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Van de redactie
Het is weer een bijzondere Stretcher, deze lente-editie, bomvol interessante bijdragen van leden, trainers 
en vaste columnisten. We hadden dan ook een goed gevulde periode met flink wat Persoonlijke en 
ClubRecords en zelfs een Nederlands Kampioen in onze vereniging: Susanne van der Hoeven, op de 
HinkStapSprong bij de Nederlandse StudentenKampioenschappen (zie elders in deze Stretcher). Als 
trotse vader grijp ik uiteraard de gelegenheid aan hiervan melding te maken in dit voorwoord. 
De JeugdCommissie heeft een forse bijdrage geleverd door middel van een weergave van de activiteiten 
van de Jeugdcommissie en hoe de JC tegen (jeugd-)atletiek aankijkt. We hopen in de toekomst meer en 
vaker interessante bijdragen van de JeugdCommissie te zullen zien!
Ook een mooi inkijkje bij de Indoor Atletiek in Apeldoorn, van de hand van de goed presterende Master 
Titus Blom. Knap gedaan! We missen helaas een verslag van de mooie Clubkampioenschappen Cross in 
het weekend van 7 en 8 maart, waar onze redactieleden Verna Meeuwissen en Ria Konter beiden een 
prachtige plaats op het erepodium behaalden.
Naast het gebruikelijke voorwoord van de bestuursvoorzitter ontvingen wij van hem een verhaal over 
de komende Bevrijdingsloop, een prachtig evenement waar eerdere deelnemers graag en enthousiast 
over vertellen! Er is weer een mooie column van Mieke, die voor sommigen wellicht een provocerend 
tintje heeft. Laat ons gerust weten wat je ervan vindt. En Mieke den Oude, die de SylvesterCross heeft 
gelopen voor ‘De Regenboogboom’, vertelt hoe deze geweldige organisatie haar zoon Jip heeft verrast 
met een mooi pakket! Dit moet je lezen!
Uiteraard is er ook weer het interview door Ria van Egdom. Deze keer thuis bij Timo Drijver, een jong en 
veelbelovend, maar toch bescheiden atleet.
Wij wensen u weer veel leesplezier! 
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Van de voorzitter
Wanneer  jullie deze Stretcher lezen, hebben we net de jaar-
lijkse Algemene Leden Vergadering achter de rug. De begroting 
2015 is weer vastgesteld evenals het jaarverslag over 2014.
Jur Elzinga, die voor onze club de rol van verenigingsambas-
sadeur vervult in het kader van het EK Atletiek dat in 2016 in 
Amsterdam plaatsvindt, heeft  een uiteenzetting gegeven van 
de plannen om aan dit evenement aandacht te besteden: voor 
leden van AV Pijnenburg, maar ook voor niet-leden, maar wel 
potentiele leden.

Ook is inmiddels onze gewijzigde bestuursstructuur vastge-
legd. De statutenwijziging is bij de notaris gepasseerd en de 
bestuursleden zijn in hun nieuwe functie benoemd. We kunnen 
weer volop aan de slag!
Dat is nodig ook, want de uitwerking van de Sportvisie en de 
bezuinigingen is gaande (hoewel de gevolgen voor onze club 
beperkt zijn), maar ook denken we als Bestuur na over een 
nieuw meerjarenplan en de wijze waarop dit tot stand moet 
komen. In een volgende Stretcher hopen we hier meer over te 
kunnen melden.

Met veel genoegen kijken we terug op onze clubkampioen-
schappen op 7 maart j.l.. Wederom perfect georganiseerd 
(hulde aan de WOC!) en met een grote groep deelnemers die 

onder prima omstandigheden het parcours aflegden met vele 
Persoonlijke Records als resultaat.

Ook kijken we uit naar de komende Bevrijdingsloop. Dit wordt 
een bijzondere versie vanwege 70 jaar Bevrijding. Elders in 
deze Stretcher staat meer over het programma en de wijze van 
aanmelding. Voor alle duidelijkheid: Deze gratis nachtloop staat 
open voor iedereen! Het enige selectiecriterium is: Wie zich het 
eerst aanmeldt, is het meest zeker van deelname. Het aantal 
plaatsen is dit jaar voor Soest maximaal 55 (plus 15 uit Soester-
berg, brengt ons op 70)

Inmiddels ontving eenieder  twee elektronische nieuwsbrieven. 
Het doel hiervan  is jullie maandelijks op de hoogte houden van 
actualiteiten. Dit als aanvulling op onze prachtige Stretcher die 
eens per kwartaal blijft verschijnen.

Tenslotte vraag ik jullie aandacht voor de verschillende vaca-
tures binnen onze club. Op diverse fronten is nog dringend 
behoefte aan versterking om ons programma op kwalitatief 
goed niveau te kunnen blijven uitvoeren en waarborgen. Op de 
website staan deze vacatures. We zijn toch een club van, voor 
en door leden?

Met sportieve groet,
Evert ten Kate

Column

Verenigingen anno 2015
Met de lente en een nieuwe stretcher in aantocht zit ik achter mijn laptop om een column te schrijven. Altijd weer lastig: Waar 
begin je mee en wat valt je nou op bij AV Pijnenburg?

Zoals zoveel verenigingen zijn het bij AV Pijnenburg de vrijwilligers die de club draaiende houden. Vaak zijn het oudere mensen 
of mensen die lang bij de club zitten en uit liefde voor de club iedere week (soms meer, soms minder) in het clubhuis te vinden 
zijn.
Er zijn dan ook veel taken te verdelen denk aan; trainers, mensen voor de kantine, mensen die zorgen dat de baan er netjes bij 
ligt, zorgen voor de wedstrijden, bestuur, redactie Stretcher en de website en dan vergeet ik er nog een aantal…..
Die mensen doen zeer toegewijd hun werk, maar… durven ze na verloop van tijd nog wel kritisch te zijn en te veranderen? Daar 
ligt bij verenigingen (ook bij AV Pijnenburg) de ‘crux’.

Langzaam lijkt er heel klein een verandering te komen. Sinds dit jaar hebben we een nieuwsbrief via de mail. Ik hoop dat dit 
een voorbode is van verdere modernisering en innovatie binnen de vereniging. Zowel op vlak van technologie als op het gebied 
van trainingen en omgaan met clubleden. 
Ook de sport verandert en de inzichten binnen de sport: ga je als trainer blind voor je eigen gewin of voor “zo doe ik het altijd”, 
of ga je investeren in de mensen van de club en durf je nieuwe inzichten uit te proberen? 
Ik wens alle leden en vrijwilligers een nieuwe uitdagende en inspirerende lente toe.                                                       Mieke

Onder: merle van Logtestijn, Xuan Meijdam, Diederik van der Vliet, Florijn van der 
Vliet, Mirthe Heinen, Lotte van de Coterlet, Marit KleijnenBoven: Ralph Karsten van 
der Vliet, Mathijs Kwakman, Eva van Ieperen.

Onder: Joey Daselaar, Amanda Buijtenhuis, Stef Ploeg, Coen Jansen, Daniel Noor-
man, Enno Braaksma Boven: Mathijs van Wessel, Joost Karsten, Jasper Smits, 
Merel Blommaert, Lotte Jacobsen, Elise Deen
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Gelezen in het gastenboek.....

Arthur:
De loop was echt super en heel goed georganiseerd. We hadden na-
tuurlijk het weer mee maar ik loop op heel veel plekken in het land maar 
deze run behoort echt tot de mooiste en de leukste.
Dank voor alle vrijwilligers!! 

Ruben uit Enschede:
Gisteren was een fantastische dag voor mijn eerste marathon. De 
geweldige vrijwilligers hebben mij heel goed door de laatste kilometers 

                 Vrijwilligers van de Pijnenburg Bosmarathon

geholpen. Heel erg bedankt voor het mooie evenement en de organisa-
tie was top! Tot volgend jaar.

Jeroen uit Doorn: 
Complimenten voor alle vrijwilligers die hebben geholpen. Ik heb 
genoten van alle aardige routebegleiders, drankposten en aanmoedi-
gingen. En uiteraard ook iedereen bedankt die op andere plekken heeft 
geholpen. Het was een top-dag.

Wij hopen ook dit jaar, op 11 oktober, weer een beroep op jullie 
te mogen doen voor de  

Pijnenburg Bosmarathon 2015

Onze webmaster heeft de foto’s op de website geplaatst. Het 
zijn er veel en jullie zullen er vast en zeker op staan.
Kijk op www.bosmarathon.eu onder het kopje impressie. 

Vrijwilligers gezocht

Wij kunnen nog enkele vrijwilligers gebruiken voor de Pijnen-
burg Bosmarathon 2015. Dus grijp je kans en geef je op! Het 
zou erg leuk zijn als we volgend jaar nieuwe vrijwilligers mogen 
begroeten! Dat het absoluut leuk is om mee te doen kun je zien 
aan de foto’s. 

Draag je steentje bij en geef je op!
  

De organisatie van de Pijnenburg Bosmarathon
                                  Contactpersoon: Leo Kortekaas (06-51218666)
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Recreantenloop voor de Regenboogboomstichting
31 december 2014

Op de dag van de Sylvestercross, 31 december 2014, heb ik 
meegelopen met de nieuwe recreantenloop in de ochtend, spe-
ciaal voor de Stichting Regenboogboom. Een mooie route van 
4 km, voor het goede doel. Ik was zo enthousiast geworden 
dat ik een actiepagina aanmaakte op Justgiving.nl en binnen 
no-time  505 euro sponsorbijdragen had opgehaald, dankzij 
lieve vrienden, familie en medelopers van Pijnenburg! Iedereen 
Super bedankt!!!

Wij ouders van een kind met de chronische ziekte Crohn, heb-
ben aan den lijve ondervonden hoe ongelooflijk troostvol een 
Droomdeken, één van de projecten van Regenboogboom, kan 
zijn voor een ziek kind... Er is bij ons thuis een prachtige doos 
bezorgd (alleen de verpakking al is goud waard, geadresseerd 
aan een Superheld!) voor mijn zoon Jip, die op een avond heel 
verdrietig en boos thuiskwam van zijn tafeltennistraining, die 
hij moest afbreken vanwege enorme buikpijn door zijn ziekte... 
Toen hij de doos openmaakte, die net die dag bezorgd was, en 
wij de meegestuurde brief lazen, waren we allen zéér ontroerd; 
de tranen liepen over onze wangen.... Wát een prachtig, onge-
looflijk mooi en liefdevol cadeau!!!! Jip kon de deken meteen 
in gebruik nemen, die nacht heeft hij eronder geslapen en hij 
heeft er twee dagen mee op de bank gelegen; hij voelde zich 
niet goed en kon niet naar school.

Dank dank dank; iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt! 
De maakster van de deken verdient een pluim, hij is zó mooi! 

Tijdens de Sylvestercross heb ik gelopen voor dit doel en nu ik 
weet wat een prachtige stichting dit is, ben ik nóg trotser dan 
ik al was! Echt zo blij en dankbaar dat ik dit heb kunnen doen 
en er hopelijk nog veel meer kinderen gelukkig kunnen worden 
gemaakt met de goede dingen die de Stichting Regenboogboom 
doet! Op de foto een zieke en toch blije Jip, met zijn prachtige 
deken waar de liefde vanaf spat!

Mieke den Oude, uit de loopgroep van Annet

Marijke Schut, loopster uit de groep van Etty Drenth en Jos van 
Keken, vecht al enige tijd tegen kanker. Samen met Alida Boks, 
uit dezelfde loopgroep, wil zij de Alpe d’Huez veroveren. Dat 
doen zij in het kader van de actie Alpe d’HuZes. Hun mannen 
gaan mee om hen mentaal te steunen en te zorgen voor de 
inwendige mens.

Wat is Alpe d’HuZes?
Alpe d’HuZes is een actie waarbij deelnemers, alleen of in een 
team, geld bijeen brengen waarmee zij een bijdrage leveren 
aan de strijd voor de overwinning op kanker. Onder het motto 
“Opgeven is geen optie” wordt op één dag de legendarische 
Alpe d’Huez tot maximaal 6 keer fietsend beklommen.
Alpe d’HuZes bevordert en ondersteunt (wetenschappelijk) 

Opgeven is geen optie!
onderzoek betreffende kanker opdat mensen goed, gelukkig en 
gezond kunnen leven met kanker.

De uitdaging
Marijke is van mening dat zij dankzij onderzoeken en medicij-
nen de Alpe d’Huez kán fietsen. Samen bergop om het kan-
keronderzoek nog verder te brengen. Dát is de persoonlijke 
uitdaging van Marijke en Alida en met onze hulp leveren zij een 
bijdrage aan de verdere ontwikkeling in de strijd tegen kanker.

Je kunt deze Pijnenburgers steunen in hun strijd voor de over-
winning op kanker door een financiële bijdrage te leveren. Wil 
je dat, ga dan naar: deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/teams/
de-maatjes.

Ria Konter - Redactie Stretcher

                 Vrijwilligers van de Pijnenburg Bosmarathon

Clubkampioenschappen Cross
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Vorig jaar hebben Antoinette Temmink, Marjan Boerman, 
Marlous Phielix van de powerwalk B-groep  de Nijmeegse Vier-
daagse gelopen voor Stichting Opkikker. Mede door (financieel) 
support van veel Pijnenburgers hebben zij de finish probleem-
loos gehaald!
 

Omdat Antoinette indringend te maken kreeg met de nierziekte 
van haar man en in december 2014 als donor met goed ge-
volg een nier aan hem heeft afgestaan,  willen zij deze keer de 
Nijmeegse Vierdaagse lopen voor de Nierstichting.
Zij hopen daarmee het werk van deze stichting te steunen bij 
de bestrijding en behandeling van nierziekten. De Nierstichting 
zet alles op alles, zodat mensen met een nierziekte in leven 
blijven en ook écht blijven leven!”   

