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Nieuwsbrief AV Holten  
 
Om alle leden op de hoogte te houden van wat er zoal in onze club gebeurt, is er deze digitale 
nieuwsbrief van de AV Holten. Bestuur en pr coördinator streven ernaar om de nieuwsbrief met 
regelmaat te laten verschijnen. Om tussentijds goed op de hoogte te blijven, kun je altijd op 
www.avholten.nl terecht! 
 
 

Beste medesporters en 
vrijwilligers, 
 
Het seizoen is alweer lekker op gang 
gekomen. Vakanties zitten erop en er wordt 
weer van alle kanten volop getraind.  
 

Het was heerlijk om de clinic van Gerard 
Nijboer mee te maken. Georganiseerd door 
de Diepe Hel commissie. En het is heel mooi 
om te zien dat onze Meindert echt een 
duplicaat is van deze super sporter. De twee 
geven namelijk dezelfde training en 
aanwijzingen. Als ik naar mijzelf kijk, moet ik 
concluderen dat ik eigenlijk niets heb 
bijgeleerd. Ik kreeg hetzelfde advies ‘korter 
grondcontact’. Maar oh wat was het heerlijk 
om deze training te krijgen en de opkomst 
was geweldig! 
 
Op dezelfde dag waren er ook nog de officiële 
jeugdwedstrijden. Deze door vele vrijwilligers 
goed georganiseerde en sfeervolle wedstrijd 
was een groot succes. De jeugd heeft onder 
leiding van onze trainers weer een mooie 
prestatie neergezet. Trainers en jeugdleden 
bedankt. 
 

 
 
Op onze nieuwe website www.avholten.nl vind 
je nog veel meer foto’s. 

Tot onze spijt heeft onze JUCO (Jury 
coördinator) Hans Kaffener ons na 6 jaar 
verlaten. Hans, hartstikke bedankt voor het 
coördineren van de juryleden! 
De organisatie is nog op zoek naar een 
vervanger. Wie biedt zich aan? 
 

 
 
Algemene Ledenvergadering dinsdag 29 
oktober 
Het is alweer een jaar geleden dat we onze 
goed bezochte, intensieve ledenvergadering 
hielden. We hadden veel punten op de 
agenda staan en we hebben toen heel wat 
besluiten genomen. De agenda wordt 
momenteel samengesteld en ik concludeer nu 
al dat het een leuke ledenvergadering gaat 
worden. Dus komt allen.  
 
Maatschappelijk verantwoord verenigen 
In de media verschijnen steeds meer 
berichten over maatschappelijk verantwoord 
verenigen. Door een terugtrekkende overheid 
komen er steeds meer taken naar de 
verenigingen toe. AV Holten is ook gevraagd 
een steentje bij te dragen. Samen met onze 
buren, de voetbalvereniging en de tennisclub, 
hebben we deze handschoen opgepakt. We 
zullen proberen mee te helpen. Ik zal jullie via 
de nieuwsbrief op de hoogte houden. 
 
Ronald Wissink 
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Vooraankondiging: 
sportmedisch onderzoek 
 
Dit najaar organiseert AV Holten in 
samenwerking met het SMA Oost de 
mogelijkheid om deel te nemen aan een 
sportmedisch onderzoek, ofwel de 
sportkeuring.  
 
Het SMA Oost adviseert atleten die intensief 
sporten en sporters ouder dan 35 jaar om het 
groot sportmedisch onderzoek (incl. 
inspannings-fietstest) te ondergaan. Als je 
intensief, of wat minder, loopt is het aan te 
bevelen eenmaal per twee jaar aan een 
dergelijk onderzoek mee te doen. 
Kijk voor meer informatie over de 
sportmedische onderzoeken op de website 
van SMA Oost www.smaoostnederland.nl  
 
De zorgverzekeraar vergoedt afhankelijk van 
je aanvullende verzekering en het soort 
onderzoek tussen de €50 tot €135 per 
onderzoek.  
 
Het onderzoek vindt plaats in Deventer. In 
overleg is het ook mogelijk het onderzoek in 
Apeldoorn of Enschede plaats te laten vinden. 
Afhankelijk van het aantal deelnemers zal AV 
Holten voor haar leden een korting proberen 
te regelen. 
 
