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Behoorlijk lang had ik er naartoe ge-
leefd. Er voor getraind, nieuwe schoe-
nen gekocht, het trainingsschema
nog eens bekeken. Een borreltje laten
staan, er met mensen over gepraat,
een heel klein beetje opgeschept
(“ach ja, een halve marathon….kwes-
tie van rustig opbouwen” en dan min-
zaam glimlachen). Soms op zaterdag,
soms op zondag meegelopen. Gezel-
lig kletsend steeds een kilometer
erbij. Me zo laat mogelijk opgegeven
voor het geval het toch niet zou luk-
ken. Maar het zou lukken:  geen
klachten, geen pijntjes, zelfs geen
spierpijn. 

Totdat we de 18 km bereikten en ik
een zeurende pijn in mijn heupen
kreeg. ’s Avond kon ik de bank haast
niet meer afkomen. Gedverderrie,
wat was dat nou? Een overbelaste
pees was het waarschijnlijkste scena-
rio. Oefeningen voor de rompstabili-
teit, rustig aan doen. Niet meer zo ver
trainen, dan zou het misschien nog
wel lukken. Klonk haalbaar maar even
rust houden is toch vrij lastig als je
ook nog de avondvierdaagse ‘moet’

lopen als leuke moeder. En was het
maar lopen, dat is voornamelijk stil-
staan en voortsjokken. Kon ik me he-
lemaal niet herinneren van vroeger.
Zelfs wandelen deed pijn. Dat werd
hem dus niet. Wat een rotsport is
hardlopen eigenlijk. En wat jammer
dat het zo verslavend is. 

Afmelden maar en me opgeven als
vrijwilliger. Zou ik er in ieder geval
een leuk t-shirt aan overhouden. Mis-
schien kon ik de letters ‘crew’ er nog
wel afpeuteren. Het kraampje vrijwil-
ligers werd deels bevolkt door uitval-
lers, die hun teleurstelling omzetten
in bekers water tappen en bekenden
aanmoedigen. Ach, het was uiteinde-
lijk een hele leuke dag. 
Ik geef het nog niet op. Het gaat me
nog wel een keer lukken. En tot die
tijd blijf ik het een rotsport vinden. 

Sandra Knopper
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De specialist in alles wat met 

Amercian Eagle
Koga Miyata

Multicycle
Merida
Gazelle
 Sparta
Wilier
BMC



Donderdag 30 augustus was de eer-
ste bestuursvergadering na de zomer-
vakantie. De derde bestuursvergade-
ring waarin ik deelnam, maar gek ge-
noeg de eerste die echt in de be-
stuurskamer werd gehouden. Mijn
eerste twee vergaderingen waren bij
Lex aan de eettafel en bij Cees in de
tuin. Dat waren erg prettige vergade-
ringen waarin het bestuur wat meer
dan gewoonlijk de grote lijnen be-
sprak en vooral stilstond bij de rol van
het bestuur binnen de vereniging,
naast de diverse commissies en de
andere activiteiten van de leden.

Maar vandaag een “gewone” verga-
dering, in de bestuurskamer, met veel
agendapunten, waaronder een voor-
stel om de bestuurskamer wat beter
in te richten. Ik bekeek daarom de
kamer eens wat beter dan anders (als
gewoon lid van AVT vergader je ten-
slotte ook wel eens in die kamer) en
wat ik zag viel niet mee. Twee grote
grijze kasten, waarin het verenigings-
archief ongetwijfeld netjes en veilig is
opgeslagen, maar niet echt gezellig
ogen. De wanden, geverfd in een
soort luchtmacht-grijs passen daar
prima bij. Verder een grote grauwe
vergadertafel met oude maar nog
stevige stoelen, wat toevallige wand-
versiering en alles verlicht met dege-
lijk TL. Verder diverse materialen,
zoals een doos waarop staat “moet
hier blijven staan’’  en vanuit een

hoek kijkt een houten bordje met op-
schrift “sportief wandelen” mij aan. Ik
ben niet erg gevoelig voor sfeer, maar
ik begrijp nu wel waarom in het be-
stuur de gedachte opgekomen is daar
wat aan te doen. Onze huisarchitect
Anita had een schetsje gemaakt
waaruit blijkt dat er best wat van te
maken is. We besluiten eenstemmig
dat het de moeite waard is om dit
verder uit te werken.

Hoewel dus op de bestuurskamer wat
aan te merken is, weerhield ons dat
er niet van, verder goed en prettig te
vergaderen Er viel naast het besluit
over de bestuurskamer nog een for-
meel besluit: het reglement voor de
clubrecords, prima voorbereid door
Bernard Wouters en Ilse Jansen Hen-
driks en ingebracht door bestuurslid
Karin werd vlot aangenomen. Een
mooi voorbeeld van hoe wij zouden
willen besturen: we kunnen vertrou-
wen op de inbreng van onze deskun-
digen en checken in grote lijnen,
vooral of het past binnen het vastge-
legde beleid. 
Verder kwam het digitale clubblad
gecombineerd met de website aan de
orde. We willen graag de leden per e-
mail melden dat er een nieuw club-
blad en / of nieuwsbrief op de site te
vinden is, maar hoe krijgen we van ie-
dereen een mailadres en hoe houden
we het adressenbestand up to date. 
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Er was aandacht voor de renovatie
van de atletiekbaan die vlot verloopt,
maar net niet vlot genoeg om onze
clubkampioenschappen op 7 oktober
op de thuisbaan te houden. We wij-
ken uit naar Zeist.
In het kader van het Maatschappelijk
Verantwoord Verenigen (MVV in ons
jargon) komt er een ideeënbord in het
clubhuis voor ideeën op dit punt. 

