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Ineens zag ik ze tussen de bruine en
grijze wandelschoenen en sandalen,
die wonderlijke schoentjes. Als hand-
schoenen, met vijf losse tenen. Voor
het blotevoetengevoel.
Ik dacht leuk, maar kan dat wel, hard-
lopen op blote voeten? In een onder-
zoek vergeleek men Westerse
hardlopers met Keniaanse, die van
jongs af aan blootvoets lopen. Men
filmde ze, keek hoe ze land-
den en afzetten, liet som-
migen op een plaat hollen
die ook de krachten bij
neerkomen en afzetten
mat. Gedempte hollers
landen op de hak, wikkelen
af en zetten af met de voorvoet of
tenen. Blootvoeters landen op de bal
van de voorvoet, of op de midden-
voet. De boog van de voet buigt door,
ze raken bijna altijd even met de hak
de grond en zetten dan weer af. De
energie die bij de landing in de pezen
en spieren wordt opgenomen, komt
grotendeels weer beschikbaar. Ge-
dempte hollers raken die energie vrij-
wel helemaal kwijt aan hun zool, die
de klap opvangt van het landen.

Ik vroeg iemand die al ervaring heeft
met deze schoenen. Hij zei: “Je voelt
de structuur en de warmte van de
grond. Landen op je hak laat je wel
uit je hoofd. De overschakeling op
middenvoetlanden gaat vanzelf. Je
moet alleen even uitzoeken hoeveel
hiel je tijdens de stap nog op de
grond zet. Op de Fivefingers hol ik nu
hoogstens vier kilometer. Het is heer-

lijk. Je voelt op welk zand je
loopt, of het pad met gras be-
groeid is, of er grind tussen
het zand ligt. Je voelt zelfs de
herfstbladeren waar je over
loopt. Alleen: twee dagen

erna is er steeds die vreselijke
spierpijn in mijn kuiten.”
Ik sloeg het onderzoek in Nature er
nog eens op na. Daar stond: blotevoe-
tenlopers hebben sterkere kuit- en
voetspieren nodig. En verkooppraat-
jes over minder blessures zijn in we-
tenschappelijke publicaties niet terug
te vinden.
Toch lijkt het me heerlijk om met dat
blotevoetengevoel het voorjaar in te
gaan.
Jos Gloudemans
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Aangezien ik de deadline voor het vo-
rige clubblad heb gemist, nu een her-
kansing met maar liefst een terugblik
op 2 vergaderingen!

Er is uitgebreid stilgestaan bij het ge-
bruik van het clubhuis door trainings-
groepen, nadat dit in de
beheercommissie is besproken. Het
bestuur is van mening dat trainings-
groepen eenmaal per jaar van het
clubhuis gebruik moeten kunnen
maken voor een sociale activiteit.
Daarbij zijn een aantal regels belang-
rijk, ik noem de belangrijkste:
- Per groep wordt een borg gevraagd
van 75 euro, per groep is 1 persoon
aanspreekpunt/eindverantwoorde-
lijk.
- Het clubhuis moet schoon worden
achtergelaten, de vaatwasser kan
daarbij worden gebruikt. Wellicht
leidt dit tot de versnelde aanschaf
van een nieuwe gebruiksvriendelijke
vaatwasser. Extra schoonmaakkosten
en of schadeherstel worden verre-
kend met de borg en alle extra kosten
worden in rekening gebracht.
- Bij schenken van alcohol wordt er
geëist dat iemand uit de groep in het
bezit is van het certificaat Instructie
Verantwoord Alcoholgebruik (IVA).
Dit certificaat is online te behalen bij
NOC NSF.
- commerciële activiteiten blijven niet
toegestaan.
Het huishoudelijk reglement zal op

een aantal punten worden aangepast
om bovenstaande mogelijk te maken.

Dan het werven van nieuwe be-
stuursleden, de resultaten na een eer-
ste werving zijn enigszins
teleurstellend. Er hebben 5 mensen
niet direct afwijzend gereageerd op
de brief die zij hebben ontvangen.
Met 2 van hen worden binnenkort
gesprekken gevoerd, de overige 3
hebben aangegeven “op termijn” op-
nieuw benaderd te mogen worden.
Wellicht tijd voor een wervelende
actie vanuit het bestuur : ‘het be-
stuur komt naar u toe deze zomer’.
Met het nieuwe beleidsplan staan we
voor een aantal interessante uitda-
gingen, waarvan verdere professiona-
lisering er één is. Hoe leuk is het om
daarover mee te denken en beslissen!
Dus ben je niet persoonlijk benaderd,
wellicht doordat we je naam niet
kennen, maar zie je jezelf wel zitting
nemen in het bestuur, laat het dan
weten! 
Vooral vrouwen (deze opmerking
maak ik geheel op persoonlijke titel)!

De laatste details zijn doorgenomen
over de nieuwe trainerskleding, er
wordt geen onderscheid gemaakt
tussen trainers en assistenten. We
willen dat alle trainers als zodanig
herkenbaar zijn.
De nieuwe trainerskleding is tegen de
tijd dat dit gepubliceerd wordt
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verlopen. Ook dat kan natuurlijk al-
leen met vele handen!

De voorbereidingen voor de Alge-
mene Leden Vergadering zijn in volle
gang. De bestuursleden schrijven in
overleg met de commissies de jaar-
plannen. 
Al een aantal jaren koppelen we de
ALV aan een lezing. Dit jaar zal de or-
ganisatie van de marathon Amers-
foort komen vertellen over wat er
achter de schermen allemaal gebeurd
en hoe de voorbereidingen in volle
gang zijn. 
In het licht van de ALV heeft Cees de
jaarcijfers over 2011. We moeten he-
laas een negatief resultaat presente-
ren van 1400 euro. In het boekje van
de ALV kan een ieder precies terug-
zien wat de inkomsten en uitgaven
waren.
We spreken af dat alle bestuursleden
in hun portefeuille kijken naar de be-
groting voor 2013, zodat er een pas-
sende begroting kan worden
voorgelegd.

Bij de beheercommissie heeft Marcia
aangegeven dat zij gaat stoppen, na
vele jaren trouwe dienst. Zij heeft een
lijst gemaakt met alle taken die zij
uitvoert en waar zij zeker 10 uur per
week aan besteed. Er zal gekeken
worden of deze taken door meerdere
mensen kunnen worden overgeno-
men. Er is gesproken over het aan-
stellen van een beheerder. Daar is
binnen de huidige begroting geen
budget voor. Er zal als vereniging ge-

keken moeten worden welke kant we
op willen, meer investeren in het wer-
ven van vrijwilligers of meer contribu-
tie en betaalde krachten aannemen.
Het is goed om dit ook tijdens de ALV
aan de leden voor te leggen en samen
de route te bepalen.