The Kidneys lopen voor de Nierstichting Nederland

Ondanks het feit dat haar donoroperatie nog maar kort gele-
den was, heeft ook Antoinette zich weer opgegeven voor de 
vierdaagse van Nijmegen en inmiddels zijn Marjan, Marlous 
en Antoinette weer gezamenlijk aan het trainen. Naast de 
reguliere powerwalk-training lopen zij ter voorbereiding 
verschillende wandeltochten her en der in het land. Hierbij 
worden zij regelmatig vergezeld door collega-powerwalkers.

Wil je deze ‘Kidneys’ financieel steunen, ga dan naar
www.devierdaagsesponsorloop.nl >” The kidneys”, en je 
komt op hun sponsorpagina.

Ria Konter

24 januari maakte in het Belgische Genk AVP-atleet Martin Stolk 
zijn debuut op de marathon.
Op de Louis Persoons Memorial liep hij als een volleerd ma-
rathonloper een keurig opgebouwde race op de 6 ronden van 
7km. Na een behouden eerste helft kon hij daarna licht versnel-
len tot de laatste 4 km waar het echte tandenbijten begon.
Met zijn eindtijd van 3.16.49 uur kan Martin terug kijken op een 
geslaagd debuut. 

Kees Suijkerbuijk

Debuut marathon
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Vijf AV Pijnenburg atleten pakten de winst waarvan drie maal 
voor het hardloopgezin Van der Vliet.  Eerst pakte de jongste 
telg Florijn de winst bij de D-pupillen, gevolgd door A-pupil 
Ralph Karsten, waarna moeder Selina met 41.50 min. de winst 
pakte op de lange cross bij de Masters 40+.De andere twee 
overwinningen waren voor Merle van Logtestijn (B-pupil) en 
Roos Wortel (A-pupil).

Derde plaatsen waren er voor B-pupil Diederik van der Vliet en 

Vijf maal winst voor AV Pijnenburg in Baarnse Wintercup
14 december 2014

voor M55+ Theo van de Beek die op de lange cross een mooie 
tijd van 42.09 liep.  Snelste AVP-ers op deze 10km cross waren 
M35 Bart van der Bunt die zijn comeback maakte in 40.26 min. 
en M45 Jos Bloem in 41.11 min.
Op de korte cross greep Rik Goethals in een spannende 
eindsprint net naast het brons. Timo van de Beek werd keurig 
zevende.

Kees Suijkerbuijk

Tijdens de 2e cross van de BAV Wintercup 2014 was het parkoers bijzonder geschikt voor de echte crossers.  De regen van de 
voorgaande dagen maakte het parkoers rond camping  De Zeven Linden in de bosstroken lekker drassig en modderig en de gure 
wind deed de rest. Een echte cross voor de ‘die-hards’.

Selina van der Vliet wint kerstloop in Dronten
20 december 2014

Geen witte kerst, wél meer dan voldoende wind voor de deelne-
mers aan de Kerstloop in Dronten. Met een ideale temperatuur 
rond de 10 °C was Selina van der Vliet als eerste Master 40+  
terug voor haar halve marathon met een winnende tijd van  

1.29.15 uur. Voorafgegaan door haar AV Pijnenburg collega’s 
Bart Eigenhuis (1.21.58) en 
Maarten Almekinders (1.27.32) die respectievelijk vierde en 
elfde werden bij de mannen Masters 40+.

Kees Suijkerbuijk

Rick Goethals wint Lintschotenloop
20 december 2014

In Linschoten konden de atleten kiezen voor de halve of de 
kwart marathon. 

Op het fraaie parkoers tussen Linschoten en Montfort pakte Rik 
Goethals de winst op de kwart marathon (10,5 km) in de toptijd 
van 34.27 min. Op de halve marathon liep senior 

Jeroen Verboom 1.25.48 uur en M55+ Vincent van Leent was 
na 1.33.07 uur binnen.

Kees Suijkerbuijk

Dik PR voor Richard Voorintholt in Florijnwinterloop
7 januari 2014

Dat deden Richard Voorintholt, Bas de Bruin en Theo van de 
Beek dan ook op de 10 engelse Mijlen met start en finish in 
Woudenberg. Het AVP trio zat na de start in een mooie groep 
met een ditto tempo. Na 5 kilometer moest Theo het groepje 
laten gaan maar hij hield wel oogcontact. Bas bleef lang op 10  
á 20 meter in de slipstream hangen maar werd daarna weer 
bijna door Theo ingehaald. Met 66:23 min.haalde Richard 3 
minuten van zijn PR af en kon hij de finish van Bas (66:51) en 
Theo (66:58) opwachtten.

Bij de 10 km bosloop werden Timo van Beek en Mathijs van 
Goor knap vierde en elfde. Diederik van Vliet gaf bij de 1km 
jeugdloop het goede voorbeeld met zijn tweede plaats.

Kees Suijkerbuijk

Een lekker temperatuurtje, weinig wind en lichte motregen,die door de bomen nog grotendeels werd weggefilterd ook. 
Ideaal om er stevig in te knallen.

Het weekend van 13,14 en 15 februari stond in het teken van het 
jaarlijks trainingsuitje van het Baas Running Team. De locatie was de 

heuvelachtige omgeving van de Amerongse Berg, tussen Veenendaal en 
Amerongen, op de Utrechtse Heuvelrug.
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Vijfde plaats voor Rik Barlo bij C-spelen 18 januari

Zondag 18 januari jongstleden werden in Apeldoorn de nationa-
le C-spelen indoor gehouden. Deze wedstrijden die als officieus 
nationaal kampioenschap gezien worden, zijn voor de junioren 
het hoogtepunt van het indoorseizoen. 

Dit jaar verscheen slechts één atleet van  AV Pijnenburg aan de 
start. Deze C-junior Rik Barlo wist op het onderdeel kogelstoten, 
waar hij eerder dit winterseizoen het clubrecord op 12.12m. had 
gebracht, in de finale een vijfde plaats te behalen. Nadat hij bij 
de kwalificatie in de ochtenduren 11.66m. had gestoten, kwam 
hij in de finale tot een nieuw clubrecord met een afstand van 
12.50m.

Richard van Egdom

Top-10 plaatsen voor AV Pijnenburg junioren

Zaterdag werd in Zeewolde de tweede wedstrijd van de cross-
competitie gehouden. Behalve een grote groep pupillen deed 
ook een aantal junioren van AV Pijnenburg  mee. Top-10 plaat-
sen waren er voor:
op de 3 km voor Meisjes B. werd Merel Blommaert zevende en 
Sandra van de Grift achtste. 

Bij de Jongens C., die 3,5 km liepen, behaalde Lucas Stolk een 
eervolle vierde plaats. Clubgenoot Enno Braaksma werd achtste. 
Joey Dasselaar werd achtste op de 2 km voor Jongens D.
Op de foto’s: Lucas , Merel en Sandra in actie op het zware 
parcours in Zeewolde.

Richard van Egdom

Merel Blommaert en Sandra van der Grift

Lucas Stolk 
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Selina van der Vliet koos de 30km als ideale voorbereiding op 
de marathon van Enschede in april. En met succes, want na 
2.13.11uur kon de Master 40+ atlete van AV Pijnenburg met de 
zilveren plak om haar nek het podium op. Bij de Masters 45+ 
deed Bart Eijgenhuis daar met een zesde plaats weinig voor 
onder. Met zijn 1.58.42 bleef hij ruim binnen de beoogde 2 uur 
grens.

Vincent van Leent en Michiel Hoekstra waren na 2.18:41 en 
2:35:02 binnen na hun 30km.

Met wedstrijden over 10km, de halve marathon en 30km was er voor de kilometervreters genoeg keuze bij de 38e Groet uit 
Schoorl Run.

Op de halve marathon werd Ilse Land (V50) keurig twaalfde 
in 1:48:21. Een goede “training” voor de RoParun waarin ze 
deelneemt in het team van het Griftland College. Bij de mannen 
liepen Jos Bloem, René Hilhorst en Marcel van der Kuil respec-
tievelijk. 1:24:30, 1:37:40 en 1:48:04.
Bij de 10K was Jeroen Verboom op verrassende wijze Rik Goet-
hals de baas in de eindsprint met 34:10 om 34:11min. 
Matthijs van Goor liet met 36:27 min. zien dat zijn progressie 
zich voortzet. 

Kees Suijkerbuijk

Tweede plaats Selina van der Vliet op 30km Schoorl
8 februari 2015

Trail by Sea marathon

AV Pijnenburg-atleet Bart Eigenhuis ging de uitdaging aan en 
meldde zich in het Zeeuwse Westerschouwen voor een rondje 
over het eiland Schouwen-Duiveland. 

De weergoden waren de lopers goedgezind. Vlak voor de start 
nog een pittige bui en gedurende de wedstrijd droog en af 
en toe een zonnetje. Het was 42,2 kilometer ploeteren door 
duinen, bossen en over het strand. Waar je ook liep, het was 
alleen maar mul zand en veel klimmetjes met totaal 650 hoog-
temeters. Ongelooflijk zwaar en tegelijk ongelooflijk prachtig, 
zeker als je al na 3:40 uur op een mooie vierde plek bij de M40 
binnenkomt. 

 Kees Suijkerbijk

Je hebt marathons en zware marathons. Wil je meteen voor de hoofdprijs gaan wat betreft de zwaarste marathon van Nederland, 
dan ben je bij de Trail by Sea marathon op de juiste plaats.

21 februari 2015

Finale Crosscompetitie 2015

Na eerst drie keer voluit te zijn gegaan in de voorrondes kon-
den zaterdag 14 maart de beste regionale atleten zich in de 
crossfinale meten met de talenten uit Noord- en Zuid Holland, 
Flevoland en Utrecht. Met het parkoers in het Amersfoortse 
Birkhoven was het bijna een thuiswedstrijd!

Zowel de Jongens Mini als de Jongens B-pupillen pakten het 
zilver in het ploegenklassement.
De Mini’s Florijn van der Vliet; Thomas Daselaar; Valentijn den 
Heijer en Nodin Schoonderwoerd en de B-pupillen Rick Scher-
renburg, Diederik van der Vliet, Theun Blommers, Kiran Schoon-
derwoerd en Luc de Wit mochten het podium op.

De finalisten, trainers en supporters van de B- en C-junioren. 
Achter v.l.n.r.: Enno Braaksma, Lucas Stolk, Stef Ploeg, Steef 
Biesterveld, Lotte Jacobsen, Rob Jansen, Sandra van de Grift; 
voor: Joost Blommaert, Amber Willemse, Charlotte Koerselman, 
Femke Jansen en Merel Blommaert. Helemaal rechts: Adam, de 
mascotte van de Europese kampioenschappen 2016.
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Susanne van der Hoeven Studenten Kampioen Indoor

Susanne van der Hoeven behaalde een gouden medaille bij de 
HinkStapSprong met een mooi nieuw Persoonlijk Record van 
11,12m. Hiermee mag zij zich een jaar lang regerend Neder-
lands Studenten Kampioen noemen!
Daarnaast behaalde ze bij het kogelstoten ook een nieuw Per-
soonlijk Record met 9,44m., wat goed was voor een dertiende 
plaats op deze dag.

Regen van records 
Nikki Klarenbeek stootte de kogel naar 9,76m en behaalde hier-
mee een nieuw ClubRecord.

Menno Blom mocht het podium beklimmen voor de derde plaats 
bij het vérspringen met een afstand van 6,35m. Tevens behaal-
de hij op de 60m.Sprint de Halve Finale in een tijd van 7.30s.
Nikki Klarenbeek liep een uitstekende 800m met een vijfde 
plaats in 2.26.92min. en scoorde bij het kogelstoten een tiende 
plaats met een worp van 9,76m. Daarna overbrugde ze ook nog 
bij het hoogspringen een hoogte van maar liefst 1,55m.
Anke Suijkerbuijk liep de 400m in 61.84sec., voor haar een 
Persoonlijk Record. 

Zoëy Posthuma was na 29.02sec. klaar met haar 200m, óók 
alweer een nieuw ClubRecord! 
De vier dames (Anke Suijkerbuijk, Zoëy Posthuma, Susanne van 
der Hoeven en Nikki Klarenbeek) liepen aan het eind van deze 
gezellige dag als snelste clubteam de 4x200m in een tijd van 
1.50.97min., helaas net níet goed genoeg voor een ClubRecord

Voor de vertrekkende trainer/coach Jan Versteeg vormden deze 

Op 7 maart vonden de jaarlijkse Nederlandse Studenten Kampioenschappen Indoor plaats in het Omnisport Centrum in Apeldoorn. 
Een dag waarop veel Pijnenburgers succesvol in actie kwamen.

prachtige prestaties een mooi afscheidscadeau, dat ook nog 
eens feestelijk gecombineerd werd met een etentje ten afscheid 
met de AVP-atleten, -trainers en -supporters.
Het was kortom een in sportief opzicht succesrijke en ook nog 
gezellige dag!

Vincent Hofmann en Jeroen Verboom zochten de buitenlucht op 
bij de Amersfoortse Bergcross. Op het geaccidenteerde terrein 
pakte Vincent Hofmann als kersverse master 35+ de derde 
plaats, nipt achter jonkie Jeroen Verboom die bij de senioren de 
zevende plaats behaalde.

Lange afstand atlete Lotje Hakker was na haar tweede plaats 
van vorig jaar, als VIP uitgenodigd voor de Haagse City Pier City 
Run. Met een licht oplopend schema werd ze deze keer met 
1u.55min.30sec. derde bij de V65+.