In het najaar gaan we afspraken maken met 
SMA Oost, waarna zij starten met het plannen 
van de onderzoeken. 
 
Aanspreekpunt voor de sportkeuringen bij AV 
Holten:  
Gerri Veneklaas Slots 
Email: deslotjes@planet.nl 
 

�  �      �  � 
 

Diepe Hel Holterbergloop 
 
De 26e editie van de Diepe Hel Holterbergloop 
gaat binnenkort van start. Tijd voor een 
update! 
 

3000 deelnemers  
Na de Diepe Hel Holterbergloop in 2012 is er 
gekozen om met een nieuwe 
organisatiecommissie een doorstart te maken 
en een andere koers in te zetten. 
Professionelere uitstraling, groter in omvang 
en met de ambitie om in 2015 met 5000 
hardlopers van start te gaan. Op 26 oktober 
2013 streven we naar 3000 deelnemers. Dat 
zijn veel deelnemers, heel veel en of we het 
halen is maar de vraag. Deelnemers heb je 
niet even aan een touwtje om ze naar Holten 
of Nijverdal te trekken. De PR machine draait 
overuren en er worden heel veel flyers naar 
andere wedstrijden gebracht. Het organiseren 
van een wedstrijd is net als trainen: je moet 
jezelf een doel stellen en daarbij mag de lat 
best hoog gelegd worden. De commissie 
draait al maanden op volle toeren en er wordt 
hard gewerkt aan de voorbereiding met 
daarbij o.a. een nieuwe huisstijl en een geheel 
vernieuwde website.  
 
Speciale trainingen en clinic 
Op de woensdagavond zijn we met een 
enthousiaste club mensen begonnen aan de 
trainingen voor de Diepe Hel Holterbergloop. 
65 hardlopers doen hieraan mee! 
Zaterdag 14 september was er een clinic met 
hardloopicoon Gerard Nijboer. Er kwamen 
maar liefst 100 hardlopers uit Holten en 
omliggende gemeentes naar Woody’s 
Pancakes & Steaks om vandaar de 
technieken van heuvellopen onder de knie te 
krijgen.   
    
Nu al meer dan 1500 deelnemers! 
Alle inspanning is niet voor niets. Het aantal 
inschrijvingen is met nog meer dan een 
maand te gaan de 1500 deelnemers 
gepasseerd!  
 
Vrijwilligers 
Zonder vrijwilligers geen evenement! We zijn 
er in geslaagd om het evenement zo te 
organiseren dat we iets minder vrijwilligers 
nodig hebben. Dat kan omdat er ook 
vrijwilligers uit Nijverdal komen helpen en de 
nieuwe startlocatie bij de sporthal aan de 
Keizersweg veel voordelen biedt.  
Ben jij niet gebeld of gevraagd en wil je graag 
meehelpen aan dit geweldige evenement? Bel 
de commissieleden, er zijn altijd mensen die 
willen ruilen of een post willen delen!  
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Hopelijk zien we jou 26 oktober, als 
deelnemer of als vrijwilliger!  
 
Namens de commissie Diepe Hel 
Holterbergloop, Meindert Koopman 
 
 

 
 
DHHL clinics 
Vlak voor de zomervakantie nam Janny 
contact met me op met het verzoek of ik eens 
na wilde denken over de DHHL clinics. 
Meindert zou me benaderen. Aldus 
geschiedde. Meindert vroeg of ik de clinics in 
de woensdagavondtraining kon integreren. Hij 
had hij al een heel plan klaar en ik hoefde bij 
wijze van spreken alleen nog maar “ja” te 
zeggen. Maar trainers zijn eigenwijze mensen 
en dus ging ik er eens rustig over nadenken. 
Ik heb het in de week gelegd bij de loopgroep 
van de woensdag.  
Over het algemeen kreeg ik positieve reacties, 
wel met de kanttekening dat we ervoor 
moesten waken dat onze eigen groep niet uit 
elkaar zou gaan vallen. Vervolgens heb ik drie 
enthousiaste ervaren lopers benaderd als 
assistent trainers, te weten Hans Kaffener, 
Jos v.d. Spek en René Hoff.  
 
