
F e b r u a r i  2 0 1 2



Wind en regen, niets houdt de stoere
hardloper tegen....toch?! Elke zaterdag
loopt heel Amersfoort uit om te gaan
hardlopen. Als een soort paddentrek
komen uit alle hoeken en gaten men-
sen aangereden, gefietst en gelopen
met maar 1 doel: trainen. Ook als ik
denk ‘vandaag zal ik wel de enige zijn’
(bij windkracht 10, bij ernstige glad-
heid, bij onweersvoorspellingen) staat
er weer een onwaar schijnlijk grote
groep die-hards te popelen om zich te
laten natregenen en afbeulen. 

Ja, ik dus ook, hoewel ik dat beeld een
beetje moet bijstellen. In de zomer is
er niets aan het handje. Hup in de
korte broek en rennen maar. Maar als
het buiten stormt en regent moet ik
mezelf naar de training schoppen. Me-
zelf moed inpratend: straks onder de
douche moet jij eens kijken hoe lekker
je je voelt! Het is zielig voor de trainers
als er niemand komt. En die winter-
kilo’s vliegen er ook af. Dat laatste is
trouwens wel een dingetje. Die vlie-

gen er dus helemaal niet af. Ik hoef me
nog niet aan te melden voor het tv
programma ‘Obese’ maar die skinny
jeans zit voor geen meter. 

Minder eten zegt u? Van dat hardlo-
pen krijg ik nog meer grote trek! Na de
training begin ik meestal met iets ge-
zonds en verantwoords, yoghurt met
muesli. Goed bezig, 5 minuten daarna
een paar beschuiten met chocolade-
hageltjes. Daarna is het hek van de
dam en begin ik alle kasten door te
zoeken. Om ‘de maaltijd’ dus te eindi-
gen met chips of kaas op een toastje.
Het moet ten slotte wel een beetje
leuk blijven allemaal. Het leven is
maar kort, carpe diem, een buikje
hoort erbij, wat kan mij het verdorie
schelen! Tot de volgende morgen die
spijkerbroek echt niet meer dicht wil.
En nee, die is niet per ongeluk in de
wasdroger beland. 
Dus we blijven lopen, elke week, 
2 keer! 

Sandra Knopper
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De laatste vergedering van 2011 in de
week voor Kerst, voor iedereen een
drukke week en ook nog een redelijk
volle agenda.

Bij de mededelingen wordt gemeld,
dat voor de renovatie van de atletiek-
baan, de aannemer naar alle waar-
schijnlijkheid in juni aan de slag kan
en naar verwachting zal dan eind
september een en ander opgeleverd
worden. Eind januari zal hier meer
duidelijkheid over zijn.
De Korte Duinenloop die gepland was
in maart, zal niet doorgaan. De reden
hiervoor is dat de gemeente Soest
pas heel laat heeft laten weten, geen
toestemming te gegeven om te lopen
in dit natuurgebied.

G ebru ik  c lubhu i s

Na een principebesluit in de vorige
vergadering, dat het clubhuis ge-
bruikt mag worden voor verenigings-
activiteiten die door leden worden
georganiseerd, ligt er nu een voorstel
voor de randvoorwaarden ter bespre-
king op tafel. De belangrijkste voor-
waarden zijn: dat een trainer
eindverantwoordelijk is, afspraken
worden gemaakt met de beheers
commissie, er een borg betaald wordt
en het clubhuis schoon en zonder ge-
breken achtergelaten wordt, met zo
nodig verhaal van de kosten van
schoonmaken en reparatie. De voor-

waarden en de regeling van een aan-
tal huishoudelijke zaken zullen nu
worden vastgelegd en in de volgende
vergadering worden afgetikt.

Aanvul l i ng  b e s t uu r

Het gaat bij dit punt om twee ver-
schillende aspecten: enerzijds de
taakverdeling en taakbelasting en an-
derzijds het werven van nieuwe be-
stuursleden. In een vorige
vergadering zijn we al begonnen om
de taken van de bestuursleden onder
de loep te nemen. Hoe zou de taak-
verdeling van de bestuursleden, in
combinatie met de commissies, op
een andere manier ingevuld kunnen
worden. De primaire sporten staan
daarbij centraal, welke taken kun je
logischerwijs combineren en welke
taken worden door commissies ver-
vuld. In deze vergadering ligt het defi-
nitieve voorstel ter tafel. Voor een
goede taakverdeling hebben we 9 be-
stuursleden nodig. Naast de voorzit-
ter, secretaris en penningmeester nog
vier bestuursleden voor de primaire
sporten  (hardlopen volwassenen,
jeugd, triatlon en sportief wandelen)
en twee bestuursleden voor de ver-
eniging brede taken vrijwilligers en
PR & communicatie. Voor de andere
taken is een verdeling gemaakt zodat
de portefeuilles zo logisch mogelijk
en evenwichtig verdeeld zijn.
In de huidige situatie is de porte-
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feuille jeugd omvangrijk, mede door-
dat een aantal mensen met belang-
rijke taken zijn gestopt en er een
gebrek aan trainers is. Dit verdient
aparte aandacht; een mogelijkheid is
om vrijwilligers tegen een vrijwilli-
gersvergoeding een aantal taken te
laten overnemen.
Vervolgens is gekeken naar de hui-
dige portefeuilleverdeling, de zit-
tingstermijn en de ambities van de
verschillende bestuursleden. Dat le-
vert een wensenlijstje op voor de
werving van het aantal en de taken
van nieuwe bestuursleden. Lex heeft
een aantal mensen per brief bena-
derd, maar uiteraard staat het ieder-
een vrij om zich als kandidaat aan te
melden of een collega te tippen voor
zo’n leuke bestuurstaak.

T ra i n i ng en  r o nd om 

f e e s t dag en

Er ontstond wat onduidelijkheid over
het al of niet doorgaan van trainin-
gen rond de feestdagen. Er is nu een
lijstje gemaakt van de dagen waarop
geen trainingen gegeven zullen wor-
den. Deze dagen zullen in Lopende
Zaken, het Blauwe Boekje en ook bij
de bar kenbaar gemaakt worden.

J eugd s i t e

Ten aanzien van de ontwikkeling van
de jeugdsite wordt afgesproken dat
er overleg moet zijn met de A.V.T-
webmasters over vormgeving en in-
houd en dat er kan worden
proefgedraaid. Uitgangspunt is dat
de jeugdsite de mogelijkheid moet

krijgen de communicatie met de
jeugd en de ouders vorm te geven.

Vr i j w i l l i g e r s z ak en

De bezorgers van het clubblad en de
juryleden zullen in januari nog hun
attentie ontvangen. Deze zijn helaas
met de kerst over het hoofd gezien.
Karin Knopper stopt met haar be-
stuurstaak vrijwilligers, ze kan dat
niet meer combineren met de zware
portefeuille jeugd. De taak wordt tij-
delijk overgenomen door Lex.

Waard ebr i e v en

Aan het eind van de vergadering
wordt traditiegetrouw door de pen-
ningmeester de uitloting van de
waardebrieven georganiseerd. De
waardebrieven vertegenwoordigen
leningen die leden hebben verstrekt
voor de verbouwing van het clubhuis.
Elk jaar wordt door loting vastgesteld
welke waardebrieven tot een vooraf
vastgesteld bedrag zullen worden uit-
betaald. Brigitte valt de eer te beurt
om de loting te mogen verrichten.

Met de beste wensen voor het
nieuwe jaar sluiten we deze vergade-
ring en het jaar af.

Jos Gloudemans

O p r o e p

Het staat iedereen vrij om zich als
kandidaat aan te melden of een col-
lega te tippen voor zo’n leuke be-
stuurstaak.
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In het beleidsplan 2011-2012 is het
initiatief genomen om aan de slag te
gaan met Maatschappelijk Verant-
woord Verenigen (MVV). MVV wordt
veelal als volgt omschreven:

“De wijze waarop een vereniging
haar kernactiviteiten uitvoert en 
verantwoordelijkheid neemt
in haar maatschappelijke context. “

Dit initiatief sluit aan bij een lande-
lijke trend om verenigingen meer
maatschappelijk te verankeren. Ech-
ter het is zeker niet de bedoeling om

de kernactiviteiten van de vereniging
aan te passen. Voor A.V. Triathlon zijn
en blijven deze kernactiviteiten:
1. Hardlopen Volwassenen
2. Jeugdatletiek
3. Wandelsport
4. Triatlon

MVV kan heel breed ingevuld wor-
den; echter wij hebben ervoor geko-

zen om ons voorlopig
te beperken tot de vol-
gende onderdelen:
-Welzijn
-Zorg
-Gezondheid
-Duurzaamheid
-Milieu
Duurzaamheid bijvoor-
beeld is een onderwerp
dat in toenemende
mate aandacht krijgt.
En we doen al de no-
dige zaken duurzaam
zoals: energiezuinige
verlichting, geïsoleerde
muren en daken, etc.
etc. Ook hebben we ja-
renlang oud papier in-

gezameld; hier zijn we nu mee gestopt
omdat deze functie door de gemeente-
lijke afval inzameldienst is overgeno-
men. 
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Ook m.b.t. de andere onderwerpen
doen we al een aantal zaken die een
duidelijke relatie hebben met MVV
d.w.z. geen reguliere verkoop van alco-
hol en het aansporen van de samenle-
ving tot bewegen o.a. via de trimcursus. 

Echter, er zijn ongetwijfeld nog meer
kansen om als vereniging een steen-
tje bij te dragen aan de verduurza-
ming van onze samenleving. Voor-
beelden zijn het inkopen van Max Ha-
velaar koffie voor het maken van onze
koffie of de verkoop van fruit.
In het beleidsplan is vastgesteld dat
we MVV in de beleidsperiode 2011-
2015 willen implementeren in onze
vereniging. We hebben ervoor geko-
zen om dit te doen via een groeimo-
del. Stap voor stap activiteiten
wijzigen en/of toevoegen. Daarnaast
is het de bedoeling om de dingen die
we al wel doen meer onder de aan-
dacht te brengen, zodat we onszelf

profileren als een vereniging die MVV
belangrijk vindt.

Nu zijn we op zoek naar een aantal
mensen, die in teamverband met MVV
aan de slag willen gaan. Er hebben
zich al een aantal mensen gemeld,
zodat er al een basis aanwezig is.

