
Lekker weekendje lopen op de Veluwe 

 
Al vijftien jaar wordt er in Apeldoorn een hardloopvierdaagse georganiseerd. Een mooi 
evenement waar lopers vaak meerdere jaren komen en naar toe leven. Lopen 
combineren met gezelligheid, het lijkt loopgroep Waalre wel.   
 
Wij deden de 60 km, Werner Dijkgraaf vond dat niet genoeg en heeft er 100 gelopen. 
Hieronder lees je hoe het ons verging. 
 
Op vrijdagmiddag bleek dat wij niet de enige waren met een weekendje Veluwe op de 
planning. Met veel file reden we richting Apeldoorn. Aangekomen bij CSV Apeldoorn 
werden we door familie van Annemarie verwelkomd met koffie en boterkoek. Haar 
tante en neef deden ook mee met de 60 km. Na het opzetten van de tent en snel wat 
pastasalade naar binnen werken, was het al snel 19.30 uur en was de vierdaagse 
begonnen! De eerste etappe bestond uit 17,1 km natuurschoon en schepte 
verwachtingen voor de rest van het weekend.  
 

Willem: Na Werner bij de start gevonden te hebben, keek ik om mij 
heen: ''wat een fanatieke mensen zeg''. Ik besloot maar meteen om 
bij Werner in de buurt te blijven, zodat ik niet te snel zou starten. 
Meedoen is belangrijker dan winnen. Na een aantal kilometer en 
klimmetjes verder voelde ik dat ik meer kon en dacht ik daar heel 
anders over. Ik hoorde Werner nog schreeuwen ''Tot aan de finish!'' 
en liep op mijn eigen tempo verder. Met 1:16:06 op de klok kwam ik 
binnen, een gemiddelde snelheid van 13,49km/u. Prima begin dacht 
ik zo. 
 

Annemarie: Na een week rust had ik veel zin en energie om weer te gaan lopen. 
Toch lukte het mij om rustig te starten, ik wist tenslotte nog niet wat mij te wachten 
stond. Al snel merkte ik opgelucht dat ik niet de laatste was en kon ik lekker gaan 
lopen en genieten van het mooie parcours. De tweede helft van de etappe had ik nog 
genoeg energie over om wat te versnellen en zo kwam ik binnen na 1:48:02. Dat 
betekent dat ik gemiddeld 9,5 km/u had gelopen en dus niet in de valkuil van te snel 
starten was gevallen.  
 
Meteen na de finish was de koude Poolwind goed te voelen en koelde het snel af. Op 
naar de kantine, douchen en voor iedereen een (gesponsorde) pannenkoek. Terug bij 
de tenten werd het klassement na de eerste etappe uitgedeeld en konden we met 
behulp van onze zaklampjes de uitslag zien en de competitie bestuderen.  
 
Tussenstand: 

Willem: 7e in categorie, 30e in totaalklassement 
Annemarie: 8e in categorie, 121e in totaalklassement       
Totaal aantal deelnemers: 134 
 
In de nacht van vrijdag op zaterdag daalde het kwik richting het vriespunt en baalden 
we dat we de extra slaapzak waren vergeten. We kropen wat dichter naar elkaar, 
dachten aan een warm tropisch eiland en vielen snel in slaap. Rond de klok van half 6 
waren we al weer wakker, de zon was op en de vogeltjes floten. Fijn joh, natuur. 
Gelukkig boden oordopjes uitkomst. Zaterdag leek het mooie weer van de vrijdag 
verder weg dan ooit, het was koud en regenachtig en we hebben zelfs hagel gezien. 
Omdat de etappe pas 's avonds zou zijn, hadden we de dag vrij en daarom hebben we 
de binnenstad van Apeldoorn bezocht. We konden niet te laat terug zijn, want 's 



middags had Annemarie een massage. Aan het einde van de middag kwamen ook de 
ouders van Annemarie langs en heeft Nico zich voor de 2e etappe ingeschreven. De 
start en finish van deze etappe van 14,6 km was in Loenen met na afloop een pasta 
party in een koeienstal.  
 
