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??LO PEN DE ZAKEN

g a a t  v e r d w i j n e n ??



Natuurlijk gaat Lopende Zaken niet
verdwijnen, een informatie- en bind-
middel in onze vereniging met
nieuws en mooie artikelen dat al zo
lang bestaat verdwijnt niet zo maar
(voor een korte historie van het club-
blad zie onder aan dit artikel). Toch
gaat er wel veel veranderen en in die
zin verdwijnt Lopende Zaken in zijn
huidige vorm.
De nieuwe opzet gaat begin oktober
in. Dus dit is de laatste Lopende
Zaken in deze vorm.

De  hu id i g e  s i t ua t i e
Op dit moment zijn er drie informa-
tiekanalen die verenigingsbreed wor-
den gebruikt: de website, de
maandelijkse Nieuwsbrief die aan
alle leden digitaal wordt verstuurd en
Lopende Zaken dat in digitale vorm
6x per jaar uitkomt en als bladerbaar
magazine (op computer, tablet of
smartphone) gelezen kan worden.
De Nieuwsbrief richt zich op de actu-
ele en algemene informatie over AV
Triathlon en haar clubleden. 
Lopende Zaken houdt zich bezig met
specifieke rubrieken en achtergrond-

verhalen van en door het bestuur, di-
verse commissies en belevenissen
van de clubleden met hun specifieke
tak van sport. 
Op de website staat op de homepage
het meest actuele nieuws en verder
staat in de rubrieken alle informatie
die leden en niet-leden willen weten
over de vereniging en de afzonderlijke
disciplines.

B e t e r e  af s t emm ing
In 2014 hebben de redacties onder-
zocht wat de mogelijkheden zijn om
de Nieuwsbrief, de website en Lo-
pende Zaken beter op elkaar te laten
aansluiten en met elkaar te verbin-
den. Die verbinding moet ten eerste
een antwoord geven op de inhoud:
welke informatie wordt op welk me-
dium geplaatst. Ten tweede op de
wijze van informeren: welke informa-
tie brengen we door dat aan de leden
te sturen en welke informatie moe-
ten de leden en belangstellenden
halen door zelf actief te zoeken. Ten
slotte op de techniek en vormgeving:
welke eisen stelt dit aan de website
en de nieuwsbrief.
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L O P E N D E Z A K E N
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Er is toen besloten voor een geheel
nieuwe opzet. Daar is de afgelopen
maanden heel hard aan gewerkt. In
het april-nummer van Lopende Zaken
is al een tipje van de sluier opgelicht.

De  n i euw e  o p z e t
Van drie informatiekanalen gaan we
over op twee informatiekanalen: Lo-
pende Zaken (in de vorm van een
Nieuwsbrief) en website. 

Wat komt er in Lopende Zaken
Korte mededelingen en berichten•
(zoals nu in de nieuwsbrief);
Vaste rubrieken. In ieder nummer•
komt een aantal artikelen uit een
wat grotere pool van rubrieken. De
redactie stimuleert (vaste) schrij-
vers om een bijdrage te leveren of
schrijft deze artikelen zelf. (voor-
beelden: Uit de bestuurskamer, Wie
is die trainer, Column, Running in
the Family, Medische commissie);
Artikelen/verhalen die door leden•
worden ingestuurd (verslagen van
gebeurtenissen binnen de vereni-
ging, uitgebreide wedstrijdversla-
gen, persoonlijke
ontboezemingen).
Van de lange artikelen komt een•
leader in Lopende Zaken en een link
naar het volledige artikel met foto’s
dat op de website is te lezen.

Lopende Zaken wordt, net als de hui-
dige Nieuwsbrief, aan het begin van
de maand aan alle leden gestuurd,
m.u.v de vakantiemaand augustus.
Deze informatie wordt dus naar de

leden gebracht.
Qua vormgeving krijgt Lopende
Zaken een nieuw jasje, aangepast
aan de nieuwe opzet en meer in over-
eenstemming met de vernieuwde
website.