Zoëy Posthuma, Anke Suijkerbuijk, trainer Jan Versteeg, Menno Blom, Nikki Klarenbeek, Susanne van der Hoeven

Susanne van der Hoeven

Kampioen HinkStapSprong

Kees Suijkerbuijk
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Podiumplaats Vincent Hofmann bij Amersfoortse Bergcross

Jeroen en Vincent, beiden lid van het BAAS Runningteam, zaten 
bij de start gelijk goed voorin. Er werd behouden gestart, zodat 
de eerste kilometer alles vrij dicht bij elkaar zat. Maar op het 
gevarieerde parcours ontstonden er al snel verschillen. Jeroen 
begon net even iets sneller dan Vincent zodat er na de eerste 
ronde een klein gaatje was tussen de 2 atleten. Jeroen kwam 
vrij snel alleen te zitten, omdat de andere atleten net te hard 
gingen. Vincent kwam in een groepje met Simon van de Ende 
en Aart Stigter, beiden masters. Vincent, nu sinds kort ook uit-
komend in de mastercategorie, trok de kar van het groepje.
Jeroen liep intussen gestaag door, nog altijd alleen, en kon het 
tempo redelijk goed volhouden. Tijdens het derde rondje kreeg 

hij het zwaar, maar kon het tempo goed blijven volhouden zodat 
hij de 8,8km aflegde in 33.27min. Jeroen finishte in een sterk 
veld op een keurige negende plaats overall en hij was zevende 
binnen zijn categorie. Hij was met zijn tijd twee minuten sneller 
dan vorig jaar.

Vincent kwam, in zijn eerste Bergcross, niet lang daarna in een 
tijd van 34.03min. op een totaal tiende plaats en als derde mas-
ter over de finish. Hij had zijn concurrenten in de laatste ronde 
afgeschud en zo de derde plaats voor zichzelf opgeëist. 

Kees Suijkerbuijk

Met een prachtig zonnetje boven het hoofd stonden de Pijnenburgers Jeroen Verboom en Vincent Hofmann op 8 maart aan de start 
voor de 24e editie van de Amersfoortse Bergcross. Met pittige hoogteverschillen, mooie bospaden met af en toe mul zand, zou het 
zeker een pittige cross gaan worden. 

Nederlandse Kampioenschappen Indoor Atletiek
A en B junioren vertegenwoordigen AV Pijnenburg bij Nederlandse Kampioenschappen Indoor Atletiek
Op 28 februari en 1 maart, het laatste weekend van de voorjaarsvakantie vonden in Omnisport Apeldoorn voor de zevende keer de 
Nederlandse kampioenschappen Indooratletiek voor junioren A en B plaats. Omnisport heeft een zeer  imposante topsporthal en 
is de enige accommodatie in Nederland waar Europese en Wereldkampioenschappen atletiek en baanwielrennen mogen worden 
gehouden.  Twee hele dagen lang was Omnisport gevuld met zo’n 900 enthousiaste, jeugdige atleten, geboren van 1996 tot 1999. 
Zij kwamen uit op meer dan tien atletiekonderdelen: verschillende loopnummers zoals de 60m sprint; 200m, 400m, 800m, 1500m; 
horden en hoogspringen; verspringen; hinkstapspringen;  polsstokhoog en kogelstoten.

Vier Soester atleten van AV Pijnenburg wisten zich in eerdere 
wedstrijden te kwalificeren voor dit kampioenschap. Nienke 
Blom (16) kwam voor de meisjes junioren B uit op de 60m 
sprint. Zij schoot als een pijl uit het startblok en zette een 
mooie tijd van 8:55 sec. neer. Willem Jan Eil, junior A bij AVP en 
niet onverdienstelijk middenvelder bij de Amersfoortse hockey-
club,  liep de 60m in een tijd van 7.58 sec.  Menno Blom (18), 
junior A  en Robin Abrahamse (16), junior B, passeerden in de 

series van de 60m sprint de finish in respectievelijk 7:30 sec en 
7:71 sec. Deze snelle tijden waren een plaats in de halve finale 
waard. Menno en Robin hadden ook de kwalificatie voor de 
200m  op zak. Zij liepen respectievelijk 23.85 sec en 24.34 sec. 
Voor beide mannen een PR en een nieuw clubrecord. Een gezel-
lig weekend, tevredenheid met de verdiende prestaties, en een 
‘boost’ voor de atleten van AV Pijnenburg.

Kees Suikerbuijk

Op vrijdagavond is het altijd heel stil bij AV Pijnenburg: 
Geen trainingen, geen vergaderingen, maar vrijdagavond 20 
februari zat de  kantine bommetjevol.  De jeugdactiviteiten 
commissie had een Bingo-avond georganiseerd voor de pupillen 
en de D-junioren. In totaal deden er 63 kinderen mee aan de 
Bingo.  
Het thema was Black & White en iedere gast had zich aan het  
kledingvoorschrift gehouden. 
 
Er waren mooie prijzen te winnen, zoals een fotocamera, een 
grote Snoopy- knuffel, boeken etc. 
De kinderen moesten hun naam aan de achterkant op het 
Bingokaartje zetten  en na elke ronde werden de kaartjes op-
gehaald en in een grote doos  verzameld.  Aan het eind van de 
avond werden er twee kaartjes uit de doos getrokken.  De twee 
gelukkigen, Elise Hamberg en Sarah Kwakman,  kregen een  
waardebon van  Bowling Overhees om  één uur gratis te komen 
bowlen. Om 21.00 uur stonden de ouders alweer te wachten 
om hun kind mee naar huis  te nemen.  Alle kinderen gingen 
voldaan en met minimaal 1 prijsje per kind naar huis.

Henny Pot

Bingo bij AV Pijnenburg vrijdag 20 februari
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Op verzoek van de redactie van de Stretcher zit ik nu achter mijn laptop en probeer 
een stukje te schrijven over wie ik ben, en (vooral) wat ik bij AV Pijnenburg doe.

Laat ik maar bij het begin beginnen: mijn naam is Rob Land, 52 jaar geleden in 
Zwolle geboren, getrouwd met Sandra en trotse vader van Bas en Kevin. Dankzij 
deze laatste twee kwam ik een jaar of twaalf geleden voor het eerst bij AVP ‘over de 
vloer’. Bas had zijn zwemdiploma’s gehaald en wilde heel graag op atletiek. Dat was 
via Henny Pot al snel geregeld, en niet veel later volgde Kevin. Vandaag de dag zijn 
beide zoons geen lid meer van AVP, papa is gebleven…

Inmiddels ben ik al weer ettelijke jaren als trainer (eerst bij de C-junioren) van de 
D-junioren actief bij AVP. Op dinsdag, donderdag en zaterdag ben ik op de baan te 
vinden om (samen met andere trainers) onze jongste junioren in diverse onderdelen 
te trainen. 

En sinds kort ben ik actief als communicatiefunctionaris (mooi woord voor galgje) 
bij AV Pijnenburg. Dit is een coördinerende rol op het gebied van interne- en 
externe communicatie. Het uiteindelijke doel is dat alle middelen waarmee wij als 
vereniging communiceren (Stretcher, website, nieuwsbrief, Twitter, Facebook etc) 
beter op elkaar gaan aansluiten en een groter bereik gaan krijgen. De onlangs ge-
introduceerde Nieuwsbrief is daar een goed voorbeeld van. Hiermee communiceren 
we beter en sneller met de leden. Maar er is nog veel te doen…

Het zal duidelijk zijn dat ik dit allemaal niet alleen kan. De 
redacties van de Stretcher en website zijn bijzonder waardevol 
in dit proces. Maar wij kunnen nog wel wat hulp gebruiken, 

dus mocht je interesse of goede ideeën hebben over het een of 
ander dan nodig ik je van harte uit om contact op te nemen. 

Met communicatieve groet!                                      Rob Land 

Communicatiefunctionaris

Bevrijdingsloop 2015
Ook dit jaar organiseert AV Pijnenburg samen met het 4/5 mei 
Comité uit Soest weer de Bevrijdingsloop. Tijdens deze nacht-
loop wordt in de nacht van 4 op 5 mei het Bevrijdingsvuur 
opgehaald in Wageningen en naar Soest gebracht.

70 jaar bevrijding
Omdat we dit jaar 70 jaar bevrijding herdenken, is besloten 
het programma aan te passen, evenals de route. Ook is het 
de bedoeling dat we  met in totaal 70 lopers, - waaronder een 
prominent uit de Gemeente Soest!-, naar Wageningen gaan.

Het globale programma ziet er als volgt uit:
Maandagavond 4 mei
22.00 uur: vertrek met 2 bussen vanaf AV Pijnenburg naar 
Wageningen
Na aankomst wordt de ceremonie rond het ontsteken van het 
Bevrijdingsvuur bijgewoond, waarna om middernacht het vuur 
aan de loopgroepen uit diverse plaatsen uit Nederland wordt 
overhandigd.
Leuk en indrukwekkend om dit eens mee te maken!
Na het in ontvangst nemen van het vuur  lopen we terug naar 
de bussen en gaat de eerste groep lopers onder begeleiding 
van een aantal fietsers van start.
Gedurende de loop volgen de bussen ons; dit betekent dat je 
zelf kunt kiezen hoeveel,hoe ver of hoe vaak je een stuk loopt. 
De bus stopt wanneer iemand wil in – of uitstappen.
Er wordt de gehele nacht door gelopen en we verwachten rond 
7.30 uur aan te komen in Soesterberg. Daar is een ontbijt gere-
geld bij vv Vliegdorp.

Rond 9.00 uur vertrekken we vanaf daar via het verzorgings-
huis de Drie Eiken naar Soest, waar we via Daelhoven naar het 
Gemeentehuis gaan.
Hier wordt het vuur overgedragen aan het gemeentebestuur 
van Soest. Na deze officiële overdracht is er een kop koffie en 
gaan de bussen terug naar AV Pijnenburg. Vermoedelijk zijn we 
tegen 11.00 uur daar weer terug.

Deelname
Deelname is gratis en staat voor eenieder open. Afgesproken 
is dat er plaats is voor maximaal 55 lopers uit Soest en 15 uit 
Soesterberg. Deelname in volgorde van aanmelding.
Daarnaast gaat een aantal begeleidende fietsers en EHBO’ers 
mee. Er zijn dus geen kosten aan de loop verbonden en in de 
bussen zijn voldoende drinken en broodjes aanwezig. Ook het 
ontbijt wordt de deelnemers aangeboden.

Daarnaast is het ook mogelijk om ’s morgens 5 mei mee te 
lopen vanaf vv ‘t Vliegdorp naar het Gemeentehuis van Soest. 
Hier is geen limiet aan het aantal deelnemers! Hiervoor hoef je 
je ook niet op te geven. Hoe groter de groep hoe leuker!

Wil je deelnemen aan de Bevrijdingsloop meld je dan aan voor 
uiterlijk 25 april a.s. bij ondergetekende op 
eptenkate@hotmail.com

Ik reken op een mooie unieke loop, zorg dat je er bij bent!

Evert ten Kate
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De AV Pijnenburg atleten Ilse Land, Janet Wetser en Reinder Boekhoff 
gaan meedoen aan de Roparun 2015! In estafettevorm gaan zij van 
Parijs naar Rotterdam lopen.

De Roparun zet zich in voor het verbeteren van de levenskwaliteit van 
mensen met kanker onder het motto: ‘Leven toevoegen aan de dagen 
waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven’. 
Denk hierbij aan positieve ervaringen als een uitje met het gezin, maar 
ook aan het verstrekken van voorzieningen als bijvoorbeeld het koelen 
van de hoofdhuid bij behandelingen waardoor de haaruitval wordt 
verminderd.

De Roparun wordt in het Pinksterweekend, van 23 tot 25 mei 2015, 
gehouden. De Pijnenburgers lopen mee in een team van leerlingen en 
medewerkers van het Griftland College. Het Griftland College bestaat dit 
jaar 40 jaar en ter gelegenheid van dit jubileum willen zij zich inzet-
ten voor mensen met kanker. Omdat kanker een ziekte is die iedereen 
raakt, hetzij persoonlijk hetzij via de directe of indirecte omgeving.

Het team is volop in training en wordt begeleid door leden van het 
BAAS runningteam. Triatleet Joost Hagens zorgt wekelijks voor een 
Roparuntraining. Zo worden de lopers goed voorbereid op de afstand 
van 520 km, die onafgebroken, dag en nacht, wordt afgelegd. Iedere 

Van Parijs naar Rotterdam

deelnemer neemt  meer dan 60 km voor zijn of haar rekening. Dat is 
per persoon maar liefst anderhalve marathon! Het wordt een span-
nende onderneming, voor de lopers en voor het begeleidende team 
van 15 personen dat voor alle soorten van begeleiding zorgt gedurende 
de loop. De voorbereidingen voor deze gigantische inspanning zijn al 
enkele maanden geleden van start gegaan. 

Als u onze lopers wilt steunen, ga dan naar www.roparun.nl en klik op 
‘Doneer hier’. Ga naar team 108 Griftland College en doneer voor de 
gehele groep of op een naam van een van de deelnemers.
Elk bedrag is welkom!

Namens de lopers en het complete Roparun-team, 
Ilse Land en Janet Wetser 

Lopers bij AVP, Docenten Griftland College
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Jullie hebben het kunnen lezen in het jaarverslag van de Jeugd-
commissie (JC), wij zorgen ervoor dat jeugdatleten in de leeftijd 
van 6 t/m 19 jaar meerdere malen per week trainingen op en 
rond de baan van AV Pijnenburg krijgen aangeboden. Maar 
we doen meer, we stimuleren ook de sociale band tussen de 
jeugdleden. 

