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D e  l a a t s t e  k e e r

Jaaaaaaaa,het is de laatste keer dat alle leden persoonlijk op naam het 
clubblad Lopende Zaken van A.V.Triathlon krijgen. 
In september liggen er nog een X aantal clubbladen op de tafel, die  de leden
kunnen mee nemen om thuis echt te  lezen van papier!

Jaaaaaaaa,het is de laatste keer dat ik de opmaak van het clubblad doe. 
Het opmaken van het clubblad vond ik altijd een uitdaging ,zeker met de aan-
geleverde leuke ,mooie , sportieve actie foto`s .
En de toepasselijke , verrassende tekeningen die de illustrater Theo er bij
maakt. Dat allemaal ga ik toch een beetje missen.

Jaaaaaaaa,er wordt beweerd dat een vrouw minstens twee dingen tegelijker-
tijd kan doen. 
Neeee, maar die vlieger gaat voor mijn niet op. Uit ervaring weet ik dat.
Het drukke bestaan heeft mij doen besluiten om na drie jaar de vormgeving te
hebben verzorgd  het stokje over te geven aan mijn opvolgster .

Jaaaaaa, ik heb nu weer de mogelijkheid om bijvoorbeeld :
de tuin aan te pakken of thee gaan leuten bij .........................
Of genieten van.............

Hedy
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ALV :
Dit is weer de eerste bestuursverga-
dering na de ALV die op 10 mei plaats
heeft gevonden. We kijken met een
goed gevoel terug op ons jaarlijks
moment waar we een aantal formele
zaken behandelen. De sfeer in de ALV
was zeer goed en we hadden een
constructieve interactie met de aan-
wezigen. Alle financiële zaken zijn be-
sproken en afgehandeld d.w.z.:
- Decharge van het bestuur voor het
financieel jaarverslag van 2011; het
jaar is afgesloten met een klein tekort
van 1344 Euro; dit tekort komt ten
last van het eigen vermogen Voorstel
begroting voor 2013 goedgekeurd in-
clusief een contributieverhoging van
3 Euro per jaar
De vele plannen zijn slechts deels be-
sproken en zijn nog na te lezen in het
jaarverslagboekje waarvan nog
exemplaren in de hal van het club-
huis liggen. 
Na de pauze hadden we een onder-
houdende presentatie van Jaap Hen-
geveld namens de Stichting
Marathon Amersfoort. We hebben
van Jaap een kijkje gekregen in de
vele facetten rondom de organisatie
van zo’n groot evenement. Op het
moment dat ik dit schrijf is het Mara-
thon evenement alweer achter de rug
en kijken we terug op een geweldig
hardloopfestijn met 6500 deelne-
mers en schitterend weer (voor de lo-
pers misschien een beetje te warm).

Organisatie AV Triathlon:
Onze vereniging is een mooie vereni-
ging waarin heel veel gebeurd en dus
ook heel veel geregeld moet worden.
Heel veel dingen gaan goed maar er
zijn ook een aantal knelpunten die
we graag willen oplossen. Op maan-
dag 11 juni hebben we een speciale
bestuursvergadering gehad om speci-
fiek over deze knelpunten na te den-
ken en afspraken te maken over het
actieplan richting oplossingen. Het
overleg dat uitgebreid en goed was
voorbereid door Piet Bergsma en Jos
Gloudemans kan als zeer geslaagd
bestempeld worden. We hadden con-
structieve discussies die uiteindelijk
resulteerden in concrete conclusies
en acties. We hebben nog niet alle
onderwerpen afgehandeld en zullen
de komende maanden dit onderwerp
hoog op de agenda houden in de ver-
wachting dat we in de 2e helft van
het jaar in een aantal gevallen al con-
crete oplossingen kunnen gaan im-
plementeren. Wij komen hier
uiteraard op terug.

D iv e r s e n :  
-   Altis heeft ons gevraagd om samen

met hen het NK Masters op de
baan te organiseren. We hebben
besloten dit niet te gaan doen
omdat wij als AV Triathlon op dit
moment nauwelijks actief zijn op
dit gebied. We hebben wel een
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aantal lopers bij de Masters die ac-
tief zijn met wedstrijden op de at-
letiekbaan maar de atletieksport
wordt in de volle breedte niet be-
dreven door onze Masters. Deson-
danks hopen wij natuurlijk wel dat
individuele leden te zijner tijd als
vrijwilliger zo’n evenement zullen
ondersteunen.

-   Karin meldt het goede nieuws dat
er een aantal cursussen wordt
voorbereid om nieuwe (assistent)
jeugdatletiektrainers op te gaan
opleiden. Mogelijk kan in het na-
jaar hiermee al gestart worden. Het
gaat om opleidingen op de niveaus
2,3 en 4. De opleidingen op niveau
2 en 3 zullen zeer waarschijnlijk in
Amersfoort plaatsvinden. Mocht u
belangstelling hebben dan horen
wij dat graag.

-   Ook willen we een interne cursus
(assistent) looptrainers nivo 2 gaan
organiseren. Ook deze cursus wil-
len we na de zomer laten plaatsvin-
den. Hebt u belangstelling laat het
ons dan weten.

-   We onderzoeken welke mogelijkhe-
den er zijn om bij de AB Junioren en
Senioren gezamenlijk ploegen van
AV Altis en AV Triathlon te laten
deelnemen aan de landelijke com-
petities op de atletiekbaan. Beide
verenigingen hebben te weinig at-
leten om een goed team op te stel-
len maar gezamenlijk lukt dit wel.

-   De komende zomer zal vrijwel
zeker de atletiekbaan gerenoveerd
gaan worden. De start staat nu ge-
pland voor half juli. De einddatum

is erg onzeker omdat de aannemer
voor de voortgang afhankelijk is
van de weersomstandigheden. De
doorlooptijd bedraagt minimaal 2
maanden dus het project wordt op
z’n best medio september afge-
rond. Kijk regelmatig op de website
om de laatste stand van zaken te
achterhalen.

-   U heeft waarschijnlijk al gemerkt
dat de vrijwilligerscomm issie
steeds nadrukkelijker van zich laat
horen. De komende maanden zal
dit nog verder toenemen. We zijn
een vereniging van, voor en door
vrijwilligers en hebben steeds weer
vacatures die ingevuld behoeven te
worden. Op een van de publicatie-
borden in het clubhuis kunt u de
vacatures vinden. Ze vallen op door
de gele vellen. 

-   Het juli/augustus nummer van Lo-
pende Zaken is de laatste editie die
als hard copy naar alle leden ver-
spreid zal worden. Daarna zal het
clubblad in digitale vorm blijven
voortbestaan. De overgang heeft
uiteraard ‘veel voeten in de aarde’.
Jos Gloudemans en de clubbladre-
dactie zijn druk in de weer om dit
allemaal in goede banen te leiden.
U wordt op de hoogte gehouden
van alle veranderingen.

-  Ook de website zal de nodige veran-
deringen ondergaan. We hebben
besloten over te schakelen op een
nieuw softwareplatform zodat het
voor de webmasters gemakkelijker
wordt om aanpassingen aan te
brengen. Zodra de plannen con-



creet genoeg zijn uitgewerkt zal dit
naar jullie gecommuniceerd wor-
den. 

Dit was het weer voor deze keer. Ons

volgend bestuursoverleg staat 
gepland op woensdag 4juli. Hierover
horen jullie meer in de Lopende
Zaken van september.

Lex Borghans

donderdag 10 mei 2012 
Aanwezig: 
7 bestuursleden en 31 leden volgens
de getekende presentielijst
Afwezig: 
met bericht: Ilse Jansen Hendriks,
Hein Dekker,Ron Moeliker, Hans van
Stralen, Carla Rieff, Dik en Bep Hutten
Notulist: Leo Huijssoon

1  Op en i ng
d o o r  d e  v o o r z i t t e r
Lex heet alle aanwezigen welkom en
opent de vergadering. Geeft toelich-
ting op de agenda en introductie pro-
gramma na de pauze.

2  M ed ed e l i ng en
van d e  s e c r e t a r i s
De secretaris meldt dat bericht van
verhindering is ontvangen van een 
7-tal leden.

3  V e r s l ag en
ALV 1 8  m e i 2 0 1 1
Er zijn geen vragen.

4  Jaarv e r s l ag en  2 0 1 1
b e s t uu r  en  c omm i s s i e s

Verslag bestuur en commissies:
-   Triathlon is een stabiele club. Er is

een verloop in het aantal leden van
10 – 15% per jaar. Het ledental is in
2011 met 19 toegenomen.

-   Afgelopen jaar is uiteindelijk afge-
sloten met een klein financieel te-
kort;

-   29 medailles gewonnen op NK’s,
EK’s en WK’s;, in 2010 waren dat er
20;

-    Flink aantal wedstrijden georgani-
seerd. Samenwerking met Altis
neemt steeds verder toe.

-   Twee bestuursleden afgetreden en
1 nieuw lid tot bestuur toegetre-
den. Er zijn nu nog twee vacatures.

-   De nodige wijzigingen in de com-
missies, m.n. bij de voorzitters. De
voorzitters van de commissies zijn
bij voorkeur geen bestuursleden. Er
zit wel altijd een bestuurslid in de
commissie;

-   Er is nieuwe kledingsponsor aange-
trokken d.w.z. RunnersWorld Aart
Stigter. Voor leden is er een korting
van 12 % bedongen op de meeste
artikelen;

-   Actieve vrijwilligerscommissie.
Voor vacatures wordt druk gewor-
ven via het prikbord in het club-

N o t u l e n
van d e  A lg em en e  L ed env e r gad e r i ng  A . V .  T r i a th l o n  
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huis, website, clubblad en op het
moment dat een nieuw lid zich
aanmeldt. Ook is zij actief in het
belonen van vrijwilligers. Tip uit de
vergadering: er zijn ook jeugdleden
actief als vrijwilliger. Dan is een fles
wijn niet zo gepast.

-   Inger Weeren en  Ada Zwart zijn
gestopt.Het heeft nogal wat
moeite gekost om de hoeveelheid
taken die zij allemaal uitvoerden
goed bij nieuwe mensen onder te
brengen;

-   Er is door de gemeente geld be-
schikbaar gesteld voor de renovatie
van de atletiekbaan in Schothorst.
Het terrein voor ons clubhuis is ook
bedoeld voor atletiekdoeleinden.
Tip voor bestuur: kijk of er geld uit
andere potjes is te vinden voor
deze plannen (bijv. training aan ge-
handicapten);

Plannen 2012
-   Eerste prioriteit is het vinden van

en opleiden van meer trainers.
Goed nieuws: er komt uitbreiding
bij de jeugdtrainers. Op verschil-
lende niveaus gaan er  trainersop-
leidingen gevolgd worden;

-   Versterken commissies; dit heeft
continu aandacht nodig;

-   Professionalisering: moeten we
nog steeds alles met vrijwilligers
blijven doen of moeten we toch
voor bepaalde taken naar betaalde
krachten. Bestuur gaat dit de ko-
mende tijd verder onderzoeken,
ook kijken bij andere verenigingen.
11 juni is daar een speciale be-

stuursvergadering over. Lex nodigt
de aanwezigen uit om hierover
mee te denken.
Vraag uit de vergadering: hoe
wordt hier binnen de vereniging
over gedacht? Bernard Wouters:
het gaat eigenlijk best goed binnen
Triathlon; er zijn veel actieve leden.
Het is wel complex omdat de ver-
eniging zo groot is. Aan de andere
kant zou bijvoorbeeld een vereni-
gingsmanager allerlei taken kun-
nen uitvoeren om bestuur en
andere leden te ontlasten. Eerst
zullen we duidelijk moeten krijgen
wat zo’n persoon zou kunnen en
moeten doen, en hoeveel dat gaat
kosten, wat betekent dat t.a.v. de
andere vrijwilligers. Moet dat ie-
mand uit de eigen vereniging zijn
of iemand van buitenaf? Wordt
voorbeeld van Hellas genoemd
waar een verenigingsfunctionaris
werkt die veel toevoegt aan de ver-
eniging.
Bestuur gaat zich eerst bezinnen en
zal daarna, als dat van toepassing
is, voorstellen aan de ALV voorleg-
gen. Een deel van de problematiek
is niet op te lossen door meer vrij-
willigers in te zetten, dat moet je
namelijk ook weer gaan managen.
We gaan op zoek naar passende
oplossingen en komen daarna
terug met voorstellen.

-   De Wethouder Sport komt op 9 juni
naar ons clubhuis voor een infor-
meel bezoek. Dan zullen we ook de
plannen aangaand de trainingsfaci-
liteiten in Birkhoven nogmaals

8 a l g e m e e n



voorleggen.
-   Lopende Zaken gaat digitaal. Loopt

nu een enquête. Sommige leden
willen erg graag toch nog een pa-
pieren versie;

-   De Website zal ook gaan verande-
ren o.a. een nieuwe software plat-
form en veel meer info aangaand
de jeugd zal op de website aange-
boden gaan worden. 