Wat staat er op de website
Op de homepage staan actuele be-•
richten zoals deze nu ook op de
website staan.
Aankondigingen en verslagen van•
wedstrijden die door AV Triathlon
worden/zijn georganiseerd;
Verslagen van interessante en aan-•
sprekende prestaties van atleten en
teams van AV Triathlon bij wedstrij-
den;

Bijzondere gebeurtenissen binnen•
de vereniging. 
Ook hier wordt, zoals nu ook al ge-•
bruikelijk, van een artikel een korte
beschrijving op de homepage ge-
plaatst met een link naar het volle-
dige artikel met foto’s op een
andere plek op de website.

Via de menu’s is alle andere relevante
informatie te bereiken. De leden en
belangstellenden kunnen hiervan
kennis nemen door zelf actief te zoe-
ken.
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De specialist in alles wat met 

Amercian Eagle
Koga Miyata

Multicycle
Merida
Gazelle
 Sparta
Wilier
BMC

Van drie informatie-

kanalen gaan we over op

twee informatiekanalen: 

Lopende Zaken en website



Een korte historie van Lopende Zaken
1984: AV Triathlon wordt opgericht*) en•
vanaf het begin wordt een maandelijks
clubblad uitgebracht als stencil op A4-for-
maat. Het clubblad wordt bij de leden
aan huis bezorgd.
1986: het clubblad krijgt een vaste vorm-•
geving met veel tekeningen en wordt
maandelijks uitgebracht. Die vormgeving
wordt om de paar jaar aangepast en later
in druk uitgegeven, de naam blijft “Club-
blad”.
1995: het clubblad wordt opnieuw vorm-•
gegeven, het formaat wordt A5 en het
blad krijgt de naam “Lopende Zaken”

•

2007: Lopende Zaken wordt volledig ge-•
restyled en krijgt de opmaak en de om-
slag zoals die tot 2015 zal blijven
2012: De huis-aan-huisverspreiding aan•
de leden stopt. Lopende Zaken wordt nu
digitaal 6x per jaar verspreid.
2013: Naast Lopende Zaken verschijnt•
een maandelijkse Nieuwsbrief

Jos Gloudemans

*) Bij het 25-jarig jubileum in 2009 is een jubile-

umboek verschenen waarin je het begin en de

ontwikkeling van de club kunt lezen. Er is vast

nog wel een aantal van deze jubileumboeken te

krijgen voor nieuwe leden die belangstelling

hebben.
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Het is woensdagavond 11 juni, een
prachtige fietsavond. Ik had heerlijk ge-
fietst met de woensdagavond fiets-
groep en ook nog eens extra lang
doordat het zo lang licht was.
Thuisgekomen werd ik direct gealar-
meerd, Peter Wiertz had gebeld. Er was
een inbraak en brand in het clubhuis
geweest die avond. Bij het clubhuis
aankomen trof ik Peter en Cees. De
brandweerauto’s stonden er nog en po-
litieagenten waren drukdoende met
het onderzoek. Gelukkig dat Peter deze
avond snel ter plekke kon zijn en de
hulpdiensten direct had kunnen alar-
meren. Anders was de schade nog veel
groter geweest of nog erger hadden we
geen clubhuis meer gehad.  

Stand van zaken schade en 
herstelwerkzaamheden clubhuis
De gevolgen van de brand en de ver-
volgstappen ten aanzien van de her-
stelwerkzaamheden staan vanavond
als eerste punt op de agenda en hier-
voor zijn Peter Wiertz, Gerard van den
Bor, Jos Kosterman en Anita Greefhorst
uitgenodigd. 
Allereerst hulde aan Peter en Gerard
voor hun diensten en inzet voor onze
club de afgelopen weken. Hierdoor kon-
den al snel allerlei maatregelen geno-
men worden. 
We bespreken de stand van zaken: Alles
is schoongemaakt, de schade is door
een expert opgenomen en via de verze-
kering is een aannemer benaderd voor

