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Van de redactie
Teken kunnen de zieke van Lyme veroorzaken. Elk jaar lopen in Nederland zo’n 30.000 mensen die 
ziekte op (bron: NOS). Duizend tot 2500 patiënten houden langdurig klachten van de zieke van Lyme. 
Ze zijn vermoeid, hebben pijn of concentratiestoornissen. Helaas komen ook hier veel (besmette) teken 
voor. Daarom besteden we in de Stretcher op pagina 27 (weer) aandacht aan het vooral voorkomen van 
tekenbeten en wat te doen als je toch een beet hebt opgelopen. 

Daarnaast valt er veel te lezen over de diverse activiteiten door en voor Pijnenburgers. Dank voor alle 
bijdragen. Het was weer woekeren met de ruimte. Naast de gebruikelijke artikelen een dankwoord van 
Marijke en Alice. Zij hebben zo´n 10.000 euro aan donaties opgehaald, Niki Klarenbeek is Nederlands 
studentenkampioen meerkamp geworden! Powerwalking bestaat al 20 jaar bij Pijnenburg en wordt 
steeds populairder bij de geblesseerde hardloper. Lees over hun jubileumfeestje. Verder informatie over 
de 40ste Gildeloop, het EK atletiek 2016 in Amsterdam en nog veel meer.

De redactie wenst jullie van harte een fijne zomer toe en een frisse start in het nieuwe loopseizoen.
Op pagina 35 kun je lezen wanneer de laatste trainingen zijn, wanneer de kantine open dan wel gesloten 
is en wanneer de trainingen weer beginnen.                                    
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Van de voorzitter

In memoriam

Op vrijdag 29 mei  j.l. is onze trainer Frans Wisse overleden. Hij was net 66 jaar geworden.
Frans was lid van AV Pijnenburg sinds  september 2002 en was vanaf eind 2004 trainer van met name de C- loopgroep.

Vele van onze leden zullen hem herinneren als een zeer sympathieke, betrokken trainer en een waardevolle vrijwilliger die een 
belangrijke bijdrage leverde aan onze vereniging.
Daarnaast was Frans een verdienstelijk loper met deelname aan enkele marathons, vele halve marathons en zijn geliefde Sinter-
klaasloop in Bunschoten.

Wij gedenken hem met veel dank voor zijn inzet voor AV Pijnenburg.
Wij wensen zijn vrouw Henriette en zijn dochters Francien en Marjolein veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Namens het Bestuur van  
Atletiekvereniging Pijnenburg

Adry de Klein, secretaris

Op zondag 7 juni vonden weer de nationale A-Games plaats op 
onze accommodatie. Voor de derde keer al weer.  Een compacte 
wedstrijd voor A1 en A2 pupillen. Het weer zat mee, dus het 
was een prachtig evenement, met veel deelnemers en veel be-
geleiders. Een hele organisatie voor onze vrijwilligers, waarvoor 
weer onze dank!

De dag daarvoor mocht ik gelukkig weer een drietal recreanten-
trainers, Erna Tiggelaar, Rico van Dalen en Arno Priem, felicite-
ren met het behalen van hun LT 3 diploma. Fantastisch dat zij 
zich hiervoor willen inzetten, net als onze vele andere trainers! 
Laten we ons realiseren dat we trainers, uiteraard net als al 
onze vrijwilligers, hard nodig hebben om onze club draaiende te 
houden. Dus mocht je je op deze wijze willen inzetten, graag!

Jur Elzinga, die voor onze vereniging de functie van vereni-
gingsambassadeur vervult in het kader van het EK Atletiek dat 
in 2016 in Amsterdam plaatsvindt, heeft zijn plannen op het 
publicatiebord uiteengezet. Inmiddels is ook de kaartverkoop 
gestart en het zou mooi zijn als we met een grote groep daar 
gaan kijken. Een uniek evenement voor Nederland!

Het is misschien al enige tijd wat stil rond de uitwerking van de 
Sportvisie en de gemeentelijke  bezuinigingen. Maar door een 

drietal werkgroepen en een Stuurgroep is gezamenlijk met de 
gemeente hard gewerkt aan de uitwerking hiervan. De bedoe-
ling is dat hierover in juni aan de gemeenteraad wordt gerap-
porteerd. Dan wordt definitief duidelijk of men de voorgestelde 
maatregelen overneemt en er weer geïnvesteerd kan worden 
in het wegwerken van achterstallig onderhoud. Als AV Pijnen-
burg mogen we niet klagen, onze accommodatie ligt er op 
hoofdlijnen goed bij. Alleen de kwaliteit van de toegang en het 
parkeerterrein baren ons zorgen, zeker bij slecht weer.  Hopelijk 
kunnen we ook dit verbeteren. 

Met veel plezier kijk ik terug op de Bevrijdingsloop. Dit was een 
bijzondere versie vanwege 70 jaar Bevrijding. Elders in deze 
Stretcher staat een verslag hiervan. Fantastisch dat onze bur-
gemeester Rob Metz én zijn partner ook meeliepen en niet een 
paar honderd meter, maar bijna 20 km!

Tot slot, dit is alweer de laatste Stretcher van dit seizoen. Velen 
van jullie zullen weer van een welverdiende vakantie gaan ge-
nieten en onze kantine is dan enkele weken gesloten. Daarom: 
een heel fijne vakantie toegewenst! 

Met sportieve groet,
Evert ten Kate.
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Met terugwerkende kracht zullen we de Master-Clubrecords bij 
gaan houden, net zoals de Clubrecords van de pupillen, junio-
ren en senioren al worden bijgehouden.

Hieronder vinden jullie een overzicht van de Master-Clubrecords 
voor zover wij hiervan gegevens hebben kunnen vinden. Dit 
overzicht is ter controle gestuurd naar ieder die nu een wed-
strijdlicentie heeft.

Mogelijk zijn er echter nog leden bij AV Pijnenburg die in 
het verleden ook als wedstrijdatleet een Clubrecord hebben 

Master-Clubrecords
gelopen of gegevens hebben van Clubrecords van oud-leden. 
Stuur in dit geval graag een mail naar vdvlietrise@casema.nl, 
dan kan dit nog verwerkt worden voordat het overzicht in de 
gang van de kantine komt te hangen. Hoe vollediger, hoe beter. 
Ook nieuwe records kunnen worden gemeld via dit email-adres. 
De voorwaarden voor een Master-Clubrecord zullen worden 
vermeld op de website, bij procedure Clubrecords.

Met sportieve groet,
Mede namens de WAC, Selina van der Vliet

Mannen M35

Afstand Naam Tijd Jaar

800m Arnout Salomé 0:02:07.1 2014

1000m - - -

1500m Arnout Salomé 0:04:20.8 2014

3K Kees Suijkerbuijk (M40) 0:09:38 2003

5K Maarten Haegens 0:16:29 2013

10K Maarten Haegens 0:34:03 2013

15K Maarten Haegens 0:51:47 2013

10 EM Maarten H./Arnout S. 1:01:54 2014

21K Gerrit Heusinkveld 1:18:27 2009

42K Gerrit Heusinkveld 2:53:07 2007

Mannen M40

Afstand Naam Tijd Jaar

800m Jos Bloem 0:02:19.4 2008

1000m Jos Bloem 0:03:05.7 2008

1500m Ruud Ambags 0:04:24:0 1988

3K Kees Suijkerbuijk 0:09:38 2003

5K Kees Suijkerbuijk 0:16:55 2003

10K Bart Eigenhuis (M45) 0:35:48 2014

15K Berend Drenth 0:55:22 2001

10 EM Aaldrik Tiktak (M45) 1:03:43 2007

21K Berend Drenth 1:18:58 2001

42K Jan van der Lee 2:51:16 1996

Mannen M45

Afstand Naam Tijd Jaar

800m Jos Bloem 0:02:20.2 2014

1000m - - -

1500m Jos Bloem 0:04:48.6 2013

3K Bart Eigenhuis 0:09:57:36 2015

5K Bart Eigenhuis 0:17:47 2014

10K Bart Eigenhuis 0:35:48 2014

15K Ruud Ambags 0:54:56 1996

10 EM Aaldrik Tiktak 1:03:43 2007

21K Bart Eigenhuis 1:21:58 2014

42K Bart Eigenhuis 3:01:08 2014

Heren
Mannen M50

Afstand Naam Tijd Jaar

800m Stef Rasch 0:02:24.6 2008

1000m Stef Rasch 0:03:03.1 2008

1500m Stef Rasch 0:04:54.1 2008

3K Stef Rasch 0:10:13 2008

5K Dick den Oude 0:18:12 2003

10K Stef Rasch 0:37:00 2008

15K Stef Rasch 0:57:13 2007

10 EM Theo van de Beek (M55) 1:06:58 2015

21K Dick den Oude 1:23:07 2004

42K Dick den Oude 2:59:40 2004

Mannen M55

Afstand Naam Tijd Jaar

800m

1000m Ruud Ambags 0:03:48:0 2005

1500m

3K Dick den Oude 0:10:57 2006

5K Dick den Oude 0:18:44 2005

10K Dick den Oude 0:38:48 2005

15K Dick den Oude 0:59:58 2005

10 EM Theo van de Beek 1:06:58 2015

21K Dick den Oude 1:25:48 2005

42K Adry de Klein 3:06:27 2012

Mannen M60

Afstand Naam Tijd Jaar

800m Dick den Oude 0:02:49.5 2012

1000m - - -

1500m Cor Koster 0:09:32.1 1980

3K Dick den Oude 0:11:59 2011

5K Dick den Oude 0:20:56 2012

10K Jan van de Lee 0:43:02 2014

15K Dick den Oude 1:07:12 2011

10 EM

21K Dick den Oude 1:33:56 2012

42K - - -

Afstand Naam Tijd Jaar

60K Cor Koster 5:02:39 1980

100K Cor Koster 0:32:11 1980
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Vrouwen V35

Afstand Naam Tijd Jaar

800m Henny Pot 0:02:37 1989

1000m - - -

1500m Henny Pot 0:04:53.6 1992

3K Henny Pot 0:10:03 1992

5K Henny Pot 0:17:30 1991

10K Henny Pot 0:36:27 1992

15K Henny Pot 0:56:13 1991

10 EM Henny Pot 0:59:44 1992

21K Henny Pot 1:21:28 1993

42K Henny Pot 2:58:13 1991

Vrouwen V40

Afstand Naam Tijd Jaar

800m - - -

1000m - - -

1500m - - -

3K Selina van der Vliet 0:11:05 2014

5K Selina van der Vliet 0:19:35 2013

10K Selina van der Vliet 0:39:19 2013

15K Selina van der Vliet 1:00:44 2014

10 EM Selina van der Vliet 1:04:09 2014

21K Rahel Bellinga 1:24:55 2013

42K Selina van der Vliet 2:58:31 2014

Vrouwen V45

Afstand Naam Tijd Jaar

800m Ilse Land 0:02:43.6 2008

1000m - - -

1500m - - -

3K Petra Martens 0:12:16 2004

5K Petra Martens 0:21:04 2006

10K Petra Martens 0:42:35 2006

15K Petra Martens 1:05:36 2007

10 EM Petra Martens (V50) 1:10:44 2013

21K Rahel Bellinga 1:27:37 2014

42K - - -

Vrouwen V50

Afstand Naam Tijd Jaar

800m - - -

1000m - - -

1500m - - -

3K Gerrie den Oude 0:12:01 2003

5K Gerrie den Oude 0:20:27 2003

10K Gerrie den Oude 0:42:19 2003

15K Petra Martens 1:03:58 2012

10 EM Petra Martens 1:10:44 2013

21K Gerrie den Oude 1:32:31 2003

42K Gerrie den Oude 3:15:38 2004

Vrouwen V55

Afstand Naam Tijd Jaar

800m Petra Martens 0:02:58.0 2014

1000m Gerrie den Oude 0:04:00.2 2008

1500m Petra Martens 0:05:56.4 2014

3K G. d. Oude /P. Martens 0:12:18 2007/2014

5K Petra Martens 0:20:53 2014

10K Petra Martens 0:43:29 2013

15K Petra Martens 1:03:56 2013

10 EM Gerrie den Oude 1:22:10 2014

21K Gerrie den Oude 1:38:46 2007

42K Petra Martens 3:52:34 2013

Vrouwen V60

Afstand Naam Tijd Jaar

800m Gerrie den Oude 0:03:11.09 2014

1000m - -

1500m Gerrie den Oude 0:06:11.0 2014

3K Gerrie den Oude 0:12:53 2012

5K Martha van Hal 0:21:51 2006

10K Martha van Hal 0:44:48 2006

15K Martha van Hal 1:08:31 2006

10 EM Gerrie den Oude 1:22:13 2014

21K Martha van Hal 1:40:10 2007

42K - - -

Vrouwen V65

Afstand Naam Tijd Jaar

3K - - -

5K Lotje Hakker 0:26:24 -

10K Lotje Hakker 0:51:19 2014

15K - - -

10 EM Lotje Hakker 1:25:59 2014

21K Lotje Hakker 1:56:00 2014

42K - - -

Dames

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

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

Individueel waren mini-pupil Florijn van der Vliet en B-pupil 
Merle van Logtestijn goed voor een keurige vierde plaats. A-
pupil Roos Wortel pakte de zesde plaats.                                                                  

Uiterst links Mini-pupil 
Florijn van der Vliet

Steef Biesterveld
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Gefeliciteerd Erna, Rico en Arno!!
Drie nieuwe looptrainers voor AV. Pijnenburg
Zaterdag 6 juni jl. werden op onze accommodatie de praktijk-
examens voor bijna 20 cursisten van de opleiding BLT3 (basis 
looptrainer 3) van de Atletiekunie gehouden. 
Deze opleiding heeft vanaf eind 2014  bij AVP plaats gevonden. 