Er zal een extra bestuursvergadering
in juni worden ingepland om het
thema professionalisering verder te
bespreken.

Vanuit de commissies:
Jos Gloudemans vertelt dat hij zijn
werkzaamheden rond de wedstrijd-
groep kan afronden. De kleding is
rond. Er is inmiddels een omslag ge-
maakt en alle neuzen staan weer de-
zelfde kant op.
Vanuit hardlopen volwassenen wordt
gemeld dat het zomerrooster rond is
en geen problemen heeft opgeleverd.
Ze nemen de vraag mee vanuit de
jeugd om ondersteuning bij de junio-
ren vanwege het trainerstekort al-
daar.
Bij de jeugd valt te melden dat de ou-
ders van de D en C junioren per brief
zullen worden geïnformeerd over het
trainerstekort en de gevolgen daar-
van voor hun kind. Er zijn gelukkig
mensen bereid gevonden een oplei-
ding te gaan volgen, dat geeft ruimte
in de toekomst, maar voor de korte
termijn is er nog geen oplossing. 

Tot zover, 

Karin Knopper

Allereerst goed nieuws: de renovatie
van de atletiekbaan gaat door. Er
wordt getracht op 1 juni te beginnen
en afhankelijk van het weer zal de
baan op 1 september gereed zijn. De
meeste trainingen zullen in deze peri-
ode vanuit het clubhuis plaats gaan
vinden. Een technische trainingsfaci-
liteit bij ons clubhuis gaat dit jaar
niet door, we zullen opnieuw moeten
overleggen met de gemeente voor
aanleg in 2013.
Een andere mededeling is dat AVT
zich heeft aangemeld bij Ravelijn, een
vrijwilligersorganisatie in Amersfoort.
Hier kunnen we als vereniging vragen
uitzetten naar vrijwilligers voor bijv.
evenementen, maar ook jeugdtrai-
ners. Het blijkt dat ondanks inspan-
ningen het werven van vrijwilligers
binnen de vereniging voor specifieke
taken steeds moeilijker gaat.

Daarop voort bordurend de commis-

sie vrijwilligerszaken: Piet Bergsma
en Lex Borghans zijn tijdelijk de con-
tactpersonen vanuit het bestuur. Er
wordt geconstateerd dat het nog on-
voldoende lukt om via de commissie
mensen te werven voor de vele vaca-
tures die er momenteel zijn. Wel zal
er binnenkort actief gestart worden
met werven van vrijwilligers onder de
nieuwe leden. Het blijft belangrijk om
als vereniging uit te stralen dat wan-
neer iedereen zijn steentje bijdraagt,
de sfeer verbeterd en mensen eerder
geneigd zijn iets te gaan doen.

De Lentecross: hopelijk kijken we
terug op een geslaagd evenement
wanneer deze Lopende Zaken uitge-
geven is. Piet Bergsma heeft een ac-
tieve rol op zich genomen in de
organisatie, na vertrek van de vz
WOC. Samen met de overige WOC
leden doen ze een uiterste inspan-
ning om alles soepel te laten

a l g e m e e n 7

misschien al zichtbaar binnen de 
vereniging.

Lopende Zaken gaat digitaal, dit gaat
alleen niet zo snel als gewenst. Druk-
kosten zijn een behoorlijke post op de
begroting. De redactie bekijkt de ver-
schillende mogelijkheden.

Vanuit de commissies wordt het vol-
gende gemeld:
Bij het hardlopen volwassenen is er
een behoorlijke groep die de interne

opleiding tot assistent trainer gaat
volgen, goed nieuws!
Bij Triatlon is de belangrijkste mede-
deling dat de SRO de zwemtarieven
opnieuw wil verhogen. Mogelijk wil
de SRO zelfs stoppen, omdat ze teveel
moeten toeleggen op het uur zwem-
men van AVT.
Bij de jeugd is een trainerstekort en
dreigt een groot probleem bij de C ju-
nioren. Steven van der Maas gaat
stoppen als C trainer en er is nog
geen vervanging gevonden.
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De medische commissie heeft vorig
jaar een stappenplan (zie website AV
Triathlon) gemaakt wat leden kunnen
doen wanneer ze een blessure heb-
ben. Zo kunnen leden iedere dinsdag
in het clubgebouw het blessurespree-
kuur bezoeken. Bij het hervatten van
de training na een blessure, kan eerst
de blessure hersteltraining bij Ton
Duits en Maarten van Essen, worden
bezocht. In het voorjaar worden weer
de reanimatie-en AED trainingen voor
de trainers georganiseerd. Al deze
punten zijn gericht op de sporter die
al iets mankeert. Eigenlijk hoort er

voor iedere sporter nog een stap ge-
nomen te worden, voordat met de
training gestart kan worden: voorko-
men dat men iets overkomt. We heb-
ben daarom gevraagd aan Guido
Vroemen, zelf fanatiek duursporter,
bondscoach bij de triatlonbond en
sportarts bij SMA Midden Nederland,
of een preventief sportmedisch on-
derzoek nou echt nodig is. 

Komt het vaak voor dat een sporter
plotseling overlijdt?
De sportwereld wordt regelmatig op-
geschrikt door de dood van ogen-
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V A N  D E  M E D I S C H E  C O M M I S S I E

Alg em en e  L ed env e r gad e r i ng  AV Tr i a th l o n

Donderdag 10 mei 2011
Clubgebouw Birkhoven
Welkom vanaf 19.45 uur

Aanvang vergadering om 20.00 uur
Rond 21.00 uur is er pauze

De stukken liggen vanaf 1 mei voor geïnteresseerden
gereed in het clubgebouw.

De voorlopige Agenda ziet er als volgt uit: 

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen van de secretaris
3. Verslagen:

a. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 18 mei 2011
b. Jaarverslagen 2011 bestuur en commissies
c. Verslag van de vertrouwenscontactpersonen
d. Financiële verantwoording 2011
e. Verslag van de kascommissie over financiële verslaggeving 2011

(zie ook volgende pagina)
4. Plannen 2012

Bestuur en commissies
5. Voorstellen ter besluitvorming

a. Begroting en contributie 2013
b. Benoeming kascommissie 2012
c. Samenstelling bestuur (zie ook volgende pagina)

6. Rondvraag
7. Sluiting

Vlak voor de pauze,  die rond 21.00 uur is gepland,
vindt de uitreiking plaats van ‘De Gouden Sok’.

