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   VOORWOORD 
 

De 5e editie van de Vlasakkerloop is alweer achter de rug. Er gaan enige maanden voorbereiding aan vooraf 
en hoe dichter de datum des te meer werk wordt er verzet om de Vlasakkerloop te laten slagen. De 
weersvoorspelling zag er goed uit. Droog, een zonnetje maar wel een koud noordoosten windje. Daar hadden 
de deelnemers nauwelijks hinder van. Alleen op het start-finishterrein waaide de schrale oostenwind het 
terrein over. Minder leuk voor de vrijwilligers die hier de hele dag het evenement in goede banen mochten 
leiden. Maar het gaat deze dag om de deelnemers, de wandelaars, de hardlopers, de kids en nieuw dit jaar de 
RaceRunners. 
 
De wandelaars beten de spits af en vertrokken vanaf 09.30 uur vanaf de locatie van een van onze sponsoren, 
Fletcher Hotel het Witte Huis. Ook dit een kleine verandering bij de 5e editie van de Vlasakkerloop. En naar 
tevredenheid van de organisatie, de wandelaars en de sponsor. En wat een verassing dat er meer dan 400 
wandelaars waren te verwelkomen. Meer dan een verdubbeling van het deelnemersaantal.  
 
Vanaf 10.30 startten de crossen met allereerst de Univé 10 km met 
257 inschrijvingen bleef het aantal iets onder dat van vorig jaar. De 
wedstrijd was er niet minder om. Na een mooi parcours over 1 
ronde door mooie natuurgebieden finishte uiteindelijk 225 
deelnemers. 
 
Daarna volgde om 12.00 uur de Liberty 5 km met 234 
inschrijvingen. Ook deze deelnemers liepen 1 ronde uitgezet door 
bos Birkhoven. Opvallend waren de 20 deelnemers van de sponsor 
Liberty die aan deze afstand mee deden. Uiteindelijk bereikte 208 
deelnemers de finish om hun welverdiende Vlasakkerloop medaille in ontvangst te nemen.  
 
Altijd een genot om naar te kijken zijn de kids op de 1 en 2 km kidsrun die vanaf 13.00 uur startten. Met 123 
inschrijvingen werden de kids richting de bosvijver weggeschoten en kwamen ze soms met een verbeten blik 
op het gezicht de finish over geflitst met de medaille als trotse beloning. 
 
Daarna volgde een nieuw onderdeel de RaceRunningCross. Voor 8 kinderen met een beperking met steun 
van een driewieler en een maatje was er een zwaar parcours uitgezet van 500 meter rondom het start-
finishterrein. Vele toeschouwers hebben met emotionele tranen in de ogen dit mooi schouwspel gevolgd. 
Wat een prachtig nieuw onderdeel van de Vlasakkerloop. 
 
De dag eindigde met de Keskin 10 Mijl naar en over het natuurgebied de Vlasakkers. Meer dan 309 
inschrijvingen, 10 meer dan het jaar er voor. Na een aanloop van 4,5 km en water of sportdrank bij de 
Vlasakkers, renden de deelnemers via de baileybrug het oefenterrein van Defensie op. Hier is een mooi 
slingerend en geaccidenteerd parcours uitgezet dat in de ochtend ook al door de 20 km wandelaars was 
getest.  
 

Met 1350 inschrijvingen hebben we een record aantal deelnemers mogen verwelkomen. Dit schept 

verplichtingen naar de 6e editie in 2019. We kijken er als organisatie al weer naar uit. 
Met dank aan de 120 vrijwilligers van AV Triathlon. 

de Organisatiecommissie Vlasakkerloop, 

Jan, Peter, Jeroen, Anita, Christl, Bernard en Ries 

AV Triathlon 
 

 Een mooi resultaat ook voor Vrienden van het Meander.   

Met  dank aan de donatie van deelnemers en de organisatie 

 

 



       



 

 

De Fletcher Wandeltochten             

10, 15 of 20 km 
 

Dit jaar zijn we voor het eerst gestart vanaf de sponsorlocatie. 6 vrijwilligers van AV Triathlon zaten klaar om 
de wandelaars te ontvangen. 170 wandelaars hadden zich al voor ingeschreven en we waren voorbereid op 
vele na-inschrijvers. De aantallen inschrijfformulieren bleken toch niet toereikend. Uiteindelijk zijn 427 de 
startlijn gepasseerd. Zonder wachtrijen bij de inschrijftafels zijn alle wandelaars met een routeformulier op 
pad gestuurd, de pijlen van de Stichting Gooische WandelBond (SGWB) volgend van start tot finish.  
 