Arno Priem, Rico van Dalen en Erna Tiggelman hebben in de 
afgelopen maanden hard gewerkt om zichzelf verder te be-
kwamen in het zelfstandig trainerschap. Naast de theorie over 
hardlopen, hebben ze bij verschillende A-B en C groepen stage 
gelopen. En zoals we allemaal op een aantal zaterdagen hebben 
gemerkt (doordat de kantine dan eerder vrij moest zijn) waren 
er ook 7 verschillende workshopdagen op  zaterdagen in de 
kantine van Pijnenburg. Arno, Erna, en Rico, hebben zaterdag 
een examentraining gegeven aan drie groepen van AV. Pijnen-
burg. 

Resultaat: alle drie geslaagd!
Vanaf nu zijn Erna, Arno en Rico trainers gekwalificeerde loop-
trainers 3 die bij de recreanten groepen training geven.  We zijn 
natuurlijk hartstikke blij met de aanwinst van deze drie trainers 
met dit trainingsniveau. 

Nieuwe trainers gezocht
Ook voor de komende sportieve seizoenen blijven we wer-
ken aan de versterking van ons trainer team. Wij gaan weer 
op zoek naar enthousiaste lopers met een affiniteit voor het 
trainerschap. Heb jij wel eens gedacht aan training geven aan 
Loopgroepen (of trainerschap bij een van de andere onderdelen 
van A.V. Pijnenburg?) Spreek Marlon graag vrijblijvend  aan op 
de club of mail of bel: marlonvanzal@hetnet.nl   035-6021605.

Praktijkexamendag

Marlon van Zal namens de TCRL

De drie nieuwe looptrainers voor AV. Pijnenburg!
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Vrijwilligers gezocht voor de Gildefeesten 22 tot 31 augustus

Gedurende de Gilde feestweek verzorgen vrijwilligers van AV 
Pijnenburg al jaren de garderobe, zo ook dit jaar van 22 tot 31 
augustus.

Van donderdag tot en met aandag hebben 
we mensen nodig. De inkomsten komen ten 
goede aan de Clubkas van AVP, dus voor een 
goed doel.
Het is leuk, gezellig en verzorgd, maar 
voor sommige misschien wat harde muziek 
(oordopjes?) 

In de week na de zomer vakantie zal er een lijst worden opge-
hangen met benodigd personeel.

Let erop VOL is VOL

Graag je naam invullen op de lege plekken 
of mail je interesse naar de contactpersoon 

Philip Parlevliet;  
philip.parlevliet@gmail.com

Wij kijken er weer met genoegen naar 
uit!!!

BAAS-en presteren goed tijdens Utrecht Marathon 22 maart

Onder prachtige omstandigheden waren de BAAS atleten op 
zondag 22 maart in Utrecht bijeen gekomen om 10 kilometer 
te lopen tijdens de Utrecht Marathon. Deze was twee jaar niet 
meer georganiseerd wegens gebrek aan sponsors, maar nu 
was het  dan eindelijk weer zo ver. 

Om 10.45 klonk de bekende start-‘tune’ met  de vijf hartsla-
gen, gevolgd door het startschot. Iedereen was goed weg en 
al snel vormde zich een kopgroep van zes man met daarin 
onder andere Harm Sengers, Leon Graumans, Arjen van der 
Logt en Timo van Beek. Het tempo zat er meteen goed in met 
kilometers van 3.10min. Achter de kopgroep waren de andere 
BAAS atleten op zoek naar een groepje. Jeroen Verboom had 
aansluiting gevonden bij Jeroen Rodenburg, Camiel sleurde op 
kop van een grotere groep met daarin ook de andere BAAS-en 
Matthijs van Goor, Jeroen Zuidwijk en Vincent Hofmann. 
Timo moest na de snelle start gas terug nemen om vervolgens 
alleen verder te gaan. Net hersteld van een liesblessure was 
dit tempo nog net even te veel voor hem. Hij kon een tempo 
vinden waarin hij kon herstellen en zelfs uiteindelijk weer 
versnellen.
Jeroen voelde zich goed en besloot, na een goede drie kilome-
ter vorige week op de baan, door te zetten op jacht naar een 
nieuw PR. Helaas voor Jeroen moest hij zijn jacht alléén lopen, 
waardoor hij wat tijd verloor in het middenstuk van de race. 
Gelukkig voor hem kwamen er een paar lopers hem voorbij 
in de laatste kilometers waarbij  hij,  ternauwernood,  kon 
aansluiten. 

Daarachter was ook Camiel bezig aan een goede 10 km. 
Met een zorgvuldige opbouw kon hij in elk deel van de 
race versnellen en zo iedereen afschudden die tot dan 
bij hem in de buurt kwam. Na een moeilijke periode 
voor Camiel in de laatste maanden vanwege zijn knieën, 
krijgt hij nu weer de smaak te pakken. 
Vincent probeerde na de teleurstellende 10 km in 
Schoorl tijdens het NK, nu weer een goede 10 km neer 
te zetten. Hij kon deze keer goed doorzetten na het 
zeskilometerpunt en leek op weg naar een tijd onder de 
36min.
Matthijs kwam helaas zijn snelle start niet meer te bo-
ven en moest het laatste deel van de race te veel inleve-
ren op het schema voor zíjn PR. Jeroen Zuidwijk had de 
laatste dagen last gehad van een griepje; hij was nog 
niet voldoende hersteld en ‘liep tegen een muur op’, 
waar hij niet meer doorheen kwam.
Met een goede laatste kilometer kwam Timo als zesde 
over de eindstreep in een tijd van 33.10, wat slechts 
14 seconden boven zijn PR was. Hij lijkt dan ook op tijd 
in vorm te zijn voor de Hilversum City Run op 19 april. 
Jeroen wist, doordat  hij ook een zeer snelle laatste 
kilometer liep, één seconde van zijn PR af te halen en 
finishte in een tijd van 34.09 als elfde. Camiel wist in 
zijn laatste drie kilometer nog de snelheid verder op te 
voeren, zodat hij in een mooie tijd finishte van 34.56 en 
als dertiende over de streep kwam. Dit was ook maar 
enkele seconden boven zijn PR. Ook Vincent perste er 
nog alles uit en kwam uit op een tijd van 35.57 wat hem 
de zeventiende plaats opleverde, een derde tijd ooit 
voor hem.
Matthijs en Jeroen kwamen allebei teleurgesteld over de 
finish,  berustend, in de verwachting dat het volgende 
keer beter zal gaan doordat zij weer een ervaring rijker 
zijn. Hun tijden waren respectievelijk 37.22 en 38.33.

Het BAAS Runningteam wil Marcel Uppelschoten bedan-
ken voor het perfect georganiseerde evenement en de 
ontvangst bij de Utrecht Marathon. Volgend jaar zeker 
weer! 

Vincent Hofman 
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Succesvol debuut Bart Eigenhuis op 120km van Texel 8 april

In 2003 moest Bart Eigenhuis er nog niet aan denken. Eerst 
een rondje linksom rond Texel en daarna weer rechtsom terug. 
Dus hield hij het toen “maar” bij één rondje van 60km. Die 
120km vond hij veel te extreem; dat is voor echt  verdwaasde 
types…...

Maar…., het verstand komt met de jaren en twaalf jaar later was 
Bart óm: kom maar op met die 120km! (Paas-)eitje, toch? Een 
leuk tijdverdrijf om 2e Paasdag door te komen. Weer eens iets 
anders dan een auto- of meubelboulevard.

Na lekker uitslapen klinkt het startschot om 4.35 u. Vanaf Den 
Burg met tegenwind richting Cocksdorp en aan de westkant 
terug richting  ‘t Horntje. Dan is het inmiddels licht en mag 
er ook ruim 20 kilometer strand worden overwonnen. Wel zo 
relaxed voor de kuiten!  Na vijfeneenhalf uur lopen waren Bart 
en zijn begeleider Frank de Witt bij het keerpunt aangekomen. 
Ruim voor de start van de 60km, dus volop ruimte om weer het 
strand op te duiken. Nu wel met 20 zand kilometers met volop 
de wind tegen. Die bleef tegen totdat bij de kop van het eiland 
na 95km het laatste stukje wind mee begint.

Als voorbereiding op de 120km-loop van Texel op 2e Paasdag 
startte AVP-veteraan en ultraloper Bart Eigenhuis in de Scheve-
ningen-Zandvoort marathon (42,195km). Gegarandeerd 100% 
strand en in dit geval ook 100% noordenwind op kop! En een 
mooie temperatuur voor het echte lange werk.

Na ruim drie uur te hebben genoten van zon, wind en zand kon 
Bart deze klassieker op zijijn naam schrijven met een mooie 
eerste plaats. En dat 5 dagen nadat hij bij de Amersfoortse 
baancompetitie het clubrecord M45+ op de 3km verbeterd had 
tot 9.57min.

Kees Suijkerbuijk

Bart Eigenhuis wint marathon Scheveningen Zandvoort 22 maart

terugweg strand 80km punt veel wind tegen

Uiteindelijk komt Bart na 11:28 uur lopen, met zeer pijnlijke benen maar met een dikke grijns op zijn gezicht over de finish. Het 
eindresultaat is:  Zesde bij de heren ‘overall’. Van de 38 gestarte 120km lopers zijn er 25 binnen de zeer strenge
limiet van 13uur gefinisht.  Een ervaring om nooit te vergeten!                                                                         Kees Suijkerbuijk

Goethals wint de kwart marathon Rotterdam 12 april

Na  3 maanden van sukkelen met blessureleed kon AV Pijnen-
burg atleet Rik Goethals eindelijk zijn comeback maken in een 
wedstrijd. Aangezien hij zich in december al voor de kwart 
Marathon Rotterdam had ingeschreven leek dit evenement voor 
hem een goed testmoment om weer aan de start te staan.

Door de nog geringe omvang en lage intensiteit van de trainin-
gen besloot hij behouden te starten. Na 1km liep hij dan ook 
op een zesde plaats, maar hij liet zich niet gek maken. Al snel 
haalde hij vijf atleten in en toen liep er nog één atleet voor 
hem. Deze liet hij tot het 5km punt spartelen om er daarna vól 
overheen te gaan. Veel wind tegen en hijgende Ieren achter 
hem maakten het er niet makkelijker op. Tot 9 km bleef het 
gat minder dan 50m en was Rik nog niet zeker van zijn zaak. 
Hij plaatste nog eenmaal een versnelling, en de begeleidende 
politiecolonne meldde dat het gat gestaag groter werd. Rik pas-

seerde het 10km-punt in 33:20min. Toen Rik de Coolsingel op 
draaide, wist hij dat de buit binnen was en toen werd het een 
feestje, dat met het publiek gevierd moest worden! Rik jutte 
nog eenmaal op en gaf ze high fives. Hij finishte in een tijd van 
35:57min (Afstand was 10,8km ipv 10:55km) Zo liet hij ruim 
11.000 atleten achter zich.

Op de hele marathon verbeterde Vincent van Leent zijn PR. 
Halverwege de koers kwam hij door in 1.32 waarna hij met een 
miniem verval tot 3.09.18uur kwam, waarmee hij 28e werd 
bij de M55+. Daan van Doorn maakte zijn debuut: Jeugdige 
overmoed zorgde voor een halve marathon-tijd van 1.27uur. 
Daarna was het beste er af, maar zette hij met 3.14,15uur toch 
een mooie totaaltijd neer.  

Kees Suikerbuijk
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Winst voor Selina van der Vliet in marathon Enschede 19 april

Na vorig jaar tweede te zijn geworden in de marathon van 
Enschede ging  AV Pijnenburg atlete Selina van der Vliet op her-
haling in de oudste marathon van Nederland. Met als doel het 
24 jaar oude clubrecord senioren van Henny Pot van 2.58.13 uit 
de boeken te halen. 

Bij mooi weer met misschien iets te veel wind en te hoge 
temperaturen voor het lange werk begon Selina van der Vliet 
gedegen met 1.28.44 op de halve marathon om met minimaal 
verval te finishen in 2.59.12uur. Geen clubrecord, maar wel 
éérste M40+ en onder de drie uur grens.

