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Zomer…. synoniem voor meer vrije
tijd, even los van werk en andere ver-
plichtingen. Dit keer voor mij ook
terug kijken op een bewogen eerste
helft van het jaar. Verlies van werk en
zoeken naar een nieuwe baan, de ba-
lans tussen spanning en ontspanning
was weg, daar hielp geen training
tegen.
Maar, net voor onze vakantie was daar
een nieuwe baan en kon ik zorgeloos
gaan genieten van vrije tijd in de Zwit-
serse Alpen. Een van de hoogtepunten
was een klim naar de top van de Follü-
horn op 2650m. Een kuitenbijtertje.
Via smalle paadjes ging het gestaag
omhoog met rechts de bergwand en
links de afgrond. Ik dacht door het

hardlopen wel een beetje conditie te
hebben maar mijn hartslag joeg om-
hoog. Natte rug, natte handen, steeds
smaller wordend pad met af en toe
een gevallen rotsblok als obstakel.
Woorden van een AVT trainer komen
spontaan bovendrijven: ‘Buik in, kleine
stapjes, knieën optrekken’. Hoezo even
weg van het Amersfoortse?
Ik zwoeg verder. Ben ik er al? Nog
maar 1.10 uur klimmen. Mijn eigen
trainers moedigen mij aan: je loopt
een stuk makkelijker dan vorig jaar
mam! Dan zijn ze weg, vooruit lopend,
rennend bijna naar de top.
Die top, het gelukzalige moment van
het halen, maakt alles goed. Wat een
prachtige vergezichten en kijk eens
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Op 4 juli j.l. was de laatste bestuurs-
vergadering voor de vakantie. Door de
aangename temperatuur in de achter-
tuin van onze penningmeester was er
direct sprake van een ontspannen
sfeer, als het ware van een avondje op
de camping.

Al enkele malen heeft het bestuur ge-
sproken over het verder professionali-
seren van de vereniging. Het bestuur
ziet professionaliseren als het, op
concrete en praktische wijze, stapje
voor stapje, verbeteren van de dage-
lijkse gang van zaken. Het uitgangs-
punt van het bestuur hierbij is dat AV
Triathlon een vereniging is van, voor
en door vrijwilligers. Dit uitgangs-
punt was, is en blijft als het ware het
DNA van AV Triathlon. 
Het voorgaande betekent dat met
name bij veranderingen in de personele
bezetting van belangrijke taken inzake
de primaire sporten en het clubgebouw

extra aandacht noodzakelijk is. 
Ook op de 4e juli staat het verdere
professionaliseren van AV Triathlon
weer nadrukkelijk op de agenda via
onderwerpen als:
-de organisatie van de vereniging via
de keten vereniging – bestuur – com-
missies – vrijwilligers: wie doet wat
en hoe kunnen we daarbij kwetsbaar-
heden voorkomen?
-ambitie inzake de jeugd in relatie tot
aantallen junioren, pupillen, trainers,
vrijwilligers en samenstelling en in-
vulling van de jeugdcommissie
-gewenste gezamenlijkheid, kwaliteit
en kwantiteit van trainers bij hardlo-
pen volwassenen, triatlon, jeugd en
sportief wandelen/Nordic Walking

Deze onderwerpen zijn nader bespro-
ken op basis van al eerder opgestelde
stukken. De hoofdlijnen (centrale vraag,
mogelijke oplossingen en/of acties)
waarover we het met zijn allen eens
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v an  4  j u l i

waar ik vandaan kwam....ik heb het
echt gedaan! Na de euforie, de ont-
spanning en een broodje komt onver-
mijdelijk de vraag, hoe gaan we terug?
De heenweg was steil, smal en eng.
Daar ga ( lees: durf) ik echt niet meer
langs! Maar ja wie naar grote hoogten
stijgt, moet ook weer een keer dalen.
Hier werken de woorden van de AVT

trainers niet meer, het komt aan op
vertrouwen, concentreren en gaan!
’s Avonds vullen we het verloren vocht
weer aan en vieren mijn overwinning
op trittsicherheit, schwindelfreiheit en
doorzetten. Komt dat laatste mis-
schien toch een beetje door het hard-
lopen?

Clarine Passchier



Helaas, de Olympische Spelen zijn voor-
bij. En wat heb ik genoten van al die
sporten op tv. Daarnaast heb ik zelf ook
vijf dagen lang de sfeer mogen proeven
vanuit verschillende stadions en de
prestaties van dichtbij mogen bewon-
deren. Het meest indrukwekkend vond
ik toch wel de atleten, wat gingen zij in
een razend tempo de baan over!