Een belangrijp punt nu is de beheer-
commissie. Nu Tinka en Macha eind
van het jaar stoppen moet er opvol-
ging komen. Dat is niet zo’n gemakke-
lijke opgave gezien de ervaring en
inzet van deze dames. 

De WOC weg kampt nog steeds met
veel vacatures en het organiseren van
de wedstrijden komt te veel neer op
de commissie; liever zien we per wed-
strijd een stel enthousiaste leden die
de kar trekken. Steeds weer zien we

dat het niet makkelijk is om vrijwilli-
gers te vinden. Aan de ene kant lijkt
dat een probleem dat steeds groter
wordt, aan de andere kant zien we
toch steeds weer nieuwe enthousi-
aste vrijwilligers opstaan die de ver-
eniging mee draaiende houden. 

Zo blijkt dat de jeugdcommissie er
weer redelijk in geslaagd is het trai-
ningsrooster rond te krijgen, maar dit
kostte de jeugdcommissie en het be-
stuurslid jeugd wel erg veel energie.

Halverwege de agenda waren we op
een kwart van de agenda, maar toch
slaagde Lex erin om de laatste drie-
kwart van de punten in de resterende
tijd af te ronden. Zonder de agenda af
te raffelen kon hij de vergadering niet
veel na 22.30 uur sluiten.

Henk Rawee
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Het afgelopen jaar hebben we je op
de hoogte gehouden van de verande-
ringen rond ons clubblad Lopende
Zaken. Vanaf Januari 2012 is er naast
de papieren versie ook een digitale
versie op de website van A.V. Tri-
athlon. 
Deze digitale versie gaan we in 2013
verder ontwikkelen samen met de re-
dactie van de website, zodat het digi-
tale clubblad ook aantrekkelijker
wordt en beter aansluit bij de infor-
matie die je al op de website vindt.
De vele opmerkingen en ideeën, die
we van jullie hebben gekregen via de
enquête, nemen we mee in de ont-
wikkeling van het clubblad. 
Zoals je wellicht gemerkt hebt, zijn
we per 1 september gestopt met de
papieren versie van Lopende Zaken.
Van september tot eind december
2012 wordt nog een beperkt aantal
exemplaren gedrukt en voor de lief-
hebbers liggen er -vanaf de eerste za-

terdag van de maand- nog exempla-
ren Lopende Zaken in het clubhuis,
die je mee kan nemen. Na december
stoppen we hier mee en in het
nieuwe jaar zijn we dus helemaal di-
gitaal! Dus, neem nu alvast een kijkje
op de website.
Digitaal: Lopende Zaken verschijnt
aan het begin van de maand digitaal
en is dan vanaf de website te downlo-
aden. Op pagina
http://www.avtriathlon.nl/vereni-
ging/clubblad/index.htm
Ook digitaal willen we graag jullie
leuke, spannende verhalen maar ook
belevenissen van het lopen, fietsen,
wandelen of van de triatlon in het
clubblad blijven lezen, dus schroom
niet om het aan de redactie op te stu-
ren naar: 
lopende.zaken@avtriathlon.nl

Redactie Lopende Zaken,
Hanny Cnossen

a l g e m e e n 7

L o p e n d e  Z a k e n  d i g i t a a l

van Hoeijen

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

Agent voor:

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



a l g e m e e n8

D e  r e d a c t i e
v a n  L o p e n d e  Z a k e n  z o e k t

o p m a k e r
Wat houdt het opmaken van het clubblad in? Het opmaken gebeurt met
een professioneel en makkelijk aan te leren computerprogramma (QuarkX-
press). We hebben daarvoor een eigen handleidinkje geschreven en je wordt
natuurlijk ingewerkt.
Heb je gevoel voor vormgeving en geen computerangst dan is dat vast iets
voor jou! We zijn nu bezig de vormgeving te veranderen voor publicatie op
de website. Mocht je ook nog kennis hebben van verschillende digitale pu-
blicatievormen dan ben je heel erg welkom!!

Het opmaakwerk wordt door 3 mensen om beurten gedaan zodat je eens in
de 3 maanden een week aan de nieuwe uitgave werkt. We doen het nu met
z’n tweeën, wie komt ons team versterken?