De AVP dames en heren seniorenploegen mochten voor hun 1e competitiewedstrijd naar het Noord-Hollandse Beverwijk. 
Winst was er voor Marco Jansen op hinkstapsprong met 13.31m.  Daarnaast verbeterden een aantal atleten hun PR. Op de 400m. 
naderde Anke Suijkerbuijk met 60.79s. de magische 60-seconde grens. Zoëy Posthuma, Rene Camper en Reinder Boekhoff waren 
nooit beter dan hun 19.15, 22.41 en 22.75s.op de resp. 100m en 110m horden. 
Menno Blom overtrof zichzelf met een vertesprong van 6.44m. 
Kersverse veteraan Vincent Hoffmann pakte op de 800m het clubrecord M35+ in 2.02.93.
            Kees Suijkerbuijk

Dicht bij 3 uur grens op “trainingsmarathon” 7 juni 
Na de sub 3-uur marathon van Enschede wilde Selina van der 
Vliet ook eens een keer een marathon lopen zonder maanden-
lange specifieke voorbereiding maar gewoon voor de fun en 
lekker dicht bij huis. 

Dus op naar de marathon van Amersfoort. Behoudend gestart 
met halfweg een keurige 1.30.36uur moest de ze solo het 
zware windstuk van 21-26km overleven. En een “trainingritje”of 
niet het blijft een marathon met het venijn in de staart. Met mi-
nimaal verval bleef Selina met 3.02.43 slechts een kleine 5min. 
van haar PR verwijderd.

Ook Bart Eigenhuis was goed bezig met een fraaie 3e plek in 
2.51.54uur op het pittige parkoers.

Kees Suijkerbuijk

Seniorenploegen succesvol bij 1e competitiewedstrijd 17 april 

Rik Goethals wint de kwart marathon Rotterdam
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Drie PR’s tijdens 10km Hilversum City Run!  
Sterke comeback van Maarten
Het BAAS Running Team heeft afgelopen zondag goede zaken 
gedaan op de 10km wedstrijd tijdens de Hilversum City Run. 
In een zeer sterk (inter-)nationaal wedstrijdveld werd er door 
Arnout, Rik, Jeroen (Verboom), Matthijs en Timo gestreden om 
een podiumplaats in het regionale klassement en om diverse 
PR’s. Het regionale klassement was er dit jaar voor het eerst 
om lopers uit de regio te stimuleren elkaar naar snelle tijden te 
helpen. 

Rik en Timo hadden vooraf plannen om samen de strijd aan te 
gaan met Cas Lutz en Eduard Grob van GAC om zo een strakke 
tijd en een plaats in het regionale klassement veilig te stellen. 
Jeroen had sinds zijn sterke 10km in Utrecht vorige maand zijn 
vizier op een tijd onder de 34 minuten gericht. Matthijs doelde 
op een PR waar hij al een aantal maanden naar uit kijkt. Arnout 
had op zijn beurt als doel, na een periode van licht blessure-
leed, weer eens pijnvrij te lopen.

Na het startschot was het voor de heren van BAAS zoeken naar 
het juiste tempo en een groepje medelopers om de gestelde 
doelen te behalen. Zoals verwacht werd de eerste kilometer 
door bijna iedereen te snel gelopen, zo ook door Timo, die al 
meteen een gat had geslagen ten opzichte van Rik. In tegen-
stelling tot Matthijs kwamen Timo en Rik na de eerste kilometer 
alleen te lopen bij gebrek aan een goed groepje. Matthijs kon 
zich gedurende de wedstrijd mooi naar voren werken en profi-
teerde goed van zijn tegenstand. Vlak daar voor liep Arnout die, 
zoals we hem kennen, heel steady zijn eigen race aan het lopen 
was. Jeroen was ondertussen bezig met één van zijn beste 
wedstrijden van de afgelopen tijd en liep opvallend fris, op een 
uitgekiend tempo, een mooie race. 

In de tweede ronde van de wedstrijd kwam Rik langzaamaan 
steeds dichter naar Timo toe gelopen, maar hij miste naar eigen 
zeggen de hardheid en de kracht in de benen om het gat dicht 
te lopen. Jeroen liep niet ver achter Rik en Timo nog steeds op 
koers om zijn PR te gaan verbreken en onder de 34 minuten 
grens te duiken. Arnout hield zich ondertussen nog steeds goed 
staande en merkte dat de pijntjes weg bleven waardoor hij in 
de tweede helft van de race weinig verval had. Matthijs liep een 
zeer sterke race en kon, ondanks wat verval in de laatste kilo-
meters, zijn doel om een PR te lopen waarmaken. Hij finishte in 
36:13, ruim 14 seconden onder zijn PR!

Arnout kwam net voor Matthijs over de finish in 36:04, waar hij 
gezien de omstandigheden heel tevreden mee was. Jeroen had 
in zijn laatste kilometer nog veel over en kon daardoor een dik 
PR op zijn naam schrijven. Met een verbetering van 25 secon-
den liep hij een tijd van 33:44! Rik voelde in de laatste kilome-
ters zijn sterke ¼ marathon van afgelopen weekend nog in de 
benen en liep uiteindelijk een tijd van 33:12, waar hij gematigd 
tevreden mee was. Timo kon met een laatste kilometer van 
3:08 zijn PR verbeteren met 6 seconden en eindigde in een tijd 
van 32:49!

Naast de Hilversum City Run deden er ook 2 BAAS atleten mee 
aan de  eerste competitiewedstrijd voor verenigingen. Vanuit 
het BAAS team liepen Vincent en Maarten mee bij het team van 
AV Pijnenburg. Vincent mocht namens het BAAS team aftrappen 

op de 800 meter. Hij zat in een zware serie, vanaf de start liep  
een groot deel van de groep meteen hard weg waardoor hij vanaf 
het eerste moment alleen zat. Nadat de eerste 200 meter keurig 
in 28 seconden ging werd het daarna al wat zwaarder, de tweede 
en derde 200 gingen in 30. Helaas was toen de meeste energie 
op en zakte Vincent enigszins in om te finishen in 2:02. Gezien 
het feit dat hij de hele race alleen moest lopen al met al een nette 
prestatie. 

Rond de klok van 2 uur mocht Maarten zijn rentree maken op de 
wedstrijdvelden. Na een langdurige blessureperiode van 5 maan-
den stond de wedstrijd in het teken van lekker lopen. Samen met 
Joshua Groen liep hij kop op over op een schema van 16:40. Na 
3km kwam hij alleen te zitten en werd het harder werken. Na een 
goede slotronde van 73 seconden wist hij 16:33 op de klokken te 
zetten. Boven verwachting en vooral zonder pijn! 

Uitslagen:
Hilversum City Run:
27. (17de NL) Timo van Beek 32:49 min (PR)(2e plaats regioklas-
sement)
28. (18de NL) Rik Goethals 33:12 min (3e plaats regioklassement)
36. (25ste NL) Jeroen Verboom 33:44 min (PR)
65. (54ste NL) Arnout Salomé 36:04 min
69. (58ste NL) Matthijs van Goor 36:13 min (PR)

Clubcompetitie:
800m:  8. Vincent Hofmann  2:02.93 min
5000m: 4. Maarten Haegens 16:33 min
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Koningsspelen 24 april 2015

Eén van de deelnemende Basisscholen, die op 24 april met veel 
plezier deelnamen aan  de Koningspelen die werden georgani-
seerd op de Pijnenburgse accommodatie, was de Basisschool  
De Wegwijzer. De scholieren waren fraai oranje uitgedost, van 
kleuter tot en met oudere schooljeugd. Het was beslist een 
geweldig succes! Mede door de  fanatieke sportieve  activiteiten 
van de kinderen. 

De weergoden waren deze Koningsspelen gunstig gezind door  
zo nu dan een oranje zonnetje te tonen en een heerlijke tempe-
ratuur tebieden.  

Veel lof gaat wederom uit naar de vele vrijwilligers die op ge-
duldige wijze de regeltjes aan de sportievelingen uitlegden, dus 
een wel gemeend bedankje is zeker van toepassing

Redactrice Ria van Egdom

Drie maal winst voor het BAAS Running Team! 25, 26 en 27 april

Bergrace by Night 
Vrijdag 25 april  stond de Bergrace by Night in Rhenen weer op 
het programma. Voor veel BAAS atleten geen onbekend terrein 
zo wist Maarten hier al eens te winnen en won Rik de afgelo-
pen 2 edities van de 7,6km. Namens het BAAS Running Team 
namen dit keer Timo en Rik deel aan de Bergrace. Rik had een 
paar dagen  tevoren pas besloten om deel te nemen aan de 
Bergrace, hij wilde eerst weten hoe hij zijn 10 km-wedstrijden 
had verteerd.
Zo kort na zijn comeback leek het trainer Ben Kersbergen geen 
goed idee voor Rik om weer een redelijke afstand te lopen. 
Aangezien Rik deze wedstrijd altijd graag loopt, vonden ze een 
tussenoplossing door de 3,3km te lopen. Voor Rik was het dus 
dit keer geen start in Wageningen, maar alleen een rondje 
Grebbeberg. 

Bij de Bergrace is het elke keer weer een verrassing wie er 
meedoen en op welke van de vier afstanden. Waar er de vorige 
editie twee Kenianen  aan de start van de 3,3 km stonden, en 
bekende atleten als Lars Cazander en Jay Sauer, was er nu 
totaal geen tegenstand komen opdagen. Zo wist Rik eigenlijk 
vanaf de start al dat hij ging winnen. Vooraf was het doel om 
hoe dan ook proberen te pushen, maar aangezien hij vanaf de 
start al direct bij de anderen uit zicht verdween, was het lastig 
om echt diep te gaan. Wel vloog hij tijdens de afdaling van de 
Grebbeberg nog bijna met 22 km/u uit de bocht. De beklim-
ming was dit keer een andere ervaring. Waar je normaal in het 
donker tussen de kaarsjes een weg naar boven probeert te 
banen, was het nu nog redelijk licht en dus minder spannend 
dan normaal. Na 10:47min kwam Rik als eerste over de finish 
met een voorsprong van ruim 2 min. !

Timo stond om 22:15u klaar aan de start van de 7,6km loop, 
die vanaf het marktplein in Wageningen door de polder naar 
de finish boven op de Grebbeberg liep. Al direct na het start-
schot was het voor Timo duidelijk dat er bij deze editie jammer 
genoeg geen gedegen tegenstand aanwezig was. Hierdoor liep 
Timo vanaf de eerste meter op kop. In de eerste 800m liep de 
uiteindelijke nummer 2 nog in zijn kielzog, maar verder moest 

Timo zijn eigen race maken. Met wisselende kilometertijden van 
3:13 tot 3:26 was het duidelijk dat het alleen lopen, met ge-
regeld flinke tegenwind, niet heel gemakkelijk ging. De laatste 
2,5 kilometer kreeg Timo ook nog steken in de zij waardoor het 
tempo omlaag ging. In de laatste kilometer bergopwaarts was 
het nog flink doorbijten om niet te veel tijd te verliezen. Het 
doel was een tijd rond de 25 minuten, maar dat werd helaas 
niet gehaald. Timo won de wedstrijd overigens met een ruime 
voorsprong in een eindtijd van 25:41min.

De Halve van Nijkerk 
Zaterdag 26 april  stond Jeroen Verboom aan de start van zijn 
‘thuiswedstrijd’. Sinds enige jaren woont Jeroen in Hoevelaken, 
gemeente Nijkerk. Dus zijn “nationaliteit” is Nijkerks en zo was 
de wedstrijd van zaterdag, De Halve van Nijkerk, een thuiswed-
strijd voor hem. Zo vlak voor het baanseizoen geen halve mara-
thon voor hem, maar gewoon lekker de 10 km. Na twee mooie 
P.R.’s eerder in de week (Hilversum 10 km en Amersfoort 2 
km) was dit een lekker toetje dat niet teveel inspanning mocht 
kosten. Het deelnemersveld bevatte niet veel concurrentie, dus 
kon Jeroen zijn derde 10 km winst in Nijkerk zien te behalen ,na 
eerdere winst bij de Arkervaartloop en Veluwepoortloop.
De halve startte tegelijk met de 10 km. zodat Jeroen de eerste 
3,5 km gezelschap had van Paul Verkleij. Voor hen liep de altijd 
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snelstartende Gariji Harwery. Meestal wordt Harwery snel inge-
lopen, maar deze middag zag niemand hem terug. Na 3,5 km 
begon Jeroen met zijn solotocht. Slechts een paar kilometers 
gingen wat minder (oorzaak regen en tegenwind), maar uitein-
delijk kwam hij toch dicht bij zijn P.R. uit; zijn winnende tijd was 
33.57 min. Met een beker, een medaille en een waardebon sloot 
Jeroen zijn winterperiode af.
Hulde aan de organisatoren die er een sfeervol evenement van 
maakten!