Minder bekend is wellicht dat de 166 jeugdleden belangrijk zijn 
voor AV Pijnenburg. De jeugdleden zorgen voor bekendheid van 
de vereniging binnen Soest. Zij dragen ook bij aan de instroom 
van nieuwe jeugdleden en zelfs van recreanten. Denk aan 
ouders, buren, vrienden, kennissen van het jeugdlid. Tevens 
geven de jeugdleden Pijnenburg publiciteit. Denk aan berichten 
in de Soester Courant over evenementen waaraan onze jeugd 
deelneemt, zoals: crossen, Nederlandse (Studenten) Kampi-
oenschappen, internationale ontmoetingen (indoor Dortmund), 
persoonlijke records en andere wetenwaardigheden. De Jeugd 
zet Pijnenburg op de ‘kaart’. 

Dat alles maakt dat de JC vindt dat er alle reden is om de 
uitgangspunten voor de invulling van trainingen en sociale 
activiteiten vast te leggen in een visiedocument. Dit artikel geeft 
jullie alvast een doorkijkje naar die visie. De gehele versie zal 
op de website geplaatst worden. Hier komt ie:

De JC zorgt er voor dat de jeugd zich kan ontwikkelen tot het 
voor iedere atleet hoogst haalbare niveau. De sportieve ontwik-
keling van het kind kan recreatief en/of wedstrijdgericht zijn. De 
JC vindt het belangrijk dat de sportieve ontwikkeling aansluit bij 
de sociale ontwikkeling van het kind. 

Jeugdcommissie formuleert haar kijk op jeugdatletiek
Hoe doen we dat?

Atleet centraal
Er is een aanbod voor ieder kind, we noemen dat ‘Atleet cen-
traal’. Lagere school leerlingen, onze pupillen, maken kennis 
met alle onderdelen van atletiek. Middelbare scholieren kunnen 
kiezen. Run4Fun is voor scholieren die vooral actief en recrea-
tief willen lopen. De Junioren groepen zijn meer geschikt voor 
kinderen die wedstrijdatletiek ambiëren. De atletiekloopbaan 
van een (jeugd)atleet bij AV Pijnenburg is dus variabel (zie 
schema).

Compleet sportaanbod
We hebben een compleet sportaanbod. Kinderen kunnen zich 
bij Pijnenburg ontwikkelen op alle atletiekonderdelen die de 
AtletiekUnie kent. Het gaat dan om looponderdelen, springon-
derdelen en werponderdelen. Onze trainers zijn veelal ge-
specialiseerd op meerdere atletiekonderdelen. We stimuleren 
wedstrijddeelname. 

We stimuleren het Pijnenburggevoel met een Sociaal 
aanbod.
We organiseren jeugdkampen, filmavonden, bowlingavonden, 
feesten e.d. samen met de jeugdleden.
De JC is er van overtuigd dat ons sport- en sociaal aanbod 
bijdraagt aan een optimale ontwikkeling van een kind dat bij AV 
Pijnenburg sport. 

Titus Blom - Voorzitter Jeugdcommissie

Een overhangende tak, een weerbarstig stronkje, een boze 
buizerd of vervelende hond, er kan altijd iets gebeuren tijdens 
een buitentraining waarbij EHBO verleend moet worden. Een 
pleister, snelverband, een zwachteltje of een nooddeken om 
iemand warm te houden, de trainer heeft het bij zich in zijn 
‘trainerstas’. 

Om te zorgen dat alle trainerstassen weer up-to-date zijn heeft 
Pieter Vinks vanuit zijn apotheek Wolverlei nieuwe EHBO setjes 
gesponsord voor alle recreantentrainers!  Met zijn hulp zijn 
we nu – en in de toekomst – weer verzekerd van goed EHBO 
materiaal. Pieter, bedankt!

Namens de TCRL
Marieke Geerligs 

Nieuwe EHBO setjes voor trainers recreanten 
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Op zoek naar een ‘ANDER’ cadeau?
Kom dan eens kijken bij KATRIJN
en laat je verrassen door
vindingrijke cadeautjes, sieraden
en maaksels met een ‘tikje’ kunst.

KATRIJN
is een winkeltje geïnspireerd
door liefde voor mooie dingen.
De collectie bestaat uit
o.a.(zilveren) sieraden, keramiek,
tassen en ‘andere’ cadeautjes. Net
even anders, alles is handgemaakt
en toch heel betaalbaar!! Er wordt
op kleine schaal geproduceerd, dat
maakt het bijzonder!
OPENINGSTIJDEN:
Iedere zaterdag van 11.00 tot
15.00 uur. (behalve de eerste
zaterdag van de maand)

Kijk voor meer informatie op:
www.katrijnop66.nl

De 33e editie van de Sylvestercross op de laatste dag van 2013 
was een doorslaand succes! Met in totaal 3358 deelnemers aan 
alle programmaonderdelen werd weer een deelnemersrecord 
neergezet en werd met een goed gevoel het nieuwe jaar in 
gegaan. 

Bij de Wintercup editie 2013/2014,van de BAV uit Baarn, 
presteerden de Pijnenburgers, - en dan vooral de jeugd-, 
geweldig. Bij de derde wedstrijd in januari 2014 werden in 
totaal maar liefst acht eerste plaatsen, twee tweede plaatsen en 
zeven derde prijzen behaald. Dat leverde uiteindelijk, over drie 
wedstrijden berekend, vijf overall klassement winnaars van AV 
Pijnenburg op, te weten: Merle van Logtestijn (C-pupil), Ralph-
Karsten van der Vliet (A1), Roos Wortel (A1), John Boom (A2) 
en Pablo Velt (D-Jun). 
 
In februari vonden in het weekend van 22/23 februari in Apel-
doorn de Indoor D-spelen plaats. Ook ditmaal deden weer veel 
Pijnenburgers mee. Henrik Kok werd Nederlands Kampioen op 
de 1000 meter in 3:00:76 (een nieuw PR). Ook op de 60 m. 
sprint stond hij op het podium. Zijn tijd van 8:39 sec. was goed 
voor de derde plaats en dus brons. In de halve finale zette hij al 
een PR van 8:21 sec. neer. Er had meer ingezeten als de 1000 
m. er niet aan vooraf was gelopen. Henrik is een topper die 
zowel bij de sprint als bij de langere afstanden meedoet om de 
prijzen. Helaas voor ons, hij besloot dit jaar lid te worden bij 

Terugblik op AvP-jaar 2014     door Gerard van den Berg

een ander atletiekvereniging
Een andere succesvolle Pijnenburg(st)er is Nikki Klarenbeek. 
Zij behaalde bij de Nationale Indoor D-spelen twee keer een 
zevende plaats. Op de 400 meter scoorde zij een tijd van 60:73 
sec. en bij het Kogelstoten een afstand van 10.80 meter. Ook 
maakte zij deel uit van het 4x 200 m. Estafetteteam dat in 
1:53:90 een vijfde plaats behaalde. Andere loopsters waren: 
Dewi Posthuma, Suzanne Nouwen en Jente Frints. 

In de maand maart (1 en 2 mrt) vonden de Nederlandse 
Studenten Kampioenschappen (NSK) Indoor plaats. Ook daar 
werden mooie resultaten behaald. Susanne van der Hoeven 
werd daar derde bij het Hink-stap-springen met een sprong van 
10.74 m. De Estafetteploeg 4x 200 m., bestaande uit Zoëy Post-
huma, Anke Suijkerbuijk, Nikki Klarenbeek en Susanne van der 
Hoeven, behaalde een mooie 4e plaats. Maart was ook weer de 
maand van de Club Cross Kampioenschappen en de start van 
een nieuw FITSTART-programma dat tot 3 juni zou duren. 
De door de gemeente Soest geproduceerde Sportvisie met 
daarin een voorstel over een nieuwe huursystematiek en een 
gewenste bezuiniging van € 500.000,- werd ingetrokken. Daar-
mee was de beoogde besparing echter niet van de baan. 
Vanaf dat moment ging een commissie uit de geledingen van 
de sport(verenigingen) aan de slag om met een alternatief plan 
voor de beoogde bezuiniging te komen. Die commissie is voor-
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gezeten door de voorzitter van AV Pijnenburg, Evert ten Kate. 
Op  29 maart werd AvP opgeschrikt door het bericht dat voor-
malig AvP-voorzitter Gerard van Zanen op bijna 65-jarige leeftijd 
was overleden. Hij speelde in zijn voorzittersjaren (1991-1995) 
een grote rol bij de totstandkoming van de huidige fraaie ac-
commodatie van AV Pijnenburg.

April was de maand waarin het bijna 23 jaar oude Dames Ma-
rathonrecord van Henny Pot er nét niet aanging. De poging van 
Selina van der Vliet strandde maar nét. Zij liep voor het eerst 
onder de 3 uur en finishte in 2 uur en 58:31 min, slechts 18 
seconden verwijderd van het huidige clubrecord.

In mei verbeterde Nikki Klarenbeek twee clubrecords bij een 
7-Kamp in Tilburg. Het was de aanloop naar het NK Meerkamp 
dat in juni in Apeldoorn zou plaatsvinden. Maar eerst stond 
deze maand op 28 en 29 mei het NK Studenten Outdoor in het 
Olympische Stadion in Amsterdam op het programma. En weer 
deden …… de AvP-ers daar van zich spreken. Susanne van der 
Hoeven behaalde zilver bij het Hink-stap-springen met een 
sprong van 10.89 m. en werd bij het Speerwerpen derde met 
een worp van 38.24 m. Nikki Klarenbeek scoorde een bronzen 
medaille op de 400 m. mét horden in 65:15 sec en nogmaals 
brons op de 400 m. zónder horden in 60:07 sec.   
Anke Suijkerbuijk viel tweemaal net buiten de ereprijzen. Ze 
werd namelijk zesde op de 400 m. in 63.17 sec., nadat ze daar-
voor in de aanloop naar de finale al een PR van 61:17 had gelo-
pen. Op de 800 m. werd ze vierde in 2 min. en 28:57sec. Jasper 
Smits werd vijfde op dezelfde afstand in 2 min. 02:49 sec. 
Mei was ook de maand waarin het Open Soester Blauwe Palen 
Kampioenschap weer plaatsvond.

Van april t/m juli streden de Basisscholen weer om de prijzen op 
de Schoolsportdagen, die zoals gebruikelijk weer plaatsvonden 
op het complex van A.V. Pijnenburg. Ook nu droop het enthou-
siasme er weer van af! 

De maand juni staat altijd bol van de activiteiten en gebeurte-
nissen. Eerst was er de geslaagde clinic Verspringen van Emiel 
Mellaard op 7 juni. Ook vonden dit jaar de A-GAMES, het of-
ficieuze Nationale Kampioenschap voor A-pupillen, weer plaats. 
In totaal deden er 250 pupillen van 52 verenigingen mee. De 
beste prestaties van AvP kwamen op naam Iris Barlo, die met 
een stoot van 7.59 m. (PR) goud won bij het Kogelstoten. Een 
derde plaats (Brons) behaalde ze bij het Balwerpen. Haar worp 
van 26.19 meter was ook weer een PR. Het Meisjes A1-pupil-
lenteam, bestaande uit Evi Bom, Iris Barlo, Eva van Ieperen 
en Roos Wortel, won met een tijd van 38:34 (PR) de zilveren 
medaille op het estafettenummer.
Op het NK Meerkamp dat op 8 en 9 juni in Apeldoorn werd ge-
houden, behaalde Nikki Klarenbeek een fraaie vierde plaats met 
een nieuw clubrecord van 4776 punten. Het laatste nummer, de 
800 meter, sloot zij bovendien winnend af in 2 min. 22:91 sec 
(PR).

De sluiting van de kantine in de zomermaanden bezorgde vele 
vrijwilligers een rustige periode. Medio augustus kwam aan die 
periode een einde. In de laatste week van augustus diende de 
traditionele Gildeloop, georganiseerd in samenwerking met het 
Groot Gaesbeker Gilde, zich weer aan. Zoals gewoonlijk genoten 
vooral deelnemers en toeschouwers uit de regio van deze 
Gildeloop. 

Een primeur diende zich op 31 augustus aan, namelijk de al-

lereerste Royal Run in de tuin van Paleis Soestdijk. De deelname 
was gelimiteerd, maximaal 1500 deelnemers. Die waren er ook 
al snel en ze genoten allen volop van de bijzondere Koninklijke 
entourage.

De maand september stond allereerst in het teken van het 
verschijnen van het Eindrapport van de Kerngroep Sportvisie, 
die onder voorzitterschap van Evert ten Kate stond. Op 25 sep-
tember werd dit rapport aangeboden aan het College van B&W 
en de gemeenteraad. In november zou uiteindelijk het nieuwe 
financeringsysteem worden aangenomen. 

Op 27 en 28 september vond het Nationaal Estafette Kampioen-
schap in Amstelveen plaats. AV Pijnenburg deed met diverse 
teams mee aan deze kampioenschappen. Twee teams wonnen 
er een bronzen medaille. Dewi Posthuma, Zoëy Posthuma, Jente 
Frints en Nikki Klarenbeek liepen de 4x 400 m. in 4 min. 16 sec. 
Het Zweedse Estafetteteam met Susanne van der Hoeven in 
plaats van Zoëy Postuma op de 200 m. behaalde eveneens een 
derde plaats. Het estafetteteam van de 4x 100 m., met Nienke 
Blom in plaats van Jelte Frints, reikte tot een vijfde plaats.
     