Willem: Werner was weer ter plaatse en had die dag al 20km in de benen. Ik moest 
er niet aan denken. Mijn beentjes deden al pijn en ik had vandaag nog wel uit kunnen 
rusten. Gelukkig startte ik achteraan en kon ik rustig beginnen. De etappe was een 
soort beklimming van een tourcol met twee toppen en een prettige afdaling, op een 
met kiezels bezaaid zandpad na, wat mij een vervelende blaar opleverde. Ik zag 
dezelfde mensen als gisteren om mij heen lopen en er ontstond toch iets van 
competitie, alleen maar uitlopen veranderde in denken aan mijn concurrent op de 
zesde plaats. Het gaat helemaal nergens over, maar toch, het zou mooi zijn als ik 
hem in de komende etappes kon pakken. Met een fikse eindspurt rende ik naar de 
koeienstal voor een bord pasta. Met 1:04:03 op de klok en gemiddeld 13,64 km/u had 
ik wel honger! 
 

Annemarie: Met ontspannen beentjes na de massage en 
mijn vader als loopmaatje was ik helemaal klaar voor de 
tweede etappe. Iedereen waarschuwde ons, tussen 2 en 6 
km moet je flink klimmen. Wij startten dus rustig, want dit 
was geen woord gelogen. We hoopten daarna op een wat 
vlakker parcours, maar merkten dat we toch veel bleven 
klimmen en helaas weinig dalen. Alsof dat nog niet zwaar 
genoeg was, kwam er toen een open stuk door de weilanden 
waar de wind vrij spel had. Van kwaad tot erger begon het 
ook nog te regenen. Op dat moment vroeg ik mij wel even af 
waarom ik hardlopen ook alweer zo leuk vond. Gelukkig 
kwam er aan het weiland een einde en liepen we het laatste 
stuk meer beschut. Ik zag nog wat mensen voor mij waarvan 
ik vond dat ik die nog wel in kon halen en begon te 

versnellen. Mijn vader haalde ook nog wat mensen in, maar kon mijn versnelling 
uiteindelijk niet bijhouden. Ook vandaag liep ik gemiddeld 9,5 km/u. Moe maar 
voldaan eindigde ik dus met een tijd van 1:31:59.  

 
Tussenstand: 

Willem: 7e in categorie, 30e in totaalklassement 
Annemarie: 8e in categorie, 119e in 
totaalklassement       
 
Na de pasta party en gezelligheid tussen de koeien, 
gingen we weer terug naar de camping. Met een 
extra deken en extra kleren aan hadden we het de 
tweede nacht niet koud. 's Ochtends vroeg uit de 
veren, want op zondag was de tijdloop van 8,4 km. 
Via een smsje hadden wij onze starttijden 
doorgekregen. Deze waren gebaseerd op de 
tussenstand. De laatste in het klassement mocht 

beginnen en elke 30 seconde startte de volgende.  
 
Willem: Mij was duidelijk geworden dat voor het klassement de brutotijd gold. Ik had 
mij de eerste twee etappes niet druk gemaakt over voorin starten en was lekker 
achteraan begonnen. Ik had dus nogal wat bruto-netto tijd verloren. Daar baalde ik 
wel van omdat mijn concurrent in mijn categorie nu meer dan twee minuten 



voorsprong op mij had. Gelukkig had ik nog 28 km om die twee minuten in te halen. 
Dat werd vanaf toen mijn doel. Ik werd in een paardentrailer gedirigeerd en werd als 
een echte tour de france renner afgeschoten. Als een gek was ik gaan rennen en had 
degene die 30 seconden voor mij was gestart, die ik net nog had gesproken in de 
trailer, binnen een paar kilometer ingehaald, in mijn achterhoofd hoorde ik een 
stemmetje zeggen dat dit niet echt een goede loop voor mij is, het drijft de competitie 
op en ik kan mezelf alleen maar over de kop lopen. Ik liep naast de man die zichzelf 
(en blijkbaar iedereen die hem kende) Pino noemde en zei ik iets van "volg maar!" Hij 
zei dat dat niet ging lukken en toen wist ik niet zo goed wat ik ging doen. Ik kon nu 
moeilijk rustiger aan gaan doen en hoopte maar dat hij mij niet alsnog in de laatste 
kilometer in ging halen. Ondertussen viel er een soort rust over mij heen "wat een 
heerlijk evenement, lekker lopen door mooie natuur, gezellige mensen om me heen 
en even alleen met dit weekend bezig zijn". Ik werd er even melancholisch van. 
Hierdoor heb ik de laatste kilometers rustig uitgelopen met in mijn achterhoofd de 
wetenschap dat we morgen nog bijna een halve marathon moesten. Pino eindigde net 
achter mij. Iedereen begon de competitie te voelen. Ook ik was met de competitie 
bezig; op een minuutje na was ik mijn concurrent genaderd. Mooi! Tijd: 35:57, 14,02 
km/u en een plaatsje gestegen.  
 