een offerte die door hen benut wordt
om de schadelast inzichtelijk te maken.
We maken afspraken over de commu-
nicatie naar de leden en de trainers.
Vervolgens stellen wij ons de vraag:
Hoe kunnen wij de herstelwerkzaam-
heden benutten t.g.v. de in aantocht
zijnde herinrichting van ons clubhuis?
We komen tot de volgende taakverde-
ling:
Cees onderhoudt de contacten met de
verzekeraar en de gemeente en Susan
is  het aanspreekpunt vanuit het be-
stuur inzake herstelstelwerkzaamhe-
den.
Verder wordt er een renovatiecommis-
sie opgericht  met de volgende leden:
Karin Knopper, Anita Greefhorst, Mar-
tha Meijer, Jos Kosterman, Gerard van
den Bor, Susan Hagevoort (VZ)
Deze commissie gaat 2 varianten voor
een nieuwe keuken uitwerken, een
basis ontwerp en een daarnaast een
luxere variant. I.v.m. de vakantieperiode
zal medio september hier meer duide-
lijkheid over komen.

Nieuw protocol kledinguitgifte
Het nieuwe protocol beschrijft de voor-
waarden en verstrekkingen aan de trai-
ners.
Er is tevens een gebruikersovereen-
komst opgenomen. De belangrijkste
wijzigingen zijn dat elke nieuwe trainer
direct in aanmerking komt voor een
kledingpakket, de voorfietsers ook kle-
ding krijgen en dat de uitgifte via de

Ook de website krijgt een nieuw jasje
om de informatie aantrekkelijk en
goed leesbaar te presenteren. Daar-
naast wordt de website zodanig aan-
gepast dat deze zich aanpast aan de
verschillende media, zoals tablets, en
met links naar sociale media.
De menustructuur van de huidige
website blijft gehandhaafd.

Wat verandert er nog meer
De verschillende redacties zijn in de
voorbereiding van deze opzet al sa-
mengevoegd tot één redactie en dat
blijft zo. Er isook een aantal enthousi-
aste redactieleden bij gekomen om
deze klus te klaren en de nieuwe
opzet tot een succes te maken. 

Als je een artikel wilt aanleveren kan
dat op de gebruikelijke manier door
deze te sturen naar:
lopende.zaken@avtriathlon.nl 
Of een artikel voor de website naar :
webredactie@avtriathlon.nl 
De redactie kijkt dan in welk medium
het artikel het beste geplaatst kan
worden en overlegt daar eventueel
met de schrijver over, net zoals nu
ook gebeurt. Het schema voor het
aanleveren van artikelen voor Lo-
pende Zaken zal worden aangepast
en binnenkort op de website worden
geplaatst.

De vernieuwde website gaat in de
loop van september on-line, de eerste
Lopende Zaken wordt begin oktober
verstuurd.

Vragen, opmerkingen of suggesties?
Mail ze naar de redactie
(lopende.zaken@avtriathlon.nl).

Jos Gloudemans

Zowel de website a ls 

Lopende Zaken 

k rijgt een nieuw jasje



We zijn tevreden met de moeite die
onze leden hebben gedaan voor het
invullen van het vragenformulier. In
totaal zijn ruim 300 formulieren inge-
vuld, waarvan ook een aantal door
jeugdleden. Op de formulieren kon
men invullen wat men van het assor-
timent en de service vindt.
In de onderstaande grafiek wordt
weergegeven welke producten wor-
den genuttigd of wat men evt. zou
willen nuttigen. We zien dat de meer-
derheid tevreden is met wat er wordt
aangeboden. Met de aan- cq opmer-
kingen gaan we zeker wat doen. De
belangrijkste hiervan geven we hier
in ons verslag weer.