Omdat de Olympische Spelen een
hele organisatie is, heb ik me als dië-
tist afgevraagd hoe de voeding is ge-
regeld. Een gezonde
uitgebalanceerde voeding is belang-
rijk en lijkt me een hele organisatie
voor zoveel sporters. De sporters eten
in het Olympisch dorp, tegelijk in een
gigantische zaal met catering. Er is
veel eten beschikbaar en de verlei-
ding om van alles en nog wat te pak-
ken is groot. Hoe kun je als sporter
een verstandige keuze maken die
jouw prestaties ten goede komen? 

De voedingsdeskundigen van het
Olympisch team hebben daar een op-
lossing voor bedacht. Er werd ge-
werkt met een stoplichtensysteem.
Groen is de kleur van de meest ver-
standige keuze, oranje van een min-
der goede keuze en rood de kleur van
de minst verstandige keuze. De
groene keuzes zijn de beste keuzes
voor de sporter. Vertaald in voedings-
middelen is bijv. volkorenbrood de

beste keuze en een croissant de
slechtste keuze. Door het visueel te
maken en uit te leggen hoe dit stop-
lichtensysteem werkt zullen sporters
eerder geneigd zijn om een verstan-
dige keuze te maken. 

Wat zijn de kenmerken van een ge-
zonde sportvoeding? 
- De voedingsmiddelen zijn laag in
vet, zout en suiker.
- Er worden voornamelijk de magere
vleessoorten geadviseerd. Door het
lage vetgehalte verzadigen ze minder
en is er meer ruimte om koolhydraten
aan te vullen. Voorbeelden van ma-
gere vleessoorten zijn: kipfilet, kal-
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zijn, worden vastgelegd. Deze hoofdlij-
nen met daarbij vereiste besluitvorming
komen een van de volgende bijeenkom-
sten weer aan de orde. 

Op de 4e juli heeft het bestuur een be-
sluit genomen over het gebruik van het
club-gebouw. Na vele, vele jaren stop-
pen Marcia Bunnik en Tinka Klein Haar-
huis per  1 januari 2013 met het beheer
van de kantine. Het bestuur vindt het
van belang dat het beheer van de kan-
tine op een goede manier wordt overge-
dragen en voortgezet. Daarom is er een
bestuursopdracht voor een tijdelijke ho-
reca- commissie opgesteld. In die be-
stuursopdracht worden de commissie-
leden benoemd met als taak inhoude-
lijke voorstellen (inclusief voorstellen
inzake aantallen en personen voor de
personele invulling) op te stellen voor
de beheercommissie en de inrichting
en organisatie van de bar, inkoop, voor-
raad en materiaalbeheer. Het door het
bestuur gewenste resultaat is dat, in
nauwe samenwerking met Marcia en

Tinka, op deze wijze de overdracht en
voortzetting tijdig en op een goede ma-
nier worden georganiseerd. 

Namens het bestuur zullen Lex Borg-
hans en Cees van Tilburg de vastge-
stelde bestuursopdracht met de (nog
te benaderen) leden van de nieuwe,
tijdelijke Horeca-commissie en Mar-
cia Bunnik en Tinka Klein Haarhuis
bespreken, toelichten en afstemmen.
Het doel is dat zo spoedig mogelijk
na de vakantie met de werkzaamhe-
den kan worden gestart, zodat de
overdracht en voortzetting per 1 ja-
nuari 2013 tijdig, succesvol en toe-
komstbestendig kan plaatsvinden. 

Al met al was de bestuursvergadering
toch nog op een redelijk tijdstip afge-
lopen.De avond was nog mooi en
warm genoeg om, onder het genot
van het een en ander, de vakantie-
plannen van elkaar door te nemen.
Het bleef nog lang gezellig.

Piet Bergsma 
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koenfilet, fricandeau, rosbief, varkens-
haas en biefstuk. Als alternatief voor
vlees zijn magere vissoorten zoals ka-
beljauw, tilapia en koolvis goede keu-
zes. Twee maal in de week wordt vette
vis geadviseerd omdat ze rijk zijn aan
vitamines en gunstige vetten. Voor-
beelden hiervan zijn zalm en makreel. 
- Daarnaast zijn de zetmeelcomponen-
ten belangrijk, zoals aardappelen, pas-
ta, rijst en noedels. Deze leveren veel

energie en nodig om vol-
doende koolhydraten binnen te
krijgen. Gebakken aardappelen
en frites zijn minder goede
keuzes omdat ze nogal wat vet
bevatten en daarbij veel ener-
gie leveren.
Ruime keuze in groenten, voor-
namelijk rauwkost, gestoomde
en gekookte groenten. De ge-
smoorde en roergebakken vari-
anten bevatten meer vet. 