Na de pauze: Een interessant onderwerp:
Informatie over de Marathon van Amersfoort

Benoeming kascommissie boekjaar 2012
Dirk Zijp kan herbenoemd worden voor een tweede jaar van twee jaar.

Rooster kascommissie Benoemd
Boekjaar 2011 Dirk Zijp 2e termijn van 2 jaar, 1e jaar

Jaap de Vries 1e termijn van 2 jaar, 1e jaar
Tinka Klein Haarhuis Plv. lid

Verkiezing bestuursleden
Rooster van aftreden bestuur 2012

Wie Wanneer ge-/herkozen Opmerking

Lex Borghans 1998, 2001, 2004, 2007 (vanaf dan voorzitter), 2010
Benoemd tot mei 2013

Jos Gloudemans 2007 ( jan), 2010 Benoemd tot mei 2013
Cees van Tilburg mei 2008 Benoemd tot mei 2014
Karin Knopper 12 december 2009 Benoemd tot mei 2013
Leo Huijssoon 12 december 2009 Benoemd tot mei 2013
Piet Bergsma 12 december 2009 Benoemd tot mei 2013
Jan van der Ven 9 februari 2011 Benoemd tot mei 2014



We zijn met de opmakers
van Lopende Zaken nu bezig met

het gedrukte exemplaar over te zetten naar
de website. We gebruiken het opmaakprogramma QuarkXpress. Er
staan nu drie nummers op de site, dat zijn pdf-versies van het
boekje. We willen daar ook een bladerbaar exemplaar van maken.
We zijn geen professionele vormgevers en zoeken mensen die ons
daarbij kunnen helpen. 
Het betreft een eenmalige klus. Wie helpt ons op weg? 
Neem contact op met Jos Gloudemans:

prcommunicatie@avtriathlon.nl

dan moet je op je hoede zijn. Als het
een paar keer is gebeurd, dan moet je
je zeker laten onderzoeken. Verder
moet je letten op een onregelmatige
hartslag. Als je hartslag vaak 10 tot
20 seconden heel snel is, dan kan dat
ook op een afwijking wijzen. Een
keertje overslaan in rust is niet zo erg,
maar als het tijdens inspanning toe-
neemt, is het ook verstandig om aan
de bel te trekken.”

Sporters moeten ook opletten als ze
grieperig zijn. Je moet nooit sporten
met koorts. Als je lichaamstempera-
tuur onder de 38 graden C is, mag je
nog wel een rustige duurtraining
doen op maximaal 60 procent van je
maximale hartslag. Heb je meer ver-
hoging, dan moet je echt rust hou-
den. Het griepvirus kan namelijk

overslaan op je hartspier en dat kan
weer hartritmestoornissen en zelfs
hartfalen veroorzaken.

Waar kun je zo’n sportmedisch onder-
zoek laten verrichten?
Een sportmedisch onderzoek kun je
laten verrichten bij een sportarts. Er
zijn in de regio Amersfoort een aantal
adressen. Op de site kun je meer in-
formatie opzoeken over de inhoud
van het onderzoek.
SMA Midden Nederland
(www.sportarts.org)
SMA Amersfoort
(www.sma-amersfoort.nl)
Sportartsen Groep 
(www.de sportartsengroep.nl)

Dorien Janse
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schijnlijk fitte sporters. Jaarlijks ster-
ven ongeveer tweehonderd sporters,
verdeeld over allerlei leeftijdsgroe-
pen, van trimmer tot topsporter, een
plotselinge dood. Een plotselinge
hartdood onder sporters komt rela-
tief gezien niet zo heel veel voor. In
ieder geval niet meer dan in het verle-
den, feit is alleen dat de media er te-
genwoordig veel aandacht aan
besteed. En omdat het om jonge, fitte
mensen gaat, heeft het een grote im-
pact. Je verwacht niet dat een ge-
zonde sporter aan een hartstilstand
overlijdt. Sport en de dood, dat past
niet bij elkaar.

Wat kunnen de redenen zijn voor een
plotselinge hartdood?
De sporters die een plotse dood ster-
ven, zijn grofweg te verdelen in twee
groepen: sporters onder 35 jaar en
sporters boven 35 jaar. De groep
onder 35 jaar heeft vaak een aange-
boren afwijking. Dat kunnen hartrit-
mestoornissen zijn die veroorzaakt
worden door een storing in het gelei-
dingssysteem. Een andere oorzaak
van een hartstilstand kan een ver-
dikte hartspier, hypertrofische cardio-
myopathie, zijn. Nu hebben veel
sporters een kleine verdikking van de
hartspier, het is één van de tekenen
van een sporthart (wat overigens een
fysiologische aanpassing van het hart
is), maar als de verdikking zodanig
groot is, kan dat gevaarlijk zijn. Het
spierweefsel kan de pompfunctie van
het hart belemmeren waardoor de
bloeddoorstroming wordt geblok-

keerd en het bloed dus niet meer
rond wordt gepompt.

Sporters boven de 35 jaar kampen
weer met andere problemen. Dat zijn
bijna altijd verworven hartaandoe-
ningen zoals atherosclerose (aderver-
kalking) of een zwakke plek in de
slagader. Een gescheurde buikaorta is
daarvan een voorbeeld. Oudere spor-
ters worden daar vaker slachtoffer
van dan jonge sporters omdat de
bloedvaten ook verouderen en een
zwakke plek dan eerder fataal kan
zijn.

Kan een sportmedisch onderzoek een
plotse hartdood voorkomen?
Bij een sportmedisch onderzoek komt
niet 100 procent van de aandoenin-
gen aan het licht, maar jaarlijks wor-
den er landelijk tientallen tot
honderden mensen met hartafwijkin-
gen uitgehaald. Een sportkeuring is
dan ook zeer aan te raden. Sporters
die echt intensief op wedstrijdniveau,
sporten zouden jaarlijks een keuring
met een inspanningstest moeten
laten doen. Recreanten, zeker diege-
nen die een hele marathon of triatlon
op het programma hebben staan, zou
ik één keer in de twee of drie jaar een
keuring aanbevelen. Tenzij je natuur-
lijk in de tussentijds ergens last van
krijgt, dan natuurlijk eerder.

