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Deze mooie lange zomer lijkt nu echt voorbij. De dagelijkse routine voelt weer heel ver-
trouwd. Zo ook het samenstellen van deze Stretchter. Dankzij al jullie bijdragen, al dan niet 
op het nippertje aangeleverd, ligt hier weer een heel gevarieerd nummer. Verslagen van 
gebeurtenissen en vooruitblikken op wat er nog te gebeuren staat. Een ontroerend verhaaltje 
van een coach in het ziekenhuis. Maar ook een stukje over de belevenissen van een Pijnen-
burgertje die al twee jaar bij Pijnenburg "zit".

Volgens de voorzitter, in zijn "Van de voorzitter", blijkt dit papieren clubblad altijd weer een 
grote schare fans te hebben. Ben jij fan en vind je het leuk om dit blad nog mooier te maken, 
of ben je juist geen fan en zou je wel een leuk clubblad willen hebben, kom dan bij de redac-
tie. We hebben dringend behoefte aan nieuwe mensen voor alle taken die nodig zijn om een 
clubblad te maken. Je bent welkom!

En wij zijn niet de enigen die nieuwe mensen zoeken. Ook verderop in het blad worden regel-
matig mensen gevraagd: Kom erbij!

Wij wensen jullie weer veel leesplezier.
Namens de redactie, 

Ria Konter
redactie@avpijnenburg.nl
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Hoe werkt het?
Iedere vereniging die aan SponsorDeals deelneemt heeft een eigen unieke sponsorpagina. Voor AV Pijnenburg is die te vinden op 
www.sponsordeals.nu/av-pijnenburg.

Op deze pagina vind je meer dan 350 webshops. Klik je nu op één van deze webshops dan kom je uiteraard op die shop uit en 
kun je net als normaal je online aankopen doen. Het mooie is nu dat AVP voor iedere aankoop beloond wordt met een bepaalde 
commissie. Eigenlijk is dit gratis geld dus. Normaal gesproken zou je misschien via google naar die webshop gesurft zijn en dan 
hadden zij dat geld gekregen. Niet meer doen dus!

Privacy
Het bedrijf achter SponsorDeals kan op geen enkele wijze achterhalen wat jij via de AVP Sponsorpagina bij een webshop koopt. 
Het enige dat zij zien is dat er bijvoorbeeld een e-book bij Bol.com is aangeschaft en dat de commissie voor die opdracht toekomt 
aan AV Pijnenburg. Je hoeft dus absoluut niet bang voor je privacy te zijn.

Commissie 
Hoe groot de commissie is, is lastig aan te geven. Op de sponsorpagina van AVP kun je achter iedere webshop zien wat de totale 
commissie is. Maar liefst 80% van deze commissie wordt aan de deelnemende vereniging uitgekeerd. De rest is voor Sponsor-
Deals.

Dus surf voortaan naar: http://www.sponsordeals.nu/av-pijnenburg of klik op de button op de website van AV Pijnenburg.                                                               
Rob Land

Sponsor AV Pijnenburg via SponsorDeals
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Voor jullie ligt weer een nieuwe Stretcher. Naast onze veelgele-
zen website blijkt ook dit papieren clubblad altijd weer een grote 
schare fans te hebben. Mooi dus dat ie er weer ligt! 

Alles wat namen en adressen heeft, is ververst, gelet op de pri-
vacy-regels. De pagina met commissies is helemaal vernieuwd.
Die nieuwe privacy-wetgeving blijft voor iedereen toch een 
beetje een continue zoektocht. Wat mag? Wat moet? Wat mag 
niet?

In deze Stretcher ook een gezamenlijke bijdrage van AVP en de 
Sylvestercross over de afspraken die we hebben gemaakt over 
onze samenwerking. Het heeft even geduurd, maar we zijn er 
met inzet van beide kanten samen goed uitgekomen.

Pijnenburg heeft per 1 november een nieuwe bezetting in de 
kantinecommissie.
Natuurlijk dank aan Leo Kortekaas voor de wijze waarop hij de 
oude commissie jaren heeft gedragen, in eerste instantie samen 
met Gé van Zal. Sinds Gé terugtrad was Leo een aantal jaren 
zowel voorzitter als inkoper, barhoofd, regelaar etc..
André van Zadel neemt het voorzittersstokje van deze commissie 
over. 

Leo en André hebben de afgelopen maanden de overdracht 

Van de voorzitter

geregeld. Benieuwd wat we gaan merken van deze verversing. 
Voor de nieuwe commissie: Veel succes!

De commissie Baanwedstrijden en de Wedstrijdorganisatie-
commissie hebben om de tafel gezeten. Besloten is dat ze per 
1 januari als één commissie onder gezamenlijke WOC-vlag 
verder gaan.

Het krachthonk is en wordt opgefrist. Het was aan een grote 
beurt toe, en daar wordt nu hard aan gewerkt.
En er wordt hard gewerkt aan de baanrenovatie. De toplaag 
van onze baan zou afgelopen zomer worden vervangen. 
Omdat dat toen niet lukte, wordt nu alles voorbereid om de 
renovatie in de komende zomer te kunnen doen.

Na een zonnige, succesvolle en erg warme bosmarathon 
met weer mooie deelname kijken we al weer vooruit naar de 
Jeugdcross. 
Zaterdag 10 november lopen ‘n kleine duizend jeugdleden van 
verenigingen een soort mini-Sylvester. En na 10 november is 
die Sylvestercross ook geen acht weken meer weg.
Genoeg leven in de brouwerij binnen de vereniging.

Adry de Klein

Kantinecommissie 3.0

In april kondigde Leo Kortekaas zijn vertrek aan als voorzitter van de Kantinecommissie. Ook stopt hij met de catering in de tent bij 
de Sylvestercross. Na tien jaar een spilfunctie in het reilen en zeilen van de kantine vindt hij het genoeg en trekt hij zich terug. Als 
vertrekdatum koos hij voor 1 november. Natuurlijk blijft hij wel clublid en vooral ook zo lang mogelijk lopen bij de D-Veteranen. En 
dat gaat nog steeds heel goed (weet ik uit heel betrouwbare bron ).

Je moet er eigenlijk altijd rekening mee houden dat een vrijwil-
liger eens met zijn/haar taken stopt. Dus ook Leo. Zijn aankondi-
ging kwam toch onverwacht, maar werd binnen het kantineteam 
wel begrepen en gerespecteerd. Toch was het eerlijk gezegd ook 
wel even schrikken, want de Kantinecommissie zat niet zo ruim in 
haar jasje dat Leo’s vertrek gemakkelijk kon worden opgevangen. 
Maar na overleg binnen de toen driekoppige commissie (Leo, 
Gerard Boeren en ikzelf) en een gesprek met het bestuur heb ik 
aangegeven wel te willen proberen een nieuwe Kantinecommis-
sie te formeren. Voorwaarden daarbij van mijn kant: een grotere 
commissie met meer spreiding van taken. En ook heb ik toen al 
gelijk gesteld niet ook de tentcatering voor de Sylvestercross te 
zullen overnemen. 

In een gesprek met het voltallige team van vaste barhoofden 
bleek gelukkig veel bereidheid om met mij samen een nieuwe 
Kantinecommissie te gaan vormen en daarin een aantal taken 
te gaan verdelen. Dat hebben we inmiddels gedaan en daarmee 

kunnen we in goede samenwerking de voortgang en kwaliteit 
van onze clubkantine waarborgen. De nieuwe Kantinecommis-
sie bestaat naast mijzelf uit Annette Steenman, Marlies van 
Remortel, Gerard Boeren, Philip Parlevliet en Frans Verweij. 
We zijn Leo heel veel dank verschuldigd voor alles wat hij in 
het kantinegebeuren heeft gedaan en voor de fantastische 
manier waarop hij de overdracht heeft voorbereid, alle taken 
en procedures heeft beschreven en ons heeft ingewijd in het 
inkopen en in de financiën.

Met Leo vertrekt er dus ook een ervaren barhoofd. Ton 
Ruepert is recent ook gestopt en het werd dus hoog tijd dat 
we het team van barhoofden gingen versterken. En dat gaat 
– zoals bij alle vrijwilligersjobs – helaas niet echt vanzelf. Maar 
……. het is toch gelukt om uit de groep van vrijwilligers die 
af en toe aan de bar assisteren drie nieuwe barhoofden te 
‘rekruteren’. Geweldig!! Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij 
mee. Het zijn Marga Legierse, Els Hindriks en Jan Schuurman. 
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Zaterdag 15 september was de finale van de baanwedstrijden van de regio Utrecht Gooi en Eemland. Negentien atletiek-
verenigingen deden daaraan mee. Bij de D-pupillen waren dertig deelnemers die streden om de winst bij verspringen, 
vortex gooien, 40 meter sprint en de 600 meter. 

Succesvol weekend AV Pijnenburg bij finale baanwedstrijden

De Pijnenburg pupillen waren erg succesvol: Florian Jellesma 
legde beslag op de 3e plaats bij de D-pupillen. Eneas Verbakel 
ging met de eerste prijs naar huis: Hij liep de 600 meter in 
een toptijd van 2 minuten en 7 seconden. Hoewel Pijnenburg 
maar met twee deelnemers meedeed aan de wedstrijd bij de 

D-pupillen, wisten ze toch de vijfde plaats te behalen bij de klas-
sering van de teams. 
Ook bij de B-pupillen deed Pijnenburg goede zaken. Laura Duits 
is tweede geworden en Myrthe Petra derde bij de meisjes van de 
B-pupillen. 

Freek Verbake

Zij lopen in november/december een paar keer ‘stage’ en gaan 
vanaf het januari-rooster zelfstandig aan de slag op de zater-
dagochtenden. 

Ook de groep barmedewerkers hebben we onlangs gelukkig 
weer met vier nieuwe assistenten kunnen versterken. Maar er 
stoppen ook wel eens mensen. En dus blijven we voortdurend 
op zoek naar nieuwe assistenten voor met name de zaterdag-
ochtenden. Ik kan het niet vaak genoeg herhalen: de vereni-
ging zijn wij met z’n allen en dus moeten we er samen voor 

zorgen dat alles gedaan wordt wat binnen de vereniging nodig 
is. Vanzelfsprekend toch? 

En wat betreft de kantine: is het niet een kleine moeite om eens 
in de zoveel tijd even een paar uurtjes te helpen? Hoe meer 
vrijwilligers we hebben hoe minder vaak je aan de beurt bent. 