O p r o e p  
v oor  vr i j w i l l i g e r s  

v o o r  d e  MVV w e rkgr o ep

Heb je belangstelling om met het
MVV aan de slag te gaan of ben je op
zoek naar additionele informatie
neem dan contact op:

Lex Borghans of 
Jos Gloudemans

T: 033-46166281
0342-461914

E: voorzitter@avtriathlon.nl
prcommunicatie@avtriathlon.nl
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Nieuwe leden 

Junioren
Jisca Boot, Amersfoort
Anne van Ee, Amersfoort
Thomas van Ginneken, Amersfoort
Sandra Haitsma, Amersfoort
Lonneke te Kloese, Amersfoort
Wessel van Loon, Amersfoort
Tim Machiels, Amersfoort
Meike de Vos, Amersfoort
Anoek de Vries, Amersfoort

Masters
Pieterjan van den Akker, Amersfoort
Tonny Blonk, Baarn
Jan Breg, Amersfoort
Hans Donker, Maarn
Irene Drenth, Amersfoort
Desiree Evers, Amersfoort
Ton van de Grootevheen, Amersfoort
Mees Hazeleger, Maarsbergen
Ria Heutinck, Amersfoort
Jeroen Hogema, Amersfoort
Kirsten Hollaender, Amersfoort
Fienke Huitema, Hoogland
Dorien Janse, Amersfoort
Paul Joosten, Amersfoort
Henk van Lieshout, Amersfoort
Adrie de Loos, Leusden
Willy van Middelaar, Amersfoort
Berend van der Ploeg, Amersfoort

Harry Prins, Amersfoort
Tamara van Remmerden, Amersfoort
Marloes vd Sande-Stemerding, Amersfoort
Andries Schouten, Amersfoort
Alan Stewart, Amersfoort
Jaap Stijlaart, Woudenberg
Anja Troelstra, Amersfoort
Hetty van den Tweel, Amersfoort
Mark Vegting, Amersfoort
Gerrit Verboom, Amersfoort
Frans Weijzen, Amersfoort
Wouter Werner, Amersfoort
Arthur Wildenberg, Amersfoort
Marie-Christine Wormser, Leusden

Pupillen
Sanne Bakker Schut, Amersfoort
Daan Blijenberg, Amersfoort
Jonah Broer, Amersfoort
Mart Dummer, Amersfoort
Myrthe van Ee, Amersfoort
Myrthe van de Grint, Amersfoort
Mathijs Haitsma, Amersfoort
Arvid Jansons, Amersfoort
Indyra Jonkers, Leusden
Ignace König, Amersfoort
Walt Kraeger, Amersfoort
Luca Lambooy, Amersfoort
Kendra Limburg, Amersfoort
Minte Mentrop,Amersfoort
Patrick Meskes, Amersfoort
Lola Paulsch, Amersfoort
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Lopende Zaken digitaal is vanaf januari te vinden

www.avtriathlon 
•kijk bij onze vereniging

•clubblad aanklikken
•klik op clubblad 

( januari 2012)

van Hoeijen

Krommestraat 59 - 61 - 63
3811 CB  Amersfoort
Tel. 033 - 4613773

Agent voor:

Gazelle
Giant
Colnago
Koga Miyata
Race- en regenkleding
Reparatie-inrichting

L e d e n a d m i n i s t r a t i e
Aan-  en  afm e ld i ng en  van h e t  v i e rd e  kwar taa l  2 0 1 1
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Lars Rijnberg, Amersfoort
Floris Van Schagen, Amersfoort
Daan School, Amersfoort
Isa van Sintemaartensdijk, Soesterberg
Meike Stoter, Amersfoort
Daan Tuncer, Hoogland
Helen Verreck, Hooglanderveen
Eva Voogt, Amersfoort
Lise Vooijs, Amersfoort
Senna Vroemen, Leusden
Emma te Winkel, Amersfoort

Senioren
Gregor van den Berg, Amersfoort
Gert Droogendijk, Amersfoort
Femke van Hamersveld, Amersfoort
Dennis Hennequin, Amersfoort
Dave Jansen, Amersfoort
Wendy Kruit, Amersfoort
Phil Mansfield, Leusden
Michel Riemersma, Amersfoort
Saskia Rijnders, Amersfoort
Elise Russcher, Amersfoort
Jan Toebes, Amersfoort
Jurriën Zielman, Amersfoort

Uitgeschreven leden 

Eefje van den Akker, Amersfoort 
Niels Appels, Amersfoort
Netty Batenburg, Leusden
Paul van Beek, Amersfoort
Ellen van den Berg, Leusden
André Besseling, Leusden
Plonie Besselink-Sloot, Amersfoort
Esther Brilman, Nijkerk
Henk van den Brink, Amersfoort
Jasmijn van den Brink, Amersfoort
Wil Cicilia, Amersfoort
Patrick Dybiona, Leusden
Mandy van Egdom, Amersfoort
Richard van Egdom, Amersfoort
Bert Evers, Amersfoort
Constan van Ginneken, Amersfoort
Doke van Gool, Amersfoort
Linda Grabowsky, Amersfoort
Wilma Greefhorst, Amersfoort
Joshua Groen, Amersfoort
Ria van de Groep, Amersfoort

Edwin Grutterink, Amersfoort
Pepijn Grutterink, Amersfoort
Carla Hendriksen, Amersfoort
Paul Hendrikx, Amersfoort
Saskia Hes, Abcoude
José Hobert, Amersfoort
Janke Hoekstra, Amersfoort
Geeske Hofstra, Amersfoort
Michiel Hollestelle, Hoogland
Jeannette Homan, Leusden
Linda van Houten, Amersfoort
Remco Houtzager, Amersfoort
Wim Huijzendveld, Leusden
Annelies Keizer, Leusden
Ronald Kessenich, Amersfoort
Marcel Kiers, Assen
Jessica Kompier, Amersfoort
Wytze Kuijper, Apeldoorn
Arthur Kuik, Amersfoort
Janneke Lijkendik, Amersfoort
Karin Limburg, Amersfoort
Paul van der Meer, Leusden
Jacqueline van der Meer, Leusden
Michiel Meerleveld, Amersfoort
Walter Oosterlee, Leusden
Arjan van de Pol,Terschuur
Floor Rawee, Amersfoort
Maarten Ritter, Leusden
Nayana de Ruiter, Amerfoort
Rianne Rutjes, Leusden
Marianne van der Sande, Amersfoort
Berber Schuurman, Amersfoort
Bart Sikkes, Amersfoort
Madison P. Skaggs, Amersfoort
Johan Slagt, Amersfoort
Aafke Smid, Amersfoort
Dick Sperling, Amersfoort
Annette Spoor-Slagt, Soest
Laurens Steehouder, Amersfoort
Chris van Surksum, Amersfoort
Diana Vaartjes, Amersfoort
Tim van der Veer, Amersfoort
Milou Verboom, Amersfoort
Karin van der Voort, Amersfoort
Inger Weeren-van Duijl, Amersfoort
Aart van de Wetering, Amersfoort
Corine van Woudenberg, Amersfoort
Imme van Zuilekom, Amersfoort

Theo Kok heeft zijn functie als Coördina-
tor Wandelsport bij A.V. Triathlon met on-
middellijke ingang ter beschikking
gesteld. Om de continuering, en de kwali-
teit van de wandelsport binnen A.V. Tri-
athlon veilig te stellen, is de Commissie
Wandelsport met spoed op zoek naar een
nieuwe Coördinator Wandelsport.

Ook is de commissie op zoek naar nieuwe
leden voor de Commissie Wandelsport
die, samen met de bestaande leden van
de commissie, de belangen van de wan-
delsport binnen A.V. Triathlon willen be-
hartigen.

Sportief Wandelaars en Nordic Walkers,
ligt de wandelsport bij onze vereniging je
na aan het hart, en wil je graag een steen-
tje aan deze organisatie bijdragen, dan
vragen wij jullie te reageren en zien de re-
acties met belangstelling tegemoet.

Voor nadere informatie kun je terecht bij:
Flip de Leeuw (trainerscoördinator Nordic
Walking) Tel. 033-48050 78  -  f.a.m.de-
leeuw@planet.nl
Gerard van Schaik (trainerscoördinator
Sportief Wandelen)Tel. 033-48073 22  -
trainers-sw@vathorstnet.nl

Namens de Commissie Wandelsport,
Flip de Leeuw

Wij zoeken een 

nieuwe Coördinator Wandelsport



Dat is een serie van 10 trainingen waarin
je geleidelijk je duurloopvermogen ont-
wikkelt tot je 10 kilometer achter elkaar
kan lopen. In de eerste training leggen
we (vanaf De Paddenstoel) 3,5 km af.
Daarna komt er elke week ongeveer 700
meter bij. Bij de eerste vier trainingen
worden er ook loopscholingsoefeningen
gedaan gericht op duurlopen.

I s  dat leuk?

Duurlopen is heerlijk. Je komt nog eens
ergens en je ziet nog eens wat. Na de 10-
kilometer opbouw kan je doorstromen
naar de vaste duurloopgroepen op zon-
dag. En als je de 10 kilometer in de benen
hebt zijn er ook allerlei leuke prestatie-
loopjes waar je aan kan gaan meedoen.
Kan ik het we l?

Als je in niveau 1 goed kan meekomen
en gelegenheid hebt om ook door de
week nog eens een eindje te lopen, kan
je prima meedoen.
Hoe hard wordt er  ge lopen?

Het is de bedoeling dat iedereen steeds
zijn eigen rustige duurlooptempo aan-
houdt. Dat kan doordat we met twee
trainers zijn en er geregeld ophaalpun-
ten zijn. Uiteindelijk lopen we de 10 ki-
lometer (inclusief de ophaalpunten)
meestal in ongeveer 66 minuten. 
Hoe i s  de samenste l l ing van de

groep?

Er lopen meestal allerlei soorten lopers.
Sommigen hebben nog nooit aan duur-
lopen hebben gedaan, anderen komen
om naar een specifieke prestatieloop
toe trainen, weer anderen zijn gebles-
seerd geweest zijn en willen rustig op-
bouwen, voor sommigen is de 10
kilometer het absolute einddoel, voor
anderen een opstapje naar een halve
marathon. 
Waar  wordt er ge lopen?