Welke signalen kunnen op een hart-
afwijking wijzen? 
Als je regelmatig duizelig wordt of
flauwvalt tijdens of na het sporten,
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Gevraagd:

Vormgever Lopende Zaken
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Iedere maand komen er stukjes van jullie, AVT leden, voor het clubblad bin-
nen bij de redacties. De ervaringen, overpeinzingen en meningen over wed-
strijden, trainingen en andere clubverwante zaken zijn een belangrijk
onderdeel van Lopende Zaken. Zó belangrijk dat daar een echte prijs voor in-
gesteld is nl 
‘De Gouden Sok’. 
De genomineerden voor de Gouden Sok van 2011 zijn:

Ria de Jong voor ‘Hij doet niks’
Mariska Lagerweij voor ‘Ik ben verslaafd’
Emelie Papenburg voor ‘AVT-dames grijp je kans en ga triatlonnen’
Krijn Koetsveld voor ‘Gastvrij en Comeback’
Marrigje Huygens voor ‘Er waren eens’

Binnen de redactie van Lopende Zaken wordt momenteel gestemd wie de
Gouden Sok 2011 gaat winnen. De uitslag wordt tijdens de Algemene leden-
vergadering donderdag 10 mei 2012 bekend gemaakt. De genomineerden
worden uiteraard van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Dit jaar niet genomineerd of nog nooit iets geschreven voor het clubblad?
Zet je pc dan gauw aan, schrijf iets leuks, interessants, humoristisch en stuur
het naar lopende.zaken@avtriathlon.nl. Want deze felbegeerde trofee, vraag
maar na bij eerdere winnaars; Ries de Beer (2011) en Mariska Lagerweij
( 2010), mag niet in je prijzenkast ontbreken. 
Namens de redactie,
Clarine Passchier

Z o n d a g  1 0  j u n i  

H a r d l o o p f e e s t  i n  A m e r s f o o r t

Immers, na 3 jaar staat de Marathon Amersfoort weer op de kalender! 
In 2009 deden er maar liefst 450 leden van AV Triathlon mee aan het 
evenement. 
Hoeveel zullen het er dit jaar worden? 
Bij de vorige editie zijn er ook veel leden van onze vereniging als 
vrijwilliger actief geweest en hebben samen met vele anderen het 
evenement tot een succes gemaakt. Ook op zondag 10 juni zijn er weer een
groot aantal 
vrijwilligers nodig om deze marathon tot een waar sportfeest voor Amers-
foort te maken. 

Ga je niet lopen, kom dan helpen!

Het bestuur van AV Triathlon wil het hardloopfeest op 10 juni graag 
steunen en roept daarom de leden van AV Triathlon op om je aan te 
melden als vrijwilliger. Voor diverse functies zijn mensen nodig en bij de rol-
verdeling wordt rekening gehouden met de tijd die je op 10 juni 
beschikbaar hebt. Ook als je slechts een paar uur kan helpen ben je 
welkom.

Alle vrijwilligers krijgen dit jaar een exclusief Marathon Amersfoort shirt en
kunnen als afsluiting gratis deelnemen aan het dinerbuffet in de 
HU Hogeschool Amersfoort bij het Eemplein.

Je kan je opgeven door een mail te sturen naar :
mik@marathonamersfoort.nl 

Alvast dank voor jullie hulp!
Namens het bestuur van AV Triathlon,

Lex Borghans



Al een jaar of acht loop ik op dinsdag-
avond en op zaterdag in de hardloop-
groep van Bert. Een groot deel van
het jaar verlopen de trainingen in een
gemoedelijke sfeer, maar in de loop
van het najaar verandert dat. Bert is
dan een sigaar wezen roken bij de di-
recteur van het Sportfondsenbad en

samen hebben ze de datum van de
zwemloop vastgesteld. Na lange on-
derhandelingen en veel sigaren
komen ze ieder jaar weer uit op de
laatste zondag in maart. Vanaf dan
krijgen we vrijwel iedere training te
horen wanneer de zwemloop is. En of
we dit jaar gaan meedoen. En of het
misschien een idee is om midden in

de nacht in het Sportfondsenbad te
komen trainen. Nou en, denk ik dan.
Hardlopen oké, maar zwemmen?
Zwemmen is namelijk zo ongeveer de
meest zinloze sport die er bestaat. Er
is vrijwel geen langzamere manier
om je voort te bewegen. Alleen dam-
men gaat nog langzamer. Maar dat is

dan ook nog veel zinlo-
zer. En als je dat
zwemmen in een
zwembad beoefent,
wordt het nog zinlo-
zer: Na een hele tijd
ploeteren klim je het
bad uit op de plek
waar je er in gespron-
gen was. Bij hardlo-
pen en fietsen zie je
nog wel eens wat van
de wereld, maar daar
kom je bij zwemmen

nauwelijks aan toe.
Alle verhalen over de zwemloop laat
ik dus maar zo goed mogelijk aan me
voorbij gaan. 
Op zaterdagochtend doet Bert er nog
een schepje bovenop: Na de training
speurt hij het clubhuis rond, op zoek
junioren en pupillen die nog van niets
weten. Bert probeert hen dan en-
thousiast naar zijn zwemloop te lok-
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ken. Het kost daarna vaak nog heel
wat moeite om deze jonge slachtof-
fers in te laten zien in welke val ze
bijna waren gelopen. 
Toch beleeft onze trainingsgroep in
het najaar en in de winter ook wel
rustigere en gelukkigere momenten,
waarop Bert niet voortdurend over de
zwemloop praat. Zodra de tempera-
tuur ’s avonds tot tegen het vriespunt

zakt, zet Bert namelijk een emmer
water naast zijn bed zodat hij ’s och-
tend meteen kan voelen of er al ijs op
ligt. En zo ja, of het al houdt. En dan
kan hij alleen nog maar praten over
schaatsen.

Bernard Wouters

Boekbesprek ing 

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 wek-
ken dat het onderwerp sport aan de orde komt. En komen deze mannen el-
kaar tegen - tot nu toe eigenlijk alleen in de doucheruimte bij AVT - dan leert
een simpele optelsom dat zij wel eens over sportboeken praten. En schrijven.
Deze maand over het boek:

De man en z ijn f ie ts  van Wil f r i ed de Jong

Deze maand een boek dat Gerard Beijen en Koos Rademaker van clubfoto-
graaf en Nordic Walker Frans van Geelen ter beoordeling kregen. Hij had het
voor zijn verjaardag gekregen en nog niet gelezen. De grote vraag is dus of
het lezen hem moet worden ontraden of aangeraden. 