                                                                                                                      
In oktober was er de 15e Pijnenburg Bosmarathon. De Bos-
marathon kende een prima verloop. Om half elf ’s morgens 
vertrokken de eerste deelnemers aan de Marathon en de 31,5 
km..  Bart de Grove won (vierde achtereenvolgende keer) in 
3u. 17 sec. bij de Mannen Marathon. Elsemieke de Vos was de 
winnares van de Dames Marathon. Elsemieke zette met 3 u. 6 
min. 45 sec. een grandioos nieuw parkoersrecord neer. Zij ver-
beterde het oude record met maar liefst 17 minuten en incas-
seerde daarvoor de speciale premie van Intersport van Dam. 
Het Mannen Parkoersrecord van 2u. 48 min. 52 sec. staat nog 
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FitStart Hardlopen start op 28 maart bij AV Pijnenburg

De jaarlijkse FitStart van AV Pijnenburg is een vertrouwd 
concept: beginnende hardlopers kunnen op verantwoorde én 
gezellige wijze samen trainen om binnen 3 maanden hun con-
ditie te verbeteren en te werken aan een gezonde leefstijl. Dit 
kan allemaal bij AV Pijnenburg, waar natuurlijk altijd iedereen in 
beweging is! 

Enthousiaste en deskundige trainers staan weer klaar om ook in 
2015 een FitStart te organiseren. Deelnemers aan deze FitStart 
kiezen voor 20 energieke trainingen waarin voldoende conditie 
wordt opgebouwd waarmee je aan het eind van de rit je doel 
kunt halen. Ons doel is om in je eigen tempo 12 tot 20 minuten 
zonder onderbrekingen ontspannen hard te lopen. 

De FitStart wordt op 2 verschillende niveaus (normale en een 
iets rustiger opbouw) aangeboden. Kortom, voor iedereen die in 
beweging wil komen een unieke kans om in de buitenlucht in de 
prachtige natuur van Soest actief te zijn. 

De FitStart is bedoeld voor beginnende lopers; mensen die de 
laatste jaren weinig aan sport en conditie hebben gedaan en nu 
op een actieve en vooral leuke manier aan hun conditie willen 
gaan werken. Maar ook na lange afwezigheid door bijvoorbeeld 
een blessure kan het goed zijn om door middel van de AV Pij-
nenburg FitStart weer vanaf de basis te beginnen.

In het trainingsprogramma is veel aandacht voor bewegings-
oefeningen, loop- en lichaamshouding, sportschoenen, sport-
kleding e.d.. En daarnaast is het natuurlijk ook heel gezellig, je 
gaat lekker samen met je net zó enthousiaste loopmaatjes op 
pad. En dat allemaal onder deskundige begeleiding van gecerti-
ficeerde trainers.

De FitStart-trainingen zijn twee keer per week, op woens-
dagavond van 19.00 tot ± 20.30 uur en zaterdagochtend van 
9.00 tot ± 10.30 uur, te beginnen op zaterdag 28 maart. De 
afsluitende training is op woensdag 3 juni. Daarna bestaat de 

steeds op naam van de Belg Bart de Grove en stamt uit 2012.
Op 29 november organiseerde AvP voor de tweede keer de 
Regionale Jeugdcross voor de regio Zuid. In totaal deden er 
op ‘J-Day’ vele atletiekverenigingen met zo’n 825 deelnemers 
mee. De wedstrijden voor Junioren en Pupillen vonden plaats 
onder frisse maar goede weersomstandigheden in de Lange 
Duinen. Het parkoers was voor een gedeelte gelijk aan dat 
van de Sylvestercross. Bekende prijswinnaars én dus op het 
podium: Florijn van der Vliet derde in de klasse JPUPD, Merle 
van Logtestijn derde in de klasse MPUPB, Roos Wortel tweede 
in de Klasse MPUA2, Pablo Velt derde in de klasse JJUD2, en 
Henrik Kok tweede in de klasse JJUNC.
                                  

Bart Eigenhuis, frequent en succesvol deelnemer aan de Bos-
marathon, behaalde bij de Curaçao Marathon met een tijd van 
3u. 12 min. en 45 sec. een fraaie tweede plaats. Aan het gehele 
programma deden zo’n 1600 personen mee.
Opvallend zijn meer en meer de prestaties van het BAAS-
Runningteam, dat begeleid wordt door Ben Kersbergen. Het 
team bestaat uit talentvolle jonge lopers,waaronder leden van 
AV Pijnenburg, die de ambitie hebben een goede (sub)topper 
te worden.  Regelmatig behalen leden van het team goede 
resultaten. Zo scoorde Rik Goethals in november kort na elkaar 
twee eerste plaatsen en één tweede plaats. Ongetwijfeld zullen 
we de komende jaren nog veel van hen vernemen als zij weer 
aansprekende resultaten boeken.

In de laatste maand, december, komt via een extra (Buitenge-
wone) Leden Vergadering een wijziging van de Bestuursstruc-
tuur van AV Pijnenburg aan de orde én ook tot stand. Hopelijk 
heeft de wijziging het beoogde effect voor het besturen van de 
AV Pijnenburg met zo’n 850 leden. 
Op de laatste dag vindt traditioneel de 34e Internationale Rabo-
bank Sylvestercross plaats.Bij goed winterloopweer neemt een 
recordaantal deelnemers deel aan dit top atletiekevenement, 
dat mede dankzij de vele vrijwilligers ieder jaar weer een groot 
succes is! 

Gerard van den Berg



Stretcher april 2015 - 21 

mogelijkheid om voor een gereduceerd tarief lid van AV Pijnen-
burg te worden tot eind 2015. Alle trainingen starten bij het 
clubgebouw van AV Pijnenburg aan de Wieksloterweg o.z. 10. 
Deelname aan de 20 trainingen van de FitStart kost in totaal 
slechts € 50, - per persoon. 

Enthousiast geworden? En in 11 weken lekker leren hardlopen? 
Aarzel dan niet langer en meld je aan! Dat kan uitsluitend via 

de website www.avpijnenburg.nl. Daar vind je ook alle verdere 
relevante informatie.

Leden van AV Pijnenburg, zegt het voort, zegt het voort! Maak 
als ambassadeur van onze sport een ander enthousiast! Ook 
tijdens de eerste weken is na overleg instroming bij de FitStart 
mogelijk.

Jur Elzinga
Coördinator FitStart 2015

FitStart Nordic Walking 2015

Eerst kennis maken met deze sport?

Kom dan naar de workshop.
Wanneer:  zaterdag 21 maart van 12.00 tot 13.30 uur
Waar:   AV Pijnenburg, Wieksloterweg oz 10, 3766LS, Soest
Kosten:  € 5,00 p.p incl. gebruik poles (stokken)

Wanneer:  11 april t/m 12 mei
Trainingsdagen:  zaterdagochtend 9.15 tot 10.45 uur
                  dinsdagavond 19.00 tot 20.30 uur
Waar:    bos en duin rond AV Pijnenburg
Kosten:   € 35,00 voor 8 trainingen incl. gebruik poles 
Info en aanmelden:  website AVPijnenburg, www.avpijnenburg.nl  
   onder „recreanten/FitStart wandelen 2015” 

De FitStart wordt gegeven door gecertificeerde, ervaren en zeer gemotiveerde     

trainers. Daarna is er de mogelijkheid om in te stromen in een bestaande groep

Lijkt het je wat, wil je ermee verder? Doe dan mee met de FitStart
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Koningsweg 20, 3762 EC Soest
035-6014832

Uitvaartverzorging Van Haren

	Vooruit regeling van      Rouw - en 
begrafenis/crematie      koffiekamers in ons  

                     uitvaartcentrum
	Deposito
       (voor ouderen)  

	Voor thuis opbaren      
koeling beschikbaar

  Dag en nacht bereikbaar
      Koningsweg 20, 3762 EC Soest

Telefoon.: 035-6014832
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Werptrainingen voor krasse knarren (m/v)
Heb je even minder belangstelling om looptrainingen te volgen, 
maar wil je toch lekker bezig zijn op de atletiekbaan? Misschien 
is een leuke en gezellige werptraining een mooi alternatief!
De techniek aanleren van kogelstoten, discuswerpen, speerwer-
pen en/of kogelslingeren. 

Een groot voordeel van ‘werpen’ is dat 
alle werpmaterialen in diverse gewich-
ten beschikbaar zijn. Zo variëren de 
gewichten van de kogel van het kogel-
stoten van 2 tot 7,1 kg, 
de discus varieert tussen 0,75 tot 2 kg., 
de speren tussen 400 en 800 gram en 
de slingerkogels variëren tussen 3 en 7,1 kg.

Ieder kan dus op zijn of haar eigen belastingsniveau werpen. 
Alleen als men aan officiële wedstrijden wil deelnemen, gelden 

de officiële AtletiekUnie-regels, maar ook hier is de regel hoe 
ouder, hoe lichter het werpgewicht. 

Het is de bedoeling  om in de zomermaanden op elke woens-
dagavond van 19.00-20.30 uur een werptraining te houden on-
der leiding van de verenigings-werptrainer Richard van Egdom.

We willen eerst twee kennismakingtrainingen organiseren 
namelijk op

WOENSDAG 8 APRIL  en 
WOENSDAG 15 APRIL

Iedereen is daarbij welkom om 19.00 uur. 

Richard van Egdom

De Nationale A games voor a-pupillen

Aan deze landelijke pupillenwedstrijden kunnen alleen A-pupil-
len (jongens en meisjes van plusminus 10-12jr.) deelnemen. 
Het programma is dit jaar weer uitgebreid. De atleten kunnen 
een keuze maken uit de volgende onderdelen: 60 m. , 60 m. 
horden, 1000 m., verspringen, hoogspringen, kogelstoten en 
vortex-speerwerpen (er is geen estafette dit jaar!).
Men mag aan maximaal  4 onderdelen deelnemen.

De wedstrijden beginnen om 11.00 uur en wij verwachten het 
laatste onderdeel om plusminus 15.00 uur af te ronden. De AV-
Pijnenburg-pupillen kunnen zich opgeven bij hun trainer/ster. 
Doe dit wel zo snel mogelijk, want vol=vol……!!

Natuurlijk zijn er weer mooie medailles te verdienen en er is 
voor iedereen een leuk aandenken aan deze unieke wedstrijden. 

Vrijwilligers welkom!
Uiteraard zijn de ouders en ook anderen van harte welkom om 
de Pijnenburg-atleten aan te moedigen. Wij nodigen hierbij de 
ouders ook uit om die dag mee te helpen met de organisatie. 
Uw hulp wordt door ons bijzonder op prijs gesteld. Vermeld uw 
bereidheid a.u.b. bij de inschrijving of meld het bij de trainer/
ster.

Namens de organisatie Richard van Egdom

Medewerkers gevraagd

Ook dit jaar worden bij AV Pijnenburg weer de schoolsportdagen georganiseerd.
De eerste vindt plaats op woensdag 22 april. Vervolgens op 24 april, 20, 21, 22 en 27 mei, 3, 5, 10, 12, 17, 24 en 26 juni, 1, 
3, 6, 7 en 8 juli. In totaal zijn het wel 17 schoolsportdagen! We hebben dus veel vrijwilligers nodig.

Op het mededelingenbord in het clubgebouw komt een lijst te hangen waarop je je naam kunt invullen. 
Ook kun je een mailtje sturen naar gaboeren@tiscali.nl.  

Namens de organisatie van de schoolsportdagen,
Marga Boeren
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De medaille heeft zijn glans verloren.....
Véél respect en waardering heb ik voor de WOC (Wedstrijden Organisatie Commissie) en al het goede wat deze commissie presteert 
en organiseert. Dat het ook weleens flink mis kan gaan, blijkt uit het volgende.

Begin oktober 2014 hebben de AVP Club-
kampioenschappen Baan 2014 voor de 
Recreanten plaatsgehad. In mijn klasse, 
de Heren Recreanten A, behaalde ik de 
eerste plaats!

Meteen na de prijsuitreiking moest ik de 
verkregen medaille echter weer inleve-
ren, want deze was nog niet helemaal 
klaar. Wat er nog ontbrak, dat was mij 
niet duidelijk. Later, als de medaille hele-
maal klaar zou zijn, zou ik hem opnieuw 
in ontvangst mogen nemen. 

Na drie weken had ik de medaille nog 
steeds niet in mijn bezit en ben ik maar 
eens gaan vragen waar-ie bleef. Het 
betreffende WOC-lid vertelde mij dat 
de medaille was meegegeven aan een 
trainer om aan mij te overhandigen; 
welke trainer, dat wist hij niet. En waar 

de medaille op dat moment was, dat wist 
hij ook niet! Twee weken later bleek de 

medaille  in een kast achter de bar in de 
Pijnenburgt te liggen. Men zou hem op 
zeer korte termijn aan mij uitreiken. 

Dit gebeurde echter niet, hetgeen voor mij 
reden was om opnieuw het WOC-lid  aan 

te spreken. Hij zegde wéér toe de me-
daille op korte termijn bij mij te bezorgen. 
Hetgeen wéér niet gebeurde! Opnieuw het 
WOC-lid aangesproken, rechtstreeks en via 
E-mail. Opnieuw toezeggingen…………

Na vier(!) maanden had ik de medaille nog 
steeds niet ontvangen. Deze lag waar-
schijnlijk stof te vergaren op een plank in 
een duister hoekje bij het WOC-lid thuis. 
Ik heb toen maar het concept van dit 
verhaal gestuurd naar de WOC. Dit heeft 
er uiteindelijk toe geleid dat na vieren-
eenhalve maand, in het weekend van 21 
februari, plots een WOC-lid bij mij thuis 
aanbelde en ik zo de medaille alsnog in 
mijn bezit kreeg. 