Belangrijke op - cq aanmerkingen
Een beter watertappunt, niet meer•
bij de bar.
De koffie kan worden verbeterd,•
velen drinken hierdoor geen koffie.
Een koffieautomaat waardoor op•
de dinsdagavonden geen bardienst
meer nodig is.
Gezonde producten kan wat betere•
aandacht krijgen.
Op de zaterdagochtend bij piek be-•
tere afstemming achter de bar wie
doet wat, apart betaal punt.
Minder ongezond snoep voor de•
jeugd opmerking van de ouders.
Uitstraling bar kan worden verbe-•
terd.

We hebben ook nog gevraagd hoe
lang men lid is van de vereniging en
hun waardering in cijfers van 1 tot 10
over bediening en producten. Hieron-
der wordt dit weergegeven in 2 gra-
fieken.

Horizontaal: Aantal jaren lid
Verticaal: aantal leden

Verticaal aantal leden.

We zullen de komende tijd bekijken
hoe we de positieve punten uit deze
enquête invulling gaan geven.

De beheercommissie.
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voorzitter van de diverse commissies
zal gaan lopen.

Gebruik grasveld
We kregen het verzoek van Lacrosse om
op de zondagen van 11:00-12:00 ge-
bruik te maken van het grasveld naast
ons clubhuis en vanaf 17 augustus op
donderdagavond van 20:00-21:00.
Voorlopig gaan wij akkoord. 

Opvolging Karin en Cees
Dit is de laatste bestuursvergadering
met Karin. Thomas is in gesprek met
een mogelijke opvolger van Karin.
Cees gaat definitief stoppen na de laat-
ste ALV op 14 november en we zijn dus
hard op zoek naar een nieuwe penning-
meester.

Identiteitsgegevens
De triatloncommissie wil dat de fietsers
een noodnummer en verzekeringsge-
gevens aan hen doorgeven. Dit in na-
volging van het fietsongeluk met Isabel
Struijk.

Utrechts landschap
De verstandhouding met het UL was de
afgelopen jaren verslechterd. Het UL
kreeg met verschillende mensen uit
AVT te maken en daardoor verliep de
communicatie niet zoals hij behoort te
zijn.
Thomas heeft een gesprek met UL
onder meer met Martijn (de boswach-
ter) gehad en dit is de eerste aanzet ge-
weest om afspraken te formaliseren en
tot een betere samenwerking te
komen. Wij hebben de wens om een

doorlopende vergunning voor de ons
georganiseerde wedstrijden te krijgen,
waarvan de Vlasakkerloop momenteel
de urgentste is. Om voortaan misver-
standen te voorkomen blijft Thomas
het vaste aanspreekpunt inzake het UL.

Verspringtrainer
Er is een mail binnengekomen van
Thiery Belt waarin hij zijn zorgen over
het gemis van een verspringtrainer be-
schrijft en zijn wens om weer training
te krijgen.
We nemen zijn wens serieus maar er is
niet per direct een verspringtrainer
voorhanden.
Ook tijdens de AV vroeg Marius Wou-
ters aandacht voor de master baanatle-
tiek. De discussie die ontstaat over het
faciliteren van deze trainingen gaan we
voortzetten tijdens de discussieavon-
den over het nieuwe beleidsplan.

Discussie avonden
De informatie hierover is gepubliceerd
op de website en tevens zal ieder be-
stuurslid een tiental leden persoonlijk
een uitnodiging sturen voor de eerste
avond op 8 juli.
We zijn benieuwd naar de opkomst en
het resultaat.
De datum voor de ALV in het najaar
wordt vastgesteld op 14 november 

Aan het eind van deze vergadering hef-
fen wij nog het glas op Karin, wij zullen
haar en haar inbreng missen.

Susan Hagevoort
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kiekje. 