We lopen vanaf het clubhuis naar De
Paddenstoel, en van daaruit een rondje.
Vanaf de vijfde training gaan we om de
Lange Duinen heen. Het is dus een par-
cours door het bos, met een afwisseling
van fietspaden, bospaden, heuveltjes,
en los zand. 
Wanneer  en waar?

De trainingen zijn op zondag vanaf 9.00
uur. We verzamelen in het clubhuis.De
10-kilometeropbouw start twee keer per
jaar, namelijk in september en in februari.
De start van een nieuwe reeks wordt aan-
gekondigd op de website, in het clubblad
en op het bord in het clubhuis.
Wie z ijn de trainers?

Sjaak van der Meer, Nanda Troost en
Annemieke Hoogenboom
Info en aanmelden

sjaakvandermeer@hotmail.com
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1 0 - k i l o m e t e r  o p b o u w :  w a t  i s  d a t ? "

Fietsshop de Berg Zwemloop Amersfoort 

25 maart 2012 
 Onder auspiciën van AV Triathlon en met medewerking van Sportfondsenbad Amersfoort 

 

 

Inlichtingen en/of inschrijving via www.avtriathlon.nl 
 

 

Categorieën 

Leeftijd die je bereikt in het jaar van de wedstrijd telt. 

 

Afstanden 

Starttijd Afstand 

+/- 13.15 Mini: 200 meter zwemmen & 1,6 km lopen (Aspiranten  t/m 13 jaar). 

+/- 13.30 Achtste: 500 meter zwemmen & 4,8 km lopen.  

+/- 14.00 Kwart: 1000 meter zwemmen & 9,6 km lopen. 

+/- 15.00 Kwart Duo’s: 1000 meter zwemmen & 9,6 km lopen 

 

Kosten deelname 

Mini: € 8,10 

Overige afstanden: € 10,10- 

Duo’s (per duo): € 15,10 

NTB-leden met Atletenlicentie/Aspirant-lidmaatschap krijgen € 2,10 korting. 

 

Sluiting inschrijving is op 18 maart 2012. 

U dient minimaal 1 uur voor aanvang aanwezig te zijn. 
 

Bij voldoende deelname in iedere leeftijdsklasse PRIJS. 

Voor duo’s is er prijs voor de 3 snelste duo’s.  

Voor verbetering van het parcoursrecord EXTRA PRIJS. 

 

Parcoursrecord Kwart:   Youri Severin  43 min. 53 sec  

Start  ±14.00  1000 m / 9,6 km     Ingrid van Lubek   50 min. 01 sec. 

 

Parcoursrecord Achtste:   Youri Severin  22 min. 11 sec. 

Start  ±13.30   500 m / 4,8 km  Sione Jongstra  26 min. 10 sec. 

 

Parcoursrecord Mini:   Marwin Iedema  09 min. 17 sec. 

Start  ±13.15   200 m / 1,6 km  Sofie Rubbrecht  10 min. 09 sec. 

 
Voor vragen: Bert Zijlstra 033 4612203 Bellen tussen 17.00 en 18.00 uur! 

Let op : deelname geschiedt op eigen risico 

Aspiranten  Jeugd  Junioren B Junioren A Senioren Masters 40+ Masters 50+ Masters 60+ 

D0   /   H0 D14   /    H14 D16   /    H16 D18   /   H18 D20  /  H20 D40   /   H40 D50    /   H50 D60   /  H60 

t/m 13 jaar 14 t/m 15 jaar 16 t/m 17 jaar 18 t/m 19 jaar 20 t/m 39 jaar 40 t/m 49 jaar 50 t/m 59 jaar 60 jaar & ouder 
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10 k i lometer opbouw voorjaar 2012
1 3.5 km 15 januari kennismakingsrondje
2 4.5 km 22 januari basisrondje + heuvels
3 5.3 km 29 januari straatweg over
4 5.5 km 05 februari heuvels en straatweg over
5 7.4 km 12 februari om de lange duinen
6 8.0 km 19 februari bij stinkput door bos en zand
(voorjaarsvakantie)
7 8.0 km 26 februari bij stinkput door bos en zand
(laatste dag voorjaarsvakantie
8 8.5 km 04 maart oranje route + bij stinkput door bos en zand
9 9.1 km 11 maart blauwe palen tot de hoge duinen   
10 9.6 km 18 maart blauwe palen tot de trimbaan
11 10.1 km 25 maart laatste uitbreiding; de bunkerlus + taart
12 10.1 km 01 april herkansing
13 10 km 08 april 2 rondjes 5km + drinkpost bij clubgebouw      

10 juni 2012 is er weer een groot loop
evenement in Amersfoort. Diverse af-
standen waaronder een hele- en een
halve marathon. In 2009 hebben we,
met een grote groep lopers, ons ook
voorbereid op zo’n evenement. Zondag-
ochtend deden we onze lange duurlo-
pen vanaf het clubhuis.
Ook dit jaar willen we weer de zondag-
ochtend trainingen organiseren. Een
aantal trainers hebben zich beschikbaar
gesteld. 

Vanaf zondag 12 februari willen we de
trainingen starten. We hebben een
schema voor de halve- en de hele mara-
thon. Maar ook voor de 10 kilometer. Af-
wisselende rondjes in de omgeving van
ons clubhuis. Niets staat een goede
voorbereiding in de weg voor een mooie
prestatie op 10 juni.

We hebben diverse niveau groepen.
Voor de halve marathon twee niveau
groepen:
1.40 – 2.00 uur
2.00 – 2.30 uur

Voor de marathon hebben we ook
twee niveau groepen:
3.30 – 4.00 uur
4.00 – 4.30 uur

Voor de 10 kilometer is er een op-
bouw naar een 10 kilometer. We gaan
hier niet uit van een te lopen eindtijd.

Dus iedere zondag vanaf 12 februari
om 9 uur, lange duurloop training.
Voor informatie, 

Hein Dekker,
hein.liesbeth@gmail.com

 

 

AMERSFOORTSE BAANCOMPETITIE 2012  

In het voorjaar organiseert A.V. Triathlon voor de 21 e keer de baancompetitie bestaande uit 5 wedstrijden.  
Wij nodigen de jeugd, vrouwen en mannen van A.V. Triathlon, Altis, BAV Baarn, A.V. Nijkerk, A.V. Pijnenburg,  
Quo Vadis, Loopgroep Bunschoten, Loopgroep Aart Stigter en Loopgroep 2000 uit om aan deze competitie deel 
te nemen, waarbij moet worden aangemerkt dat we een limiet aan het aantal deelnemers hebben gesteld:   
De inschrijving sluit bij 120 deelnemers! 
  
Al sinds jaar en dag wordt de competitie gekenmerkt door gelijke kansen voor jeugd, masters, mannen en 
vrouwen. Dat werkt zo: er is nogal wat onderzoek gepleegd naar de fysieke verschillen tussen mensen in 
prestatieve zin. Globaal valt te zeggen dat vrouwen ongeveer 10% langzamer zijn dan mannen, dat jeugd onder 
de 20 ongeveer 1,5 % per jaar langzamer is en dat voor de masters geldt, dat zij na hun 35ste ongeveer 0,6% 
per jaar langzamer worden. Alle tijden in de competitie worden aan de hand van deze uitgangspunten 
omgerekend en worden vervolgens omgezet naar punten. Dat doen we aan de hand van de IAAF-tabellen.  
De einduitslag wordt bepaald door de vier hoogste scores per deelnemer bij elkaar op te tellen. 
Je moet minstens B-junior zijn om te kunnen deelnemen. 
Bij de inschrijving wordt gevraagd naar de tijden die je op elke afstand verwacht te lopen. De serie-indeling 
wordt gebaseerd op deze tijden, zodat in de series atleten van ongeveer gelijk niveau lopen, wat de kans op 
optimale prestaties vergroot.   

Sport2000 Amersfoort (http://www.sport2000amersfoort.nl),  Sint Jorisplein 21 in 
Amersfoort, is opnieuw onze hoofdsponsor en heeft de  prijzen ter beschikking gesteld. 
De 1e prijs: 1 paar hardloopschoenen t.w.v.  €150 en er zijn waardebonnen voor de plaatsen 2 
tot en met 10.  Verder is er nog een waardebon van €50,- beschikbaar voor degene die het 
dichtst bij de eigen voorspellingen over de te lopen tijden zit.  

In 2011 is er een filmverslag met de titel  “A.V. Triathlon en de baancompetitie” gemaakt. Wij hebben dat voor 
alle deelnemers aan de competitie van 2012 op een 2GB USB-stick gezet. Deze stick kan op 13 maart tegelijk 
met het startnummer afgehaald worden. 

Voor 2012 zijn de datums als volgt: 

Dinsdag 13 maart  5000 m, afhalen startnummer en USB-stick 
Dinsdag 27 maart  3000 m 
Dinsdag 24 april  5000 m 
Dinsdag 15 mei  1500 m 
Dinsdag 29 mei  800 m en de prijsuitreiking 

Start van alle wedstrijden: 20.00 uur 
Locatie: Atletiekbaan Schothorsterlaan 
Voorinschrijven tot en met 11 maart 2012: http://baancompetitie.avtriathlon.nl  
Na-inschrijven is niet mogelijk! 
De kosten bedragen € 10,00 voor de hele serie, inclusief USB-stick.  
 
Tot ziens op 13 maart 2012!! 
 
Namens A.V. Triathlon – De Amersfoortse Baancompetitie 

Gerard Smink en Bert Geelmuijden (baancompetitie@avtriathlon.nl)  

Trainen voor de halve,en de hele marathon en 10 km.



Op 12 april 2009 is onze goede vriend
en ultraloper André van de Vliert van
ons heengegaan. Ter nagedachtenis
aan hem organiseren we op zondag
11 maart de derde editie van André 's
Kromme Rijn Marathon. Een groeps-
loop, die net iets langer dan een ma-
rathon is. We lopen over het Jaagpad
langs het mooie parkoers van de
Kromme Rijn met de passage van
André 's bank als speciaal moment. 

Dit jaar zullen we weer gebruik
maken van de atletiekbaan Maar-
schalkerweerd in Utrecht. Echter deze
is een klein stukje verplaatst naar een
nieuwe locatie. Het nieuwe adres is:
Mytylweg 79, 3585 LK Utrecht. 