2de Gooi en Eemland circuit 
27 april nam  BAAS atleet Vincent deel aan het tweede Gooi en 
Eemland-circuit. Onder redelijk gunstige omstandigheden ston-
den zondag incourante afstanden op het programma. Zo koos 
Vincent om de benen op de 600m te testen. Na een opening 
van 28 sec na 200m kon Vincent doorzetten. De laatste 50m 
was vrij pittig, maar hij finishte in een mooie tijd van 1:27.40 
min. Aangezien hij zich goed voelde, besloot hij ook nog om 
een 400m te lopen. Dit was al enige tijd geleden, maar de ver-
zuring kwam pas laat en kon daardoor in een redelijke tijd van 
55.41 sec finishen, een Pijnenburg masterrecord! 
BAAS-aspirant Reinder Broekhof nam ook deel aan de 400m. 

Reinder had vorige week tijdens de competitie al 54.50 sec 
gelopen. Hij liet zien dat zijn vorm groeiende is, ondanks dat hij 
ook in voorbereiding is op de Roparun. Hij liep een sterk eerste 
stuk en finishte  onder de 54 sec.: 53.93 sec! Een keurige tijd 
voor de 2e jaars B junior!

Rik Goethals

 Dames:
1. Janet Wetser 18.17min.
2 Selina van der Vliet 20.16min.
3 Eline Noorman 22.13min.
 

Open Soester kampioenschap Blauwe palen 29 april

Woensdagavond 29 april was de 6e ditie van het Open Soester kampioenschap Blauwe palen.

Heren:
1. Arnout Salome 15.51min
2. Erik den Oude 16.33min.
3. Jarco Penning 16.44min.
 

Ludiek: 
1. Els Joosten 
2. Maroesjka Vermolen
3. Erik Oudshoorn
 

Jeugd:
1. Lucas Stolk 17.40min.
2. Enno Braaksma 18.12min.
3. Ralph-Kartsen van der Vliet 18.32min.
4. Stef Ploeg 19.18min.

Jongste Deelnemer: Diederik van der Vliet 20.15min.
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BAAS-team wint Eemmeerloop-estafette  
Bart Eigenhuis pakt winst op solo 50K       9 mei

Een simpel rondje eigenlijk. Start in Spakenburg. Bij Nijkerk de 
Flevopolder in en via de Stichtse Brug weer terug naar Spaken-
burg. Met vijftallen of met duo’s of solo de tussenliggende 50 
kilometer afleggen. En zoals het hoort in de polder; wind tegen 
en veel ook. 

Maar het BAAS-team (trainingsgroep BAV Baarn + AV Pij-
nenburg) trok zich daar weinig van aan; de AVP-ers Vincent 
Hofmann, Rik Goethals, Timo van de Beek, Jeroen Verboom en 
BAV-er Stefan Leeflang waren na 2.53.29 uur als eerste weer 
terug in het gezellige Spakenburg. 

Ruim voor de tweede Soesterse seniorenploeg (Jos Bloem, 
Maarten Almekinders, Niek Vissers, Bart van de Bunt en Jan 
Stehouwer), die na 3.19.53 als derde overall finishte.

Het M50+ team van Sjaak Vreugdenhil, Edgar Cukier, Titus 
Blom, Theo van de Beek en Stef Rasch werd derde bij de 
M50+; zij  konden na 3.39.36 gaan douchen.

Als de estafette uitvoering geen uitdaging is, kun je natuurlijk 
ook solo lopen. Voor Bart Eigenhuis een eitje…. Na 3.31.24 
pakte hij de winst na zijn 50km-loop. 

Camile Cruiswijk (BAV) en Mathijs van Goor (AVP) namen als 
BAAS-duo beiden 25 km voor hun rekening en waren met 
3.22.58 uur het vierde duo. Ook Martin Stolk en Erik den Oude-
vormden een duo; zij finishten na 3.39.30.

Kees Suijkerbuijk

De tweede Utrechtse zomeravondcup was voor een groot aantal 
AV Pijnenburg atleten de perfecte mix voor scherpe tijden op 
de 10K. Mooi weer, strakke concurrentie en natuurlijk goede 
benen. Bart Eigenhuis was de eerste die zijn PR en zijn eigen 
clubrecord verbeterde. Met 35.33min was hij de snelste M45+ 
en hoefde hij overall slechts 5 jonkies voor te laten.

Voor superveteraan M60+ Dirk den Oude uiteraard op zijn leef-
tijd geen PR maar zijn tijd van 46.17 was wel goed voor winst 
in zijn categorie.

Utrechtse zomeravondcupwedstrijden 28 april, 20 mei, 3 juni

Met een nieuw PR maakte het volgende 5-tal wel optimaal 
gebruik van de ideale omstandigheden: Bas de Bruin (41.33), 
Maarten Almekinders (37.39), Martin Stolk (40.04), Richard 
Voorintholt (39.21) en Titus Blom (40.01).

Bij de derde avond van de Utrechtse Zomeravondcup pakte AV 
Pijnenburg-atleet Bart Eigenhuis weer de winst op de 10km bij 
de M45. Met 36.16 bleef hij net senior Jasper Smits (36.30) 
voor. Kort daarop gevolgd door Maarten Almekinders die met 
37.34 tweede werd bij de M40. Ook Richard Voorintholt (M50 
40.04) en Theo van de Beek (M55 40.46) deden goede zaken 
met hun derde plaatsen in hun categorieën.

Nadat na 2 wedstrijden over 10 km bij sportpark Maarschalkerweerd en vervolgens 2 vanaf sportpark Overvecht de kruitdampen 
waren opgetrokken, kon het eindklassement na weer 4 geslaagde wedstrijden worden opgemaakt.
En met AV Pijnenburg succes. Bij de mannen 50+ mochten Richard Voorintholt en Titus Blom als nummer 2 en 3 het podium op. 
Ook bij de mannen 40+ waren Maarten Almekinders en Erik den Oude goed voor zilver en brons.
Bij de M45+ was de winst overtuigend voor Bart Eigenhuis die bij de laatste wedstrijd ook nog zijn eigen clubrecord en PR verbe-
terde naar 35.31min.

 Kees Suijkerbuijk

Bart Eigenhuis Maarten Almekinders en Erik den Oude Richard Voorintholt en Titus Blom
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Ook dit jaar organiseerde AV Pijnenburg weer in samenwerking 
met het 4/5 mei Comité het ophalen van het Bevrijdingsvuur uit 
Wageningen. Omdat we op 5 mei jl. 70 jaar bevrijding vierden, 
vonden we dat we er iets meer van moesten maken dan een
“ normale” Bevrijdingsloop. Daarom was het doel 70 lopers, 
een route van 70 km en het ontbijt in Soesterberg te nuttigen! 
Omdat het 4/5 mei Comité bij een tweetal verzorgingshuizen in 
onze gemeente een ontbijt aan de bewoners aanbood, is beslo-
ten ook deze centra in de route op te nemen.

Het programma sprak niet alleen reguliere sporters aan: we 
waren zeer vereerd met de deelname van onze Burgemeester 
Rob Metz, samen met zijn partner. En niet om mee te rijden in 
de bus, maar ook actief mee te lopen! Hij heeft in verschillende 
etappes toch wel zo’n 20 km van de route hardlopend afgelegd.

70 jaar bevrijding had ook zijn weerslag op de organisatie in 
Wageningen: ruim 200 teams kwamen aan de start, met ruim 
5000 lopers!

Rond  22.00 uur vertrokken we op 4 mei vanaf ‘De Pijnenburgt’ 
met twee bussen, 15 lopers uit Soesterberg en 55 lopers uit 
Soest naar Wageningen. Bijzonder was dat onze Burgemeester 
voor deze gelegenheid zijn ambtsketen op een T-shirt had laten 
drukken en aldus “ in functie “ mee kon lopen. Heel bijzonder 
was ook de deelname van 15  pupillen van AV Pijnenburg onder 
begeleiding van Rob Jansen en Steef Biesterveld. Geweldig te 
zien dat ook onze jeugd zo goed vertegenwoordigd was bij dit 
evenement! Uiteraard  waren er weer enkele fietsers en EHBO-
ers aanwezig om de groep te ondersteunen. 
Bij aankomst in Wageningen begon het te regenen, maar 
gelukkig niet hard. In de speciale Soest T-shirts  namen we 
het vuur om 0.45 uur in ontvangst. Toen ging het echter ook 
harder regenen. Het weerhield een 30-tal lopers niet om maar 

Bevrijdingsloop 2015
meteen gezamenlijk van start te gaan. Dit weerbeeld duurde tot 
ca. 03.30 uur met soms stevige regenbuien, maar met gelukkig 
voornamelijk rugwind . Koud was het gelukkig niet!
Daarna klaarde het op, werd het droog en konden we genieten 
van een prachtige zonsopkomst. 

Goed half acht waren we in Soesterberg en konden daar genie-
ten van een fantastisch ontbijt bij vv ’t Vliegdorp. Rond 08.45 
gingen we weer op pad voor het laatste deel van de tocht. On-
der begeleiding van een orginele Jeep uit WO II, eerst naar de 
Drie Eiken in Soesterberg, waar de bewoners genoten van het 
hen aangeboden ontbijt. Met de fakkel gingen we als hele groep 
naar binnen en, na een korte toespraak van onze burgemeester, 
werd gezamenlijk met de bewoners het Wilhelmus gezongen. 
Vervolgens gingen de lopers verder over de Vliegbasis naar De 
Klarinet in Soest. Ook hier waren de bewoners bijeen voor het 
ontbijt. Na de toespraak van de burgemeester werd ook hier 
gezamenlijk het Wilhelmus gezongen. 

Vervolgens werd het laatste stuk van de tocht ingezet naar het 
Gemeentehuis. Daar werd, samen met vele belangstellenden, 
het vuur in Soest ontstoken en formeel overgedragen aan het 
gemeentebestuur. Na toespraken van de Burgemeester en de 
voorzitter van het 4/5 mei Comité, Cees Vos, die onder meer 
de deelnemers, de sponsoren en allen die meewerkten aan het 
mogelijk maken van deze prachtige editie van de Bevrijdingloop, 
bedankte.
Daarna werd er moe maar voldaan gezamenlijk een kop koffie 
gedronken en eindigde dit evenement. Een bijzondere editie 
van een jaarlijkse nachtloop, dat door zijn sfeer en omstandig-
heden altijd weer een bijzondere ervaring is. Wat mij betreft 
doe ik volgend jaar weer mee!

Evert ten Kate

Foto’s Jaap van den Broek
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Junioren in vorm te Rijssen  25 mei 2015

Bij avondwedstrijden te Rijssen wisten de junioren van Pijnen-
burg zes keer eerste en acht keer tweede te worden.

De mooiste prestatie kwam op naam van Rik Barlo die het 
discus-clubrecord bracht op 41.90 m. Met deze overwinning bij 
het speerwerpen bleef hij slechts 2 meter af van het clubrecord 
(43,93 m.) Ook bij de D-junioren ging de overwinning naar 
Pijnenburg: Hidde Doornkamp won met 24.14 m.

Bij de juniores was het Wouke van ’t Klooster die in vorm was. 
Zij won het hoogspringen met 1.55 m. en werd tweede bij het 
verspringen met 4.48 m

Richard van Egdom

Rik BarloHidde Doornkamp

Bij de Nederlandse StudentenKampioenschappen in Eindho-
venop 14 en 15 mei kwamen vijf atleten van AV Pijnenburg in 
actie. En met succes, want twee keer kon het podium worden 
beklommen.

Susanne van der Hoeven pakte brons bij het speerwerpen met 
een worp van 38.12 m. Ook Nikki Klarenbeek haalde brons 
op na haar 66.31 sec. bij de 400 m. horden. Ook pakte deze 
meerkampster een vijfde plaats bij het kogelstoten (10.37 m.) 
en een zesde plaats bij het speerwerpen (35.15 m.).  

Anke Suijkerbuijk kaapte met haar 63.38 sec. een zesde plaats 
weg op de 400 m. 
 
Bij de mannen haalde Menno Blom de finale op het konings-
nummer, de 100 m. Waarbij hij met een knappe 11.43 sec. 
de vijfde plaats opeiste. Wik Breure was achtste met de kogel 
(11.04 m.) en negende met de discus (31.67 m.) en kon daar-
mee tevreden naar huis.