Aarzel niet, je weet ons te vinden!

André van Zadel
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Eindelijk daar was-ie er weer….. de ouder-kindmiddag.
Al jaren lukte het de jeugdactiviteitencommissie niet om in het 
voorjaar een datum te prikken voor de ouder-kindmiddag, dit 
voorjaar kon er wel een datum worden geprikt.
Zaterdag 23 juni mochten de pupillen van AV Pijnenburg de 
rest van hun familie uitdagen om gezellig samen te sporten.
19 gezinnen hadden zich aangemeld, in totaal 26 ouders en 34 
kinderen.

Levend ganzenbordspel
De jeugdactiviteitencommissie had een levend ganzenbord-
spel uitgezet op het middenterrein. Er moest heel wat keren 
een rondje om de rode, witte, blauwe of gele petjes gelopen 
worden.

Ook planken, knuffels in de hoepelbroek gooien, tennisbalrace, 
de hindernisbaan, hordenlopen, evenwicht/balans was een 
uitdaging voor de ouders, want hun kinderen lieten wel even 
zien dat ze dat prima konden.
Zelfs vortexbal gooien, maar liefst 100 m per gezin en versprin-
gen 15 meter totaal stonden op het programma.
En als ze bijna bij ‘63’ waren dan was daar nog de gevangenis.
De familie Pillen lukte het als eerste om ‘63’ te bereiken.

Hoogste tijd om even uit te rusten met drinken en een knab-
beltje.

Handicap race
Na de pauze moest men weer aan de slag voor een handicap 
race. Eén van de ouders werd geblinddoekt en hun zoon of 
dochter leidde pa of ma via hindernissen naar de eindstreep.
Daarna was zoon of dochter aan de beurt om geblinddoekt 
door pa of ma het hindernisparkoers af te leggen.
Het snelste koppel was vader en zoon Dierdorp.

Hoogste tijd voor pannenkoeken en een ijsje toe en dat ging er 
prima in na al die activiteit.

Mede door het heerlijke weer kijkt de jeugdactiviteiten commis-
sie terug op een zeer geslaagde middag.

Henny Pot

Van vóór de vakantiestop

Ouder-kindmiddag zaterdag 23 juni
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De relatie AV Pijnenburg en de Stichting Sylvestercross

In de laatste ledenvergaderingen van Pijnenburg zijn vragen gesteld over de relatie tussen de atletiekvereniging en de 
Sylvestercross. Vragen gingen over de financiële relatie, maar ook hoe Pijnenburg om gaat met haar belangen in deze cross. 
Dat zijn terechte vragen. 

Even een korte historie
De Sylvestercross werd in het verleden door AV Pijnenburg zelf 
georganiseerd. In 1998 is de zelfstandige stichting Sylvester-
cross opgericht. De reden hiervoorwas dat de succesvolle cross 
door haar groeiende omvang een te groot financieel risico voor 
de vereniging werd. Nu en toen vonden Pijnenburgers de cross 
een heel mooi evenement, -een visitekaartje van onze ver-
eniging-, die we met onze vrijwilligers met veel plezier orga-
niseren. Maar vanaf 1998 is, in formele zin, de cross dus een 
zelfstandige organisatie met een eigen bestuur, eigen financiën, 
eigen sponsoren etc. Om de relatie soepel te houden hadden 
we oorspronkelijk vertegenwoordigers in elkaars bestuur.
Na twintig jaar is het niet raar om de gegroeide praktijk en de 
onderlinge samenwerking opnieuw tegen het licht te houden. 
Dit is gebeurd en daarom dit artikel. 

Wederzijdse belangen versterken elkaar
De redenen waarom de Sylvestercross een zelfstandige organi-
satie moet zijn gelden nog steeds. De cross heeft een jaarbe-
groting in de orde van grootte van de helft van de Pijnenburg-
begroting. Zou de cross om wat voor reden dan ook een stevig 
verlies lijden, dan mag het voortbestaan van de atletiekvereni-
ging niet in gevaar komen. Voor het overige is de cross in feite 
ook een Pijnenburg evenement met alle positieve uitstraling op 
onze club. De cross draait grotendeels op het vrijwilligerscorps 
van Pijnenburg. We maken gebruik van dezelfde voorzieningen 
en hulpmiddelen. We hebben te maken met dezelfde gemeente-
lijke overheid. We profiteren van elkaars kennis en ervaring.

Actualiseren afspraken 
Beide besturen hebben vorig jaar de bestaande afspraken 
tegen het licht gehouden en deze gemoderniseerd, zodat we 
gezamenlijk de toekomst in kunnen gaan. De belasting op de 
Pijnenburg organisatie wordt niet groter en de cross kan zich 
verder ontwikkelen, zoals met het toevoegen van de Sylvester 
by Night, afgelopen jaar.

Beide organisaties behouden natuurlijk hun eigen verantwoor-
delijkheid. We gaan met delegaties van beide besturen weer 
een paar keer per jaar om de tafel. Pijnenburg is blij als leden 
zich voor de cross inzetten, maar strikt genomen zijn cross-
vrijwilligers met oudjaar geen onderdeel van AVP. Ze zijn dan 
immers crossvrijwilliger. Het crossbestuur en de blokhoofden 
van de cross sturen die vrijwilligers aan. Maar op het moment 
dat die vrijwilligers de rest van het jaar in onze accommodatie 
vergaderen, behandelen we ze als Pijnenburgvrijwilligers. Dat 
geldt ook voor de vergaderkosten.

Financieel is Pijnenburg gestopt met een jaarlijkse sponsor-
bijdrage in geld. Zelfstandig is immers zelfstandig. Pijnenburg 
staat ook niet garant voor eventuele verliezen van de Sylvester-
cross. In feite gaat alle samenwerking dus met gesloten beurs, 
en we helpen elkaar waar het kan.

We geven elkaar ruimte op onze websites en nieuwsbrieven 
en in de Stretcher, en we maken waar mogelijk reclame voor 
elkaar. Jeugdleden kunnen gratis deelnemen aan de crosswed-
strijd.

Bijzonder punt is de catering. Tot afgelopen jaar was de cate-
ring in de duinen in handen van AVP maar stond ten dienste 
aan de cross, waarbij de opbrengsten wel weer voor Pijnenburg 
waren. De aansturing en organisatie trok echter een zware 
wissel op onze kantinecommissie (- voorzitter). Vanaf dit jaar 
is, -ook in goed overleg met de kantinecommissie-, besloten 
dat de cross de catering in de duinen zelf organiseert. Onze 
kantinecommissie concentreert zich op een goed bezette kan-
tine 365 dagen per jaar. Ze laat de crosscatering over aan de 
crossorganisatie. Wel zorgt de kantinecommissie dat onze eigen 
kantine rond oudjaar op de gebruikelijke wijze (dus ook tijdens 
de cross) bemenst is.

Samen succesvolle toekomst
Wij denken als besturen van beide organisaties met de nieuwe 
set van afspraken weer een aantal jaren het grote succes dat 
de unieke cross elk jaar is, te kunnen voortzetten. In goede 
onderlinge samenwerking en met duidelijke afspraken. 
Wij juichen het toe als Pijnenburg-leden helpen bij de cross en/
of deelnemen aan de cross. Zo blijven wij gezamenlijk Soest 
een fantastisch evenement bieden met een enorme uitstraling 
op AV Pijnenburg!

Adry de Klein        Evert ten Kate
Voorzitter AV Pijnenburg       Voorzitter Stichting Sylvestercross
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    Ik ben blij dat je hier bent

Dankzij de zomerhit ´Zoutelande´ van Bløf werd de gelijknamige kustplaats in Zeeland overstroomd met toeristen 
die regelmatig schijnen te vragen ´Waar is het oude strandhuis´….

Als je Zoutelande binnenrijdt, zie je bovenstaande tekst uit het refrein zelfs onder de plaatsnaam vermeld. Betere 
reclame kun je niet hebben!

Voor ons was Zoutelande de finishplaats van de Kustmarathon, 
volgens de Zeeuwen de zwaarste marathon van Nederland.
Een prachtige route die je vanaf de start in Burgh-Haamstede 
over de Oosterscheldekering voert, waarna je na ca. 20 km het 
strand op gaat bij Breezand. Vervolgens 10 km op het strand 

en daarna door de glooiende duinen waar je de nodige klimme-
tjes en lange trappen voor je kiezen krijgt. Bij 40 km nog een 
keer het strand op en tussen de palen van de golfbrekers door 
en weer een trap het strand af waarna je een heröische finish 
wacht in de Langstraat in Zoutelande.

Afgelopen zomer hadden Chris, Mark en Peter het plan opgevat 
om de Kustmarathon als een trail te gaan lopen waarbij het 
plezier voorop zou staan en niet de tijd. Ik had hem één keer 
eerder gelopen en als Zeelandliefhebber sloot ik me graag bij 
hen aan. Helaas raakte Peter geblesseerd en moest afzeggen.
We hadden een appartement gehuurd om er een heerlijk week-
endje Zeeland van te maken. Ons appartement was gloednieuw 
en had ook nog eens uitzicht op de finish.

Zaterdagochtend gezellig met elkaar aan ons marathon ontbijt 
waarna Karla ons naar de start in Burgh-Haamstede bracht, 
waarbij we al een deel van het parcours te zien kregen.
De weergoden waren ons goed gezind, prima loopweer met een 
zonnetje en voor Zeeuwse begrippen weinig wind. Wél hoog 
water rond de starttijd, dus afwachten hoe het strand erbij zou 
liggen. 

Voor de start nog een kippenvelmoment toen voor de initiator 
van de Kustmarathon en zijn vrouw minutenlang applaus klonk. 

Ze waren vrijdag (dik verdiend) tot ereburgers van de gemeen-
te Veere benoemd. Een emotioneel moment mede omdat het 
vanwege zijn ernstige ziekte wellicht de laatste editie is waar hij 
bij kan zijn. Veel sterkte Lein en Lenie!

Het startschot viel exact op het moment dat de klok van de 
kerk van Burgh voor de twaalfde keer sloeg. We stonden vrij 
vooraan in het startvak en probeerden ons ‘ingehouden’ tempo 
te vinden wat in de eerste kilometers best lastig was. Onder-
weg gaven de vele Zeeuwse lopers regelmatig het advies om 
vooral je krachten te sparen in het eerste deel. Na een iets te 
snelle start hadden we het juiste tempo te pakken en ontston-
den er kleine groepjes. Wij liepen vrij lang achter twee Belgi-
sche deelnemers die prachtig vlak liepen, ideaal voor ons.

