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De laatste bestuursvergadering van
2014 had vooruitlopend op de feest-
dagen een feestelijk tintje in de zin
dat we Marc Veekamp als nieuw be-
stuurslid en Martine van Roon-Gies-
bers als nieuwe notulist mochten
verwelkomen. Er was zelfs voor taart
gezorgd. 

Evaluatie 1e Vlasakkerloop
Het bestuur kijkt met plezier terug op
de 1e Vlasakkerloop. Met zo’n 1200
hardlopers en wandelaars was de
deelname boven verwachting hoog
en hing er een prima sfeer. Vrijwel ie-
dereen was opgetogen over het
prachtige parkoers. Mooie sfeerbeel-
den op de website en in de krant il-
lustreren dat. De 2e Vlasakkerloop zal
volgend jaar op 29 november 2015
plaatsvinden en we hopen het succes
te prolongeren en het evenement uit
te bouwen en professionaliseren. Er
moeten slagen gemaakt worden in
de bekostiging van het evenement.
Nu heeft AV Triathlon geïnvesteerd,
maar de komende edities moet de
Vlasakkerloop steeds meer zichzelf
kunnen bedruipen. Tot slot wil het

bestuur speciaal de 83 vrijwilligers
bedanken, die de 1e Vlasakkersloop
mogelijk hebben gemaakt.

ALV op zaterdag 18 april 2015
De jaarlijkse Algemene Leden Verga-
dering van AV Triathlon zal plaatsvin-
den op zaterdag 18 april 2015. Het
bestuur zal dan het jaarverslag 2014
presenteren. Tevens zal aan de orde
komen de herinrichting van het club-
gebouw en het nieuwe strategische
beleidsplan. Het is daarom noodzake-
lijk dat de jaarverslagen vanuit de
verschillende commissies begin 2015
beschikbaar zijn.

Overkoepelden trainingszaken
Het bestuur heeft gesproken over de
inhoud van de portefeuille ‘overkoe-
pelende trainingszaken’. Momenteel
vallen hieronder (praktische) zaken
als eenduidige kleding en EHBO tas-
jes, maar ook zoiets als een handboek
voor trainers, inclusief kwaliteitsbe-
waking. De vraag lag voor hoe het
beste dit soort onderwerpen bestuur-
lijk te beleggen. De voorlopige con-
clusie was dat deze vraag nog niet
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beantwoord kan worden omdat het
nieuwe strategische beleidsplan daar
mede richtinggevend voor zal zijn.

Werkgroep Maatschappelijk
Verantwoord Verenigen
Bij de bespreking van deze werkgroep
komt een aantal aandachtspunten
aan de orde. Zo bestaat deze werk-
groep uit enthousiaste, actieve leden
die graag wat willen doen. Als werk-
groep, geen commissie zijnde, werkt
de werkgroep projectmatig. In het
verleden is de communicatie richting
derden of commissies niet altijd goed
gegaan in de zin dat de werkgroep
rechtstreeks contact met commissies
zocht en/of zelf bedachte acties uit-
voerde. Het bestuur is akkoord met
het voorstel de huidige projectmatige
werkwijze van deze enthousiaste
werkgroep te verbeteren. Uitgangs-
punt is dat dat de plannen vooraf aan
het bestuur worden voorgelegd. Dan
kan zij het kader aangeven waarbin-
nen de werkgroep aan de slag kan en
dat vergroot de effectiviteit van de
MVV activiteiten.

Commissie vrijwilligers
Voor veel sportverenigingen is het ac-
tief betrekken van leden bij de club
een thema dat continu aandacht be-
hoeft. Dit is ook relevant voor AV Tri-
athlon. De commissie
vrijwilligerszaken is belast met het
inzichtelijk maken wie (welk lid) inte-
resse heeft om wat (welke activitei-
ten) te doen. Het idee is dat de
verschillende geledingen binnen de

club de commissie kunnen raadple-
gen om sneller en gerichter in contact
te kunnen komen met leden die zich
voor de club willen inzetten. Dit is bij-
voorbeeld handig als er een vacature
is voor een AVT bestuurslid of een ju-
rylid. Binnen het AVT bestuur bestaat
de behoefte om beter te weten en af-
spraken te maken hoe en wanneer
een beroep op de commissie kan wor-
den gedaan. De indruk bestaat dat de
verschillende commissies zelf vrijwil-
ligers werven zonder optimaal ge-
bruik te maken van de diensten van
de vrijwilligerscommissie.

Trainingsfaciliteiten Birkhoven
Het bestuur wordt bijgepraat over de
ontwikkelingen voor wat betreft de
realisatie van trainingsfaciliteiten bij
het clubhuis in Birkhoven. Samen
met AV Altis heeft AV Triathlon een
aanvraag bij de gemeente ingediend.
Begin januari 2015 zal deze aanvraag
worden toegelicht in een gesprek
met de gemeente. Het zou natuurlijk
prachtig zijn als dit zou lukken.

Tot slot
2015 belooft een mooi jaar te worden
met naast sportieve ook een aantal
bestuurlijke uitdagingen. Wat dat
laatste betreft springen de herinrich-
ting van het clubgebouw en het stra-
tegische beleidsplan eruit.