Voor informatie: 
Jos Gloudemans, prcommunicatie@avtriathlon.nl of tel. 0342-461914

H e t  B e s t u u r  z o e k �
v r i j w i l l i g e r s  v o o r

h e t  a a n l e g g e n

v a n  e e n  e - m a i l b e s t a n d

Nu Lopende Zaken digitaal op de website staat is er vanuit
het bestuur en de leden de behoefte om informatie bij-
voorbeeld via een nieuwsdbrief naar de leden te sturen.
Daarvoor is er een e-mail bestand nodig van alle leden en
relaties. Op dit moment zijn er van verschillende groepen
wel e-mail adressen bekend bv. bij trainers of de cie jeugd-
zaken. Wie willen in overleg met de administratie de be-

staande e-mail adressen verzamelen en aanvullen tot een zo volledig
mogelijk bestand?
Voor informatie: 
Jos Gloudemans, prcommunicatie@avtriathlon.nl of tel. 0342-461914



Daar zit ik dan... zondagavond, kwart
voor 8. Over drie kwartier moet ik
gaan lopen: intervaltraining van-
avond, en ik weet nog niet wat ik
moet doen. Samen met twee of drie
andere lopers hier op de compound
doen we tegenwoordig op zondag de
intervaltraining. Dat was mijn idee,
want onze zondag is de tweede dag
van de werkweek. Hier in Saoedi Ara-
bië hebben we op donderdag en vrij-
dag vrij, en begint de werkweek weer
op zaterdag. Hoe-
wel het nog
steeds voor ver-
warring zorgt - ik
roep nog altijd
'tot maandag!'
naar mijn colle-
ga's als ik woens-
dagavond naar
huis ga - betekent het ook dat de zon-
dagavond voelt als dinsdagavond. En
dus had ik behoefte aan een interval-
training op die avond. 

Maar goed, intervaltraining was mijn
onzalige idee - we begonnen enkele
weken terug, toen het ook 's nachts
nauwelijks kouder dan 40 graden
werd - en daarom word ik ook verant-
woordelijk geacht voor de invulling

ervan. Wekelijks had ik weer een an-
dere leuke training. We deden pira-
mide-training
(40-800-1200-1600-1200-800-400),
of van die intervalletjes waar je je
tempo constant moest houden 2 x
(400 - 800- 1200), de 800 in 2x 400
tijd, 1200 in 3 x 400 tijd, enz.. Herken-
baar? Voor jullie wel natuurlijk, maar
die mannen hier - er hebben zich nog
geen vrouwen aangemeld - zijn onder
de indruk van mijn schemaatjes.

Serie-pauzes,
tempowisse-
lingen, herstel-
lopen, het is
allemaal
nieuw voor ze.
Ik vind het zelf
ook leuk moet
ik toegeven,

om te zien hoe die mannen zich
kapot lopen enkel en alleen omdat ik
dat zeg. Nou ja, en omdat ze beter
willen leren lopen natuurlijk - want ik
loop ze er met gemak uit, en dus heb-
ben ze er vertrouwen in dat 'mijn'
schema's zullen helpen daarbij. 

Want we hebben inmiddels ook een
doel met onze training: de marathon
van Dubai eind januari. Met enkele

h a r d l o p e n 9
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we begonnen enkele weken

terug, toen het ook 

's nachts nauwelijks kouder

dan +40 graden werd
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lopers van hier gaan we daarheen.
Sommigen lopen een tien kilometer,
anderen gaan voor de halve of hele
marathon. Maar allemaal zijn we se-
rieus begonnen en je begrijpt natuur-
lijk al dat naast de interval op zondag
er op vrijdag een lange ronde wordt
gelopen. Nou ja, lange ronde...meer-
dere korte rondes eigenlijk.. Onze 110
minutenloop van afgelopen vrijdag -
wel in de avond - was twee keer de
hele compound rond, met allerlei
achtjes en vreemde kronkels om elke
ronde zo groot mogelijk te maken. Ik
had niet gedacht dat het me zou luk-
ken zonder gek te worden, maar ik
denk dat ik over enkele weken zelfs

heel tevreden vier of vijf rondjes com-
pound loop. Ik begin te wennen aan
de grenzen van mijn gevangenis.

Maar ja, nu zit ik hier dus, zondag-
avond, bijna half negen en ik heb nog
geen schema voor vanavond. Want in
Hein z'n mail van vorige week stond
geen trainingsschema en de mail van
deze zondag zal hij zoals altijd waar-
schijnlijk pas 's avonds laat sturen. Op
zoek naar oudere mailtjes dan
maar....ik heb nog een half uurtje.

Salaam,

Anne Helsdingen

Emiclaerloop te Amersfoort 29 augustus
Vsen

2 Karlijn van Rooijen 44:06
3 Charlotte Montauban 44:55
7 Nienke ter Weijden 50:11

15 Hanneke Heisen 1:04:03
V35

1 Susan Hagevoort 42:11
5 Christl Korzelius 48:29
7 Marie-Anne Vos 49:46

Msen
2 Hylke Brouwer 38:11
8 Frank Rutten 44:33

M35
7 Bas Koenders 38:04

8 Michel Besseling 38:17
19 Paul Vos 40:23
21 Hans Donker 41:04
24 Cees Pol 41:46
25 Andre Koeslag 42:00
27 Patrick vd Berg 42:51
32 Eric Boomsma 43:47
33 Peter Verbeek 44:23
40 Henk Geurts 45:33
42 Gerrit vd Berkt 45:44
44 René van der Veen 46:01
50 Ben Römgens 46:35
52 Louw Huijgen 47:31
54 Ernst Pommerel 47:52
56 Johan Kok 47:59