Het plan was om zo lang mogelijk en liefst tot de finish bij 
elkaar te blijven. Dat ging uitstekend waarbij we elkaar om de 
beurt afremden omdat er steeds toch weer iets versneld werd 
vanwege het enthousiasme bij het publiek of de muziek die we

Adry de Klein        Evert ten Kate
Voorzitter AV Pijnenburg       Voorzitter Stichting Sylvestercross
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Karla zagen we op het afgesproken punt op 
het strand na ca. 26 km. Het strand had pittige 
stukken vanwege het nog hoge water maar ge-
lukkig ook delen die harder waren. Hier kregen 
we van Karla nog een extra gelletje en na een 
foto momentje vervolgden we onze tocht over 
het strand. 

En paar kilometer verder gelukkig weer het 
strand af. Doordat het ons lukte goed te blijven 
lopen, haalden we in het laatste deel veel 
lopers in die hun krachten wat minder goed 
verdeeld hadden. Met prachtige uitzichten 
vanaf de duinen op Domburg en Westkapelle 
op naar de finish in Zoutelande.

Met elkaar over de finish, wat een fantastisch moment! Als je zo’n moment ook wel eens wil ervaren lees in deze Stretcher dan de 
aankondiging van het voorjaars marathon traject.

Ik ben blij dat je hier bent Chris, Mark en Karla bedankt voor dit geweldige weekend!                        

tegenkwamen onderweg. Vlak voor Zoutelande nog één keer het strand op waarna je via een trap de boulevard opklimt, en via de 
gezellige Langstraat door veel publiek naar de finish wordt geschreeuwd.

Van online boekhouding tot bedrijfsopvolging

Molenstraat 11 - Postbus 475
3760 AL Soest

telefoon 035 - 602 20 54
soest@krijkampdenoude.nl

www.kdo.nu

Arno Priem
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Voorjaarsmarathontraining 2018-2019 
start  

 

ZONDAG 9 DECEMBER as. 
 

 
Doel is de marathon van ROTTERDAM op 7 april 2019 

  
Voorwaarden voor deelname 

 Je hebt dit jaar een halve marathon gelopen met een tijd onder 2 uur en 15 minuten 
 Je verwacht de marathon binnen 5 uur te kunnen lopen 

 Je kunt minimaal 3x per week trainen 
 

De training staat open voor niet-leden 
 Kennismakingsperiode van 1 maand 

 Dan lid worden van één van de verenigingen of 
 Een deelnameprijs van 75 euro betalen 

 
Informatie 

 Voorafgaand aan de eerste training zal algemene informatie worden verstrekt over het 
trainingsschema, de onderlinge afspraken, de groepsindeling etc. 

 
In de loop van de eerste weken zal na de training aandacht worden besteed aan 

 Energiesystemen 
 Eten en drinken 
 Mentale aspecten 

 
Omslagpuntmeting 

De mogelijkheid wordt geboden om deel te nemen aan een omslagpuntmeting 
 

Nadere info en opgave bij 
Arno Priem: arno.priem@gmail.com (AV Pijnenburg) 

Shan Happé: shanhappee@gmail.com (AV Altis) 
 
                                                                              

Het begeleidende team van AV Pijnenburg en AV Altis 
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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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We verzamelden die ochtend op het erf van Thea aan de 
Birkstraat. Na de uitleg en de indeling van de tweetallen gingen 
we op pad voor een fotopuzzeltocht. Elk tweetal kreeg een 
blad mee waarop diverse foto’s stonden die onderweg gezocht 
moesten worden met de daarbij behorende vragen. De ant-
woorden konden ze op een apart formulier invullen.

Er waren weinig regels maar één ervan was dat het gebruik 
van mobieltjes niet was toegestaan om de antwoorden op te 
zoeken. Het resultaat was dat men zeer alert was onderweg 
en de gehele wandeling bewust werd gelopen en veel van de 
omgeving werd gezien.
De tocht begon op de toegangsweg naar het Eekhoornnest en 
ging verder over de heuveltjes langs de korte duinen. Via het 
Monnickenbosch, langs de achterkant van de dierentuin, door 
het Pinetum en rond de bosvijver. Het laatste stuk ging via de 

Samen 180

Op een zonnige zaterdag in juni hebben we met de powerwalk A groep drie verjaardagen gevierd want toen werden Thea (H) 
Marga (H) en Sacha (H) samen 180 jaar.

naturistencamping “de Birk” en de achterkant van het nieuwe 
paddock paradijs van de Paardenkamp naar de Birkstraat waar 
de tocht eindigde. 

Terug op het erf bij Thea werden we onthaald met koffie, thee 
en veel lekkers en er stond een heerlijk groot buffet klaar dat 
was gemaakt door leden van de powerwalk A groep zelf.

Na het controleren van de antwoorden werden de drie beste 
koppels beloond met een prijsje.

Wij jarigen werden door de groep verrast met mooie cadeaus. 
Het was een zeer geslaagde dag, iedereen heeft erg genoten 
van de wandeling, het buffet en het samenzijn. 
Op naar het volgende evenement. 

Sacha Hilhorst
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Juniorenkamp 2018
Het is alweer een maand geleden, maar het juniorenkamp 2018 was weer een groot succes. Het weekend van 5 oktober vertrok-
ken alle junioren weer richting Lunteren voor een fantastisch weekend. Na aankomst begonnen we met een gezellige quiz. Daarna 
werden de deelnemers per leeftijdscategorie weggebracht naar een locatie in de buurt, waarna ze zelf de weg terug moesten 
vinden. Tijdens de dropping moesten de atleten ook nog opdrachten uitvoeren. Hier werd erg veel lol aan beleefd.

De volgende dag moesten ze al om 8 uur weer uit de veren 
om zich klaar te maken voor een gezellig ochtendje sport en 
spel. Onder leiding van de altijd gezellige Rob Jansen en Steef 
Biesterveld werd de ochtend weer een groot succes. Met groot 
fanatisme zetten de atleten zich in om zoveel mogelijk punten 
voor hun team te behalen, ondanks de vermoeidheid. 

Na een korte lunchpauze werden ze in hun teams het dorp 
en omgeving ingestuurd om opdrachten te voltooien, van het 
poseren als een etalagepop in een winkel tot het maken van 
een foto van een €100,- biljet, niets was te gek. Na de opdracht 
hadden ze lekker vrije tijd tot het avondeten met friet en ham-
burgers, wat goed in de smaak viel. 

Voor de avond hadden we een leuke spelavond, gebaseerd op 
‘Ik hou van Holland’. De deelnemers gingen langs verschillende 
spellen zoals ‘bom doorgeven’, ‘picturenary’ en woorden spellen. 
Het fanatisme spatte ervan af. Na deze leuke avond sloten we 
af met een stoelendans waarna de kampvuren werden aange-
stoken en we tot de late uurtjes door gingen.

De laatste dag was afzien voor de atleten. Na om half 9 wakker 
gemaakt te worden, begonnen we de dag met een heerlijke 
bootcamp. De deelnemers genoten hier zichtbaar van. Na een 
korte pauze deden we nog een vorm van pionnenroof in het bos 
waar ook leuk aan mee werd gedaan. 

Bij de lunch die erop volgde zag je de atleten inkakken terwijl 
ze de kamers aan het opruimen waren. Toen dat eenmaal klaar 
was, deden we nog een commandospel. Daarna was het helaas 
tijd voor de kampafsluiting. 

Na een presentatie met de leukste foto’s van het weekend was 
het helaas weer tijd om naar huis te gaan.

Wij hebben genoten van het kamp en hopen dat jullie dat ook 
weer hebben gedaan. Houd alvast 27-29 september 2019 vrij 
voor het volgende juniorenkamp.
Tot volgend jaar!

De kampleiding
Stefan Smits, Femke Jansen, Jasper Smits, Thijs Köllmann en Rik Barlo
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KampKanjers 2018

Eén ingrediënt mist nog in dat rijtje: de KAMPKANJERS (de 
kampleiding)! Vanuit mijn rol in de Jeugdcommissie houdt het 
welzijn van onze junioren me simpel gezegd ‘nogal bezig’ tijdens 
dit soort weekenden. Ouders geven aan de begeleiders van het 
kamp het vertrouwen om goed te zorgen voor hun kind(eren). 
En dat is prima, zo hoort het ook. Maar de dagen zijn lang, de 
nachten vaak (te) kort, de bedden zijn best hoog en bij een 
nachtelijke dropping lopen er soms niet alleen leuke kinderen 
van AV Pijnenburg uit Soest buiten. 
Ook overdag en ’s avonds met de spelletjes zijn er momenten 
dat het lijkt of er bomen oversteken en tegen de kinderen oplo-
pen, wortels hun tenen uitsteken, spontaan gaten in de grond 
ontstaan en tafels en stoelen in de weg lopen …. er kan dus zo-
maar iets gebeuren. Een KAMPKANJER zijn is daarom niet niks.

Tegelijkertijd is het wel een JEUGDKAMP! Het is een soort mini-
vakantie waar ook echt actie in moét zitten. Een kamp zonder 
ENERGIE is helemaal NIKS. De taak van de KAMPKANJERS is 
dus oplettend te zijn en tegelijkertijd voldoende ruimte te geven 
aan het groepsproces. Af en toe streng, meestal observerend; 

In het weekend van 5, 6 en 7 oktober jl. hebben de junioren van AV Pijnenburg weer hun jaarlijkse juniorenkamp beleefd. De fan-
tastische omgeving van Lunteren en het geweldige kamphuis genaamd ‘De Wildwal’, gecombineerd met prachtig weer waren alle 
noodzakelijke ingrediënten voor een zeer geslaagd kamp voor ruim 50 junioren ….. althans, alle ingrediënten? 

soms corrigerend, geregeld verzorgend. De foto’s die ik gezien 
heb (zie ook de website van onze vereniging) lieten zien dat die 
balans goed gevonden werd. Veel actie, lol en lachende gezich-
ten. Ook tijdens de circa drie uur op zaterdagmorgen, waar ik 
samen met Rob Jansen en Ardi Brouwer (die als extra trainster 
spontaan even polshoogte kwam nemen, zoals stagiair Laurens 
Meerveld dat ’s middags deed) samen met de KAMPKANJERS 
het spelcircuit mocht geven, werd duidelijk dat het ook dit jaar 
dus wéér goed ging. 