Een maand geleden zijn we begonnen om de 
ruim 60 deelnemers klaar te stomen voor de 
Diepe Hel Holterbergloop. De meeste 
deelnemers hebben zich opgegeven voor de 5 
EM. In eerste instantie zijn we begonnen met 
een centrale warming up en vervolgens in vier 
groepen uiteen. Na drie weken hebben we dit 
losgelaten en trainen de vier groepen apart 
van elkaar. Accent ligt vooral op duurloop met 
intervallen daarin verweven. Tevens richten 
we ons op heuveltraining en maken we 
uitstapjes naar wat tempo's en loopscholing. 
We zijn nu een maand op weg en het 
enthousiasme van de atleten blijft groot.  
 
Lopers zijn nieuwsgierig, soms te gretig en 
vooral leergierig. De groep bestaat voor 75 % 
uit vrouwen en dat is weer eens wat anders 
dan het  'mannenbolwerk' van de 
woensdagavond. De woensdaggroep zelf 
ervaart het ook als positief. De lopers 

verdelen zichzelf elke week over de groep en 
dan met name over de twee middengroepen. 
De assistent trainers doen het fantastisch. We 
bekijken wekelijks wie wat en waar gaat doen. 
De trainer van de snelle lopers moet af en toe 
geremd worden, net als de lopers in deze 
groep zelf.  
 
We hopen dat er veel lopers zich zullen 
aansluiten bij de woensdag- of de 
maandaggroep. Het belangrijkste is en blijft 
natuurlijk, dat de atleten veel plezier in het 
lopen hebben en houden en een heerlijke 
DHHL zullen hebben! 
 
Een tevreden trainer 
 

�  �      �  � 
 

Vooraankondiging: 
Algemene ledenvergadering 
 
Noteer deze datum in je agenda: 
 
Donderdag 29 oktober 2013 
Algemene Ledenvergadering 
Aanvang 20.00 uur 
Kantine Sportpark Meermanskamp 
 
Gerdien 
 

�  �      �  � 
 

Jeugdleden 
 
Nieuwe jeugdleden welkom 
AV Holten verwelkomt sinds de zomer maar 
liefst 11 nieuwe jeugdleden! 
 
Sterre van der Linde 
Joost Doornweerd 
Justin Lohuis 
Lotte Kleine Schaars 
Kayla Oosterbaan 
Maurice van der Loos 
Suzan Platerink 
Maud van der Mei 
Caitlynn Hargeerds 
Marit van der Linde 
Daniel Klein 
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Wij wensen hen samen met onze andere 
jeugdleden heel veel trainingsplezier op de 
Meermanskamp en in de omgeving. Samen 
met de trainers hebben zij na de zomer een 
voortvarende start gemaakt. 
 
Trainingstijden jeugd 
Donderdag 18.00 tot 19.00 uur 
Jeugd t/m 12 jaar 
Trainster Dorien Willems met assistentie van 
Linde Taselaar en Guus Uijen 
 
Donderdag 18.45 tot 20.00 uur 
Jeugd vanaf 12 jaar 
Trainer Jan Cornelis 
 
Woensdag 19.00 tot 21.00 uur 
extra training jeugd vanaf 12 jaar bij AV 
Rijssen 
Trainer Jasper Voortman 
 
Wedstrijden 
 

 
 
28-9-2013 
4e medaillewedstrijd MPM Hengelo 
 
5-10-2013 
Record wedstrijden AV Rijssen 
Info: http://avrijssen.nl/?page_id=1498 
 
26-10-2013 
Kidsrun Diepe Hel Holterbergloop, t/m 12 jaar 
Info: http://www.diepehelholterbergloop.nl/afst
anden/ 
 
26-10-2013  
Diepe Hel Holterbergloop 
 
27-10-2013 
Indoor wedstrijd AC Tion Enschede 

Na de herfstvakantie gaat de basisschool 
jeugd de zaal in op de Lageweg 6 in Holten.  
Voor de jeugd vanaf 12 jaar bepaalt de trainer 
het moment dat zij de zaal in gaan.  
De jeugdleden ontvangen daar nog apart 
bericht over via Jetta Jansen. 
 