- Daarnaast wordt gestimuleerd om
voldoende (kraan)water te drinken. 
Als hardloper kun je ook zeker baat
hebben bij een gezonde voeding zoals
hierboven beschreven. Een gezonde
voeding als deze is volgens de richtlij-
nen gezonde voeding en levert alle
voedingsstoffen die je nodig hebt om
optimaal te presteren. Twee elementen
zijn bij duursport belangrijk: vocht en
koolhydraten. De koolhydraatrijke pro-
ducten zijn belangrijk voor hardlopers
omdat deze energie leveren voor lang-
durige inspanning. Om dit voldoende
hiervan binnen te krijgen kies dan
onder andere voor:Twee broodmaaltij-
den per dag of vervang één brood-

maaltijd voor muesli of havermout. 3-4
opscheplepels pasta, rijst of aardappe-
len bij de warme maaltijd. Tussendoor:
vruchtensap, fruit, mueslireep of stu-
dentenhaver 
Daarnaast is de inname van vocht be-
langrijk bij hardlopers. Drinken voor,
tijdens en na de inspanning is nodig
om je lichaam van voldoende vocht te
blijven voorzien. Gebrek aan energie
en vocht in je lichaam kan voor uit-
putting zorgen, maar ook voor kramp
en coördinatieverlies. Gaby Anderson,
de marathonloopster uit Zwitserland
is hier een bekend voorbeeld van. Zij
kwam zwaar verkrampt de finish over
tijdens de Olympische spelen in 1984.

Een richtlijn voor de hoeveelheid vocht
is: 2 tot 3 uur voor de inspanning: drink
2 tot 3 longdrinkglazen (een longdrink-
glas is ongeveer 200 ml). 
10 tot 15 minuten voor de training
vervolgens 1 tot 1¾ longdrinkglazen. 
Tijdens de inspanning is het advies
om ongeveer 150-250 ml per kwar-
tier te drinken (dat is ongeveer een
kwart tot de helft van je bidon).
Drink op tijd, want als je dorst krijgt
is het al te laat.....

Wil je meer lezen over sportvoeding
en over de Olympische spelen? Kijk
op de website van de NOC*NSF.
www.nocnsf.nl of op de website van
HAN seneca: http://blog.han.nl/hans-
portnutrition. Meer artikelen over
voeding kun je vinden op mijn
nieuwe blog: gezondeadviezenvia-
nen.wordpress.com.

Wat zeg je als coach vlak voor een
spannende wedstrijd tegen je spor-
ters? Wat doe je als trainer als de trai-
ning voor geen meter loopt? En hoe
ga je als bestuurder om met lastige
ouders? Kom naar de theatervoorstel-
ling ‘Wel winnen, hè!’ Een vermake-
lijke en leerzame voorstelling voor
bestuurders, vrijwilligers en trainers.

Maandag 24 september 2012
Theater De Flint, Amersfoort
20.00 tot 21.20 uur (zonder pauze)
Inloop vanaf 19.30 uur

Ben jij trainer, coach, begeleider, be-
stuurslid of scheidsrechter? Dan is
deze leuke voorstelling over het ver-
sterken van de vereniging en het be-
geleiden van ( jeugdige) sporters echt
iets voor jou. Hoe kun je met elkaar

een cultuur neerzetten waarin pres-
taties verbeteren, sportiviteit toe-
neemt, meer pubers lid blijven en het
aantal vrijwilligers groeit!

Het verhaal dat deze avond wordt ge-
bracht, is gestoeld op praktijkervarin-
gen van topcoaches en onderbouwd
met jarenlang wetenschappelijk on-
derzoek. In de voorstelling spelen o.a.
Bas Grevelink (Comedy Train/musical
Joseph) en Ewald van Kouwen (aan-
voerder van de beweging Positief Coa-
chen). Na afloop is er gelegenheid om
met elkaar na te praten in de foyer.

De sportbonden en NOC*NSF bieden
jou een hoge korting aan. Zo kost een
kaartje jou slechts €5 (normaal €20).
Bestel nu kaarten op www.veiligsport-
klimaat.nl/theatervoorstellingen 

' W e l  w i n n e n  h e ? '

Thea t e rv o o r s t e l l i ng  v o o r  s p o r tv e r en i g i ng en  

i n  Am e r s f o o r t

van Hoeijen

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

Agent voor:

Gazelle
Giant
Colnago
Koga Miyata
Race- en regenkleding
Reparatie-inrichting
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Er moet een stukje geschreven wor-
den over bovenstaande rengroep, zo
leuk zijn ze. Alhoewel dit wel onder
dwang wordt gedaan, onder dwang
van de mafiabaas van de groep,
Sjoerd! Alles wat gebeurt onder
dwang, dwaling of bedrog is niet
rechtsgeldig. Daar dit stukje dus onder
dwang is geschreven kan de lezer zelf
bepalen wat wel of niet waar is.

