz Bertil de Haan
Webcontent Christel Labee/Robert Veldhorst Elektra/Gas/water Wilco Dunnewold
Webbeheer Edwin Bollen Terreinwerkz Bertil de Haan

Activiteiten Onderhoudsgrp Wim Lievestro
ClubRec.Comm Overige clubactiviteiten Wim Kortschot
Beheer records: Harry Grevers AC Vacant Wouter Vreeman
Comm.lid: Chantal Oortgiese Jeugd AC Vacant Roel Stronks
Comm.lid Lars Duistermaat Jan Vreemann

Vrijwilligersavond Vrijwilligerscie Martin Houben
Sponsorcomm Corso Collecte Eveline Blondelle

vz Maurice Nijrolder Zwarte Cross Vrijwilligerscie
Leden: Elli Stammers

Nicol Vering
Marc Vaartjes Kantine
Gerard Wieringa vz Willy Fonhof

Kantinebeheer Willy Fonhof
Christel Labée
Ingrid Houben

Schoonmaak Danielle Wiggers

Jos Pierik (aspirant)
Dienke Nijboer

LID: PR & COMMUNICATIE

KascommissieKascommissie

LID: ACCOMMODATIE 

Martien te Molder

LID: ORGANISATIE

Daniel Klein Nibbelink (aspirant)

Organisatie Archeus Wie doet wat?
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Datum Evenement Locatie
21-08-2018 Twee Bruggenloop Winterswijk

01/02-09-2018 Vaalserbergtrail / Nighttrail Vaals

02-09-2018 N70 Trailrun Nijmegen

02-09-2018 Wisent Trail Apeldoorn

08-09-2018 Bridge to Bridge Trail Run Arnhem

08-09-2018 Kramp Run Varsseveld Varsseveld

09-09-2018 Rabo Bridge to Bridge Arnhem

09-09-2018 Menzis Singelloop Enschede Enschede

15-09-2018 NATHAN Montferland Trail Braamt

16-09-2018 Sint Pieter BearTrail Maastricht

16-09-2018 Marathon Nationaal Landschap Winterswijk

22-09-2018 De Posbankloop Trail Velp

22-09-2018 RunForestRun Ootmarsum

22-09-2018 Damloop by Night Zaandam

23-09-2018 Dam tot Damloop Amsterdam

23-09-2018 Smokkelaars Trail Goirle - Tilburg

06-10-2018 Gelderse Poort Trail Nijmegen

07-10-2018 Kaak Kanonsloop Groenlo

07-10-2018 Herfstloop Liemers Babberich

07-10-2018 Trailrun Terschelling Terschelling

07-10-2018 Devil’s Trail Doorn

07-10-2018 Hoge Veluwe Loop Hoenderlo

13/14-10-2018 Marathon Eindhoven Eindhoven

20-10-2018 Viking Trailrun Dieren

21-10-2018 TCS Amsterdam Marathon Amsterdam

28-10-2018 JUMBO Halve Marathon Doetinchem Doetinchem

28-10-2018 Diepe Hel Holterbergloop Nijverdal

03/10-11-2018 Boekeldercross competitie Aalten

17/24 -11-2018 Boekeldercross competitie Aalten

Loopagenda
2018-2019
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Datum Evenement Locatie
04-11-2018 Hondsrug Forest Run Emmen

04-11-2018 Berenloop Terschelling

04-11-2018 City Trail Nijmegen Nijmegen

11-11-2018 Haarlebergtrail Haarle (OV)

17-11-2018 Zevenheuvelennacht Nijmegen

18-11-2018 NN Zevenheuvelenloop Nijmegen

18-11-2018 Pfi xx Solar Montferland Run ‘s-Heerenberg

09-12-2-19 Scharenborger Crossloop Lievelde

23-12-2018 Keiloop Meddo

29-12-2018 Oudejaarscross Vorden

2019
13-01-2019 KroeseWevers Cross Winterswijk

02/03-02-2019 Midwintermarathon Apeldoorn

10-02-2019 Groet uit Schoorl Run Schoorl

maart 2019 Haaksbergse Engelse Mijlenloop Haaksbergen

03-03-2019 Achtkastelenloop Vorden

09-03-2019 SallandTrail Nijverdal

16/17-03-2019 SALOMON Vuurtorentrail Festival Hollum/Ameland

06/07-04-2019 NN Marathon Rotterdam Rotterdam

14-04-2019 Enschede Marathon Rotterdam

22-04-2019 Klein Zwitserland Trail Velp

mei 2019 Eiberrun Eibergen

mei 2019 Marikenloop Nijmegen

mei 2019 Ketelwaldtrail Milsbeek

15/16-06-2019 10e Veluwezoom Trail Experience Dieren

 
Voor de meeste actuele data check de volgende websites:
www.av-archeus.nl, www.hardloopkalender.nl en www.inschrijven.nl

Loopagenda
2018-2019
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DOOR: DIENKE NIJBOER
FOTO: PIXABAY 

DE VRIJWILLIGERSCOMMISSIE
Een	 vereniging	 staat	 of	 valt	
met	de	hulp	die	 ze	krijgt	van	
vrijwilligers.	Heel	kort;	zonder	
vrijwilligers	geen	Archeus!

Vrijwilligers nemen binnen Archeus 

een belangrijke plaats in, we zijn blij 

met alle inspanningen en hulp die 

geboden wordt. Alle werkzaamheden 

binnen de vereniging worden verricht 

door vrijwilligers. Er zijn daarom veel 

vrijwilligers actief en ook nodig. 