-   Er wordt door de AB Junioren
samen met Altis getraind en daar-
naast is er ook een gezamenlijke
competitieploeg. De meisjesgroep
staat nu tweede van Nederland
maar kan nu niet meedoen aan de
finale omdat de deelnemers af-
komstig zijn uit 2 verschillende ver-
enigingen. In de wandelgangen
gaat het verhaal dat er een nieuwe
vereniging opgericht zou worden
voor de betreffende competitie-
ploegen. Echter hier is nog geen be-
slissing over genomen. Dat zou wel
één van de mogelijke oplossingen
kunnen zijn om verder te kunnen
komen met deze wedstrijdploegen.
Er zijn een aantal mensen van
beide verenigingen die dit momen-
teel         onderzoeken;

Conclusie: stabiele vereniging, is
weer veel gedaan en bereikt in het af-
gelopen jaar. Dit mede dankzij de
inzet van een groot aantal leden.
Deze actieve leden hebben we ook in
de toekomst heel hard nodig.

Financiële verantwoording 2011

Het jaar is met een tekort van 1344
euro afgesloten maar dat is geen pro-
bleem en gaat ten laste van de reser-
ves. Verder zijn er geen vragen vanuit
de vergadering.

Verslag kascommissie financiën
2011

Jaap de Vries geeft namens de kas-
controle commissie toelichting op
hun controle van de jaarrekening
2011. Zij hebben geen onregelmatig-
heden geconstateerd. Het bestuur
wordt door de ALV decharge verleend
voor het financieel verslag van 2011.
De kascommissie wordt door de voor-
zitter hartelijk bedankt.

Plannen bestuur en commissies
2012
Geen verder opmerkingen bij de ver-
slagen en plannen.

5  V o o r s t e l l e n  
t e r  b e s lu i tv o rm ing

Begroting en contributie 2013

Bestuur stelt een kleine contributie-
verhoging van 3 euro voor. Het aantal
leden is in het eerste kwartaal van
2012 wat afgenomen. Bestuur wil
daarom in de begroting daar rekening
mee houden.
Reserves bedragen €128.000. Dit zit
vooral in het clubgebouw. Aan liquide
middelen is zo’n €69.000 in kas.

9a l g e m e e n
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Het de bedoeling dat door de digitali-
sering van het clubblad, de drukkos-
ten teruggedrongen worden.
Mogelijkheden voor adverteren zul-
len verder onderzocht worden. Het is
niet de bedoeling dat de website vol
komt te staan met allerlei reclames.
Opbrengst van de trimcursus loopt
terug, waarschijnlijk vanwege de con-
currentie van onder andere sport-
scholen. Verwacht het bestuur een
terugloop van leden, m.n. door het af-
nemen van de instroom van nieuwe
leden via de trimcursus? Bestuur gaat
dit nog verder na.
De ALV gaat unaniem akkoord met de
contributieverhoging en de begroting
2013.

Benoeming kascommissie 2012

Jaap de Vries en Dirk Zijp worden
unaniem gekozen voor de kascom-
missie 2013 

Samenstelling bestuur

Henk Rawee stelt zich kandidaat voor
het bestuur. Is al enige jaren actief als
voorzitter van de WOC-Baan. Heeft
tevens een bijdrage geleverd aan het
beleid ongewenste gedrag. 
ALV gaat unaniem akkoord met zijn
benoeming.

Afscheid Inger Weeren

Zij is zo’n 11,5 jaar actief geweest bij
de jeugd. Heeft heel veel voor de ver-

eniging gedaan.
Het aantal jeugdleden is gegroeid van
69 naar ruim 180. Daar heeft Inger
een grote bijdrage aan geleverd. Zij
was trainer, sociale evenementen,
sponsorloop, clubblad, organisatori-
sche activiteiten, etc., etc. 
Lex bedankt haar, namen alle leden,
hartelijk voor haar inspanningen en
reikt haar het blauwe vlaggetje uit,
Lex bedankt Karin Knopper en Ellen
Palstra (afwezig) van harte voor het
vele goede werk dat zij het afgelopen
jaar hebben gedaan, mede door het
vertrek van een tweetal zeer actieve
vrijwilligers d.w.z. Ada Zwart en Inger
Weeren

6  R o ndvraag

Sander Teeuwissen: bestaat de moge-
lijkheid tot extra sponsornamen op
triatlonkleding? Ja dat is mogelijk; in
onderling overleg verder af te hande-
len.
Sander: geeft aan dat niet-hardloop-
trainers regelmatig informatie mis-
sen en roept op dat dit verbeterd zou
moeten worden. Jan van de Ven geeft
aan dat hij dat op gaat pakken en
breder de communicatie op gaat pak-
ken. Jan heeft de portefeuille alge-
mene trainingszaken en gaat
hiermee aan de slag;
Het zou mooi zijn als ook de fietstrai-
ners clubkleding krijgen. Dit wordt
opgepakt ook voor de wandeltrainers.
Onze kledingleverancier kan dit nu
nog niet leveren;
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Ton Duits: op zaterdag is, door de par-
keerdruk, het vaak onmogelijk voor
de ambulance om bij calamiteiten
het clubhuis te bereiken. Bestuur
heeft dit al meerder malen aange-
kaart bij de gemeente, maar die geeft
vooralsnog geen thuis. Wordt ook be-
sproken bij het bezoek van de wet-
houder.

7  S lu i t i ng

Lex bedankt een ieder voor zijn of
haar aanwezigheid en inbreng en
sluit de vergadering om 21.22 uur. 

Goud en  S ok

Hannie Cnossen licht de uitreiking
van de Gouden Sok toe.
Er zijn uiteindelijk 5 nominaties: Ma-
riska Lagerweij, Margje, Ria de Jong,
Krijn Koetsveld, Emelie Papenburg.
Ria de Jong heeft uiteindelijk de gou-
den sok gewonnen.

Pr e s e n ta t i e  Mara th o n
Am er s f o o r t

Na de pauze presentatie van Jaap
Hengeveld namens de Stichting Ma-
rathon Amersfoort.

Begin juli wordt gestart met de reno-
vatie van de atletiekbaan. Na ruim 25
jaar is de baan dringend aan een in-
grijpende opknapbeurt toe. Het gaat
bij de renovatie niet alleen om de ver-
vanging van de kunststof toplaag,
maar gebleken is dat ook de asfalt
onderlaag helemaal vervangen moet
worden, net als de goten aan de bin-
nenkant van de rondbaan. 
Op het binnenterrein worden de
kunststofaanlopen en –vlakken ver-
nieuwd. Ook komen er nieuwe kogel-
en discusringen en worden de kogel-
sectoren opnieuw aangelegd. Het is
de bedoeling dat ook de installaties
voor het hoogspringen en polsstok-

hoogspringen vernieuwd worden,
maar in hoeverre dit mogelijk is
wordt nog bepaald aan de hand van
de beschikbare financiële ruimte.
Er komt ook een uitbreiding. Het
veldje tussen de baan en de Schot-
horsterlaan wordt toegankelijk ge-
maakt doordat een flink stuk van de
wal wordt afgegraven. Zo ontstaat
een nieuw grasveld naast de baan,
waarop bovendien een kunststof
sprintstrook, een verspringbak en een
kogelsector komen. Op deze manier
wordt de trainingscapaciteit van de
baan flink uitgebreid. 

G r o o t  o n d e r h o u d  a t l e t i e k b a a n
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Planning:

Er zal vanaf de aanvang van de werk-
zaamheden medio juli de hele zomer
worden doorgewerkt. Volgens de
planning van de SRO wordt de geheel
vernieuwde baan half september op-
geleverd. 
Echter deze einddatum is erg onzeker
vanwege het weer. Indien we een
natte zomer krijgen zal deze eindda-
tum ongetwijfeld opschuiven; echter
we hopen dat dit niet het geval zal
zijn.

Communicatie:

Atleten die op de baan trainen, krij-
gen van hun trainer te horen op
welke tijdelijke locaties de trainingen
zullen plaatsvinden.
Kijk regelmatig op onze website om
het laatste nieuws over de planning
te achterhalen. 

Lex Borghans en Bernard Wouters 

E n q u ê t e  L o p e n d e  Z a k e n

Uit s l ag

Een paar weken geleden hebben we een enquête gehouden onder de lezers van
het clubblad Lopende Zaken. We hebben gevraagd hoe jullie denken over het
digitaal aanbieden van de verschillende uitgaven van de redactie en wat jullie
graag lezen in het blad. Ruim 20% van de leden heeft de enquête ingevuld waar
we erg veel informatie uit hebben gehaald. Ook waren we blij met jullie tips en
toevoegingen om het blad te verbeteren. Hieronder een kleine samenvatting
van de resultaten. Voor wie meer wil lezen kan op de website via een link het
gehele verslag inzien. Ga op de website naar ‘onze vereniging’ en klik door naar
clubblad. 

Sa m envat t i ng  r e su l ta t e n  vrag en l i j s t  L o p end e  Zak en

Driekwart van de respondenten leest het clubblad Lopende Zaken (bijna) altijd.
De meeste interesse van de leden van AV Triathlon gaat uit naar nieuws uit de
bestuurskamer, hardlopen en gezondheid en stukjes over verschillende groe-
pen van AV Triathlon. 
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Vanaf september 2012 zal Lopende Zaken niet meer op naam verstrekt worden
en niet meer thuis bezorgd worden. Een digitale versie zal beschikbaar zijn en
een aantal papieren Lopende Zaken wordt in het clubhuis gelegd. 15% van de
respondenten geeft aan deze papieren versie zeker mee te gaan nemen, 28%
misschien. Veel respondenten willen het clubblad Lopende Zaken per e-mail
ontvangen (71%). De meeste leden hebben voor de digitale versie van Lopende
Zaken een voorkeur voor een nieuwsbrief met korte berichten en doorklik mo-
gelijkheden naar langere verslagen op de website (48%) of voor een versie die
door te bladeren is (42%).
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O d e  a a n  d e  d i s t r i b u t e u r s  

v a n  L o p e n d e  Z a k e n !

Nu we met dit laatste papieren club-
blad afscheid nemen van een tijdperk
en – heel eigentijds - digitaal verder

gaan, nemen we ook afscheid van het
fenomeen distributeurs. Een goed
moment om Paul Wessels, Marjan

Paul Wessels, Tineke van Erp en Marjan Renkers

Veel leden hebben het boekje over de Algemene Ledenvergadering (68%) of het
‘blauwe boekje’ wel eens gelezen (97%). Het boekje over de Algemene Leden-
vergadering zien de leden het liefst als kort (50%) of lang (19%) verslag op de
website. Ook de informatie uit het blauwe boekje willen veel leden graag op de
website hebben (68%). 
Tot zover de samenvatting van de resultaten door Jolijn Broekhuizen

De redactie gaat de komende maanden nadenken over een vernieuwde vorm
waarin we het clubblad op de site gaan zetten. Tot het einde van dit jaar kun je
Lopende zaken digitaal blijven lezen in de huidige vorm.
We verwachten begin volgend jaar met een nieuw format te komen wat pretti-
ger leest en beter past bij de wensen van de lezers. Om dit te realiseren zijn
aanpassingen van de website nodig. We nodigen nadrukkelijk alle leden die
(technische) ervaring hiermee hebben uit om met ons mee te denken. Neem
hiervoor contact op met Jos Gloudemans via lopende.zaken@avtriathlon.nl

Redactie Lopende Zaken
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Renkers en Tineke van Erp in het zon-
netje te zetten. Natuurlijk.. met een
verhaal in dit laatste papieren club-
blad! Paul, Marjan en Tineke zorgden
er jarenlang heel trouw voor dat de
boekjes hun plaats van bestemming
bereikten. Nieuwsgierig geworden
naar het verhaal achter deze voor
velen onzichtbare krachten, werd
Paul benaderd om eens wat te vertel-
len over het distributeurschap. En zo

geschiedde... ik trof een enthousiaste
vrijwilliger die mij geanimeerd zijn
belevenissen vertelde, het verdelen
van stapels boekjes; daar zit een we-
reld achter zo bleek.. 

Wat een distributeur allemaal doet
verdeelde Paul over 3 stappen; 1.
Maandelijks komt er een nieuwe le-
denlijst, middels een voor AVT speci-
aal gemaakt bestand uit. Deze wordt
op postcode uitgedraaid ivm wijkin-
deling 2. Eens per maand op donder-
dag komen de clubbladen van de
drukker, momenteel 950 stuks en
worden allemaal gestickerd en per
stapel (vaste wijkindeling) van elas-
tiek voorzien 3. Stapels worden op de
tafels in het clubgebouw gelegd, af-
gehaald door leden of bezorgers. Elke

stapel heeft een eigen bezorger, som-
mige niet, bv. alle relaties buiten de
stad gaan per post. Alle niet afge-
haalde stapels worden door Tineke
rondbezorgd bij de bezorgers in de
wijken, deze bezorgers brengen de
boekjes bij de leden thuis. De boekjes
die per post verzonden worden, re-
gelde Tineke ook; 1 boekje werd ge-
wogen om porto te bepalen,
postzegels werden geplakt en de
boekjes bij de post afgeleverd. Het
streven is altijd geweest om binnen 8
dagen te bezorgen, wat meestal ge-
lukt is. 