Het parcours was uitdagend, via de Korte Duinen werd de Stompert bereikt waar gratis door de sponsor 
beschikbaar gestelde koffie en thee werd verstrekt. De 15 en 20 km wandelaars gingen hier links af de 
Vlasakkers op. De 10 km wandelaars keerden rechtsom terug richting de Kort Duinen. 
 
Fletcher Hotel het Witte Huis draagt de Vlasakkerloop een warm hart toe. Zij zijn sponsor vanaf de 1e editie. 
Het zijn de buren van onze vereniging AV Triathlon op de hoek van de Zandlaan met de Birkstraat en zijn al die 

jaren naamgever voor de wandeltochten: de Fletcher Wandeltochten. Daar zijn we als organisatie blij 

mee. 
  

 
Op de Vlasakkers werd het uitgezette parcours van de 10 Mijl gevolgd. Via de bailybrug zagen de wandelaars 
het weidse terrein van de Vlasakkers voor zich. Het parcours slingerde verder heen en weer en op en af door 
bos en heidegebieden. Genieten voor de wandelaars wat we als organisatie bij de finish dan ook veel hebben 
gehoord.  
 
Bij de finish aangekomen werd de finishlijn gepasseerd en werden de wandelaars getrakteerd op een 
welverdiende Vlasakkerloop medaille.  
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             De Univé 10 km  
 
Het is 10.30 uur en de wandelaars zijn op pad. Het parcours is vrij voor het volgende onderdeel van de 5e 

Vlasakkerloop, de sinds de 4e editie door Univé gesponsorde 10 km.  

 
 

 
 
Het is een uitdagend parcours slingerend door 
bos Birkhoven, het Monnickenbos en de Korte 
Duinen. Steeds weer een uitdaging voor 
parcoursbouwer Jeroen Gierveld om met de 
vrijwilligers het parcours op te zetten en de 
parcoursposten op hun plek te zetten.  
 
257 inschrijvingen hebben we mogen 
begroeten. Onderweg hebben de 
toeschouwers een mooi schouwspel kunnen 
zien tussen de gebroeders en tweeling Niels 
en Olaf Kerkhof met er tussen gewrongen een 
mooie 2e plaats voor Sjoerd Veenma, dit keer 
eens geen deelnemer aan de Keskin 10 Mijl. 
 
Bij de dames was het dit jaar Lianne Stevens 
die als eerste vrouw de neus over de finish 
drukte in een tijd van 43m01. 

 

 
   

               

     Winnaars 2014 – 2018 
                        Mannen            Vrouwen                                                         
2014 Koen Henkes  34m26         Acacia Falkena   43m37 
2015 Jeroen Verboom 35m12        Acacia Falkena   45m51  
2016 Jeroen Verboom  35m27        Jony Heerink   42m59 
2017 Lukas Bos  38m17       Sandra Wassink-Hitzert 43m18 
2018 Niels Kerkhof  35m39       Lianne Stevens   43m01  

  
      



 

 

 

   

  



 

 

 Liberty 5 km  

 

 

Een nieuwe sponsor, een zelfde afstand: Liberty 5 km door bos Birkhoven. Er is weer een mooi parcours 

uitgezet door de met herfstkleuren getooide omgeving. De paddenstoelen schieten  de grond uit en de 234 
deelnemers worden om 12.00 uur weggeschoten onder het toeziende oog van de wedstrijdleider Gerrit van 
Gessel. De speakers Christl Foekema en Boudewijn ten Haken praten ze het start-finishterrein af.  
 

 

De bosvijver is een markant stukje natuur, ooit met de hand als 
een werkverschaffingsproject uitgevoerd. De deelnemers 
passeren dit stukje 2 keer zowel op de heen- als op de 
terugweg. De deelnemers lopen ook langs de rand van 
Dierenpark Amersfoort en langs het Pinetum 
 
Wikipedia zegt hierover: 
 
Het pinetum Birkhoven is een circa 1,5 ha groot deel van 
het bos Birkhoven bij Amersfoort, dat ingericht is als 
naaldbomentuin. Het is een 
gespecialiseerd arboretum waarin uitheemse coniferen zijn 
aangeplant. Het pinetum is aangelegd in de jaren dertig. 
 