Actuele informatie
betreffende par-
keermogelijkheden,
de route naar de
nieuwe atletiek-
baan en de bus tij-

den langs de route, volgt binnenkort
op de website http://akrm.nl. Er is
weer kleed- en douchegelegenheid
en na afloop bestaat de mogelijkheid
om in de kantine nog wat na te pra-
ten. 

We hanteren een deelname limiet
van 100 lopers. Dit is noodzakelijk om
de loop veilig te houden. De veilig-

heid van de deelnemers staat voorop.
Het soms vrij smalle en modderige
pad kan plaatselijk verraderlijk zijn,
het toelaten van nog meer deelne-
mers lijkt ons om die reden niet ver-
antwoord. We raden daarom
iedereen aan om op schoenen met
een goed profiel te lopen.  Er  is een
vijftal verzorgingsposten langs het
parkoers. Het is mogelijk een ge-
deelte te lopen. Je moet dan wel zelf
voor vervoer terug zorgen. 

Voor de AKRM hanteren we weer een
inschrijfbedrag van €5,- Het inschrijf-
geld kan worden voldaan op de dag
zelf. Het geld dat overblijft, gaat naar
een goed doel. Dat goede doel is op
verzoek van Inge wederom de Hart-
stichting. Na de AKRM van 2011 heb-
ben we € 300,- naar de Hartstichting
kunnen overmaken. 
Voorinschrijven kan via onze website
http://akrm.nl met gebruikmaking
van het inschrijfformulier. Inschrijven
is mogelijk tot en met 29 februari
2012. Als je vragen hebt, kan je ons
bereiken onder het email
akrm.org@gmail.com. Graag zien we
je op 11 maart om er samen een
mooie loopdag van te maken. De
start is om 10:00 uur vanaf de Atle-
tiekbaan Maarschalkerweerd. 

Peter Lissenberg 
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D e r d e  K r o m m e  R i j n m a r a t h o n  

Schrijf je nu in:

http://akrm.nl

E g m o n d ,  a l t i j d  w e e r  d a t  E g m o n d

Pas op de terugweg bedenken we dat
we niet eens als groep op de foto staan.
Hoe moeten we nu aan de thuiswacht
overbrengen, hoe gezellig, sportief en
zonovergoten het was, daar in dat pitto-
reske Egmond op de tweede zondag in
januari? Volgend jaar een nieuwe po-
ging doen? 
Ons halve-marathon-avontuur begon
een aantal maanden daarvoor. Tijdens de
zaterdagse bostraining werd het idee ge-
boren om met een aantal lopers uit de
groep Ruud/Joop mee te doen aan deze
winterklassieker, die bekend staat om z’n
snijdende wind, aanspoelende kwallen

en smalle duinpaadjes. En zo geschiedde:
een zevental lopers (plus de zoon van Ge-
rard) stond op 8 januari in de startvakken
op de boulevard te wachten op het ver-
lossende schot. Ieder met z’n eigen voor-
bereiding, verwachting en ervaring. Voor
mij was het de zesde keer, dus het par-
cours had geen verrassing meer in petto. 

Maar voor de meesten was het nieuw:
de hobbelige straten van Egmond-dorp,
het zachte zand bij de strandopgang, de
kilometers lange loop langs de bran-
ding, de klim door de duinen, de wat
saaie Van Oldebarneveltweg, en tja, tot



Gerard
Deze  dikke pil van 1,9 kg levert  Koos
mij  als sinterklaas-surprise op 7 de-
cember. Gelukkig vergist hij zich met
onze recensie-inleverdatum en mag ik
ook de kerstdagen en oud &nieuw ‘Al-
tissen’. En meteen een prima gelegen-
heid om ons te vluchtig doorgekeken

25-jarig jubileumboekje (van slechts
400 gram) ook er naast te leggen.
Want het is echt een sportgeschiede-
nisboek! En ook over onze eigen club
……want  het gedenken van  50 jaar van
Altis  is onlosmakelijk verbonden met
het verleden van onze A.V. Triathlon.
Vrijwel elk document uit die woelige
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jaren ‘83-’85 lijkt te zijn opgespoord en
afgedrukt. Jeugdherinneringen voor in-
siders en bijna niet te bevatten ruzie-
nieuws voor diegenen die er niets van

hebben
meegekre-
gen. Aan
de afschei-
ding van
onze club
van Altis
zitten dan
ook treu-
rige kan-
ten. Wat

een energieverlies! Maar hoe kan het
ook anders daar waar eerder onderling
sportgedonder vooraf ging. Altis zelf
had zich namelijk ook al eens afge-
splitst van AAV (Amersfoortse Atletiek-
vereniging). Dat A.V. Triathlon- achtige
schisma speelt zich af in 1961.  Be-
stuurslid Wim van Essen van Altis
wordt zelf door de KNAU veroordeeld
tot een half jaar schorsing als atleet en
hij mag een jaar geen bestuursfuncties
uitoefenen!  En waarvoor? ……voor ron-
selen !  

Het is dezelfde Wim, die later op zijn
beurt onze Koos Rademaker van het-
zelfde beschuldigt voor onze net opge-
richte A.V.T.  En nog verder in het
verleden is er al in 1970 een afschei-
ding onder de naam Spike ’71. Dit leidt
zelfs tot handtastelijkheden door een
Altis-bestuurslid bij de Nieuwjaars-
volkscross waar een Spike ’71 met idem
trainingspak door hem wordt belaagd.
Zo zie je maar dat daar waar niet goed

opgeloste ruzies woedden, de toe-
komst vaak ook ruziemakend wordt
vervolgd.  Gelukkig is na jaren de ver-
standhouding tussen onze club en Altis
behoorlijk verbeterd. Al heeft dat lang
geduurd, mede omdat de aanleg van
het sportpark met atletiekbaan veel
later de onderlinge verhoudingen ook
weer op scherp zet. Eén van onze man-
nen bij de oprichting van A.V.T. is een
zekere Koos R., die zich onherkenbaar
met stropdas en overhemd heeft ver-
momd. Met gevouwen handen ‘draagt
hij voor’ in wat vast toen nog de Amers-
foortse Courant heette. Hij spreekt dan
al de profetische woorden: “Ik hoop op
een collegiale concurrentie op die ge-
bieden waar Altis en Triathlon elkaar
overlappen.”  Hij, Gerard Smink, Eliza de
Neef, Leo van Kuyk, Dick Sperling en
Nanja van Beek vormen het eerste be-
stuur van de nieuw opgerichte club en
diezelfde namen vind je dan ook terug
in dit boek. 
Maar ook de recreatiegroep-trainsters
Anneke Ra-
demaker, Jos
Sperling en
Zwany
Smink bla-
zen in die
tijd hun par-
tijtje bij het
rumoerige
ontstaan van A.V.T. mee. In ieder geval
spreekt Evert van Essen (vast de zoon
van….) in het Altisclubblad van maart
1985 verzoenende woorden over de
splitsing.  Hij  roept  op tot aanvaarding
zoals de situatie met A.V. Triathlon is.

B o e k b e s p r e k i n g   

Ontmoet je Gerard Beijen dan is de kans groot dat het
gespreksonderwerp op boeken terecht komt. Tref je
Koos Rademaker dat zal het geen verbazing wekken
dat het onderwerp sport aan de orde komt. Ditmaal
kwam in handen van deze recensenten van boeken
over hardlopen: 50 jaar Altis, verschenen najaar 2011.

Koos: Een boeiende

en mooi opgemaakte

bundel Amersfoortse 

atletiekgeschiedenis.

Gerard: Een waarde-

vol boek dat ook onze

eigen geschiedenis

behoorlijk objectief

in kaart brengt

slot de Bloedweg, die z’n naam niet mee
heeft maar best te doen is (goed op je
arm inzet letten, zegt Ruud dan). Op dat
moment stikte het alweer van het pu-
bliek en ook de blaaskapel liet de longen
niet onberoerd. De bordjes tellen hier af:
nog 400 meter, 300, 175… omhoog, om-
hoog, de boulevard weer op, waar de
vuurtoren stoïcijns uitkijkt over die
12.500 lopers aan de halve- en kwart
marathon. 

De klok komt in zicht, wat wordt de
eindtijd? Voor ieder van onze groep
werd het een resultaat waarmee je voor
de dag kunt komen (zie uitslagen ach-
terin), met grote dank aan het windje in
de rug op het strand. Mij scheelde het zo

tien minuten, kun je nagaan… De
douches waren dun gezaaid, dus het
werd provisorisch opfrissen. En na de
snert, worstenbroodjes en appelbeig-
nets sloten we aan in de rij voor de bus
pendels, om in alle rust de thuisreis te
aanvaarden. Egmond: het kost je een
dag, maar is het beste begin van het
nieuwe jaar. Onderweg liep ik een tijd
achter een Oosterbuur, met op z’n rug
de tekst ‘Der Schmerz geht. Der Stolz
bleibt.’ En zo is het bij hardlopen maar
net! 

Christl Korzelius,
mede namens Ruud, Vera, Douwe-Jan, 

Gerard (en Martthijs), Lotte en Erik. 

Kijk ook op www.egmond-halvemara-
thon.nl. In 2013 op zondag 13 januari. 



h a r d l o p e n18

Gaasterlan-Run te Balk 8 km 24 december
1 JanWillem Nieboer 28:08

Kerstloop Enschede 10 km 26 december
4 Hans Rawee 39:09

Sylvestercross te Pijnenburg 31 december
Vprom +Vsen ca 6300m

22 Sandra Wassink 28:49
Mprom + Msen ca 10800m

44 Martijn van Rijn 40:50
Vsen ca 6300m
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Hij verlaat de negatieve benadering,
waar volgens hem Altis niet beter van
wordt en hij vindt dat een kwestie van
fatsoen. Vooral omdat er ouders naar
A.V.T. zijn overgegaan, waarvan de kin-
deren bij Altis blijven trainen.