Jeugd op weg naar DHHL via clinic 
Dit voorjaar verzorgde AV Holten voor maar 
liefst 60 basisschool leerlingen de Run Bike 
Run clinic ter voorbereiding op hun wedstrijd. 
Omdat de sfeer en het enthousiasme in deze 
groep geweldig was, geven we de komende 
weken een DHHL clinic. Alle deelnemers aan 
de Run Bike Run clinic zijn uitgenodigd om 
onder de bezielende leiding van Dick Wessels 
in vier avonden toe te werken naar de 1 km 
Kidsrun. Data : 26 september, 3, 10 en 17 
oktober. Van 18.00 tot 19.00 u. 
 
Joanne Kloosterboer 
 

�  �      �  � 
 

Strippenkaart zwemtraining 
 

ZPC Twenhaarsveld biedt met ingang van het 
winterseizoen een strippenkaart 
triatlontraining aan. Met deze kaart kun je aan 
20 zwemtrainingen van 45 minuten meedoen 
voor een bedrag van € 99,00.   
Dit bedrag is inclusief toegangsprijs van het 
zwembad. De kaart is persoonlijk en blijft een 
jaar geldig vanaf datum van uitgifte. 
Meer info vind je op 
http://www.zpctwenhaarsveld.nl/index.php?opt
ion=com_content&view=article&id=126&Itemi
d=67 
 

�  �      �  � 
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Het interview 
 
Een dubbelportret:  
Dinie Brinks (66) en Mini Louws (61). 
 

 
 
Wie zijn Dinie en Mini? 
We zijn al bijna 27 jaar lid van AV Holten. We 
zijn nichtjes en in november 1986 begonnen 
met hardlopen. “Daarvoor had ik wel aan 
gymnastiek gedaan, maar verder was ik niet 
sportief”, zegt Dinie. 
 
Waarom zijn jullie lid geworden van AV 
Holten? 
In 1986 werd onder leiding van voorzitter Wim 
Brinks het plan opgevat om naast de 
herengroep ook met een damesgroep te 
starten. Aangemoedigd door Dine Ophof en 
haar schoonzoon Meindert Koopman plaatste 
AV Holten een oproep in het Holtens 
Nieuwsblad. Er bleek voldoende animo. Een 
nieuwe loopgroep met 10 dames ging van 
start. Meest vrouwen van mannen die al bij 
AV Holten liepen. En Violet Boer. Ze is helaas 
overleden. Dat maakte destijds diepe indruk. 
Violet was een fanatieke sportster. 
Deze damesgroep was de voorloper van de 
maandagavondgroep, waar we nog steeds 
deel van uitmaken. “De eerste training 
herinner ik me nog goed. Ik sportte nog niet 
en had dus ook geen sportkleding. Ik droeg 
toen het groene trainingspak van mijn man”, 
vertelt Mini. 
 
Hoe waren en zijn jullie actief binnen de 
vereniging? 
We helpen al jaren bij wedstrijden, draaiden 
kantinediensten toen de atletiekvereniging 
nog onderdeel uitmaakte van SV Holten en 
zorgden voor de organisatie van het 12,5 jarig 

jubileum. We helpen bij het schoonhouden 
van Athoc. Eigenlijk doen we allerlei klusjes.  
Dat vinden we vanzelfsprekend. 
 
Is er een verschil tussen de vrijwilliger van 
toen en nu?  
Dat valt bij onze vereniging nog wel mee. De 
basis is stevig genoeg. Je moet de mensen 
gewoon persoonlijk benaderen. Iedereen wil 
wel aanpakken. Meehelpen verstevigt 
bovendien de onderlinge band.  
 
Welk moment in jullie AV-periode zullen 
jullie nooit vergeten? 
Het overlijden van leden is altijd 
indrukwekkend. We noemden al Violet Boer. 
Maar ook het ongeluk van Willy Wechstapel 
op 23 juni 2000 maakte grote indruk. “En 
natuurlijk het overlijden van mijn man, Horst 
Louws. Dat gebeurde tijdens de training op 
een maandagavond.”, vertelt Mini.  
Gelukkig zijn er ook veel mooie momenten die 
je altijd bij blijven. Zo denken wij met veel 
plezier terug aan het 25-jarig jubileum. “Ik heb 
toen de clubvlag gemaakt”, verhaalt Dinie. 
“Dini Arfman was destijds voorzitter. Zij 
zorgde voor het ontwerp. Samen hebben we 
stof in Rijssen gekocht. Ik heb daarna de vlag 
genaaid. Tijdens de officiële receptie is de 
vlag aangeboden aan de vereniging”.  
 