Thomas Plochg
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1e Lustrumuitvoering Lente�
cross 21 maart 2015 (clubkam-
pioenschappen cross)

Op zaterdag 21 maart 2015 organise-
ren AV Triathlon en Altis voor de
5e keer hun gezamenlijke Lentecross. 
We vieren dus ons 1e lustrum van de
Lentecross, waarbij beide verenigin-
gen met elkaar en tegen elkaar lopen,
maar waarbij beide verenigingen wel
ieder hun eigen eindklassement en
prijsuitreiking hebben.
Natuurlijk gaan wij ervan uit dat je in
de eigen verenigingskleuren aan de
start staat.
Start en finish van de Lentecross
2015 zijn voor het clubhuis van AV
Triathlon.
De Lentecross wordt gelopen als een
handicaprace zodat eenieder kan

winnen.
Er is een onderverdeling in de
categorieën jeugd,
senioren/masters en Nordic
Walkers/sportief wandelaars.
Er wordt een ronde van 4 kilo-
meter gelopen in de bossen
van Birkhoven, die 1 of  2 maal
moet worden afgelegd.
Voor de winnaars zijn er me-
dailles en voor iedereen is er
na de race een consumptie.
Voor alle deelnemers is het so-
wieso een leuke en uitdagende
loop waarbij we weer alle ver-
trouwde gezichten van de lo-

pers, vrijwilligers en supporters
tegenkomen.
S tar tgr o ep en
Nordic Walking/ Sportief wandelen
start om 09.00
Op hetzelfde parcours als dat van de
hardlopers wordt 1 ronde van 4 kilo-
meter door de sportief wandelaars en
Nordic walkers afgelegd. Het is raad-
zaam zoveel mogelijk rechts van het
parcours te lopen, vanwege mogelijk
achteropkomende hardlopers. De
meesten zullen hiervan overigens
geen last hebben omdat ze dan reeds
zijn gefinished.
Senioren en Masters start vanaf
09.20
De startgroepen vertrekken op leef-
tijd en zoals dat dan hoort vertrekken
de ouderen als eerste. Daarmee
wordt deze cross gelopen als een
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Met een mogelijk nieuw bestuurslid te
gast was er weer het nodige te bespre-
ken op deze vergadering.

Voorbereiding beleidsplan 
2016--2020.
Het bestaande beleidsplan betreft de
periode 2011- 2015 en dat betekent
dat er nu al gestart moet worden met
de voorbereidingen van een nieuw be-
leidsplan. In het beleidsplan worden
de kernwaarden van de vereniging be-
noemd. Ook worden de doelstellingen
van de vereniging en de manier
waarop deze kunnen worden gereali-
seerd uitgewerkt. We voorzien veel
uitdagingen en vinden het heel be-
langrijk dat de leden/commissies
nauw betrokken worden bij het op-
stellen van het beleidsplan. Besloten
werd dat een bestuurscommissie be-
staande uit Thomas Plochg, Susan Ha-
gevoort, Piet Bergsma en Henk Knol
het voortouw zullen nemen.

Herinrichting clubhuis
Wederom is gesproken over de moge-
lijke herinrichting van het clubhuis.
Het bestuur onderschrijft de wens
voor een herinrichting van het clubge-
bouw. Uitgangspunten zijn:
-de leden zijn bij de planvorming en de
uitvoering betrokken;
-de plannen moeten aansluiten bij het
huidige en het nieuwe beleidsplan van
de vereniging;
-financiële haalbaarheid

Bij de afstemming met de leden zullen
een duurzaam functionele variant en
een lounge variant voor de herinrich-
ting worden gepresenteerd en bij de
uitwerking daarvan zullen voor elke
variant enkele alternatieven (van een-
voudig tot luxe) worden gepresen-
teerd.
Een projectgroep zal verantwoordelijk
zijn voor een gefaseerde uitvoering en
een plan van aanpak opstellen, dat
ook aan de leden zal worden voorge-
legd.

Binnenkort zal de beheercommissie
een enquête houden om te peilen wat
de leden van het huidige assortiment
in het clubhuis vinden.

Overige punten
Naast de actielijst en de gang van
zaken bij de diverse commissies, waar-
bij dit keer in het bijzonder ter evalua-
tie werd gesproken over de commissie
overkoepelende trainerszaken, was
ook aandacht voor de voorbereidingen
voor het lustrumfeest en het verslag
van het bestuurlijk overleg dat sinds
kort periodiek met Altis en Pijnenburg
gezamenlijk wordt gevoerd. Bij dit
overleg stonden met name op de
agenda de voorbereidingen van de ver-
enigingen als “ambassadeur ”voor het
EK 2016 en de mogelijke rol die AVT en
Pijnenburg naast Altis (reeds actief)
kunnen spelen bij aangepast sporten
voor jongeren met een beperking.

Cees van Tilburg
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Het is zaterdag 3 januari wanneer ik,
de kerstdagen en oud en nieuw al
weer ruim achter me.., eind van de
ochtend richting Woudenberg ga om
de 10 km bosloop mee te gaan lopen.
Het is een frisse dag, beetje regen
maar niet te veel, en na al die feest-
dagen nog een beetje de vraag of ik
nog een mooie tijd neer kan zetten.
Lopend van de parkeerplaats naar het
sportpark kom al de eerste bekenden
van de zaterdagmorgen- en dinsdag-
avondloopgroep tegen. Zij hebben de
10 Engelse mijl gelopen en zo te
horen in een mooie tijd. Ik verdoe de
tijd een beetje met rondkijken waar
de start en finish zijn, het is voor mij

de eerste keer in Woudenberg,
en natuurlijk warmlopen en rek-
ken en strekken. Tot dan nog
geen bekenden gezien, maar
wanneer ik zo’n 10 minuten voor
de start richting parcours ga,
kom ik meer clubgenoten tegen. 
Om 14:00 uur klinkt het start-
schot en langzaam komen de
ruim 700 deelnemers in bewe-
ging. Als we van het sport park
af zijn, lopen we een stukje over
de griftdijk, waarna we via het
Pad-Ravensloot richting het
landgoed “Den Treek” lopen.

