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Van de jeugd moeten we het hebben. Dit stelt Ton van der Hoeven in zijn stuk “AV Pijnen-
burg, Atletiek of niet?” Onze jeugd beoefent nog wél onder meer de disciplines horden, 
hoogspringen, verspringen, kogelstoten en vortexwerpen. Bij de volwassenen is er niemand 
meer die een andere atletiekdiscipline beoefent dan (hard)lopen. Mogen we onszelf nog wel 
atletiekvereniging noemen of zijn we 'slechts' een loopsportclub? Wat vind je zelf?

En nog veel meer jeugd in deze Stretcher. Blije gezichten tijdens de finale van de regionale 
crosscompetitie. Maar ook heel koude gezichten! Lees het verslag van dit geweldige evene-
ment.

Junioren! Schrijf je nú in voor het juniorenkamp en zet alvast de datum van de op handen 
zijnde filmavond in je agenda.

Voor de tweede keer wordt er een AV Altis / AV Pijnenburg marathontraining georganiseerd.  
In deze Stretcher kun je alles lezen over de veelbelovende start van dit nieuwe traject.
En natuurlijk niet alleen deze praktische zaken, er is ook een verslag van de Algemene Leden 
Vergadering en je leest waarom de Noodwacht stopt.

Namens de redactie, 
Ria Konter
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Zondag 11 maart 2018 is Hans Kleinekoort overleden.

Hans was een veelbesproken bekende voor veel oudgedienden binnen onze 
vereniging. Zijn inzet was altijd met veel overtuiging en elan.

Ook is Hans een periode voorzitter geweest van onze mooie vereniging. Als 
sporter was Hans de laatste jaren vooral bekend van zijn vele marathons.

De uitvaart heeft plaatsgehad op maandag 19 maart in het crematorium 
Zuiderhof.
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Voor een bestuur altijd even een drukke tijd. Allerlei zaken die 
rond de ALV geregeld moeten worden. Afgelopen dinsdag 3 april 
2018 hebben 44 leden zich verdiept in het door de vereniging 
gevoerde beleid en daar weer de goedkeuring aan gegeven voor 
het komende jaar.

Dit voorjaar weer genoten van een prima georganiseerde jeugd-
crossfinale. Meer dan 1200 jongeren uit heel Nederland die het 
nationaal kampioenschap beslechtten in onze duinen. Compli-
menten aan alle vrijwilligers die de koude wind weerstonden.
Van de gemeente ontvingen we in februari onze nieuwe drank-
vergunning, die is weer helemaal up-to-date.

Van de voorzitter

Het is weer het seizoen van de voorjaarsmarathons waar 
een aantal leden hard voor heeft getraind. Benieuwd naar de 
resultaten.

In deze Stretcher ook een oproep om met teams weer eens 
mee te doen met de Eemmeerloop. Gezellig om daar met veel 
Pijnenburgteams te lopen. Winnen hoeft niet het doel te zijn.

Adry de Klein

Ongeveer acht jaar hebben vrijwilligers noodwachtdiensten 
gedraaid. Doel was om in geval van een hartprobleem in een 
onderweg zijnde loopgroep snel een AED ter plaatse te brengen. 
In zo’n geval belt de trainer de noodwacht. De noodwacht zit 
klaar in het clubhuis, stapt met de AED op de mountainbike en 
spoedt zich ter plaatse.

In die periode heeft zich gelukkig geen calamiteit voorgedaan. 
Maar deze vrijwilligers hebben wel extra zekerheid gecreëerd voor 
heel veel lopers. Maar de situatie is verander door:

• Tekort aan vrijwilligers: het is lastig voldoende mensen bereid 
te vinden noodwachtdienst te draaien.

• Leeftijd/conditie van de noodwachters: ook noodwachters 
worden elk jaar een jaar ouder. 

• Onzekerheid bij trainers: Trainers geven in toenemende mate 
aan dat ze slecht kunnen aangeven waar ze precies in het 
bos zitten.

Noodwacht stopt

We hebben als bestuur geconcludeerd dat er te weinig zeker-
heid is dat een noodwachtoproep nog succesvol verloopt. Er 
kan gewoon teveel misgaan en dan is er achteraf mogelijk 
veel schuldgevoel bij noodwacht of trainer.

We blijven zoeken naar alternatieven om te voorzien in een 
AED ter plekke. Trainers hebben veelal een app op hun tele-
foon waarop openbaar beschikbare AED’s staan.
Jij als loper zou die app ook op je telefoon moeten hebben. 
(EHBO-app van Rode Kruis in iStore/Playstore).
Initiatieven met drones blijken nog niet operationeel inzet-
baar, maar we volgen deze wel.

Voor dit moment vooral dank aan alle vrijwilligers die met 
elkaar jaren de noodwacht hebben gedraaid. Bijzonder 
dank aan Rob Goudriaan, onze veiligheidscoördinator die de 
noodwacht jaren georganiseerd heeft en Paul Romein die 
vooral de technische invulling heeft gerealiseerd.

Adry de Klein
Bestuur AVP

Ook u koopt waarschijnlijk met regelmaat iets via Internet. 
Nieuwe loopschoenen, een hartslagmeter, maar ook gewone 
kleding, schoenen, telefoons. Veel wordt tegenwoordig met een 
aantal muisclicks besteld, en de volgende dag bij u aan de deur 
geleverd.

U kunt met die clicks ook uw atletiekvereniging sponsoren. Af-
hankelijk van de website waarop u koopt, gaan er dan een aantal 
procenten van het aankoopbedrag naar de vereniging. U betaalt 
daarvoor geen cent meer. Als het genoeg oplevert, betaalt u 
uiteindelijk wel minder contributie.
Het werkt simpel als volgt.

U wilt bijvoorbeeld iets bestellen op de webshop van Booking.
com, Hunkemoller of BOL.com.

Koop via Sponsordeals-pagina en steun Pijnenburg

U gaat dan naar de pagina 
http://sponsordeals.nu/av-pijnenburg/, clickt op de betreffen-
de webshop, en u doet uw aankoop. En vervolgens ontvangt 
de vereniging een kleine provisie. Uiteindelijk kan dat voor de 
vereniging optellen tot een flinke bijdrage.
Over een jaar gaan we evalueren hoe het bevalt, en hoeveel 
het oplevert.

Adry de Klein
Voorzitter
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Veel blije gezichten tijdens de finale crosscompetitie 2018

Onder erbarmelijke weersomstandigheden verschenen in 
twintig categorieën de beste lopers uit Noord- en Zuid-Holland, 
Flevoland en Utrecht in onze prachtige Soester duinen aan de 
start. Allemaal uiterst gemotiveerde lopers die werden bijge-
staan door wedstrijdleider Jasper Smits. 

Trots namen alle deelnemers de bekers en medailles in ont-

vangst. De bijgevoegde foto’s tonen het beeld van blije gezich-
ten, maar ook het doorstane gevecht met de natuur dat  een 
forse invloed had op de prestaties. 

Na felicitaties en soms troost  van begeleiders ging elke loper 
trots huiswaarts met het behaalde persoonlijke resultaat!

Redactielid: Ria van Egdom
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Sinds begin dit jaar heb ik officieel het stokje als jurycoördinator 
overgenomen van René. Dit houdt in dat ik nu verantwoordelijk 
ben voor de indeling en het werven van juryleden bij zowel 
uitwedstrijden als thuiswedstrijden. Daarnaast regel ik met 
de Atletiekunie het aanbod van cursussen voor officials voor 
onze vereniging. Omdat dit best een pittige klus kan zijn, doe 
ik dit samen met Luc van Wessel. Samen proberen we iedere 
wedstrijd weer een goede indeling van juryleden en hulpouders 
te maken. 

Wij hebben de laatste tijd veel vragen ontvangen waarom 
ouders niet met groepen mee kunnen lopen als jurylid. De 
verklaring hiervoor is simpelweg dat wij op die manier niet ge-
noeg ouders/juryleden hebben voor iedere groep en het zo dus 
onoverkomelijk wordt om de indeling per onderdeel te maken. 
Wij snappen dat dit niet de meest ideale manier is, en om dit te 
voorkomen hebben wij uw hulp nodig!

Oproep juryleden
Om deze roosters zo gunstig mogelijk voor eenieder te kunnen 
maken, hebben we gewoon meer gediplomeerde juryleden no-
dig. Dit kost je als ouder slechts drie keer een avond, waarna je 
de juryaantekening ontvangt. Hierdoor wordt het voor ons veel 
makkelijker om mensen halve dagen in te roosteren of met de 
groepen mee te laten lopen. De volgende cursus zal pas rond 
oktober plaatsvinden. Als u het leuk zou vinden hieraan deel te 

Wat / wie is en doet de juco?
nemen en jurylid te worden, kunt u dit laten weten door ons te 
mailen naar: juco@avpijnenburg.nl.

Wij hopen op uw aanmeldingen en gaan enthousiast het baan-
seizoen tegemoet.