Annemarie: Doordat er bij de start veel publiek stond en met de gedachte dat het 
vandaag een korte afstand was, begon ik redelijk op tempo aan de derde etappe. Al 
binnen 1 km had ik 2 lopers voor mij ingehaald. Ik besefte mij dat het nog maar de 
vraag was of ik dat ging volhouden, dus ik nam wat gas terug. Dat was ook wel nodig, 
want het parcours ging over bospaden en er zaten pittige klimmetjes tussen. Al snel 
voelde ik mijn benen zwaarder worden en merkte ik dat ze toch wel vermoeid waren 
van de eerste twee etappes. Bij de eerste waterpost werd ik zelf ingehaald, dus ik 
gooide snel mijn bekertje aan de kant en rende verder. Het middenstuk was een 
kwestie van verstand op nul en proberen het tempo enigszins vast te houden. Mijn 
'directe concurrente' was tot dan toe 5 minuten sneller dan ik en rende in mijn 
kielzog. Uiteindelijk haalde zij mij een kilometer voor de finish in. Het laatste stuk heb 
ik alles gegeven met de gedachte dat ik de rest van de dag niets meer hoefde te 
doen, wat er voor zorgde dat ik met een gemiddelde snelheid van 10,26 km/u na 
49:08 minuten bij de finish was.  
 
Tussenstand: 

Willem: 7e in categorie, 29e in totaalklassement 
Annemarie: 8e in categorie, 118e in totaalklassement       
 
's Middags gingen we uitgeput naar de sauna. Het was erg druk en wij waren eigenlijk 
te moe om te bedenken in welke van de duizend sauna's we wilden. Uiteindelijk kozen 
we dan ook maar voor een warm bad, waar we in bleven zitten tot we waren 
verschrompeld. Op de infraroodbedden kwamen onze spieren tot rust. Dat was ook 
wel nodig, want de zware loopjes hakten erin en onze lichamen begonnen moe te 
worden. Vanwege het slechte weer besloten we in de sauna te blijven en daar een 
hapje te eten. Met sudoku's en een oefenboek Spaans kwamen wij de avond zo 
heerlijk door. Daarna terug naar de camping en op tijd onder de wol, want de 
volgende dag zou het moment van de waarheid zijn.  
 
De bus die ons naar de laatste etappe zou brengen, was een half uur te laat, 
waardoor er weinig tijd was om ons voor te bereiden op de laatste etappe. 
Aangekomen bij de start hebben wij ons afgetekend en snel omgekleed. Niet veel 
later klonk het startschot voor de laatste etappe van 20,3 km waarbij we van Vaassen 
naar Apeldoorn liepen.  
 



Willem: Na al 40 km in de benen te hebben, komen er vreemde krachten in je los. 
Mijn schenen deden opeens geen pijn meer, terwijl ik net nog moeite had om uit de 
bus te stappen. Ik had het gevoel dat ik alles aankon en dat ik zesde ging worden in 
mijn categorie. Dat minuutje ging ik wel redden. Mijn concurrent voelde nattigheid, 
want hij was veel sneller weg dan ik en het duurde dan ook even voordat ik in de 
buurt was. 
Na 4 km was het moment daar, ik kwam bij het groepje waar hij bij liep en ik liet 
even weten dat ik er was. Ik had mij voorgenomen om even rustig bij hem te blijven 
en te kijken wat hij ging doen. Dat mislukte natuurlijk volkomen. Bij het eerste 
klimmetje zat de groep al achter mij en had ik tien meter voorsprong te pakken. Ja, 
wat doe je dan, lopen natuurlijk! Als een gek heb ik met krachten gesmeten en 
voordat ik het wist, zat ik bij Johan, de neef van Annemarie, een ervaren loper met 
tijden waar ik alleen maar van kan dromen. Hij keek even achterom en ging stoïcijns  
door. Hij dacht waarschijnlijk hetzelfde als ik, dat houdt ie toch nooit vol. Twee, drie, 
vier kilometer verder zat ik nog steeds in zijn nek te hijgen en ging even naast hem 
lopen. Eigenlijk wilde ik even kopwerk doen. Toen zei hij "Ben je nou helemaal gek 
geworden? Volg mij nou maar, dan wordt je zesde". En zo geschiedde. Ik werd door 
hem op sleeptouw genomen en aangemoedigd op momenten dat mijn lijf schreeuwde 
van de pijn en mijn voeten brandde van de blaren. 
 