Na enig poetsen kreeg de medaille toch 
weer iets van z’n glans terug…….. 

Ton van der Hoeven
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EK atletiek 2016 in Nederland
Tickets – juryleden – reacties graag!

Het zal u als atletiekliefhebber vast niet ontgaan zijn dat het EK 
atletiek in de zomer van 2016 naar Nederland komt. Immers, 
op de nieuwste ledenpas van de Atletiekunie staat “ADAM”, zo-
wel mascotte als logo van het EK atletiek 2016. Om dit gewel-
dige evenement tot een groot succes te maken zijn de Atletie-
kUnie en de atletiekverenigingen begonnen met het betrekken 
en enthousiasmeren van veel atletiekliefhebbers in Nederland. 
 
Mijn rol bij AV Pijnenburg in het kader van het EK atletiek 2016 
is de volgende. Ik mag tot de zomer van 2016 als ‘Verenigings-
ambassadeur EK 2016’ voor AV Pijnenburg optreden. Dit bete-

kent dat ik u de komende maanden op de hoogte zal houden 
van alle vorderingen van ondermeer de organisatie van het EK.
 
Tickets
Een belangrijke datum voor u allen is maart 2015, het eerste 
moment dat tickets voor de EK 2016 in de verkoop gaan. Leden 
van de Atletiekunie krijgen voorrang op de passe-partout kaar-
ten. De beschikbaarheid van deze weekpassen is beperkt en ik 
raad dus ook aan er snel bij te zijn, mocht u deze kaarten willen 
bemachtigen. Nadere informatie hierover volgt! 
 
Juryleden
Begin februari 2015 is de eerste nieuwsbrief naar alle huidige 
juryleden van verenigingen gestuurd over de jurymogelijkheden 
tijdens de EK 2016. Mochten er mensen binnen AV Pijnenburg 
enthousiast zijn, u kunt contact opnemen met: 
jury@amsterdam2016.org
 
Voor verdere informatie over het EK 2016 verwijs ik u graag 
door naar de website: www.amsterdam2016.org
 
Geniet straks van het EK Atletiek en in de aanloop van alle acti-
viteiten ter versterking van onze vereniging AV Pijnenburg. 
Heb je vragen of ideeën of wil je actief een bijdrage leveren, 
mail naar jurjenelzinga@hetnet.nl

Jur Elzinga
Verenigingsambassadeur EK 2016 AV Pijnenburg

Bericht van de Sylvestercross
Met meer dan 3700 inschrijvingen en ruim 3300 deelnemers 
kunnen we in de 34e Sylvestercross spreken van recordaantal-
len. Van de deelnemers was de jongste 6, begeleid door zijn 
vader; de oudste was 82 jaar.
Dankzij de inzet van de ongeveer 200 vrijwilligers, – vrijwel 
allen lid van AV Pijnenburg –, zijn we er weer in geslaagd van 
onze nationale cross een topevenement te maken.

Het was de eerste keer dat we “de Regenboogboom” als goed 
doel hadden. Bij de inschrijving van de Sylvestercross vroegen 
we de deelnemers een (kleine) bijdrage voor dit goede doel te 
doneren. De mooie opbrengst was bijna € 3000,- !!

In het verslag van de Technisch Gedelegeerde van de AtletiekU-
nie lezen we o.a.: “Deze wedstrijd heeft een goede organisatie, 
gemotiveerde vrijwilligers, een geprofessionaliseerd organisatie-
plan en uitvoering. Met zulk mooi weer en tevreden deelnemers 
een sieraad voor de Atletiek”.

Op de evaluatie-avond met alle vrijwilligers op 16 januari 
jongstleden hebben we uitgebreid complimenten, klachten, tips 
en overige opmerkingen uitgewisseld.
Deze worden bij de organisatie van de 35e editie benut om de 
cross nog verder te verbeteren.
De samenvatting van deze evaluatie is naar alle vrijwilligers 
gemaild.

Inmiddels is het Impressieboek gereed. Evenals in vorige jaren 
wordt dit binnenkort uitgereikt aan onze sponsoren, suppliers, 
vrienden, en aan alle vrijwilligers.

Ad Smits - Sylvestercross

Bekijk de foto’s van de Sylvestercross op de website: www.avpijnenburg.nl
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Timo, ben je al lang op atletiek?
Hij kijkt zijn moeder vragend aan, zal het 4 of 5 jaar zijn? Zijn 
moeder knikt bevestigend. “Jazeker, ik zit toch al ruim 5 jaar 
op atletiek. Ik ben destijds in het eerste jaar begonnen bij de 
pupillen bij Tim Mout. Weet je wat is ook nog leuk is om te 
vermelden? Ik heb vanaf het begin er ook leuke vrienden aan 
overgehouden! De tweeling Tim en Luc.”

Je keuze voor atletiek, was dat een bewuste keuze?
“Nou en of, dat  was zeker een bewuste keuze, ik hou totaal 
niet van balsporten! Uiteraard heb ik kennis gemaakt met bijv. 
voetbal, maar het sprak mij totaal niet aan!”

Hoe vaak train je per week?
“Mijn inzet is groot om te proberen te trainen, zeker 3 keer per 
week! Ik train namelijk op maandag- en donderdagavond van 
19.00 uur tot 20.30 uur bij trainer Richard van Egdom. Als het 
lukt, train ik ook op zaterdag bij trainer Steef Biesterveld.”

Wat is je favoriete loopafstand?
“Mijn  favoriete loopafstand is de 3,5 km. cross”.

Hoe zien je trainingsavonden eruit?
“Eerst gaan we inlopen, hierna onze warming up gevolgd door 
de technische nummers zoals speerwerpen, kogelstoten en 
kogelslingeren.
Ik gooi met mijn speer zeker 25 meter, geweldig toch? Dus je 
begrijpt wel dat dit mijn favoriete onderdeel is!”

Valt trainen goed te combineren met je school?
“Nou, de combinatie school en trainen valt best tegen; ik moet 
het een en ander goed plannen om tot een goed schoolresul-
taat te komen.”

Bijna de laatste vraag alweer! Wat is je lievelingseten? 
Je weet wel, waarvoor ze je ’s nachts bij wijze van spre-
ken wakker mogen maken.
Daar hoeft Timo niet zo lang over na te denken. Met een brede 
glimlach op zijn gezicht zegt hij: “Wraps, gevuld met kip, en 
champignons. Toevallig eten we dit vandaag, dus dat wordt 
smullen!”

Timo, mis je nog een vraag die ik je zeker had moet 
stellen? Vertel maar!
“Nee hoor, ik vind het prima zo.” Timo en ik gaan nog even naar 
buiten om een paar foto’s te maken. En hierna neem ik afscheid 
van Timo, zijn moeder, en van de inmiddels binnengekomen 
zus, die met haar vriendin heerlijk samen op de scooter op pad 
was om gezellig te shoppen! 

Timo, reuze bedankt dat je tijd voor mij vrij wilde maken voor 
dit interview!

Ria van Egdom,
Redactrice Stretcher

Thuis bij  ………..
Timo Drijver, 14 jaar jong, een bescheiden jongen die atletiek een superfijne sport vindt!

Timo in actie
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De afgelopen maanden zijn er 25 nieuwe leden ingestroomd.
Op dit moment heeft AV Pijnenburg 859 actieve leden (15 maart).

De nieuwe pijnenburgers

Wij wensen deze nieuwe leden sportieve en plezierige 
jaren toe bij AV Pijnenburg!

Evert ten Klooster
Ledenadministratie AV Pijnenburg

Naam Datum in Categorie

Valentijn den Heijer 3-dec-14 Mini Pupil

Floren Hagmolen of ten Have 3-dec-14 Pupil C

Ella Jonker 3-dec-14 Pupil B

Naïm Verboom 4-dec-14 Junior D

Marga Hesse 4-dec-14 Power Walk

Caya Mets 10-dec-14 Pupil C

Lars Pothoven 10-dec-14 Pupil B

Michel Roodenburg 10-dec-14 Junior D

Chris Israël 15-dec-14 Recreant

Petra Bitterling 16-dec-14 Recreant

Fien Verweij 20-dec-14 Pupil B

Tijs Eigenhuis 20-dec-14 Pupil B

Nees Pot 20-dec-14 Supportend lid

Robin Schueler 21-dec-14 Diversen

Lisa Kerkhoff 17-jan-15 Mini Pupil

Ilana Akkerman 17-jan-15 Pupil C

Joline de Gier-Hilhorst 7-feb-15 Recreant

Steven Blommers 7-feb-15 Recreant

Lauren Hollander 16-feb-15 Junior B

Luna van der Veen 16-feb-15 Pupil A

Annemieke Buck-Sesink 17-feb-15 Recreant

Dinie Majoor-v.d. Berg 7-mrt-15 Recreant

Fred Burgmans 9-mrt-15 Recreant

Wouter Vernooij 9-mrt-15 Recreant

Kjeld Storm 11-mrt-15 Junior CVan de ledenadministratie
Het aanmelden als lid van AV Pijnenburg kan alleen door het 
invullen en inleveren van het inschrijvingsformulier dat te vin-
den is bij het postbakje van de ledenadministratie rechts van de 

ingang van de Pijnenburgt. Daar is ook nog een mutatieformu-
lier te vinden waarmee wijzigingen van uw gegevens doorgege-
ven kunnen worden. Dit kan natuurlijk ook via een e-mail naar 
ledenadministratie@avpijnenburg.nl of via de website van AV 
Pijnenburg (contact ledenadministratie).
Het lidmaatschap wordt volgens de statuten elk half jaar stil-
zwijgend verlengd.

Het beëindigen van het lidmaatschap kan normaal gespro-
ken alleen gebeuren via een brief of ook via een e-mail naar 
bovengenoemde adres. Het is niet toegestaan om dat alleen via 
de trainer(s) te doen! Dit heeft in het verleden voor problemen 
gezorgd.

Bij het verzenden van de laatste digitale nieuwsbrief, begin 
maart, is gebleken dat een aantal e-mailadressen van leden 
onjuist zijn. Als u dus de nieuwsbrief of de uitnodiging voor de 
ledenvergadering niet heeft ontvangen betekent dit dus dat uw 
juiste e-mailadres niet bekend is. Wilt u in dit geval het juiste 
e-mailadres doorgeven aan de ledenadministratie?

Op 15 februari heeft Titus Blom op 49e jarige leeftijd zijn 1e 
Indoor wedstrijd ooit gelopen. Dat het een Nederlands Kam-
pioenschap betrof, maakte het extra bijzonder. Zo’n NK is heel 
formeel. Het wordt geopend met het hijsen van de Neder-
landse vlag terwijl het Wilhelmus klinkt. Het NK maakt ook dat 
inschrijven alleen kan als je voldoet aan gestelde limieten. Voor 
de 3000 meter voldeed de gelopen tijd tijdens de Amersfoortse 
Baancompetitie in 2014. 

Titus was de enige atleet van AV Pijnenburg en dat terwijl onze 
zusterverenigingen, waaronder Altis, met meerdere atleten 
waren vertegenwoordigd.  Titus kwam op het idee toen zijn 
kinderen Menno en Nienke vorig jaar deelnamen aan de Neder-
lands Kampioenschappen voor Junioren.  

Het geheel speelde zich af in Omnisport in Apeldoorn, een 
sportaccommodatie die een overweldigende indruk maakt op 
atleten maar zeker ook toeschouwers. Op het middenterrein 
zijn de onderdelen verspringen, hoogspringen, polsstokhoog-
springen, kogelstoten en de 60 meter. Om het middenveld ligt 
een atletiekbaan van 200 meter. Daaromheen een houten baan 
voor baanwielrennen. 

Die 200 meter baan geeft een geheel andere dimensie aan een 
3000 meter. Het zijn dan ineens 15 rondjes en 30 bochten in 
plaats van 7½ rondje en 15 bochten op onze Pijnenburgbaan. 
Bijzonder is ook dat de baan in de bochten onder een helling  
ligt. Dat zal best prettig zijn bij hoge snelheden, maar vraagt 
wel wat van je enkelsouplesse bij lagere tempo’s.

Vijftien minuten voor de start moest Titus zich melden in de 
callroom. Daar was een scherpe controle op advertentieteksten 
op de wedstrijdkleding en lengte van de spikepuntjes. Vervol-
gens ging de groep atleten onder begeleiding van een Crew-
medewerker de ‘arena’ in. Het geeft een bijzonder gevoel als 
je daar ‘opkomt’. Het veld was erg sterk. Kapot maar tevreden 
kwam Titus over de finish. Volgend jaar weer!

Titus Blom - Master 

NK Indoor ook interessant 
voor Masters van Pijnenburg
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Verjaardagen
De volgende leden vieren binnenkort hun verjaardag:

Allen 
hartelijk gefeliciteerd!