Met dank ook aan onze sponsor Runnersworld die alle 
waardebonnen voor de winnaars van de 5, 10 km en voor de 10 
Mijl beschikbaar heeft gesteld. 
 

 

 

Winnaars 2014 – 2018 
         Vrouwen                          Mannen                                                         

2014 Jony Heerink   19m27      Arjen Sierd van der Logt 16m33 
2015 Annemarie Slangewal  19m47       Jeroen Bakker   17m48  
2016 Janine van de Klashorst 19m23       Gian Oerlemans  17m20 
2017 Madelief Kok   20m44      Michel Riemersma  18m04 
2018 Thirza Stiphout   22m15      Reinout van der Bok  17m50 

  

Start-Finish

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hectare
https://nl.wikipedia.org/wiki/Birkhoven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amersfoort
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arboretum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Coniferen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pinetum


 



 

 

      Kidsrun 1 en 2 km 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Winnaars 2018: 
  1 km Jongens: Jesse de Bruin in 3m47   2 km Meisjes Marit Elkerbout 8m15 

1 km Meisjes: Stella Paulusma in 3m47   2 km Jongens Henry Nicolaas 7m52   
      
 

  

 
Altijd een leuk onderdeel van de 
Vlasakkerloop en een plezier om de 
kinderen aan de start te zien en aan 
de finish te zien staan met een trotse 
blik op de Vlasakkerloopmedaille: de 

Kidsrun 1 en 2 km.  De foto’s op 

de vorige pagina zijn het sprekende 
bewijs hiervan. De juryleden 
waaronder Christien van Gastel 
hebben moeite om de kinderen in de 
juiste volgorde te registreren voor de 
prijsuitreiking. Een mooie bronzen, 
zilveren of gouden medaille liggen er 
voor de kinderen in het verschiet.  

Parcours 
KIDSRUN 1 km 

t/m 8 jaar

Parcours
KIDSRUN 2 km  
9 t/m 12 jaar

Start-Finish

Start-Finish

Parcours 
KIDSRUN 1 km 

t/m 8 jaar

Parcours
KIDSRUN 2 km  
9 t/m 12 jaar

Start-Finish

Start-Finish



 



 

 

 

             NIEUW in 2018 

RACERUNNINGCROSS 

Tekst AV Triathlon website: 

Ken jij het al: RaceRunning? RaceRunning is een gloednieuw, paralympisch atletiekonderdeel. En 

vanaf maart 2018 zijn we bij AV Triathlon gestart met een nieuwe RaceRunninggroep. 

Deze groep is geschikt voor kinderen en jongeren (vanaf ongeveer 6 jaar) met een lichamelijke 
beperking, die in het dagelijks leven (soms) een rollator of rolstoel gebruiken.  

Wat is RaceRunning en voor wie is het geschikt 
De racerunner is een soort driewielfiets zonder pedalen en met een borststeun. Kinderen kunnen zich 
hiermee voortbewegen door te lopen of te rennen. De racerunner is geschikt voor kinderen 
en  jongeren (of volwassenen) met een lichamelijke beperking (zoals bv. cerebrale parese, spina bifida 
of bepaalde syndromen) die in het dagelijks leven vaak een rollator of rolstoel gebruiken voor hun 
mobiliteit. Voor deze groep (ernstig beperkte) kinderen is racerunning een prima mogelijkheid om 
toch te kunnen sporten. En het is hartstikke leuk om te doen! 

Mooi dat we als Vlasakkerlooporganisatie de vraag van 
Henriette Stemerdink, drijvende kracht achter RaceRunning 
bij AV Triathlon, positief hebben kunnen beantwoorden. Als 
het kan doen we het gewoon.  En  zo was het. We hebben 
bekeken hoe we het parcours konden uitzetten. En dat kon 
met een route over 500 meter die de RaceRunners 1 of 2 
keer konden volbrengen. En het werd een echte cross, met 
wat verharde stukken, wat onverhard en een klimmetje het 
start-finishterrein op.  
 