Omdat ik geen idee had hoe mijn ver-
wachte tijd zich verhoudt tot de an-
dere deelnemers ben ik wat
achteraan gestart, wat betekent, dat
ik tot we de Heetvelderweg overgaan,
druk ben met het zoeken naar ruimte
om te passeren. Volgende keer toch
maar wat naar voren bij de start. Na
de eerste 1.5 km loop ik op een mooie
plek, tempo is prima, ik denk dat ik
het zo volhoud. Inmiddels zijn we in
het bos en het is echt een mooi par-
cours. Veel bospaden, nu en dan wat
zand en een deel open terrein. Op 5
km staat een verzorgingspunt, net
voor een venijnig stukje omhoog. Dan
volgt het open terrein en na ongeveer
een kilometer maken we de bocht
naar links en beginnen we aan de
weg terug. Door het bos, laags het
Treekermeer en dan weer door de
weilanden naar de Griftdijk, waar het
laatste beetje energie er nog uitge-
perst wordt voor ik in 55:21 over de
finish kom waar de thee klaar staat.
Ik ben tevreden met de tijd, mooi par-
cours en een prima georganiseerd
evenement. Nog een klein jaar de tijd
om na te denken of ik over een jaar
weer de 10 km bosloop of de 10 mijl
over de weg wil doen.
Rienco Verschelling
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De F lor i jnwinter loop 10km bosparcours

handicaprace, of beter gezegd een-ie-
dereen-kan- winnen-race. Het is na-
melijk niet gezegd dat de snelste
lopers op de plaatsen 1,2 en 3 eindi-
gen. Wie jonger is zal harder moeten
lopen.
Iedereen heeft de keuze uit twee af-
standen: 1 rondje van 4 kilometer of
2 rondjes, dus 8 kilometer.
Jeugd start vanaf  10.30
De jeugd loopt afhankelijk van hun
leeftijd, 1000, 1500, 2500 en 3000
meter. De juiste afstand wordt door
de trainers aangegeven.

I n s chr i j v en
Senioren/Masters en
wandelaars/Nordic walkers
Inschrijven kan tot en met 15 maart
2014. Pas op, er is geen mogelijkheid
tot na-inschrijving!
Inschrijven kan via de website van AV
Triathlon.

Jeugd
Jeugdleden kunnen zich uitsluitend
inschrijven via het wedstrijdsecretari-
aat van de jeugd.

Pr i j z e n
In elke categorie zijn er medailles
voor de nummers 1 tot en met 3.
Daarnaast is er voor elke deelnemer
bij de jeugd een vaantje.

Me e r  i n f o rma t i e
De laatste informatie volgt later op
deze site en via facebook. Alle jeugd-
leden worden daarnaast door de
jeugdcommissie geïnformeerd via de
nieuwsbrief.
Mail voor vragen of opmerkingen
naar de organisatiecommissie Lente-
cross.

T o t  z i e n s  o p  2 1  maar t !
De organisatiecommissie van de Len-
tecross
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Het leek wel een schoolreisje, die za-
terdag 20 december. Met een bus
boordevol goedgemutste lopers ver-
trokken we om kwart voor 9 van de
parkeerplaats bij Birkhoven richting
het Zonnige Zuiden, oftewel Wou-
denberg. Aan de rand van het dorp
werden we eruit gezet. De overbo-
dige jacks konden bij trainer Joop in
de auto en daarna ging het in een
lange vrolijk gekleurde stoet terug
richting ‘AF’. Eerst door Gerestein,
vandaar langs de Grift naar de Rode
Brug en door Den Treek naar de Dode-
weg. Onderweg stond trainer Rob
met een ‘eerste hulp auto’, echter er
waren geen uitvallers te bekennen.
Ondanks het soms modderige pad
liep iedereen lekker door. Her en der
elkaar ophalend, daarna weer babbe-
lend en glibberend verder. Bij Oud-
Leusden stonden Joop en Rob met

koek en water, lekker even
bijtanken na 9 km. Vanaf
daar begon het laatste stuk,
niet strak langs Laan 1914
omhoog, maar door het bos,
goed voor de kniehef en ar-
minzet. Rond de klok van elf
waren we allen enigszins
moe, maar zeer tevreden
weer terug in het clubhuis.
Ruud, bedankt voor het
leuke plan en de goede uit-
voering, alle lopers vonden
het een mooie training! Zelfs

het weer had je voor ons goed gere-
geld, geen spat te bekennen ondanks
de voorspelling van ‘bar en boos’. Vol-
gend jaar weer zo’n pre-kerst-loop!

Christl Foekema
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Week 36 gingen 20 enthousiaste lo-
pers van start met een training van
3x per week gedurende 3 maanden.
Onder de bezielende leiding van Joop,
Jack, Ruud en Erik begon de training
met o.a. loopscholing en bootcamp-
activiteiten, waaronder tijgeren. Me-
nigeen krabde zich achter de oren,
waar zijn wij aan begonnen. Voor
sommigen was tijd lopen op  de atle-
tiekbaan een nieuwe ervaring, het
wende  snel. Het doel was voor ieder-
een de PR op de 10 kilometer te ver-
beteren. Helaas vielen 5 deelnemers
af door blessures.
De Maliebaanloop in Utrecht gold als
testloop en maakte voor sommigen
duidelijk waar verbetering nodig was,

een drankje bij
een bar na af-
loop versterkte
de motivatie.
Er is getraind in
regen en on-
weer, karakter-
vormend!
Tussendoor was
er de nodige
ontspanning
tijdens de uit-
bundige viering
van het 30 jarig
jubileum van
Triathlon.
Eindelijk na-
derde de Vla-
sakkerloop, de

testloop beloofde niet veel goeds qua
tijden i.v.m. met de drassigheid. Uit-
eindelijk was er tijdens de “echte”
loop prachtig weer, sommigen waren
verbaasd over de verbeterde tijden.
Een herkansing vond plaats tijdens de
Koude Polderloop in Nijkerk Met een
harde ondergrond zouden nog betere
tijden worden gelopen. Dit is voor
sommigen gelukt en betekende een
prachtige afsluiting van deze mooie
hardloopperiode, naast een geza-
menlijk etentje. Met  heel veel dank
aan de trainers voor hun inzet.