Gerard: 
‘De man en zijn fiets’ is weliswaar
geen loopboek, maar AV Triathlon
doet zijn naam natuurlijk ook eer aan
met fervente ‘fietssporters’. Zoals
met de stoere crossmen en –women
die ook starten op zaterdagmorgen
als wij als lopers onze rondjes achter
de rug hebben. Het lijkt een ongere-
geld volkje dat in wisselende groepjes
het bos in fietst maar het zijn toch
heus onze eigen ‘multi-sporters’.

Terug naar het boek: Schrijver is Wil-
fried de Jong die ik ooit zag in het duo
met Waardenburg (W&deJ) in een hi-
larische hoge trappen act in de Flint
waar zij met doodsverachting circu-
sacts opvoerden. In een latere voor-
stelling brak hij dacht ik een been
waardoor ze een tijdje op non-actief
stonden. En Wilfried blijkt na zijn ca-
baret-carrière ook goed te kunnen
schrijven. 
In ieder geval zijn de 44 heel korte

verhaaltjes van hooguit een paar
bladzijden raak geschreven. Zijn twee
langere verhalen over zijn rit op de
Mont Ventoux en zijn koude avontuur
voor de omslagfoto van het boek
smaken wel naar een nog langer ver-
haal of gewoon één complete roman.
Maar dat is volgens mij in Aal, ook
een bundel van hem met (absurde)
verhalen en in Kop in de Wind niet
het geval. Wel lijkt het laatste boek
een rode draad met één (kale) fietser
te bespeuren. Zijn boek ‘De linkerbil
van Bettini’ is wel een complete (fic-
tie) roman. In ieder geval is ‘De man
en zijn fiets’ een selectie van wieler-
stukjes die hij schreef voor NRC en
(wielerblad) de Muur. Een viertal ver-
halen is nieuw. 
‘Mist op de Ventoux’ is het eerste ver-
haal en onmiddellijk pakkend.’Munk-
zwalm’, het tweede, kwam mij als
vakantie-sportfietser zeker en vast
heel herkenbaar voor. Met vriend Wil-
lem fiets ik elk jaar in voorjaar of
zomer een paar dagen in België of
Frankrijk. Weliswaar met bepakking
en met overnachting in tentje bij boe-
ren, maar het sfeerbeeld dat Wilfred
schetst van Munkzwalm en fietsen
komt heel dichtbij bij onze onvergete-
lijke ‘eenzame café- herinnering’ com-
pleet met spoorwegovergangetje en
natuurlijk kasseien. Wilfried laat al
schrijvend heel wat beroepsfietsers
de revue passeren en hij doet dat
veelal op korte afstand. Hij ziet ze van
dichtbij, ruikt ze, praat met ze en
schildert hun omgeving en karakter-
trekken heel intrigerend. Als lezer kan

je daar van meegenieten en is het
wielerjargon niet hinderlijk. En waar
hij zijn eigen wielrenervaringen be-
schrijft, blijft hij ook dicht bij zich zelf.
De lijn van de held op Mont Ventoux
naar zijn laatste verhaal ‘Naakt met
wiel’ is mooi relativerend. Hij eindigt
daar fraai met zijn laatste woorden
‘een renner van niets'. 

Koos:
Even twijfel of we als loopboek-recen-
senten ook fietsboeken ter hand
moeten nemen. Maar op de voorpa-
gina staat Wilfried blootsvoets (en
verder heeft hij ook niets aan) dus
wie weet biedt dat aanknopingspun-
ten. 
Verhalenbundels of een verzameling
columns en interviews zijn lastig te
recenseren. Er is geen verhaalop-
bouw, hooguit een centraal thema.
Als lezer heb je naderhand ook min-
der herinneringen aan zo’n bundel,
het zijn losse brokken en die hangen
als los zand aaneen. 
Wilfried, “professioneel sportliefheb-
ber”, is onder meer bekend van TV,
dus BN’er. En dan is een lucratieve op-
lage verzekerd als je het als schrijver
niet al te bont maakt.
“Maar is het wat?” hoor ik mijn toe-
komstige (clubblad)lezers vragen. De
vraag stellen is hem beantwoorden
en dat kan wat mij betreft duidelijk
zijn: “jazeker”. 
WdJ kan absoluut goed observeren,
mooi en origineel schrijven, met oog
voor details die een ander over het
hoofd ziet. Hij kan beeldend situaties



en sfeer beschrijven, zodat je midden
in het verhaal zit, als een muzieklief-
hebber tussen twee stereoboxen.
Knappe stukken (Ravissant), humoris-
tisch taalgebruik (Yes. No?) en boei-
ende verslaggeving (Jan Janssen,
Theo Bos) wisselen elkaar af. 
Smeets heeft er een stevige concur-
rent bij met deze producent van

hoogwaardige korte en lange verha-
len. Het zal ook vast Wilfried’s laatste
boek niet zijn. Maar als WdJ mocht
kiezen uit een leven als auteur of
profwielrenner ben ik er zeker van dat
hij voor dat laatste zou kiezen, ook al
noemt hij zichzelf op de laatste blad-
zijde ”een renner van niets”. 
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C L U B R E CORD S

Jongens pup. C ver Jesse van der Veen 3,33 11-03-12 Utrecht

Meisjes pup C 600 m Annelou Praas 2.14,06 19-02-12 Apeldoorn

Jongens pup. C 40 m Jesse van der Veen 7,87 19-02-12 Naaldwijk

MB+MA+Vsen 3000 m Veerle Bakker
(MC)

10.06,10 11-02-12 Apeldoorn

Jongens B hoog Thierry Belt 1,88 12-02-12 Apeldoorn

Meisjes pup A1 kogel Sophie Praas 6,91 28-01-12 Utrecht

Meisjes pup C 600 m Annelou Praas 2.21,41 28-01-12 Utrecht

Jongens D2 kogel Joppe Stovis 9,02 28-01-12 Utrecht

Jongens B hoog Thierry Belt 1,83 20-01-12 Utrecht

Meisjes C 600 m Veerle
Bakker

1.39,05 22-01-12 Apeldoorn

Jongens C 60 m Hilbrand 
Wouters

7,67 21-01-12 Apeldoorn

Jongens D2 ver Rick 
Hollestelle

4,77 21-01-12 Apeldoorn

Jongens C 50 m Hilbrand 
Wouters

6,73 06-01-12 Utrecht

Jongens D2 ver Rick 
Hollestelle(ev.)