April

1 Linda Rietvelt

1 Marcel Meerding

2 Senna Haage

2 Titus Blom

3 Jos van Keken

3 Astrid Siewers

3 Dylan Majoor

4 Anke Suijkerbuijk

4 Tony Gaillard

4 Diederik Wieman

4 Jeroen Grootveld

5 Rik van Zadelhoff

6 Irene Middeldorp-Enthoven

7 Heidi van Keken

7 Paul Janssen

7 Timo van Beek

7 Fenne Boudewijns

8 Cecile den Herder

9 Kees Lugten

11 Roos Majoor

11 Britt van de Vlag

12 Lauren van Beuningen

12 Fiona Kuperus

13 Marien Jacobsen

13 Reinier Boeree

14 Lien Lam-v. Duinkerken

14 Michiel Kuper

15 Co Limburg

15 Martin de Boer

16 Marjan v. Etten

17 Marjolein Wasterval

17 Ivo Stolk

18 Nicole Slagmolen

18 Pim van Asch

20 Lia Huijskes

21 Anton Gebbink

21 Nodin Schoonderwoerd

22 Peter Steenkamer

23 Tes Verweij

23 Joep van Zuilekom

25 Henny van Dorresteijn

25 Marie-Fleur van der Steeg

25 Ria Roelants

25 Daan van Doorn

26 Jan Helwig

27 Wim Rademaker

27 Jacqueline de Groot

27 Trees Veen-Smalbil

28 Joyce Haije

28 Anika Northausen

29 Egon van Geenhuizen

29 Marina van der Ploeg

30 Ineke Marsman-Flink

30 Jos Kleverlaan

30 Saskia van de Vuurst

Mei

2 Nicolet van As

3 Sandra van de Grift

4 Ad Smits

4 Michiel v. Schaffelaar

5 Joost Blommaert

6 Annelien van der Hoek

6 Nel Dijksma

6 Marteke Vernhout-Snijder

8 Pauline Kaandorp

8 Marga Hesse

8 Gerrit Heusinkveld

9 Jenny van Dorresteijn

9 Ben Kersbergen

10 Mack Akkerman

10 Sam Feijen

10 Simone Marquardt

10 Hinke van de Kaa

10 Marion van Dorresteijn

11 Arnout Salomé

11 Roger Hochstenbach

11 Co Kops

12 Margret Bosman

12 Marieke Nijhuis-Niens

12 Amber Willems

13 Frans Pels Rijcken

13 Wilma Stalenhoef-Kops

13 Rina Otten

13 Els Klemann

13 Nelleke Boissevain-Kapel

14 Lia van Dijk-de Swart

14 Steven Blommers

14 Margriet Algera

15 Gerard van den Berg

15 Hanneke Breteler

17 Anemoon Edelbroek

17 Ron Harkema

17 Ingrid Wieling-Weiskopf

19 Merlijn Bekker

19 José Smits-de Bakker

19 Marieke Verhoef-de Groen

19 Roos Wortel

19 Linda Schuilenburg-Brussee

20 Tugrul Sahin

20 Boris van der Kruk

21 Engelina Beek

21 Kiran Schoonderwoerd

23 Cees Blankestijn

23 Thea Hilhorst-Smink

24 Els Hindriks

24 Antoinette Temmink

24 Frans Jansen

25 Frans Wisse

25 Henk Pronk

25 Zsoka Bonta

25 Eline Noorman

25 Frans Hofma

25 Aart Steendijk

26 Edwine van Ammers

26 Rina Zijlstra-Nak

26 Wil Verweij

27 Diederik van der Vliet

28 Daniëlla Verhaar

28 Ilse de Wolf

28 Patricia Daselaar-Horsting

29 Els Schuurman

29 Florijn van der Vliet

30 Kjeld Storm

30 Erik den Oude

30 Michel Roodenburg

31 Nienke Wolfs-Hoeksema

31 Jan van Zal

31 Mandy Dorresteijn

Juni

1 Peter de Groot

1 Tanja Smith-Smit

1 Marcel Klarenbeek

2 Ronald Zijlstra

2 Annette Steenman

3 Henny van Leek

4 Ge van Zal

4 Marian Schute

4 Zalua Tulizeo

4 Fie Kok-Wolfsen

4 Liselot Dekkers

5 Erna Tiggelman

5 Corine Streefland

5 Fred Hilligehekken

6 Fenna Valk

6 Astrid Rasch

6 Matthijs van Goor

7 Agnes Elshout-Carton

7 Desiré Butzelaar-van Hal

8 Marga Hulstede-Middendorp

9 Anne van de Coterlet

9 Joke Keuninx

9 Truus Hilhorst

9 Helko Kok

10 Renate Elstrodt

10 Jennie Prins

11 Amanda Buijtenhuis

11 Co van den Brink

11 Esther Rust

11 Petra Martens

12 Lisanne Verbeek

12 Inge Olthof

12 Kees Suijkerbuijk

13 Merijn Kerens

13 Thea van der Linden

14 Daniël Noorman

14 Annemieke Stolk

16 Anita Klifman-Klok

16 Fokko Sijtsma

16 Yvonne Lip-van Asch

16 Antoinet Schouten

17 Richard van Egdom

17 Addy Nooitgedacht-Dubbeldam

17 Annelies de Haan

18 Connie Mellink-Both

18 Stella Meerding

18 Caspar van Bentum

18 Hilde van Essen-Posthuma

18 Daphne van de Waterbeemd

18 Stef de Beer

19 Yvonne Sebel

20 Patricia la Rose

20 Joke Baas

20 Ria van Egdom

20 Nienke Alkema

21 Peter Brouwers

21 Nienke Köllmann

23 Frans Verweij

23 Erik Oudshoorn

24 Ria van den Broek

24 Carmen van de Waterbeemd

24 Petra Roodenburg

24 Piet Valk

25 Gerrie den Oude

27 Saskia van Schagen

27 Connie Moraal

28 Jan Schuurman

28 Tilly Melse-Ooms

28 Rian Biesterveld

29 Hanneke van Tulder

29 Bouwien Buijtenhuis

30 Esther van de Grift-de Bree

30 Henriëtte Wisse
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Trainingstijden recreanten

Looptraining

Maandag 09.15 - 10.45 uur
19.00 - 20.30 uur

A, B
A, B

Dinsdag 19.00 - 20.30 uur A, B, C, D
fitstart

Woensdag 09.15 - 10.45 uur
19.00 - 20.30 uur

A + B
A, B, C

Donderdag 19.00 - 20.30 uur D
fitstart

Zaterdag 09.00 - 10.30 uur A, B en C

Run4fun

Maandag 19.00 - 20.30 uur

Donderdag 19.00 - 20.30 uur

Powerwalking

Maandag 19.00 - 20.00 uur
19.00 - 20.30 uur

A 
B

Woensdag 09.15 - 10.30 uur A 

Zaterdag 09.00 - 10.00 uur
09.00 - 10.30 uur

A 
B

Nordic Walking

Dinsdag 19.00 - 20.30 uur

Woensdag 09.15 - 10.45 uur

Zaterdag 09.00 - 10.30 uur

‘Duinbraaiers’

Zondag 09.00 - 10.00 uur

D-Veteranen

Dinsdag 19.00 - 20.30 uur

Donderdag 19.00 - 20.30 uur

Zondag 09.00 - 10.30 uur

Opzeggen: schriftelijk vóór 1 juli of 1 december, uitsluitend 
bij Evert van ‘t Klooster ledenadministratie@avpijnenburg.nl

Categoriën en contributies

Lange afstand

Dinsdag 19.00 - 21.00 uur Wim van Dorresteijn

Donderdag 19.00 - 21.00 uur Wim van Dorresteijn

Zaterdag 09.15 - 10.45 uur Kees Suijkerbuijk

Benaming Geboortejaar Contributie
2015

Minipupillen = Pupil-
len D

2008/2009 150 €

Pupillen C 2007 161 € *

Pupillen B 2006 161 € *

Pupillen A 1e jaar 2005 161 € *

Pupillen A 2e jaar 2004 161 € *

Junioren D 1e jaar 2003 182 € *

Junioren D 2e jaar 2002 182 € *

Junioren C 2001 182 € *

Junioren B 1999/2000 187 € *

Junioren A 1997/1998 187 € *

Senioren 1980-1995 205 € *

Masters 1980 en eerder 205 € *

Recreant n.v.t. 159 €

Power Walk n.v.t. 159 €

Nordic Walk n.v.t. 159 €

Run 4 Fun 1995-2003 159 €

Gezinscontributie n.v.t. 483 €

Studentlidmaatschap Op aanvraag

Inschrijfgeld 15 €

* Wedstrijdlicentie Atletiek Unie inbegrepen.

De Atletiekunie gaat haar website vernieuwen! 
Je kan hierbij helpen door een enquête in te vullen. De resul-
taten van deze enquête gaan gebruikt worden bij de invulling 
en aanpassing van de website. 
• Enquête voor de fans: http://j.mp/EnqueteFans 
• Enquête voor de ouders: http://j.mp/EnqueteOuders
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C & B junioren

Maandag 19.00 uur 20.30 uur Marcel Klarenbeek, Jan Versteeg, Stef de Beer, 
Richard van Egdom

Donderdag 18.45 uur 20.00 uur Jan Versteeg, Stef de Beer, Richard van Egdom

Zaterdag 09.15 uur 10.30 uur Steef Biesterveld, Rob Jansen, Richard van Egdom

D junioren

Dinsdag 18.45 uur 20.00 uur Rob Land, Rene Camper

Donderdag 18.34 uur 20.00 uur Rob Land, Kevin Land

Zaterdag 09.15 uur 10.30 uur Rob Land, Rene Camper

Sprintgroep

Dinsdag 19.00 uur 20.30 uur Evert Wijers

Senioren / junioren A/B

Maandag baan 19.00 - 21.00 uur Jan Versteeg

Dinsdag baan 19.00 - 20.30 uur Evert Weijers op invi-
tatie

baan sprinttraining 
D, C, B en A junioren

19.00 - 20.30 uur

baan milatraining 19.00 - 20.30 uur Ben Kersbergen op 
invitatie

Donderdag baan 19.00 - 21.00 uur Ben Kersbergen 06-15951167

Zaterdag cross 09.15 - 10.45 uur Verticale groep

Geboortejaar Categorie Trainingstijd Trainer

2007/2008 C/D pupillen Woensdag baan  15.00 – 16.15 uur Henny 

Zaterdag baan  09.15 – 10.30 uur Henny 

2006 B pupillen Woensdag baan  17.00 – 18.15 uur Susanne 

Vrijdag  baan    17.00 – 18.15 uur Susanne 

2004/2005 A pupillen Maandag baan        17.45 – 19.00 uur Tim

Vrijdag baan    17.00 – 18.15 uur Tim 

Trainingstijden Pupillen vanaf 1 april 2014 – 30 september 2015 (zomerseizoen)
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Bestuur

Voorzitter Evert ten Kate Chalonhof 2, 3762 CS Soest 035 6029018

Vice-voorzitter

Secretaris Adry de Klein Klaarwaterweg 77, 3762 XV Soest 035 6018811

Tweede secretaris Elly van Veen Cimbaal 18, 3766 EW Soest 035 6021820

Penningmeester Rob van Beek Turfstreek 179, 3766 HV Soest 035 6023467

Lid algemeen Paul Romein Ferd. Huycklaan 2a, 3768 HX Soest 035 6011067

Accommodatiebeheerder Jan Veen Weegbreestraat 34, 3765 XW Soest 035 6017313

Lid namens Wedstrijd Atletiek Commissie Edgar Cukier Eemstraat 6, 3764 DE Soest 035 6017421

Lid namens Wedstrijd Org. Commissie

Lid namens Jeugd Commissie

Lid namens Train. Comm. Recr. Loopgr. André van Zadel Valeriaanstraat 47, 3765 EJ Soest 035 6021560

Lid namens  Commissie Wisselend: Gé van Zal / 035 6011722

Leo Kortekaas 035 6012448

Contact AV Pijnenburg

Ereleden
Leden van verdiensten

Nelleke Boissevain, Hans Moerman, Ad Smits, Jan Veen en René van Zee
Gerard van den Berg, Marga Boeren, Gerard Boeren, Herma Boonstra, Marion van den Broek, Ria van den Broek, 
Everhard van Dijk, Wim van Dorresteijn, Dymen van Emst, Anton Gebbink, Chris Hulstede, Marga Hulstede, Ben 
Kersbergen, An Klarenbeek, Wim Klarenbeek, Anita Klifman, Evert van ’t Klooster, Leo Kortekaas, Wim van Leek, Elly 
Moerman, Loes Nel, Dick den Oude, Henny Pot, Ineke Schoemaker, Herman Schoemaker, Simon Schreur, Piet Valk, 
Trees Veen, Marianne Verwoert, Joke van Zal en Gé van Zal

Trainsters en trainers
Loopgroepen

Harry Beurskens 033 - 48 06869 

Rian Biesterveld 035 - 60 17239 

Steef Biesterveld 035 - 60 17239 

Herma Boonstra 035 - 60 20226 

Trudy van den Brink 035 - 62 80992

Ad van den Brul 035 - 60 15602 

Rina van den Brul 035 - 60 15602 

Etty Drenth 0346 - 213 536 

Jur Elzinga 035 - 60 21605

Liek Emous 035 - 75 15256 

Dymen van Emst 035 - 60 17028 

Anton Gebbink 035 - 60 20292

Marieke Geerligs 035 - 54 45084 

Hans van Hees 035 - 60 26618 

René Hilhorst 035 - 60 25474 

Chris Hulstede 035 - 60 11470

Frans Jansen 035 - 60 23609 

Anouk van Keken 035 - 60 11545 

Jos van Keken 035 - 60 21940 

Patrik Kleinegris 035 - 60 13260 

Jos Kleverlaan 035 - 60 30554 

Anita Klifman 035 - 60 23848 

Co Limburg 035 - 60 21271 

Loes Nel 035 - 60 10747 

Yvonne Sebel 035 - 60 37373 

Nordic Walking

Rina van den Brul 035 - 60 15602

Ingeborg Dijke 035 - 60 28165

Dymen van Emst 035 - 60 17028 

Joke Hamersveld 035 - 52 61360 

Chris Hulstede 035 - 60 11470

Jos van Keken 035 - 60 21940

Loes Nel 035 - 60 10747 

Caroline van der Salm 030 - 22 93075 

Wil Suiker 035 - 60 25284 

Jan Veen 035 - 60 17313 

André van Zadel 035 - 60 21560 

Power Walking

Rina van den Brul 035 - 60 15602

Marjan van Etten 035 - 60 25106 

Joke Hamersveld 035 - 52 61360 

Lidy van Herwaarden 035 - 60 14314 

Sacha Hilhorst 035 - 60 25474 

Chris Hulstede 035 - 60 11470

Marga Hulstede 035 - 60 11470 

Jos van Keken 035 - 60 21940

Wedstrijd

Wim van Dorresteijn 035 - 60 20727

Ben Kersbergen 035 - 50 90770

Verticale groep zaterdagmorgen

Kees Suijkerbuijk 06-36044389

Rob Jansen 06-51962228

Steef Biesterveld 06-27038050

Rob Land 06-54224181

Erna Tiggelman 035 - 60 23271 

Piet Valk 035 - 60 13423 

Jan Veen 035 - 60 17313 

Wim van de Veen 035 - 60 23245 

Annet Verhoeven 035 - 60 11411 

Frans Verweij 035 - 60 19946

Frans Wisse 035 - 60 21703

André van Zadel 035 - 60 21560 

Gé van Zal 035 - 60 11722 

Marlon van Zal 035 - 60 21605 

Silvia van Zomeren 035 - 60 18580 

Lange afstand

Wim van Dorresteijn 035 - 60 20727

Kees Suijkerbuijk 06-36044389
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Clubblad Stretcher - redactie - kopij - advertenties: redactie@avpijnenburg.nl