Kees Suikerbuijk

Brons voor Nikki Klarenbeek en Susanne van der Hoeven op 
Nederlandse StudentenKampioenschappen    14-15 mei

2 PR’s tijdens 2e U-Trackmeeting 29 mei 2015

Er stond weer deelname aan de befaamde Utrechtse Track-
Meeting op het programma.
Op deze goed bezochte loopavonden mocht BAAS natuurlijk 
niet ontbreken, vooral nu het piekmoment voor de baanlopers 
nadert. Jammer dat de weersomstandigheden niet optimaal 
waren. Vincent kon nog net voor de regen de 800 m. lopen. De 
2.03.06 min die hij er over liep zullen niet in de recordlijsten 
opgenomen worden. Na de plensbui konden Rik, Jeroen en 
Matthijs aan de bak voor de 3000 m. Rik en Jeroen in de eerste 
serie (dus de snelste). Rik kon , na een blessure periode, on-

verwacht toch goed meekomen met de kop. Een keurige derde 
plaats in de p.r. tijd van 8.54.09 min. was een mooie start van 
zijn baanseizoen. Jeroen had al wat baanwedstrijden erop 
zitten en liep nu zijn derde wedstrijd in 8 dagen. En opnieuw 
ging het goed. Ook hij wist zijn p.r. te verbeteren en te bren-
gen op 9.05.25 min. Matthijs startte in de tweede serie. Ook 
voor hem wat het zijn derde wedstrijd in 8 dagen. De vorige 2 
leverde hem een p.r. op, maar deze avond net niet. Zijn tijd was 
9.41.61 min.
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Drie maal winst damesploeg in Huizen 6 juni

Bij de tweede senioren competitiewedstrijd in Huizen pakte de 
AVP damesploeg drie keer de winst.

Eerst was Anke Suijkerbuijk de snelste op de 400m met haar 
61.33. Hierdoor geïnspireerd wierp Susanne van der Hoeven de 
speer naar de winnende 39.89m. Om vervolgens samen met 
Dewi en Zoëy Posthuma op de afsluitende Zweedse Estafette 
(400m-300m-200m-100m) de kracht van het damesteam te 
onderstrepen met een klinkende overwinning in 2.28.93min.
Bij de mannenploeg was Marco Jansen een van de grote pun-
tenverzamelaars met 2 PR’s op vérspringen en HinkStapSprong. 
Bij de dames konden Zoëy Posthuma (200m), Susanne van der 
Hoeven (kogel), Richelle Klarenbeek en Sandra van de Grift 
(beide op de 1500m) tevreden naar huis met hun PR’s.   

Officieuze NK A-pupillen bij AV Pijnenburg 7 juni

Voor de derde maal organiseerde AV Pijnenburg de Nationale 
A-Games. De officieuze Nationale Kampioenschappen voor A-
pupillen (10-11 jarigen). 
Ruim 200 atleten van 35 verenigingen van Limburg tot Gronin-
gen waren aanwezig om bij een mooi zonnetje de strijd aan te 
gaan met de beste leeftijdsgenoten van Nederland. En hoe jong 
ze ook zijn het zag er vaak reuze professioneel en bloedfanatiek 
uit. Resulterend in spannende en sportieve wedstrijden met atle-
ten die ze niet vaak tegenkomen. En na afloop voor de winnaars 
de gang naar het podium voor het Wilhelmus en natuurlijk de 
medailles. Alvast een ervaring rijker voor de OS van 2030!?

Twee AV Pijnenburgers mochten bij al dit geweld naar het podium.  Bij het kogelstoten werd Dionne Eichhorn verdienstelijk tweede 
met een afstand van 6,07 meter. Ze moest het podium delen met winnares Boglarka Kerekgyarto uit Roermond (6,23 meter) en 
de bronzen Noga Piepenbroek uit Zoetermeer(6,01 meter). De dames vormden een prachtig podium op de officieuze Nederlandse 
Kampioenschappen voor A-Pupillen.
Ook Roos Wortel beklom het podium na haar 3e plaats bij de 60m. in 9.19sec. warin een atlete van Veenendaal en Barendracht 
haar vooraf gingen.

Kees Suijkerbuijk 

Bij het NSK in Wageningen pakte AV Pijnenburg atlete Nikki 
Klarenbeek overtuigend de winst op de meerkamp. Omdat 
het programma op 1 avond werd afgewerkt was de klassieke 
7-kamp ingekort tot een vierkamp. Bij het eerste onderdeel, 
de 100m, werd Nikki met 13.46s. 2e om vervolgens de overige 
onderdelen  verspringen (4.95m), speerwerpen (37.18m) en de 
afsluitende 800m (2.27.85) winnend af te sluiten. Met het win-
nende puntentotaal van 2570 punten mocht ze het podium op.
Clubgenote Dewi Posthuma was ook goed op dreef. Met een 
goede serie prestaties (100m 14.09; ver 4.42; speer 23.89; 
800m 2.45.73) werd ze met haar score van 1868 keurig 4e,  
krap 23 punten tekort om Nikki op het podium te mogen ver-
gezellen.  

Kees Suijkerbuijk 

Nikki Klarenbeek Nederlands Studenten Kampioen Meerkamp
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Op zoek naar een ‘ANDER’ cadeau?
Kom dan eens kijken bij KATRIJN
en laat je verrassen door
vindingrijke cadeautjes, sieraden
en maaksels met een ‘tikje’ kunst.

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

Kijk voor meer informatie op:
www.katrijnop66.nl
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EK atletiek 2016 in Amsterdam
Tickets – recreatieve 10 km run – foto’s ADAM –en nog veel meer!

Zit jij straks ook in Olympisch Stadion? 
Nog 370 dagen en dan is het EK Atletiek van 6 t/m 10 juli 
2016. Dan schitteren de topatleten in ons Olympisch Stadion in 
Amsterdam. Atletiekverenigingen, zoals AV Pijnenburg kunnen 
als eerste kaarten kopen voor het EK 2016. Al 50 Pijnenburgers 
hebben een ticket gereserveerd. Onze club heeft zich tot doel 
gesteld om op de finale dag, zondag 10 juli met minimaal 100 
AVP-ers in het stadion op de tribune te zitten. Op het moment 
van het schrijven van dit artikel zijn nog 50 tickets beschikbaar. 
De kosten van een ticket bedraagt op zondag € 30, - en voor 
een kind tussen 4 en 12 jaar € 15. Wil jij in het “Pijnenburg-
vak” zitten, stuur direct een mail met de gegevens van diegene 
die één kaart of meerdere kaarten wil naar Jur Elzinga via 
ambassadeurek2016@avpijnenburg.nl. Tot uiterlijk zaterdag 8 
augustus 2015 kun je kenbaar maken dat je interesse hebt in 
een ticket voor het EK2016.
Zijn er wensen op andere dagen dan is dat ook mogelijk, maar 
dan moet de groep groter zijn dan 25 personen. Leuk als jij 
volgend jaar ook kunt genieten van dit unieke evenement! 

ADAM groet en feliciteert Pijnenburgers!

Op de Dag van de Atletiek eind maart zijn alle verenigingsam-
bassadeurs bijgepraat over het EK 2016. ADAM (speek uit in 
het engels) nam alle tijd om alle AV Pijnenburgers te begroeten 
door samen met de AVP ambassadeur en the big AVP vlag op 
de foto te gaan. De afgelopen maanden heeft ADAM op diverse 
evenementen jeugdige Pijnenburger gefeliciteerd met hun 

podium plaatsen. Ik ben ook bezig om ADAM naar Soest te 
halen. Helaas zijn de eerste 2 pogingen niet gelukt (AV Dag en 
National A-Games), maar we houden moed en hopen ADAM de 
komende periode te begroeten.

Loop jij op 10 juli de recreatieve 10 km in Amsterdam?
Ter gelegenheid van het EK wordt op zondag 10 juli een recre-
atieve run georganiseerd. Veel is er nu nog niet over bekend, 
maar de verwachting is dat er vanaf begin september 2015 
ingeschreven kan worden. Er zijn “slechts” 25000 startplaatsen 
beschikbaar. Het leuk is wel dat je op de slotdag van het EK 
niet alleen als liefhebber de sport kunt beleven, maar ook door 
zelf te sporten.

Oproep!

Sta jij al of de komende periode op de foto met ADAM? 
Mail je foto naar: ambassadeurek2016@avpijnenburg.nl
En maak kans op een leuk sportieve prijs!

Acties van uw verenigingsambassadeur EK2016
De verenigingsambassadeur EK2016 van AVP heeft niet stil 
gezeten, hierbij een overzicht van de acties tot nu toe:
• Artikelen in Stretcher, in digitale nieuwsbrief AVP en op 

publicatiebord;
• Verzoek ingediend bij landelijke organisatie om bezoek van 

ADAM aan Soest;
• Presentatie tijdens de Algemene Leden Vergadering;
• Alle trainers het boekje “4 inzichten over trainerschap” 

beschikbaar stellen;
• Bezoek informatie bijeenkomst voor ambassadeurs EK 

tijdens Dag van de Atletiek
• Leden, trainers en bestuur informeren over tickets EK 6 – 

10 juli 2016
• 100 tickets regelen voor zondag 10 juli 2015
• Logo EK2016 op site AV Pijnenburg
• Actie “Foto’s van AVP-ers met ADAM”
• Artikel over ambassadeurschap AVP EK2016 in Runners-

world van juli 2015

...meer EK atletiek 2016 op de volgende pagina 
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Koningsweg 20, 3762 EC Soest
035-6014832

Uitvaartverzorging Van Haren

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

                     uitvaartcentrum
	Deposito
       (voor ouderen)  

	Voor thuis opbaren      
koeling beschikbaar

  Dag en nacht bereikbaar
      Koningsweg 20, 3762 EC Soest

Telefoon.: 035-6014832

Mogelijke toekomstige plannen/wensen in het kader 
van het EK2016
• Ontvangst ADAM in Soest;
• Meer informatie op AVP site;
• Activiteiten voor jeugd, recreanten en wedstrijd atleten in 

overleg met de commissies;
• AVP als locatie voor Start tot Run voor gevorderden;
• Atletiek event in het centrum van Soest;
• Sportieve verbinding/actie met collega atletiekverenigingen 

in regio;
• Event met de AVP bezoekers van het EK2016;

Heb jij ideeën? Vast en zeker! Neem contact op met Jur 
Elzinga, de ambassadeur EK 2016 van AVP, want ook deze am-
bassadeur kan het echt niet alleen!

Meer informatie over het EK 2016 is te vinden op: www.amster-
dam2016.org en op het infobord in de hal van de Pijnenburgt.
Je kunt ook mij spreken op de club of mail zenden naar ambas-
sadeurek2016@avpijnenburg.nl

Jur Elzinga
Verenigingsambassadeur EK 2016 van AV Pijnenburg

Het is gelukt!
Het Griftland-team (met de Pijnenburgers 
Reinder Boekhoff, Ilse Land en Janet Wetser) 
is op Tweede Pinksterdag op de Coolsingel in 
Rotterdam over de finish van de Roparun ge-
komen. De ondersteuning en de begeleiding 
vanuit Pijnenburg heeft ons erg geholpen 
om deze prestatie te leveren. Hartelijk dank 
daarvoor!

Met vriendelijke groet, Janet Wetser

Finish Roparun 
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Het project ‘Life Long Running’ is een wetenschappelijk project, dat gestart is vanuit het Roessingh Research & Development in 
Enschede,   in samenwerking met enkele leden van de wedstrijdgroep van AVP. Dit project heeft als doel om producten te ontwik-
kelen door en voor de hardloper, om blessures te voorkomen, herstel te bevorderen en om te zorgen voor betere prestaties. 

Hardlopen voor de wetenschap, project ‘Life Long Running’

Inmiddels zijn er metingen gedaan met atleten van het BAAS 
Running Team, tijdens de trainingen op de baan van Pijnenburg 
en bij de BAV in Baarn.  Deze metingen zijn gedaan tijdens een 
20 minuten durende tempoloop (‘threshold run’). Hieraan heb-
ben 6 atleten van het BAAS Running Team deelgenomen. De 
resultaten van deze metingen zijn in de maand juni besproken, 
samen met trainer Ben Kersbergen en de atleten van het BAAS 
Running team. Deze resultaten worden ook besproken tijdens 
een wetenschappelijke bijeenkomst eind juni, in Enschede. De 
resultaten en de opgedane ervaringen zijn de basis voor de 
volgende projecten, die later dit jaar gepland zijn. Hierbij gaan 
we andere en meer diepgaande testen uitvoeren, met andere 
apparatuur, zodat we verder kunnen inzoomen op hetgeen we 
ontdekt hebben.

We houden jullie graag op de hoogte van actuele ontwikkelin-
gen, via de maandelijkse nieuwsbrief en de website van AVP. 

Voor vragen kun je terecht bij Marcel van der Kuil, Edgar Cukier 
of Selina van der Vliet. Zij zijn lid van de wedstrijdgroep van 
AVP en van het ‘Life Long Running’ team. Ga naar de website 
http://www.lifelongrunning.nl voor meer informatie en als je 
je wilt aanmelden voor de nieuwsbrief. Ook zijn hier de nodige 
foto’s en video te vinden over de uitgevoerde metingen van AVP 
en bij de BAV.