Theo en Angela Hendriksen
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prettig in het bos tegenover een ge-
wone renschoen. Een uitgebreide re-
view van deze schoen staat op de

site; http://www.mijnhardloop-
schoen.nl/site/category/trail/
Ik ga me toch nog eens wat

meer verdiepen in trailrunning
en over de kleding, de afstan-
den, de verzorging enz, en in ja-
nuari meedoen met een trail van
25km van dezelfde organisatie.

Wordt vervolgd dus  

Mariska Lagerweij 
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…is dat wel zo nieuw of heeft rennen
door het bos vooral een nieuwe
naam? Bij AV triathlon rennen we al-
tijd offroad door Birkhoven. Dus…
what’s new?  Ik denk zelf dat mensen
het steeds leuker vinden om iets ex-
tremer te sporten. De Triathlonsport
zit behoorlijk in de lift  en door de po-
pulariteit van de mud- en survival-
runs komen er ook steeds meer
offroad- en trailevenementen. 
Om nu eens het sfeertje te proeven
ga ik meedoen met een forestrun in
Ommen van de organisatie RunFore-
stRun van 20km. Het is lekker rustig
bij de start, er wordt in 5 groepen ge-
start. Iedereen is superrelaxed, nie-
mand heeft het over pijntje hier en
daar en ik heb niet goed getraind enz.
Maar ja, het is dan ook geen wed-
strijd, het is een run. De rijen bij de
toiletten zijn wel even druk  . 
Wat ook leuk is om te zien is de kle-
ding. Ik heb zelf gewoon het liefst zo
min mogelijk aan en om me heen
hangen. Misschien is deze run voor
sommige mensen een generale repe-
titie voor een echte trail, want er ren-
nen mensen met overdreven veel
kleding, overschoenen, rugzakken en
camelbacks. Nu zijn er ook mensen
die de marathonafstand doen en
daarbij 18km geen verzorgingspost
tegenkomen. Dus een tasje met een
gelletje/reepje kan ik snappen en
misschien een kleine camelback ook
nog….alleen je kan overdrijven voor

een 20km run. Wel leuk is, dat er veel
gekleurde kleding wordt gedragen en
niet alles hoeft bij elkaar te passen,
daar hou ik zelf ook wel van. Beetje
allegaartje aan, kniebroeken met al-
lerlei kleuren compressiekousen eron-
der, kniebroeken met korte broeken
eroverheen zie je ook veel. De sfeer is
heel leuk, mensen zeggen wel wat
tegen elkaar onderweg en bij de ver-
zorgingspost wordt even een klein
praatje gemaakt.
Het parcours is vrij vlak dus we kun-
nen lekker doorrennen…1x missen we
een lintje en zien we ineens mensen
van een hele andere kant
afkomen…uuhhhh! Gelukkig blijkt
het achteraf maar 600 meter te zijn.
Het is wel vlak maar niet één keer
saai. Het is dus niet helemaal een ge-
wone bosloop, het is altijd een par-
cours met heel veel afwisseling,
modder, mulzand, singletracks. De
laaste 5 km van dit parcours blijkt
ineens toch zwaar te worden, bocht-
jes, heuvels, wortels….hmmm dat
snelle starten kan je dus ook hierbij
beter niet doen want je weet nooit
wat er nog komt. Na 1.52 uur (wauh,
prima tijd voor mij 19km door het bos
crossen) is daar de finish.
Van Koos Rademaker mag ik tijdens
deze run een Inov-8 trailschoen tes-
ten, de XTalon 212 met een drop van
6mm een super lekkere soepele,
snelle schoen. Ik ren voor het eerst op
een trailschoen en dat is wel heel
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Trai l run ;  van speurtocht naar dropping

Storm tegen en mee, regen, modder,
graspollen, moeilijk begaanbare
paden, prachtige zandvlakte en de
meest mooie uitzichten. Dit was er
allemaal zaterdag 10 januari tijdens
de 1e trailrun in het natuurpark het
Drents Friese Wold (24km).  Bij de
start kreeg ik wel last van verdwaal-
angst, het kon gebeuren dat er lintjes
waren weggewaaid en ik ben al geen
held in de weg volgen enzo, dus ik zag
mezelf al weer helemaal alleen door
dat bos dwalen. Gelukkig gebeurde
dat niet, vriendje bleef in het begin
even bij me, dat was wel fijn want
dat eerste stuk was een harrewar van
kruip door, sluip door. Uiteindelijk heb
ik maar een klein stukje gemist…..ik
zag ineens mensen mij in komen
halen die me al een keer hadden in-
gehaald…uhhhh, toch een lintje ge-
mist blijkbaar. Later bleek er een
stukje route nog helemaal niet gelint
te zijn, moesten we even allemaal op
wachten tot er bij onze groep 2 man-

nen aankwamen die de weg wel wis-
ten te vinden met een klein ommetje.
Inmiddels was de groep een man of
15 geworden dus met z’n allen achter
die mannen aan tot we weer op de
route zaten. Dat was wel grappig,
omdat iedereen relaxed was, nie-
mand werd boos of klaagde over de
tijd oid, iedereen ging even met el-
kaar praten en iemand zei dat de run
van een “speurtocht in een dropping
was veranderd” hihi! Ik vond het een
bijzondere ervaring en veel mooier,
leuker en zwaarder dan de marathon
van Amsterdam. Je loopt hele stuk-
ken alleen over onbegaanbare paden,
je word weggeblazen door de tegen-
wind maar wind mee daarentegen
was alsof je vloog. 1x was er een pad
waar je gewoon je voeten niet op
kwijt kon. Alles liep scheef en smal,
dat was een beetje aan het eind, toen
heb ik wel even gevloekt, om vervol-
gens vlak na dat pad op een grote
zandvlakte terecht te komen met
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Leuk zo’n halve marathon, maar nu
een keer echt…….!!!!