Opvallend is dat in beide boeken geza-
menlijke triatlon-coryfeeën naar voren
worden gebracht. Zo is Irma Zwartkruis
uitgebreid beschreven, die in beide
clubs furore heeft gemaakt. Dat geldt
eveneens voor hun en onze ultraloper
Adrian Ligtvoet, (bij Altis nog Adriaan
genoemd). Hoewel Adrian in het Altis-
boek wordt geroemd om zijn be-
roemde 100 km
sponsorloop op de
baan, komt er later
toch ook weer een
treurig einde aan zijn
ruimhartige inzet als
trainer voor sporters
van beide clubs. Adrian
krijgt van de Techni-
sche Commissie in au-
gustus in 1985 te
horen dat “hij niet te
handhaven is.”  Beminnelijke Adrian
kiest uiteindelijk met pijn in het hart
toch voor onze club. Naast de moeilijke
ontstaansgeschiedenis van beide clubs
is er gelukkig ook ruimte voor bezielde
sporters om te switchen en te genieten
van het sporten. Het boek laat, mooi
vorm gegeven, en enthousiasmerend
de geschiedenis van Altis aan je ogen
voorbijtrekken. 
Een waardevol boek dat ook onze eigen
geschiedenis rustig, uitgebreid en be-

hoorlijk objectief in kaart brengt. In de
291 pagina’s wordt er genoeg ruimte
besteed aan ook talloze Altis-sportflit-
sen- en festijnen. En net als bij ons krij-
gen ‘bijzondere figuren’ een
ereplaatsje. Lezen is dit keer zeker aan
te bevelen. En leg je A.V.T.-jubileum-
boekje er nog eens naast!

Koos
Deze maand een bijzonder boek op de
recensietafel, namelijk van onze jubile-
rende locale collega atletiekvereniging.
Het toeval (?) wil dat ik in beide vereni-
gingen ooit in het bestuur zat. Dus dan
lees je extra geïnteresseerd. Want aan

de hand van zo’n boek
kun je redelijk goed in-
schatten hoe de sfeer in
een vereniging is. En
worden er gebeurtenis-
sen weggemoffeld mis-
schien of gekleurd
weergegeven? 
Allereerst het uiterlijk.
Altis mag vormgever
Hans Bulthuis wel eeu-
wig dankbaar zijn. Want

hij heeft er een zeer professioneel ge-
heel van gemaakt, op A4 formaat. Niet
lukraak volgeplempt met foto’s en her-
inneringen, maar duidelijk gestructu-
reerd en rustige opmaak. Met als fraai
detail een oranje bladwijzerlint.
Dan inhoudelijk. Het boek verhaalt ui-
teraard van de rijke geschiedenis van
de 50-jarige. Een sportvereniging is een
sociaal platform, een rustpunt voor
sporters en vrijwilligers. Veel foto’s van
blije mensen die zich ontspannen of

Hilarisch  is de 

aansporing om 

na een training 

toch vooral 

te douchen!

U i t s l a g e n  h a r d l o p e n tot 17 januari

Voor het verwerken van de uitslagen is het belangrijk dat je bij het inschrijven de naam van de ver-
eniging (Triathlon, met een h) opgeeft, anders heb je kans dat je niet in de uitslagenlijst voorkomt.
Jullie kunnen mij uitslagen mailen op het volgende e-mail adres: uitslagen@avtriathlon.nl Deze
verwerk ik dan in de uitslagenlijst voor Lopende Zaken en indien nodig op de website van AVT

Jos Gloudemans

juist erg inspannen. Hilarisch en ty-
pisch tijdgebonden is de aansporing in
het Altis clubblad uit 1963 om na een
training toch vooral te douchen!
Het nadeel van veel gedenkboeken, en
daar doen die van Altis en van 25 jaar
A.V.T. niet voor onder, is dat het vele ver-
halen en foto’s betreft, maar weinig
concrete informatie. Ik vind dat een
statisticus in zo’n redactie niet zou mis-
staan, met andere woorden, vergeet
niet dit element: opname van tabellen,
diagrammen e.d. met aantallen leden
in de loop der tijd, leeftijdsopbouw,
weergave van geleverde prestaties etc.

Het valt direct op: het T-woord wordt
absoluut niet gemeden. Liefst 16 pagi-
na’s lang wordt “de grote onenigheid
waaruit tenslotte Triathlon is ontstaan”
zo objectief mogelijk weergegeven.
Met tal van krantenknipsels, waaron-
der ingezonden brieven van o.a. Richard
van Egdom en Tinus van Erp. Uitvoerig
gedocumenteerd en zo neutraal moge-

lijk beschreven. Een scheiding doet pijn,
net als in een huwelijk. En het meest
nog bij de partij die verlaten wordt. In
dat licht bezien, kan ik niet anders con-
cluderen dan dat Altis veerkracht heeft
getoond en definitief een streep heeft
gezet onder de onverwachte splitsing
van 1-1-1985. Het verleden is verwerkt
en alleen op die manier kan zelfbewust
de toekomst in worden gestapt. En kun
je een betrouwbare partner of bondge-
noot zijn, zonder verborgen agenda.
A.V.T.-ers zullen in dit jubileumboek di-
verse namen van leden tegenkomen
die van  beide verenigingen lid zijn ge-
weest, zoals Ton Duits, Adrian Ligtvoet
(liep als Altis lid de 100 km op de 300
meter gravelbaan in 8:14), Aart Bakker,
Elisabeth de Nooijer, Paul Vos e.a. en ui-
teraard het A.V.T. oprichtingsbestuur en
de eerste drie trainers (v). 
Een boeiende en mooi opgemaakte bun-
del Amersfoortse atletiekgeschiedenis.
Dit jubileumboek is te koop bij Altis voor
€ 10 en ook in onze kantine ter inzage.
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5 Rose-Minke Schure 31:32
V35

10 Acacia Falkena 29:30
V45

4 Susan Hagevoort 28:57
7 Yvonne van Keulen 31:08
8 Tinie Witte 35:05

V55
8 Ans Olde Meule-Oude Lu 41:44

Msen ca 8400 m
20 Joshua Groen 32:10
22 Sven Duits 33:10
40 Willem Smink 38:09
41 Laurens de Blauw 38:39

M45
24 Rob Kleyweg 34:45
38 Arjan Stegeman 36:49
52 Peter Bos 38:39
72 Richard van Klooster 43:05

M55
12 André Koeslag 37:26
17 Klaas Schaafsma 39:15
21 Wim van Ravenhorst 39:42
28 Jaap de Vries 43:39

M65
6 Gerard Smink 41:41

Businessloop ca 8000m
1 JanWillem Nieboer 31:59

Msen ca. 3200 m
29 Michel Riemersma 11:57
82 Max van Essen 13:40

Prestatieloop 8,6 km
Vrec

10 Gea Bos 43:49
26 Marigje Huygens 46:25
28 Cisca de Weert 46:50
30 Diana van Gent 47:02
34 Martha Meijer 47:19
57 Nienke ter Weijden 49:21
68 Marja Koster 50:16

101 Trix de Vries- van de 51:46
102 Joke Mannien 52:01
143 Floortje Hanneman 54:28

Mrec
65 Erik Hartman 38:33
77 Jantinus Ziengs 39:00

151 Jack Ambags 41:19
199 Jan van der Ven 42:34

269 Bart Niesten 43:57
278 Henk Oosterhof 44:15
342 Roel van Ee 45:52
388 Edwin Smink 46:53
404 Marco Horst 47:09
511 Ries de Beer 49:24
554 Albert Veenendaal 50:20
604 Marcel van Rooijen 51:56
631 Peter Slagter 52:55
665 Marten W Loedeman 53:52

Prestatieloop 5,7 km
Vrec

6 Marianne Buikema 31:19
37 Marenne Terlingen 36:15

120 Isabel Struik 41:25
Mrec

Tom Huygens 34:01
101 Duncan Wouterson 35:25
106 Wim van Munster 36:03

Meinte Wildschut 36:15
136 Wim Vermeulen 37:22

Prestatieloop 3 km
Vrec

102 Helen Van der Veen 23:17

Oliebollenloop Schoonhoven  15km 31 dec.
39 Ruud de Boer 1:05:18

Oudejaarscross Almelo 10 km 31december 
2 Hans Rawee(M45) 39:23

Florijnwinterloop te Woudenber 7 januari
25 km
Vsen

2 Nicole Philippens 1:50:05
4 Rose-Minke Schure 2:13:47
5 Andrea van Maanen 2:22:02

Msen
10 Jöran van der Ploeg 1:50:06

M40
10 Mik Borsten 1:44:39
11 Wouter Zondervan 1:44:52
14 Arjan Stegeman 1:47:21
18 Peter Verbeek 1:53:42
21 M Hienekamp 1:55:39

M50
5 Samuel Quartey 1:27:12

17 Koos Rademaker 2:03:06

h a r d l o p e n20

50 Joop Welter 2:22:00
54 Joop Dekkers 2:24:39
55 Jos Kosterman 2:29:11
59 Martin van Westerlaak 2:33:26

16,1 km
Vsen

1 Evelien Broeke 1:05:21
9 Diana van Gent 1:20:24

V40
2 Susan Hagevoort 1:06:45

13 Marja Koster 1:28:53
35 Marjolein van Dijk 1:34:55

V50
2 Gea Bos 1:17:04
4 Janny van de Berkt 1:19:35
6 Marie-Anne Vos 1:21:28

24 Petra Bosman 1:37:38
30 Anny olde Meule 1:45:57

Msen
3 Michel Riemersma 56:13
5 Martijn van Rijn 58:36
6 Henk Ruiter 58:48
7 Erik van den Broek 1:00:10

27 Bert Wallet 1:10:29
64 Bas Wijdeven 1:32:03

M40
35 Erik Hartman 1:11:43
79 Harmen van Zwol 1:19:12
85 Hans van Zutphen 1:21:58
94 Marc Galestin 1:24:07

M50
5 Hans Donker 1:04:31
7 Adrie van Graafeijland 1:05:06
8 Jan Klomp 1:05:43

10 Hans Bos 1:07:29
11 Bernard van den Berg 1:08:23
12 Wim van Ravenhorst 1:10:09
20 Joop Aalbers 1:12:48
24 Tim Prinzen 1:13:58
28 Peter Hendriksen 1:14:51
30 Ed Zijlstra 1:15:43
38 G van de Berkt 1:16:49
42 Leendert Vreeman 1:17:59
59 Jaap de Vries 1:21:19
69 Hans Kuypers 1:23:11
74 K Schaafsma 1:24:57
76 Albert Veenendaal 1:24:45
80 Michiel Bunnik 1:25:37