U i t s l a g e n  h a r d l o p e n to t  2 3  s ep t e mbe r )

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 uitslagen-
lijst 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



57 Leendert Vreeman 48:01
68 Gerard Smink 48:55
70 Andre Besseling 49:03
76 Patrick Schuurman 49:36
85 Richard Hol 51:13
87 Jan van der Pol 51:26
96 Jasper Boer 52:11

108 Gerard van Daatselaar 54:25
118 Ali Yildiz 56:42
122 D Wouterson 57:20
133 Martin van Westerlaak 59:57
139 Vincent van Hooren 1:03:44

Heideloop te Ermelo 01 september
10 km V60

2 Ali Veenstra 54:38
Msen

4 Henk Ruiter 36:43
5 km Vsen

2 Roos Smink 20:38
Msen

1 Joshua Groen 16:53
2 Sven Duits 17:23

Tempo Run te Bussum 10 km 02 september
6 Edwin Schimmel Msen) 40:40

30km van Amsterdam Noord 09 september
V35

15 Angelique Wolsing 2:47:45
19 Angelina Kuijpers 3:00:30

V45
1 S. Hagevoort 2:16:17

M45
5 Han Wolsing 2:00:45

M55
3 Adrie van Graafeijand 2:07:14
4 Jan Klomp 2:11:02
7 Wim van Ravenhorst 2:16:40

11 André Koeslag 2:32:11
Vrec

4 Karlijn van Rooijen 2:32:07

Halve van Hoogland 16 september
1/2 marathon
Vsen

2 Charlotte Montauban 1:34:10
3 Margot Visser 1:38:21

V35
4 Mariska van der Vat 1:40:43
6 Angelique Wolsing 1:46:18

11 Angelina Kuijpers 1:51:32
14 Zwany Smink 1:54:19
39 Cinthia Meerzorg 2:09:40

V45
1 Susan Hagevoort 1:29:58

16 Marja Koster 2:00:57
V55

2 Marie-Anne Vos-Ertel 1:53:17
M35

32 René van der Veen 1:34:35
48 Luc van der Meer 1:42:01
67 Ferdinand Schmidt 1:46:28
75 Harmen van Zwol 1:47:21
91 Pieterjan van den Akke 1:51:07

M45
3 Han Wolsing 1:18:09
8 Hans Donker 1:26:57

10 Peter Kuijper 1:27:43
11 Bernard van den Berg 1:28:42
25 Peter Verbeek 1:35:08
40 Marcel van Burgsteden 1:38:54
56 Ben Romgens 1:41:41
57 Dries Kooi 1:42:21
95 Richard van Klooster 1:49:34

119 Rinie van Blankers 1:53:56
136 Wilco Tolboom 1:58:46
139 Ed Meijer 1:59:01
167 Marten Loedeman 2:13:14

M55
2 Adrie van Graafeijland 1:24:44
6 Wim van Ravenhorst 1:29:58
7 Andre Koeslag 1:31:19

13 Theo Groot 1:41:22
16 Ernst Pommerel 1:44:57
32 Joop Dekkers 1:57:02
33 Joop Welter 1:57:02
44 Martin van Westerlaak 2:04:29

V 10 km
1 Roos Smink 42:15
2 Roelien de Wolf 42:16
8 Anja van der Gugten 46:19

46 Mariska Lagerweij 54:38
87 Ilse Siebrand 56:25

104 Floortje Hanneman 58:54
118 Marielle Plochg 59:07
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126 Marjon ten Hoor 59:17
161 Yvonne van Lieshout 1:02:01
162 Christa Hubert 1:02:10
180 Marleen van Valkenhoef 1:03:45
194 Ida Berens 1:04:39
195 Susan Berens 1:04:39

M 10 km
2 Joshua Groen 33:40
4 Sven Duits 34:51
5 Martijn van Rijn 35:29
9 Albert Willigenburg 37:46

20 Arjan Stegeman 40:54
24 Maurits Oosterlaar 41:32
89 Gerard Smink 47:04
96 Patrick Schuurman 47:20
97 Wilfred van den Heuvel 47:31

154 Ruud van den Eshof 50:15
171 John Waardenburg 51:15

205 Hans van Rooijen 51:23
208 Axel de Wee 52:26
213 Marco Horst 52:29
283 Patrick Eysbach 54:10
357 Wim van Munster 58:01
366 Leo Huijssoon 58:55
367 Nico Mulder 59:00
418 Hans Kerchman 1:01:40

Dam tot Dam loop te Amsterdam 16,1 km
23 september

61 Bert Wallet (Msen) 1:03:29
1210 Suzanne van der Burgt (Vrec)1:33:54
3707 Sjoerd Nauta (Mrec) 1:35:07

h a r d l o p e n12
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Oost West ( j a r ig in ) Oktober Best!
5 Walt Kraeger
7 Meike Schipper
8 Guus Kooi