Om 13.30 uur klonk het startschot in  de vorm van een 
startvuurpijl. En weg schoten de driewielers met hun 
bestuurders aan het roer. Gevolgd door een maatje die de 
RaceRunners begeleidden. Na 100 meter een eerste serieuze 
bocht waar de maatjes soms te hulp moesten schieten om te 
voorkomen dat de deelnemers met driewieler en al niet 
omver zouden vallen. Gelukkig viel dit mee. Via het grasveld 
waren de RaceRunners even uit beeld om aan de andere 
kant van het terrein de heuvel op te klauteren naar de finish 
of voor een 2e ronde. Met lachende gezichten werd het 
traject vervolgd of de finish opgezocht. 
 
En daar, bij de finish, emotionele taferelen. ‘Als organisator 
hield ik het niet droog en schoten de tranen in mijn ogen. Ik 
keek om me heen en zag meer emotionele blikken en 
betraande gezichten, aldus Ries de Beer. Wat fijn dat we dit 
als organisatiecommissie hebben opgepakt en de 1e 
RaceRunningCross van Nederland hebben kunnen 
faciliteren. 

     Henriette Stemerdink, drijvende kracht  
achter Racerunning, als vrijwilliger bij de drankpost 
en als deelneemster aan de Keskin 10 Mijl 



 

  



 

 

 KESKIN 10 Mijl   

 

De ’hoofdafstand’ van de Vlasakkerloop. De Keskin 10 
Mijl, sinds de 1e editie een trouwe sponsor van deze 10 

Mijl, het Amersfoortse bedrijf Keskin Consult. Ook ieder 
jaar zelf vertegenwoordigd met een groot aantal 
familieleden en vrienden. 
 
Het parcours kent een aanloop van 4,5 km waar een 
drankpost met Ruud van de Eshof met zijn vrijwilligers de 
10-Mijllopers voorziet van water en sportdrank, mede 
gesponsord door Powerbar.  
 
En dan komt het, de Vlasakkers, de terreinopzichter van 
Defensie Geert Meester begroet de deelnemers die 
beginnen met zand, soms een beetje mul, omhoog richting 
de  baileybrug, de verharde weg op, slingerend door 
bosgebieden om uiteindelijk de heidegebieden te bereiken. 
Weer naar beneden, weer omhoog, weer slingeren en 
dan…… een kuil in met wit zand naar beneden, om de 
waterbak heen en weer door mul zand bijna klauterend als 
ware het een trail weer omhoog. 

 
Het moeilijkste zit er op , zwaarder dan de Zevenheuvelenloop is een veel gehoorde uitspraak aan de 
finish. En dat kan best eens zo zijn. Via de verharde fietspaden en bos Birkhoven wordt de finish bereikt. 
Het zit er op voor 270 finishers die na de finish snel het clubhuis opzoeken voor een kop soep of een 
warme kop thee. De snijdende oostenwind blijft het finishterrein geselen. De vrijwilligers van AV 
Triathlon ruimen verkleumd - na een lange dag maar met een tevreden grijns op het gezicht na een 

geslaagd evenement met maar liefst 1350 inschrijvingen - het terrein weer op. 
 

Winnaars 2014 – 2018 
         Mannen                         Vrouwen                                                         

2014 Jeroen Roodenburg 59m48     Linda Mossink   1u10m39 
2015 Tibor Gijssen  57m38    Jony Heerink  1u06m38 
2016 Maarten Haegens 56m14       Imme Lammertink 1u07m23 
2017 Lars Cazander   57m41    Saskia van Vught 1u01m36 
2018 Lars Cazander  57m05      Jony Heerink  1u00m38  

Drankpost
Water/Sportdrank

(Powerbar)

10 Mijl



  



 

Terugblik Vlasakkerloop –  

wat een stralende dag!  
 

Een dag met een stralend blauwe hemel en veel AVT-blauwe shirts op en langs het parcours. Zo is 
zondag 28 oktober 2018 te typeren. ‘Onze’ Vlasakkerloop werd een groot succes, mede dankzij de inzet 
van heel veel leden die een taak hadden. En dankzij het nieuwe onderdeel: de cross voor de 
racerunners.  
 