90 Hans Inkenhaag 1:26:27
113 Dirk Zijp 1:31:43
119 Harry Sysling 1:34:24
131 Wim van Munster 1:38:33

10 km bosloop
Vsen

5 Sandra Wassink 44:43
6 Roos Smink 46:00

39 Ilona Kreeft 58:34
V40

49 Ansjelien Homan-Brunde 1:01:37
51 Marjan ter Haar 1:02:17
52 Silvia Verboom 1:02:25
53 Marieke de Korte 1:02:55

v50
6 Astrid van der Laarse 55:08

35 Riekie de Vet 1:06:29
Msen

82 Sebastiaan van den Bro 54:04
M40

2 JanWillem Nieboer 37:22
4 Jeroen van de Calseijd 40:43

12 Jantinus Ziengs 44:25
53 Roel van Ee 51:42
58 Patrick Schuurman 51:54
95 Arjen Wierikx 56:40

102 Peter Baarsma 57:25
133 Nico Mulder 1:03:14
140 Wilfred van den Heuvel 1:09:14

M50
2 Peter Schipper 39:32

12 Henk Geurts 45:57
17 Erik Verzaal 47:33
66 Gerard van Daatselaar 56:23
93 Niek Govers 58:16

121 Cor van Dalen 1:05:17
123 Ben Philipsen 1:05:52

5 Km bosloop
Vsen

9 Margo Maasman 22:32
48 Desiree de Ronde 28:57
65 Inez van Gijlswijk 29:42

Msen
73 Tim de Graaff 23:17

105 Ries de Beer 25:37
149 Duncan Woutersen 26:58



Halve van Egmond 08 januari
Halve marathon wedstrijd
Vsen

33 Lotte Bouma 1:47:04
42 Karlijn van Rooijen 1:45:35
45 Rose-Minke Schure 1:56:19

V40
26 Christl Korzelius 1:49:41

V45
52 Ineke van den Berg 2:16:36

M40
144 Hajo Jonker 1:40:10

M45
60 Peter Kuijper 1:32:58
93 Raymond Oorthuis 1:38:13

118 Evert van Reenen 1:41:22
M55

17 André Koeslag 1:30:29
149 Frits de Gier 2:11:50

Halve marathon recreatie
Vrec

199 Vera Boomsma 1:50:19
213 Cisca de Weert 1:50:45

Mrec
599 Jelle Roes 1:37:15

1428 Marcel van Burgsteden 1:43:12
1975 Ernst Pommerel 1:46:21
2894 Ruud van den Eshof 1:51:32
3235 Gaby Suvaal 1:53:25
3576 Jan Ausum 1:55:27
4082 Erik Droog 1:58:17
4110 Gerard Hogerwerf 1:58:29
4144 Douwe-Jan Bakker 1:58:42
4511 Paul Verhaar 2:01:24
5514 William van der Riet 2:18:00
Kwart marathon wedstrijd
V40

3 Mariska Lagerweij 1:03:22
V45

1 Tinie Witte 55:19
V55

1 Martha Meijer 55:42
M40

5 Marco Horst 55:42
Kwart marathon recreatie
Vrec

774 Patricia Horst 1:09:51
Mrec

177 Robbert Dirksen 54:08

1079 Arie van Rijssel 1:22:35

Woolderesloop Hengelo 10km 8 januari
3 Hans Rawee (M40) 37:32

BAV Wintercup te Baarn ca.10km 15 januari
V35
einduitslag cup

2 Acacia Falkena 0:43:42
2
V40

3 Christl  Korzelius 0:48:26
2
V50

2 Marie-Anne  Vos 0:50:32
2
M35

12 Michel  Besseling 0:39:56

M40
6 JanWillem  Nieboer 0:37:22

3
12 Raymond Oorthuis 0:42:27

10
M50

10 Bernard Wouters 0:41:36
M55

3 Paul Vos 0:38:28
3

5 André Koeslag 0:41:04
5
M65

1 Gerard Smink 0:46:25
10
Recreanten
V35

1 Diana van Gent 0:49:49
V40

9 Desiree de Ronde 0:58:19
V45

3 Marja Koster 0:52:42
V55+

1 Astrid van der Laarse 0:52:22
M50

11 Leon Broere 0:48:42
15 Harry van Keulen 0:53:37

M55+
3 Theo  Groot 0:45:03
4 Erik Verzaal 0:45:36

h a r d l o p e n22 j e u g d 2 3

G e f e l i c iteerd , j a r igen in fe b r r r . . .u a r i

1 Maura te Grotenhuis
2 Thomas van Ginneken
3 Max van der Riet
7 Joris van den Hoven

Aricia Limburg
14 Lise Vooijs
15 Camu Prins
16 Marten Prince

Jisca Boot
17 Arthur van Essen

Annika Schuurman
19 Julia Jamin
22 Luca Lambooy
23 Femke Bol
26 Lucas van der Vat
28 Imke Wassink
29 Lukas Bos

A
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j e u g d 2 5

Ik, Sven kwam bij de gymzaal aan. Het was hartstikke leeg. Ik dacht
ben ik vroeg of zo? Toen kwam John aangelopen en zei : je bent de eer-
ste. Uiteindelijk bleek ik ook de laatste te zijn. Iedereen had kerstfeest
op school. Omdat John hierna nog een uur training moest geven, gin-
gen we niet naar huis. Ik mocht van John alle dingen doen die ik het
leukst vond. John vroeg ook nog
aan mijn broertje en zusje of zij
misschien mee wilden doen. Dat
wilden ze graag. We gingen op het
wandrek klimmen en sprongen er
van heel hoog af. De dikke mat lag
er gelukkig onder. Daarna spron-
gen we met z’n 3-en met een aan-
loop op de dikke mat. Hij schoof
dan ver weg. Zo gingen we de hele
zaal door. Daarna stond de mat
rechtop en liepen we ertegenop,
klommen erover heen en kwamen
op de kast. Toen gingen we lopen
tussen palen door, over banken heen en nog
allerlei dingen. Aan het eind nog ring werpen en voetballen. 
John bedankt voor deze super leuke training namens de hele familie!
Zo’n training willen we nog wel eens, maar in 2012 zal het de laatste
week voor Kerst wel veel drukker zijn.

Sven, Marit  en Arvid Jansons (pup A2, B en D) 
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Zoek de volgende
woorden

Meisjes Junioren D1
Fleur Praas 50m           7.75s

60m           9.19s
Jongens Junioren D2
Rick Hollestelle 50m          7.65s

50mH          9.13s
60m          9.04s

verspringen        4.36m

Jongens Junioren C
Hilbrand Wouters 60m          7.68s

Meisjes Junioren B
Yara Gast 50mH          8.43s

60m         8.58s
Meisjes Junioren B
Aniek Wolsing 50m         7.49s

60m         8.58s

1e Vrijdagavond indoor, 23 december 2011 te Utrecht
Super c l u b
Mijn naam is Sanne, ik woon in Vathorst en ben 8 jaar. Ik ben 4 maan-
den lid van A.V. Triathlon en heb een leuke groep en trainer (Yara). De
Sylvestercross vond ik best zwaar omdat het moeilijk is om snel te
lopen met het duinzand. Het weer werkte wel mee en bleef het droog.
Ik ben blij met de 10e plaats omdat ik nog maar net begonnen ben, het
kan nu alleen maar beter worden! Ik ben ’s middags met mijn vader en
zusjes mijn moeder aan gaan moedigen,  die houdt ook van hardlopen.
A.V. Triathlon is een superclub en jullie zullen nog veel van mij horen,

Groeten, Sanne Bakker Schut (M pup B)

De a l l e r l e ukste training van het j a a r

Marit, Sven en Arvid Jansons

d
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Jongens Pupillen C
12 Jesse van der Veen 7:35
13 Demian Schimmel 7:49

Meisjes Pupillen C
3 Nina van der Vat 7:03

16 Senna Vroeman 8:55

Jongens Pupillen B
13 Jibbe Teeuwisse 6:43

Meisjes Pupillen B
10 Sanne Bakker Schut 7:16
11 Kaixin Tensen 7:26

Jongens Pupillen A
20 Timo Klabbers 6:31

Meisjes Pupillen A
23 Talitha Bouwman 6:38
43 Femke van der Veen 11:02

Meisjes Junioren D
37 Aricia Limburg 11:43

Jongens Junioren C
3 Kelide Aminboru 7:25

Jongens Junioren B
22 Lukas Bos 15:40

j e u g d2 6

Ik heb meegedaan aan de cross van 7 ja-
nuari. Het was erg leuk en er waren veel
kinderen. Ik moest om 15:15 starten. Er
waren erg veel jongens en ik stond ach-
teraan. Toen het startschot ging leek het
net of er een levende Chinese muur voor
mij liep. Verder ging het goed en liep ik
lekker. voor mij was dit een leuke cross.
en het werd nog leuker toen je broodje
worst kon bestellen.

Peter Uljee (J pup A2)

j e u g d 2 7

Sy lvester c ross , 31 de c ember 201 1 te Soest

Jongens Junioren C
Hilbrand Wouters,
50m 6.73s
60m 7.89s

Meisjes Junioren D1
Fleur Praas,               
verspringen 4.40m
Aricia Limburg,       
50m 7.90s

Jongens Junioren D2
Rick Hollestelle,
60mH 11,23s
60m 9.20s
hoogspringen 1.42m
verspringen 4.73m

2 e Vri j d ag avond indoor , 6 j an. 2012 te Utre cht

Indoor Omnisport, 7 j anu a r i 2012 te Ape l doorn
Jongens Junioren B
Marius Wouters
hoogspringen.     1,75 (9e van de 16)

Meisjes Junioren B
Yara Gast,
Hoogspringen 1.45m (12e van de 17)
60m 8.47s
60mH 9.85s

Ik ben die morgen voor de wedstrijd nog even snel met mijn vader naar
Run-to-day gereden voor nieuwe spikes. Na een week met veel wind en
regen dacht ik die wel nodig te hebben. Gelukkig was het droog toen we
aankwamen. Tijdens het inlopen zag je wel gladde plekken waar je
extra moest opletten. We moesten 2 ronden van 1500m. Het was bij de
start redelijk fris door de wind maar gelukkig wachtte de starter niet
lang met het startschot. Je weet van elkaar wel ongeveer hoe hard je
loopt maar het blijft toch altijd spannend met wind, boomstronken,
takken, heuveltjes en modder. We kregen ook nog een buitje maar dat
viel uiteindelijk mee. Ik kon Guus eerst voorblijven maar met zijn lange

start jongens pup A (foto Henk Jan van Boeijen)

Alti j d weer spannend

Chinese muur



benen liep hij me toch voorbij en pro-
beerde hij nog een jongen van Clyto-
neus in te halen. Met vier van
Triathlon zijn we bij de eerste tien
geëindigd, best wel lekker. De over-
winning ging naar Kelide, die met een
grote glimlach en met een enorme
voorsprong over de finish kwam.