Ik ben er van overtuigd dat onze junioren weer een kamp heb-
ben beleefd waar ze over vele, vele jaren nog met genoegen 
aan terugdenken. Zonder de KAMPKANJERS lukt dat niet. Ik 
hoop dat er ook volgend jaar weer voldoende vrijwilligers zullen 
opstaan om dit feest opnieuw mogelijk te maken. KANJERS 
2018, dank voor jullie goede zorgen, geduld en energie!

Steef Biesterveld, 
voorzitter Jeugd Commissie AVP 

De kamp kanjers 2018: 

V.l.n.r. boven: 
Stefan Smits, 
Rik Barlo, René Camper, 
Thijs Köllmann

V.l.n.r. onder: 
Bernie Mets, 
Femke Jansen, 
Jasper Smits, 
Anouk van Keken

Onzichtbaar: 
Marco Jansen, 
Theo Smits 
(vaders die speciaal voor de drop-
ping aanwezig waren)

Sluitingsdatum inleveren kopij: 
zaterdag 12 januari 2019

Mail je bijdrage naar: redactie@avpijnenburg.nl. 
Foto’s graag apart sturen, in hogere resolutie. 
Eventueel via www.wetransfer.com
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Ik zit al 2 jaar bij Pijnenburg. Ik moet verspringen en 
ook sprinten en vortex en de 600m. En mijn lievelings-
onderdeel is sprint. Nu zit ik bij de B-pupillen en gaan 
we ook hoogspringen. 

Zwemmen en mountainbiken vind ik ook heel leuk. Op 
zaterdag ga ik vaak met papa mountainbiken bij Lage 
en Hoge Vuursche. 

In de vakantie heb ik ook heel veel gewandeld in de 
Alpen, een keer een wandeling van 18 km waarbij we 
ook nog een kilometer omhoog gingen.

Ik vind het leuk dat we nu weer gaan crossen met atle-
tiek. Bij de bosmarathon was ik tweede geworden.

Palle Cranenbroek     

Ik heet Palle

NK zondag 24 juni

Dit verhaal gaat over het NK, maar begint bij de competitie wed-
strijd in Bussum een paar weken eerder. Daar vond mijn vader een 
folder over een kidsrun 600m op het NK. Ik wilde super graag mee-
doen: Lopen op de baan waar Dafne (Svhippers, red.)vroeger liep... 
Toen ik later die dag thuiskwam en het mijn zus vertelde wilde die 
ook meedoen en dus reden we enkele weken later naar Utrecht. 

Eerst het startnummer ophalen, en daarna keek ik zenuwachtig 
uit naar de start. Voordat we mochten lopen, kregen we nog een 
warming-up van Robert Lathouwers. Hij heeft een PR van 1:44.61 
op de 800m en liep zes jaar geleden ook op de Olympische Spelen. 
Na de warming-up was ik nog zenuwachtiger. Eén voor één werden 
de series naar de start geroepen. Mijn start was als die van Dafne 
Schippers. Daarmee bedoel ik dat ik ietsje veel te hard startte. Uit-
eindelijk kwam ik toch nog in een pr van 2:24,13 over de finish. 

Na afloop hebben we nog lang gekeken naar andere deelnemers 
waaronder een supersnelle Churandy Martina.

Sacha Walgers
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Workshop oefeningen voor hardlopers

Oefeningen uit de yoga kunnen op verschillende manieren 
bijdragen aan het hardlopen. Denk aan balans, kracht, gericht 
de juiste spieren benaderen in plaats van “er om heen werken”, 
rekoefeningen t.b.v. het bindweefsel (flexibiliteit) en ademha-
ling. Tijdens de warming-up en cooling-down kun je goed 
gebruik maken van een aantal oefeningen uit de yoga. 

Lenigheid/soepelheid is een van de basisvoorwaarden voor 
hardlopen. In de reguliere trainingen wordt daar in de war-
ming-up en cooling-down met rekken en losmaken al wel wat 
aan gedaan. Asia liet ons zien hoe je dieper kunt rekken, met 
oefeningen voor het bindweefsel. Bij de meeste oefeningen 
die we deden, moest je de rek ook lang vasthouden, om te 

Op 1 september was er na de training een workshop “Oefeningen voor hardlopers”, voor lopers en trainers, 
door yoga-docente Asia Jokiel. 

beginnen minimaal 2 minuten. De kunst is om de grens op te 
zoeken, dat je voelt dat je lichaam aan het werk is, dat je een 
diepere stretch krijgt, maar dat je ook niet over die grens heen 
moet gaan. Je moet het namelijk wel een tijdje kunnen vast-
houden. Om die diepe stretch te bereiken, moet je je spieren 
ontspannen en de zwaartekracht het werk laten doen (bijvoor-
beeld als je voorovergebogen zit of staat). Als je het voor het 
eerst doet, voel je je misschien een stijve hark, maar als je 
de oefeningen vaker doet, zul je merken dat je steeds verder 
komt en makkelijker ontspanning in de houding vind. Een 
diepe, regelmatige ademhaling door je neus helpt om ontspan-
ning in de houding te vinden en om dieper te rekken. 

Wij zaten met zijn twaalven op de grond, buiten, met de zon op 
onze rug, heerlijk. 

Maar hoe vullen we het praktisch in, nu het herfst is en winter 
wordt? Zolang het niet te koud is, kun je na de training een paar 
van deze oefeningen doen. Zo kun je na de training ook zorgen 
voor een stukje extra ontspanning, wat weer bijdraagt aan je 

herstel. Zorg wel dat je droge kleren aan hebt. Als het weer 
warmer wordt buiten, kun je er na een training meer tijd aan 
besteden.  

Het was een leuke, leerzame en ontspannen workshop. 

Rijnvis Cranenbroek



Stretcher oktober 2018 - 18 

Met ruim 20% meer voor-inschrijvers dan in 2017 kwam het 
aantal inschrijvingen dit jaar uit op 611 inschrijvingen. Ruim 
meer dan de 560 deelnemers van de vorige editie. Deze toe-
name kan voor een deel toegeschreven worden aan de extra 
publiciteit en het prachtige weer.

Om exact 10:30 uur gingen de eerste drie looponderdelen van 
start. De hele marathon, de marathon estafette en de 31,5 km. 
In totaal een pak van 78 lopers die al snel een goed tempo te 
pakken hadden. Emile Dercksen die in 2016 het parcoursrecord 
nog op zijn naam schreef kwam ook nu weer als eerste over de 
streep in een keurige eindtijd van net over de 3 uur. “Het was 
zwaar, héél zwaar”, wist hij net over de meet nog uit te bren-
gen. 

Op zondag 14 oktober werd de 19e Pijnenburg Bosmarathon georganiseerd. Met een (deels) nieuwe ploegvrijwilligers, een nieuwe 
website, veel publiciteit en prachtig weer beloofde het een memorabele editie te worden. En dat werd het ook!

19e Pijnenburg Bosmarathon

Bij de marathon estafette viel de prestatie van het AV Pijnen-
burg team op; Bo Menning, Maarten Almekinders, Richard 
Voorintholt en Bart Eigenhuis eindigden in deze thuiswedstrijd 
als eerste in een gecombineerde tijd van 2 uur 57 minuten en 
4 seconden.

Ook het gemengde ‘AV Pijnenburg Mix Estafette’ team mocht 
het hoogste schavot beklimmen. Petra Martens, Edgar Cukier, 
Ilana Cukier en Mathijs Boom deden samen 3 uur 35 minuten 
en 16 seconden over de marathon. Selina van Vliet won de 
31,5 km bij de dames en Arnoud Salomé schreef de winst bij 
de heren op de 10,5 km op zijn naam. Alle uitslagen zijn terug 
te vinden op www.bosmarathon.nl/uitslagen
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Run to the Moon and Back
Onder deze titel was de Pijnenburg Bosmarathon gastheer van 
Wendy van Dijk. Zij loste de startschoten voor de drie jeugd-
lopen. Het project ‘Run to the Moon and Back’ ondersteunt 
de ‘Make A Wish Foundation’ die wensen van kinderen met 
een levensbedreigende ziekte in vervulling laat gaan. Hiervoor 
is uiteraard geld nodig, dit jaar hebben wij alle – tijdens de 
Bosmarathon – gelopen kilometers symbolisch aan het project 
gedoneerd. Het doel was het creëren van naamsbekendheid. En 
dat is gelukt dankzij de deelnemers van de Bosmarathon! 

Zondag 13 oktober 2019
Een extra groot feest! Dat moet de 20e editie van de Pijnen-
burg Bosmarathon volgend jaar worden. Hoe we dat gaan 
doen? Dat houden we nog even onder de pet, maar we dromen 
van mooie dingen! In dat kader staat de organisatie natuurlijk 
open voor iedere suggestie.

Rob Land

Tweede Soester avondwedstrijd weer een groot succes
Vrijdagavond 7 september was de atletiekbaan weer klaargezet 
voor een mooie avond atletiek. Het concept was vergelijkbaar 
met de avondwedstrijd van 25 mei. Er zijn drie blokken van 
een uur waarin verschillende onderdelen worden aangeboden. 
Atleten kunnen zich per blok inschrijven voor een onderdeel 
en kunnen dus maximaal drie onderdelen doen op een avond. 
De technische onderdelen worden in elk blok aangeboden, 
waardoor combineren van meerdere verschillende onderdelen 
mogelijk wordt gemaakt. Wil je op één avond verspringen, 800 
meter lopen én discuswerpen? Dat kan gewoon. Voor meer-
kampers is het dan ook een ideale wedstrijd. De avondwedstrij-
den zijn open voor alle junioren, senioren en masters, dus voor 
iedereen vanaf elf jaar. 

De wedstrijden zijn een aantal jaar geleden nog begonnen als 
aparte avonden voor technische onderdelen en looponderdelen 
voor de junioren, naar een idee van trainer Richard van Egdom. 
Voor oudere junioren, senioren en masters zijn er genoeg wed-
strijden, maar voor de jongere junioren zijn er niet zoveel wed-
strijden. Dat zien we nog altijd terug, want vooral de jongere 
junioren weten de weg naar onze baanwedstrijden te vinden.

De tweede wedstrijd van dit jaar was ietsje minder bezocht dan 
de wedstrijd in mei, maar voor een wedstrijd op het einde van 
het baanseizoen zijn ruim tweehonderd deelnemers toch weer 
een mooi aantal en was het dus wederom een succes te noe-
men. Deze keer bleef de polsstokhoog-mat dicht, maar werden 
wél de horden uit de kast gehaald.