4,73 06-01-12 Utrecht

Jongens C 60 m Hilbrand 
Wouters

7,68 23-12-11 Utrecht

Meisjes D1 (+D2) 50 m Fleur Praas 7,75 23-12-11 Utrecht

Meisjes B 50 mh Yara Gast 8,43 23-12-11 Utrecht

Jongens D2 50 mh Rick 
Hollestelle

9,13 23-12-11 Utrecht

Jongens pup. C 40 m Demian Schimmel
(ev.)

8,18 18-12-11 Wageningen

Jongens 
pup. A1

hoog Ton van 
Mameren(ev.)

1.25 17-12-11 Utrecht

Jongens pup. A1 kogel Marten Prince 7,84 17-12-11 Utrecht

Meisjes pup. mini ver Indyra Jonkers 2,08 17-12-11 Utrecht

Meisjes pup. mini ver Danne 
Teeuwisse

2,08 17-12-11 Utrecht

Jongens pup. mini ver Mathijs Haitsema 2,37 17-12-11 Utrecht

Jongens pup. C ver Jesse van der Veen 3,07 17-12-11 Utrecht

Jongens B hoog Thierry Belt 1,80 30-10-11 Dordrecht

Clubrecords indoor

De volgende clubrecords indoor zijn
de afgelopen tijd verbeterd of 
geëvenaard (ev.), en nog niet eerder
in het clubblad vermeld:

Heb je een clubrecord verbeterd of
geëvenaard? Vul een aanvraagfor-
mulier in op: 
www.avtriathlon.nl/cijfers/
clubrecords/. 
Je vind daar ook overzichten van alle
clubrecords.

Bernard Wouters
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Voor het verwerken van de uitslagen
is het belangrijk dat je bij het inschrij-
ven de naam van de vereniging (Tri-
athlon, met een h) opgeeft, anders
heb je kans dat je niet in de uitsla-
genlijst voorkomt.
Jullie kunnen mij uitslagen mailen op
het volgende e-mail adres: uitsla-
gen@avtriathlon.nl Deze verwerk ik
dan in de uitslagenlijst voor Lopende
Zaken en indien nodig op de website
van AVT. Jos Gloudemans

Bergcross te Amersfoort 4 maart
Vsen

4 Evelien Broeke 27:45
V35

5 Susan Hagevoort 30:40
8 Marie-Anne Vos 35:16

Msen
6 Martijn van Rijn 32:23
9 Joshua Groen 33:26
13 Sven Duits 34:37
18 Sebastian Smeenk 37:43

M35
9 Marco Scholten 37:16

M55
3 André Koeslag 38:20
6 Gerard Smink 45:14

Vrec
19 Isabel Struik 32:37
36 Carina Uljee 49:37

Mrec
38 Bob Schepers 40:24
63 Arjen Wierikx 44:50
87 Gert Droogendijk 48:08

Nk-veldloop 
voor gemeenteambtenaren te Heemskerk
7 maart     8,8 km
1 Astrid van der Laarse (V60)49:43

Halve Marathon te Harderwijk 10 maart
V40

15 Lagerweij Mariska 2:11:06
M40

21 Peter Verbeek 1:33:42
80 Wilfred van den Heuvel 1:52:58

M50
42 Hans van der Linden 1:48:35
48 Joop Welter 1:50:13
61 Joop Dekkers 1:55:03
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Wat ikwil.... ispa aseit j eszoeken 

met dej a r igen inapri l

2 Casper van Ginneken
7 Jesse van der Veen, Odile Verzantvoort, Mirre de Vor
8 Carl Westert

11 Tjeerdtje van Gastel
16 Yara Gast, Mette Roex, Thomas van der Vooren
20 Boudewijn Bouwman
21 Jop de Vos
22 Gerben Schipper, Marius Wouters
23 Gijs Broere, Lena Broere, Marith van Lent, Thierry Willigenburg

U I T S L A G E N  H A R D LOP E N  

( t o t  1 3  m a a r t )



Meisjes pupillen B (17 deelnemers)
50 m ver kogel totaal 600 m

15 Kendra Limburg 10,23 2,76 2,99 695 2.46.44 (13e) 

Meisjes pupillen C (6 deelnemers)
50 m ver foam totaal 600 m

2 Annelou Praas 9,4 2,99 10,09 1294 2.21.41 (1e)

Jongens pupillen C (10 deelnemers)
50 m ver foam totaal 600 m

2 Jesse vd Veen 9,52 2,92 7,19 1111 -

Jongens minipupillen (3 deelnemers)
50 m ver foam totaal 600 m

3 Mathijs Haitsma 12,03 2,10 3,40 406 -

j e u g d 2 3

H et gouden sok j e

Bij Triathlon kun je met van alles en nog
wat prijzen winnen. Hardlopen, springen,
werpen en....met schrijven! Heb je nog
een plekje in je prijzenkast voor het Gou-
den Sokje? Uit alle binnengekomen stuk-
jes in 2011 heeft de redactie van Triathlon
een keuze gemaakt van de vijf aller-
leukste stukjes. 

De vijf jeugdleden die kans maken op het Gouden Sokje zijn: 
Hilbrand Wouters, Keenan Veld, Ties van Bakel, Ton van Marmeren, Lukas Bos en
Annika Schuurman. Deze jeugdleden wisten heel treffend en met humor ver-
slag te doen van een wedstrijdje of een bijzondere training. 
Wie de winnaar wordt lees je in het volgende clubblad!
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U its l agen
Winterindoor 28 januari 2012 te Utrecht
Jongens pupillen A-2e jaars (20 deelnemers)

60 m hoog kogel totaal 600 m
11 Rens Pieters 10,65 1,05 6,46 1197 -

Meisjes pupillen A-1e jaars (20 deelnemers)
60 m hoog kogel totaal 600

m
1 Sophie Praas 9,60 1,00 6,91 1124 2.12.76 (1e)
9 Isabel Cola 10,73 1,00 5,00 861 -