En daar was hij, de finish! Ik viel de eerste persoon die ik tegen kwam in de armen, 
kapot en euforisch. Gelukkig had diegene een mooie medaille voor mij en gaf me nog 
een extra omhelzing. 
Ik heb Johan duizend keer bedankt voor de laatste kilometers. In 1:28:14 had ik de 
laatste etappe af gelegd. Echt belachelijk hard, 13,8 km/u. Werner kwam niet ver 
achter mij en kon niets anders doen dan een welverdiende omhelzing van mij 
ontvangen.      
 

Annemarie: Door de vertraagde bus was er geen tijd om in te lopen, maar al tijdens 
de eerste kilometer voelde ik dat het goed zat en dat ik lekker liep. De gedachte dat ik 
de finish zou gaan halen, maakte mij zo blij dat ik de eerste 10 km wel leek te 
zweven. Vooral vrijdag en zaterdag had ik mij in moeten houden zodat ik mijn doel, 
uitlopen, zou gaan halen. Door het besef dat dat nu ging lukken, liep ik voor mijn 
gevoel de hele route met een grijns op mijn gezicht. Noem het de runner's high of wijt 
het aan de vrijgekomen endorfine, maar ik vond de laatste etappe fantastisch. Na een 
tijdje kwam ik erachter dat mijn 'concurrente' achter mij liep en hoewel ik niet de 
illusie had het gat van 6 minuten dicht te gaan lopen, wilde ik haar op zijn minst laten 
werken voor haar plekje boven mij in het klassement. Het laatste gedeelte lukte het 
mij nog om aardig wat mensen in te halen en ook de laatste drinkpost sloeg ik over, 
ik wilde zo snel mogelijk naar de finish! In 2 uur en 42 seconden was ik er en mocht ik 
mijn medaille in ontvangst nemen. Deze laatste etappe had ik 10,09 km/uur gelopen. 
Over de 60 km heb ik mijn krachten goed weten te verdelen, waardoor het lopen erg 
leuk was en er ook voor heeft gezorgd dat ik van 121e op vrijdag elke dag één of 
twee plaatsjes steeg en uiteindelijk als 116e ben geëindigd.  
 
Eindstand: 

Willem: 6e in categorie, 24e in totaalklassement, totaaltijd 4:25:12 
Annemarie: 8e in categorie, 116e in totaalklassement, totaaltijd 6:10:45     
 
De hardloopvierdaagse had niet plaats kunnen vinden zonder de organisatie en de 
vele vrijwilligers. Langs de routes stond bij vrijwel iedere bocht een enthousiaste 
vrijwilliger die je er van probeerde te overtuigen dat het er goed uit zag (volgens ons 
ziet niemand er goed uit aan het einde van een etappe) en bij iedere finish stonden 
mensen klaar met drinken en fruit. Al met al een heel goed verzorgd evenement.  



 
De regen en kou zijn we inmiddels vergeten en we kijken met veel plezier terug op 
een enorm gezellig evenement op een prachtige locatie. De organisatie gaf aan dat dit 
de 15e en laatste editie was, maar mocht het toch ooit nog eens georganiseerd 
worden, dan zijn wij er zeker bij en hopen wij dat wij met ons enthousiaste verhaal 
meer mensen van de loopgroep over kunnen halen om mee te doen. 
 
Als laatste willen wij nog Werner feliciteren met het behalen van zijn medaille voor de 
100 km. Wij zijn trots op onszelf omdat wij de 60 km hebben gehaald. Dit was al 
behoorlijk zwaar en wij hadden er niet aan moeten denken om nog eens 2x 20km 
daar bovenop te lopen. Die 27e plek heeft hij meer dan verdiend!!  
 

 