11 Jasmijn Bakker

12 Rens Versnel
Rengert van Dolderen

16 Kylian Jonkers
20 Derrick Aboagye
23 Stefan Zondervan
24 Daan Blijenberg
26 Arvid Jansons

Isa en Nine Immink
27 Marit Jansons
28 Dirc Stöver
31 Mathijs Haitsma
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Joris met nummer 489 staat klaar voor de start (foto Astrid van den Hoven)

Toch nog vierd e
Op woensdag 29 augustus heb ik meegedaan aan de Emiclaerloop. Dit
was in het winkelcentrum Emiclaer in Kattenbroek en daar woon ik vlak-
bij. We moesten starten in het winkelcentrum en dan een rondje om de
vijver lopen. Het was 1,2 km. Bij de start gebeurde er iets. Een jongen voor
mij viel en toen sprong ik er overheen, maar toen belandde ik een beetje
verkeerd op mijn voet. Ik liep wel door, maar het was best een slechte
start. Onderweg heb ik er heel veel ingehaald en uiteindelijk werd ik toch
nog vierde. Ik had nog steeds last van mijn voet en toen heeft mijn moe-
der toch maar een afspraak gemaakt bij de fysiotherapeut. Daar ben ik
geweest en gelukkig mag ik alles doen, maar als het heel erg zeer gaat
doen dan moet ik stoppen.

Joris van den Hoven (JPA1)



e  j

Uit de sch a duw (Emic l a e r loop)
BOEM. En ze zijn weg, ik ook. Al startte ik niet goed. Maar voor mijn doen
is het goed. Na even op tempo te komen loop ik de  achterstand in, ik lig
3e en in de schaduw van de op kop liggende. Zo gaat het een tijd alleen ik
raak meters kwijt op de nummers 1 en 2. 200 meter voor de streep ben ik
de schaduw kwijt. Ik begin dan aan iets waar ik niet zo goed in ben: sprin-
ten. Ik ga versnellen. Maar ik voel in de laatste 25 meter adem van Sven in
mijn nek. En hij haalt mij in. Later kom er als 4de over de streep. 4de... 

Faas van de Ven (JpupA2)

Nazomerwedstri j d pupi l l en en j unioren 1 sept Veenend a a l
Meisjes Pupillen A1

60m kogel ver 1000 m  
1       Sophie Praas 9,35 8,69 3,95 3.42.08 (2)
4       Mirjam Hollestelle 9,84 4,86 3,75  

Meisjes Pupillen B
40m hoog kogel 1000 m     

1     Emma te Winkel 7,34 0,95 5,13 -
9     Aafke van Roon 8,06 0,90 4,48 -

13    Myrthe vd Grint 8,18 0,85 3,31 5.08.25 (11)
14     Kendra Limburg  7,79 0,85 2,56 4.40.58 (10)

Meisjes Pupillen C
40m bal ver 600 m   

3      Annelou Praas   7,54 18,63 3,19 2.13.07 (1)
9      Helen Verreck   8,36 13,99 2,94 2.38.52 (9)

Meisjes Pupillen D
40m bal ver 600 m  

4       Senna Vroemen   8,28 13,79 2,53 2.46.49 (5)
6       Danne Teeuwissen 8,58 9,68 2,32 2.59.74 (8)

Jongens Pupillen A1
60m kogel ver 1000m      

1       Marten Prince   9,79 8,38 3,47 3.46.26 (2)
6       Patrick Meskes  10,05 5,78 1,05 4.16.81 (11)
9      Rens Versnel    10,25 5,49 3,17 -

j e u g d 1 5
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Jongens Pupillen B

40m hoog kogel 1000 m   
7       Jibbe Teeuwisse 7,37 0,95 4,58 4.12.31 (5)
8       Mark Hollestelle 7,40    1,00 3,90 3.54.22 (2)