Paul wist ook een en ander over de
geschiedenis van dit proces te vertel-
len, jawel.. momenteel blijven boek-
jes immers tot woensdagmorgen in
het clubgebouw, totdat Tineke ze
daar afhaalt. Vroeger werden de over-
gebleven boekjes op dinsdagavond
van het clubgebouw naar de atletiek-
baan gebracht door ook weer een
vrijwilliger. Paul en zijn vrouw Marjan
hebben de klus overgenomen van
voorgangers Jurgen en Gerdi Trijn. Ze
wilden zich graag inzetten omdat er
een uitdagende ICT taak lag en ze ook
graag wat wilden doen voor zo’n
leuke club. In het begin was er assis-
tentie van ene Marian en Frans Ver-
heuvel.
Wat
later
sloot be-
vriende
Tineke
bij de

De boekjes 

die per post 

verzonden worden, 

regelde Tineke ook



1 6 a l g e m e e n

taak aan en werd het al gauw een
maandelijks ritueel, met gezellig
samen eten als start en daarna de
stickerklus. Vroeger was het boekje
dikker en waren er minder leden, 600
boekjes toen de taak werd overgeno-
men. Er werd een laserprinter aange-
schaft speciaal voor de adresstickers
en aan de feiten te zien, heeft deze
zijn diensten ook wel bewezen.. 

Een aantal feiten en statistieken;
- Paul, Marjan en Tineke waren zo’n 9
a 10 jaar distributeurs 
- zij distribueerden afgelopen tijd zo’n
12.000 boekjes per jaar (incl. Blauwe
Boekje)
- in deze jaren zijn er zeker 100.000
exemplaren door de handen van het
gewaardeerde trio gegaan
- dat zijn zo’n 84.600 geprinte etiket-
ten = 4028 vellen van 21 stickers. In
een doos zitten 100 vellen dus dat
zijn weer 403 dozen stickers, ofwel
een stapel van ongeveer 7 meter 25
aan stickers. Nog een zinloos reken-
sommetje: 4028 vellen op A4 formaat
is zo’n 250 vierkante meter stickers.
- twee keer per jaar is het aantal
boekje verdubbeld wegens het

Blauwe Boekje en werden 1900 boek-
jes handmatig ingevouwen, om er
950 pakketjes van te maken
- 7 dozen boekjes staan er maande-
lijks klaar en met Blauw Boekje erbij
zijn het er 12
- vroeger werd 4 maal per jaar de 
acceptgiro voor de contributie in de
boekjes geniet
- dat klinkt eenvoudig, maar omvang-
rijk en met verschillende leden op 1
adres (en dus 1 boekje) vroeg dat het
nodige ambachtelijke nietwerk
- gewaardeerd werden dan ook o.a.
de geëmancipeerde vrouwen die voor
verschillende achternamen op 1
adres zorgden.. besluit van het be-
stuur dat betaling voortaan via in-
casso zou gaan, was in elk geval voor
de distributeurs een geschenk!

..en een onbedoelde mop; een jeugd-
lid loop op de eerste zaterdag van de
maand met zijn vader langs de tafel
met de stapels LZ. ‘Kijk, pap, we kun-
nen ons boekje gelijk meenemen.’
Nee joh, dat mag niet: die worden al-
tijd in de brievenbus bezorgd!’

Over minder leuke herinneringen
heeft Paul niet veel te vertellen; af en
toe waren er weleens vragen of
klachten van mensen over de bezor-
ging bv..
Soms
begrijpe-
lijk en
oplos-
baar,
soms

vroeger werd 4 maal 

per jaar de acceptgiro

voor de contributie 

in de boekjes geniet



minder fijn omdat het tenslotte wel
allemaal ‘liefdewerk oud papier’ is,
onbegrip daarvoor is dan niet altijd
leuk. Verbazingwekkend was eens
een bezorger die een voorstel voor
verandering van route aandroeg en
toen dit wegens de verdere logistiek
niet zomaar mogelijk bleek te zijn
uiteindelijk het vrijwilligerswerk
staakte. Toen enige tijd later per
abuis een bedankkaartje bij deze be-
zorger terecht kwam, was het deba-
cle compleet. Tot slot spreekt Paul

uitdrukkelijke trots uit; ‘het systeem
met distributie en bezorgers in de
wijken was uniek en werkt geweldig,
er zijn steeds meer dan 40 leden
maandelijks 
actief geweest, veelal met jarenlange
inzet! Er zijn weinig clubs waar je het
blad op deze manier thuis bezorgd
krijgt. Fantastisch!’ Ook spreekt Paul
zijn waardering uit voor de oplossin-
gen die er soms acuut moesten
komen en de vervanging toen hetdis-
tributie-echtpaar 2 maanden op reis
was. Familie en vrienden sprongen
dan bij, lid of geen lid, dankzij goede
samenwerking was er nooit echt een
probleem. 

Met hart en ziel hebben Paul, Marjan
en Tineke zich met veel plezier inge-
spannen voor de distributie van alle
boekjes. Toch geeft Paul aan de taak
straks zeker niet te zullen missen en
die gezelligheid met elkaar blijft na-
tuurlijk voortbestaan. Om te begin-
nen is onderling afgesproken dat de
eerste clubbladvrije donderdagavond
in september met elkaar gevierd zal
worden in een restaurantje. We dan-
ken Paul, Marjan en niet in de laatste
plaats natuurlijk ook Tineke heel har-
telijk voor hun grandioze inzet!

B e z o r g e r s  b edankt !
Op deze plaats bedanken we natuur-
lijk ook alle bezorgers die door de
loop der jaren, vaak zelfs jarenlang
zorgden voor aan-huis-bezorging van
alle Lopende Zaken! De Zaken hebben
nooit zelfstandig gelopen; een
enorme groep heel trouwe vrijwilli-
gers fietste of wandelde maandelijks
de deuren langs met clubbladen voor
alle leden in zijn wijk. Gemak dient de
mens, tientallen vrijwillige bezorgers
zorgden daarvoor. Namens alle ont-
vangers van Lopende Zaken; hartelijk
bedankt!! En voortaan in de vrijgeko-
men tijd lekker met de benen op tafel
en de laptop op schoot.. of een extra
training of nieuwe vrijwilligerstaak
natuurlijk.

Roos Smink
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Tijdens de ALV op 10 mei 2012 is Het
Blauwe Vlaggetje van AV Triathlon
uitgereikt aan Inger Weeren voor
haar bijzondere verdiensten in de 
organisatie en opbouw van de
jeugdatletiek in onze vereniging.

Op 7 juni 2012 is tijdens een etentje
met de wandelsport commissie Het
Blauwe Vlaggetje ook uitgereikt aan
Theo Kok voor zijn bijzondere ver-
diensten in de organisatie en op-
bouw van de wandelsport binnen 
AV Triathlon.

Zowel Inger als Theo hebben zich ge-
durende circa 10 jaar met veel ener-
gie ingezet voor de jeugdatletiek,
respectievelijk de wandelsport, en
hierbij zichtbare resultaten geboekt.
Beiden waren de ‘motor’ in deze
twee takken van sport en hebben
samen met andere vrijwilligers er-
voor gezorgd dat vele leden met 
plezier hun sport konden beoefenen. 

Als blijk van waardering voor dit
goede werk heeft het bestuur 
besloten het Blauwe Vlaggetje aan
hen uit te reiken. 

Namens het gehele bestuur van AV
Triathlon gefeliciteerd met deze on-
derscheiding.

Lex Borghans 

B l a u w e  V l a g g e t j e s  u i t r e i k i n g

Het blauwe vlaggetje
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Nieuw telefoonnummer vertrouwenscontactpersoon
Annemie Ewalts, vertrouwenscontactpersoon voor A.V. Triathlon, 

heeft een nieuw telefoonnummer. 
Ze is voortaan te bereiken op

06-48758924.

Me d e d e l i n g
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Op dinsdag 29 mei werd de afslui-
tende 800 meter in het kader van de
Amersfoortse Baancompetitie gelo-
pen. Jasper Smits van AV Pijnenburg
was de overall-winnaar van deze 800
meter met een tijd van 2.04.7. Bij de
vrouwen was de
pas 13-jarige
Annemarie
Slangewal de
snelste met een
voor haar leef-
tijd erg goede
2.25.2. Zij werd
op de voet ge-
volgd door de
één jaar jongere
Jasmijn Bakker, die maar 0,6 seconde
prijs gaf op de tijd van Annemarie.
Met deze tijden wordt nog eens on-
derstreept dat Amersfoort momen-
teel een ijzersterke lichting
meisjesatleten huisvest: Jasmijn's
zusje Veerle geldt in het komende
weekend als de grote favoriet voor
het Nederlands kampioenschap op de
3000 meter bij de B-junioren.

Het eindklassement van de baancom-
petitie werd voor de tweede keer in
successie gewonnen door de 62-ja-
rige Cees Stolwijk van Altis. Op het
podium werd hij geflankeerd door
twee 16-jarigen: Lukas Bos en Thierry

van Willigenburg, beiden
lid van AV Triathlon,
op de 2e en 3e plaats.
De Amersfoortse
Baancompetitie be-
staat uit 5 wedstrij-
den. A- en B-junioren,
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 kunnen aan deze competitie
deelnemen en hebben door een bij-
zonder rekensysteem gelijke kansen
in het klassement dat wordt opge-
maakt door de punten van de 4 beste
resultaten bij elkaar op te tellen.

Bert Geelmuijden en Gerard Smink

2 1 s t e  Am e r s f o o r t s e
B a a n c om p e t i t i e .             

prijswinnaars ABC baancomp 2012



Ja, alweer de 21ste maal dat A.V. Tri-
athlon de baancompetitie organi-
seert. Het maximaal aantal
inschrijvingen is weer gehaald, ver-
deeld over negen lokale verenigingen.
Alle vijf wedstrijden hebben onder
uitstekende omstandigheden plaats
gevonden. Het zijn weer vijf uiterst
gezellige en sportieve avonden ge-
weest waar atletiek en prestatie weer
centraal stonden. 

Als gevolg van een valpartij met de
fiets, kon ik zelf he-
laas niet meedoen
aan de afsluitende
800 meter. Maar ik
heb,wederom, ge-
merkt dat het kijken
naar 
wedstrijden op de
baan bijna, misschien nog wel mooier
is als het lopen zelf. Het is genieten
van de vele verschillende loopstijlen.
Lange pas, korte pas, lichtvoetig,
zwaar stampend, etc. Alle technieken
en loopstijlen zie je voorbij komen.
Maar ook de ademhaling en li-
chaamsbeweging laten vaak grote
verschillen zien bij de atleten. En na-
tuurlijk mag de 
gezichtsuitdrukking niet vergeten
worden. Er zijn atleten die kijken alsof
ze gemarteld worden en hunkeren
naar de finish. Anderen daarentegen
lijken geen centje pijn te voelen ter-

wijl ze toch in een hoog tempo hun
wedstrijd lopen. 

Hoewel een mooie loopstijl en goede
techniek meestal een snellere tijd op-
levert dan een slechte techniek, is dit
niet een wet van Meden en Perzen.
Verbazingwekkend dat sommige
zwaar ademende en stampvoetende
atleten, toch in staat zijn een hele
goede tijd neer te zetten. 
Al die verschillen maken het zo mooi
voor de toeschouwer langs de baan,

zoals ik deze keer. En
nu heb ik het niet eens
over de grote leeftijds-
verschillen die er tus-
sen de atleten zijn en
hoe dat soms een ge-
weldige onderlinge en
boeiende strijd ople-

vert. 
Maar het mooist van alles vind ik
toch de jonge atleten in actie te zien.
Lukas Bos, Thierry van Willigenburg,
Thierry Belt, Jasper Smits, Vincent van
Roomen, Jasmijn Bakker, Annemarie
Slangewal, Kelide Aminburo, Ilse de
Haar, etc. Er zijn er nog veel meer.
Wat een snelle tijden worden er al
neergezet en hoe prachtig leggen zij
hun rondjes af. En wat kunnen zij
soms nu al afzien. Wat zou het mooi
zijn als deze atleten het plezier in de
baanatletiek blijven houden en zij
zich verder blijven ontwikkelen. Zij
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L a n g s  d e  l i j n  

het mooist vind ik

de jonge atleten
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zijn het die de toeschouwers in de ko-
mende jaren pas echt kunnen laten
genieten van atletiek. 