Waar halen jullie al die jaren de motivatie 
om te hardlopen vandaan? 
Op maandag moet het gewoon gebeuren. Je 
bent fijn buiten. Het geeft voldoening. Het 
voelt lekker. Weer of geen weer we gaan 
altijd. Elke donderdag lopen we ook nog met 
z’n tweeën. Het is een manier van leven.  
 

�  �      �  � 
 

Wat hebben Mark Muller en 
Frits Kramer met elkaar 
gemeen? 
 
Mark Muller kennen de meesten van ons wel 
als aanstormend talent en dit jaar winnaar in 
Holten op de olympische afstand van de 
triatlon. Maar Frits Kramer… wie is Frits 
Kramer en wat hebben Mark en Frits met 
elkaar? 
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Frits stond aan de wieg van AV Holten en 
wordt als de oprichter van onze vereniging 
gezien. Bovendien was hij een goed atleet. 
Zowel de technische nummers als de midden 
afstand beheerste hij goed. Terwijl alle 
trainingsinzichten verbeterden en alle 
schoenen en kleding perfect werden, bleven 
diverse clubrecords nog steeds op naam van 
Frits staan.  
 
Heeft AV Holten dan geen goede lopers 
gehad? Jazeker wel, maar die kwamen niet 
aan de records van Frits. Jan Jansen en 
Egbert Veneklaas liepen zelden of nooit op de 
baan. Ondergetekende liep twee seizoenen 
veel baanwedstrijden, maar deed dat in de tijd 
dat hij lid van Daventria was dus die tijden 
gelden niet. Wouter Jansen en Omar Cornelis 
waren er al eens dichtbij, maar nooit erover 
heen. Dus de records van Frits bleven staan.  
 
Maar deze records worden nu bedreigd door 
de jonge garde van AV Holten. Sterker nog 
Mark Muller verpletterde donderdag 26 
september het stokoude 3000m record van 
Frits met maar liefst 25 seconden.  
 
Frits liep zijn 3000m record op 4 september 
1976 in een tijd van 9:41,3 (zeker weten, hand 
geklokt!!) Waar hij liep, laat onze vernieuwde 
site niet zien maar ik weet bijna zeker dat het 
op een gravelbaan was want veel kunststof 
was er nog niet in die tijd. Ik weet ook bijna 
zeker dat Frits in die tijd liep met lang en vol 
krullend haar en een katoenen shirt en 
gympies.  
Mark loopt in moderne sportoutfit en snelle 
haarcoupe, dus helemaal eerlijk is het 
vergelijk niet. Maar Mark verpletterde wel het 
stokoude record van Frits op de supersnelle 
baan van het FBK stadion op donderdag 26 
september 2013. Mark liep de 3000m in 
9:16,36, niet hand geklokt maar met chip. 

Ook zijn broer Marco bleef ruim 7 seconden 
onder het record van good old Frits.  
Voor de nostalgie erg jammer dat Frits uit de 
boeken wordt gelopen, maar voor Mark en de 
vereniging helemaal top!! 
 
Meindert Koopman  
 
PS jonge garde: Frits heeft ook nog het 
clubrecord op de 800m, 1500m en de hink-
stap-sprong. Wie verplettert deze? 
 

�  �      �  � 
 

Activiteitenkalender 
 
28-09-2013 4e medaille wedstrijd MPM 
  Hengelo www.avholten.nl 
05-10-2013 record wedstrijden AV Rijssen 
 www.avrijssen.nl 
26-10-2013 Diepe Hel Holterbergloop 
 www.diepehelholterbergloop.nl 
27-10-2013 indoor wedstrijd AC Tion 

Enschede www.avholten.nl 
29-10-2013 Algemene Leden Vergadering 
 secretaris@avholten.nl 
18-01-2014 Holterbergcross 
 www.tibfinishingcrosscircuit.nl 
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Eindredactie: 
Ingrid van Thiel en Gerdien Ophof 
Mail suggesties naar secretaris@avholten.nl 
 

 