18 Femke vd Veen 14,26 0,90 4,67 587 -

Jongens pupillen A-1e jaars (20 deelnemers)
60 m hoog kogel totaal 600 m

2 Marten Prince 9,76 1,20 7,58 1503 -
3 Ton v Mameren 9,58 1,20 5,87 1432 2.06.12 (1e) 

11 Wouter Haitsma 10,62 1,05 5,13 1117 2.23.76 (14e)
17 Rens Versnel 10,33 0,85 4,38 959 2.16.80 (9e)

1000 m jongens D2 (8 deelnemers)
4 Reinder Prince 3.13.25

600 m meisjes D1 (10 deelnemers)
5 Fleur Praas 1.56.00 

1000 m meisjes A2 (12 deelnemers)
10 Thalita Bouwman 4.17.79

1000 m meisjes A1 (10 deelnemers)
3 Sophie Praas geen tijd vanwege defect

600 m meisjes (6 deelnemers)
1 Annelou Praas 2.14.06

nevenprogramma NK Indoor meerkamp 18/19 februari 2012 te Apeldoorn

Een l e uk rond j e
Hallo ik ben Jonah en ik heb mee gedaan aan de
kros finale. We deeden met 4 jongens mee en dit
was mijn eerste finale. We gingen eerst warm
lopen met onze treeners Trees en René. En het
was een leuk rondje! In de finale liep ik met Gijs
en Hugo en Demian. En we hade goed gelopen.
En toen het avond was haden we nog leker 
gegeten in het klup huis!
Groetjes van Jonah Broer (J pup C)

Jonah tijdens de cross in
Almere waar hij zich plaatst voor

de finale (foto Leon Broere)

A

A



in de top 20 eindigen. Dat is uiteindelijk gelukt met een
18e plaats. Ook Menno bleef ik gelukkig voor. Wat wel
jammer was was dat we dat we in het ploegen klasse-
ment net geen eerste maar tweede werden (ook goed!).
Ook in de avond in het clubhuis was het erg gezellig. Ik
kijk nu al uit naar een nieuw cross seizoen en de andere
crossen.
Guus Kooi, J junioren C 1e jaars
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C rossen in de modder
Samen met de trainer Aart, Kelide en Veerle kwam ik zaterdag 10 maart
als eerste van iedereen aan op de wedstrijd (zelfs de parkeerwachters
waren er nog niet). Het was (net zoals alle andere jaren dat de cross in
Woerden was) een grijze, grauwe dag. Maar dat bederfde de pret niet
hoor! Samen met mijn teamgenoten Mei en Caitlin heb ik eerst even het

parcour verkend, want dit was heel
anders dan de jaren ervoor. Er zaten
meer heuvels in en er was ook meer
modder. Zo gleed Caitlin bij het in-
lopen al uit in de modder. Bij de
wedstrijd hadden we gelukkig wel
spikes aan. Om half 12 moest ik
starten. Ik moest 3 km lopen. Dat
was 1 grote ronde en 2 kleintjes.
Met de start was ik snel weg en on-
geveer na 400m was ik ong. 10e.

Onderweg kwam ik mijn moeder en Aniek nog
tegen die me aan het filmen waren. Helaas
was ik te moe om nog met een lach op de film

te verschijnen. Na 1 grote ronde en 1 kleine
merkte ik dat degene die voor me liepen heel moe begonnen te worden
dus ik greep me kans. Ik haalde ze in en liep op ze uit. Dit hield ik goed vol
en daardoor kwam ik uiteindelijk ook als 8e over de finish. Voor mijn ge-
voel een goede prestatie! Het was al helemaal leuk toen we ook nog met
het team 3e waren geworden. Deze dag werd afgesloten met een gezellig
etentje in het clubhuis. Al met al een super leuke dag! 
Groetjes Lotte van der Velde (M jun B)
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Lotte van der Velde ein-
digt met een mooie 8e plaats bij
de finale van de crosscompetitie

(foto Jaap Schellekens)

H é Menno , tot straks
Toen ik opstond had ik eerst helemaal geen zin in die finale in Woerden,
maar toen ik zag dat het helemaal niet zo’n heel slecht weer was werd
het toch nog wel leuk. Tijdens het inlopen vond ik het parcours nogal
slecht door veel kuilen en andere oneffenheden. Toen ik later startte viel
het best mee. Ik startte snel en kon daardoor goed doorlopen in de trech-
ter vlak na de start. Mijn enige echte doelen waren Menno voorblijven en

de laatste loodjes voor
Guus Kooi in de cross finale 
( foto Arthur Slangenwal)

Niks niet zenuwachtig
Zaterdag 10 maart 2012, districtscross
Ik was niet zenuwachtig. Ik had veel zin in de wedstrijd. Tijdens het lopen
schreeuwde Trees echt heel hard dat ik heel snel moest lopen. Ik werd eer-
ste. Ik vond het allerleukste om op nummer 1 van het podium te staan. 
Isa van Sintemaartensdijk(M pup D) 

Uitsl agen Cross fina l e
10 maart 2012 te Woerden

Ploegenklassementen
Jongens junioren AB 2e
Meisjes junioren AB 3e
Jongens junioren C 2e
Meisjes junioren C 4e
Jongens junioren D2 2e
Jongens junioren D1 12e
Meisjes junioren D1 3e

Jongens junioren B
25 deelnemers 5000 m
1 Lukas Bos 17.46
8 Thierry Willigenburg 19.18

10 Thierry Belt 19.33
15 Vincent van Roomen 19.52

Meisjes junioren B
19 deelnemers 3000 m
8 Lotte van der Velde 13.48

14 Caitlin van Gessel 14.07
18 Mei Nelissen 14.46

A

A
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52 Jop de Vos 8.30 

meisjes pupillen A.2  1750 m 
44 Nathalie Leushuis 8.58 
57 Merle Meinhardt 9.20 

Ploegenklassementen
meisjes mini 2e
jongens pup C 9e 

meisjes pup C 3e
jongens pup B 9e
meisjes pup B  11e
jongens pup A1 2e
meisjes pup A1 6e
jongens pup A2 7e
meisjes pup A2 -  58

Jongens junioren C
67 deelnemers 3750 m

1 Kelide Aminboru 13.16
9 Thomas van der Vooren 14.20

18 Guus Kooi 15.07
24 Menno Dieke 15.38
39 Dirc Stöver 16.10
48 Wim Vonk 16.46

Meisjes junioren C
53 deelnemers 2000 m

1 Veerle Bakker 8.05
18 Nanou Vos 9.38
38 Odile Verzantvoort 10.16
41 Annika Schuurman 10.17

Jongens junioren D2
44 deelnemers 2125 m

6 Joppe Stokvis 8.24
14 Rick Hollestelle 8.45
17 Reinder Prince 8.49
23 Daniel Bos 9.05

Jongens junioren D1
62 deelnemers 2125 m
35 Jerome de Munnik 9.43
47 Gerben Schipper 10.09
53 Carl Westert 10.29
54 Kylian Jonkers 10.35

Meisjes junioren D2
40 deelnemers 1750 m
1 Jasmijn Bakker 6.58

Meisjes junioren D1
72 deelnemers 1750 m
15 Fleur Praas 8.00
20 Femke Bol 8.08
56Saskia Kemmeren 8.53
61Willemijn Giltaij                     8. 