Altijd gezellig zo’n halve marathon,
beetje trainen bij AV Triathlon, op de
zondag een rustig duurloopje met
wat maatjes en je bent er weer hele-
maal klaar voor. Toch maar weer mooi
gedaan die halve marathon, en dat is
natuurlijk ook wel zo.
Maar kan het niet anders, iets gerich-
ter, iets sneller misschien, samen met
andere lopers die dat ook willen en
die ook willen zien of de grenzen niet
iets opgerekt kunnen worden ?? Met
trainers die intensief en gericht met
jou aan de slag gaan op een manier
waarop je nog niet eerder hebt ge-
traind.
Tuurlijk kan dat en wij willen je daar-
bij helpen, dit betekent wel dat je er
net zo gemotiveerd in moet staan als
de trainers. 
Wat moet je daarvoor doen, wat kun
je al, en wat is jou bijdrage hierin:

We starten op di  3 maart en eindi-•
gen met de halve marathonwed-
strijd op zondag 7 juni 2015
De trainingen zijn op dinsdag- en•
donderdagavond en op de zondag-

morgen, voor drie maanden
Er wordt getraind in groepsver-•
band. Die trainingen vervangen je
reguliere trainingen voor die peri-
ode.
Om jouw niveau en streefdoel te•
kunnen bepalen doen we de eerste
twee weken testen over 5 kilome-
ter (do) een maximaaltest over 1 ki-
lometer (do) op de atletiekbaan en
nemen we deel aan een 10 KM
wedstrijd.
Op basis van deze tijden ontvang je•
een persoonlijk schema die met
jouw testresultaten toewerkt naar
een door jou (en ons) vooraf vastge-
steld persoonlijk prestatiedoel op
de halve marathon van Amersfoort
Je dient bereid te zijn om deze drie•
maanden drie keer in de week te
trainen en het schema te volgen
Je bent nu al in staat een halve ma-•
rathon zonder al te veel problemen
onder de twee uur te kunnen lopen
Onze doelgroep bestaat uit lo-•
pers/atleten uit niveau 1 t/m 3 die
een 10 tot 15 KM al onder de knie
hebben maar dat ook willen op een
halve marathon
Bedenk goed of je de belasting en•
intensiteit aankunt, jouw motivatie
is voor ons erg belangrijk
Je wordt deze drie maanden bege-•
leid door een viertal atletiekunie-
gediplomeerde trainers van AV
Triathlon
Op de dinsdagavond wordt ge-•
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wind mee, het uitzicht was super.
Door de wind werd je, samen met het
zand, vooruit geduwd en dat was
echt een mooi gezicht, dat zand over
die vlakte en al rennend, helemaal al-
leen in de stilte en de storm, duinen
op en af.
Ik waande me in het boek van Hans
Koeleman die een heel mooi verhaal
vertelt over zijn avontuur met een
aantal hardlopers op weg door de
duinen in Schoorl, waarin hij oa
schrijft: “Lopen is geen sport, maar
een manier van reizen, geest en li-
chaam ineen en 1 met de omgeving,
met de natuur”

Deze zin was ook
erg van toepas-
sing op deze
trailrun. De laat-
ste 4 km gaat
over een pittig
mountainbike-
pad, alleen maar
op en neer en
het regent kei-
en keihard! Een-
maal aangeko-
men in de
finishtent sta ik
als een modderig
verzopen katje
blij te zijn na 22
km en gaat de
zon schijnen.
Wauh, het was
echt super leuk
om mee te doen!
Op de site van de
organisatie staat

ook een leuk krantenartikel over deze
trailrun en wat er in het algemeen
nodig is om een trailrun uit te lopen:
http://runforestrun.nl/wp-
content/uploads/sites/2/2013/12/Ar
tikel_DVHN_120115.jpg

Mariska Lagerweij 
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traind vanuit het clubhuis in Birk-
hoven vanaf half acht, op de zon-
dagmorgen vanuit het clubhuis in
Birkhoven om negen uur in de och-
tend en op de donderdagavond
vanaf zeven uur (vanaf april om
half acht) op de atletiekbaan in
Schothorst
Maximale grootte van de trainings-•
groep is 15 lopers/atleten
Na deze drie maanden staat het je•
vrij om weer met je oude ver-
trouwde loopgroep te gaan trainen

Gaat het lopen van 10 tot 15 km je al
goed af, beheers je die halve mara-
thon al maar heb je genoeg van de
vrijblijvende voorbereiding? Denk je,
of misschien weet je het wel zeker,
dat het toch echt wel beter kan en
dat je daar wel eens die extra uurtjes
aan wilt besteden..?! En dat je dit wilt