Met sportieve groet,
Stefan Smits en Luc van Wessel, Jurycoördinatie AV Pijnenburg

Fotografe: Ria van Egdom
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Kunnen jullie je het juniorenkamp van vorig jaar nog herinneren? Weerwolven rond het kampvuur, allemaal verschillende spellen 
en natuurlijk de casinoavond! 
Er werd fanatiek gesport en ook veel lol gemaakt. 

Met veel plezier kunnen we aankondigen dat de inschrijving voor het juniorenkamp 2018 is geopend. Het kamp vindt plaats in het 
weekend van 5, 6 en 7 oktober. Je kunt je inschrijven via de website van AV Pijnenburg (http://www.avpijnenburg.nl/junioren-
kamp/). Hier komt ook alle informatie op te staan. Wacht niet en schrijf je meteen in! Ook de atleten van R4F mogen mee!

Rik Barlo

Juniorenkamp 2018
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Kika
Marathon van New York
Elke drie dagen sterft er in Nederland een kind aan kanker. Dit 
moet anders! 
 
Daarom ga ik samen met Esmée Braam geld ophalen voor KiKa 
door de marathon van New York te lopen op 4 november 2018! 

Ooit ben ik begonnen met hardlopen omdat mijn moeder, Liek 
Emous, zich veel inzette voor AV Pijnenburg. Van kleins af aan heb ik ook elk jaar meegedaan aan de Sylvestercross, waar een 
beetje mijn 'hardloopkoorts' is begonnen. Een grote droom was om ooit de marathon van New York te lopen, en dan het liefst voor 
een goed doel. Dat is precies wat ik dit jaar hoop te realiseren. 

Voor KiKa, stichting KInderenKAnkervrij, zijn we nu bezig om sponsorgeld op te halen met als doel het onderzoek naar kinderkan-
ker te verbeteren, zodat 95% van de kinderen met kanker zal genezen. Op dit moment is dit slechts 75%; dat moet en dat kán 
beter! Als co-assistenten in het ziekenhuis zien we de gevolgen van deze verschrikkelijke ziekte voor kinderen en hun omgeving. 
Elke week krijgen tien kinderen in Nederland kanker, waarvan één op de vier het niet haalt. 
 
Om deze droom te verwezenlijken, hebben we jullie hulp nodig! Ons doel is om minimaal € 15.000,- op te halen voor KiKa. Wij zijn 
blij met elke bijdrage voor ons team “Go Go Co”!
 
Alle informatie over het event en de mogelijkheid tot sponsoring zijn te vinden via de onze KiKa pagina: 
 
https://www.runforkikamarathon.nl/go-go-co                                                               Alvast heel erg bedankt!     Yara van Dijk
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Zoals jaarlijks het geval is gelden er in de vakantie-
periode aangepaste openingstijden van de kantine.

De kantine is gesloten van maandag 16 juli t/m 
vrijdag 10 augustus.

In de periode van 11 augustus t/m 31 augustus 
is de kantine alleen open op woensdagochtend, 
woensdagavond en zaterdagochtend. Echter op 
woensdagavond 22 augustus is de kantine ook 
gesloten. U kunt die avond dan meedoen aan de 
Gildeloop of de deelnemers daaraan aanmoedigen. 

Vanaf zaterdag 1 september bent u op de gebruike-
lijke tijden weer welkom in de kantine.

De kantinecommissie

Openingstijden kantine in de vakantieperiode

C en D pupillen aan de startlijn
Eneas (D-pupil) in volle galop op weg 
naar het podium 

Podium D-pupillen jongens, met 
Eneas rechts

Ook nu in de kantine: 
klein bedrag, 
pinnen mag!

Vrolijke beelden tijdens de BAV-wintercup. Zie ook de omslag.

BAV-Wintercup 21 januari
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AV Pijnenburg, Atletiek of niet?

Atletiek is een aloude sport waar de sporters (atleten) individu-
eel of in groepen presteren. Atletiek wordt wel 'de moeder der 
sporten' genoemd, omdat het de menselijke basisbewegingen 
(lopen, springen, werpen) omvat. De sport kent een aantal 
sportieve disciplines, zoals diverse loopvormen, Hoogspringen, 
Verspringen, Hink-stap-springen, Polsstokspringen, Kogelsto-
ten, Kogelslingeren, Speerwerpen, Discuswerpen.

Van een atletiekvereniging mag dan worden verwacht dat al 
deze disciplines - of in elk geval de meeste ervan - worden 
beoefend. In de laatste jaren is dit echter flink verwaterd en 
dit valt waar te nemen bij zeer veel atletiekverenigingen in 
Nederland. 

Hetzelfde kan worden gezegd van de AtletiekUnie: deze af-
ficheert zich als:

‘De overkoepelende organisatie van een groot aantal atletiek- 
en loopverenigingen in Nederland’.

Opvallend is de toevoeging ‘loopverenigingen’. In deze om-
schrijving zien we zo al een vrij fors accent liggen bij loopspor-
ten. Waar blijven dan die andere ó, zo mooie atletiekdiscipli-
nes? Zelfs op televisie worden sportuitzendingen over atletiek 
gedomineerd door optredens van onze bekende topatleten 
Dafne Schippers, Sifan Hassan en Churandy Martina, allen 
hardloopsporters. Maar wie kent er eigenlijk: 
Eelco Sintnicolaas, polsstokhoog-springen; Anouk Vetter, speer-
werpen; Melissa Boekelman, kogelstoten; Erik Cadee, kogelsto-
ten, discuswerpen? 

Ook bij onze vereniging is hetzelfde verwaterde beeld herken-
baar: bij onze volwassen leden is er niemand(!) die een andere 
atletiekdiscipline beoefent dan één of meerdere van de loop- 
en wandelvormen.

Onder de jongere leden, - jeugd, pupillen -, vinden we nog 
slechts enkelen die bijvoorbeeld speerwerpen of een oefen-
vorm hiervan, of hoog- of verspringen. Onze polsstokspringfa-

ciliteit wordt uiterst zelden benut, slechts wanneer bijvoorbeeld 
een enkele keer een atleet van buiten op uitnodiging een clinic 
Polsstokspringen komt geven.
Gelukkig zijn er nu de Nationale A-Games, die speciaal voor de 
A-pupillen uit heel Nederland worden georganiseerd! Tijdens 
deze wedstrijden die op 28 mei aanstaande, alweer voor de 
zesde keer, plaatsvinden op onze eigen atletiekaccommodatie 
en óók nog eens georganiseerd worden door onze eigen vereni-
ging, is er aandacht voor de disciplines 60 mtr.sprint, 1.000 mtr. 
hardlopen, 60 mtr. horden, hoogspringen, verspringen, kogel-
stoten en vortexwerpen. Dus méér dan alleen loopvormen. Van 
de jeugd moeten we het hebben! 

Helaas geven wij als volwassenen in dit opzicht niet bepaald 
het goede voorbeeld. Wij springen niet hoog of ver, wij werpen 
geen speer of discus. Het wordt ons ook niet actief door de 
vereniging aangeboden, ondanks alle beschikbare materiaal. 
Hier zitten we met het kip-eiverhaal: Er is geen aanbod, daarom 
vraagt niemand er om; er is geen vraag, dus waarom dan aan-
bieden? En zo ontstaat de situatie dat, zodra de speerwerpen-
de, vérspringende, kogelstotende jeugd wat ouder wordt of een 
beter niveau bereikt, zij afhaakt, omdat er binnen de vereniging 
onvoldoende aandacht is voor deze toch zo mooie disciplines. 
Want: geen gespecialiseerd trainingsaanbod op passend niveau, 
en géén uitdagende, volwassen voorbeelden!

Mag onze vereniging, die toch duidelijk véél meer loopsporters 
kent dan atleten in de overige atletiekdisciplines, zich nog wel 
atletiek-vereniging noemen? Of zijn we ‘slechts’ een loopsport-
club en moeten we ophouden met onszelf chic te benoemen als 
atletiekvereniging?

We moeten ons hierover eens ernstig op het hoofd krabben!

Ton van der Hoeven

Op maandagavond 29 januari kwam ik na 
de training binnen en zag dit tafereel. Een 
hele groep, welke??, las de Stretcher!! 
Vond ik een mooi gezicht.

Joke van Hamersveld

De nieuwe Stretcher!
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Van een GROTE renovatie tot een 

kleine reparatie 

RMTotaalOnderhoud staat garant voor kwaliteit en service!

06 23 46 44 42  
info@rmtotaalonderhoud.nl 

www.rmtotaalonderhoud.nl

Vraag om een vrijblijvend advies!

RMtotaalonderhoud
Ronald Marsman
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In een vereniging zijn de leden de baas. Zij stellen een bestuur 
aan dat voor hen de vereniging door het jaar heen bestuurt. 
Minimaal één keer per jaar legt het bestuur daarom weer ver-
antwoording af aan die leden, zodat we met z’n allen kunnen 
volgen dat het gaat zoals wij dat willen.