Ja, hier kon ik nog lachen. Tip voor ie-
dereen die ook overweegt een keer
mee te lopen: schrijf je ruim van te
voren in en laat je naam groot plaat-
sen op het nummer. ‘Hup Jaahan.. je
bent er al bijna, nog een klein stukje,
je gaat het makkelijk redden…’ Zo
word ik door verschillende, mij onbe-
kende, toeschouwers aangemoedigd.
Mijn dank is groot, het helpt enorm
om de moed er in te houden. Want
inmiddels loopt de temperatuur op.
En hoewel ik me heb voorgenomen te
versnellen na 15 km, gaat mijn hart-
slag omhoog, maar mijn tempo om-
laag. Zou de batterij van de meter
nog wel goed zijn…

Gelukkig staat Luc (trainer) iedereen
aan te moedigen en hij rent de laat-
ste 500 meter met me mee, want als
ik goed doorloop kan ik nog net bin-
nen 2 uur en 15 minuten de finish
halen. Yes, dat lukt. We zoeken elkaar
na afloop op om een koud biertje te
drinken aan het strand aan de Eem
om de wedstrijd te analyseren. Het
was zwaar, maar ook weer niet zo
zwaar, dus volgende keer gaan we er
weer voor. 
Nogmaals dank aan de organisatie,
alle vrijwilligers die hebben geholpen
en de vele toeschouwers die ons heb-
ben aangemoedigd. Alweer een hele
leuke herinnering.

Jan Schipper

Het moet ergens in februari zijn ge-
weest dat we hebben besloten om
hem weer te gaan lopen: de halve
marathon van Amersfoort. Dit jaar
hebben we de voorbereidingen met
z’n vieren gedaan. Dat wil zeggen
René, Rienco, Paul en ik.  We zijn tien
weken van tevoren begonnen met
extra trainen. We deden op dinsdag
mee aan de clubtraining, op donder-
dag trainden we op de baan en op za-
terdag deden we een duurloop. Tot
drie keer toe hebben we 18 km gelo-
pen als voorbereiding. Niet meer,
want de laatste drie kilometer krijg je
immers gratis!
Oei, een week voor de loop wordt het
plotseling heel mooi
weer in Nederland.
Normaal lachen we
dat toe, maar nu
even niet. Dit kan een
probleempje worden.
Toch maar wat zou-
ten, mineralen enz.
gekocht en water ge-
prepareerd voor de
loop. Gelukkig bleek
het goed loopweer.
Met name door de
polder was er een

aangename bries. Later werd het
warmer. 
Om 10.10 uur na een korte warming-
up staan we klaar voor de start. De
organisatie verloopt perfect, net als
vorig jaar. Dank aan iedereen die het
ook dit jaar weer tot een succes heeft
weten te maken. Om 10.30 uur wor-
den we weggeschoten! De eerste 10
km gaan eigenlijk heel voorspoedig
en in een lang gerekt lint lopen we
over het nieuwe fietspad langs de
Eem. Na 1 uur en 1 minuut loop ik
het bordje 10 km al voorbij. 
Na 15 km staan mijn vrouw en doch-
ter vlak voor de brug in Kattenbroek
mij aan te moedigen. Zie hier het
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Jeetje, wat was ik boos, in de laatste
etappe…en in de 3e etappe ook trou-
wens! Ik ben bijna nooit boos, be-
halve dan heel af en toe tijdens het
sporten. Als ik me zwetend en heel
hard werkend afvraag, is dit leuk?
Maar het was zeker leuk, de hard-
loop4daagse in Apeldoorn. Totaal
60km in 4 dagen, elke dag een etappe
(je kan ook 100km kiezen). Vrijdag-
avond begonnen we met een 17,1km
etappe. Het grootste gedeelte was
onverhard en het ging nogal op en
neer met venijnige heuveltjes daar in
Apeldoorn. Ik had een lekker tempo
opgepakt en kwam helemaal geluk-
kig over de finish. Vooral omdat ik

daarvoor nog wat problemen had
met een onstabiele peesplaat onder
mijn voet, had mijn wonderdokter
fysio gelukkig net op tijd opgelost.
Dus na 2 weken geen running voor
mij kon ik toch meedoen en de 1e run
ging super.  Zaterdag 14,6 km. Dit
keer waren er grotere heuvels…pfff ik
vroeg nog om zuurstof onderweg, he-
laas had niemand dat bij zich…heeel
raar!  De sfeer bij de 4 daagse is
vooral relaxed, niet heel erg competi-
tief, open en gezellig. Zondag is er
dan de tijdloop van 8,4km. Dan start
je vanuit een paardenkar om de 30
seconden en is het de bedoeling dat
je zo hard mogelijk rent. Prachtig

Me e r  d a n  e e n  m a r a t h o n



Wie van ju l l i e gez in loopt  b ij

AV Triath lon?