doen met gelijkgestemde lopers/atle-
ten en gemotiveerde trainers die jou
drie maanden lang intensief begelei-
den? 
Meld je dan zo snel mogelijk
aan…………….. Alle lopers/atleten van
niveau 1 tot en met 3 worden uitge-
nodigd, wacht niet te lang want het
aantal plekken in de groep is beperkt.                                                                                                                     
http://www.marathonamersfoort.nl
Aanmelden bij Joop Klein Haarhuis:
joopkleinhaarhuis@hotmail.com
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KWALLETIET IJM.
De schijnbaar belangrijke rol die de tijdsbepaling bij een sportevenement inneemt is op-
vallend. Direct na de eindstreep drukken deelnemers massaal op de stopknop van hun
horloge. 
En hebben een overdreven belangstelling voor de tijdsduur van de inspanning. 
Er wordt ernstig gekeken en vergeleken.
Terwijl de nettotijd pas bekend wordt na de verwerking van de elektronische registratie. 
Maar met deze ruwe ranking is er alvast een globaal beeld, 
Is er progressie of verval.
Wat is dat toch met die tijden?
Ben je sneller dan voorheen? 
Dan heb je het goed gedaan, prima prestatie en blije gezichten. 
Dat je van start tot finish wind mee en bergaf hebt gelopen…, 
daar hoor je verder niemand meer over.
Ben je wat minder snel dan voorheen?
Dan is het balen, onvrede en teleurgestelde gezichten. 
Tegenwind, veel klimwerk, de warmte, slagregens en toch geen juiste voorbereiding 
worden nu van stal gehaald.
Maar je hebt toch lekker gelopen? 
je shotje endorfine gehad? 
het was toch aardig om erbij te zijn, om mee te doen?
Het is prettig en uitdagend om aan een PR te werken, tenminste als je vooruitgang
boekt. 
Elke seconde eraf voelt goed en al helemaal als je het beter doet dan je rivaal. 
Maar je bereikt onherroepelijk een niveau waarop dat stagneert. 
Je moet steeds harder werken maar het helpt niet. 
Je zit op je max. (eigenlijk op je min) 
Het gaat niet meer sneller, soms zelfs langzamer. 
Wat dan? 
Ga je vanaf dat moment de ene teleurstelling op de andere stapelen? 
Kap je ermee? 
Dan zal het snel gedaan zijn met de pret. 
Of ga je de doelen bijstellen, de bakens verzetten en kan je blij zijn met een mindere tijd. 
Ga je voor de sfeer en de gezelligheid? 
of zoals het mode-woord " De totale beleving"? 
daar is helemaal niks mis mee hoor, integendeel. 
Ik denk dat het uiteindelijk veel meer voldoening geeft dan het gedram van steeds maar
sneller.
Sneller dan wie eigenlijk?

Theo Berens.
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onderhoudsbeurt van je fiets)
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Hebben ju l l ie  nog meer  de-

ze l fde hobby’s?  

Erwin en Marjon hebben samen al
meerdere roeiverenigingen versleten.
Verder doen alle dames ook aan
schaatsen (Erwin is Limbo, dus dat
gaat hem niet worden). Als we op va-
kantie gaan, vinden we kamperen het
leukst (voor Mette zo basic mogelijk),
en afgelopen zomer hebben we 2
weken door Friesland rondgezeild,
wat erg goed is bevallen. Je kunt wel
zeggen dat we buitensporters zijn.

Wi l  je  nog ie ts  toevoegen?

Ga met zijn allen dezelfde sport doen,
dan heb je veel om over te praten.
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Wie l iep er  eerst?  Hoe i s  de

rest erbi j  gekomen?

Het is allemaal begonnen met Mette,
die op haar 6e bij de mini’s begon.
Bijna was daar onze carrière ge-
smoord, omdat Mette steeds met een
stapel hout uit het bos terugkwam,
en Trees vond, dat de scouting wel-
licht geschikter voor haar was. Toch
heeft ze doorgezet en een paar jaar
later volgde Eeske. Ondertussen had
Marjon haar jurydiploma van 25 jaar
geleden weer opgehaald, want als we
er toch zijn, kan ik ook wel wat gaan
doen. Dat dacht Erwin ook, heeft ook
zijn jurydiploma gehaald, en is nu
sinds een paar jaar microfonist bij de
jeugdwedstrijden van Triathlon. Toen
Berrit vorig jaar ook bij Trees begon, is
Erwin ook begonnen met lopen, want
als we er toch zijn….. Tevens is Marjon
begonnen met trainen van de D-juni-
oren, op dit moment volgt ze de cur-
sus tot jeugdtrainer, want als we er
toch zijn…. Dus op het moment zijn
we er best wel druk mee.   

Wat is  er  leuk

aan om deze l fde

sport  t e doen?

Sowieso is het met
een groot gezin or-
ganisatorisch wel
handig. Maar daar-
naast is het vooral
ook erg gezellig,
zowel op zaterdag
(behalve als ze uit bed moeten
komen), als op de wedstrijden. 

Hoe ziet ju l l i e zaterdagmorgen

er  (verder)  u i t?

Erwin gaat met de drie meiden naar
training, terwijl Marjon zich in het
zweet roeit op de Eem. Haar roeicar-
rière staat momenteel op een wat
lager pitje, omdat ze de trainerscur-
sus volgt. Na de training gaat ieder-
een achtereenvolgens in bad, waarna
er eieren worden gebakken, tosti’s
worden gemaakt, of kibbeling wordt
verorberd, die Marjon van de markt
heeft meegenomen. En dan zit de
ochtend er vaak al weer op.  
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R u n n i n g  i n  t h e  f a m i l y

A.V. Triathlon is een hechte vereniging. Sommigen van
ons zijn al zo lang lid dat de club als familie aanvoelt.
Maar wist je dat er ook echt gezinnen en delen van fa-
milies lopen? In deze rubriek maken we kennis met
steeds een ander gezin. 

Naam: 
Erwin Roex, Marjon Broersen, Mette, Eeske en Berrit



Hoe ben je  tra iner geworden? 

Na een half jaar lidmaatschap werd ik
al gevraagd door mijn trainer van
toen, hij vond mij wel het type hier-
voor. En daar had hij ook wel gelijk in.
Eigenlijk had ik mij voorgenomen
eens een tijdje te gaan sporten voor
mezelf, maar dat heeft dus niet al te
lang mogen duren

Hoe lang ben je  t ra iner?

Al vanaf mijn 21ste maar niet altijd in
het hardlopen. Tussen mijn 17de en
42ste heb ik gebasketbald en bijna op
alle leeftijd niveaus training gegeven
tot aan een eerstedivisieteam. Na te
zijn verhuisd heb ik een aantal jaren
training gegeven bij Shooters (Bun-
schoten). 
Op een gegeven moment had ik daar
genoeg van, omdat ik merkte dat ik er
als trainer/coach heel wat meer tijd
in stak dan de spelers. En zoals hier-
boven al vermeld had ik bedacht dan
maar lekker voor mezelf te gaan spor-
ten, hardlopen had ik tenslotte al een
aantal jaren in Hengelo (Ov) beoe-
fend. In 2004 heb ik toen mijn papier-

tje (assistent looptrainer) gehaald en
ben training gaan geven op de zater-
dagmorgen. De dinsdagavond was
gelukkig nog wel voor mijzelf om te
sporten.