Naar aanleiding van mijn stukje in het
vorige clubblad over de marathon
kreeg ik commentaar. Het ging name-
lijk alleen over mezelf en ik had ner-
gens geschreven hoe leuk ik
opgevangen was door de dinsdag-
avond groep van Wim en Ruud. Een
boze maffiabaas was het gevolg. Ik
was als een klein, ingedoken vogeltje
weer gestart met rennen en was lief-
devol opgenomen en ze hadden mij
weer blij gemaakt. Dat is wel echt
waar en ik heb er ook aan gedacht om
er iets over te schrijven toen ik het
stukje schreef maar ik had niet ge-
noeg ruimte…  Hierbij de goedmaker:

Ik begon dus weer met trainen op de
dinsdagavond na ruim een jaar afwe-
zigheid door blessureleed en einzel-
gänger triatlon trainingen. Ik had
geen idee met welke groep ik mee zou

gaan, ik ben ergens gaan staan waar
ik nog een paar mensen zag waarvan
ik dacht, dat is waarschijnlijk wel on-
geveer mijn nivo nu. Met inlopen liep
ik een beetje alleen, iedereen was
druk met elkaar aan het praten tij-
dens het inlopen, tot Christine door-
had dat ik het was die meeliep. He
Maris, hoe is het bla, bla, bla, beetje
verhaal verteld en toen zei ze, wij hel-
pen je wel hoor, ren maar met ons
mee. En zo is het gekomen, van einzel-
gänger triatleet training naar een zeer
sociale training op de dinsdagavond.

Er zijn wel wat freaky dingen aan de
hand daar: Er is dus een maffiabaas,
Sjoerd. Charlotte pikt taarten mee
van haar werk zodat er soms toch
wat te eten is na de training, Luc
vraagt altijd aan vrouwen of ze zijn
rug komen wassen na de training.
Christine staat bij de loopscholing
soms naast de groep iedereen te
commanderen en negeert daarbij
compleet de trainers. Die trainers
heten allang geen Henk meer. Jos
heeft een hele rare achternaam. Tij-
dens de loopscholing kan je getackeld
worden zodat je als geblesseerde de
bardienst kan draaien. Als je er een-
maal bij hoort mag je ook eigenlijk de
groep niet meer verlaten.

E x - H e n k i e s ,    e c h t  l e u k

Henk Oosterhof heeft erbij gezeten
maar omdat hij nog harder wilde ren-
nen ging hij een groepje hoger. Laatst
kwam hij weer een keer meerennen
maar werd gelijk uitgejouwd door de
groep omdat hij zei dat hij kwam "uit-
lopen" in deze groep, na het finishen
van een halve triatlon dat weekend
ervoor. U begrijpt....ik vrees voor mijn
hardloopcarrière 

Er zijn gelukkig ook leuke dingen... ik
ben al op een heel gezellige borrel ge-
weest, er is veel leuke interesse in el-
kaar, de maffiabaas blijkt een Fries te
zijn en ik ben zelf ook heel graag in
Friesland, er zijn veel mensen die
hèèèl hard kunnen rennen dus met
mijn hardloopcarrière komt het vast
goed, na het kletsen wordt er hard ge-

traind, na het harde trainen wordt er
weer veel gekletst, Henk Oosterhof
werd uitgebreid gefeliciteerd met zijn
halve triatlon, ze hebben me gehol-
pen met het trainen naar de mara-
thon dus ik blijf ze eeuwig dankbaar
en trouw. Ik meen het als ik zeg, echt
leuk hoor...die dinsdagavond groep
van Wim en Ruud. 

Mariska Lagerweij

Tevens dank aan de groep van Hein
omdat ik altijd taart mee mag eten
zonder dat ik zo belachelijk hard hoeft
mee te zingen! En dank aan Sam,
omdat ik hem nu weer lekker kan pla-
gen op dinsdagavond.