Bij mijn club Altis is de baancompeti-
tie de laatste jaren ook steeds meer
gaan leven. De competitie is opgeno-
men in het trainingsprogramma van
onze trainer Marijn Michels. Er wordt
naar toegeleefd en men ervaart het
als een geweldig mooie competitie
waar echte atletiek wordt bedreven
en goede tijden kunnen worden neer-
gezet. Iedereen is uit op een PR en zo-
veel mogelijk punten. 
Wel viel het me op dat het aantal af-
zeggingen nogal veel leek. Hier zullen
zeker begrijpelijke redenen aan ten
grondslag liggen (blessures, ziekte,
etc). Ik meen dat in de voorgaande
jaren ook veel afzeggingen waren. Nu
weet ik niet of het aantal aanmeldin-
gen dit jaar hoger lag dan de toege-
stane 120. Mocht dat zo zijn, dan zou
overwogen moeten worden het
maximaal toegestane aantal deelne-
mers volgend jaar te verhogen omdat
er ook volgend jaar weer afzeggingen
zullen zijn.

Tot slot nog een paar suggesties die
misschien de competitie nog mooier
voor het publiek zou kunnen maken.
Allereerst zouden alle lopers verplicht
in clubkleding moeten lopen. Het is
toch veel professioneler en mooier
voor het publiek als zij weet voor
welke club de atleet loopt. Deze sug-
gestie houdt ook verband met het
volgende.

De laatste avond, als de 800 meter
wordt gelopen, is relatief snel voorbij.
De jury moet gaan rekenen en de at-
leten wachten en hangen wat rond.
Een deel gaat al naar huis en wacht
de prijsuitreiking niet af.
Wat zou het mooi zijn als direct na de
800 meter er een estafette als geza-
menlijke afsluiting wordt gelopen
waaraan alle clubs die mee hebben
gedaan met bijvoorbeeld 10 atleten
mee kunnen doen. Eén ronde per at-
leet, dus 10 atleten zou betekenen
dat er in totaal 4000 meter per team
wordt gelopen. Dit zal maximaal 20
tot 25 minuten duren. De winnaar
mag zich clubkampioen estafette van
de regio noemen. Uiteraard worden
alle besturen en atleten van de ver-
enigingen uitgenodigd om te komen
kijken. Het kan een pracht afsluits-
pektakel worden met al die teams in
eigen clubkleuren. 

Als ik bovenstaande nog eens tot me
door laat dringen, dan zie ik nog eens
extra het grote belang van deze baan-
competitie. Het bindt de verenigin-
gen, het levert mooie strijd tussen
jong en oud en het laat prachtige at-
letiek zien. Er is geen betere promotie
voor deze prachtige en gezonde
sport. 
Ik hoop van harte dat A.V. Triathlon de
baancompetitie nog vele jaren zal
blijven organiseren.

Cees Stolwijk, AV Altis.
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Ik zal me even voor stellen: Ludger
Stuijt, 51 jaar, getrouwd met Claudia,
dochter Ellen is 9 jaar, woonachtig in
Zeewolde en werkend als recreatief
begeleider in verpleeghuis Norscho-
ten, Barneveld. Voor het eerst deed ik
dit jaar mee aan de baancompetitie.
Harry van ’t Veld, m’n maatje bij Run-
ning 2000, en al enkele jaren vaste
deelnemer aan de baancompetitie,
had me hiervoor warm gemaakt.  
Halverwege de jaren ’80 ben ik twee
jaar lid geweest van A.V. ’23 in Am-
sterdam. In 2008 heb ik
het hardlopen weer op-
gepakt en het laatste
half jaar heb ik flinke
progressie gemaakt
door een iets andere
loopstijl (hogere 
pasfrequentie, minder krachtige
afzet).  

Voor de eerste loop op 13 maart was
ik best nerveus. Ik wilde hard gaan.
De zaterdag ervoor had ik 18.10 gelo-
pen in Harderwijk en ik wist dat ik
sneller kon als ik m’n grenzen op-
zocht. 
Richard van Egdom, sinds enkele
weken de nieuwe coach bij Running
2000 en voor mij nog een onbekende,
was ook aanwezig en had een
schema voor me: 18.03 met rondjes
87. Op tussentijden hoefde ik niet te
letten, Richard zou ieder rondje door-
geven hoeveel seconden ik boven of

onder het schema zat. De eerste
ronde was ik al 10 seconden sneller
en gestaag kon ik de voorsprong op
het schema uitbouwen. Ik zat in een
goede serie met enkele lopers waar ik
een tijdje vlak achter kon lopen. Met
m’n eindtijd van 17.42.4 was en ben
ik supertevreden! Een dik PR! Ook als
twintiger had ik nooit zo snel gelo-
pen! Bovendien 727 punten voor het
klassement waardoor ik ondanks een
19e tijd 5e mee werd in het punten-
klassement. Een opsteker voor de vol-

gende wedstrijden!

De tweede wedstrijd op
27 maart ging ook goed
al zat ik nu niet in zo’n
mooi treintje. Een loper
liep met grote passen

vlak voor me waardoor ik er niet vlak
achter kon lopen, maar ernaast in de
buitenbaan. Dat is ook baanatletiek:
de kunst een goede plek te bemachti-
gen waardoor je de eerste ronden
met zo min mogelijk energie zo hard
mogelijk gaat. Met m’n tijd van
10.13.7 was ik opnieuw heel tevre-
den. Ik kreeg er 719 punten voor, nog
meer dan winnaar Camiel Kruiswijk
die 9.15.9 liep.
Voor de 3e wedstrijd in april moest ik
vanwege een zware hoest helaas af-
zeggen. M’n maat Harry van ’t Veld
liep die avond bijna 40 seconden
sneller dan de eerste wedstrijd.
Super!

Ik ben 

supertevreden! 

Een dik PR!

24 h a r d l o p e n



De 1500 m op 15 mei werd voor mij
weer een mooie race. Jaap Stijlaart,
met wie ik had ingelopen en die ik
had leren kennen na de Eemmeer-
loop, wilde 4.45 lopen en nam het
voortouw. Ik kon volgen en in de laat-
ste bocht liepen we zij aan zij. Jaap fi-
nishte in 4.49.0, ik in 4.49.6. Ook de
800 m werd een prachtig race: Op ad-
vies van Richard snel gestart, kwam ik
na 100 m op kop, Richard riep me toe
dat ik me moest laten inhalen, dus ik

vertraagde. Niels Sitters ging er over-
heen en ik kon volgen. Eindtijd 2.17.9,
twee ronden van 69. 
In de totale einduitslag werd ik 7e en
kreeg ik een waardebon uit handen
van Gerard Smink. Bedankt!
Voor mij waren het 4 mooie wedstrij-
den. Volgend jaar doe ik graag weer
mee! 

Ludger Stuijt

B e d a n k t !
Amersfoor t en AV Triath lon Voor  een gewe ld ige 1e marathon.

Met de endorfine nog gierend door
mijn lijf begon ik zaterdagmiddag
aan dit stukje, morgen zou het er
misschien toch al heel anders uit-
zien… 
Het was één groot feest, ik kan niet
meer lopen van de pijn, maar dat
doet er nu niet toe.
Wat een geweldig publiek stond er
langs de kant en wat waren er veel
AVT’ers als vrijwilliger aan het werk. 
Een man die bij me in de buurt liep
vroeg zich verwonderd af of ik een lo-
kale held was. Nee hoor, gewoon al
lang lid van de leukste club van
Amersfoort.
Bedankt publiek voor de aanmoedi-
gingen; bedankt vrijwilligers voor de
aanmoedigingen en het werk wat jul-
lie deden; bedankt organisatie voor
dit geweldige festijn; bedankt me-
neer die mijn gevallen flesje opraapte

en hem nog net voor hij finishte op
de 21, aan mij kon geven; bedankt
Aart voor de begeleiding en de sup-
port; bedankt Richard van t Klooster
voor de coaching op de laatste 7 km,
waarbij ik bar ongezellig was; maar
bovenal bedankt Hein Dek-
ker en Harry den
Boer, die 
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ons aan bleven moedigen, ook toen
we min of meer afvalligen van de
groep werden; bedankt Adri van

Graafeijland, die ons de meest prach-
tige routes liet lopen op zondag en
ons liet pezen op de donderdag; be-
dankt ook Mariska, Margot en de an-
deren voor het gezellige samenlopen
en jullie support op mindere momen-
ten!

We hebben het gehaald en ik heb
ervan genoten!!

Karin Knopper 
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Karin Knopper

Op  w e g  n a a r  d e  h a l v e .

Begin dit jaar is er door AV Triathlon
opnieuw een trainingstraject ingezet
voor de hele en halve marathon van
Amersfoort welke zijn climax kreeg
op 10 juni j.l.
Hein Dekker werd vanuit de trainers-
commissie als organisator naar voren
geschoven en hij informeerde bij het
trainerscorps of er voldoende man-
schappen bijeen te brengen waren
om de beoogde groepen op de zater-
dag- en zondagochtenden te begelei-
den.

Door onze drukke werkzaamheden
met onze nieuwe woning konden
Toos en ik (Teus) niet meer op zater-
dag trainen maar op zondag zou dat
nog wel even prettig zijn.
Even wat anders aan het hoofd dan

tegelwerk, specie, gips, keukens
plaatsen, schilderen en weet ik wat
nog meer.
Heerlijk om de bouwstress even uit
het hoofd te lopen.

Ik werd samen met Arie Wallert inge-
deeld als trainer/begeleider van de
langzame halve marathon groep; al
snel omgedoopt tot de HRA groep
(Halve Rustig Aan).
De groepen waren ingedeeld op een
gewenste eindtijd en de HRA was ge-
richt op lopers die tussen de 2 uur en
2 uur 20 wilden lopen op de halve
marathon.
In het begin was het even zoeken
naar de juiste kruissnelheid voor de
groep. De ene keer iets te snel voor
sommigen, de andere keer liepen er
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weer deelnemers voor de groep uit.
Arie en ik hebben dat zo goed als mo-
gelijk opgelost door tijdens de trai-
ningen de deelnemers een bepaald
traject in hun eigen gewenste tempo
te laten lopen. Zo kon iedereen mooi
zijn eigen ding doen.
Nou was het in het begin zo dat ie-
dereen dacht dat “eigen tempo” snel-
ler moest zijn dan het tempo wat
door de groep gelopen werd. Iedereen
ging er als een speer vandoor.
Dat was uiteraard niet zo; je kon na-
tuurlijk ook gewoon in het zelfde
tempo door blijven lopen. Maar dat
moesten we wel eerst even uitleg-
gen.

Door de weken heen werden de kilo-
meters opgevoerd met als langste
trainingsafstand van 22,5 km op 1e
Pinksterdag.
Arie had de route van de halve mara-
thon bestudeerd en de training over
90 % van de route laten gaan.
Alleen was het deze dag flink warm
en daar was de groep dus nog niet
helemaal aan gewend.
Na een kilometer of 20
was het een slagveld in
de groep. De warmte
had zijn werk gedaan.
Met het verdelen van
het aanwezige water en
dextro-tjes konden we
de groep maar ternau-
wernood weer op de
club krijgen.
Was wel een goede les,
want op 10 juni zou het ook

maar zo warm kunnen zijn.

En zo konden we door de trainingen
die we heel prettig en gezellig met el-
kaar gedaan hebben +/- 25
man/vrouw goed voorbereid aan de
start van de Halve van Amersfoort
brengen.

Tsja, en daar moet je het dan hele-
maal zelf doen. Geen trainers die te
snelle lopers terug roepen en het
tempo binnen de perken van de
groep houden.

Ik heb begrepen dat de meeste lopers
van de HRA groep tijdens de halve
marathon het best zwaar gehad had-
den en dat het ze flink tegengevallen
is.
Het parcours was flink zwaar met de
nodige klimmetjes er in en de
warmte deed ook tijdens de uitvoe-
ring zijn werk. 
Ook overviel het massale van zo’n
evenement onze deelnemers een
beetje. 



De jaarlijkse Runnersworld Emiclaer-
loop in en rond het winkelcentrum
van Kattenbroek vindt dit jaar op
woensdag 29 augustus plaats.
Runnersworld biedt wederom een
sponsorpakket aan, dat ondermeer
bestaat uit
een startnummer met een waarde-
bon voor de deelnemers. Daarnaast
zijn er
waardebonnen voor de winnaars.
Er wordt gebruik gemaakt van elek-
tronische tijdmeting. Dat betekent
dat van
alle lopers een exacte tijd gemeten
kan worden.
Aan het parcours en aan de indeling

in jeugd en senioren verandert niets.
Het stratenparcours van de 18e Run-
nersworld Emiclaerloop is hetzelfde
als in
de afgelopen jaren en loopt door Park
Schothorst. De jeugd tot en met 12
jaar loopt een aparte ronde van 1.2
kilometer.
Het programma ziet er als volgt uit:

- 19.00u: jeugd 9 t/m 12 jaar
- 19.10u: jeugd t/m 8 jaar
- 19.30u: prestatieloop (10 km)
- 19.35u: loop overig (2,5 - 5 - 7,5 -

10km)
- 19.45u: prijsuitreiking jeugd
- 20.45u: prijsuitreiking senioren

Overal drukte, overal lawaai, overal
lopers, overal geduw van passerende
lopers, drukte bij de drinkposten, be-
kertjes op bij de drinkposten.
Dat is toch heel wat anders dan de
rust en beslotenheid van zo’n zon-
dagochtend trainingsgroep. Daar ver-
lang je dan eigenlijk stilletjes een
beetje naar terug.