Menno Dieke (J Jun C)

j e u g d2 8

27 Ida Raadgever 8:43

MEISJES JUN D1 1500m
6 Fleur Praas 6:40
11 Femke Bol 7:00
16 Willemijn Giltaij 7:19
18 Mirre de Vor 7:27
19 Saskia Kemmeren 7:28
28 Marit Bomhof 7:47
32 Aricia Limburg 8:03
34 Lonneke te Kloese 8:15
36 Sandra Haitsma 8:54

JONGENS PUP MINI  1000m
1 Arvid Jansons 6:00
3 Mathijs Haitsma 6:38

MEISJES PUP MINI  1000m
4 Isa v.Sintemaartensdijk 6:56
5 Sanna Vroemen 7:01
6 Danne Teeuwisse 7:47
7 Indyra Jonkers 7:55

JONGENS PUP C  1000m
5 Gijs Broere 5:39
6 Jonah Broer 5:41
19 Hugo v.Westerneng 6:08
24 Demian Schimmel 6:23
27 Floris van Schagen 6:30
28 Jesse van den Veen 6:32
35 Daan Tuncer 7:32

MEISJES PUP C  1000m
1 Annelou Praas 5:26
4 Nina van der Vat 5:56
5 Lena Broere 5:58
9 Meike Stoter 6:29
16 Daan Blijenberg 6:56

JONGENS PUP B  1250m
5 Mark Hollestelle 6:09
3 Jibbe Teeuwisse 6:26

15 Lucas van der Vat 6:31
34 Finn Meinhardt 7:24
36 Walt Kraeger 7:47

MEISJES PUP B 1250m
11 Maura te Grotenhuis 7:01
14 Chaja Plochg 7:10

19 Sofia Cola 7:18
21 Kendra Limburg 7:21
22 Kaixin Tensen 7:23
24 Sanne Bakker Schut 7:23
25 Marit Jansons 7:31
27 Bowy Kramer 7:36
32 Aafke van Roon 8:03
33 Emma te Winkel 8:41
34 Lise Vooijs 9:02
35 Myrthe van de Grint 9:10

JONGENS PUP A1 1250m 
2 Ton van Mameren 5:22
4 Marten Prince 5:46
8 Daan School 5:54

10 Joris v. d. Hoven 5:57
14 Rens Versnel 6:21
17 Brun Stöver 6:25
21 Mart Dummer 6:45
28 Patrick Meskes 6:56
29 Wouter Haitsma 6:58
44 Naim Verboom 7:43

MEISJES PUP A1 1250m
3 Sophie Praas 5:47

11 Roos Prins 6:33
12 Isabel Cola 6:34
18 Isa Immink 6:49
30 Mette Roex 7:38
36 Katelijne v d. Brink 8:00
37 Femke v. d. Veen 10:01

JONGENS PUP A2 1250m 
7 Faas van den Ven 5:32

11 Sven Jansons 5:41
13 Camu Prins 5:47
32 Daan van Brussel 6:32
36 Rens Pieters 6:38
41 Lars Rijnsberg 6:51
43 Peter Uljee 6:57
44 Timo Klabbers 7:10

MEISJES PUP A2 1250m 
10 Talitha Bouwman 6:12
15 Merle Meinhardt  6:29
16 Nathalie Leushuis 6:31
30 Jennifer v. d Hoek 7:18
31 Isa Koster 7:25
34 Robin Dieke 8:19

j e u g d 2 9

JONGENS JUN B 4000m 
2 Lukas Bos 14:58
9 Thierry Belt 16:45

10 Vincent v. Roomen 16:59
11 Roel Kooi 17:20

MEISJES JUN B 2500m
1 Lotte van der Velde 11:35
5 Mei Nelissen 12:05
6 Caitlin van Gessel 12:23

JONGENS JUN C 3000m 
1 Kelide Aminboru  10:32
6 Thomas v.d.Vooren 11:54
8 Guus Kooi 12:13
9 Menno Dieke 12:26

13 Wim Vonk 13:02
19 Dirc Stöver 13:37
23 Tim Machiels 14:03
27 Merijn van Essen 14:45
30 Keenan Veld 15:30
36 Patrick van Oostrom 16:23

MEISJES JUN C 2000m  
6 Nanou Vos 10:19

10 Annika Schuurman  10:46
15 Imke Wassink 11:06

16 Kaleigh van der Wilt 11:06
17 Marlies Meijer 11:14
21 Odile Verzantvoort  11:26
22 Lotte Kuiper 11:32
28 Emma v. den Berge 12:30
29 Meike Schipper  12:32
32 Anika van Gessel 13:18

JONGENS JUN D2 2000m
5 Joppe Stokvis 9:05
6 Reinder Prince 9:07

16 Rick Hollestelle 10:14
19 Arthur van Essen 10:27
24 Yannick Tourne 11:06

JONGENS JUN D1 2000m
12 Gerben Schipper 10:23
13 Jerome de Munnik 10:30
18 Carl Wester 10:59
22 Luit Meinen 11:23
23 Marijn Kriegsman 11:28
25 Kylian Jonkers 11:31
35 Maarten Joosten 14:27

MEISJES JUN D2  1500m
17 Shanice Maarschalkerweerd 7:16
22 Meike de Vos 7:40

Junioren C Guus Kooi en Menno
Dieke strijden om de 8e en 9e plaats 

(foto Henk Jan van Boeijen)

2 e Crosscompetitie , 7 j an. 2012 te Amersfoort
e  j
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Jongens Pupillen A2 60m hoog kogel Totaal
4 Camu Prins 10.00 1.20 7.59 1466

Jongens Pupillen A1 60m hoog kogel Totaal
2 Marten Prince 9.89 1.15 6.91 1407

Jongens Pupillen C 50 m ver speer Totaal 
4 Demian Schimmel 10.03 2.54 11.07 662

Meisjes Pupillen A1 60m ver kogel Totaal 
2 Sophie Praas 9.63 3.70 6.55 1434

16 Roos Prins 10.68 3.09 4.40 1015

Meisjes Pupillen B 50m ver kogel Totaal
12 Kendra Limburg 9.95 2.65 2.70 683

Meisjes Pup. C/mini 50 m ver speer Totaal 
2 Annelou Praas 9.23 2.94 9.75 829 
9 Indyra Jonkers 11.89 1.78 5.72 188

j e u g d3 0 j e u g d 3 1

Meisjes tm 7 jaar, 1300m 27 deelnemers
3 Nina van der Vat 6:13

17 Helen Verreck 7:39
24 Danne Teeuwisse 8:29

Jongens tm 7 jaar,1300m 46 deelnemers
19 Demian Schimmel 6:38

Jongens 8 jaar, 1300m 21 deelnemers
6 Jibbe Teeuwisse 5:38

11 Lucas van der Vat 6:05

Jongens 10 en 11 jr,1800m 37 deelnemers
3 Reinder Prince 6:31
9 Faas van der Ven 7:01

Jongens 12 en 13 jr,1800m 23 deelnemers
9 Daniel Bos 6:51

11 Wim Vonk 6:52

Meisjes 14 en 15 jaar,3500m 12 deelnemers
5 Lotte van der Velde 14:48
9 Mei Nelissen 15:26

Jongens 14 en 15 jaar,3500m 7 deelnemers
4 Lucas Bos 11:53
5 Thierry Willigenburg 12:04

Overall klassement BAV Wintercup, Baarn
Meisjes tm 7 jaar, 24 deelnemers
4 Nina van der Vat
19 Danne Teeuwisse

Jongens tm 7 jaar, 39 deelnemers
17 Demian Schimmel

Jongens 8 jaar, 16 deelnemers
4 Jibbe Teeuwisse

Jongens 10 en 11 jaar, 31 deelnemers
1 Reinder Prince

Jongens 12 en 13 jaar, 17 deelnemers
5 Wim Vonk
7 Daniel Bos

Meisjes 14 en 15 jaar, 7 deelnemers
5 Lotte van der Velde

Jongens 14 en 15 jaar, 6 deelnemers
2 Thierry Willigenburg
3 Lucas Bos

I n door 1 4 j anu a r i 2012 te Utre cht Jongens Junioren C 60m
26 Freek van der Weij 9.55

kogelstoten
17 Freek van der Weij 6.23

Jongens Junioren D1 60m 
9 Tjerk van der Weij 9.42
12 Marijn Kriegsman 9.95
15 Kylian Jonkers 10.71

60m horden
3 Tjerk van der Weij 11.42
7 Marijn Kriegsman 12.99
9 Kylian Jonkers DQ

hoogspringen
2 Marijn Kriegsman 1.25
5 Kylian Jonkers 1.10

kogelstoten
6 Tjerk van der Weij 5.87
7 Kylian Jonkers 5.84

10 Marijn Kriegsman 5.40

C pupil Demian Schimmel
(foto Kirsten van Miltenburg)

De start van de C pupillen met links in beeld nr 653 Helen Verreck 
(foto Kirsten van Miltenburg)

3e BAV Winter c up , 15 j anu a r i 2012 te B a a rn



j e u g d3 2 t r i a t l o n 33

I e dere en  e en  hee l  s p or-

t i e f  en  ge z ond  2012

Het is nu 2012. Tijd om wedstrijden
uit te zoeken voor het nieuwe seizoen
en vast de voorpret beleven van het
trainen. Maar eerst is het nog even
wachten op de echte winter en de
sneeuw!!

Toer to cht  MTB  14  j an .