(nog 1 zin speciaal voor de maffia-
baas "wie dit leest is gek" :))
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Zwolle ½ marathon 09 juni
7 Marie-Anne Vos (V50) 1:53:08

26 Job Eijsink (Msen) 1:19:30
48 Conrad van 't Erve (Msen) 1:39:07

3 Paul Vos (M55) 1:25:48

Veluwezoom trail te Posbank/Deelerwoud 27 km 24 juni
Koos Rademaker 2:56:21

Bos en Duin Zomercross te Texel 22 juli-05 augustus
8300 meter

6 Edwin Schimmel 34:36
4 Edwin Schimmel 34:58
5 Edwin Schimmel 34:26

Halve Marathon Dalfsen 03 augustus
V wedstrijd

7 Susan Hagevoort 1:31:45
14 Majet Spoelder 1:44:23
16 Christl Korzelius 1:47:10
17 Marie-Anne Vos 1:51:30

M50
6 Paul Vos 1:26:04
7 Adrie van Graafeijland 1:26:30
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U i t s l a g e n  H a r d l o p e n (tot 16 augustus)

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

Nieuw seizoen...nieuwe kansen 
voor de j a r igen in september

3 Reinier Overmaat
4 Rens Pieters
9 Sophie Praas
10 Emma van den Berge

Lennart Bommezijn
Rick Hollestelle

11 Thierry Belt
Finn Meinhardt

12 Madison Skaggs
14 Eva Voogt
16 Marit Bomhof
17 Berend Dekker
18 Patrick Meskes
21 Kaixin Tensen
27 Kelide Aminboru
29 Veerle Bakker

Jerôme de Munnik
30 Meike de Vos



Stoe l end ans met pl anken
Met survivallen was er heel veel te doen, er was ook een soort van stoelendans maar
dan met planken. Eigenlijk een wedstrijd. Toen er nog maar één plank over was, was
er één c pupil (ik) en 3 b pupillen. De c pupil won en kreeg een handdoek (als prijs).

Jesse van der Veen (J pup C)
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3e Pupillencompetitie, 16 juni 2012 te Amersfoort

Jongens pupillen A2 60 m ver bal punten 
2  Jansons, Sven 8,99 4,46 23,72 1629
5  Prins, Camu 9,74 3,81 26,12 1397
7  Vos, Jop de 10,12 3,68 21,46 1252
9  Dolderen, Rengert v 10,12 3,51 21,26 1215

10 Rijnberg, Lars 10,21 3,41 20,50 1170
12 Pieters, Rens 10,33 3,66 17,31 1157
13 Brussel, Daan van 10,72 3,59 19,34 1119
17 Ven, Faas van der 10,87 3,52 18,65 1075
20 Roodhart, Mike 10,45 3,39 14,70 1045
21 Klabbers, Timo 10,92 3,19 18,72 1004
22 Boersen, Paul 10,74 3,13 17,41 996
23 Uljee, Peter 10,97 3,54 11,30 946
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de C- en B-pupillen ‘op survival’ vlak voor de
zomervakantie begint (foto Wilma van der Veen)

Estafette
Triathlon 1 37,54
Triathlon 2 41,30

Jongens pupillen A1 60 m ver kogel punten 
1  Mameren, Ton van 9,14 4,34 6,17 1625
2  Prince, Marten 9,59 3,61 8,14 1513
5  Verboom, Naïm 9,63 3,26 5,85 1304
8  Haitsma, Wouter 10,05 3,44 4,94 1213

10 Meskes, Patrick 10,27 3,27 5,37 1176
12 Versnel, Rens 10,19 3,27 5,15 1172
13 Hoven, Joris vd 9,81 3,43 3,82 1168
16 Hoven, Luuk vd 10,55 3,16 5,40 1116
17 Joosten, Pieter 10,28 2,96 5,10 1094
19 Voogt, Cas 10,82 3,00 5,81 1074
22 Dummer, Mart 10,91 3,02 4,59 985
Estafette
Triathlon 1 37,22
Triathlon 2 40,83

Jongens pupillen B 40 m hoog bal punten 
6  Hollestelle, Mark 7,36 1,05 22,70 1209
7  Teeuwisse, Jibbe 7,33 1,05 20,67 1188
8  Uljee, Geert 7,16 1,00 20,65 1186

10 Bakel, Ties van 7,60 0,95 21,61 1075
17 Lambooy, Luca 8,13 0,95 16,21 903
20 Vat, Lucas van der 8,46 0,75 24,09 815
21 Meinhardt, Finn 7,97 0,80 14,35 790
23 Kraeger, Walt 7,97 0,80 11,20 735
Estafette
Triathlon 1 27,92

Jongens pupillen C 40 m ver bal punten 
5  Veen, Jesse van der 7,72 3,18 10,23 918
7  Westerneng, Hugo van 7,86 2,67 15,39 882
8  broer, Jonah 7,77 2,88 10,53 855
9  Broere, Gijs 7,64 2,69 11,11 852