Al bij al was het een leuke en gezel-
lige periode die we dit voorjaar met
elkaar doorgebracht hebben. Ik hoop
dat de deelnemers aan de HRA groep
dat ook zo beleefd hebben.

Trainer Teus van de Beek.
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10-ki lometer opbouw: 

wat is  dat?

Dat is een serie van 10 trainingen
waarin je geleidelijk je duurloopver-
mogen ontwikkeld tot je 10 kilometer
achter elkaar kan lopen. In de eerste
training leggen we (vanaf ‘De Padde-
stoel’) 3,5 km af. Daarna komt er elke
week ongeveer 700 meter bij. Bij de
eerste vier trainingen worden er ook
loopscholingsoefeningen gedaan ge-
richt 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 duurloop-
groepen op zondag. En als je de 10 ki-
lometer in de benen hebt zijn er ook

allerlei leuke prestatieloopjes waar je
aan mee kunt gaan doen.

Kan i k het  we l?

Als je in niveau 1 goed kan meeko-
men en gelegenheid hebt om ook
door de week nog eens een eindje te
lopen, kan je prima meedoen.

Hoe hard wordt  er gelopen?

Het is de bedoeling dat iedereen
steeds zijn eigen rustige duurloop-
tempo aanhoudt. Dat kan doordat we
met twee trainers zijn en er geregeld
ophaalpunten zijn. Uiteindelijk lopen
we de 10 kilometer (inclusief de op-
haalpunten) meestal in ongeveer 66
minuten. 

Belangstellenden kunnen zich nu al
inschrijven voor de populaire loop,
waar
gemiddeld meer dan 600 sporters
aan meedoen. Inschrijven kan via
www.inschrijven.nl. 
Voor-inschrijven is goedkoper en is
mogelijk tot en met
26 augustus. Na-inschrijving kan op
de dag zelf vanaf 18.00 uur tot
uiterlijk een half uur voor de betref-
fende start bij de Coffee Club. Dus
voor de jeugdlopen is dat 18.30 uur
en voor de overige afstanden 
19.00 uur.

Meer informatie over de Runners-
world Emiclaerloop is te lezen op de
site van A.V. Triathlon onder het kopje
wedstrijden.

René Bosman

1 0 - k m  o p b o u w
start  16 september  2012



Hoe i s  de samenste l l ing van de

groep?

Er lopen meestal allerlei soorten lo-
pers. Sommigen hebben nog nooit
aan duurlopen hebben gedaan, ande-
ren komen om naar een specifieke
prestatieloop toe trainen, weer ande-
ren zijn geblesseerd geweest en wil-
len rustig opbouwen. Voor de een is
de 10 kilometer het absolute eind-
doel, voor een ander een opstapje
naar een halve marathon. 

Waar wordt er  ge lopen?

We lopen vanaf het clubhuis naar ‘De
Paddestoel’, en van daaruit een
rondje. Vanaf de vijfde training gaan
we om de Lange Duinen heen. Het is
dus een parcours door het bos, met

een afwisseling van fietspaden, bos-
paden, heuveltjes, en los zand. 

Wanneer en waar?

De trainingen zijn op zondag vanaf
9.00 uur. We verzamelen in het club-
huis.
De 10-kilometeropbouw start twee
keer per jaar, namelijk in september
en in februari. De start van een
nieuwe reeks wordt aangekondigd op
de website, in het clubblad en op het
bord in het clubhuis.

Wie z ijn de trainers?

Sjaak van der Meer 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 uw  n a j a a r  2 0 1 2

1          3.5 km             16 september                 kennismakingsrondje
( halve van Hoogland)

2          4.5 km             23 september                 basisrondje + heuvels

3          5.3 km             30 september                 straatweg over
( begin herfstvakantie )
Utrechtse heuvelrug estafette

4          5.3 km             07 oktober                      straatweg over
( einde herfstvakantie )

5         5.5 km              14 oktober                     heuvels en straatweg over

6         7.4 km              21 oktober                      om de lange duinen
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7         8.0 km              28 oktober                      bij stinkput door bos en zand

8         8.5 km              04 november                  oranje route + bij stinkput
door bos en zand

9         9.1 km              11 november                  blauwe palen tot de hoge
duinen

10       9.6 km             18 november                   blauwe palen tot de trimbaan

11       10.1 km           25 november                   laatste uitbreiding; de
bunkerlus + taart!!!

12       10.1 km           02 december                    herkansing

13       10 km              09 december                    2 rondjes 5km + drinkpost
bij clubgebouw

C l u b r e c o r d s  o u t d o o r
De volgende clubrecords outdoor zijn tussen half mei en half juni verbeterd:

Meisjes pup A1 kogelstoten Sophie Praas 8,50 16-06-12 Amersfoort

Jongens pup A2 verspringen Sven Jansons 4,46 16-06-12 Amersfoort

Jongens pup A1 verspringen Ton van 
Mameren

4,34 16-06-12 Amersfoort

Meisjes pup.
mini

verspringen Isa v. Sinte-
maartensdijk

3,01 16-06-12 Amersfoort

Meisjes pup.
mini

40 m Isa v. Sinte-
maartensdijk

7,58 16-06-12 Amersfoort

Meisjes B 100 m horden Yara Gast 15,07 (+0,0) 03-06-12 Breda

Jongens pup A1 kogelstoten Marten Prince 8,63 02-06-12 Hoorn

MB, MA en Vsen 3000 m Veerle Bakker
(MC)

10.07,95 01-06-12 Breda

MC (+ MB MA
Vsen)

1500 m Veerle Bakker 4.44,11 28-05-12 Hulst

Jongens C (+ JB) 100 m 
rugwind

Hilbrand 
Wouters

11,59 (+3,2) 26-05-12 Haarlem



Kippenren Barneveld 1/2 marathon 14 april
(V40)
2 Christl Korzelius 1:42:05

(Mvet)
9 Peter Verbeek 1:31:55
33 Pieterjan van den Akke 1:46:18

Hooglandse Dorpsloop 7,2 km 09 mei
M wedstrijd
6 Henk Ruiter 25:32
17 Andre Koeslag 28:18
21 Gerhard Meinen 29:10

V wedstrijd
2 Linda Mossink 30:34
3 Susan Hagevoort 30:53
8 Anja van der Gugten 33:28

Mrecr
17 Luit Meinen 23:52
31 Rene van der Veen 30:55
32 Joop Aalbers 31:18
62 Frans Weijzen 37:19

Putten Power Run  5km 19 mei
1 JanWillem Nieboer 17:14
10 Ruud de Boer 20:15
31 Ton Duits 25:10

Pier to Pierrun te Sunderland 20 mei
7,5 miles (12 km en 80 meter)

Wiebe Mulder 52.05
Peter Hendriksen 52.47
Jan van der Ven 56.16
Marcel Brok 56.44
Albert Veenendaal 59.56
Anita Greefhorst 56.59

h a r d l o p e n32

Jongens D2 80m horden
rugwind

Joppe Stokvis 12,54 (+2,3) 26-05-12 Haarlem

Meisjes D1 verspringen Fleur Praas 4,60 26-05-12 Haarlem

Jongens D2 80m horden Joppe Stokvis 12,63 (+1,0) 17-05-12 Gorinchem

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

Bernard Wouters

U i t s l a g e n  H a r d l o p e n  tot 18 juni)

Voor het verwerken van de uitslagen is het belangrijk dat je bij het inschrijven
de naam van de vereniging (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
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Leiden 1/2 marathon 20 mei
71 Peter Kuijper 1:28:26

Wallenloop te Naarden  7,5km 20 mei
(Msen)
Sven Duits 25.53

Marikenloop Nijmegen 20 mei
5 km
(VJU)
238 Limburg, Aricia 0:30:19
406 Limburg, Kendra 0:33:53
(V40)

566 Struik, Isabel 0:34:27
601 Gerritsen, Monique 0:34:57
(Vsen)
2149Nijholt, Marloes 0:34:55

10 km
(Vsen)
73 Schure, Rose-Minke 0:48:06
(V40)
173 van Haren, Astrid 0:56:02
(V50)
364 Pilzecker, Mieke 1:08:08
(V45)
528 Smeenk, Coby 1:05:56
741 Pauw, Inge 1:14:12
(V40)
789 Uljee, Carina 1:09:18

Zomeravondcup 3/4 Utrecht 23 mei
10km
(Msen)
3 Joshua Groen 36:00
4 Henk Ruiter 36:46
(M55)
1 Ruud de Boer 43:37
5 km
(Msen)

2 Sven Duits 17:32

DrentheLoopfestijn Klazienaveen  
21km 28 mei
(M45)  
2 JanWillem Nieboer 1:19:27

Baancompetitie Amersfoort 29 mei
einduitslag
j16
2 Lukas Bos
3 Thierry Willigenburg
M50
4 Peter Schipper
M54
6 Jaap Stijlaart
j16
9 Thierry Belt
Msen
11 Joshua Groen
j16
14 Vincent van Roomen
M57
20 Andre Koeslag
M52
22 Rob Kleyweg
M56
26 Tim Prinzen
M67
36 Gerard Smink
Msen
38 Henk Ruiter
M45
42 JanWillem Nieboer
V39
49 Acacia Falkena
Vsen
52 Evelien Broeke
M44
53 Jantinus Ziengs
M49
56 Peter Bos
M42
58 Allard Schmidt
M53
65 Hans Smits
V37
68 Mariska van der Vat
M51
69 Erik Ernest
Msen
75 Sven Duits
M45
76 Richard van Klooster



M54
78 Bernard Wouters
Vsen
83 Saskia Rijnders
M55
85 Gerard van Daatselaar
m15
88 Mei Nelissen
M53
89 Harry van Keulen
Vsen
90 Rose-Minke Schure
95 Naomi van der Meijden
V41
97 Desiree de Ronde
Msen
98 Erik van den Broek
100 Dave Jansen
103 Sebastian Smeenk
M53
106 Jack Ambags

Station tot stationloop Ommen 30 mei
(M55)
3 Paul Vos 1:05:32
(V45)
2 Susan Hagevoort 1:11:27

AFAS run te Leusden 6,5 km 30 mei
1 Joshua Groen 22:32
4 Han Wolsing 23:28
9 Patrick van den Berg 29:02
10 Richard van Klooster 30:32

Gerard Terbroke Memorial Aalten 
10km 02 juni
2 Jaap Stijlaart (M50) 37:27

Cuneraloop Rhenen 02 juni
10 km
7 Peter Verbeek 42:34
5km 
1 Sven Duits   17:06

Singelloop Woerden 10km 04 juni
Henk Ruiter 35:52

Letterenloop te Haarlem 10 km05 juni
45 Peter Kuijper 40:16

Zomeravondcup Utrecht  10km 06 juni
(M50)

2 Hans Rawee 
( M55) 39:18
3 Ruud de Boer 42:58
5km
(Msen)
2 Sven Duits 17:12
(M55)
3 Ton Duits 25:05

Amersfoort Marathon 10 juni
marathon; plaats in totaal 
(niet in categorie)
Vsen
58 Margot Visser 3:35:18
71 Mariska van der Vat 3:41:23
185 Rose-Minke Schure 4:06:20
231 Marrigje Huygens 4:17:22
275 Diana van Gent 4:34:21

V40 winnares Vrouwen
25 Nicole Philippens 3:18:37

V40
52 Linda Mossink 3:33:14
93 Karin Knopper 3:50:03
133 Zwany Smink 3:58:45
143 Angelique Wolsing 4:00:2
196 Angelina Kuijpers 4:07:47
267 Mariska Lagerweij 4:29:34
275 Hatice Durmaz 4:34:22
289 Monique van Dinteren 4:38:52
V50
125 Janny van de Berkt 3:55:29
323 Leida Hijmering 4:58:47
Msen
4 Michel Besseling 2:53:24
26 Jöran van der Ploeg 3:21:52

M40 + winnaar overall
1 Han Wolsing 2:45:44

M40
11 Wouter Zondervan 3:06:44

34 h a r d l o p e n



27 Peter Verbeek 3:21:40
29 Hans Jansen 3:24:12
47 Peter Kuijper 3:30:00
156 Raymond Oorthuis 4:03:09
195 Marcel van Burgsteden 4:07:46
301 Harmen van Zwol 4:40:02
302 Marc Galestin 4:40:03
315 William van der Riet 4:51:21
M50
91 Hein Dekker 3:49:43
274 Theo van der Helm 4:33:55
329 Marten W. Loedeman 5:09:59
M60
79 Ernst Pommerel 3:41:59
90 Gerrit van de Berkt 3:48:08
137 Jan Willem van Wijk 3:58:56