Selina van Vliet

Bericht van de Sylvestercross
We hadden 5 juni onze eerste tropische dag van dit jaar en 31 
december lijkt nog ver weg.
Maar voor het bestuur van de Sylvestercross lopen diverse za-
ken tijdens het gehele jaar ‘gewoon’  door. Bijvoorbeeld het on-
derhouden van contacten met bekende en het benaderen van 
nieuwe sponsoren. Omdat onze naamsponsor Rabobank veel 
aandacht moet besteden aan hun interne veranderingen om tot 
de nieuwe bank Amersfoort Eemland te komen, is het voor ons 
van belang om met hen goed contact te onderhouden.

Evenals vorige jaren is het Impressieboek uitgereikt aan onze 
sponsoren, suppliers, vrienden en aan alle vrijwilligers.
Op 18 maart jongstleden was er Sponsorbijeenkomst in het res-
taurant De Soester Duinen, één van onze sponsoren.  We keken 
terug op de zeer geslaagde 34e Sylvestercross.
Het is goed om te constateren dat de belangstelling voor deze 
bijeenkomsten groeit. Er waren meer betrokken en enthousi-
aste sponsoren.

In deze periode neemt het bestuur de tijd om de mogelijkheid 
van herverdeling van zijn taken te onderzoeken. Met behulp van 

opgestelde functieprofielen gaan we na of er een meer effici-
ente verdeling mogelijk is.

Er is een keuze gemaakt voor ‘het tegeltje’ van de 35e Sylves-
tercross. Om de ruim 3000 tegeltjes eind december te kunnen 
uitdelen, moeten we het (productie-) proces nu al opstarten.

Aan de voorbereiding van de 35e Sylvestercross wordt hard ge-
werkt. We kiezen er onder meer voor om in deze Jubileumeditie 
iets extra’s te doen voor onze vrijwilligers. 
Wat dit is…blijft voorlopig een verrassing !!!

Ad Smits
Sylvestercross
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40 ste 
Gildeloop 

woensdag 26 augustus 2015 
Een mooi parcours in een historische omgeving 
 
Parcours:  
‘Oud-Soest’ en omgeving 

Voorinschrijving:  
Via www.inschrijven.nl tot en met zondag  23 augustus.  
Zaterdag 22 augustus van 10.00 tot 11.00 uur in de kantine van AV Pijnenburg.  
Let op: bij inschrijving direct contant betalen.  
 
Inschrijving:  
26 augustus vanaf 17.30 uur bij de Schaapskooi, Ferdinand Huycklaan 2 te Soest. 
 
Kosten:  
jeugd t/m 16 jaar  
€ 2,00; 
volwassenen: 
€ 5,00.  
€ 4,50 bij voorinschrijving,  
Inclusief herinnering, drankje bij finish en 
in de Schaapskooi één consumptie  
bij inlevering startnummer. 
 
 
 
 
 
  
 

Jeugd t/m 12 jaar                                               1455 meter 

jeugd 13 t/m 16 jaar:                      1 ronde = 3250 meter 

recreanten en wedstrijdlopers 
1 ronde = 3250 m 
2 rondes = 6625 m 
3 rondes = 10000 m 

 
Programma: 
18.40 uur: Start jongens en meisjes t/m 9 jaar en jongens en meisjes 10 t/m 12 jaar 
19.05 uur prijsuitreiking bij de finish 
19.00 uur: Start jeugd 13 t/m 16 jaar: 1 ronde, recreanten en wedstrijdloop 1,2 of  3 ronden 
19.30 uur  prijsuitreiking  bij  de  finish Jeugd   
20.45 uur prijsuitreiking in de Schaapskooi voor Volwassenen 

Powerwalk 
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Enkele bijzondere constateringen/feiten  juni 2015                                          
Bij de Fanny Blankers-Koen Games in Hengelo loopt Daphne 
Schippers als eerste Nederlandse de 100 meter onder de 11 
seconden, namelijk in 10.94 seconde. Inmiddels hebben pas in 
Amerika 6 dames een tijd gelopen die sneller was. Dat wordt 
dus nog een hele strijd om de WK-medailles later dit jaar. 

Een krasse oude vrouw van 92 loopt de marathon van San 
Diego in de USA uit en is daarmee de oudste vrouw van de 
wereld die dat presteert. En dat nadat ze tweemaal kanker had 
overwonnen.

En dan die Britse bejaarde man uit Zürich van 95 jaar oud, die 
bij de Britisch Masters Championships een wereldrecord en een 
Brits record hardlopen verbeterd. 
Op de 200 meter sprint liep hij in 55.48 seconde een nieuw 
wereldrecord en op de 60 meter zette hij met 15.32 seconde op 
de klokken een nieuw Brits record neer.

Onlangs is er een natuurlijk anti-tekenmiddel ontdekt. Goed 
nieuws voor ons (hard)lopers. Minuscuul kleine wormpjes van 
het geslacht nematoden laten de teken het loodje leggen. Het 
onderzoek is nog gaande. De wormpjes worden overigens al 
ingezet tegen insecten en de eikenprocessierups.

Nu nog even een reactie op het artikel in de Stretcher over de 
medaille die zijn glans verloor. Een zielig stukje van de schrij-
ver. Hij beschadigt daarmee onnodig een goedwillende WOC-
vrijwilliger. Om maar niet te spreken over de indruk die het naar 
buiten geeft. Ook niet-Pijnenburgers lezen de Stretcher! En zo 
gaan we onderling bij Pijnenburg toch niet met elkaar om !?!

In diezelfde Stretcher moest de Evenementenkalender voor de 

Jeugd en de Senioren plaats maken voor de vele wedstrijdver-
slagjes. Jammer voor de mensen die hier veel aandacht aan 
besteden. 

Voor de rest zijn er veel complimenten voor de mooie en ver-
zorgde Stretcher. Het is en blijft een leuk clubblad om te lezen. 
Zeker als je even relaxt op de bank wilt zitten.

Ook veel waardering is er voor de organisatie van de School-
sportdagen. Die verlopen, als het weer tenminste meewerkt, 
vlekkeloos. De schooljeugd heeft er veel plezier in en toont zich 
in de onderlinge strijd bijzonder fanatiek.

Diezelfde schooljeugd was de eerste week van juni heel druk 
met de Avondvierdaagse. Zoals gewoonlijk lopen er velen mee 
met hun eigen school. Het is altijd een drukte van jewelste op 
het einde van de Bosstraat. Bij het aanschouwen van het grote 
aantal fietsen rond het parkeerterrein van S.O. Soest zou je niet 
zeggen dat er iets mis is met het ‘bewegen van de hedendaagse 
jeugd’. En toch …... ligt Obesitas op de loer!

Professor Erik Scherder, wie kent hem niet?, stelt als klinisch 
neuropsycholoog het volgende: ‘Bewegen is investeren in je 
oude dag’ en ‘Je brein komt pas in actie als je hartslag omhoog 
gaat’. 
Dus je kunt niet snel genoeg beginnen met te bewegen, is het 
advies. Het lijkt me dat we bij AV Pijnenburg dus heel goed 
bezig zijn met onze (soms nog verre) oude dag!!!

Samengesteld door Gerard van den Berg

Op zaterdag 18 april was het zover: de Powerwalkers bestonden 
20 jaar en dat ging gevierd worden. ’s Ochtends werden wij bij 
binnenkomst verwend met koffie en feestcake. Het gezellige 
geklets verzorgden we zoals gebruikelijk zelf. 
Joke en Jaap heetten ons van harte welkom en Jaap bleek voor 
ons diverse GPS routes te hebben uitgezet. Super! Hij legde het 
gebruik van de GPS uit en hop daar gingen we het bos in. De 
groepjes bestonden uit gemengde A en B leden en daardoor 
ontstonden leuke nieuwe ontmoetingen. Iedereen kon om de 
beurt de GPS bedienen en uitvinden hoe dat werkte (ahum). 

Al snel gingen de eerste jassen uit en hapten we in de gekregen 
appel en chocoreep. Bij wat heuveltjes werd wat rondgedoold 
en wisselend kreeg de GPS of wijzelf daarvan de schuld. Geluk-
kig waren er kloeke redders op de fiets die ons weer de goede 
kant op coachten. Na lekker gewandeld te hebben kwamen we 
terug op het honk en werd er nagepraat met een kopje kof-
fie. Toen vertrokken we naar de StayOkay voor een lunch. De 
trainers werden daar met zang en muziek in het zonnetje gezet, 
want ze staan toch elke training weer voor ons klaar! Daarna 
vertrok eenieder tevreden huiswaarts en was het een mooi 
begin van het weekend.

Jacqueline van Harmelen

20 jaar!!!
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Ziek worden door een tekenbeet?!
Wat is een tekenbeet?
Bij een tekenbeet heeft een teek zich in de huid vastgebeten. 
Als een teek nog over je huid loopt dan is er geen sprake van 
een tekenbeet. Sommige teken zijn besmet met de Borrelia 
bacterie en deze bacterie kan de infectieziekte van Lyme ver-
oorzaken. De ziekte van Lyme is te behandelen met antibiotica. 
Hoe eerder de ziekte wordt opgemerkt, hoe beter de behande-
ling zal aanslaan. In een laat stadium kunnen mensen klachten 
houden na behandeling.

Wanneer zijn teken actief?
Teken kunnen het hele jaar actief zijn mits de temperatuur 
hoog genoeg is. 

Hoe kun je jezelf beschermen?
Vermijd in een tekenrijke omgeving contact met lage planten 
en struiken zodat teken niet op je lichaam over kunnen stap-
pen. Het belangrijkste advies is om je huid en kleding goed te 
controleren en teken te verwijderen nadat je in het groen bent 
geweest.

Hoe controleer je op tekenbeten?
Ben je op een plaats geweest waar teken voorkomen? Con-
troleer jezelf (en eventueel anderen) op tekenbeten. Een teek 
heeft voorkeur voor bepaalde plaatsen op het lichaam, zoals 
liezen, knieholtes, oksels, bilspleet, de randen van je onder-
goed, achter de oren en rond de haargrens in de nek. Gebruik 
zo nodig een spiegel en een vergrootglas. Controleer ook je kle-
ding. Je kunt kleding met teken minimaal 30 minuten op 60ºC 
wassen of de kleding na het wassen in de wasdroger stoppen. 
Dan gaan teken dood.

Wist je dat? - teken niet uit bomen vallen
Teken komen in het hele land voor in bossen, duinen, heidege-
bieden, beschutte weilanden, parken en tuinen. Ze zitten vooral 
in hoog gras, op bosbessenstruiken, varens of tussen dode 
bladeren. Van daaruit stappen ze over op passerende dieren, 
maar ook op mensen. Teken vallen niet uit bomen!

Teken melden op tekenradar.nl
Bovenstaande informatie en nog veel meer is te lezen op www.
tekenradar.nl. Tekenradar.nl geeft informatie over- en doet 
onderzoek naar teken en de ziekte van Lyme. Als je recent een 
tekenbeet hebt opgelopen, kun je dat op deze website melden. 
Je kunt dan uitgenodigd worden voor deelname aan het RIVM-
onderzoek naar preventieve antibiotica na een tekenbeet. 

Ria Konter
Bron: www.tekenradar.nl

Vier tekenstadia op de 
nagel van een duim. 
Rechtsonder het larfje, 
rechtsboven de nimf, 
linksonder het man-
netje en linksboven het 
vrouwtje (foto: RIVM)

Wat moet je doen bij een tekenbeet?
Haal een teek zo snel mogelijk weg. Hoe langer de teek in je huid zit, hoe groter de kans dat hij ziekteverwekkers overdraagt.
Gebruik geen alcohol, jodium, zeep, olie of andere middelen vóórdat je de teek verwijdert.
Neem een puntig pincet waarmee je de teek goed bij de kop kunt vastpakken. Er zijn ook andere tekenverwijderaars te koop bij      
de drogist of apotheek. Eventueel kun je een vergrootglas gebruiken.Pak de teek zo dicht mogelijk op de huid bij de kop beet en 
trek hem er langzaam uit. Als er een stukje van de kop van de teek in de huid achterblijft, is dat ongevaarlijk. Dat komt er vanzelf 
weer uit, net als bij een splinter. Ontsmet het beetwondje (nadat je de teek hebt verwijderd) met 70% alcohol of jodium.

Op 19 maart jongstleden vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats. Op de agenda stonden onder meer de benoe-
ming van het nieuwe bestuur en de wijziging van het Huishoudelijk Reglement. Het huidige bestuur is herbenoemd en de diverse 
portefeuilles zijn als volgt ingevuld:

Evert ten Kate   voorzitter/Algemene Zaken  
Elly van Veen   secretaris/Administratie & HR
Rob van Beek   penningmeester/Financiën
Paul Romein   Alg.Bestuurslid/Facilitair
Adry de Klein   Alg.Bestuurslid/Jeugd- en Wedstrijdsport 

Er wordt nog naarstig gezocht naar iemand die de portefeuille Recreantensport invulling kan geven.

Ook was er een presentatie van Jur Elzinga, onze verenigingsambassadeur, over het EK Atletiek 2016. Hij gaf onder meer aan dat 
dit een goede kans is om de atletieksport op de kaart te zetten.