Dinsdag 3 april was het weer zover.
Met 44 aanwezige leden hebben we in goede sfeer in ongeveer 
anderhalf uur met elkaar het jaar doorgenomen. Iedereen heeft  
de vergaderstukken in de mail gehad via een nieuwsbrief op 19 
maart.

De vergadering is gestart met een aantal inhoudelijke mede-
delingen. Daarin kwamen onder andere de stand van zaken 
ten aanzien van de relatie AVPijnenburg-Sylvestercross, de 
Noodwacht, het huurcontract met de gemeente aan de orde.
Het financiële reilen en zeilen van de vereniging kwam vervol-
gens aan de orde. 
2017 is met een kleine plus afgesloten en er zijn wat kostenpos-
ten die naar de toekomst oplopen. De kascontrolecommissie, 
die namens ons allen het financiële bestuur toetst, geeft in een 
aanbeveling aan dit goed te in de gaten te houden. De balans 
en de verantwoording is door de vergadering goedgekeurd. Ook 
met de begroting was men mee akkoord. Er waren wat vragen 
over door het bestuur doorgevoerde vereenvoudigingen in de 
boekhouding. We willen het als bestuur zo simpel mogelijk hou-
den, maar toch met z’n allen goed inzicht hebben.  

De wisselingen in de diverse commissies zijn besproken. Som-
mige commissies zitten dringend om versterking verlegen. 

De jaarlijkse ledenvergadering

Zonder vrijwilligers geen Gildeloop, noodwacht, of koffie na de 
training.

Na de pauze zijn de reglementen van de vereniging besproken. 
Op 25 mei wordt een nieuwe privacywet van kracht. Om met 
elkaar de dingen te kunnen blijven doen, die je als atletiekver-
eniging wil doen, is een Beleid Persoonsgegevens vereist. Dat is 
een reglement waarin we met elkaar aangeven hoe wij met per-
soonsgegevens moeten en mogen omgaan. We mogen elkaars 
persoonsgegevens gebruiken om contributie te innen, wedstrij-
den en trainingen te organiseren, vrijwilligers voor de parcours-
wachten bij te houden, maar we mogen elkaars gegevens niet 
doorgeven aan een dating-site. Ook niet als dat geld opbrengt.

Het reglement is vastgesteld. Daarmee geldt het voor de leden-
administratie maar is ook voor iedereen een houvast wat je wel 
en niet mag. Je vindt het beleid op de site: 
http://www.avpijnenburg.nl/bescherming-persoonsgegevens/.

Ik was formeel interim-voorzitter voor een jaar, en vormde met 
Gijs van der Scheer en Margreet Teuben een driemansbestuur. 
Ik ben nu door de vergadering benoemd tot voorzitter tot 2020, 
en ook Edgar Cukier is formeel benoemd tot bestuurslid. Hij 
draaide al sinds november vorig jaar mee.
Daarmee zijn nu vier van de zes bestuursplekken ingevuld. We 
zitten nog best verlegen om iemand die de Secretaris-rol wil 
gaan vervullen of ondersteunen.

Kees Suijkerbuijk is benoemd tot lid van verdienste. Kees is al 
zo’n 20 jaar in allerlei rollen als vrijwilliger actief. Omdat Kees 
tijdens de ALV hard aan het trainen was, heb ik inmiddels de 
bloemen en oorkonde thuis bij hem afgeleverd.

Na de rondvraag was de verloting van vier Intersport-van Dam 
cadeaubonnen het vaste eindpunt van de vergadering.

Adry de Klein
Voorzitter/waarnemend Secretaris
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Koude, maar geslaagde finale crosscompetitie bij 
AV Pijnenburg

Zaterdag 17 maart 2018 organiseerde AV Pijnenburg de finale 
van de crosscompetitie voor de jeugd. De beste atleten van de 
provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht hadden zich 
geplaatst voor deze finalewedstrijd. Dit waren in totaal 1215 
atleten verdeeld over twintig categorieën. Ook 50 jeugd atleten 
van AV Pijnenburg hadden zich geplaatst voor deze thuiswed-
strijd.

Om half 7 ’s ochtends begonnen de eersten van de organisa-
tie met het vervoeren van de materialen naar de duinen, de 
opbouw van het start- en finishgebied en het uitzetten van het 
parcours in en rond de duinen. De koude en harde wind zorgde 
er zelfs voor dat de dranghekken omvielen. Gelukkig is alles 
daarna extra goed vastgezet in de grond, zodat het netjes bleef 
staan en de wedstrijd doorgang kon vinden. 

Het was op het eind nog flink doorwerken, maar uiteindelijk 

was alles gereed voor de eerste start. 
Om half twaalf was de eerste start van de oudste junioren jon-
gens (15 - 18 jr), die meteen ook de grootstste afstand moch-
ten lopen, vijf kilometer, verdeeld over drie ronden. Voor deze 
finalewedstrijd was een gloednieuw en loodzwaar parcours 
uitgezet rond de duinen met veel heuveltjes en passages door 
het duinzand. Door de erbarmelijke omstandigheden; tempera-
turen rond het vriespunt en een snijdende oostenwind, wat de 
gevoelstemperatuur nog veel  kouder maakte, was het voor de 
atleten extra zwaar. Voor elke deelnemer werd het dan ook een 
geweldige strijd tegen de natuurelementen en een prestatie op 
zich om de wedstrijd goed uit te lopen!

Na de finish kregen alle atleten wat te drinken, een medaille en 
konden ze snel weer extra kleding aan doen en de warmte op-
zoeken. Voor de eerste vijf gefinishte atleten en de beste drie 
teams per categorie waren er prijzen te winnen. Zeker voor de 
kleinsten waren dit in verhouding erg grote bekers. Vol trots 
namen de atleten de prijzen in ontvangst.

De atleten van AV Pijnenburg hebben in deze sterke deelne-
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mersvelden ook zeer goed gepresteerd. Twee atleten waren 
zelfs de snelste in hun categorie en mochten het hoogste tree-
tje van het podium beklimmen. Eneas Verbakel bij de jongens 
pupillen mini en Florijn van der Vliet bij de jongens pupillen 
A1. Overige podiumplaatsen waren er voor Iris Rietvelt (vierde, 
meisjes pupillen A1) en Laura Duits (vijfde, meisjes pupillen 
B). Daarnaast waren er ook nog top-10 noteringen voor Lotte 
Jacobsen (zevende, meisjes junioren B), Amanda Buijtenhuis 
(achtste, meisjes junioren B), Merle van Logtestijn (achtste, 
meisjes junioren D) en Sterre Groosman (negende, meisjes 
pupillen A2).
In de teamrangschikking haalde AV Pijnenburg ook nog eens 
twee podiumplaatsen. De meisjes pupillen B werden tweede, en 
de meisjes pupillen C behaalden de derde plaats.

Na afloop van de laatste finish en prijsuitreiking moest  alles 
ook weer worden opgeruimd. Dit ging, door de hulp van vele 
vrijwilligers, gelukkig erg vlot. Vóór het donker werd, was alles 

de duinen uit en konden we onder het genot van een pizza en 
een drankje de wedstrijd evalueren en natuurlijk bijkomen van 
de lange en vooral zeer koude dag. Daarna nog wat laatste 
dingen opruimen bij het clubgebouw en rond acht uur ’s avonds 
gingen we na een geslaagde dag met een trots gevoel weer 
huiswaarts.
Via deze weg wil ik meteen alle vrijwilligers bedanken die deze 
dag tot een geslaagde dag hebben gemaakt: Verkeersregelaars, 
parcourswachten en mountainbikers om alle deelnemers in goe-
de banen te leiden; op- en afbouwers om het parcours gereed 
te maken en weer op te ruimen, de  mensen van de kantine 
voor de warme drankjes en ‘last but not least’ de vrijwilligers 
bij de start en finish, die de hele dag in de ijskoude wind in de 
duinen stonden om de tijd te meten, de finishvolgorde te bepa-
len en de attenties uit te reiken. Met jullie hulp hebben we een 
geweldig evenement neergezet. Allemaal heel erg bedankt!

Jasper Smits
Foto’s: o.a. Rob Land
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Junioren AV Pijnenburg naar Indoorwedstrijd in Dortmund

In dit internationale veld werd er goed gepresteerd door de 
atleten. Persoonlijke records waren er op de 60 meter voor 
Amber Schoonen (9,16), Simone Zweers (9,30) en Myla Legall 
Melendez (9,95). Amanda Buijtenhuis zette een PR neer op de 
200 meter (32,60). 

Naast deze PR’s mochten de atleten ook verschillende ‘Urkun-
den’ naar huis nemen, omdat zij bij de eerste vijf eindigen. 
Vooral op de 800 meter werd er behoorlijk geoogst door de 
atleten van AV Pijnenburg. Kjeld Storm werd 3e , Sandra van 
de Grift 2e, Simone Zweers 2e en Amanda Buijtenhuis 3e in 
hun categorie. 