Halve marathon; plaats in totaal 
(niet in categorie)
Vsen
141 Margo Maasman 1:39:27
473 Lotte Bouma 1:50:03
559 Vera Bekendam 1:51:48
885 Andrea van Maanen 1:59:16
900 Dorien Janse 1:59:19
1006  Marlies Roosendaal 2:01:40
1042  Wendy Kruit 2:01:59
1268  Cinthia Meerzorg 2:06:45
1553  Suzan Kok 2:13:54
1588  Madelon van de Water 2:15:31
1690  Cora de Kievid 2:18:16 
1699  Floortje Hanneman 2:18:17
1892  Nienke Hennequin 2:30:19
V40
496 Christl Korzelius 1:50:06
682 Marianne Nevens 1:55:48
759 Christien van Gastel 1:56:38
985 Cisca de Weert 2:00:37
1204 Marja Koster 2:05:34
1391  Ilse Siebrand 2:09:18
1534  Marjolein van Dijk 2:12:56
1548  Desiree de Ronde 2:13:05
1563  Silvia Verboom 2:14:54
1730  Netty Visser 2:19:42
1758  Coby Smeenk 2:20:43
1900  Hannie de Vor 2:30:30
1945  Mirjam Kreulen 2:42:59

V50 winnares V50
98 Susan Hagevoort 1:36:51

V50
264 Nannie Putters 1:44:58
1091  Toos van de Beek-Groen 2:05:08
1275  Emmy Rodts 2:07:10
1277  Len van Kampen 2:07:57
1437  Nel van Loon 2:11:56
1615  Ida Berens 2:16:43
1702  Ans Olde Meule 2:18:20
1713  Petra Bosman 2:19:29
1811  Annemieke Hoogenboom 2:27:35
1902  Mariet moes van Huyzen 2:30:33
1927  Wilma Wisman 2:35:47
1935  Cora van der Vlies 2:39:54
1944  Ansjelien Homan-Brundel  2:40:35
V60
1075  Ali Veenstra 2:02:51
1726  Mieke van Kaam 2:19:40
1792  Emmy de Bruin-Doeleman 2:22:33

Msen
25 Adam Deller 1:28:19
62 Niels van der Meijden 1:33:08
106 Wiebe Venema 1:37:03
135 Tim de Graaff 1:38:55
184 René van der Veen 1:40:15 
334 Patrick van den Berg 1:46:42
442 Ferdinand Schmidt 1:48:48
829 Dave Jansen 1:57:50
1802 Duncan Wouterson 2:23:08
M40
12 Jeroen van de Calseijde 1:25:52
69 Arjan Stegeman 1:33:13
79 Maarten Hienekamp 1:33:43
80 Gerhard Meinen 1:33:45
248 Dries Kooi 1:43:34
270 Marc Weeren 1:45:08
277 Luc van der Meer 1:45:25
340 Richard van Klooster 1:47:26
366 Paul Bunnik 1:47:54
382 Patrick Schuurman 1:48:21
441 Wouter Werner 1:48:29
543 Marcel Brok 1:51:56
608 Wilfred van den Heuvel 1:53:32
617 Paul Fuchs 1:54:10
631 Jacques de Waart 1:54:41
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637 Gerard Breuker 1:54:49
914 Peter Slagter 1:59:20
916 Sander van der Veen 2:00:07
979 Roel van Ee 2:00:27
1062 Paul Verhaar 2:02:28
1295 D-J Bakker 2:07:58
1380 Arthur Wildenberg 2:09:10
1701 Stephan van Gent 2:18:18
1704  Harry Prins 2:18:37
1774  Hans Blom 2:21:30
1798  Wilco Tolboom 2:22:35
1871  Rudy de Hulster 2:30:10
1907  Jan Rietveld 2:33:00
M50
20 Hans Rawee 1:28:14
26 Adrie van Graafeijland 1:28:23
49 André Koeslag 1:31:36
155 Theo Groot 1:39:47
305 Joop Aalbers 1:46:30
339 Ben Romgens 1:47:05
380 Ed Meijer 1:48:11
403  Louw Huijgen 1:48:22
451   Erik Ernest 1:49:34
503 Adrie de Loos 1:50:19
505 Teus van de Beek 1:50:38
509 Hans Zuilhof 1:50:59
534 Alfons de Beer 1:51:59
587 Jan Gast 1:52:09
644 Gerard Ritter 1:55:26
707 Richard Hol 1:56:13
731 Jaap de Vries 1:56:25
788 Erik Droog 1:57:28
846 Theo Hendriksen 1:57:55
973 Gerard van Daatselaar 2:00:26
1019  Niek Govers 2:03:40
1054  Ron Martens 2:01:34
1055  Harry van Keulen 2:01:46
1066  Theo Berens 2:02:49
1234  Henk Jan van Boeijen 2:06:05
1373  Ruud van Basten 2:08:26
1488  Luc Kuiper 2:12:34
M60
226 Hans van Stralen 1:42:40
527 Joop Welter 1:51:30
773 Michiel Bunnik 1:55:33
763 Andre Smal 1:57:21
809 Hans Blumendal 1:58:33
1264  Bert Versluis 2:06:09

1435  Jürgen Trein 2:10:33
1710  Johan van Sluijs 2:18:50
1778  Johan van Bronswijk 2:22:12
1577  Huub van Leeuwen 2:15:06
1654  Nico Mulder 2:17:51
1736  Cees van Tilburg 2:20:03
1771  Hans Kerchman 2:21:05
1901  Sjaak van der Meer 2:30:32

10 km; plaats in totaal 
(niet in categorie)
Vrec winnaar Vrouwen
16 Evelien Broeke 40:45

Vrec 
369 Hester Bruijn 52:21
761 Suzanne van der Burgt 58:00
784 Maaike Kerklingh 58:22
857 Marloes van der Sande 58:35
858 Marjon ten Hoor 58:42
887 Jade van Beek 58:49
909 Annet Bongen 59:10
916 Leny van den Hoven 59:37
918 Hanneke Hetsen 1:00:05
929   Marenne Terlingen 1:00:06

934 Marielle Plochg 1:00:19
991 Miriam Aalders 1:00:31
1005  Anda Poortman 1:00:58
1016  Miriam van Gessel 1:01:00
1018  Marieke de Korte 1:01:00
1044  Gaby Bouman-Rokx 1:01:09
1060  Wineke Muller 1:01:38
1086  Wendelien van Daal 1:01:44
1105  Hildegard Budding 1:01:41
1107  Yvonne van Lieshout 1:02:16
1141  Augusta van Bonzel

Bangma 1:02:19
1222   Riekie de Vet 1:02:57
1223   Annita Kok 1:03:09
1232   Marjolijn Prieser 1:03:57
1249   Iet Kuipers 1:04:11
1252   Hillie Sloot 1:04:12
1303   Marleen van Valkenhoef 1:04:31
1306   Marjan Absil 1:04:34
1345   Annette Roetgerink 1:04:36
1358   Cintha Tubbing 1:05:05
1377   Angela Hendriksen 1:05:31
1383   Patricia Horst 1:06:39



1476   Carina Uljee 1:07:15
1551    Yvonne Kraan 1:08:53
1564    Gerda Jansen 1:09:11
1590    Wilma Mulder 1:10:32
1612    Henk van den Hoek 1:10:36
1636    Inge Pauw 1:11:31
1645    Susan Berens 1:11:39
1649    Mechteld Bakkeren 1:11:53

Mrecr
5 Sven Duits 36:00
6 Thierry Willigenburg 36:08 
64 Cees Pol 43:41
92 Gerard Smink 46:20
121 Erik Verzaal 46:52
127 Gert Droogendijk 47:50
297 Dimitri Heemskerk 50:35   

345 Maurice Verreck 51:22
547 Frans Verheuvel 55:09
641 Wim Hoens 56:35
649 Ronald Muller 56:38   
657       Sebastiaan van den Broek 56:42
765 Cornelis Wagenaar 58:12
797 Gerrit van Gessel 58:29
831 Wim van Munster 58:32
861 Jeen de Vries 58:47
914 Gert van den Hoven 59:36
930     Berend van der Ploeg 1:00:15
1049   Rene vd Haar 1:00:51
1467   Sander Rutten 1:07:00
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j e u g d 3 9

Weet j e wat ik ga doen? I k geef de j a r igen
van j u l i en augustus een dikke zoen!

Juli
1 Jefferson Habing-Spetter

Senna Vroemen
3 Willemijn Giltaij
4 Daan Tuncer
6 Faas van der Ven
8 Marlies Meijer
9 Indyra Jonkers
10 Merijn van Essen
12 Tristan Schulte

Timo Klabbers
14 Nanou Vos
16 Nils Kamp

Roel Kooi
19 Sven Jansons
26 Maarten Joosten
28 Brun Stöver

Anoek de Vries
30 Kirsten Hogema

Augustus
2 Sandra Haitsma
3 Anika van Gessel
4 Fleur Praas

Mike Roodhart
7 Jennifer van den Hoek

8 Yannick Tourne
9 Annelou Praas
10 Jop Schilder
11 Ton van Mameren

Patrick van Oostrom
16 Chaja Plochg
20 Mark Hollestelle

Shanice Maarschalkerweerd
22 Naïm Verboom
23 Robin Dieke
29 Demian Schimmel
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Opzi j en r ap een b e et j e

Zondag 10 juni was de marathon van amers-
foort .Het ging heel goed want ik werd tweede
van de 109! Mijn tijd was 3,49 minuten. Het
was een pr van 11seconden. Bij de start werd ik
5 keer op mijn hakken getrapt. Er was ook een
meisje die met een ballon en die kwam in mijn
gezicht. Mijn moeder deed ook mee maar dan
met de 10 kilometer.En ik dee de 1kilometer.
Ik heb ongeveer 50 kinderen ingehaalt. En het
eind had ik ook nog een meisje ingehaalt
maar dat was heel irritand want als ik er
naast wou gaan ging zij ook die kant op
dus kon ik haar niet inhalen.maar uiteinde-

lijk is het toch nog gelukt.Aan het eind was ik erg moe.
Maar ik was wel blij .Maar het was wel jammer dat er geen prijsuitreiking
was.  Mark Hollestelle (J pup B)

Mark vliegt over de brug naar een

2e plaats (foto John Machiels)

Wie is toch di e he l e strenge man?
Ik ben Daan Tuncer, ik ben bijna 8 jaar. Ik zit ongeveer 7 maanden op atle-
tiek bij Triathlon, in de groep van Trees en René. Zaterdag 16 juni had ik
een wedstrijd in Hoogland op de baan van Altis. Als eerste gingen we
warmlopen. Daarna was als eerste de estafette, helaas kon mijn groepje
niet meedoen omdat er iemand geblesseerd was. Dat vond ik niet zo leuk
want het zou mijn  eerste keer worden dat ik estafette kon lopen. Maar er
is ook nog leuk nieuws: we gingen ook verspringen. Mijn verste sprong
was 2 meter 16, dat was verder dan mijn eerste record. Dat was namelijk
2 meter 10, dus ik was héél blij !!! Ik ging ook nog de 40 meter lopen, ik
moest tegen allemaal kinderen van AV Zuidwal lopen. Die lopen allemaal
keihard maar ik was toch nog derde in mijn race. Na mijn 40 meter bleef
ik nog even naar de andere kinderen kijken. Er stond daar een hele strenge
man en je mocht van hem de baan niet oversteken.  Mama zei dat het
wel een aardige meneer is maar dat hij ervoor wil zorgen dat alles goed

A
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A

A

gaat tijdens de wedstrijd. Daarna gin-
gen we met de bal gooien, ik gooide 9
meter 30 en mijn moeder was hart-
stikke trots op me! Ik wilde heel graag
een beker winnen maar ik weet niet of
dat zo is. Ik was nl niet bij de 
prijsuitreiking.... Omdat ik heel dicht bij
het terrein van Altis woon, waren we
even naar huis gegaan om een broodje
te eten. De tijd ging best wel snel en
toen waren we te laat voor de prijsuit-
reiking. Maar ik denk dat ik toch geen
prijs heb gewonnen. Ik vond het een
leuke dag !!
Groetjes, Daan  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (J pup C)

Daan Tuncer vlak voordat hij zijn PR

bij het verspringen verbetert 

(foto Sandra Knopper)

Vi j f nano se conden verschi l
Zaterdag 16 juni heb ik 4 onderdelen gedaan: 60m, verspringen, bal wer-
pen en de estafette met mijn team: Sven, Camu en Jop. We werden
tweede. Ik vond de sprint het leukst. Ik zat 5 nano-seconden achter Jop.
Hij werd eerste van onze serie. Hoogspringen is mijn lievelingsonderdeel.
Jammer dat dat er niet bij zat deze keer. Het was een leuke wedstrijd met
goed en ik heb 2 PR’s gehaald. Omdat het deze keer in Amersfoort was
ben ik tussendoor even lekker naar huis gefietst.
Groetjes, Rengert van Dolderen (J pup A2)

A A

A



Uitsl agen NK meerk amp18 mei Emmeloord
Jongens Junioren B, negenkamp, 16 deelnemers
Thierry Belt   11e
100m          ver     kogel     polshoog 110mH     discus     hoog     speer     1500m
12.70          6.01   8.92       3.00               17.52         24.98       1.83      34.62     4:32.98