Trekker van het evenement is Ries de Beer. “Vijf jaar geleden begonnen met de organisatie van de 
Vlasakkerloop. Dit jaar met de 5e editie de meeste inschrijvingen: 1350. Wat mij betreft niet het meest 
interessante wapenfeit. Het belangrijkste om te zien, zijn tevreden deelnemers. En toch gaat het bij een 
organisatie van een evenement niet alleen om tevreden deelnemers. Het is ook belangrijk en fijn om 
tevreden organisatieleden en vrijwilligers te zien die in de buitenlucht de eerste kou van dit najaar hebben 
getrotseerd en met een smile hun taak uitvoeren. Het is ook belangrijk om tevreden sponsoren en 
partners aan je evenement verbonden te hebben. Ook zij zijn onderdeel van het succes van de 5e 
Vlasakkerloop. 
 

 En we boffen als AV Triathlon dat we grenzend aan ons clubhuis prachtige natuurgebieden hebben, waar 
we mooie wandel- en hardloopparcoursen kunnen uitzetten over fraaie bos- heide-en zelfs duingebieden.  
 

Maar het allermooiste was het nieuwe onderdeel dat we aan de Vlasakkerloop hebben mogen toevoegen: 
Racerunning. Met tranen in mijn ogen - en ik was niet de enige - heb ik acht racerunners aan het werk 
gezien met een ongekende blijdschap. Wat een genot om naar hun enthousiasme te mogen kijken. 
Volgend jaar weer en als het kan met minstens 1342 toeschouwers langs de lijn om de racerunners aan te 
moedigen en kennis te nemen van het plezier dat deze kinderen met hun beperking laten zien.” 
 

Henriëtte Stemerdink, drijvende kracht achter het racerunnen, verzamelde de volgende reacties van 
ouders: “Wat ontzettend leuk dat ze meedoet met een evenement, waar gewoon iedereen aan mee mag 
doen! Ze horen er hier gewoon bij. Het was geweldig, mijn racerunnende dochter heeft genoten, dank! 
Weer zo'n mooie ervaring die ze opdoet dankzij RaceRunning. We voelen ons hier zo enorm welkom.” Ook 
bij de toeschouwers bracht het iets te weeg: “Ik zag alleen maar blije, intensief sportende kinderen! Wat 
was de racerunning mooi, ik heb met tranen in mijn ogen staan kijken en ik was niet de enige. Wat een 
prestatie, maar ook: wat een plezier hadden zij er in.” 
 

Bernard van den Berg voegt daaraan toe: “Het was voor mij als mede-organisator en vrijwilliger een 
geweldig leuke dag, vooral door alle blije, gezellige en enthousiaste mensen om me heen... iedereen geniet 
en het is dan erg fijn daar aan bij te kunnen dragen. Elk onderdeel heeft zijn waarde, maar de Racerunners 
mogen zeker apart genoemd worden.” Dubbel genieten 
 

Dirk van den Dool zat tot vorig jaar ook in de organisatie. Vandaag liep hij de 10 mijl. “Na een paar jaar 
als mede-organisator dit jaar als loper mogen deelnemen. Allen hartelijk dank die dit mogelijk hebben 
gemaakt. Het was weer een fantastisch evenement. Schitterende (pittige) route over de Vlasakkers.” 
 

Een andere deelnemer aan de 10 mijl, Eddy van der Meer, laat weten: “Top dag, compliment voor de 
organisatie en alle vrijwilligers. Dit ga ik missen.” (Eddy gaat verhuizen naar het buitenland). Wie dubbel 
wilde genieten, kon zich ook uitleven. Zoals Linda de Wit uit Leusden. “Super leuke dag! Zelf parcourspost 
geweest en s middags de 10 EM gelopen. Complimenten voor de organisatie!” 
De Vlasakkerloop leverde een prachtig bedrag, ruim 1100 euro, op voor een hometrainer in de kliniek in 
Meander Medisch Centrum. Namens alle deelnemers overhandigde Christl Foekema de cheque aan 
Daniëlle van de Vrienden van Meander. Iedereen die een bijdrage heeft gegeven: van harte bedankt 
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Met dank aan alle bijdrages en alle ondersteuning van de vrijwilligers van av Triathlon 
en alle bijdrages en ondersteuning van onze sponsoren en partners 

Zien jullie allemaal 

graag weer terug op 

zondag 27 oktober 

2019 
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