Ook de Pijnenburg atleten die deelnamen, presteerden goed. 
Zo werden er weer enkele PR’s verbroken en werden er ook 
onderdelen gewonnen door onze atleten. Rik Barlo won het 
speerwerpen (43,78m.) en discuswerpen (34,43m.) bij de jon-
gens A, Tim Lamme het verspringen bij de jongens A (4,08m.), 
Hidde van der Woud de 100 meter (12,38sec.) bij de jongens B, 
Ruben Meijer het speerwerpen (42,00m.) bij de jongens C, Rick 
Scherrenburg het hoogspringen (1,35m.) bij de jongens D en 
Myla Legall Melendez het speerwerpen (19,60m.) bij de meisjes 
D. Tevens verbeterde Yuri Stolk het clubrecord speerwerpen bij 
de jongens D, wat hij een week later nogmaals verbeterde in 
Utrecht naar 42,43 meter.

Jasper Smits
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19e Pijnenburg bosmarathon 2018

ook maar één klein plasje), hoe gezellig het blaasorkest op het 
middenterrein weer alle toepasselijke deuntjes speelde. En ga 
zo maar door. Maar dat ga ik niet doen. 

Ik ben er oprecht trots op dat we met een grote groep vrijwil-
ligers zo’n clubevenement van formaat kunnen neerzetten. Alles 
bij elkaar werken er aan de Pijnenburg Bosmarathon wel zo’n 
100 mensen mee! Allemaal vrijwilligers! Naast het coördina-
tieteam, bestaande uit Marga Hulstede, Frans Witteveen, Rob 
Land, Ton van Daatselaar, Michiel Kuper en mijzelf, zijn dat ook 
de parcours- en terreinuitzetters, de mensen van het inschrijf-
bureau, het computercentrum, de parcourswachten, mountain-
bikers, iedereen in het start-/finishgebied, de speakers, starter, 
EHBO-ers, verkeersregelaars, het kantineteam, de opruimers. 
Deze opsomming is natuurlijk in willekeurige volgorde. 

Ik wilde ze toch graag een keer allemaal noemen. Want dit is 
wat een vereniging zo sterk maakt: het samen de handen ineen 
slaan, bereid zijn elkaar te helpen, de club te helpen een mooi, 
landelijk bekend en spraakmakend evenement neer te zetten. 

En hoewel geld daarbij niet altijd het belangrijkste doel hoeft te 
zijn, is het natuurlijk wel heel prettig wanneer de club er finan-
cieel ook nog goed uitspringt.

Maar dat gaat allemaal niet vanzelf, er moet soms flink aan 
getrokken worden. Gelukkig zijn al vele jaren steeds dezelfde 
mensen bereid een (vaste) rol te vervullen. ‘Gelukkig’, jazeker, 
maar op al deze routiniers drijft dus veel. En dat maakt het 
tegelijkertijd heel kwetsbaar. Oproepen voor nieuwe vrijwil-
ligers leveren doorgaans weinig respons op, gerichte persoon-
lijke benadering iets meer. En daardoor lukt het gelukkig toch 
steeds weer om alle plekken ingevuld te krijgen, alles te doen 
wat nodig is. Maar het zou fijn zijn wanneer meer clubleden 
zich zouden willen verbinden aan zo’n clubevenement, waar-

door anderen zich na verloop van vele jaren misschien wat 
makkelijker zouden kunnen terugtrekken. Let wel, als ze dat 
zouden willen.

Ik houd nu weliswaar een pleidooi voor meer nieuwe vrij-
willigers voor de Pijnenburg Bosmarathon, maar dit geldt 
natuurlijk net zo goed voor allerlei andere clubevenemen-
ten, clubactiviteiten, commissies, bestuur, kantine! In een 
vereniging kun je eigenlijk niet alleen maar lid, noem het 
‘klant’, zijn. Samen zijn we de vereniging, samen moeten we 
dus ook alles doen wat binnen die vereniging gedaan moet 
worden. Dus kom op!

Terug naar de Pijnenburg Bosmarathon. Het zal je niet 
verbazen dat we daarbij niet alleen vrijwilligers, maar vooral 
ook deelnemers nodig hebben. En gelukkig hebben we 
die, de laatste paar jaar weer steeds ietsje meer. Maar met 
dezelfde organisatie kunnen we er veel meer hebben! Óók 
vanuit onze eigen club! 

Ik heb de inschrijvingen eens onder de loep genomen: van 
de (voor het gemak afgeronde) 600 deelnemers waren 
420 externen, 110 AVP-jeugdleden en 70 AVP-leden in alle 
categorieën. Zeg nou zelf beste mensen, vooral dat laatste 
aantal kan toch best omhoog?! 
Kunnen we afspreken dat we volgend jaar bij de twintigste 
editie van onze eigen Pijnenburg Bosmarathon met z’n allen 
daarvoor gaan zorgen? 

Noteer de datum maar alvast: 

>>>> zondag 13 oktober 2019 <<<<

Tot dan!                                              André van Zadel

Net als in de recente Nieuwsbrief wil ik ook in deze Stretcher 
graag nog even terugkomen op onze negentiende Pijnenburg 
Bosmarathon op zondag 14 oktober jl. Niet over het verloop van 
de dag, relevante aantallen, winnende tijden en enkele uitge-
lichte winnaars, daarover kun je lezen in een artikel van Rob 
Land, elders in dit blad. Ik wil graag een paar andere kanten 
belichten. 

Over een succes – en dat was het! – kun je als organisator 
natuurlijk heerlijk schrijven. Hoe we met elkaar toch weer alles 
prima geregeld hadden, hoe goed de voorbereidingen en publi-
citeitsacties zijn geweest, hoe we toch weer zo’n 50 deelnemers 
meer hadden dan vorig jaar, hoe heerlijk zonnig en warm het 
was, hoe gortdroog het parcours was (nergens in het hele bos
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The story of……..
Een rubriek in ons clubblad, waarin we elke keer een wedstrijdatleet/atlete van Pijnenburg in de belangstelling zetten.

Deze keer (opnieuw) een speerwerper. De laatste 8 à 9 jaar 
heeft het technische onderdeel speerwerpen binnen onze ver-
eniging een mooie progressie gemaakt. Stammen een heleboel 
clubrecords nog uit de vorige eeuw, maar dankzij werptoppers 
van de laatste jaren, zoals Niels Kleywegt, Susanne van der 
Hoeven, Nikki Klarenbeek, Dominique Andriessen en Rik Barlo 
kunnen wij aan deze rij ook sinds kort Yuri Stolk toevoegen.

Deze D-junioren wist in september bij wedstrijden in Utrecht 
een afstand te gooien van 42.43 m. en verbeterde daarmee het 
clubrecord, uit 1993, met ruim 4 meter.

Opmerkelijk is het ook dat hij dit realiseerde zonder een werp-
trainer. Deze vacature is nog steeds vacant. Gelukkig werd hij 
na de zomervakantie bijgestaan door medewerper Rik Barlo en 
de coach van de loopgroep Richard.
Na twee "mislukte" wedstrijden, D spelen 37.40 m en Soester 
avondwedstrijd 37.98 m. lukte het hem wel in Utrecht.

Richard van Egdom

"Goede morgen, coach, een lekker bakkie koffie?"
Tja, zomaar een eenvoudig zinnetje, maar met zoveel beteke-
nis. Mijn vrouw Henny zou het gezegd kunnen hebben. Hoewel 
ik in het verleden haar coach ben geweest, word ik door haar 
niet meer als coach aangesproken. Het zou ook één van mijn 
mooie atletes geweest kunnen zijn na een avontuurlijke nacht. 
Echter ''vreemdgaan'' komt gelukkig niet in mijn woordenboek 
voor.

Maar goed het gebeurde allemaal in het Meanderziekenhuis in 
Amersfoort op de afdeling cardiologie. En ik was niet de enige 
Pijnenburger. Ook het Pijnenburg-icoon Gerard Boeren lag daar, 
net als ik met hartproblemen.

En die week hebben wij beiden ervaren dat de AV Pijnen-
burg net (iets) meer is dan een gewone sportvereniging. Veel 
bezoek van leden van de kantinegroep, atleten, bestuursleden, 
collegatrainers en mooie reacties van andere verenigingen en 
oud-leden/atleten die ik training mocht geven.

Ik denk dat ik ook namens Gerard, iedereen ontzettend mag 
bedanken voor alle aandacht die wij kregen in deze moeilijke 
periode voor ons. We kunnen alleen maar zeggen dat Pijnen-
burg niet alleen op sportgebied top is maar ook op sociaal 
gebied.

O ja, van wie waren die mooie woorden in de vroege morgen? 
Die waren van wedstrijdatleet Stefan Mets die net op die afde-
ling met zijn nieuwe job was begonnen. Ook gewoon top….

Coach Richard
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Baanseizoen afgesloten met de clubkampioenschappen
Zaterdag 22 september werd het baanseizoen afgesloten met de clubkampioenschappen van AV Pijnenburg. Eerst mochten ’s 
ochtends de recreanten hun wedstrijd over 1500 of 3000 meter lopen om te bepalen wie zich een heel jaar clubkampioen mag 
noemen in zijn of haar categorie. Daarna was het de beurt aan de jeugd die hun kampioenschappen beslisten met een meerkamp 
over vier of vijf onderdelen. 

Voor veel atleten nog de laatste kans op het verbeteren van hun 
persoonlijke records of zelf een aanval te doen op het clubre-
cord, voordat ze weer een leeftijdscategorie opschuiven. Deze 
kans pakten veel atleten met beide handen aan en het regende 
dan ook veel PR’s. Helaas ging het gedurende de dag ook 
steeds meer regenen, waardoor het hoogspringen geschrapt 
moest worden en de prijsuitreiking binnen in de kantine plaats-
vond. Alle uitslagen en foto’s van de clubkampioenschappen zijn 
te vinden op de website van AV Pijnenburg.

Al met al was het toch een zeer geslaagde dag voor de atleten 
en ook voor de organisatie. Met de clubkampioenschappen 
kwam er ook voor de organisatie een einde aan het baansei-
zoen, waarin wederom zeven wedstrijden gehouden zijn op de 
atletiekbaan in Soest. Alle vrijwilligers, die één of meer wed-
strijden hebben geholpen, super bedankt! Zonder jullie hulp 
kunnen wij geen wedstrijden organiseren. We hopen dat jullie 
volgend seizoen weer komen helpen om onze wedstrijden tot 
een succes te brengen.