Als Leden van Verdienste zijn benoemd: André van Zadel en Edgar Cukier. Michiel Kuper werd ook in het zonnetje gezet voor zijn 
werkzaamheden voor de WOC. 

Elly van Veen

Verslag algemene ledenvergadering 19 maart 2014
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De afgelopen maanden zijn 53 nieuwe leden ingestroomd,
voornamelijk uit de Fitstart.
Op dit moment heeft AV Pijnenburg 875 actieve leden (6 juni).

De nieuwe pijnenburgers

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

Evert ten Klooster
Ledenadministratie AV Pijnenburg

Naam Datum in Categorie

Fred van Engelen 28-mrt-15 Recreant

Bas van de Coterlet 3-apr-15 Diversen

Janneke Lourens 3-apr-15 Diversen

Nicole Rutten 3-apr-15 Diversen

Milou Veldhuis 8-apr-15 Mini Pupil

Zarah van Hoegee 18-apr-15 Pupil A

Mette van der Veen 2-mei-15 Mini Pupil

Sharon Servais 2-mei-15 Recreant

Richel Klarenbeek 12-mei-15 Senior

Jade Hilhorst 13-mei-15 Recreant

Ilona van der Zee 13-mei-15 Power Walk

Dorien van de Wijngaart-de Graaff 16-mei-15 Nordic Walk

Chris de Jong 27-mei-15 Mini Pupil

Teus van der Kolk 30-mei-15 Recreant

Jasper de Gier 1-jun-15 Junior C

Maroesjka Vermolen 1-jun-15 Power Walk

Van de ledenadministratie
Leden die het lidmaatschap bij AV Pijnenburg willen opzeggen, 
dienen dit te doen bij de ledenadministratie vóór 1 juli 2015. 
Direct na 1 juli wordt de contributie geïnd voor het tweede half-
jaar van 2015. Opzeggen kan via e-mail (ledenadministratie@
avpijnenburg.nl) of via een briefje.
Ook is er een mutatieformulier waarmee kan worden opgezegd. 
Dit formulier is te vinden bij het postbakje van de ledenadminis-
tratie in ‘de Pijnenburgt’ direct rechts van de ingang.

Verspreiding Stretcher
Het is gebleken dat niet iedereen begrijpt hoe de Stretcher 
wordt verspreid. In principe heeft ieder lid recht op een 
exemplaar. Maar…., per huisadres wordt maar één exemplaar 
verstrekt. Door middel van de afvinklijst wordt bijgehouden wie 
zélf de Stretcher meeneemt vanuit de kantine.

Voor diegenen die het blad niet meenemen uit de kantine 
wordt het blad nagezonden. Echter, als de Stretcher een aantal 
malen na elkaar niet vanuit de kantine wordt meegenomen, 
dan wordt de Stretcher niet meer nagezonden tenzij er een aan 
ons bekende reden is. Verondersteld wordt dat het lid dan geen 
interesse heeft in ons schitterende clubblad. 

Bij de pupillen wordt de Stretcher uitgereikt door de trainers/
trainsters.

Verder is het mogelijk om de Stretcher digitaal te downloaden. 
Het voordeel is minder drukkosten voor AV Pijnenburg, en digi-
taal is het blad in kleur beschikbaar, wat veel fraaier is. 
Aanmelden hiervoor kan ook via het (e-mail-)adres van de 
ledenadministratie: ledenadministratie@avpijnenburg.nl.

Babette Herwijnen 6-jun-15 Recreant

Claudia Verhoeff 6-jun-15 Recreant

Maarten Hornstra 6-jun-15 Recreant

Jasper Kuperus 6-jun-15 Recreant

Suzanne Storm 6-jun-15 Recreant

Pamela Brehler 6-jun-15 Recreant

Trudy Boers 6-jun-15 Recreant

Marieke Wilmink 6-jun-15 Recreant

Anja van Tricht 6-jun-15 Recreant

Yvonne van Marle 6-jun-15 Recreant

Edwin Naron 6-jun-15 Recreant

Claudia Steenbakkers-Klabbers 6-jun-15 Recreant

Emiel Nijhuis 6-jun-15 Recreant

Ingrid Kriek 6-jun-15 Recreant

Anita Westerveld 6-jun-15 Recreant

Maritta Schimmel 6-jun-15 Recreant

Corine Derksen 6-jun-15 Recreant

Jennifer Barendrecht 6-jun-15 Recreant

Susanne Grift 6-jun-15 Recreant

Madelinde Jansen 6-jun-15 Recreant

Lisa Koot 6-jun-15 Recreant

Edwin van Houten 6-jun-15 Recreant

Anita Kuyer 6-jun-15 Recreant

Anneke Pietersen 6-jun-15 Recreant

Annemieke Spoor 6-jun-15 Recreant

Jose Voet-Veldhuizen 6-jun-15 Recreant

Joce van Zuiden 6-jun-15 Recreant

Marian de Boer 6-jun-15 Recreant

Gerda van den Heuvel 6-jun-15 Recreant

Claudia Koppen 6-jun-15 Recreant

Petra Wolfsen 6-jun-15 Recreant

Inge Dorresteijn 6-jun-15 Recreant

Annemiek Westerveld 6-jun-15 Recreant

Marja de Rooij 6-jun-15 Recreant

Michael van der Zee 6-jun-15 Recreant

Marieke Schimmel 6-jun-15 Recreant

Eugenie van Houten 6-jun-15 Recreant

Juli

1 Evert Wijers

2 Peter Tebbens

3 Rita van der Steeg

3 Karin van Hoorn

3 Sacha Hilhorst

3 Hans de Jong

3 Annemieke Buck-Sesink

5 Lucas Biesterveld

5 Robert van Ravenhorst

7 Irene van Drenth

7 Brigitte van der Lugt

7 Ria Hol

8 Rob van den Breul

9 Hans de Wolff

9 Caroline van der Salm

Verjaardagen
De volgende leden vieren binnenkort hun verjaardag:
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Verjaardagen
De volgende leden vieren binnenkort hun verjaardag:

Augustus

1 Ingeborg van Dijke

1 Gerard Drost

2 Bram Blokzijl

2 Hans van Hees

2 Hettie Oude Kempers

2 Anne-Mieke Priester

3 Roland Commandeur

3 Ben Mobach

3 Lisette Minkels

4 Annemarie Bekker

4 Martijn Koolhoven

4 Coby van den Breemer-van 
Eijden

4 Hettie Vrolijk-van Bommel

4 Madelon Rademaker

5 Marianne Jansen-Hoksbergen

5 Rob Cozijnsen

5 Pim van de Fliert

5 Simone Mulder

5 Suzanne Nouwen

6 Lidy van Herwaarden

7 Martin Stolk

7 André van Zadel

7 Jolanda Walet

7 Patrik Kleinegris

8 Lucas van den Breemer

8 José van Dalen

8 Virginie Felix

9 Bianca van Hofslot

9 Monique Kommers

10 Marieke Geerligs

10 Raúl van Londen

11 Paul Romein

12 Rick Scherrenburg

14 Olivier Schäffers

14 Arno Brons

14 Marco Jansen

15 Mieke Janmaat

15 Marion Vuijk

15 Koen Swart

15 Hidde Doornkamp

16 Lisa Kerkhoff

16 Harry Beurskens

16 René Hilhorst

17 Mark Gruijters

17 Merle van Logtestijn

17 Wouter Baas

17 Engeline Quik

18 Els Meeuwisse

18 Jo Otten-van Beek

18 Joke Menne

19 Gabrielle Verweij

19 Christian Gijtenbeek

20 Cees van Dongen

9 Anneke Lasterie-Scheffelaar

10 Wim van Leek

10 Aaldrik Tiktak

10 Philip Parlevliet

11 Petri Krijnen

11 Olof van den Broek

12 Rob Versteegh

12 Etty Drenth-Edens

13 Gert van Dijk

13 Claudia Vos

13 Ruud de Jong

14 Ton van Daatselaar

15 Steven Biesterveld

15 René Braaksma

15 Thea Rademaker

15 Kaj Untersalmberger

15 Jeroen Verboom

15 Stef Ploeg

15 Anja Hilhorst

15 Fred van Engelen

16 Elise Hamberg

16 Suzan den Oude-van Stralen

17 Nancy Vringer

17 Menno Blom

17 Marja Everts

18 Rob van Beek

18 Annelie Lankreijer-Kok

18 Luna van der Veen

19 Karel Boom

20 Christine Boon

20 Olof Köllmann

20 Johan Renes

21 Nel Baas

22 René Manintveld

22 Sjaak de Koning

22 Max van As

23 Charlotte Koerselman

23 Nelleke Knopper

23 Hans Faddegon

24 Ton Ruepert

24 Mirjam Kortekaas-Kleijer

24 Julian Dorresteijn

26 Luka Faase

26 Niëlle Saly

26 Mette van der Veen

27 Nuriya Mets

28 Rik Barlo

29 Martha Wantenaar

29 Linette Commandeur

29 Doortje van der Heide

30 Jasper de Gier

30 Zoëy Posthuma

31 Jeroen Steenkamer

31 Riet van Doorn

20 Noor Valverde-van Asch

20 Tammo van Eijs

21 Peter van Lint

22 Naïm Verboom

23 Mieke Budel

23 Marcel Zijlstra

24 Pieter Hoek

25 Ton van der Hoeven

26 Jurjen Elzinga

27 Maaike Ketelaar

27 Ilona Klarenbeek

28 Lisa Biesterveld

28 Kim Westbroek

28 Carolien Dieters-de Haan

29 Maarten Haegens

29 Joost Karsten

29 Trudy van den Deijssel

29 Ilana Akkerman

29 Gerard Boeren

29 Nelke Klaassen

30 Ron Zoeteman

30 Evelyn Bosman

30 Yvonne van Leijenhorst

30 Julio Römer

30 Arno Priem

31 Marjan Boerman

September

1 Rob Kleinegris

1 Ingrid Tiggelaar

1 Ria Schalkx

2 Wim van Dijk

2 Wim van de Veen

3 Truus van Drie-Castricum

4 Jaimy Schenderling

4 Thijs Köllmann

4 Janine Faase-Zijderveld

5 Hans Steenaart

7 Marga Legierse

7 Jan Hoenderdaal

8 Hans van de Beek

9 Michael Voet

9 Janet Wetser-Stapelbroek

10 Piet Tielens

10 Harry van Berkel

10 Erwin Walgers

11 Nelly van Nieuwenhuizen

11 Robin Abrahamse

11 Marianne uit den Bogaard-
Kaldeway

12 Monique van der Horst

12 Mark van de Reep

12 Adry de Klein

12 John van Dongen

13 Renee van Asch

13 Jorine Buitendijk

13 Xuan Meijdam

13 Ardi Brouwer

14 Ingrid Blokzijl-Udema

14 Pieter Vinks

14 Vincent van Leent

14 Gerda Verhoeven

14 Emmanuelle Michielse

14 Bert Veldhuis

14 Rob Goudriaan

14 Milou van ‘t Land

14 Fred Burgmans

15 Elize van Beuningen

15 Peter van der Vijgh

15 Peter Maier

16 Ruud Ambags

16 Agnes Sesink-de Wit

16 Dirma Horden

16 Bernie Mets

16 Rien Koert

17 Ria Fleurkens

17 Rob Middeldorp

18 Christine van Donselaar

18 Bart Eigenhuis

18 Jacqueline van Harmelen

19 Annemieke Vermeer

20 Tabithia Meulenberg

20 Chris de Jong

21 Wim Hilhorst

21 Marijn Uijland

21 Alice Hochstenbach-Hellebrand

22 Nine Barend

23 Annemarie Kerkhoven

23 Annet Alberts

23 Gerda Cuperus

24 Anouk van Keken

24 Arie van der Waal

25 Lennart Gijsen

26 Wilmy de Goede

26 Gerard de Weerd

27 Claudia Looysen

27 Thomas Daselaar

27 Dymen van Emst

28 Erwin Roodenburg

28 Loes Paul-Visser

29 Rian van Tilburg

29 Elly van Veen-Kuyer

29 Tim Verstraten

29 Dinie Majoor-v.d. Berg

30 Lilian Steendijk

30 Marcel van der Woude

30 Wim van Dorresteijn

30 Fred van den Breul

30 Frank van Geffen

30 Ad Smits

Allen hartelijk gefeliciteerd!
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Trainingstijden recreanten

Looptraining

Maandag 09.15 - 10.45 uur
19.00 - 20.30 uur

A, B
A, B

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

Woensdag 09.15 - 10.45 uur
19.00 - 20.30 uur

A + B
A, B, C

Donderdag 19.00 - 20.30 uur D
fitstart

Zaterdag 09.00 - 10.30 uur A, B en C

Run4fun

Maandag 19.00 - 20.30 uur

Donderdag 19.00 - 20.30 uur

Powerwalking

Maandag 19.00 - 20.00 uur
19.00 - 20.30 uur

A 
B

Woensdag 09.15 - 10.30 uur A 

Zaterdag 09.00 - 10.00 uur
09.00 - 10.30 uur

A 
B

Nordic Walking

Dinsdag 19.00 - 20.30 uur

Woensdag 09.15 - 10.45 uur

Zaterdag 09.00 - 10.30 uur

‘Duinbraaiers’

Zondag 09.00 - 10.00 uur

D-Veteranen

Dinsdag 19.00 - 20.30 uur

Donderdag 19.00 - 20.30 uur

Zondag 09.00 - 10.30 uur

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

Categoriën en contributies
per 1 oktober

Lange afstand

Dinsdag 19.00 - 21.00 uur Wim van Dorresteijn

Donderdag 19.00 - 21.00 uur Wim van Dorresteijn

Zaterdag 09.15 - 10.45 uur Kees Suijkerbuijk

Benaming Geboortejaar Contributie
2015

Minipupillen = Pupillen D 2008/2009 150 €

Pupillen C 2007 161 € *

Pupillen B 2006 161 € *

Pupillen A 1e jaar 2005 161 € *

Pupillen A 2e jaar 2004 161 € *

Junioren D 1e jaar 2003 182 € *

Junioren D 2e jaar 2002 182 € *

Junioren C 2000/2001 182 € *

Junioren B 1998/1999 187 € *

Junioren A 1996/1997 187 € *

Senioren 1980-1995 205 € *

Masters 1980 en eerder 205 € *

Recreant n.v.t. 159 €

Power Walk n.v.t. 159 €

Nordic Walk n.v.t. 159 €

Run 4 Fun 1995-2003 159 €

Gezinscontributie n.v.t. 483 €

Studentlidmaatschap Op aanvraag

Inschrijfgeld 15 €

* Wedstrijdlicentie Atletiek Unie inbegrepen.