Wat is  je ‘spec ia l it ei t’?

Ik weet niet of je van een specialiteit
kan spreken maar ben wel van de
structuur. Ik vind het prettig om een
doel te hebben en daar met een
groep naar toe te werken. Wat dan
gelijk ook weer betekent, dat de trai-
ningen die je doet dit doel moeten
ondersteunen op een manier dat je
beter kunt worden in het hardlopen
en het doel kunt halen. En dit resul-
teert dan weer in schema’s, die ik
maak om op die manier gestructu-
reerd (daar is hij weer) met hardlopen
bezig te kunnen zijn. Het afgelopen
jaar heeft zich dit vertaald in een
tweetal trajecten (halve van Amers-
foort en de Vlasakkerloop) die ik met
een aantal lopers heb gedaan. Hierbij
hebben we aan de hand van testre-
sultaten via een schema en een per-
soonlijk doel toegewerkt naar het
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realiseren van dit persoonlijke doel.
Noem het misschien toch maar wel
een “specialiteit”.

Hoe bere id j i j  je  voor op 

een train ing?

Zowel op de donderdagavond ( jaar-
schema) als voor de zaterdagmorgen
(halfjaarschema) werk ik met een
schema. Op de zaterdagmorgen is
BUCKS daarvoor de basis. Dit wil zeg-
gen dat ik ervoor zorg dat alle basis-
principes van het hardlopen
terugkomen in de trainingen. BUCKS
staat voor: Beweeglijkheid, Uithou-
dingsvermogen, Coördinatie, Kracht
en Snelheid. Om dit te bereiken werk
ik met een vijftiental thema’s die ge-
lijkmatig over het halfjaar terug
komen. Wat ik doe op de zaterdag
weet ik dan al ruim van te voren, hoe

het thema vorm wordt gegeven be-
denk ik in de week voor de training.
Het thema staat vast, maar is ook
weer op vele manieren in te vullen.
Op de donderdagavond op de atle-
tiekbaan richten we ons meer op in-
tensieve en extensieve intervallen in
een herhalingsmethodiek. Het is een
stuk voorspelbaarder dan op de zater-
dagmorgen omdat alle afstanden,
rustpauzes en aantal herhalingen
vaststaan tot op de meter nauwkeu-
rig. Lekker handig bij zo’n 400 meter
baan…!!
Bij deze training hoef ik dus zelf niet
meer na te denken over de invulling
van de kerntraining. Alleen de loop-
scholing nog wel, ook hiervoor hante-
ren we thema’s die gelijkmatig
terugkomen in het schema. Als je
meer wilt weten kijk dan in ons
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W i e  i s  d i e  t r a i n e r ?

Naam: Joop Klein Haarhuis
Groep: zaterdagmorgen groep 2

donderdagavond baan  groep 1-2 en 3



trainingen. En pik je die manier niet
snel genoeg op dan ben ik er vrij goed
in om deze uit te leggen.

Wat  doe je  bu i ten hard lopen

het l ie f st?

Buiten het hardlopen probeer ik ook
nog regelmatig op de racefiets te zit-
ten en als dat omwille van het weer
niet gaat (in tegenstelling tot bij het
hardlopen heb ik dan wel een afkeer
van extreme weersomstandigheden)
op de Tacx of de spinningfiets. Daar-
naast heb ik een grote voorliefde ont-
wikkeld voor Jazzmuziek, en
aangezien ik dit pas in de loop van de
jaren heb ontwikkeld, valt er voor mij
nog veel te ontdekken. Regelmatig
concerten bezoeken en jaarlijks het
North Sea Jazz festival drie dagen

lang aandoen zijn de hoogtepunten.
En voor alle niet directe jazz liefheb-
bers toch maar eens luisteren naar
Gregory Porter en Jose James. Kun je
later altijd nog zeggen dat je de tip
van mij hebt gekregen!

Wi l je  nog ie ts  verte l len over

je  dage l i jks  leven, je  beroep of

ie ts  anders?

Ja, niet zo spannend allemaal, ge-
trouwd geen kinderen maar wel drie
katten. Ben consultant HR en sala-
risadministratie en wordt iedere
paar maanden weer ergens anders
gedetacheerd. Net als je genoeg
krijgt van die collega’s mag je weer
weg, heerlijk….!!! Ben de jongste uit
een gezin van negen kinderen, col-
lecteer voor de hartstichting en de

dierenbescherming in mijn wijk. Pro-
beer elk jaar weer mee te doen met
“struinen in de tuinen” en “gluren bij
de buren”. Wil je daar meer over
weten kijk dan bij “Kultlab” op face-
book. Als je nog meer over mij wilt
weten schiet mij dan maar aan op de
donderdagavond of zaterdagmorgen.
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schema, dat je kunt vinden op de
AVT site in het trainingsrooster ach-
ter onze vermelding op de donder-
dagavond.

Wat z ijn je e igen 

loopambit ies?

Mijn loopambities zijn er helaas niet
meer door een chronische kniecon-
ditie. Het lange basketballen heeft
zijn sporen nagelaten en geleid tot
een tweetal knieoperaties van mijn
linkerknie. Hierbij zijn toch wat nut-
tig onderdelen verwijderd, het heeft
mij nooit weerhouden voluit door te
sporten. Wel heeft het nu geleid tot
een dergelijke slijtage van mijn knie,
dat voluit blijven hardlopen niet ver-
standig is om te doen. Op mijn
80ste een kunstknie vind ik vroeg
genoeg. Gelukkig beperkt het mij niet
al te veel in het training geven. Jam-
mer om niet meer fanatiek te kunnen
hardlopen maar het is niet anders.