Op 25 februari 2018 ging een groep junioren van AV Pijnenburg naar Dortmund, Duitsland, voor een indoor atletiekwedstrijd. Deze 
oude jaarlijkse traditie is opnieuw in het leven geblazen en met een groep van 8 atleten, 2 trainers en een aantal supporters werd 
er afgereisd naar de Helmut-Körnig-Halle. Voor de meesten een eerste kennismaking met deze grote hal met daarin een atletiek-
baan van 200 meter. 

Daarnaast was er ook nog een 5e plek voor Myla Legall Melen-
dez bij het kogelstoten en Yuri Stolk had zelfs verder gestoten 
dan al zijn Duitse tegenstanders en werd dus 1e bij het kogel-
stoten.

Op de terugweg werden de verbrande calorieën weer aan-
gevuld in Duiven, bij de lokale McD. Daar werd de lange en 
gezellige dag ook afgesloten met de gehele groep. De atleten 
vonden het een geweldige ervaring en iedereen was het ermee 
eens: volgend jaar gaan we natuurlijk weer!

Jasper Smits
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Van online boekhouding tot bedrijfsopvolging

Molenstraat 11 - Postbus 475
3760 AL Soest

telefoon 035 - 602 20 54
soest@krijkampdenoude.nl

www.kdo.nu

Waarom is het lid zijn van AVP volgens de Blauwe Zones 
zo’n goed idee?
Er zijn vijf gebieden in de wereld waar mensen langer leven 
en vitaler en gelukkiger oud worden. Deze gebieden noemen 
we de Blauwe Zones. De dichtstbijzijnde ligt op Sardinië. Het 
geheim van de Blauwe Zones is dat de bewoners veel plantaar-
dig voedsel nemen, een doel in het leven hebben, goede balans 
hebben tussen in- en ontspanning, veel (buiten) bewegen en 
veel waardevolle sociale contacten hebben.

Meerdere van deze elementen komen volgens mij sterk overeen 
met het actieve lidmaatschap van AVP. Ook hier beweeg je veel 
buiten en heb je de kans om betekenisvolle sociale contacten 
op te doen en te onderhouden. Je kunt hier zelfs één van je 
doelen in je leven ten uitvoer brengen door als trainer, vrijwil-
liger bij de club of als verbinder in een loopgroep mensen die 

af en toe een zetje nodig hebben te ondersteunen. Je kunt wel 
stellen dat AVP niet alleen de kleur blauw gemeen heeft met de 
Blauwe Zone, maar ook een heel goede impuls geeft aan een 
gezonde leefwijze. 

Het gedachtegoed van de Blauwe Zones wordt ook gebruikt 
als inspiratiebron voor de cursus Pensioen in Zicht. Zelf ben ik 
één van de trainers van deze 3- of 5-daagse cursussen. Wil je 
er meer over weten? Schiet me aan als je nieuwsgierigheid is 
gewekt. Of stuur me een mailtje. Kijk voor meer informatie op 
www.stavoor.nl/pensioeninzicht.

Ik wens je nog vele jaren gezonde beweeg- en ontspannings-
momenten met je loopmaatjes en overige clubleden toe.

  

Met sportieve groet,
 Frans Hoeke

fhoeke@stavoor.nl 
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Voor het tweede jaar een AV Altis / AV Pijnenburg 
marathontraining

Aan alle deelnemers werd gevraagd een vragenlijst in te vullen 
over hun ervaringen met de trainingen, waarbij ze uiteraard ook 
ideeën voor verbeteringen konden aandragen. Tevens hebben 
we alle marathonuitslagen nog eens tegen het licht gehouden. 
Opvallend veel lopers hadden een fors verval (> 10%) in de 
tweede helft van hun marathon. Daarbij hebben zeker de war-
me weersomstandigheden in Rotterdam, Parijs en Düsseldorf 
een rol gespeeld. Het tempoverval ondermijnt het loopplezier en 
dat willen we natuurlijk niet. Naar onze mening waren er echter 
ook andere factoren die hieraan hebben bijgedragen waaronder 
een te snelle start, te weinig gedronken / gegeten onderweg of 
wellicht op een te hoog tempo getraind tijdens de duurlopen.

Op basis van onze bevindingen en de feedback van de deel-
nemers hebben we voor het nieuwe traject besloten om een 
aantal aanpassingen te doen zoals:

• Het organiseren van een eerste info-avond voorafgaand 
aan de start van het traject. Op deze avond hebben we in 
de vorm van korte presentaties:

 o het begeleidingsteam voorgesteld, de aanmeldingen 
doorgenomen (aantal mannen/vrouwen, hoeveelste 
marathon etc.);

 o de cijfers, feiten en zo mogelijk conclusies laten zien 
over de voorbije marathons in 2017;

 o de verschillende energiesystemen besproken die 
een rol spelen tijdens een marathon en hoe je die 
het best kunt trainen;

 o de onderlinge afspraken en groepsindeling doorge-
nomen. 

• Een tweede info-avond georganiseerd waarin de aspecten 
van vocht en voeding toegelicht zijn. Alsmede de mentale 
aspecten die een rol kunnen spelen bij het marathonlopen.

• We hebben dit jaar alle deelnemers inzicht gegeven m.b.t. 
hun omslagpunt en hartslagzones. Er is meer gestuurd bij 
de indeling van de drie tempogroepen. Dit om het juiste 
trainingstempo tijdens de langzame duurlopen te waarbor-
gen.

• Een eigen kleedlocatie in Rotterdam, dichtbij de start. Waar 
we ons als groep kunnen verzamelen en omkleden. En na 
afloop ervaringen kunnen uitwisselen onder het genot van 
een hapje en een drankje. 

Het aantal aanmeldingen overtrof dit jaar ruimschoots onze 
verwachtingen, maar liefst 18 Pijnenburgers hadden zich 
aangemeld. Samen met de 32 aanmeldingen van Altis zijn we 
dus gestart met een groep van 50. Helaas bleken enkelen nog 
met (oude) blessures belast waardoor ze helaas weer moesten 
afhaken.

We gaan dit jaar met liefst 30 marathonlopers naar Rotterdam. 
En 11 deelnemers lopen elders hun 42195 meter. Op dit mo-
ment zijn er nog twee weken te gaan tot aan de eerste M-day 
en we zijn heel benieuwd naar hoe onze groep het er op 8 april 
van af brengt! Heeft de gewijzigde aanpak gewerkt? Wie lukt 
het de ‘man-met-de-hamer’ achter zich te houden? 

In de volgende Stretcher zullen we uiteraard verslag doen!

Vincent van Leent en Arno Priem

Na een succesvol eerste jaar heeft het trainersteam grondig geëvalueerd en plannen gesmeed voor een nieuw traject. Naast ‘ple-
zier en gezelligheid’ werd onze missie ‘iedereen lachend over de finishlijn te helpen en het tempoverval te beperken’. De ‘man-met-
de-hamer’ wil je immers niet tegenkomen.
Naast onze zeer ervaren Shan Happé bleek het volledige trainers- en begeleidingsteam van vorig jaar weer mee te willen doen. 
Kortom, een veelbelovende en enthousiaste start van het nieuwe traject!
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AV Altis / AV Pijnenburg in actie
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Met z'n allen naar de Eemmeerloop 2018!

De Eemmeerloop 2018 is op zaterdag 26 mei. Het is een leuke, 
mooie en gezellige loop, van in totaal 50 km, waaraan vele lo-
pers/teams vanuit de regio en daarbuiten meedoen. 
De start (om 11.00 uur) en finish zijn in het hart van Bunscho-
ten-Spakenburg.

Vroeger deden veel teams (vanuit wedstrijd- en recreantgroe-
pen) van AV Pijnenburg aan de Eemmeerloop mee. De laatste 
jaren is de deelname helaas wat afgenomen.
Wij hebben het initiatief genomen om de deelname vanuit AVP 
aan de editie 2018 weer flink te vergroten. 'Wij' zijn: Marieke 
Geerligs (coördinator B recreanten/trainers), Rijnvis Cranenbroek 
(coördinator C recreanten/trainers), Richard van Egdom (trainer 
wedstrijdgroep) en Edgar Cukier.

Meedoen aan de Eemmeerloop kan solo (50 km), via duo 
estafetteteams (twee lopers die beiden 25 km lopen) en estafet-
teteams (vijf lopers die afstanden tussen de 8 en ruim 14 km 
lopen, in totaal ook 50 km).
Vrouwenteams, mannenteams en gemengde teams zijn allemaal 
mogelijk. 
Het inschrijfgeld is:
• solo: 12 euro
• duo estafetteteams: 24 euro
• estafetteteams: 60 euro

Je kunt natuurlijk zelf een volledig team vormen. En een (leuke) 
naam voor het team bepalen. 
Maar ook lopers die geen volledig team kunnen vormen, kunnen 
zich opgeven. In dat geval worden deze lopers door ons gecom-
bineerd met lopers van andere groepen tot teams.

De meeste teams hebben één of meer begeleidende fietsers 
mee bij het lopen. Elk team moet zelf de fietser(s) regelen.
Elk team moet van tevoren zelf bepalen wie welke etappe gaat 
lopen.
Vervoer naar Bunschoten-Spakenburg en naar de wisselpunten 
van de loop en na afloop van de loop weer terug naar Soest, 
moet elk team zelf regelen.