Meisjes Junioren B, zevenkamp, 13 deelnemers
Yara Gast          8e
100mH       ver     kogel       200m     speer    800m
15.11          4.97    8.37         26.59     19.97    2:39.80 A

Een goed voornemen
Vlak voor de wedstrijd had ik me voorgenomen om het clubrecord 
(4.25 m.) te verbreken. En, bij de 2e sprong lukte het! Ik sprong 4.34 m. 
en ben er erg blij mee.
Ton van Mameren (J pup A1)

Jurylid
Cristien van Gastel
bij het verspringen

(foto Sandra 
Knopper)

: Aniek Wolsing en
Caitlin van Gessel assisteren
de trainers tijdens de pupil-

lencompetitie 
(foto Sandra Knopper)
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Jongens Junioren C, (1e van 9 ploegen, 
landelijk 41e van 140 ploegen)
4 x 100m     50.82 (2e/8)

Hilbrand Wouters
100m 11.59
ver 5.02    
Jefferson Habing
100m 12.21
kogel 8.79
Tim van Brusse
hoog 1.45
100m 13.90
Thomas vd Vooren
800m 2.17.52
100mH 15.58
Menno Dieke
ver 3.97
speer 19.89
Guus Kooij
800m 2.27.58
Kelide Aminboru
800m 2.13.64
Wim Vonk
hoog 1.25
discus 21.75
Freek vd Weij
kogel 6.56
100mH 18.92 
Merijn van Essen
discus 17.51
speer 22.39       

Meisjes Junioren C, (5e van 9 ploegen, lan-
delijk 65e van 146 ploegen)
4 x 80m 45.13 (5e/8)
Veerle Bakker
1000m 3.05.65
speer 26.38

Odile Verzantvoort
1000m 3.48.08
80Mh 17.63
discus 12.31
Marlies Meijer
80m dns
hoog dns
Nanou Vos
1000m 3.38.96
hoog 1.25
Annika van Gessel
kogel 5.82
discus 12.17
Emma van den Berge
80mH 16.72
ver 3.84
Meike Schipper
80m 12.56
kogel 6.29
speer 14.58
Annika Schuurman
80m 11.74
ver 4.22

Jongens Junioren D team 1 (2e van 
12 ploegen, landelijk 7e van 176 ploegen)
4 x  80m 43.70 (4e/12)
Joppe Stokvis
80mH 12.54
kogel 9.51
Reinder Prince 
1000m 3.11.17
speer 24.60
Rick Hollestelle 
80mH 14.20  
ver   4.71  
hoog   1.45
Menno Knol
1000m 3.44.41
discus 15.38
80mH 12.23

2 e Competitiewedstri j d  2 6 mei H a a r l em
Junioren CD,

A
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Arthur van Essen
discus 18.63
80m 11.30
Daniel Bos
1000m 3.24.65
80m 11.90

Jongens Junioren D team 2 (7e van 
12 ploegen, landelijk 90e van 176 ploegen)
4 x  80m    47.87 (7e/12)
Kylian Jonkers
1000m 3.58.36
speer 17.99
kogel 6.40
Gerben Schipper
ver 3.71
80m 11.95
Luit Meinen
hoog 1.20
80mH 18.78
Tjerk vd Weij
1000m 3.37.23
80m 11.60
80mH 14.59
Carl Westert
80mH 17.08
80m 13.03
Marijn Kriegsman
ver 3.87
hoog 1.25
Maarten Joosten
kogel 4.65
discus 11.33
speer 19.84    

Meisjes Junioren D team 1 (2e van 
14 ploegen, landelijk 16e van 179 ploegen)
4 x  60m 33.51 (3e/13)
Tjeerdje v Gastel
60mH 11.00
60m 8.71
Jasmijn Bakker
1000m 3.14.35
hoog 1.30
Shanice Maarschalkerweerd
60mH 11.78
kogel 7.14

speer 15.73
Femke Bol
hoog 1.20
kogel 7.95
Aricia Limburg
60m 9.03
ver 3.84
Fleur Praas
ver 4.60
1000m 3.32.14
discus 18.73
Lonneke te Kloeske
60m 9.40
discus 11.75
speer 8.18 

Meisjes Junioren D team 2 (12e van 
14 ploegen, landelijk ???e van 179 ploegen)
4 x  60m 37.41 (9e/13)
Meike de Vor
60m 10.83
ver 2.85
Mirre de Vor
60m 9.49
1000m 3.50.30
Kirsten Hogema
60mH 14.60
discus 10.93
kogel 6.28
Sandra Haitsma
60mH dnf
speer 10.22
hoog dnf
Marit Bomhof
60m 11.23
1000m 4.24.55
kogel 4.34
Iza Bult
1000m dnf
60mH dnf
Saskia Kemmeren
hoog dnf
Anne van Ee ver
1.98
Willemijn Giltaij
discus 13.80
speer 2.29        

A

4 4 j e u g d



Jongens Junioren A
Patrick Zweekhorst 
kogelslingeren  39.38 (7e)     
discus                  39.97 (6e)

Meisjes Junioren B
Veerle Bakker
3000m                 10:07.95 (1e)

Yara Gast
hoog                       1.64 (8e)           
100m     serie       12.80 (3e)
halve finale          12.82 (4e)     
100mH  serie       15.09 (1e)
finale                      15.07 (5e)

Lotte van der Velde
800m     serie       2:28.49 (8e)

Aniek Wolsing
400m     serie       61.35 (4e)

halve finale          dis
Jongens Junioren B
Thierry Belt
hoog                       1.89 (3e)

Lukas Bos
3000m                   9:27.69 (12e)

Edward van Egdom
speer                       37.59 (14e)

Hilbrand Wouters
200m       serie      23.69 (3e)
halve finale           24.06 (7e)

Marius Wouters
hoog                        1.80 (5e)
hinkstapspringen11.14 (14e)

NK Junioren AB , 2 j uni Br ed a      

2e Competitiewedstri j d  10 j uni Santpoort
Jongens Junioren A, AV Triathlon/AV Altis
(9e van 12 teams, landelijk 20 van 40)
4 x 100m 48.06 (8e/11)
Jan Bode
400m 1:02.65
100m 12.32     
Ryan Jong
400m 57.15
110mH 17.66
Marius Wouters
ver 5.41
hss 11.46

Thierry Belt
hoog 1.85
polshoog 2.80
Fabian Raayman
3000m 11:21.15
Rutger v Basten B
discus 25.28
kogel 10.12
speer 38.63
Tshego Epema
800m dns
1500m dns

4 5j e u g d
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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 shirt Mt 128 € 2.50
AVT tight (wintermodel, lang) Mt 122/128 € 5,00
AVT korte tight Mt M ( jeugd) € 10,00
AVT trui Mt 140 (donkerblauw) € 10,00
AVT korte tight Mt L (volwassen) € 2,50
Korte tight (zwart) Mt 128 € 2.50
Trainingsbroek (zwart) Mt 128 € 2.50
Short Umbro Mt 140 (blauw) € 2,50 
Spikes – allround Brooks Mt 35 (zwart, zonder puntjes) € 15,00
Spikes – allround Asics Mt 37 (valt klein) € 7,50
Spikes – allround Brooks Mt 39 (met puntjes + sleutel) € 5,00
Spikes – allround Asics Mt 39 (puntjes, sleutel) € 10,00
Spikes – allround Nike Mt 42 (valt als mt 39, 

rood/wit, met puntjes) € 5,00
Loopschoenen Asics Mt 37.5 € 5,00
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 (roze) € 5,00
Loopschoenen Asics Mt 35 € 7,50
Loopschoenen Asics Mt 36 € 10,00
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
Zaalschoen Dutchy Mt 35 € 2.50
Zaalschoenen K-swiss Mt 36 € 6,00
Zaalschoenen Pro-touch Mt 39 € 20,00 

De l i jst 2e h ands.
Voor interesse kunnen mensen contact met mij opnemen via de email 
(wvanderveen@xmsnet.nl)
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I n m e m o r i a m
H a s s a n  H u s s e i n  A l i

Geschokt zijn wij door het bericht van
het overlijden van Hassan. Hassan,
sympathiek, vol energie, vrolijk, gevoel
voor humor en bovendien eigenzinnig.
Hij is van Irakese komaf maar toch
heeft hij zich de Hollandse humor
eigen gemaakt. Je kon met hem la-
chen maar hij was op zijn manier ook
bescheiden. Met onze loopgroep heb-
ben wij ook intensieve gesprekken ge-
voerd. Ook was hij altijd hulpvaardig.
Door zijn kennis van computers en
computergebruik kwam dat ook wel
eens van pas en heeft hij menigeen
geholpen. Niets was hem teveel. Ook
bij Snel Verzet zou hij een Facebook
pagina gaan opzetten om het onder-
linge contact te verbeteren.

Zowel met de looptraining als de fiets-
training ging hij er vol in. Soms moest
hij tijdens het lopen halverwege terug
omdat hij te hard van start was ge-
gaan. Het fietsen ging hem de laatste
paar jaar beter af. Hij fietste dit jaar bij
AV Triathlon en ook bij Snel Verzet en
dat was te merken! Op maandag en
woensdag was hij steeds present en
als hij de kop nam moest je je schrap
zetten in zijn wiel te kunnen blijven en

hij kon het heel lang volhouden. Ook
deed hij mee aan vrijdagmiddagtocht-
jes waar hij het niet erg vond om
voorop te fietsen waar de dames dan
weer dankbaar gebruik van maakte
om in het wiel van Hassan te gaan
hangen.

Hassan is 44 jaar geworden. In zijn va-
derland Irak was hij professioneel dan-
ser en is in de jaren negentig gevlucht
uit zijn vaderland. Elf jaar geleden
kwam Hassan bij ons trainen, Op 22
mei jl hoorden wij van zijn overlijden.
Een week later is hij met het vliegtuig
naar Canada vervoerd om daar te wor-
den begraven. Zijn moeder en broer
wonen in Canada. 

Gelukkig hebben wij ter herinnering
nog een heerlijk recept voor een cous-
cous salade, waarmee Hassan ons ver-
raste bij onze jaarafsluiting. 
Maar de vrolijkheid, humor en hulp-
vaardigheid herinneren wij ons alle-
maal het meest.
Hassan we zullen je missen.
Namens de maandag- woensdag-
groep
Hans van Stralen



Ook al weer zin in het komende
mountainbike seizoen? Dit najaar or-
ganiseren we o.a. een mountainbike-
weekend in de Ardennen, en wel van
vrijdag 17 tot en met zondag 19 no-
vember. 
Voor dit weekend hebben we een
groepsverblijf bij Remouchamps gere-
serveerd, zie www.ccr.nl.
Vanuit de accommodatie kunnen we
alle kanten op, er zijn diverse routes.
Afhankelijk van de groepsgrootte, ni-
veaus en wensen maken we ter
plekke plannen voor mooie tochten.
Deelname aan de clubtrainingen en
enige ATB ervaring is wel vereist. 

Accommodatie
Het CCR is een gîte d'étape. De ka-
mers (2-5 persoons) in het CCR zijn
voorzien van een eigen badkamer-
unit met toilet, wastafel en douche.
Er is een grote keuken voor de gasten
om zelf te koken. In de keuken zijn
pannen, borden, bestek, glaswerk,
maar ook olie, kruiden, e.d. aanwezig.
Tevens kan bier, wijn, frisdrank en
water op CCR worden gekocht. Verder
is er een bibliotheek met fietsboeken,
een grote zitkamer met open haard
(met gratis hout) en een gezellige
eetzaal.
De faciliteiten van het CCR zijn toege-
spitst op fietsers, zoals een grote fiet-

senstalling, reparatie-ruimte, en een
plaats voor het schoonmaken van
ATB's.

Kosten
Afhankelijk van de groepsgrootte kost
het overnachten incl. twee ontbijten
ca €60,- per persoon. Lunch en avond-
eten verzorgen we zelf, kosten verre-
kenen we met elkaar. Voor heen- en
terugreis maken we t.z.t. afspraken. 
Er is plek voor max 28 deelnemers. 