12 König, Ignace 7,64 2,76 12,73 731
16 Tuncer, Daan 8,70 2,16 9,39 539
18 Schagen, Floris van 8,83 2,26 6,80 483
Estafette
Triathlon 1 29,52

Jongens pupillen D (mini) 40 m ver bal punten 
3Jansons, Arvid 8,02 2,58 12,01 779

10Haitsma, Mathijs 8,82 2,35 8,42 540
Estafette
Triathlon 1 28,12
Triathlon 2 28,20

A
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Kermismeerk amp, 20 j uni en 1 j u l i in Best
Junioren D, meisjes, zeskamp, 34 deelnemers
9 Tjeerdtje van Gastel Punten 2659

60mh Hoog Speer Ver Kogel 600m
1.35(+1.7) 1.46 16.23 4.16 8.13 1.53.56

14 Fleur Praas Punten 2403
60mh Hoog Speer Ver Kogel 600m

12.08(+1.7) 1.31 13.13 4.22 8.05 1.53.59
17 Femke Bol Punten 2238

60mh Hoog Speer Ver Kogel 600m
12.13(+2.3) 1.26 13.45 3.94 7.74 1.58.43

18 Jasmijn Bakker Punten 2209
60mh Hoog Speer Ver Kogel 600m

11.97(+2.1) 1.31 11.56 3.68 6.06 1.49.30
Shanice Maarschalkerweerd Punten

60mh Hoog Speer Ver Kogel 600m
11.51(+2.3) dns 16.98 3.61 8.06 2.13.23

Junioren D, jongens, zevenkamp, 17 deelnemers 
2 Joppe Stokvis 80m Ver Speer 80mh Hoog Kogel 1000m

Punten 3754 10.87(+1.4) 4.48 24.46 12.84(-0.1)1.41 8.97 3.16.77 
4 Rick Hollestelle 80m Ver Speer 80mh Hoog Kogel 1000m

Punten 3464 11.58(+1.4) 4.96 25.39 14.79(-0.1)1.51 7.56 3.33.99
5 Reinder Prince 80m Ver Speer 80mh Hoog Kogel 1000m

Punten 2998 11.76(+1.4) 4.01 17.73 15.50(+1.3)1.31 7.37 3.15.36
6 Tjerk van der Weij 80m Ver Speer 80mh Hoog Kogel 1000m

Punten 2958 11.49(+2.2)4.44 20.81 15.20(-0.1)1.31 5.80 3.39.47
7 Arthur van Essen 80m Ver Speer 80mh Hoog Kogel 1000m

Punten 2941 11.49(+1.4) 4.21 24.86 15.26(-0.1)1.26 6.99 3.53.01
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Meisjes pupillen A2 60 m ver bal punten 
4  Meinhardt, Merle 9,91 3,78 18,49 1262
7  Bouwman, Talitha 10,20 3,21 15,45 1057
9  Leushuis, Nathalie 10,34 3,11 16,44 1032

12 Hoek, Jennifer vd 11,01 2,85 13,88 848
13 Koster, Isa 10,89 2,67 12,35 801
14 Ee, Myrthe van 11,14 2,82 9,73 750
15 Dieke, Robin 11,98 2,64 11,92 659
16 gastel, Claartje van 12,60 2,31 12,82 546
Estafette
Triathlon 38,66

Meisjes pupillen A1 60 m ver kogel punten 
1  Praas, Sophie 9,61 3,97 8,50 1600
2  Immink, Nine 9,74 3,80 6,09 1409
5  Hollestelle, Mirjam 9,93 3,81 3,75 1219
6  Prins, Roos 10,23 3,40 4,89 1175

10 Immink, Isa 10,45 3,24 5,01 1120
12 Roex, Mette 10,89 3,19 4,65 1025
19 Brink, Katelijne vd 11,65 2,64 3,03 697
20 schuurman, Lisa 13,10 2,21 3,51 505
21 Veen, Femke van der 16,22 2,07 4,56 443
Estafette
Triathlon 1 37,89
Triathlon 2 50,96

Meisjes pupillen B 40 m hoog bal punten 
5  Winkel, Emma te 7,33 0,95 12,37 985
6  Roon, Aafke van 7,76 0,95 15,08 949
8  Grotenhuis, Maura te 7,45 0,90 12,02 918

10 Paulsch, Lola 7,70 0,95 10,48 879
11 Kramers, Bowy 7,38 0,80 12,86 874
15 Cola, Sofia 7,71 0,90 10,56 841
17 Tensen, Kaixin 7,79 0,90 9,36 802
18 Limburg, Kendra 7,95 0,90 10,33 794
19 Bakker Schut, Sanne 7,52 0,70 13,56 784
22 Grint, Myrthe van de 8,39 0,85 9,89 677
23 Jansons, Marit 8,64 0,70 10,52 542
24 Vooijs, Lise 9,49 0,80 7,09 431
Estafette
Triathlon 1 28,12
triathlon 2 28,20