Jongens Pupillen C
40m bal ver 600 m

3       Jesse vd Veen   7,73 14,09 3,04 2.38.70 (7)

Meisjes D junioren 
60m

1     Aricia Limburg 8,93 sec

600m
1     Aricia Limburg 2.02.71

Springtweekamp 
2    Femke Bol ver 4,09 m 

hoog 1,25 m

werptweekamp
2    Femke Bol discus 16,15 m

speer 16,85 m
5    Aricia Limburg discus 20,77 m

speer 11,48 m

Goud voor F l e u r 
Op 2 september heb ik meegedaan aan de Nederlandse Kampioenschap-
pen voor de D-junioren. Ik deed mee aan verspringen en aan 1000m stee-
ple. Die ochtend was ik al vroeg wakker terwijl we pas om half twee weg
moesten. Die ochtend was ik niet meer te houden van de zenuwen. Toen
we eindelijk weg gingen haalden we Inger nog even op want die ging na-
tuurlijk ook mee. Verder ook mijn vader en m’n zusje. Toen we daar waren
keek ik m’n ogen uit. Wat een ontzettend groot stadion (Olympisch Sta-
dion in Amsterdam). Ik zag al veel kinderen die aan het inlopen of een
ander onderdeel aan het doen waren. Na een half uur wachten ging ik in-
lopen. Daarna spikes aan en nog wat sprintjes trekken en naar de start
toe van de steeple . Er deden in totaal  zes  meisjes mee. Toen we op onze
plaatsen moesten gaan staan trilde ik helemaal en toen ging het start-
schot en  had ik er zin in. Het tempo dat werd gevoerd was heel erg lang-
zaam maar ik vond het niet erg, want ik had nog nooit steeple gelopen.
Na een half rondje liep ik derde en het ging heel goed. We liepen met z’n
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drietjes lekker door. Toen we nog een rondje moesten viel een meisje van
de  steeple want ze zette haar voet erop. Ik dacht (heel gemeen); “Nu
moet ik erlangs”, en ik sprintte weg, ook nog van een meisje die net voor
me liep. Ik bouwde langzaam de voorsprong op maar ik vond het wel
moeilijk om over de steeples heen te springen want ik was bang dat ik
niet goed uitkwam. In de laatste 100 meter moet je nog over 1 steeple.
Toen ik die gehad had dacht ik “ ik kan winnen!”. En toen sprintte ik eruit
wat ik nog over had. Bij de  laatste vijf meter  zag ik m’n vader met z’n
handen om hoog staan en hij lachte. En toen won ik en was heel blij en
verbaasd. Want ik had het niet verwacht. Ik gaf Inger een knuffel en
daarna  moest ik gelijk naar het verspringen. Dat werd niets met m’n
4.14 m kwam ik niet in de finale. Terwijl m’n pr 4.60 m is en als nummer 2
stond ingeschreven. Maar het maakte me niets uit want ik had goud,
goud op het NK.

Groetjes Fleur Praas(MJunD1)

Wat staat dat goud mooi bij Fleur! (foto Erik Praas)
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D u b b e l genieten
Zaterdag 15 september werd de finale van de pupillenbaankampioen-
schap gehouden bij Almere 81. Om 9.15 uur was de vlaggenparade. Tri-
athlon nam deel met een rood-wit-blauw kleedje. Niemand had eraan
gedacht om de vlag mee te nemen. Het eerste onderdeel was de estafette.
De jongens A1 mochten dubbel genieten. Door een foutje bij de wissel
moesten zij nogmaals lopen. Na de estafette was de sprint aan de beurt.
Triathlonleden flitsten over de finish. Ook bij de onderdelen balwerpen,
verspringen en 1000 meter ging het erg goed. PR’s werden verbroken en
de sfeer was net zo zonnig als het weer. Ook de ouders hadden een gezel-
lige dag. Tot slot wachten op de prijsuitreiking: de meisjes A2 werden eer-
ste en de jongens A2 werden derde. Het was een zeer geslaagde dag! Ilse
en John: dankzij jullie trainingen hebben wij zo goed kunnen presteren.
Hartelijk dank daarvoor! Op de foto ziet u Wouter, Marten, Ton en Naïm.

Naïm Verboom (JpupA1)

Jongens pupillen A1 trots op hun beker (foto Gerrit Verboom)
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F in a l e pupi l l en competitie 15 september te Almere
Meisjes Pupillen A1

60m bal   ver 1000 m
1       Nine Immink     9.34 27.88 3.84 3.35.80 (2)
4       Sophie Praas 9.35 18.19 3.83 3.36.20 (3)
9       Mirjam Hollestelle     9.56 15.42 3.73 -
15     Isa Immink      9.96 18.26 3.39 -
27     Roos Prins      10.51 17.99 2.82 -

estafette 4 x 60  36.92 (1)
totaaluitslag 1

Meisjes Pupillen B
40m ver bal

9      Emma ten Winkel   7.37 3.19 5.45
13    Chaja Plochg . 7.38 3.23 4.99
24    Maura te Grotenhuis 7.55 3.00 4.37
25    Aafke van Roon 7.74 2.92 5.05
31    Kaixin Tensen  7.66 2.98 3.87

estafette 4 x 40  27.77 (6)

Meisjes Pupillen C
40m ver bal 600 m   

9       Annelou Praas  7.55 3.09 17.29 2.17.25 (4)
15     Lena Broere    7,37 3.24 9.71 2.21.62 (10)
24     Nina vd Vat     7.91 2.87 10.80
26     Helen Verreck  8.10 2.89 11.25
31     Eva Voogt       8,19 2.73 6.15

estafette 4 x 40 28.97 (3)
totaaluitslag 5 

Meisjes Pupillen D
40m bal ver 600 m  

2       Senna Vroemen   7.95 14.63 2,63 2.38.87 (6)

Jongens Pupillen A2
60m kogel hoog

3       Sven Jansons 8.87 8.34 1,30 
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Jongens Pupillen A1
60m ver bal 1000m      

1      Ton van Mameren 9.23 4.19 29.10 3.44.85 (9)
4      Marten Prince   9.46 3.81 29.85 3.42.53 (8)

14     Joris van Hoven 9.47 3.55 20.91 3.42.19 (7)
25     Naim Verboom    9.83 3.32 18.06
28      Wouter Haisma   10.10 3.47 16.95

estafette 4 x 60 m  36.66 (3)
totaaluitslag  3

Jongens Pupillen B
1000 m   

9       Mark Hollestelle 3.50.54

Jongens Pupillen C 600 m
11     Gijs Broere 2.25.36

Jongens Pupillen D
40m bal ver 600m  

11       Arvid Jansons  8.25 19.31 2.57 2.29.48 (6)

pupillen competitie in Almere
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Vlaggen
parade z

onder vl
ag

(foto: M
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n der Va
t)