Wij lopen alle vier met heel veel ple-
zier bij A.V. Triathlon. Albert en ik
lopen in een loopgroep op dinsdag en
zaterdag. Evy gaat na de zomer be-
ginnen bij Junioren D1 en Maura gaat
dan naar Junioren C1.

Wie l i ep er eer st ? Hoe i s de

rest  erb i j gekomen?

Evy is als eerste 3 jaar geleden bij de
club gekomen. Meestal bracht Albert
haar op zaterdag en bleef hij vervol-
gens een uur in de kantine zitten
wachten. Met een boekje of de krant
kwam hij best de tijd door maar al die
sportieve mensen om hem heen
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rondje, helemaal door het bos, het
was super mooi weer en ik rende zo
hard ik kon. Alleen zei ik wel iets le-
lijks bij 5,5km want ik had alleen nog
maar zo’n beetje omhoog gerend en
ik wilde nou wel eens naar beneden
want de 8,4km was bijna om. Inmid-
dels kenden we Frank van de organi-
satie en na afloop zag ik
Frank….”Zoooo, is dit leuk, 5,5 km om-
hoog in een tijdloop?” vroeg ik hem.

Waarbij hij breed smilend en zelf ook
nog nazwetend “nee” knikte. Hij zit in
de organisatie, komt uit Apeldoorn,
maar houdt niet van heuveltjes ren-
nen en dus hij vond het zelf niet
wat….! Hahaha. Dag 4, je benen be-
ginnen zeer te doen, je bent toch iet-
wat vermoeid en dan komt het toetje,
20,3 km geheel onverhard rennen van
Vaassen naar Apeldoorn. Ik wist niet
dat het hele parcours onverhard was
en ik had de verkeerde schoenen aan.
Frank van de organisatie zei, dat het
wel behoorlijk klimmen was, vooral
van km 8 t/m 13….! Tot 7,5 km ging
alles superlekker, daarna begon het
klimmen, lang klimmen, het leek niet
echt meer op rennen, mijn schoenen
zaten niet lekker op het parcours, ik
voelde een megablaar en mijn benen
zwabberden van vermoeidheid. Maar
ik verheugde me op kilometer 13

want dan zou het klimmen stop-
pen….Ha, daar was die, 13km….en nog
steeds ging het omhoog, pas ergens
bij 15 of 16km stopte het
klimmen…heeeel even was het par-
cours plat om vervolgens weer verder
te gaan met klimmen. Pas de laatste
2 km ging het naar beneden. Inmid-
dels was ik echt kwaad op Frank van
de organisatie! Joepie, de finish, mijn
vriendje die me daar opwachtte (hij
was al een tijdje gefinisht) met me-
daille en ik al stervend, maar niet
doodgaand in zijn armen. En toen zag
ik Frank van de organisatie….die ik
toen even ging lynchen.
Het was leuk en super mooie routes,
ik hou natuurlijk wel echt van heuvel-
tjes en beetje uitdagend parcours,  ik
heb erg veel respect voor de mensen
die 100km rennen in 4 dagen en de
organisatie is TOP!
17,1 km  1.34 uur, 
14,6 km  1.19 uur,  
8,4 km  44.44 min,  
20,3 km  1.56 uur. 
Totaal tijd:    5.35 uur (best trots   )