Toertocht met voorrijders; De toer-
tochten met voorrijders zijn voor elk
niveau en voor alle leeftijden, per ni-
veaugroep is er een voorrijder die een
goede tocht rijdt met de groep. Na af-
loop is er een hapje en drankje in het
clubhuis.
Wil je hierbij zijn en/of een fiets
huren voor deze tocht, geef je dan op
via; avtriatlon@hotmail.com

F i e t s en  op  de  in door-

b aan  Ape ldoorn

Op woensdag avond 25 januari gaan
we naar een " vrije" trainingsavond
op de indoor baan in Apeldoorn.
(http://www.baanwielrennen-ade-
laar.org/pagina/tarieven/) 

Wat heb je nodig? Een beetje lef om
in een groep te fietsen, een goede
conditie om hard door de bochten te
kunnen blijven fietsen, een helm, een
setje pedalen en geld om de baan en
fiets te huren.
Heb je vragen of wil je je opgeven,
mail naar avtriatlon@hotmail.com

NTB  25  j aar

In 2012 bestaat de NTB 25 jaar. Van-
wege dit heugelijke feit wordt er op 5
juli in Holten een jubileumfeest geor-
ganiseerd voor alle leden. 
Dit is in hetzelfde weekend als de tri-
atlon in Holten voor de verschillende
afstanden. 
Misschien leuk om er gelijk een leuk
weekend met elkaar van te make

S amen  naar  wed s t r i j den

Sommige mensen vanuit de vereni-
ging, vinden het leuk om te weten
welke wedstrijden er door veel men-
sen gedaan gaan worden, zodat er
met een groep of groepje naar de
wedstrijden gegaan kan worden. Het
is leuk om er dan een sportieve dag

Tr i a t l o n  n i e u w s b r i e f

Hieronder zie je een actueel overzicht met 2e handskleding. Als je 2e handskle-
ding wilt kopen of verkopen mail dan naar wvanderveen@xmsnet.nl (Wilma
van der Veen). Het is ook mogelijk op 18 februari a.s. in het clubhuis weer
nieuwe of 2e handskleding te kopen. 

 
 

 
Artikel 

 

 
Maat/Kleur/bijzonderheden 

 
Vraagprijs 

   
AVT t-shirts (nieuw) Diverse maten € 6,00 
AVT Bidon  € 5,00 
   
AVT shirt (katoen) Diverse kindermaten   p/st €2,50 
AVT shirt (katoen) Mt 134-140 € 4,00 
AVT wedstrijdtop/broekje Mt s/m (voor meisje) € 15,00 
AVT trui  Mt 140 (donkerblauw) € 10,00 
AVT korte tight  Mt L (volwassen) € 2,50 
Short Umbro Mt 140 (blauw) € 2,50  
Spikes – allround Brooks Mt 35 (zwart, zonder puntjes) € 15,00 
Spikes – allround Asics Mt 36 (met puntjes) € 7,50 
Spikes – allround Asics Mt 37 (puntjes vervangen + sleutel) € 15,00 
Spikes – allround Brooks Mt 39 (met puntjes + sleutel) € 5,00 
Spikes – allround Nike Mt 39 (zgan, puntjes, sleutel, tasje) € 20,00 
Spikes – allround Asics Mt 39 (puntjes, sleutel) € 10,00 
Spikes – allround Nike Mt 40 (puntjes vervangen) € 10,00  
Spikes – allround Nike Mt 41 € 10,00 
Loopschoenen Reebok Mt 30 (roze) € 5,00 
Loopschoenen Puma  Mt 31 (zwart) € 10,00 
Loopschoenen Nike Mt 31.5 € 5,00 
Loopschoenen Adidas Mt 32 € 5,00 
Loopschoenen Asics Mt 33 (zgan) € 20,00 
Loopschoenen Asics Mt 35 € 7,50 
Loopschoenen Asics Mt 36 € 10,00 
Loopschoenen Asics Mt 37.5 € 7,50 
Loopschoenen Nike Mt 39 € 15,00 
Loopschoenen Asics Mt 40 € 3,00 
Loopschoenen Asics Mt 40 € 7,50 
Cross schoenen  Mt 40 (rood) € 5,00  
Zaalschoenen Kalenji Mt 31 (zwart) € 10,00 
Zaalschoenen INQ Mt 32 (wit/roze) € 10,00 
Zaalschoenen K-swiss Mt 36 € 6,00 
Zaalschoenen Pro-touch Mt 39 € 20,00  
 

2 e h ands k l e d ing 
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Wij zoeken een nieuwe Coördi-
nator Wandelsport
Theo Kok heeft zijn functie als Coördina-
tor Wandelsport bij A.V. Triathlon met
onmiddellijke ingang ter beschikking ge-
steld. Om de continuering, en de kwali-
teit van de wandelsport binnen A.V.
Triathlon veilig te stellen, is de Commis-
sie Wandelsport met spoed op zoek naar
een nieuwe Coördinator Wandelsport.
Ook is de commissie op zoek naar
nieuwe leden voor de Commissie Wan-
delsport die, samen met de bestaande
leden van de commissie, de belangen
van de wandelsport binnen A.V. Triathlon
willen behartigen.

Sportief Wandelaars en Nordic Walkers,
ligt de wandelsport bij onze vereniging
je na aan het hart, en wil je graag een
steentje aan deze organisatie bijdragen,
dan vragen wij jullie te reageren en zien
de reacties met belangstelling tege-
moet.
Voor nadere informatie kun je terecht
bij: Flip de Leeuw (trainerscoördinator
Nordic Walking) Tel. 033-48050 78  -
f.a.m.deleeuw@planet.nl
Gerard van Schaik (trainerscoördinator
Sportief Wandelen)Tel. 033-48073 22  -
trainers-sw@vathorstnet.nl

Namens de Commissie Wandelsport,
Flip de Leeuw

van de WA N D E L commis s ie

met elkaar van te maken.
Op de NTB site staan al veel wedstrij-
den voor 2012, zodat je al een plan-
ning kan maken. 
Misschien handig om dit eens met el-
kaar te bespreken tijdens de trainin-
gen en te horen van elkaar wie wat
van plan is in 2012. 
De wedstrijden in de omgeving zijn in
ieder geval:

- 3 juni ATC triatlon Almere, verschil-
lende afstanden 
- 6 juni Nijkerk flits triatlon 
- 9 juni Huizen, verschillende afstan-
den 
- 8 juli Utrecht, verschillende afstan-
den 
- 18 augustus Veenendaal, verschil-
lende afstanden 

De  Berg race  MTB  E vent s

Voor de crossers onder ons is er ook
een leuk event: De bergraces MTB
events. 
Dit zijn 4 wedstrijden gedurende het
jaar, waarbij je meedoet voor een
klassement tijd. Je kan kiezen uit
wedstrijden van 45,60 of 75 min.
Het is 1 grote ronde die je gedurende
de tijd, die je kiest, rijdt. 

De wedstrijden zijn in 2012 op:
- 25 maart Landgoed ONO -  Wage-
ningse Berg Wageningen 
- 3 juni Stadspark Klarenbeek Arnhem
- 1 juli Landgoed Mariëndaal Ooster-
beek
- 2 sept. Goudsberg Lunteren

De vernieuwde website, waar je je
ook kan inschrijven, volgt zsm.

Tra in ing sweekend  2012

In het weekend van 20 april 2012
vindt weer het trainingsweekend
plaats. Dit keer gaan we naar Remou-
champs in België. Dit is dezelfde loca-
tie als de trainingsweekenden van
Bert Flier. Het is vlak bij Spa en bij een
aantal beroemde bergen.
http://www.ccr.nl/
Er zijn inmiddels 20 inschrijvingen.
Het huis is geschikt voor 24 personen,
maar er kan eventueel nog een bij-
huis gehuurd worden voor nog eens 
6 personen.
Als je meer info wil kan ik de uitge-
breide email nog een keer naar je ver-
sturen.
Als je nog mee wil, dan graag zsm op-
geven via; avtriatlon@hotmail.com

Mariska Lagerweij
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Opzeggen lidmaatschap van de vereniging A.V .Triathlon
Afmelding als lid is mogelijk tegen het einde van ieder kwartaal, met in achtneming van
een opzegtermijn van één maand. Dit dient te worden doorgegeven aan de ledenadmini-
stratie,  bij voorkeur via de website www.avtriathlon.nl. De eventueel voor resterende kwar-
talen betaalde contributie wordt gerestitueerd. 

B a r d i e n s t
Het rooster van de bardienst van de kantine voor de maanden maart tot juni 2012
Zaterdag vaste
datum medewerker groep
03-mrt Anitra/Monique Rob Kleyweg/Tim Prinzen (Nannie Putters)
10-mrt Bep/Ed Wandelgroep
17-mrt vac(Tinka/Marcia) Adrie van Graafeyland/Bert Zijlstra
24-mrt Eddy/Heleen Sjaak van der Meer/Flip de Leeuw/Gerard van den Bor
31-mrt Gerdie/Will Arnold Dijkhuis/Boudewijn ten Haken
07-apr Marcia/Tinka Leny van den Hoven/ Peter van Mosel
14-apr Annemiek/Marian Wandelgroep
21-apr Angelique/Mieke Wim van Munster/Jurgen Trein/Marlies Roosendaal
28-apr Anitra/Monique Rob Vermazen/Nanda Troost
05-mei Bep/Ed Joop Klein Haarhuis/Ruud van den Eshof
12-mei vac(Tinka/Marcia) Wandelgroep
19-mei Eddy/Heleen Ewald Jansen/Gies Stolze
26-mei Gerdie/Will Jaap de Vries/Ron Moeliker/John Waardenburg

Een bardienst duurt van 9 uur tot 12 uur en houdt de volgende taken in: Koffie zetten, theewa-
ter zetten, verkoop van koffie, thee, AA drank, snoep, etc. Daarna opruimen, afwassen, vegen,
tafels afnemen. Het is echt de bedoeling dat de bardienstmedewerkers om 9 uur aanwezig
zijn, er moet namelijk van tevoren het een en ander gebeuren en om 10:00 uur komen de eer-
ste kinderen (en dus klanten) al weer terug. U kunt dus niet van tevoren gaan hardlopen!

I n l e v e r e n  k o p i j
Inleverdatum voor de kopij voor het januari nummer is dinsdag 14 februari.
Inleverdatum kopij voor het februari nummer is dinsdag 13 maart.

Richtlijnen voor kopij: maximaal 700 woorden; het moet over clubaktiviteiten gaan. Foto’s
aanleveren in jpg- of tif-formaat, op hoge resolutie genomen, niet comprimeren bij verzen-
ding. Voor uitgebreide info, kijk op www.avtriathlon.nl/vereniging/clubblad/index.html
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