Zie voor alle relevante informatie http://quovadisbunschoten.
nl/index.php/eemmeerloop-2017. 
En dan specifiek de pagina's 'Eemmeerloop 2018', 'Algemene 
informatie', 'Inschrijven', 'Parcourskaart' en 'Etappe afstanden'.

Sinds 1 april jl. hangen in de hal van de kantine van AVP in-
schrijflijsten (één voor teams en één voor lopers die nog geen 
team hebben maar wel graag mee willen doen). En ook een 
toelichting met informatie over de Eemmeerloop 2018 en hoe 
de inschrijvingslijsten in te vullen. 

Op zaterdag 5 mei 2018 moeten de diverse teams bekend zijn 
t.b.v. een tijdige inschrijving. De inschrijving bij de organisatie 
van de Eemmeerloop kan officieel tot 21 mei 2018. Echter, 
VOL = VOL!!

Bij vragen en/of opmerkingen kan contact opgenomen worden 
met Edgar Cukier (edgar.cukier@gmail.com, 06-29508919), 
Marieke Geerligs (mariekegeerligs@ziggo.nl), 
Rijnvis Cranenbroek (rijnvis@gmail.com) of 
Richard van Egdom (rhvanegdom@gmail.com). 

Edgar Cukier

Sluitingsdatum inleveren kopij: 
zaterdag 16 juni 2018
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Categorie Activiteit Plaats/Tijd Info/contactpersoon

MAART

Pupillen/junioren 16-mrt Bingo AV Pijnenburg - 19.00-21.00 uur Henny Pot

Pupillen/junioren 17-mrt Finale crosscompetitie AV Pijnenburg Jasper Smits

Pupillen/junioren 24-mrt Trainingspakkenwedstrijd AV Pijnenburg Jasper Smits

Pupillen 30-mrt Paasactiviteit AV Pijnenburg - 16.45 -17.45 
uur

Henny Pot

APRIL

Pupillen 21-apr 1e Baancompetitie AV Pijnenburg Jasper Smits

MEI 

Open inschrijving 16-mei Soester Open Kampioen-
schap Blauwe Paaltjes

Soester duinen WOC - Kees 
Suijkerbuijk

Junioren/masters 25-mei 1e Soester Baancircuit AV Pijnenburg Jasper Smits

Pupillen 25-26-27mei Pupillenkamp Henny Pot

JUNI

Pupillen 2-jun 2e Baancompetitie AAV Tempo Bussum Henny Pot

Pupillen A 10-jun Nationale A-Games AV Pijnenburg Rob Land

JULI

Pupillen 7-jul 3e Baancompetitie Almere '81 Henny Pot

AUGUSTUS

Open inschrijving 22-aug Gildeloop Soest - Gildeterrein WOC 

SEPTEMBER

Junioren/masters 7-sep 2e Soester Baancircuit AV Pijnenburg Jasper Smits

Pupillen 15-sep Finale baancompetitie Hellas Utrecht Henny Pot

Recreanten + masters 22-sep Clubkampioenschappen 
baan 

AV Pijnenburg WOC - Michiel Kuper

Pupillen + junioren 22-sep Clubkampioenschappen 
baan 

AV Pijnenburg Jasper Smits

OKTOBER

Junioren 5-6-7okt Juniorenkamp AV Pijnenburg Stefan Smits

Open inschrijving 14-okt 19e Bosmarathon AV Pijnenburg André van Zadel

DECEMBER

31-dec Sylvestercross AV Pijnenburg

Activiteitenkalender AVP  
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Dit jaar gaan we voor de 38e keer de Sylvestercross organi-
seren. Daarbij hebben we nog een aantal forse uitdagingen te 
gaan om alles weer geregeld te krijgen.

Verhouding AV Pijnenburg-Sylvestercross
Vorig jaar zijn bij de ledenvergadering van AV Pijnenburg vra-
gen gesteld over de financiële verhoudingen met de Sylvester-
cross. Door beide besturen is geconcludeerd dat het goed is de 
afspraken op hoofdlijnen met elkaar vast te leggen. Uitgangs-
punt hierbij moet zijn dat het beide geen (extra) geld kost. 
Overleg hierover loopt nog tussen beide besturen en wij gaan 
er van uit dat we hier uit gaan komen.

Daarnaast krijgen wij ook signalen als “de Sylvestercross is een 
evenementenorganisatie en moet zichzelf maar bedruipen en 
Pijnenburg moet er aan kunnen verdienen”. Dit signaal baart 
ons meer zorgen dan de directe financiën. 

De Sylvestercross is ontstaan vanuit een initiatief van AV Pijnen-
burg en is groot geworden door de inzet van vrijwilligers, voor 
het overgrote deel vanuit AV Pijnenburg. Ruim tien jaar geleden 
is, vanuit risico-analyse, besloten de Sylvestercross onder te 
brengen in een aparte stichting. Om te voorkomen dat, als 
er wat met het evenement gebeurt, ook de vereniging daarin 
betrokken zou worden. Nog steeds een goed besluit naar mijn 
idee. 

Echter we moeten wel gezamenlijk willen blijven optrekken, 
anders valt een basis weg, met alle gevolgen vandien. De Syl-
vestercross is sterk gegroeid en dus veranderen er zaken. Daar 
moet je met elkaar in mee willen gaan. Als we dat niet willen of 
niet kunnen, dan stopt het op een gegeven moment. 

Een voorbeeld: de Sylvestercross organiseert een Sylvester by 
Night, een prachtig evenement met mooie mogelijkheden tot 
extra catering inkomsten. Helaas bleek vanuit de AVP kantine-
commissie geen complete bezetting te kunnen worden geleverd. 
Dat hebben wij nu dus als Sylvestercross geregeld. Dat is jam-
mer, want er ontstaan extra kosten en de inkomstenmogelijkhe-
den worden niet volledig benut. Uiteraard hebben wij er begrip 
voor dat je van vrijwilligers niet onbeperkt kan verwachten dat 
zij maar komen opdraven. 

Dit voorbeeld geeft naar mijn mening precies aan waar de 
schoen begint te wringen: beschouwen we de Sylvestercross 
nog als een gemeenschappelijk evenement, waar we met elkaar 
voor willen gaan? Waar we binnen kaders met elkaar heldere 
afspraken hebben en met wederzijdse mogelijkheden er beide 
ook wat aan weten over te houden? De buitenwacht ziet geen 
onderscheid tussen AV Pijenburg en Sylvestercross en dat is wat 
ons betreft prima. Maar laten we zelf geen onderscheid gaan 
creëren. 

Wat ons betreft gaan we binnenkort eens met de diverse com-
missies van AV Pijnenburg om tafel zitten en kijken of we dit 
gezamenlijk gevoel nog voldoende hebben en hoe vervolgens, 
met respect voor de wederzijdse (on)mogelijkheden zaken 
kunnen organiseren, zodat het voor iedereen uiteindelijk weer 
een feest is hieraan mee te werken en gezamenlijk de trots te 
voelen vanwege hetgeen we hebben neergezet! 

vacatures in diverse posten
Als we samenwerken met ruim 200 vrijwilligers in totaal is 
het niet verwonderlijk dat er jaarlijks een aantal vrijwilligers 
een keer niet kunnen of definitief willen stoppen. Wij moeten 
en zijn dat zeker ook, alleen maar dankbaar voor hun inzet in 
de afgelopen jaren. Dit vraagt wel een instroom van nieuwe 
vrijwilligers, vanuit Pijnenburg of daarbuiten. 

Voor de komende editie zijn wij op zoek naar:
• blokhoofd elektra
• blokhoofd vervoer
• blokhoofd spandoeken
• blokhoofd opbouw start/finish gebied
• blokhoofd Sylvester by Night 
• blokhoofd Clinics
• podium speaker prijsuitreiking
• medewerker gevonden voorwerpen
• assistent prijsuitreiking
Mochten jullie kandidaten weten, meldt dit graag aan via 
secretariaat@sylvestercross.nl. Voor nadere informatie kan je 
bellen met Evert ten Kate, 06-53189257.

Nieuwe hoofdsponsor/naamsponsor
De Rabobank Eemland heeft aangegeven 2018 nog naam-
sponsor te willen zijn, maar daarna te stoppen. Dat is jam-
mer, maar dat moeten we uiteraard respecteren. Wij zijn blij 
dat ze ons een jaar de tijd geven om een andere sponsor te 
vinden. Voor de editie 2019 is deze absoluut noodzakelijk om 
het evenement in zijn huidige vorm door te kunnen laten gaan. 
Natuurlijk zijn wij hiermee bezig en onze contacten aan het 
aflopen. Maar eenvoudig is het niet.