Wat i s  het leukste of 

spannendste dat je  hebt 

meegemaakt in de t ra in ing?

Extreme weersomstandigheden vind
ik altijd wel leuk, keiharde wind
tegen, een gigantische hoosbui over
je heen krijgen. Een onverwacht pak
sneeuw of een temperatuurtje tus-
sen de min vijf en min achttien, bring
it on baby !! En gelukkig gebeurt dit
toch nog heel regelmatig (pas nog:
27/12/14), pas dan onderscheiden
zich de echte mannen en vrouwen
van de jongens en de meisjes. De min
18 van een (??) tweetal jaren geleden

was wel een hoogtepunt. Vooraf
dacht ik dat die lopers van mij na drie
kwartier bibberend en huilend om
hun moeder wel terug zouden willen,
niks was minder waar. Anderhalf uur
lang bikkelen in de kou met echte
mannen en vrouwen, en zo hoort het
ook natuurlijk.

Wat moeten mensen bes l is t n iet

doen in jouw tra in ing?

Ja, lastig, omdat ik eigenlijk nog nooit
iets heb meegemaakt, waarvan ik
dacht dat dat niet kon. Ook het voor-
deel van werken met volwassen men-
sen, denk ik dan maar. Belangrijk is
wel, dat je respect toont voor je trai-
ner en je medelopers op een gezonde
manier. En die gezonde manier ont-
wikkelt zich bijna vanzelf tijdens de
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Op zaterdag 20 december vond dit
jaar de jaarlijks terugkerende snertrit
plaats van de ATB groep AV Triatlon. 
Na zelf eerst met de groep van Ruud
een duurloop gedaan te hebben door
de Treek kom ik bij het clubhuis aan
en zie daar plus minus 40 man/
vrouw al  vol spanning afwachten
waar de toertocht heen zou gaan.

De echte fanatiekelingen waren al
om 10 uur gestart onder leiding van
Harry. De overige werden begeleid

door John Waardenburg, Gerrit van
Gessel en Bert Zijlsra. Op deze manier
kon iedereen zijn eigen niveau kiezen.
De groep van Gerrit ging naar de
Treek waar wij allerlei singeltracks
voor ons kiezen kregen. Vandaar uit
richting de piramide van Austerlitz
waar we nog een aantal stevige klim-
metjes voor onze kiezen kregen (of
sloeg de hongerklop toe, dat ze zo
zwaar leken)via Zeist en vliegbasis
Soesterberg weer terug naar het club
gebouw toe.  
Daar aangekomen hadden de vrijwil-
ligers van de zaterdagbardienst flink
uitgepakt door allerlei lekkere brood-
jes, drinken en natuurlijk de snert
klaar te hebben. 
Na het eten was er nog een kleding-
beurs waar we dan eindelijk de baggy
fietsbroek konden kopen waarmee
Marc de trend had gezet aan het
begin van het seizoen.
Al met al een heerlijke afsluiting van
de eerste seizoenshelft. Op naar de
2e helft waar we weer een hoop
leuke dingen in het vooruitzicht heb-
ben.

Duncan Wouterson

S n e r t r i t  
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D e  B A V  W i n t e r c u p
De BAV wintercup is een cross die drie keer per jaar wordt gehouden. De
eerste keer in November de tweede keer in December en de laatste keer in
Januari. Als je eerste tweede of derde wordt win je een prijs. Bij elke wed-
strijd kan je een prijs winnen je kan ook in het klassement een prijs win-
nen. De afstand voor de D,C en B pupillen is 900 meter voor de A1 en A2 is
het 1400 meter. Je kan je inschrijven via de site bavwintercup. Zelf vind ik
het een leuk parcour om dat het heel wisselvallig is. De ene keer ligt er wel
modder en de andere keer niet. 1 minuut voor de start komt er een deun-
tje die echt bij de BAV wintercup hoort dan weet je dat je bijna moet star-
ten. Ik vind wel jammer dat er niet zo veel kinderen van A.V. Triathlon
meedoen. Dus ik hoop dat er meer kinderen mee gaan doen.
Nina van der Vat meisjes pupillen A2

K e r s t b o o m m e e r k a m p
Hoi ik ben Jolijn en ik ben  A2 pupil.
Ik heb 14 december meegedaan aan de kerstbomenmeerkamp,het was in
utrecht. Er is daar binnen een supercoole verspringbak die open 
en dicht kan!
Ik ging daar verspringen, kogelstoten en sprinten.
Ik vond het een hele leuke wedstrijd maar ik hoop dat er volgend jaar
meer kinderen van Triathlon aan meedoen.
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C o l o f o n
Kopij lopende.zaken@avtriathlon.nl
Redactie Ben Hermsen 06 20495503

Henriëtte Stemerdink 033 4569599
Jos Ensing

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

O p z e g g e n  l i d m a a t s c h a p
v a n  d e  v e r e n i g i n g  A . V . T r i a t h l o n
Afmelding als lid is mogelijk tegen het einde van ieder kwartaal, met in achtneming van
een opzegtermijn van één maand. Dit dient te worden doorgegeven aan de ledenadmini-
stratie,  bij voorkeur via de website www.avtriathlon.nl. De eventueel voor resterende kwar-
talen betaalde contributie wordt gerestitueerd. 

I n l e v e r e n  k o p i j
Inleverdatum voor de kopij voor het aprilnummer is dinsdag17 maart
Inleverdatum kopij voor het juninummer is dinsdag 19 mei

Richtlijnen voor kopij: maximaal 700 woorden; het moet over clubaktiviteiten gaan. Foto’s
aanleveren in jpg- of tif-formaat, minimaal 300 dpi bij een formaat van 13*9 cm, niet com-
primeren bij verzending. 
Voor uitgebreide info, kijk op www.avtriathlon.nl/vereniging/clubblad/index.html
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