Helen, Lena en Ninavermaken zich weltussen de wedstrijden door 
(foto Mariska van der Vat)

Trainer Trees denkt na
over een nieuw trainings-
schema voor de mini’s 

(foto: Mariska van der Vat)
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Het is half vijf in de ochtend en we
zitten wat gespannen in de auto op
weg naar het Zwitserse Thun, om 3,1
km te gaan zwemmen in de Thuner-
see. Precies een jaar en 13 uur gele-
den zaten we tijdens de gebruikelijke
kaasfondue na te praten over de zo-
juist gelopen Inferno Halbmarathon.
Een “duivelse” bergloop met 2175
hoogtemeters, finishend op de Schilt-
horn. Decor waar James Bond ooit de
glimmende kaken van Jaws pro-
beerde te ontwijken. Die bergloop is
ook onderdeel van een triatlon met in
totaal 5500 hoogtemeters en naast
het wielrennen, ook een mountain-
bike-onderdeel. In de euforie van het
natafelgebeuren besloten Anneke en
ik om in 2012 maar eens de hele tri-
atlon te doen. ‘Maar dan moet er wel
serieus getraind worden’, zei Anneke.
‘Dan mag ik eerst wel eens een beetje
leren zwemmen’, dacht ik. 

Een jaar later en duizenden fiets-,
loop- en zwemkilometers verder
maken we ons klaar om te water te
gaan. Gisteren zijn alle wisselposten
ingericht en honderden vragen aan

elkaar ge-
steld, zoals:
wel of geen
opzetstuur-
tje? De grote
of de kleine
gelletjes?
Lopen in tri-
pak of in
hardloop-
broek? Hoe
koud is het eigenlijk aan de finish
(2970 m)? Uiteindelijk zijn de voor-
spellingen voor de dag uitstekend. Ei-
genlijk te heet. En heb toch mijn
opzetstuurtje gemonteerd. De wiel-
renfiets is in Oberhofen geparkeerd,
de MTB in Grindelwald en de hard-
loopschoenen staan in Stechelberg.
Bij de start wijst de speaker ons nog
op een lichtpuntje hoog en ver weg in
de bergen. Daar is het restaurant op
de top van de Schilthorn waar wij aan
het eind van de middag hopen te fi-
nishen. 
Met ongeveer 500 zwemmers liggen
we in het water achter een lijn, 350
singel triatleten en de rest duo- en es-
tafetteteams. Aan de overkant van

Inferno Triathon: Een berg plezier
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het meer zie je het verlichte kasteel
van Oberhofen. Iets rechts daarvan is
het eerste wisselpunt. Een kanon-
schot weerklinkt en de lijn wordt
door ballonnetjes de lucht in getrok-
ken en verdwijnt uit het zicht. De
eerst paar honderd meter het gebrui-
kelijke gedrang, maar daarna rustig
zwemmen en genieten van het uit-
zicht. Door mijn zwembrilletje zie ik
de opkomende zon op de bergen.
Prachtig! Een uur later waggel ik uit
het water. Met dank aan de zwemles-
sen van Rogier, Ton en Harry en het
rubberen zwempak. Voor ik op de
fiets spring nog even een laagje zon-
nebrand, want het dreigt 30 graden
te worden vandaag. 

Tijdens de eerst klim naar Beatenberg
fietst er iemand voor me met een ‘Die
berg die komt er’ – shirt. Dat moet
een Nederlander zijn, en het blijkt
Bart van der Wal van Hellas uit

Utrecht. En gezellig keuvelend klim-
men we verder. Nog een pikdonker
tunneltje en dan een lekkere afdaling
richting Interlaken. Op het glooiende
stuk richting Meiringen kan ik lekker
op het opzetstuurtje hangen. Tot er
een strenge Heidi op de motor naast
me komt rijden en vertelt dat ik te
dicht op mijn voorganger rijd. ‘Sorry,
es wird nicht mehr passieren’,
schreeuw ik haar vriendelijk toe en de
gele kaart blijft gelukkig binnen-
boord. 
Tijdens de lange klim naar Grosse
Scheidegg mooi uitzicht op de witte
bergen en de gletsjers. Halverwege
even rust tijdens het doorkruisen van
een vlak en bloemenrijk alpenweidje

bij Rosenlaui. Daarna een steile afda-
ling over een smal weggetje richting
Grindelwald. Inclusief een hoog tour
de france gevoel  als je tussen de ap-
plaudiserende toeristen door racet.
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Beneden de racefiets omgeruild voor
de MTB en omhoog maar weer voor
de laatste fietsklim. Tijdens de trai-
ning kon ik het allersteilste stukje
vlak onder de top net op de fiets blij-
ven. Nu moet ik eraf en 50 meter
lopen. De eerdere topjes tikken toch
stevig aan. 