Daarom doen wij graag een beroep op jullie allen: als je een 
bedrijf of organisatie weet die als naamsponsor maximale ex-
posure wil voor een heel redelijke prijs, meldt deze bij ons aan, 
liefst met een contactpersoon. Het is dan aan ons om de cross 
zodanig te presenteren dat men net zo enthousiast wordt als 
wij allemaal en dan naamsponsor wil worden. Aanmeldingen of 
nadere informatie graag via voorzitter@sylvestercross.nl 

Conclusie: ondanks de uitdagingen gaan wij er weer voor! 
Wij hopen ook op jullie brede steun en inzet weer te mogen 
vertrouwen.

Met sportieve groet,

Evert P. ten Kate
voorzitter@sylvestercross.nl
06-53189257

Sylvestercross 2018
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Naam Datum in Categorie

Bowien van Bemmel 17-jan-18 Recreant Junior

Sanne Bosman 17-jan-18 Recreant

Maran van Bemmel 17-jan-18 Recreant Junior

Hans de Visser 27-jan-18 Recreant

Henny van Dorresteijn 31-jan-18 Nordic Walk

Anneke van der Meer 3-feb-18 Nordic Walk

Marco Janssen 3-feb-18 Master

Jitte Ydema 7-feb-18 Pupil A

Janet Schutte 7-feb-18 Recreant

Luna Mertens 7-feb-18 Pupil B

Karin Perdijk 10-feb-18 Power Walk

Rita van der Steeg 14-feb-18 Power Walk

Jolanda aan de Stegge 19-feb-18 Power Walk

Florian Jellesma 26-feb-18 Mini Pupil

Peter Hollebrand 7-mrt-18 Recreant

Julitta Boschman 7-mrt-18 Recreant

Romer de Wit 10-mrt-18 Pupil A

Pon Klompenhouwer 14-mrt-18 Recreant

Marjolein Hasenbos 19-mrt-18 Power Walk

Johan Simon 19-mrt-18 Recreant

Karla Priem 24-mrt-18 Combi groep

Jos Niks 24-mrt-18 Recreant

Lara Vos 24-mrt-18 Junior D

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

Categorieën en contributies

Benaming
Categorie

Geboortejaar Contributie
2018

Minipupillen = Pupillen D 2010/2011 € 154,00 

Pupillen C 2009 € 165,00 *

Pupillen B 2008 € 165,00 *

Pupillen A 1e jaar 2007 € 165,00 *

Pupillen A 2e jaar 2006 € 165,00 *

Junioren D 1e jaar 2005 € 186,00 *

Junioren D 2e jaar 2004 € 186,00 *

Junioren C 2002/2003 € 186,00 *

Junioren B 2000/2001 € 191,00 *

Junioren A 1998/1999 € 191,00 *

Senioren 1983-1997 € 211,00 *

Masters 1982 en eerder € 211,00 *

Recreant n.v.t. € 163,00 

Power Walk n.v.t. € 163,00 

Nordic Walk n.v.t. € 163,00 

Combi lopen n.v.t. € 163,00 

Run 4 Fun 1997-2005 € 163,00 

Gezinscontributie n.v.t. € 496,00 

Studentenlidmaatschap op aanvraag

Inschrijfgeld € 15,00 

* Wedstrijdlicentie Atletiekunie inbegrepen

Categorie-indeling is bij AV Pijnenburg geldig vanaf 1 oktober 2017

tot 31 september 2018

Contributies en categorie-indeling AV Pijnenburg voor 
2018

Van de ledenadministratie
In mei 2018 treedt de wet AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) in werking. Daarmee wordt gewaar-
borgd dat uw persoonlijke gegevens zoals die bekend zijn 
binnen AV Pijnenburg beschermd en veilig zijn. Niet dat er erg 
veel zal veranderen want de privacy van uw gegevens was al 
grotendeels in orde.

Informatie over dit onderwerp is te lezen in het stuk “Beleid 
persoonsgegevens bij AV Pijnenburg” dat te vinden is op de 
website van AV Pijnenburg. In dat stuk wordt ook duidelijk 
omschreven welke persoonlijke gegevens we van u wensen en 
wat we ermee doen. Op het inschrijfformulier dat u ooit hebt 
ingevuld, hebt u daarvoor toestemming gegeven.

Sinds de laatste Stretcher zijn 23 personen lid geworden van 
onze vereniging. Daarmee is het aantal leden gekomen op 860. 
(exclusief leden die opgezegd hebben)

De volgende personen zijn lid geworden:

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

Evert van ’t Klooster
Ledenadministratie AV Pijnenburg
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April

15 Co Limburg

15 Martin de Boer

17 Marjolein Wasterval

21 Anton Gebbink

21 Nodin Schoonderwoerd

21 Jade Hilhorst

22 Peter Steenkamer

23 Hans Ouwerkerk

23 Steven Sjenitzer

23 Pon Klompenhouwer

25 Ria Roelants

25 Henny van Dorresteijn

25 Daan van Doorn

26 Jan Helwig

27 Jacqueline de Groot

27 Wim Rademaker

27 Trees Veen

28 Anika Northausen

29 Egon van Geenhuizen

29 Anouk Kuijer

29 Ariane Cannenburg

30 Ineke Marsman

30 Saskia van de Vuurst

30 Jos Kleverlaan

 

Mei

1 Lars Rijksen

1 Karin Smits

2 Nicolet van As

2 Akke Tschur

3 Sandra van de Grift

4 Michiel v. Schaffelaar

4 Ad Smits

5 Joost Blommaert

6 Nel Dijksma

6 Lonneke Tanis

6 Marteke Vernhout

7 Marnix Langeveld

7 Wim Harrijvan

8 Gerrit Heusinkveld

9 Ben Kersbergen

9 Jenny van Dorresteijn

10 Sam Feijen

10 Anja Hilhorst (2)

10 Tim Pieneman

10 Mack Akkerman

10 Ingrid Kriek

11 Roger Hochstenbach

11 Arnout Salomé

11 Co Kops

12 Margret Bosman

12 Marieke Nijhuis

13 Wilma Stalenhoef

13 Nelleke Boissevain

13 Els Klemann

13 Frans Pels Rijcken

13 Jené Sigrist

13 Rina Otten

14 Lia van Dijk

14 Steven Blommers

14 Maarten Arnoldus

14 Margriet Algera

15 Gerard van den Berg

16 Marnix Verhoef

17 Ingrid Wieling

17 Mette Storm

19 Linda Brussee

19 José Smits

19 Merlijn Bekker

19 Sanne Bosman

19 Marieke Verhoef

20 Lucas Karelsen

21 Engelina Beek

21 Kiran Schoonderwoerd

21 Alfonsine Wittkampf

21 Jayde de Bruijn

21 Juri Ceolin

23 Luce van der Lee

23 Cees Blankestijn

23 Thea Hilhorst

24 Frans Jansen

24 Antoinette Temmink

24 Els Hindriks

25 Henk Pronk

25 Frans Hofma

25 Aart Steendijk

25 Zsoka Bonta

26 Rina Zijlstra

26 Marja de Rooij

26 Edwine van Ammers

26 Wil Verweij

27 Martha van Drie

27 Irina van der Wal

27 Diederik van der Vliet

28 Ilse de Wolf

28 Patricia Daselaar

28 Daniëlla Verhaar

28 Conny Kooter

29 Els Schuurman

29 Florijn van der Vliet

30 Erik den Oude

30 Kjeld Storm

31 Mandy Dorresteijn

31 Nienke Wolfs

31 Lynn Smit Sibinga

31 Jan van Zal

 

Juni

1 Marcel Klarenbeek

1 Tanja Smith

1 Peter de Groot

2 Ronald Zijlstra

2 Annette Steenman

3 Henny van Leek

3 Roos de Jong

4 Fie Kok

4 Marian Schute

4 Marije de Bruin

4 Miranda van den Breul

5 Corine Streefland

5 Wilfred de Jong

5 Erna Tiggelman

5 Fred Hilligehekken

6 Matthijs van Goor

6 Fenna Valk

6 Luna Mertens

7 Lara Vos

8 Marga Hulstede

9 Truus Hilhorst

9 Petra Wolfsen

9 Anne van de Coterlet

10 Jennie Prins

11 Co van den Brink

11 Petra Martens

11 Amanda Buijtenhuis

12 Inge Olthof

12 Kees Suijkerbuijk

13 Thea van der Linden

14 Annemieke Stolk

16 Yvonne Lip

16 Antoinet Schouten

16 Fokko Sijtsma

17 Addy Nooitgedacht

17 Richard van Egdom

18 Connie Mellink-Both

18 Hilde van Essen

19 Yvonne Sebel

20 Nienke Alkema

20 Ria van Egdom

20 Patricia la Rose

21 Peter Brouwers

22 Larissa Sebel

23 Frans Verweij

23 Erik Oudshoorn

24 Piet Valk

24 Siem van den Akker

24 Ria van den Broek

25 Gerrie den Oude

25 Petra Fokkelman

27 Connie Moraal

28 Tilly Melse

28 Marleen Lubberding

28 Jan Schuurman

28 Rian Biesterveld

29 Bouwien Buijtenhuis

29 Hanneke van Tulder

30 Sterre Groosman

30 Esther van de Grift

30 Henriëtte Wisse

30 Gerrit Verboom

 