Mariska Lagerweij

RUNN I N G
IN  T H E  F AM I L Y

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

Naam: Evy, Albert, Maura, en  Annelies Post
daarna begon het klimmen,

lang klimmen, het leek niet

echt meer op rennen
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werkte erg aanstekelijk. Albert zag
iets meer dan twee jaar geleden op
het bord staan dat ze met een trim-
club gingen starten en hij besloot om
hier aan mee te gaan doen. Ik vond
dat een heel goed idee en we zijn
toen met z’n tweeën gestart.
Maura wilde toen ook al lid worden
van A.V. Triathlon maar zij moest even
geduld hebben. Na bijna twee jaar op
de wachtlijst gestaan te hebben,
mocht ze afgelopen april starten met
proeflessen. Dit beviel haar zo goed,
dat zij ook besloot om lid te worden. 

Wat i s  er leuk aan om deze l fde

sport te  doen?

Zaterdagochtend staat iedereen op
met hetzelfde doel. Ontbijten, sport-
kleding aan en op de fiets naar bos
Birkhoven. Dit is heel leuk om als
gezin te doen.  We voelen alle vier de
voldoening van een ochtend vol spor-
tieve inspanning. Een beter begin van
je weekend kun je niet hebben.

Hoe z iet ju l l ie  zaterdagmorgen

er (verder) u it ?

Als we thuis komen drinken we een
kopje koffie en praten we over de trai-
ning die we hebben gehad. Na een

verfrissende douche gaan we de we-
kelijkse boodschappen doen. 

Hebben ju l l ie  nog meer  de-

ze l fde hobby ’s?  
Evy en ik hebben nog een gezamen-
lijke hobby. We zingen allebei bij een
Popkoor.

Wi l  je  nog ie ts  toevoegen?

We vinden A.V. Triathlon een hele
leuke sociaal bewogen club. De sfeer
is heel ontspannen en uitnodigend.
We hopen nog lang lid te blijven.

h a r d l o p e n14

Op woensdagavond 1 juli vond voor de vierde keer de door AV Triathlon georga-
niseerde FUN-triatlon plaats! Voor jeugd t/m twaalf jaar: 100 meter zwemmen,
3 km fietsen en 1 km hardlopen. Voor volwassenen en jeud vanaf 13 jaar: 200m
zwemmen, 5 km fietsen en 1 km hardlopen, in een teamrelay. 
De FUN-triatlon speelde zich af in en rondom het Bosbad en echt, zowel voor
de deelnemers als voor de toeschouwers was het FUN!
Hieronder een foto-impressie, meer foto’s op de website
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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
Kopij aangeleverd voor de 3e dinsdag van de maand wordt geplaatst in de 
daaropvolgende maand.

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

wande l en1 8

Dinsdagavond  16 juni 2015, na een
wandeltocht door de Eempolder, ver-
loor ik ongemerkt, bij het aantrekken
van mijn jas, een plastic hoesje met
daarin mijn ING pas, mijn  OV reis-
kaart, twee filmpassen en mijn zorg-
verzekeringpas. 
De volgende dag zou ik vertrekken
voor een meerdaagse fietstocht naar
Noord-Drenthe. De schrik zat er flink
in, toen ik ontdekte, dat ik deze pas-
sen kwijt was. Ik vreesde al de fiets-
tocht te moeten annuleren. Uiteraard
ben ik gaan zoeken in de buurt van
het clubhuis. Niets te vinden.
Intussen was een uitermate behulp-
zame, vriendelijke en eerlijke vindster
al naar mijn huis gefietst om de door
haar gevonden passen bij mijn vrouw
thuis af te leveren. 
Ze wilde niet weten van een “vind-
stersloon”. Omdat ik niet de identiteit
van haar kan achterhalen, wil ik haar

langs deze weg bijzonder hartelijk
dank zeggen  voor de  weldaad, die ze
voor mij gedaan heeft.

Heel veel dank! In grote erkentelijk-
heid, 
Jan Dekker
Sportief wandelen A.V. Triathlon.

De eerl i jke vindster