Door de groei van de vereniging, de 

toename van het aantal activiteiten 

en ook het aantal vrijwilligers, nam de 

behoefte aan een doordachte visie op 

het vrijwilligerswerk binnen Archeus 

toe. Om die reden is er in 2015 een 

vrijwilligerscommissie opgezet, be-

staand uit vrijwilligerscoördinatoren 

Dienke Nijboer, die deze rol al langere 

tijd op zich nam en Anita Boschman. 

Zo is er nu één centraal punt voor vrij-

willigers en commissies om vraag en 

aanbod goed op elkaar af te stemmen 

en om zorg te dragen voor een goede 

verdeling van de taken en ontwikke-

ling van de vrijwilligers. 

Waar staan we nu: er ligt een Vrijwilli-

gersbeleidsplan. Door jaarlijks de be-

langstellingsregistratie aan alle leden 

te versturen geven we de leden de 

mogelijkheid om hun voorkeur voor 

de verschillende taken en/of evene-

menten aan te geven. Daarnaast blij-

ven we met de verschillende com-

missies in overleg om te zien waar we 

kunnen helpen om de juiste mensen 

op de juiste plek te krijgen. 

Werkend vanuit een jaarkalender 

geeft ons de mogelijkheid om vooruit 

te kijken en te plannen zodat we min-

der ad hoc om hulp hoeven te vragen.

Het jaar 2018 staat in het teken van 

ontwikkeling; van vrijwilligers, de vrij-

willigerscommissie, van processen, 

kortom van Archeus. Samen verder 

groeien als de mooiste atletiekvereni-

ging van de Achterhoek; samen zijn 

we de club, samen maken we de club!

Mocht je als commissie (buiten 
de	jaarkalender	om)	vrijwilligers	
nodig	hebben	of	dat	er	in	je	com-
missie bijvoorbeeld een vacatu-
re	 ontstaat,	 geef	 dit	 dan	 ruim	
op	tijd	door	aan	de	vrijwilligers-
commissie: 

vrijwilligers@av-archeus.nl
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 Wij hebben u graag als klant!

 AVIA SELF SERVICE STATION    -    OLIE EN GASHANDEL

 Koningsweg 30, 7102 DV Winterswijk, Tel.: 0543-518025

 • Soft touch Autowasserette
 (ook voor bestelbussen)
• Levering petroleum, autodiesel
 (ook levering aan huis)
• Vulstation voor fl essengas
• Verkoop nieuwe gasfl essen/campinggas
• Auto-accessoires
• Verkoop gas- en petroleumkachels
• Verkoop van smeermiddelen

 Onze openingstijden zijn:

Ma-do  : 07.00 - 20.00 uur
Vrijdag  : 07.00 - 21.00 uur
Zaterdag : 08.00 - 19.00 uur
Zondag : Gesloten

 Buiten onze openingstijden om, 
kunt u gebruik maken van onze 
betaalautomaat, welke naast uw 
creditcards ook uw bank- of giro-
pas accepteert.
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Heeft atletiek je interesse gewekt, of wil je graag in groepsverband hardlopen, dan 

kun je lid worden van onze vereniging. We hebben een geweldige accommodatie 

voor alle onderdelen van de atletiek en hardlopen. Leeftijd is niet van belang, je 

vindt aansluiting bij alle leeftijdsgroepen, van jeugd, recreanten, wedstrijdlopers tot 

senioren. Om te ervaren hoe een training gaat mag je 3 trainingen gratis 

meedoen. Bovendien is er elke derde donderdag van de maand om 19:00 uur een 

inloopspreekuur in het clubgebouw. Hier krijg je antwoorden op al je vragen.

Hoe aan te melden?

Op onze website	www.av-archeus.nl/lidmaatschap	vind je een inschrijff ormulier. Deze kun je uitprinten en invullen of je 

stuurt je naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer naar onze administratie. Het is ook mogelijk om het inschrijff ormu-

lier tijdens het bovengenoemde inloopspreekuur af te geven of in de brievenbus in het clubgebouw te deponeren.

Wat kost het?

Er zijn verschillende tarieven voor de verschillende groepen. Een lid van Archeus is automatisch ook lid van de Koninklijke 

Nederlandse Atletiek Unie (KNAU). De contributie(*) voor de KNAU is in de contributie van Archeus opgenomen. 

Wedstrijdlopers betalen daarnaast nog voor een wedstrijdlicentie(*), maar voor pupillen en junioren nemen wij deze kosten 

voor onze rekening. Hiermee komt de contributie er als volgt uit te zien:

(*) Een wedstrijdlicentie is nodig om deel te kunnen nemen aan atletiek (baan) wedstrijden.

Contactgegevens	ledenadministratie:
De heer Gé te Koppele
E-mail: penningmeester@av-archeus.nl

WORD OOK LID VAN
ATLETIEKVERENIGING ARCHEUS!

Categorie Kosten per kwartaal

Pupillen € 28,18

Junioren € 31,13

Recreanten € 38,45

Senioren/Masters € 44,13

•  Bedragen zijn inclusief KNAU-lidmaatschap en wedstrijdlicenties.

•  Inning van de contributie per kwartaal via automatisch incasso.

•  Eénmalige inschrijfkosten zijn € 7,50 voor alle categorieën.

•  Het lidmaatschap geldt voor het lopende kalenderjaar.

•  Wijzigingen voorbehouden.
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