Juli

2 Peter Tebbens

3 Rita van der Steeg

3 Sacha Hilhorst

3 Hans de Jong

4 Jos Jonker

5 Lucas Biesterveld

5 Robert van Ravenhorst

7 Brigitte van der Lugt

7 Irene van Drenth

7 Dilara Oktay

7 Annemieke Spoor

7 Ria Hol

8 Rob van den Breul

9 Freek Arnoldus

9 Hans de Wolff

9 Caroline van der Salm

10 Philip Parlevliet

10 Wim van Leek

11 Petri Krijnen

11 Olof van den Broek

12 Etty Drenth

13 Gert van Dijk

13 Johan Simon

13 Ruud de Jong

14 Ton van Daatselaar

15 René Braaksma

15 Steven Biesterveld

15 Anja Hilhorst

15 Thea Rademaker

15 Jeroen Verboom

15 Stef Ploeg

15 Kaj Untersalmberger

16 Suzan den Oude

16 Hidde van der Woud

16 Elise Hamberg

17 Nancy Vringer

18 Annelie Lankreijer

18 Rob van Beek

19 Karel Boom

Verjaardagen
De volgende leden vieren binnenkort hun verjaardag:

>
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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 + B

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

Combilopen

Dinsdag 19.00 - 20.30 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

Lange afstand

Dinsdag 19.00 - 21.00 uur Richard van Egdom

Donderdag 19.00 - 21.00 uur Richard van Egdom

Zaterdag 9.15 - 10.45 uur Kees Suijkerbuijk

Trainingstijden recreanten
19 Riekje van Tricht

19 Saskia Vloemans

20 Christine Boon

20 Olof Köllmann

20 Johan Renes

20 Anneke Holdijk

21 Ties Kok

21 Annet Huntink

21 Geert Eggers

21 Julitta Boschman

22 Sjaak de Koning

23 Hans Faddegon

23 Geert-Jan Jellema

24 Mirjam Kortekaas

24 Ton Ruepert

24 Julian Dorresteijn

26 Niëlle Saly

26 Moyra Tissingh

26 Luka Faase

26 Mette van der Veen

27 Nuriya Mets

28 Rik Barlo

29 Doortje van der Heide

29 Corine Derksen

29 Martha Wantenaar

31 Riet van Doorn

31 Aisha Schoonderwoerd

Allen alvast 
hartelijk gefeliciteerd!

Vervolg verjaardagen juli
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Trainingstijden pupillen van 1 april t/m 30 september 2018

Geboortejaar Categorie Dag Trainingstijd Trainer

20010/2011 C/D pupillen Woensdag baan 15.00 - 16.15 uur Henny

Zaterdag baan 09.15 - 10.30 uur Henny

2009 B pupillen Woensdag baan 17.00 - 18.15 uur Luc en Sandra

Vrijdag baan  17.30 - 18.45 uur Luc en Sandra

2008 A-1 pupillen Dinsdag baan      17.45 - 19.00 uur Tim

Vrijdag baan  16.30 - 17.45 uur Tim

2007 A-2 pupillen Maandag baan      17.45 - 19.00 uur Lisa en Rachel

Vrijdag baan  16.30 - 17.45 uur Lisa en Rachel

Trainingstijden Junioren en Run4fun zijn te vinden op de website: 

avpijnenburg.nl > Jeugd
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Ereleden Nelleke Boissevain, Hans Moerman, Ad Smits, Jan Veen, René van Zee

Leden van verdienste

Alice van de Beek, Gerard van den Berg, Gerard Boeren, Marga Boeren †, Herma Boonstra, Marion van den Broek, Ria 
van den Broek, Edgar Cukier, Everhard van Dijk, Wim van Dorresteijn, Dymen van Emst, Anton Gebbink, Chris Hul-
stede, Marga Hulstede, Evert ten Kate, Ben Kersbergen, An Klarenbeek, Wim Klarenbeek †, Anita Klifman, Evert van 
’t Klooster, Leo Kortekaas, Mirjam Kortekaas, Wim van Leek, Elly Moerman, Loes Nel, Dick den Oude, Henny Pot, Paul 
Romein, Ineke Schoemaker, Herman Schoemaker, Simon Schreur, Kees Suijkerbuijk, Piet Valk, Trees Veen, Marianne 
Verwoert, André van Zadel, Gé van Zal †, Joke van Zal, Marlon van Zal

Trainsters en trainers
Loopgroepen

Rian Biesterveld 035 - 60 17239 

Herma Boonstra 035 - 60 20226 

Trudy van den Brink 035 - 62 80992

Arno Brons 06 - 10488430

Ad van den Brul 035 - 60 15602 

Rico van Dalen 06 - 24848206

Etty Drenth 0346 - 213 536 

Wim van Dorresteijn 035 - 60 20727

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 

René Hilhorst 035 - 60 25474 

Chris Hulstede 035 - 60 11470

Frans Jansen 035 - 60 23609 

Jos van Keken 035 - 60 21940 

Patrik Kleinegris 035 - 60 13260 

Jos Kleverlaan 035 - 60 30554 

Co Limburg 035 - 60 21271 

Marieke Nijhuis 06 - 33305400

Arno Priem 035 - 6021780

Yvonne Sebel 035 - 60 37373 

Erna Tiggelman 035 - 60 23271 

Piet Valk 035 - 60 13423 

Jan Veen 035 - 60 17313

Annet Verhoeven 035 - 60 11411 

Frans Verweij 035 - 60 19946

Richard Voorintholt 06 - 12251951

Rijnvis Cranenbroek 06 - 28268557

Jeroen de Wolf 06 - 14104194 

André van Zadel 06 - 54673789 

Marlon van Zal 035 - 60 21605 

Silvia van Zomeren 035 - 6018580

Nordic Walking

José van Dalen 06 - 24446061

Dymen van Emst 035 - 60 17028

Joke van Hamersveld 035 - 52 61360

Kees van den Eshof 035 - 54 20408

Chris Hulstede 035 - 60 11470

Jos van Keken 035 - 60 21940

Loes Nel 06 - 48465761

Caroline van der Salm 030 - 22 93075

Wil Suiker 035 - 60 25284

Jan Veen 035 - 60 17313

André van Zadel 06 - 54673789

Power Walking

Rina van den Brul 035 - 60 15602

José van Dalen 06 - 24446061

Joke van 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

Bestuur AV Pijnenburg: secretariaat@avpijnenburg.nl

Voorzitter (ad interim) Algemene Zaken Adry de Klein Klaarwaterweg 77, 3762 XV Soest 035 6029018

Secretaris Administratie & HR Vacature

Penningmeester Financiën Margreet Teuben Veldlust 12, 3765 ET Soest 035-7505503

Algemeen bestuurslid Edgar Cukier 

Algemeen bestuurslid Jeugd-en Wedstrijdsport Adry de Klein Klaarwaterweg 77, 3762 XV Soest 035 6018811

Algemeen bestuurslid Recreantensport Gijs van der Scheer Kerkpad Zuidzijde 39 b, 3764 AM Soest 035-6033574

Accommodatie Accommodatiebeheerder/sleuteladres

Wieksloterweg O.Z. 10
Soest

Jan Veen

Telefoon 035 6010434 Telefoon 035-6017313

Combilopen

Rina van den Brul 035 - 60 15602

José van Dalen 06 - 24446061

Joke van Hamersveld 035 - 52 61360

Anouk van Keken 035 - 60 11545

Jos van Keken 035 - 60 21940

Piet Valk

Wedstrijd

Richard van Egdom 033- 4552904

Ben Kersbergen 035 - 50 90770

Verticale groep zaterdagmorgen

Kees Suijkerbuijk 06 - 83636836

Rob Jansen 06 - 51962228

Steef Biesterveld 06 - 27038050

Rob Land 06 - 54224181

Lange afstand

Richard van Egdom 033 4552904

Kees Suijkerbuijk 06 - 83636836

Run4Fun

Steef Biesterveld 035 - 60 17239
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Clubblad Stretcher - redactie - kopij - advertenties: redactie@avpijnenburg.nl

Redactievoorzitter: Verna Meeuwissen: telefoon 035 6035635

Redactieleden: Nel Dijksma

Ria van Egdom

Ton van der Hoeven

Ria Konter

Distributie Stretcher

Ton van der Hoeven 035 6019435 t.vd.hoeven@gmail.com

Evert van ‘t Klooster 035 6021919

Druk

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

Wedstrijdsecretariaat

Pupillen 
(thuiswedstrijden)

Chantal van Logtesteijn Talmalaan 51, Soest 035-6669162
06-20405918

cvanlogtestijn@hotmail.nl

Pupillen 
(uitwedstrijden)