Meisjes pupillen C
40 m ver bal punten 

5  Praas, Annelou 7,56 2,97 14,59 984
6  Broere, Lena 7,24 2,61 9,30 878
8  verreck, Helen 8,30 2,75 12,78 781

11 Blijenberg, Daan 8,65 2,67 11,22 684
12 Vat, van der, Nina 8,28 2,35 10,80 668
13 Voogt, Eva 8,28 2,51 8,94 663
15Mentrop, Minte 8,37 2,30 8,39 559
18 stoter, Meike 8,79 2,21 7,26 489
Estafette
Triathlon 1 31,06
Triathlon 2 34,16 248

Meisjes pupillen D (mini) 40 m ver bal punten 
1  Sintemaartensd. Isa 7,58 3,01 12,55 953
4  Vroemen, Senna 8,45 2,32 9,35 607
6  Teeuwisse, Danne 8,34 2,21 7,35 559
9  Jonkers, Indyra 9,81 2,08 5,51 292

e  j



Junioren C, Meisjes, zevenkamp, 38 deelnemers
10 Veerle Bakker 80mh Hoog Kogel 150m Ver Speer 600m

Punten 3312 15.83(-4.5) 1.41 7.04 21.52(+1.8)4.37 23.60 1.40.47

29 Odile Verzantvoort 80mh Hoog Kogel 150m Ver Speer 600m
Punten 2231 18.15(+2.4) 1.21 6.80 23.87(+1.3)3.80 15.94 2.07.72

Junioren B, meisjes, zevenkamp, 26 deelnemers
3 Yara Gast 100mh Hoog Kogel 200m Ver Speer 800m

Punten 4057 15.06(-0.6) 1.61 8.44 26.89(+1.0)4.87(+0.2)17.79 2.41.61 
13 Lotte van der Velde  100mh Hoog Kogel 200m Ver Speer 800m

Punten 3130 18.83(+0.1) 1.41 6.68 29.54(+0.7)4.76(-0.3) 17.17 2.34.38
16 Aniek Wolsing 100mh Hoog Kogel 200m Ver Speer 800m

Punten 2856 18.52(+0.1) 1.31 7.23 28.38(+1.5)4.36(+2.0)12.53 2.46.12 
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3 e Competitiewedstri j d CD competitie , 
23 j uni in Le lystad
Jongens Junioren C, (2e van 9 ploegen, landelijk 42e van 140 ploegen)

4 x 100m 53.76 (7e/9)
Hilbrand Wouters 100m ver 100mH

12.02 4.96 15.24 
Tim van Brussel hoog kogel

1.40 7.82
Thomas vd Vooren 800m 100mH

2:24.37 15.83
Menno Dieke ver speer

4.11
Guus Kooi 800m

2:35.82 
Wim Vonk hoog discus

1.30 20.25
Freek vd Weij speer 100m kogel

24.32 15.07 6.54
Merijn van Essen discus speer

21.44 25.43 

Meisjes Junioren C, (7e van 8 ploegen, landelijk 77e van 146 ploegen)
4 x 80m 46.90 (8e/8)

Veerle Bakker 1000m 80mH
3:00.63 16.11

Odile Verzantvoort ver 80m 1000m
3.58 13.11 4:02.77

Marlies Meijer hoog
1.35 

Nanou Vos 1000m hoog
3:54.23 1.30

Annika van Gessel kogel discus
6.01 13.33

Meike Schipper 80m speer
12.68 14.20

Annika Schuurman 80m ver
11.94 4.10

Imke Wassink kogel
6.70 

Kayleigh vd Wilt speer discus
14.44 12.86 

Jongens Junioren D team 1 (2e van 12 ploegen, landelijk 9e van 178 ploegen)
4 x 80m 44.55 (4e/10)

Joppe Stokvis 80mH kogel 
12.73 8.75

Yannick Tourne 1000m ver discus
3:42.34 3.46 14.65

Reinder Prince 1000m speer
3:07.75 21.72

Rick Hollestelle 80mH ver hoog
14.31 4.82 1.40

Menno Knol speer kogel 80m
13.79 6.18 12.05

Arthur van Essen discus 80m
18.33 11.46

Daniel Bos 1000m 80m
3:24.23 11.85

Jongens Junioren D team 2 (8e van 12 ploegen, landelijk 89e van 175 ploegen)
4 x 80m dns 