Jongens mini  875 m 
1 Arvid Jansons 4.17 

17 Mathijs Haitsma 5.33 

Meisjes mini  875 m 
1 Isa v Sintemaartensd 4.30 

12 Senna Vroemen 5.19 

13 Danne Teeuwisse 5.33 
14 Indyra Jonkers 5.36 

Jongens pupillen C  
46 deelnemers 857 m 
23 Gijs Broere 4.22 
34 Jonah Broer 4.34 
38 Demian Schimmel 4.37 
39 Hugo van Westerneng 4.37 

Meisjes pupillen C  
32 deelnemers 875 m 
2 Annelou Praas 4.00 

16 Nina van der Vat 4.26 
19 Lena Broere 4.28 
31 Meike Stoter 5.00 

Jongens pupillen B  1250 m 
25 Mark Hollestelle 5.37 
29 Jibbe Teeuwisse 5.40 
40 Lucas van der Vat 5.53 
44 Tristan Schulte 5.55 

Meisjes pupillen B  1250 m 
52 Kendra Limburg 6.28 
56 Bowy Kramers 6.34 
57 Maura te Grotenhuis 6.35 

Jongens pupillen A.1  1750 m 
7 Ton van Mameren 7.40 

11 Marten Prince 7.55 
22 Rens Versnel 8.12 
29 Joris van den Hoven 8.26 
35 Daan School 8.32 
39 Brun Stöver 8.42 
45 Olivier Böhmer 8.55 
46 Pieter Joosten 8.55 

meisjes pupillen A.1  1750 m 
2 Sophie Praas 7.47 

29 Isabel Cola 9.03 
42 Isa Immink 9.13 
46 Roos Prins 9.15 

Jongens pupillen A.2  1750 m 
9 Faas van den Ven 7.33 

25 Sven Jansons 7.52 
45 Camu Prins 8.20 

v.l.n.r. D-junioren Kirsten Hogema, Lonneke te Kloese en
Aricia Limburg bij de start van de Bergcross op 4 maart. 
(foto Jeroen Hogema)

2e hands kleding 

Op de volgende bladzijden , zie je een actueel overzicht met 2e handskleding. 
Als je 2e handskleding wilt kopen of verkopen mail dan naar wvanderveen@xmsnet.nl
(Wilma van der Veen)  voor overleg over het actuele aanbod.



Bij voldoende belangstelling wordt er
dit jaar weer een wandelweekend ge-
organiseerd.
Vooruitlopend hierop is er al voor het
weekend van 29 september een optie
genomen op een hotelreservering.
Graag verneem ik van jullie op korte
termijn of hiervoor belangstelling is.

Zo ja laat me dat dan even weten via
een mailtje naar:

hansnel1@kpnmail.nl

Met vriendelijke groet,

Hans Molenaar
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AVT Sport ief Wandelweekend

2 8 j e u g d

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 BrooksMt 35 
(zwart, zonder puntjes)

€ 15,00

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 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 Asics Mt 33 (zgan) € 20,00

Loopschoenen Asics Mt 35 € 7,50

Loopschoenen Asics Mt 36 € 10,00

Loopschoenen Inov Mt 37.5 (nieuw) € 25.00
Loopschoenen Asics Mt 37.5 € 7,50
Loopschoenen NikeLoop-
schoenen 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

2e Omtrek van Amersfoort
In 2009 heeft ‘n grote groep van A.V.
Triathlon deelgenomen aan de Om-
trek van Amersfoort, de 10 - 60 km.
lange wandeltocht langs de grenzen
van Amersfoort.

Voor deze, en de vele andere deelne-
mers, is er goed nieuws. De Stichting
Omtrek van Amersfoort organiseert
op zaterdag 25 augustus 2012 voor
de 2e keer de Omtrek.
Het vertrek is dit keer vanaf Leerhotel
“Het Klooster” (bij de Stichtse Ro-
tonde).

Vanaf daar zullen bussen de wande-
laars weer naar de verschillende ver-
trekpunten aan de rand van de stad

brengen. De definitieve routes wor-
den op 15 april a.s. bekend gemaakt
op de,
geheel vernieuwde, website:
www.omtrekvanamersfoort.nl.

Vanaf die dag is het ook mogelijk om
je online in te schrijven.

Binnenkort lees je meer nieuws over
de Omtrek in de lokale media.

Gerard van Schaik.
Trainer Sportief Wandelen, groep 2



c o l o f o n30

C o l o f o n
Kopij lopende.zaken@avtriathlon.nl
Redactie Clarine Passchier 033 4566814

Hanny Cnossen 033 472 95 69
Vormgeving Jos Gloudemans, Hedy van Ginkel, Jade van Beek
Illustraties             Theo Berens
Advertenties prcommunicatie@avtriathlon.nl
Website www.avtriathlon.nl
A.V. Triathlon ledenadministratie ledenadministratie@avtriathlon.nl

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 een 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 tot en met mei 2012
Zaterdag vastemedewerker groep
7-4 Marcia/Tinka Leny van den Hoven/ Peter van Mosel
14-4 Annemiek/Marian Wandelgroep
21-4 Angelique/Mieke Wim van Munster/Jurgen Trein/Marlies Roosendaal
28-4 Anitra/Monique Rob Vermazen/Nanda Troost
5-5 Bep/Ed Joop Klein Haarhuis/Ruud van den Eshof
12-5 vac(Tinka/Marcia) Wandelgroep
19-5 Eddy/Heleen Ewald Jansen/Gies Stolze
26-5 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, theewater 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 na-
melijk van tevoren het e.e.a. gebeuren en om 10:00 uur komen de eerste 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 mei nummer is dinsdag 10 april 2012.
Inleverdatum kopij voor het juni nummer is dinsdag 15 mei.

Richtlijnen voor kopij: maximaal 700 woorden en het moet over de club gaan. Foto’s aanle-
veren in jpg- of tif-formaat, minimaal 300 dpi bij een formaat van 13*9 cm.
Voor uitgebreide info, kijk op www.avtriathlon.nl/vereniging/clubblad/index.html.