Clubkampioenen pupillen: achterste rij vlnr: Palle Cranenbroek, 
Iris Rietvelt, Florijn van der Vliet, Mirthe Petra, Moyra Tissingh 
en Benthe van Veen; voorste rij vlnr: Eneas Verbakel, Tijn 
Zwart, Sterre Groosman en Maarten Arnoldus

Clubkampioenen junioren: achterste rij vlnr: Yuri Stolk, Rik 
Barlo, Femke Jansen en Merle van Logtestijn; voorste rij vlnr: 
Rick Scherrenburg, Jayde de Bruijn, Lauren van Beuningen en 
Nuriya Mets (Ruben Meijer en Joost Blommaert ontbreken op de 
foto)
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Goede resultaten bij Nationale C- en D-spelen
Het laatste weekend van augustus en het eerste weekend van september staan traditioneel in het teken van de Nationale C-spelen 
respectievelijk de Nationale D-spelen. Oftewel het officieuze Nederlands Kampioenschap voor deze leeftijdscategorieën (11 t/m 15 jaar).

Ruben Meijer was de enige AV Pijnenburg atleet die deelnam 
aan de Nationale C-spelen. Hij presteerde goed met een vijftien-
de plaats op de 300 meter horden (45,11) en een veertiende 
plaats bij het speerwerpen in een nieuw PR van 40,71 meter.

Bij de Nationale D-spelen deden zeven jongens van AV Pij-
nenburg mee. Dit leverde vier toptiennoteringen op. Yuri Stolk 
streed lang mee om de medailles bij het speerwerpen, maar 
moest zich uiteindelijk tevreden stellen met een zesde plaats 
met een worp van 37,40 meter. Bij het kogelstoten werd Yuri 
negende met een stoot van 10,24 meter. Mathijs Kwakman liep 
een voortreffelijke race op de 1000 meter steeple chase en 
werd keurig zevende. Tevens verbrak hij zijn eigen clubrecord 
bij de D-junioren met 13 seconden naar 3:31,97. Een negende 
plaats was er nog voor Ivo Sjenitzer bij het hoogspringen met 
een sprong van 1,35m.. 

Ook de overige vier atleten konden het Olympisch stadion 
tevreden verlaten met een PR op zak: Mack Akkerman en Kiran 
Schoonderwoerd bij het speerwerpen, Marijn Keswiel op de 
1000 meter en Tijmen Scheer bij het verspringen.

Jasper Smits

Junioren sluiten competitieseizoen in stijl af met veel PR’s

Zaterdag 30 juni was het alweer de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen voor de C- en D-junioren. Ditmaal ook voor de junioren 
weer eens op de eigen atletiekbaan in Soest. De organisatie was het gelukt om deze derde wedstrijd van de CD-competitie toegewe-
zen te krijgen door de Atletiekunie.

Bij de junioren is het de bedoeling om als team zoveel mogelijk 
punten te scoren en er is geen individueel klassement. Iedere 
atleet mag maximaal drie onderdelen doen, waarvoor hij of zij 
dus punten kan scoren voor het team. 

Namens de jongens C van AV Pijnenburg scoorde Ruben Meijer 
veel punten door zowel de 300 meter horden (44,75) als het 
hoogspringen (1,65) te winnen en ook nog eens tweede te 
worden bij het discuswerpen (33,39). 
Ook Merle van Logtestijn (meisjes D) won het hoogspringen. 
Zij behaalde een dik nieuw PR met 1,40 meter. Jayde de Bruijn 
won bij de meisjes C het speerwerpen met een afstand van 
32,86 meter en werd tweede bij het kogelstoten (10,47). Bij de 
jongens D behaalde Yuri Stolk veel punten door tweede plaat-
sen bij het speerwerpen (35,72) en kogelstoten (9,01). Ook het 
estafetteteam van de jongens D haalde veel punten met een 

tweede plaats. 
Daarnaast werden er nog tientallen PR’s verbroken door onze 
atleten, waardoor het een geslaagde wedstrijddag werd. Alle 
uitslagen zijn te vinden op atletiek.nu.

Op het einde van de dag kon het teamklassement opgemaakt 
worden en eindigden de jongens C op een vijfde plaats, de 
meisjes C op een zevende plaats, de twee teams bij de jongens 
D op een vierde en achtste plaats en de twee teams bij de 
meisjes D op een vijfde plaats en tiende plaats.

Ook de organisatiecommissie vond het een geslaagde dag en is 
dan ook van plan de komende jaren weer een competitiewed-
strijd voor CD-junioren te organiseren op de eigen atletiekbaan.

Jasper Smits
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3 1  D E C E M B E R

s y l v e s t e r c r o s s

De Sylvestercross is voor iedereen!
             Je kunt meer dan je denkt!
Een beperking moet geen obstakel zijn om mee te doen  
met de Sylvestercross in de Soester Duinen. Daarom is er op  
31 december 2018 de Bentinck Fonds G-cross!  
Speciaal voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke 
beperking. 

Doe jij mee met de Bentinck Fonds G-cross?
Het parcours is beroemd in Soest, en ver daarbuiten. Ook 
(inter)nationale toppers zijn dit jaar weer van de partij. Je 
loopt 600 meter over het Rabobank Sylvestercross-parcours in 
de Soester Duinen. Even lekker sporten op het einde van het 
jaar. Met nieuwe energie het oude jaar uit! Wie wil dat nou 
niet? 

• Je krijgt een eigen startnummer
• Een ontspannen en gezellige sfeer
• Je mag één begeleider mee laten lopen
• Je krijgt een leuke herinnering
• Natuurlijk is er na afloop een hapje en drankje

Wanneer?
• Oudejaarsdag, 31 december 2018
• De start is om 14.50 uur

Kosten? Die zijn er niet! Ja, alleen wat zweet…
Deelname aan de Bentinck Fonds G-cross is namelijk gratis!

Meer informatie en inschrijvingen?
Stuur een e-mail naar: info@sylvestercross.nl of kijk voor meer
informatie en inschrijvingen op: www.sylvestercross.nl/g-cross.
Schrijf je snel in, want er zijn een beperkt aantal startbewijzen 
voor de G-cross.

B E N T I N C K  F O N D S

G-CROSS
31 DECEMBER 2018
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Bericht van de Rabobank Sylvestercross
De voorbereidingen voor de al weer 38e editie zijn in volle gang.
De sponsoren zijn bijna allemaal weer gecontracteerd. Helaas de Rabobank dit jaar 
voor het laatst, maar we zijn hard op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor voor 2019. 

We zijn blij dat er met het Bestuur van AV Pijnenburg goede 
afspraken zijn gemaakt over wederzijdse verantwoordelijkhe-
den en kosten. Dit biedt een goede basis voor de toekomst. Dit 
betekent ook dat de aansturing van de catering in de grote tent 
door ons geregeld gaat worden in samenspraak met de horeca 
in Soest. Net zoals dit afgelopen jaar al gebeurde bij de VIP 
tent.
Het blijft natuurlijk een gezamenlijk evenement, dankzij de hulp 
van de vele vrijwilligers van AVP en de uitstraling die het geeft 
aan onze atletiekclub.

Door het geweldige succes van vorig jaar organiseren wij ook 
dit jaar weer de Vaarderhoogt Sylvester by Nightrun. Op 30 
december vanaf 19.00 uur. Om het grotere aantal deelnemers 
te kunnen verwerken, hebben we het parcours iets aangepast. 
Echter, verrassingen en sfeer zullen niet minder zijn dus het 
belooft weer een waar spektakel te worden! 
Natuurlijk met na afloop een gezellige nazit in de grote tent met 
een muziek en een drankje.
Het blijft een loop voor het plezier en de uitdaging; het is zeker 
geen prestatieloop en er is daarom geen tijdregistratie!

In samenwerking met het Bentinck Fonds vindt ook de G-cross 
weer plaats. Hierdoor is het mogelijk dat mensen met een be-
perking gratis aan het evenement mee kunnen doen, eventueel 
voorzien van een begeleider. Er is nog ruim plek voor deelne-
mers, dus zegt het voort!

Vrienden van de Sylvestercross
Ook dit jaar is Ad Smits weer op pad om winkeliers en andere 
kleinere sponsors te vinden om Vriend van de Sylvestercross te 
worden. Hij haalt om deze wijze vaak een € 5000 op!
Ook onze loopgroepen kunnen zich verbinden als Vriend (vanaf 
€ 75). Het inschrijfformulier is beschikbaar in de kantine in de 
Pijnenburgt. Zo help je het evenement beter te maken en kun-

nen wij zorgen voor voldoende (professionele) hulpmiddelen 
om het werk voor de vrijwilligers te verlichten.

Inschrijven
De inschrijving is vanaf 1 september j.l. weer geopend.
Oud-deelnemers hebben inmiddels de eerste Nieuwsbrief 
weer ontvangen met de oproep zich in te schrijven. Ook kan 
je weer doneren voor ons Goede Doel: de Bas van de Goor 
Foundation.
Uiteraard kan je je inschrijven via www.sylvestercross.nl

Vrijwilligers hard nodig!
Ieder jaar geven vrijwilligers aan een jaar of helemaal niet 
meer te kunnen helpen. Dat vinden we jammer, maar zijn hen 
dankbaar voor hun inzet in de voorgaande jaren. Echter door 
verschillende oorzaken hebben wij dit jaar nog een behoorlijk 
aantal hulptroepen nodig. Of het nu gaat voor achter de bar 
in de grote tent of het ophangen en weghalen van de span-
doeken, het moet allemaal gedaan. Dus wil je helpen, meld je 
aan als vrijwilliger. We kijken dan wat jou het beste past zodat 
je bv. ook zelf meekunt lopen.

Blokhoofdenoverleg en Vrijwilligersavonden
Op 2 november a.s. wordt de Blokhoofdenavond gehouden 
in de kantine van AV Pijnenburg. Zij hebben inmiddels een 
uitnodiging hiervoor ontvangen.
De Vrijwilligersavond wordt gehouden op vrijdagavond 14 
december in de Pijnenburgt. Op vrijdagavond 18 januari 2019 
volgt de Evaluatieavond. Zet deze dat al vast in je agenda!