De afdaling is eerst overzichtelijk en
snel over een breed gravelpad. Dan
steil naar beneden het bos in, om een

kilometer of wat al driftend met het
achterwiel lekker veel stof te maken.
Ik dacht wel lekker te gaan, maar
mijn retro-7 centimeter-Cannondale-
fatty legt het af tegen high tech
fully’s: mannen, vrouwen, bejaarden
en kinderen, iedereen lijkt me voorbij
te stormen. De fiets van een van die
snelheidsduivels zie ik een paar boch-
ten verder in het schrikdraad hangen.
Ik moet een beetje glimlachen als ik
zie dat de bestuurder verder onge-
deerd is en glibber verder richting
Stechelberg.
Zonder kleerscheuren bereik ik de
laatste wisselzone voor het hardloop-
gedeelte: nog 25 kilometer te gaan
met 2175 hoogtemeters. De eerste
vier kilometers lopen licht naar bene-

den wat wel lekker is om in het ritme
te komen. Ook omdat veel Zwitsers
de tuinslangen hebben uitgerold en
beleefd vragen of ze je mogen be-
sproeien. ‘Gerne!’ Vanaf Lauterbrun-
nen gaat het serieus omhoog. Bekend
parcours vanuit de halve marathon,
maar nu beduidend zwaarder. Eerst
asfalt, dan gravel en dan het bos in
tussen de boomwortels door om-
hoog. Het is inderdaad dertig graden
geworden en er gaan liters water, iso-
tone dorstlesser en bouillon door-
heen. Tussendoor gaat het gelukkig
een aantal kilometers geleidelijk op
met het spoorlijntje van Grutschalp
naar Mürren. 

Bij Mürren is het lekker druk met veel
applaus en aanmoedigingen. Het
langste loopgedeelte zit erop, maar ik
weet dat de meeste hoogtemeters
nog moeten komen. De route gaat
namelijk over de piste van de wereld-
beker-ski-afdaling, maar dan om-
hoog. De handen op de knieën om ze
te ondersteunen, terwijl je je afvraagt
of kuiten en bovenbenen werkelijk
kunnen exploderen. In het laatste ge-
deelte is het af en toe klauteren met
handen en voeten. Maar inmiddels is
er zicht op het hooggelegen restau-
rant. Op de graat staan skihekken
zodat je niet naar beneden kunt val-
len. De laatste ijzeren trap naar boven
en  ik ben er! De speaker roept mijn
naam om en ik sta met mijn tong uit
mijn mond om me heen te kijken. Blij
dat ik er ben, moe en ook een beetje
verbaasd dat het me is gelukt. 

De fiets van een van die

snelheidsduivels zie ik een

paar bochten verder in het

schrikdraad hangen
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In een langzaam ondergaand zonne-
tje zie ik mensen boven komen en ge-
niet ik van het uitzicht op de Eiger,
Munch en Jungfrau. En heel  in de
verte zie ik de Thunersee waar ik 11
uur en 26 minuten geleden in het
water stapte. Anneke finisht ruim
voor sluitingstijd en weer is er reden
voor een Zwiterse kaasfondue. En be-
denken wat voor leuke doelen we
voor 2013 kunnen verzinnen. Sugges-
ties zijn welkom. 
Voor meer informatie zie www.in-
ferno.ch.

Maarten Hienekamp

B a r d i e n s t
Het rooster van de bardienst op dinsdagavond is voor de maanden oktober tot dec. 2012
De groepsleden die bardienst hebben dienen om 20.45 in het clubhuis te zijn om thee en
koffie te zetten. Op dinsdagavond kan alleen met de blauwe kaart betaald worden.

Dinsdagavond Groep
02-okt Hein Dekker/Jaap de Vries
09-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
06-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
04-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
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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, Jade van Beek
Illustraties Theo Berens
Advertenties lopende.zaken@avtriathlon.nl
website www.avtriathlon.nl
AV Triathlon ledenadministratie ledenadministratie@avtriathlon.nl

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

B a r d i e n s t
Het rooster van de bardienst van de kantine t/m december 2012
Zaterdag vaste
datum medewerker groep
06-okt Angelique/Mieke Leny van den Hoven/ Peter van Mosel
13-okt Anitra/Monique Wandelgroep
20-okt Bep/Ed Wim van Munster/Jurgen Trein/Marlies Roosendaal
27-okt vacature Rob Vermazen/Nanda Troost
03-nov Eddy/Heleen Joop Klein Haarhuis/Ruud van den Eshof
10-nov Gerdie/Will Wandelgroep
17-nov Marcia/Tinka Ewald Jansen/Gies Stolze
24-nov Annemiek/Marian Jaap de Vries/Ron Moeliker/John Waardenburg
01-dec Angelique/Mieke Rob Kleyweg/Tim Prinzen (Nannie Putters)
08-dec Anitra/Monique Wandelgroep
15-dec Bep/Ed Adrie van Graafeyland/Bert Zijlstra
22-dec vacature Sjaak van der Meer/Flip de Leeuw/Gerard van den Bor
29-dec Eddy/Heleen Arnold Dijkhuis/Boudewijn ten Haken

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 november nummer is dinsdag 16 oktober.
Inleverdatum kopij voor het december nummer is dinsdag 13 november

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