Opgeven kan tot 15 oktober bij 
Marc Veekamp, `
marcmarieke@zonnet.nl

AVT MTB  weekend  Ardennen

Eers te  aankond ig i ng
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Eigenlijk wilde ik graag mijn eerste
hele marathon doen tijdens een hele
triatlon. 
Helaas word ik de hele tijd gedwars-
boomd door ziekenhuis bezoeken als
ik iets met een hele triatlon doe. Eerst
ging ik kijken naar de hele Ironman
triatlon in Frankfurt.
5 uur na aankomst lag ik in het zie-
kenhuis met een acute blindedarm
ontsteking.
Niks gezien van de hele, hele triatlon.
Toen ging ik trainen
voor de hele Ironman
triatlon in Frankfurt en
kwam 2x ten val tij-
dens het fietsen. Bij de
2e val is er een bescha-
diging in het ruggen-
merg ontstaan die niet meer zal
herstellen waardoor ik altijd pijnstil-
lers zal moeten slikken….Dat was dus
wel even slikken. Daar ging mijn hele
triatlon en dus marathon en ik wist
ook niet of er ooit nog 1 van de 2 zou
komen. Ik begon al bijna te denken
dat het aan Frankfurt lag…! Na een
aantal maanden herstellen, zoeken
naar een nieuwe balans en kijken wat
er nog mogelijk is bleek dat ik nog
kan sporten. Niet meer zo fanatiek als
ik deed maar wel redelijk fanatiek.
Het is sporten met een lichte beper-
king. De pijnstillers veroorzaken een
soort waas over de hersenfunctionali-
teit waardoor ik minder pijn heb
maar ook beduidend minder energie.
Eerst had ik energie voor 10 en nu

nog maar voor 1.

Het beginnen met sporten was wel
pittig. Gelukkig is het uiteindelijk
best goed gekomen en in november
kon ik weer redelijk normaal trainen.
Allemaal nog heel langzaam en heel
rustig. In januari begin ik weer met
schema’s te trainen omdat ik weer re-
gelmaat in het sporten wil en toen
moest ik mijn doelen opschrijven.
Doel 1, de marathon van Amersfoort

uitlopen. Ik bleef name-
lijk nieuwsgierig hoe
het is om een mara-
thon te lopen. Mijn
sportbeleving was in-
middels wel anders.
Daar waar ik eerder na-

tuurlijk altijd mezelf wilde verbeteren
wil ik nu vooral lekker sporten. En on-
danks dat ik dat fanatieke ontzettend
mis, op momenten, ben ik ook wel
heel blij om nog te kunnen sporten. Ik
was al nooit een snelle renner en ik
werd al nooit 1e. Ik ben een harde
werker zonder talent. Wat dat betreft
is er eigenlijk niet zoveel veranderd. 
Dus finishen is vooral het doel en dan
wel binnen de limiet van 5 uur. 

Na veel trainingen die met fietsen
samen gepaard gingen waarbij het
fietsen elke week wat minder lang
werd en het lopen steeds langer is
het uiteindelijk bijna 10 juni. Ik ga net
voor de marathon nog een paar
dagen naar Italië met een paar vrien-

I  d i d  i t ! !

Het beginnen

met sporten was

wel pittig. 
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dinnen, 3 dagen strand en dus super
uitgerust terug ben ik helemaal klaar
voor de start. Waar het eindigt laat ik
open. Bijna niemand weet dat ik de
marathon loop, ik wilde geen ver-
wachtingen scheppen en uitstappen
wanneer het niet meer gaat. 

KNAL, het startschot en off we go!
Het is leuk om alle bekenden te zien
onderweg, als deelnemer en als pu-
bliek. Ik loop lekker, heel constant,
manlief fietst mee
met gelletjes en drin-
ken. Ik wil comforta-
bel lopen, ik wil
weten hoe het voelt,
of het goed gaat, of
ik een bepaald
tempo vol kan houden. Na 21km voel
ik me nog steeds goed en ga door.
Het is een stuk eenzamer dat 2e
rondje dus ik ben blij dat Ton mee-
fietst. Bij 30km voel ik me nog steeds
goed. Tuurlijk gaan de vlasakkers een
tikkie langzamer en gaat alles wat
moeizamer maar ik wil echt nog niet
stoppen. Vanaf km 38 is het zwaar. Ik

heb inmiddels nog een fietser bij me,
Ries de Beer. Hij maakt super leuke
foto’s en krijgt er nog een lach bij me
uit. Gelukkig is daar de finish, na 4.29
uur. 

Winnaar Han Wolsing is al gedou-
ched, gehuldigd en al. Ik vind het
super dat Han gewonnen heeft en in
zo’n tijd echt Wauw. Gelukkig vind ik
mezelf ook Wauw, ongelooflijk dat ik
een marathon heb gelopen. Ik ben

blij, zo blij dat ik het vol-
bracht heb, blij dat ik nu
eindelijk weet hoe het is
en blij omdat ik het echt
leuk vond! Voor herha-
ling vatbaar, vooral een
beetje een uitdagend

parcours, ik vond het erg leuk, die vla-
sakkers. Hopelijk gaat de volgende
iets sneller en iets meer uit de com-
fortzone en hopelijk ooit, ooit, ooit,
nog eens een marathon in een hele
triatlon….Maar dan niet in Frankfurt .

Mariska Lagerweij.
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Ee rs te  kee r

Voor alles is er een eerste keer. Zo ook
voor een diskwalificatie. Mijn eerste,
en hopelijk gelijk ook laatste, was on-
langs bij de triatlon van Belfort in de
Franse Vogezen. Een halve triatlon
waarbij je 1,9 km zwemt, 90 km fietst
en 21 km loopt door een wel erg
mooie omgeving.

De wissel van het zwemmen naar het
fietsen liep voor mijn doen gesmeerd.
Wetsuit, sokken, fietsschoenen, fiets-
shirt met voorraad in de achterzak-
ken, helm en fietsbril: alles ging vlot
uit, aan, op en dicht. Had ik alles? Ja,
ik had alles. 

Na 21km voel ik

me nog steeds

goed en ga door. 



Eenmaal op de fiets viel me bij voor-
bijkomende deelnemers al gauw iets
op: ze hadden allemaal iets op hun
rug wat ik niet had: een startnum-
mer. Kanonnen! Mijn startnummer!
Ik was vergeten mijn startnummer
om te doen. Hoe kan dat nou?! Ik had
‘m bij de wissel ook helemaal niet ge-
zien. Oei, oei, oei, wat 
VER-SCHRIK-KE-LIJK dom. Ik, die echt
nooit kon begrijpen hoe iemand in
hemelsnaam zijn startnummer kon
vergeten om te
doen tijdens een
wedstrijd, was ‘m
nu zelf vergeten.
Nou, dat was vragen
om diskwalificatie,
het was alleen nog
een kwestie van
tijd…

En ja hoor, binnen
enkele minuten was
daar de eerste offi-
cial: “Blablabla dos-
sard?” Mijn kennis
van de Franse taal is
minimaal maar het woord ‘dossard’
kende ik inmiddels, dat is namelijk
‘startnummer’. En in deze situatie
was het natuurlijk logisch dat die
goede man me daarover aansprak. 
In een fractie van een seconde dacht
ik: ik zeg gewoon dat ik ‘m verloren
ben. Maar ik wist dat dat wel een
heel erg ongeloofwaardige smoes
zou zijn. In Frankrijk kom je de wissel-
zone namelijk niet in zonder dat je
startnummer met drie veiligheids-

spelden vastzit. En je mag ‘m ook al
niet onder je wetsuit doen met
zwemmen dus hij was niet nat. Het
zou daarom raar zijn als je je start-
nummer met band en al binnen de
eerste 5 km fietsen al kwijt zou zijn.
Dus ik riep braaf in het Engels dat ik
‘m was vergeten. “Oh la la, ce n’est
pas bon hè!” Si, dat is niet bon nee,
dat wist ik ook wel. Hij schreef mijn
startnummer op en reed door.

Een minuut later
kwam de volgende
official. Die vroeg
niet eens waar mijn
startnummer was
maar wapperde di-
rect met een rode
kaart voor mijn be-
zwete neus. De eer-
ste diskwalificatie in
mijn triatloncarrière
was een feit. Het
was echter heerlijk
warm, zomers weer,
een mooie omge-
ving en het ging

heerlijk. Dus ik peinsde er niet over
om te stoppen.
Toen even later de derde official voor-
bij kwam en iets zei, was ik er eerlijk
gezegd wel een beetje klaar mee en
gelukkig lieten ze me verder met rust.

Omdat ik de wedstrijd graag wilde
uitlopen heb ik op de fiets een plan-
de-campagne bedacht over hoe dat
zonder problemen te kunnen doen.
Weer terug in de wisselzone vroeg ik,
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in het Engels, aan een vrijwilliger of ik
nog bij mijn zwemspullen kon. Maar
Fransen spreken alleen Frans dus het
duurde even voordat ze door hadden
wat ik wilde. Vervolgens waren ze erg
behulpzaam en kon ik alsnog mijn
startnummer opsnorren en omdoen
en ben ik gaan lopen.
Eerlijk gezegd kneep ik ‘m in het

begin wel als ik een official zag maar
er gebeurde verder niets dus na ver-
loop van tijd liep ik met een gerust
hart rond.

Zo finishte ik mijn eerste ‘diskwalifi-
catie-wedstrijd’ ruimschoots binnen

mijn streeftijd en was super tevreden.
Rode kaart of niet. Ik hoopte alleen
dat ik wel met tussen- en eindtijd op
de uitslagenlijst zou staan. 
Eenmaal thuis ging ik gauw op inter-
net kijken en zocht mijn naam tussen
het lijstje met deelnemers met DSQ
achter hun naam. Huh?! Daar stond
ik niet bij. Bleek dat ik gewoon op de
uitslagenlijst sta vermeld. Niks geen
DSQ. Dat vond ik eerlijk gezegd wel
jammer, het verhaaltje over mijn eer-
ste diskwalificatie voor in het club-
blad zat namelijk al in mijn hoofd.
Blijkbaar heb ik ze in de war gebracht
door met mijn startnummer te gaan
lopen en te finishen.
Of zouden de Fransen zelfs diskwalifi-
ceren met de Franse slag? 

Emelie Papenburg
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B a r d i e n s t
Het rooster van de bardiensten is voor de maanden juli tot oktober 2012.

De groepsleden die bardienst hebben op dinsdagavond dienen om 20.45 in het clubhuis te
zijn om thee en koffie te zetten. Op dinsdag kan alleen met de blauwe kaart betaald wor-
den.
Afwassen hoeft niet, dit gebeurt op zaterdag.

dinsdagavond groep
3-jul Harry den Boer/ Hans Kuypers
10-jul Hein Dekker / Jaap de Vries
17-jul Wim van Munster / Ruud van den Eshof
24-jul Flip de Leeuw/Gerard van der Bor/Desiree Barends
31-jul Ewald Jansen / Arie Wallert
7-aug Ruud van Basten / Ron Moeliker / Jan van der Ven
14-aug Harry den Boer/ Hans Kuypers
21-aug Hein Dekker / Jaap de Vries
28-aug Wim van Munster / Ruud van den Eshof
4-sep Flip de Leeuw/Gerard van der Bor/Desiree Barends
11-sep Ewald Jansen / Arie Wallert
18-sep Ruud van Basten / Ron Moeliker / Jan van der Ven
25-sep Harry den Boer/ Hans Kuypers

zaterdag Vaste medewerker groep
7-7 vac(Tinka/Marcia) Leny van den Hoven/ Peter van Mosel
14-7 Eddy/Heleen Wandelgroep
21-7 Gerdie/Will Wim van Munster/Jurgen Trein/Marlies Roosendaal
28-7 Marcia/Tinka Rob Vermazen/Nanda Troost
4-8 Annemiek/Marian Joop Klein Haarhuis/Ruud van den Eshof
11-8 Angelique/Mieke Wandelgroep
18-8 Anitra/Monique Ewald Jansen/Gies Stolze
25-8 Bep/Ed Jaap de Vries/Ron Moeliker/John Waardenburg
1-9 vac(Tinka/Marcia) Rob Kleyweg/Tim Prinzen (Nannie Putters)
8-9 Eddy/Heleen Wandelgroep
15-9 Gerdie/Will Adrie van Graafeyland/Bert Zijlstra
22-9 Marcia/Tinka Sjaak van der Meer/Flip de Leeuw/Gerard van den Bor
29-9 Annemiek/Marian Arnold Dijkhuis/Boudewijn ten Haken

Een bardienst op zaterdag 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!
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C o l o f o n
Kopij lopende.zaken@avtriathlon.nl
Redactie Hanny Cnossen 033 472 95 69 of 

Clarine Passchier 033 456 68 14
Vormgeving Jos Gloudemans, Hedy van Ginkel, 

Jade van Beek
Illustraties Theo Berens
Advertenties info@avtriathlon.nl
website www.avtriathlon.nl
AV Triathlon ledenadministratie ledenadministratie@avtriathlon.nl

I n l e v e r e n  k o p i j
Inleverdatum voor de kopij voor het septembernummer is dinsdag 14 augustus.
Inleverdatum kopij voor het oktobernummer is dinsdag 18 september

Richtlijnen voor kopij: maximaal 750 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.

O p z e g g e n  l i d m a a t s c h a p
van d e  v e r en i g i ng  A . V . T r i a th l o n
Afmelding als lid is mogelijk tegen het einde van ieder kwartaal,met in acht-
neming van een opzegtermijn van één maand. Dit dient te worden doorgege-
ven aan de ledenadministratie, bij voorkeur via de webstie.
w.w.w.avtriathlon.nl. . De eventueel voor de resterende kwartalen betaalde con-
tributie wordt gerestitueerd.