Ria van Egdom Fazantpad 49, 3766 JH Soest 035 6020122 ria.van.egdom@casema.nl

Ton van der Hoeven Bazuin 49, 3766 EX Soest 035 6019435 t.vd.hoeven@gmail.com

Ria Konter Turfstreek 31, 3766 HR Soest 035 6020082 ria.konter@kpnmail.nl

Verna Meeuwissen Choristenpad 71, 3766 BB Soest 035 6035635 vernameeuwissen@hotmail.com

Distributie

Ton van der Hoeven Bazuin 49, 3766 EX Soest 035 6019435 t.vd.hoeven@gmail.com

Evert van ‘t Klooster Beckeringhstraat 54, 3762 EX Soest 035 6021919

Druk

Neoprint Dorresteinweg 58, 3762 KK Soest 035 6013255 niels@neoprint.nl

Wedstrijdsecretariaat: pupjunwedsecretariaat@avpijnenburg.nl

Pupillen/junioren Ilse land De Genestetlaan 16 Soest 035 6033464

Geertje Bos Dr. ’S Jacobstraat 29, Soest 06-25083954

Pupillen Charlotte 
Legall Melendez

Obrechtstraat 19 , Soest  035-6286181
06-40454387

AB en Senioren:   
 

Vincent Hofmann Jachthuislaan 51, Soest 
(uitwedstrijden)

035 5430677 vhofmann@hotmail.com

Lange afstandsgroep:
Jurycoördinator 

René Braaksma Zwaluwenweg 20, Soest 035 6219094 juco@avpijnenburg.nl

Ledenadministratie: ledenadministratie@avpijnenburg.nl

Evert van ‘t Klooster Beckeringhstraat 54, 3762 EX Soest 035 6021919

Contributie-inning - penningmeester

Rob van Beek Turfstreek 179, 3766 HV Soest  035 6023467

Postadres secretariaat AV-Pijnenburg

T.a.v. Elly van Veen Postbus 3007, 3760 DA Soest

Accommodatie AV-Pijnenburg

Gelegen aan Wieksloterweg o.z. 10 in  Soest 035 6010434

Coördinator reanimatiecursus Loesnel@gmail.com

Loes Nel Turfstreek 219 Soest 035 6010747

Postadres Secretariaat Sylvestercross

Postbus 555 3760 AN Soest

Vertrouwenspersoon

Monique Smits Beckeringhstraat 52, 3762 EX Soest 035 6022552   privé 
035 6036450   werk

Klachtencommisie

Ad Smits Korte Ossendam 40, 3768CT Soest 035 6014980

Gudula Stouthamer Scalmeijerpad 20, 3766CE Soest 035 6010923

Reclameborden - sponsoring

Vacature

Materialenbeheer

Herman Schoemaker Braamweg 89, 3768 CE Soest 035 6024802

Communicatiemedewerker

Rob Land Krekel 11 Soest                 035 6037879

Webmaster

Chris Hulstede webmaster@avpijnenburg.nl
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Oud papier  
Piet Valk  Gemshoorn 58 Soest 035 6013423

Wedstrijd athletiekcommissie
wac@avpijnenburg.nl

Edgar Cukier (vz) Eemstraat 6 Soest 035 6017421

Vincent Hofmann Jachthuislaan 51 Soest 035 5430677

Else Lagerweij Christinalaan 13 Soest 06 29223710

Kees Suijkerbuijk Schoutenkampweg 161 Soest 035 6030515

Wedstrijd organisatiecommissie v_woc@pijnenburg.nl

Kees van den Eshof Stationsweg 12 Soest 035 5420408

Evert van ´t Klooster Beckeringhstraat 54 Soest 035 6021919

Michiel Kuper Weegbreestraat 463 Soest 035 6014091

Gerda Nouwen Dr. ’s Jacobsstraat 25 Soest 035 6026429

Philip Parlevliet Claroenstekerpad 27 Soest 035 6016096

Henk-Jan Reefman Titus Brandsmastraat 46 035 8800793

Activiteitencommissie

Ingrid Blokzijl Den Blieklaan 39 Soest 035 6015800

Marga Boeren Schoutenkampweg 36 Soest 035 6021171

Marga Hulstede Choristenpad 38 Soest 035 6011470

Henny van Leek Beukenlaan 48 Soest 035 6010349

Ineke Schoemaker Braamweg 89 Soest 035 6024802 

Jeugdcommissie
v_jc@avpijnenburg.nl

Titus Blom (vz) Choristenpad 53 Soest 035 6028165

Steef Biesterveld 
(vv)

Herdersstaf 5 Soest 035 6017239

René Braaksma Zwaluwenweg 20 Soest 035 6219094

Marion v. Dorresteijn Koninginnelaan 21 Soest 035 6013105

Vincent Hofmann Jachthuislaan 51 Soest 035 5430677

Charlotte Legall 
Melendez

Obrechtstraat 19 Soest 035 6286181
06 40454387

Rob Land Krekel 11 Soest 035 6037879

Henny Pot Hommel 66 Soest 035 6024228

Commissies 
Commissie Baanwedstrijden

Junioren/senioren-
wedstrijden

baanwedstijden@avpijnenburg.nl

Pupillen/clubkampi-
oenschappen

pupjunwedsecretariaat@avpijnenburg.nl

Jurycoördinator 
René Braaksma

juco@avpijnenburg.nl

Martha Blauw Jeneverbesweg 9 Soest 035 6019127

Alice van de Beek Gerrit vd Veenstraat 58 
Soest

035 6035915

Richard van Egdom Rietkreek 7 Amersfoort 033 4552904

Ilse Land De Genestetlaan 16 Soest 035 6026648

Geertje Bosch Dr. ’S Jacobstraat 29 Soest 035 6026648

Jasper Smits Leeuwerikweg 32 Soest 035 6024472

Barhoofden
barhoofden@avpijnenburg.nl

Marga Boeren Schoutenkampweg 36 
Soest

035 6021171

Gert de Bree Van Lenneplaan 16 
Soest

035 6016118

Wim van Dijk Houtsnijderpad 14 
Hoogland

033 2585572

Jos van Keken Dr s’Jacobstraat 13 
Soest

035 6021940

Wim van Leek Beukenlaan 48 Soest 035 6010349

Wim Rademaker Kerkpad NZ 6 Soest 035 5770871

Ton Ruepert Eigendomweg 85 Soest 035 6030200

Herman Schoemaker Braamweg 89 Soest 035 6024802

Ineke Schoemaker Braamweg 89 Soest 035 6024802

Frans Verweij Pijperpad 50 Soest 035 6019946

Joke van Zal T. Brandsmastraat 16 
Soest

035 6011722

Kantinecommissie
kantine-commissie@avpijnenburg.nl

Gé van Zal (vz) T. Brandsmastraat 16 Soest 035 6011722

Gerard Boeren Schoutenkampweg 36 Soest 035 6021171

Leo Kortekaas Ericaweg 11 Soest 035 6012448

Philip Parlevliet Claroenstekerpad 27 Soest   035 6016096

Technische commissie recreatieve loopgroepen TCRL
vz.tcrl@avpijnenburg.nl

André van Zadel (vz) Valeriaanstraat 47 Soest 035 6021560

Marieke Geerligs Meidoornweg 20, Soest 035 5445084

Joke van Hamersveld Gems 54, Huizen 035 5261360

Frans Verweij Pijperpad 50, Soest 035 6019946

Marlon van Zal Beetzlaan 78, Soest 035 6021605

Jeugdactiviteitencommissie

Rian Biesterveld Herderstaf 5 Soest 035 6017239

Marianne Jansen Kolonieweg 2F Soest 035 6023671

Henny Pot Hommel 66 Soest 035 6024228

Vacature

Organisatie schoolsportdagen

Marga Boeren Schoutenkampweg 36 
Soest

035 6021171

Ria van den Broek Gemshoorn 19 Soest 035 6026259

Anita Klifman Patrijsgang 6 Soest 035 6023848

Mirjam Kortekaas Ericaweg 11 Soest 035 6012448

Henny Pot Hommel 66 Soest 035 6024228

Nees Pot Hommel 66 Soest 035 6024228
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De Stretcher digitaal in kleur ontvangen?

Mail naar 
ledenadministratie@avpijnenburg.nl

Bardiensten zaterdagen 

Bij verhindering s.v.p. onderling ruilen!!!

tot en met 8 augustus 2015

Sluitingsdata inleveren kopij:

maandag 8 juni, 31 augustus en 30 november

Advertentietarieven Stretchter

4x per jaar zwart A4 € 215 4x per jaar zwart ½ € 110 4x per jaar zwart ¼ € 70 Tussentijdse veranderingen in de tekst van de advertentie 
zijn per uitgave altijd mogelijk. 
Naast plaatsing van een advertentie in zwart-wit is het in 
zeer beperkte mate mogelijk ook een adverten ie in kleur te 
plaatsen. De tarieven hiervoor bedragen: 
4x per jaar A4 € 300 en 4x per jaar ½A4  € 165.

3x per jaar zwart A4 € 180 3x per jaar zwart ½ €  90 3x per jaar zwart ¼ € 60

2x per jaar zwart A4 € 120 2x per jaar zwart ½ €  60 2x per jaar zwart ¼ € 40

1x per jaar zwart A4 €   60 1x per jaar zwart ½ €  30 1x per jaar zwart ¼ € 20

De Stretcher ... ziet vooruit op het komende kwartaal en kijkt terug op het afgelopen kwartaal.

Barhoofd Vrijwilligers Telefoon Vrijwilligers Telefoon

mrt 21 Herman Schoemaker Ilse de Wolf 6023788 Marie Hornung                        

28 Philip Parlevliet Joyce Haije                  06 42510173  Jos Bloem              06 38062933

apr 4 Wim van Leek José van Dalen 6029134 Jan Schuurman 5880360

11 Gerard Boeren Nelleke Knopper 6025957 Hilda v d Heiden 6010139

18 Wim van Dijk Nelly van de Boon 6035815 Marga Bos 6016883

25 Leo Kortekaas Marianne Verwoert 06 15616453 Joke Sax 6022712

mei 2 Ton Ruepert Philip Parlevliet 6016096 Fenna Valk 6016096

9 Marga Boeren Ivonne Berenschot 06-39025505 Willy Versteegh 6013156

16 Herman Schoemaker Marijke Bax 6019128 Annemarie Bekker   06 41230895

23 Philip Parlevliet Anneke Dijkman 6022218 Jacqueline Greven 6037858

30 Wim van Leek Jacqueline v. Harmelen 033 4757031 Yvonne Lip 6024209

jun 6 Gerard Boeren Ben Mobach 0346 213351 Ardi Brouwer 6019674

13 Wim van Dijk Joke Sax 6022712 Els Klemann 6017814

20 Ton Ruepert Nelly v d Boon 6035815 Kaj Untersalmberger 0334555329

27 Leo Kortekaas Ton v. Daatselaar 6010384 Els Hindriks 6037095

Jul 4 Marga Boeren Ria Hol 0343 431590 Marleen Stolk 6025862

11 Herman Schoemaker Trudy v. d. Deijssel 7070458 Nelly v d Waal 6018896

18 VAKANTIE SLUITING

25 VAKANTIE SLUITING

aug 1 VAKANTIE SLUITING

8 Philip Parlevliet Petra Houtman 6029113 Conny Mout 6011804

Voor assistentie in de kantine zoeken we weer een aantal vrijwilligers.
Zowel op dinsdagavond als op donderdagavond kunnen we extra mensen gebruiken.

Eens in de 8 tot 10 weken wordt je dan ingeroosterd.
Voel je hier iets voor, meldt je dan aan bij de kantinecommissie.
Stuur even een berichtje naar: kantine-commissie@avpijnenburg

Bij voorbaat dank.



Samen sterker

www.rabobank.nl/sbe

Rabobank Soest Baarn Eemnes steunt de sporten waar we allemaal graag naar

kijken, maar ook de sporten waar iedereen aan mee kan doen. Daarom sponsoren we

met trots A.V. Pijnenburg.

Sport inspireert en verbindt.

voor
iedereen.

Sport
mogelijk
maken