Vragen of aanmelden als vrijwilliger van de Mooiste Cross van 
Nederland? info@sylvestercross.nl

Evert P. ten Kate, voorzitter
www.sylvestercross.nl

Het parcours werd medio oktober weer opgeschoond.
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VAARDERHOOGT 
SYLVESTER BY NIGHT 

RUN 

WANNEER: 
ZONDAGAVOND 

30 DECEMBER 2018 

WAT: 
FAMILIE DONDERRUN 

START 19.00 UUR
1.300 METER

SYLVESTER BY NIGHT RUN
START 19.30 UUR

1.300 - 3.900 METER

30 DECEMBER 2018

B Y  N I G H T  R U N

30 + 31 DECEMBER 2018
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Deze VAARDERHOOGT SYLVESTER BY NIGHT RUN staat volledig in 
het teken van licht, sfeer, plezier en beleving. Een recreatieve loop dus die 
daarom géén wedstrijdelement kent. 

Dit avondprogramma bestaat uit twee verschillende onderdelen: 

DE FAMILIE DONDERRUN (kids met familie,1 rondje) - start 19.00 uur. 
Deze run is gericht op scholieren van tussen de 7 en 15 jaar die samen met 
vader/moeder/opa of oma 1 ronde van zo’n 1.300m lopen! 

DE SYLVESTER BY NIGHT RUN (12 jaar en ouder, 1-3 rondjes) – 
start 19.30 uur. Deze run is gericht op iedereen vanaf 12 jaar die 1, 
2 of 3 ronden loopt, bij elkaar tussen de 1.300 en 3.900 meter 
(afhankelijk van je eigen wens en kunnen). 

En dit allemaal in een bijzonder verlicht stuk duin en bos. Op meerdere 
manieren zal je op het parcours worden verrast! Maar ook is er bijvoor-
beeld na de Run een feest midden in de duinen! 

Inschrijven is mogelijk via onze website www.sylvestercross.nl

30 DECEMBER 2018

B Y  N I G H T  R U N

30 + 31 DECEMBER 2018

KOM OOK HET JAAR SPETTEREND 
AFSLUITEN IN DEZE UNIEKE RUN! 
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Naam Datum in Categorie

Cobi Meun-Kneteman 18-jun-18 Power Walk

Noa v. Eck 25-jun-18 Recreant Junior

Judith Kok 25-jun-18 Recreant

Irene Overtoom 25-jun-18 Recreant

Maartje Kapteijns 11-jul-18 Recreant

Caroline Karsdorp 25-jun-18 Recreant

Mieke den Oude 25-jun-18 Recreant

Olga Markx 25-jun-18 Recreant

Monique Bruijs 25-jun-18 Recreant

Sharon Facey 25-jun-18 Recreant

Cindy Krikken 25-jun-18 Recreant

Simone Marquardt 25-jun-18 Recreant

Iwan van Toren 25-jun-18 Recreant

Maria Kooij 25-jun-18 Recreant

Irma van der Kuil 27-jun-18 Power Walk

Diane Timmermans 2-jul-18 Recreant

Machteld van Neerven 7-jul-18 Recreant

Matthieu Feijen 11-jul-18 Recreant

Noortje Feijen 11-jul-18 Junior D

Agnes Sesink - de Wit 18-aug-18 Power Walk

Jason Hofstede 1-sep-18 Pupil A

Louis Silkens 8-sep-18 Recreant

Celeste Sebel 8-sep-18 Recreant

Pieter de Woord 8-sep-18 Recreant

Luc Roelofs 8-sep-18 Pupil A

Aimeé Pillen 12-sep-18 Pupil A

Frank Keijzer 13-sep-18 Recreant

Angelique Boer 19-sep-18 Recreant

Ties van Asch 19-sep-18 Pupil A

Mariella Boutkan 26-sep-18 Recreant

Lester Moorman 29-sep-18 Recreant

Bas van Veen 16-okt-18 Master

Mart v. Kippersluis 16-okt-18 Pupil A

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
Regelmatig zie ik berichten voor de ledenadministratie die via 
verkeerde kanalen naar AV Pijnenburg worden verstuurd. 
De ledenadministratie heeft een eigen e-mailadres, 
namelijk ledenadministratie@avpijnenburg.nl

De personen die een verkeerd gestuurd bericht doorgeven aan 
mij worden hierdoor onnodig belast. 

Bij de maandelijkse nieuwsbrief van AV Pijnenburg wordt altijd 
het Atletiekunie bondsnummer genoemd (tot zover het al 
bekend is).

Sinds de laatste Stretcher zijn 38 personen lid geworden.
Daarmee is het ledental van actieve leden gekomen tot 819 
leden. Dit is dus exclusief de leden die per 31 december 2018 
hebben opgezegd.

De volgende personen zijn sinds 11 juni lid geworden van onze 
vereniging:

Ruud Ruigrok 16-okt-18 Recreant

Annelies Peters 20-okt-18 Recreant

Afke van Dalsen 24-okt-18 Recreant

Francine Baake 24-okt-18 Combi groep

Edith Wijma 27-okt-18 Combi groep

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

Evert van ’t Klooster
Ledenadministratie AV Pijnenburg
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November

1 Jaccomijn Hilligehekken

2 Heydi van Emst

2 Jan van der Meer

3 Herma Boonstra

3 Bernadette Postma

3 Teije Benschop

4 Akke Jurna

4 Nellie van der Boon

4 Hannie van den Brink

4 Ans Rouw

4 Karin Kolsteeg

4 Mariet van Brummelen

6 Gert de Bree

7 Marijn Keswiel

7 Esmee Kramer

8
Wouter de Blocq van Schel-
tinga

9 Toos Kops

9 Bettina van den Burg

9 Nelly van der Waal

9 Heather Macey

9 Hans de Visser

9 Luka van Donk

10 Dennis Talens

11 Marie Hornung

11 Lieke Emous

12 Mariska de Groot

13 Chris Israël

14 Herman Posthuma

14 Maran van Bemmel

14 Fiene van Maanen

14 Loes Nel

15 Marco Bussemaker

15 Theo van de Beek

16 Jolijn Mulders

16 Maartje Kapteijns

17 Rob Steenman

17 Anneke de Waal

17 Kees van den Eshof

17 Teus van der Kolk

17 Jan Bredewold

18 Ria Konter

18 Bertus van Essen

20 Iris Groenveld

20 Mies Wuring

20 Bas van de Coterlet

20 Henriette Cozijnsen

22 Clementina Sprengers

22 Jasper Smits

23 Rutger Verhaar

23 Carmen Schipper

23 Rob Land

24 Jeannet Brouwer

24 Evert van 't Klooster

24 Trudy van den Brink

24 Patricia Hendrikx

27 Janneke Lourens

27 Amber Schoonen

27 Albert Spijker

28 Margo van Assenbergh

29 Simone Maten

30 Mariella Boutkan

30 Theo Smits

 

December

1 Vera Walgers

2 Constance van Senten

2 Dick den Oude

3 Ivo Sjenitzer

3 Annelies Dirks

3 Rico van Dalen

3 Marian Connotte

3 René Camper

5 Willy Versteegh

5 Nel Steenaart

6 Esther Uijtdehaage

7 Luc Lamme

7 Tim Lamme

7 Sam van Schaffelaar

7 Afke van Dalsen

7 Jan van de Hoef

8 Stephanie Carton

9 Enno Braaksma

9 Nathasja Bushoff

9 Eize Leertouwer

10 Wil Drost

10 Rachel Trapman

11 Patrick Mulder

11 Marlies van Remortel

11 Marlous Phielix

12 Monique Kamphorst

12 Luc Roelofs

12 Chris Meyer

13 Dennie van Renswouw

13 Mees Hirsch

14 Els van Renswouw

14 Otto van Verseveld

14 Jos Niks

14 Mylan Goebert

15 Betty van Keken

16 Alice de Jong

17 Rosalie Mutgeert

17 Palle Cranenbroek

18 Hylco Zijlstra

19 Claudia Verhoeff

20 Roel Wijmenga

20 Maria Kooij

21 Tijn Gooskens

22 Rien Florijn

22 Hilda van de Heiden

22 Marga Bos

22 Margreet van Roomen

23 Ans van Roomen

23 Pepijn de Groot

24 Olga Markx

24 Emiel Nijhuis

24 Els Joosten

25 Pedro Roodenburg

26 Monique Smits

26 Rina van den Brul

26 Victor Brandsema

26 Lieke de Rond

26 Caya Mets

27 Arie Stolk

28 Jytte Storm

29 Yaron Kooima

29 Jeske Wiemans

29 Jennifer van Doorn

29 Quinn Jager

29 Timme Bussemaker

29 Mart v. Kippersluis

30 Janine v.d. Maagdenberg

30 Lukas Meijerink

30 Myla Legall Melendez

30 Tim Mout

31 Jan Blankestijn

31 Fé Legall Melendez

31 Sandra Stolwijk

 

Januari

1 Linda Hoebe

1 Minke Woudstra

1 Isa van der Heide

4 Elly Roorda

4 Bram Bartels

4 Mirjam van 't Net

4 Marjolein Hasenbos

6 Marco Janssen

6 Jolanda aan de Stegge

8 Margriet Heerkens

8 Jessie den Breejen

10 Siebren Broekema

10 Chaska Bussemaker

11 Hennie Kops

11 Dries de Visser

11 Trudy Boers

11 Ans Bosman

12 Cindy van der Molen

12 Mirthe Heinen

13 Jessica Bout

14 Petra Bitterling

14 Tanja Jellesma

14 Mara Schouw

14 Dionne Eichhorn

14 Jochem Kooistra

16 Iris Barlo

16 Mieke den Oude

17 Joke van Zal

18 Frans Witteveen

19 Sem van Loo

20 Suzanne Storm

20 Berend Drenth

20 Vera Kanis

20 Benthe van Veen

20 Louis Silkens

20 Bouke Streefland

21 Cor Groenen

22 Hanneke Wantenaar

22 Jolanda Jansen

22 Thea Velt

23 Peter Hollebrand

23 Chris Hulstede

23 Corry Kok

23 Chantal van Logtestijn

23 Stefan Smits

23 Eva van Ieperen

24 Marit Kleijnen

24 Monique van Vliet

26 Ab Hooijer

26 Gerard van der Heide

27 Janne Pijnenborg

28 Marianne Verwoert

29 Wout Koolman

30 Milou van Bekkum

30 Liesbeth de Winter

30 Magda Jansen

30 Ivonne Berenschot

30 Caitlin Verhaar

30 Neil White

31 Jeroen de Wolf

31 Mirella Ruijer

31 Anja Adelerhof

 

Febr uari

1 Gerrie Kok

2 Adri van der Zon

2 Anouk Wegerif

2 José van de Beek

4 Jitte Ydema

4 Berlinda Rozenberg

4 Anna Karin Spelt

Verjaardagen
De volgende leden vieren binnenkort hun verjaardag:
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4 Linda Benschop

4 Marcel van der Kuil

5 Robbert Stolk

5 Mirella van der Beek

6 Rianne Slootweg

6 Tjitske van Vroonhoven

6 Matthijs de Kam

7 Annerie de Groot

7 Iris Karelsen

7 Richard Mostard

8 Anita van den Berg

8 Merel Hulshof

8 José Dorrestein

9 Suzanne Petra

9 Britte Wijnberger

10 Conny Zijlstra

10 Guus van der Hoeven

10 Matthieu Feijen

11 Richard Voorintholt

11 Jayda Verhaar

11 Ruben Meijer

12 Antoinette Huijsman

12 Joke Gijtenbeek

12 Andre Boers

13 Mathijs Kwakman

13 Hans Moerman

14 Eneas Verbakel

14 Marleen Stolk

14 Everhard van Dijk

15 Thea du Burck

15 Anita Kuyer

15 Yuri Stolk

Allen alvast hartelijk gefeliciteerd!