Gerben Schipper ver 80m kogel
3.93 12.08 6.84 

Luit Meinen 1000m speer 80mH
3:54.99 12.93 18.49

Tjerk vd Weij 1000m 80m 80mH
3:34.29 11.63 14.86

Marijn Kriegsman ver hoog 80m
3.86 1.25 12.14

Maarten Joosten kogel discus speer
4.41 12.70 16.42

Meisjes Junioren D team 1 (2e van 14 ploegen, landelijk 17e van 179 ploegen)
4 x 60m 33.11 (3e/11)

Tjeerdje v Gastel 60mH 60m
10.62 8.79

Jasmijn Bakker 1000m hoog
3:16.56 1.30

Femke Bol 60m kogel
9.12 7.56
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2 e h ands k l e d ing 
Hieronder zie je een actueel overzicht met 2e handskleding. Als je 2e handskleding wilt
kopen of verkopen mail dan naar wvanderveen@xmsnet.nl (Wilma van der Veen). 

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 singlet Mt 10 jr (ong. mt 152) € 5,00
AVT tight (wintermodel, lang) Mt 122/128 € 5,00
AVT korte tight Mt M ( jeugd) € 10,00
AVT tight lang Mt S € 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
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 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 

B a r d i e n s t
Het rooster van de bardienst op dinsdag van de kantine t/m december 2012
dinsdagavond groep
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
2-okt Hein Dekker / Jaap de Vries
9-okt Wim van Munster / Ruud van den Eshof
16-okt Ewald Jansen / Arie Wallert
23-okt Ruud van Basten / Ron Moeliker / Jan van der Ven
30-okt Hein Dekker / Jaap de Vries
6-nov Wim van Munster / Ruud van den Eshof
13-nov Ewald Jansen / Arie Wallert
20-nov Ruud van Basten / Ron Moeliker / Jan van der Ven
27-nov Hein Dekker / Jaap de Vries
4-dec Wim van Munster / Ruud van den Eshof
11-dec Ewald Jansen / Arie Wallert
18-dec Ruud van Basten / Ron Moeliker / Jan van der Ven

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

Aricia Limburg 60m ver
9.23 3.80

Fleur Praas ver 1000m discus
4.58 3:28.64 18.17

Lonneke te Kloeske hoog speer
1.15 15.36

Thyrsa Buskop 60mH discus
12.50 14.47 

Shanice Maarschalkerweerd 60mH kogel speer
11.57 7.72 16.73

Meisjes Junioren D team 2 (11e van 14 ploegen, landelijk 154e van 179 ploegen)
4 x 60m 37.22 (10e/11)

Meike de Vos 1000m ver
4:04.08 3.31

Kirsten Hogema 60m 1000m
14.54 6.10 

Marit Bomhof 60m speer 1000m
11.15 12.56 nr

Saskia Kemmeren speer 60mH
13.23 13.42

Anne van Ee 60m ver
11.86 2.20

Willemijn Giltaij discus hoog
13.02 1.15

Jisca Boot 60m kogel
10.71 6.20 
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C o l o f o n
Kopij lopende.zaken@avtriathlon.nl
Redactie Hanny Cnossen 033 4729569 of

Clarine Passchier 033 4566814 
Vormgeving Jos Gloudemans, Jade van Beek
Illustraties Theo Berens
Advertenties lopende.zaken@avtriathlon.nl
Website www.avtriathlon.nl
A.V. Triathlon ledenadministratie ledenadministratie@avtriathlon.nl

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP VAN DE VERENIGING A.V.TRIATHLON
Afmelding als lid is mogelijk tegen het einde van ieder kwartaal, met inachtneming 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 teveel  betaalde con-
tributie wordt gerestitueerd.

B a r d i e n s t
Het rooster van de bardienst op zaterdag van de kantine t/m november 2012
Zaterdag vaste medewerker groep
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
6-10 Angelique/Mieke Leny van den Hoven/ Peter van Mosel
13-10 Anitra/Monique Wandelgroep
20-10 Bep/Ed Wim van Munster/Jurgen Trein/Marlies Roosendaal
27-10 vac(Tinka/Marcia) Rob Vermazen/Nanda Troost
3-11 Eddy/Heleen Joop Klein Haarhuis/Ruud van den Eshof
10-11 Gerdie/Will Wandelgroep
17-11 Marcia/Tinka Ewald Jansen/Gies Stolze
24-11 Annemiek/Marian Jaap de Vries/Ron Moeliker/John Waardenburg

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

I n l e v e r e n  k o p i j
Inleverdatum voor de kopij voor het oktober is dinsdag 18 september
Inleverdatum kopij voor het novembernummer is dinsdag 16 oktober

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