Charlotte Legall Melendez Obrechtstraat 19, Soest 035-6286181
06-40454387

femlegall@gmail.com

Junioren en Senioren 
(thuis- en uitwedstrijden

Jasper Smits Leeuwerikweg 32, Soest 035-6024472
06-29146395

jaspersmits22@gmail.com

Jurycoördinator Stefan Smits 061794961 juco@avpijnenburg.nl

Ledenadministratie: ledenadministratie@avpijnenburg.nl

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

Contributie-inning - penningmeester: penningmeester@avpijnenburg.nl

Margreet Teuben Veldlust 12, 3765 ET Soest  035-7505503

Postadres secretariaat AV-Pijnenburg: secretariaat@avpijnenburg.nl

Secretariaat AV-Pijnenburg 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 06 48465761

Postadres Secretariaat Sylvestercross

Postbus 555 3760 AN Soest

Vertrouwenspersoon: vertrouwens_persoon@avpijnenburg.nl

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

Klachtencommisie

Ad Smits Korte Ossendam 40, 3768CT Soest 035 6014980 ad_smits@outlook.com

Saskia van de Vuurst Kerkpad N.Z. 39, 3764 AH, Soest 035 6033023

Reclameborden - sponsoring            Vacature

Materialenbeheer

Herman Schoemaker Braamweg 89, 3768 CE Soest 035 6024802

Communicatiemedewerker: info@avpijnenburg.nl

Rob Land Krekel 11, 3766 HJ Soest        06 - 54224181

Webmaster www.avpijnenburg.nl

Kopij naar: webteam@avpijnenburg.nl

Fincanciële administratie:  administratie@avpijnenburg.nl

Marga Hulstede Choristenpad 38, 3766 BC Soest 035-6011470



Stretcher april 2018 - 30 

Wedstrijd atletiekcommissie: v_wac@avpijnenburg.nl

Vacature (vz)

John van Dongen Sloothaak 13 Soest 06 34878369

Richard van Egdom Rietkreek 7, Amersfoort 033-4552904

Vincent Hofmann Jachthuislaan 51 Soest 06 1250 0012

Kees Suijkerbuijk Schoutenkampweg 161 
Soest

06-83636836

Wedstrijd organisatiecommissie: vz_woc@avpijnenburg.nl

Evert van ´t Klooster Beckeringhstraat 54 Soest 035 6021919

Michiel Kuper Weegbreestraat 463 Soest 035 6014091

Vacature

Vacature

Vacature

Activiteitencommissie

Ingrid Blokzijl Den Blieklaan 39 Soest 035 6015800

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

De Jeugdcommissie zorgt dat de pupillen, junioren en Run4Fun 
wekelijks trainingen krijgen aangeboden. Wij stimuleren dat de jeugd 
deelneemt aan wedstrijden. Tevens organiseren wij sociale activi-
teiten voor de jeugdleden. Neem gerust contact met ons op als je 
vragen hebt.

Titus Blom 
Voorzitter

Choristenpad 53 
Soest

035 6028165

Steef Biesterveld 
Vice voorzitter

Herdersstaf 5 
Soest

035 6017239

Vincent Hofmann
Trainerscoördinator 
Junioren

Zonnelaan 158 
Huis ter Heide 

035 5430677

Henny Pot
Trainerscoördinator 
Pupillen

Hommel 66 
Soest

035 6024228

Jasper Smits 
Wedstrijdsecretariaat 
junioren

Leeuwerikweg 32
Soest

06 2914 6395

Commissies 
Commissie Baanwedstrijden (CBW)

Junioren/
seniorenwedstrijden

baanwedstrijden@avpijnenburg.nl

Pupillen/
clubkampioenschappen

pupjunwedstrijd secretariaat@avpijnen-
burg.nl

Jurycoördinator juco@avpijnenburg.nl
Stefan Smits, 0617949612, 

Voorzitter
Jasper Smits

Leeuwerikweg 32, Soest, 06 2914 6395

Barhoofden

Gert de Bree Van Lenneplaan 16 Soest 035 6016118

Wim van Dijk Houtsnijderpad 14 Hoogland 06-20775601

Jos van Keken Dr s’Jacobstraat 13 Soest 06-22963716

Wim van Leek Beukenlaan 48 Soest 035 6010349

Philip Parlevliet Claroenstekerpad 27 Soest 06-22980063

Marlies van Remortel Torenstraat 10, Soest 035 6027046

Ton Ruepert Eigendomweg 85 Soest 06-22740997

Herman Schoemaker Braamweg 89 Soest 035 6024802

Ineke Schoemaker Braamweg 89 Soest 035 6024802

Annette Steenman Houtsnip 14 Soest 06-48356946

Frans Verweij Pijperpad 50 Soest 06-46760688

André van Zadel Tulpstraat 20 Baarn 06-54673789

Kantinecommissie: kantine-commissie@avpijnenburg.nl

Leo Kortekaas (vz) Ericaweg 11 Soest 06-51218666

Gerard Boeren Schoutenkampweg 36 Soest 035 6021171

André van Zadel Tulpstraat 20 Baarn 06-54673789

Technische commissie recreatieve loopgroepen TCRL: 
v_tcrl@avpijnenburg.nl

Rijnvis Cranenbroek- 
van Wirdum

Hazepad 80, Soest 06-28268557

José van Dalen Koperwiek 19, Soest 035-6029134

Marieke Geerligs Meidoornweg 20, Soest 035 5445084

Joke van Hamersveld Gems 54, Huizen 035 5261360

Jos Kleverlaan Pieter de Hooghlaan 2A, 
Soest 

035 6030554

Jeugdactiviteitencommissie: v_jc@avpijnenburg.nl

Rian Biesterveld Herderstaf 5 Soest 035 6017239

Marianne Jansen Kolonieweg 2F Soest 035 6023671

Henny Pot Hommel 66 Soest 035 6024228

Susanne Storm Lamoen 5 035-6409545

Organisatie schoolsportdagen

Ria van den Broek Gemshoorn 19 Soest 035 6026259

Mirjam Kortekaas Ericaweg 11 Soest 035 6012448

Henny Pot Hommel 66 Soest 035 6024228

Nees Pot Hommel 66 Soest 035 6024228

Oud papier

Piet Valk Gemshoorn 58 Soest 035 6013423

Vrijwilligerscoördinator: vrijwilligers@avpijnenburg.nl

Elly van Veen
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De Stretcher digitaal in kleur lezen?

Mail naar 
ledenadministratie@avpijnenburg.nl

Bardiensten zaterdagen 2018

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

Sluitingsdatum inleveren kopij:

zaterdag 16 juni 2018

Mail je bijdrage naar: redactie@avpijnenburg.nl
Foto’s graag apart sturen, in hogere resolutie. 
Eventueel via www.wetransfer.com

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 advertentie 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

Barhoofd Vrijwilligers Telefoon Vrijwilligers Telefoon

apr 21 André v. Zadel Nelly v.d. Waal 6018896 Antoinette Wijne 7505565

28 Marlies v. Remortel Suzan den Oude 6012056 Gert de Bree 6016118

mei 5 Marlies v. Remortel Marie Hornung Ruud Ambags 6013649

12 Wim van Leek Marianne Verwoert 06 15616453 Margriet Heerkens 6019993

19 Ton Ruepert Annet Korver 6018633 Hilda v.d. Heiden 6010139

26 Gerard Boeren Nellie van der Boon 6035815 Jos Bloem 06 38062933

jun 2 Leo Kortekaas Carolien Dieters 0346-354036 Tjitske v. Vroonhoven 0346-354149

9 Annet Steenman Ton v. Daatselaar 6010384 Jan Schuurman 5880360

16 André v. Zadel Herma Boonstra 6020226 Fenna Valk 6016096

23 Gerard Boeren Ivonne Berenschot 06-39025505 Willy Versteegh 6013156

30 Ton Ruepert Marijke Bax 6019128 Kai Untersalmberger 623333071

jul 7 Marlies v. Remortel Anneke Dijkman 6022218 Jaqueline Greven 6037858

14 Wim van Leek Ria Hol 0343-431590 Els Klemann 6017814

21 VAKANTIESLUITING

28 VAKANTIESLUITING

aug 4 VAKANTIESLUITING

11 Herman Schoemaker Jaqueline v. Harmelen 033-4757031 Marleen Stolk 6025862

Ook in de kantine!
De kantine is gesloten van maandag 16 juli t/m vrijdag 10 augustus.

In de periode van 11 augustus t/m 31 augustus is de kantine alleen open op woens-
dagochtend, woensdagavond en zaterdagochtend. Echter op woensdagavond 22 
augustus is de kantine ook gesloten. 



Op vrijdagavond 1 juni aanstaande verandert de kantine van AV Pijnenburg in een echte bioscoop! 
Voor de junioren en de atleten van R4F wordt een filmavond georganiseerd. Er is nog niet veel bekend, maar het belooft een super 
gezellige avond te worden met veel popcorn!

Meer informatie volgt snel maar zet deze datum alvast op ‘bezet’ in je agenda.                                                                Rik Barlo

Filmavond!

Lees ook:
Waarom het lid zijn van AVP 
volgens de Blauwe Zones zo’n 
goed idee is.

Frans Hoeke