Vervolg verjaardagen februari

17 Dewi Posthuma

17 Mia Egtberts

17 Yvonne Koch

17 Marieke Miedema

17 Edith van Schalm

18 Lucas Stolk

18 Michelle Lam

19 Jos Bloem

19 Roos Tersmette

19 Wil den Adel

19 Irene Overtoom

21 Noortje Feijen

21 Mathijs van Wessel

22 Ans Smits

22 René van Zee

23 Antoinette Wijne

Trainingstijden 
                Pupillen, junioren, Run4fun en recreatieve lopers

Vanaf nu staan alle trainingstijden van de

 � pupillen
 � junioren
 � Run4fun 
 � recreatieve lopers 

 
op de website van AV Pijnenburg -> www.avpijnenburg.nl/trainingstijden

23 Else Lagerweij

24 Xanthe Pool

24 Tijn Zwart

25 Annet Korver

25 Marijke Bax

25 Senne Doeland

26 Jacqueline Greven

26 Frits de Kam

26 Gijs Kok

26 Tony van de Laar

27 Martha Blauw

27 Rahel Bellinga

28 Wil Suiker

28 Mieke Musolf

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 Hulstede

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

Ereleden en leden van verdiensten hebben zich gedurende langere tijd op bijzondere wijze voor de verening ingezet.
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Bestuur

Adry de Klein 035 6018811 voorzitter@avpijnenburg.nl

 - Voorzitter algemene zaken, jeugd

Margreet Teuben 035 7505503 penningmeester@avpijnenburg.nl

 - Penningmeester financiën

Gijs van de Scheer 035 6033574 gijsscheer@hetnet.nl

 - Algemeen lid recreantensport

Edgar Cukier 035 6017421 edgar.cukier@gmail.com

 - Algemeen lid wedstrijdsport, accommodatiebeheer en kantine

vacature

 - Secretaris administratie & hr

Accommodatie

Wieksloterweg O.Z. 10, Soest 035 6010434 alleen tijdens trainingstijden

Postadres Postbus 3007 3760 DA Soest

Accommododatiebeheer / Sleuteladres

Jan Veen 035 6017313 accommodatie@avpijnenburg.nl

Vertrouwenspersoon

Monique Smits 035 6022552 035 6036450 vertrouwens_persoon@avpijnen-
burg.nl

Klachtencommissie

Ad Smits 035 6014980 ad_smits@outlook.com

Saskia van de Vuurst 035 6033023

Communicatie | PR | Sponsoring

Rob Land voorzitter 06 54224181 info@avpijnenburg.nl

Petra van Ieperen website webteam@avpijnenburg.nl

Jan van der Meer website

Verna Meeuwissen redactievoorzitter 
Stretcher

035 6035635 redactie@avpijnenburg.nl

Ria Konter red. Stretcher

Nel Dijksma red. Stretcher

Ria van Egdom red. Stretcher

Ton van der Hoeven red. Stretcher

Activiteitencommissie

Ingrid Blokzijl 035 6015800

Marga Hulstede 035 6011470

Ineke Schoemaker 035 6024802

Commissie Baanwedstrijden baanwedstrijden@avpijnenburg.nl

Jasper Smits voorzitter 06 29146395 wedstrijdleider@avpijnenburg.nl

Stefan Smits jury coörd. 06 17949612 juco@avpijnenburg.nl

Bestuur & Commissies

Meer commissieleden Baanwedstrijden op de volgende pagina...
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Bianca van Hofslot

Chantal v. Logtestijn

Ever van ‘t Klooster

Klaas van ‘t Klooster

Luc van Wessel

Martha Blauw

Coördinator Reanimatiecursus

Jan Veen 035 6017313 reanimatie@avpijnenburg.nl

Financiële Administratie

Marga Hulstede 035 6011470 administratie@avpijnenburg.nl

Jeugdcommissie

Steef Biesterveld voorzitter 035 6017239 v_jc@avpijnenburg.nl

Thijs Köllmann coörd. Junioren 06 18043567

Henny Pot coörd. Pupillen 035 6024228

Jasper Smits Wedstr. Secr. 06 29146395

Jeugdactiviteitencommissie

Rian Biesterveld 035 6017239 v_jc@avpijnenburg.nl

Marianne Jansen 035 6023671

Henny Pot 035 6024228

Susanne Storm 035 6409545

Kantinecommissie

André van Zadel voorzitter 06 54673789 kantine-commissie@avpijnenburg.nl

Annette Steenman 06 48356946

Frans Verweij 06 46760688

Gerard Boeren 035 6021171

Marlies v. Remortel 035 6027046

Philip Parlevliet 06 22980063

barhoofden: barhoofden@avpijnenburg.nl

André van Zadel 06 54673789

Annette Steenman 06 48356946

Els Hindriks m.i.v. 1-1-2019

Frans Verweij 06 46760688

Gerard Boeren 035 6021171

Gert de Bree 035 6016118

Herman Schoemaker 035 6024802

Ineke Schoemaker 035 6024802

Jan Schuurman m.i.v. 1-1-2019

Jos van Keken 06 22963716

Marga Legierse m.i.v. 1-1-2019

Marlies v. Remortel 035 6027046

Philip Parlevliet 06 22980063

Wim van Dijk 06 20775601

Wim van Leek 035 6010349
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Ledenadministratie

Evert van ‘t Klooster 035 6021919 ledenadministratie@avpijnenburg.nl

Margreet Teuben contributie 035 7505503 penningmeester@avpijnenburg.nl

Materialenbeheer

Herman Schoemaker 035 6024802 hhwschoemaker@ziggo.nl

Oud papier

Piet Valk 035 6013423

Schoolsportdagen schoolsportdagen@avpijnenburg.nl

Ria van den Broek 035 6026259

Mirjam Kortekaas 035 6012448

Henny Pot 035 6024228

Nees Pot 035 6024228

Trainers Commissie 
Recreatieve Loopgroepen

tcrl@avpijnenburg.nl

Marieke Geerligs 06 14518203

José van Dalen 06 24446061

Rijnvis Cranenbroek 06 28268557

Joke van Hamersveld 06 44702209

Vrijwilligerscoördinator

Elly van Veen vrijwilligers@avpijnenburg.nl

Wedstrijd Atletiekcommissie WAC wac@avpijnenburg.nl

Richard van Egdom 033 4552904

Kees Suijkerbuijk 06 83636836

Ben Kersbergen 06 15951167

Richard Voorintholt 035 6028377

Jasper Smits 06 29146395

Edgar Cukier vanuit Bestuur 035 6017421

Wedstrijdsecretariaat

Chantal v. Logtestijn Pupillen thuis 06 20405918 cvanlogtestijn@hotmail.com

Charlotte Legall Melendez Pupillen uit 06 23878126 wedsecr-pup@avpijnenburg.nl

Jasper Smits Overige 06 29146395 wedstrijdleider@avpijnenburg.nl

Stefan Smits Jurycoördinator 06 17949612 juco@avpijnenburg.nl

Wedstrijd Organisatiecommissie woc@avpijnenburg.nl

Evert van ‘t Klooster 035 6021919

Michiel Kuper 035 6014091

Kees Suijkerbuijk 06 83636836
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De Stretcher digitaal?

Mail naar 
ledenadministratie@avpijnenburg.nl

De Stretchers staan ook online op: www.avpijnenburg.nl/de-stretcher

Bardiensten november 2018 tot en met 9 maart 2019

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

Sluitingsdatum inleveren kopij:

zaterdag 12 januari 2019
Mail je bijdrage naar: redactie@avpijnenburg.nl
Foto’s graag apart sturen, in hogere resolutie. 
Bijvoorbeeld 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

nov 10 Gerard Boeren Jos Bloem 06-38062933 Tilly Melse 6028287

17 Marlies v. Remortel Els Klemann 6017814 Mia Egtberts 06-10778436

24 Frans Verweij Nel Koster 6013882 José Smits 6024472

dec 01 Wim van Leek Thea Rademaker 6019572 Fie Kok 6017248

08 Ineke Schoemaker Alice Hochstenbach 035-6859088 Kaj Untersalmberger 06-23333071

15 Annet Steenman Nelly v d Waal 6018896 Antoinette Wijne 7505565

22 André v. Zadel Suzan den Oude 6012056 Gert de Bree 6016118

dec 29 KANTINE GESLOTEN ivm Sylvestercross

2019

jan 05 Wim van Dijk Vera Kanis 6026812 Ruud Ambags 6013649

12 Gerard Boeren Marianne Verwoert 06-15616453 Margriet Heerkens 6019993

19 Jan Schuurman Annet Korver 6018633 Hilda v d Heiden 6010139

26 Marlies v. Remortel Bernadette Lammers 6016133 Anja Adelerhof 6024823

feb 02 Marga Legierse Nellie van der Boon 6035815 Jos Bloem 06-38062933

09 Frans Verweij Carolien Dieters 0346-354036 Tjitske v. Vroonhoven 0346-354149

16 Wim van Leek Ton v. Daatselaar 6010384 Jan Schuurman 5880360

23 Els Hindriks Herma Boonstra 6020226 Fenna Valk 6016096

mrt 02 Ineke Schoemaker Marijke Bax 6019128 Kaj Untersalmberger 06-23333071

09 Annet Steenman Anneke Dijkman 6022218 Jacqueline Greven 6037858

Ook in de kantine!