Lieve sportvrienden,
Wat een ervaring om zo’n evenement als Alpe d’Huzes te mo-
gen meemaken. De saamhorigheid, de sfeer, het luisteren naar 
mooie, maar ook heel nare verhalen. De steun die je hier kunt 
geven. Twee keer hebben we die berg beklommen, waarbij 
zo’n 15.000 Nederlanders ons stonden aan te moedigen. De 
tweede keer extra zwaar, door de extreem hoge temperaturen. 
Emotionele taferelen van uitgeputte, maar opgeluchte mensen 
die boven, maar ook halverwege worden opgevangen door hun 
familie en vrienden. Indrukwekkend” 
Jullie support in allerlei vorm heeft ons enorm geholpen en 
gestimuleerd . Zonder jullie hadden we het niet gekund! Dank 
daarvoor.
Wij, Marijke en Alida, hebben zo’n € 10.000 aan donaties bij de 
organisatie binnengebracht. Mede door jullie giften kan het on-
derzoek naar verdere genezing van kanker worden voortgezet. 
Wij hebben het met veel overtuiging en plezier, graag gedaan.

De maatjes de berg op Marijke en Alida

Alpe d’Huzes
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C & B junioren

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

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

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

D junioren

Dinsdag 18.45 uur 20.00 uur Rob Land, Rene Camper

Donderdag 18.34 uur 20.00 uur Rob Land, Kevin Land

Zaterdag 09.15 uur 10.30 uur Rob Land, Rene Camper

Sprintgroep

Dinsdag 19.00 uur 20.30 uur Evert Wijers

Senioren / junioren A/B

Maandag baan 19.00 - 21.00 uur Jan Versteeg

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

baan sprinttraining 
D, C, B en A junioren

19.00 - 20.30 uur

baan milatraining 19.00 - 20.30 uur Ben Kersbergen op 
invitatie

Donderdag baan 19.00 - 21.00 uur Ben Kersbergen 06-15951167

Zaterdag cross 09.15 - 10.45 uur Verticale groep

Geboortejaar Categorie Trainingstijd Trainer

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

Zaterdag baan  09.15 – 10.30 uur Henny 

2006 B pupillen Woensdag baan  17.00 – 18.15 uur Susanne 

Vrijdag  baan    17.00 – 18.15 uur Susanne 

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

Vrijdag baan    17.00 – 18.15 uur Tim 

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

Foto impressie van een schoolsportdag door Gerard van den Berg
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Contact AV Pijnenburg

Ereleden
Leden van verdiensten

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

Trainsters en trainers
Loopgroepen

Harry Beurskens 033 - 48 06869 

Rian Biesterveld 035 - 60 17239 

Steef Biesterveld 035 - 60 17239 

Herma Boonstra 035 - 60 20226 

Trudy van den Brink 035 - 62 80992

Ad van den Brul 035 - 60 15602 

Rina van den Brul 035 - 60 15602 

Etty Drenth 0346 - 213 536 

Jur Elzinga 035 - 60 21605

Liek Emous 035 - 75 15256 

Dymen van Emst 035 - 60 17028 

Anton Gebbink 035 - 60 20292

Marieke Geerligs 035 - 54 45084 

Hans van Hees 035 - 60 26618 

René Hilhorst 035 - 60 25474 

Chris Hulstede 035 - 60 11470

Frans Jansen 035 - 60 23609 

Anouk van Keken 035 - 60 11545 

Jos van Keken 035 - 60 21940 

Patrik Kleinegris 035 - 60 13260 

Jos Kleverlaan 035 - 60 30554 

Anita Klifman 035 - 60 23848 

Co Limburg 035 - 60 21271 

Loes Nel 035 - 60 10747 

Yvonne Sebel 035 - 60 37373 

Nordic Walking

Rina van den Brul 035 - 60 15602

Ingeborg Dijke 035 - 60 28165

Dymen van Emst 035 - 60 17028 

Joke Hamersveld 035 - 52 61360 

Chris Hulstede 035 - 60 11470

Jos van Keken 035 - 60 21940

Loes Nel 035 - 60 10747 

Caroline van der Salm 030 - 22 93075 

Wil Suiker 035 - 60 25284 

Jan Veen 035 - 60 17313 

André van Zadel 035 - 60 21560 

Power Walking

Rina van den Brul 035 - 60 15602

Marjan van Etten 035 - 60 25106 

Joke Hamersveld 035 - 52 61360 

Lidy van Herwaarden 035 - 60 14314 

Sacha Hilhorst 035 - 60 25474 

Chris Hulstede 035 - 60 11470

Marga Hulstede 035 - 60 11470 

Jos van Keken 035 - 60 21940

Wedstrijd

Wim van Dorresteijn 035 - 60 20727

Ben Kersbergen 035 - 50 90770

Verticale groep zaterdagmorgen

Kees Suijkerbuijk 06-36044389

Rob Jansen 06-51962228

Steef Biesterveld 06-27038050

Rob Land 06-54224181

Erna Tiggelman 035 - 60 23271 

Piet Valk 035 - 60 13423 

Jan Veen 035 - 60 17313 

Wim van de Veen 035 - 60 23245 

Annet Verhoeven 035 - 60 11411 

Frans Verweij 035 - 60 19946

André van Zadel 035 - 60 21560 

Gé van Zal 035 - 60 11722 

Marlon van Zal 035 - 60 21605 

Silvia van Zomeren 035 - 60 18580 

Lange afstand

Wim van Dorresteijn 035 - 60 20727

Kees Suijkerbuijk 06-36044389

Bestuur AV Pijnenburg

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

Secretaris Administratie & HR Elly van Veen Cimbaal 18, 3766 EW  Soest 035 6021820

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

Algemeen bestuurslid Facilitair Paul Romein Ferd.Huycklaan 2a, 3768 HX  Soest 035 6011067

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

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

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

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

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

Distributie

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

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

Druk

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

Wedstrijdsecretariaat: pupjunwedsecretariaat@avpijnenburg.nl

Pupillen/junioren Ilse land De Genestetlaan 16 Soest 035 6033464

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

Pupillen Charlotte 
Legall Melendez

Obrechtstraat 19 , Soest  035-6286181
06-40454387

AB en Senioren:   
 

Vincent Hofmann Jachthuislaan 51, Soest 
(uitwedstrijden)

035 5430677 vhofmann@hotmail.com

Lange afstandsgroep:
Jurycoördinator 

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

Ledenadministratie: ledenadministratie@avpijnenburg.nl

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

Contributie-inning - penningmeester

Rob van Beek Turfstreek 179, 3766 HV Soest  035 6023467

Postadres secretariaat AV-Pijnenburg

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

Accommodatie AV-Pijnenburg

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

Coördinator reanimatiecursus Loesnel@gmail.com

Loes Nel Turfstreek 219 Soest 035 6010747

Postadres Secretariaat Sylvestercross

Postbus 555 3760 AN Soest

Vertrouwenspersoon

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

Klachtencommisie

Ad Smits Korte Ossendam 40, 3768CT Soest 035 6014980

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

Rob Land Krekel 11, 3766 HJ Soest                035 6037879

Webmaster

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

Wedstrijd athletiekcommissie
wac@avpijnenburg.nl

Edgar Cukier (vz) Eemstraat 6 Soest 035 6017421

Vincent Hofmann Jachthuislaan 51 Soest 035 5430677

Else Lagerweij Christinalaan 13 Soest 06 29223710

Kees Suijkerbuijk Schoutenkampweg 161 Soest 035 6030515

Wedstrijd organisatiecommissie v_woc@pijnenburg.nl

Kees van den Eshof Stationsweg 12 Soest 035 5420408

Evert van ´t Klooster Beckeringhstraat 54 Soest 035 6021919

Michiel Kuper Weegbreestraat 463 Soest 035 6014091

Gerda Nouwen Dr. ’s Jacobsstraat 25 Soest 035 6026429

Philip Parlevliet Claroenstekerpad 27 Soest 035 6016096

Henk-Jan Reefman Titus Brandsmastraat 46 035 8800793

Activiteitencommissie

Ingrid Blokzijl Den Blieklaan 39 Soest 035 6015800

Marga Boeren Schoutenkampweg 36 Soest 035 6021171

Marga Hulstede Choristenpad 38 Soest 035 6011470

Henny van Leek Beukenlaan 48 Soest 035 6010349

Ineke Schoemaker Braamweg 89 Soest 035 6024802 

Jeugdcommissie
v_jc@avpijnenburg.nl

Titus Blom (vz) Choristenpad 53 Soest 035 6028165

Steef Biesterveld 
(vv)

Herdersstaf 5 Soest 035 6017239

René Braaksma Zwaluwenweg 20 Soest 035 6219094

Marion v. Dorresteijn Koninginnelaan 21 Soest 035 6013105

Vincent Hofmann Jachthuislaan 51 Soest 035 5430677

Charlotte Legall 
Melendez

Obrechtstraat 19 Soest 035 6286181
06 40454387

Rob Land Krekel 11 Soest 035 6037879

Henny Pot Hommel 66 Soest 035 6024228

Commissies 
Commissie Baanwedstrijden

Junioren/senioren-
wedstrijden

baanwedstijden@avpijnenburg.nl

Pupillen/clubkampi-
oenschappen

pupjunwedsecretariaat@avpijnenburg.nl

Jurycoördinator 
René Braaksma

juco@avpijnenburg.nl

Martha Blauw Jeneverbesweg 9 Soest 035 6019127

Alice van de Beek Gerrit vd Veenstraat 58 
Soest

035 6035915

Richard van Egdom Rietkreek 7 Amersfoort 033 4552904

Ilse Land De Genestetlaan 16 Soest 035 6026648

Geertje Bosch Dr. ’S Jacobstraat 29 Soest 035 6026648

Jasper Smits Leeuwerikweg 32 Soest 035 6024472

Barhoofden
barhoofden@avpijnenburg.nl

Marga Boeren Schoutenkampweg 36 
Soest

035 6021171

Gert de Bree Van Lenneplaan 16 
Soest

035 6016118

Wim van Dijk Houtsnijderpad 14 
Hoogland

033 2585572

Jos van Keken Dr s’Jacobstraat 13 
Soest

035 6021940

Wim van Leek Beukenlaan 48 Soest 035 6010349

Wim Rademaker Kerkpad NZ 6 Soest 035 5770871

Ton Ruepert Eigendomweg 85 Soest 035 6030200

Herman Schoemaker Braamweg 89 Soest 035 6024802

Ineke Schoemaker Braamweg 89 Soest 035 6024802

Frans Verweij Pijperpad 50 Soest 035 6019946

Joke van Zal T. Brandsmastraat 16 
Soest

035 6011722

Kantinecommissie
kantine-commissie@avpijnenburg.nl

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

Gerard Boeren Schoutenkampweg 36 Soest 035 6021171

Leo Kortekaas Ericaweg 11 Soest 035 6012448

Philip Parlevliet Claroenstekerpad 27 Soest   035 6016096

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

André van Zadel (vz) Valeriaanstraat 47 Soest 035 6021560

Marieke Geerligs Meidoornweg 20, Soest 035 5445084

Joke van Hamersveld Gems 54, Huizen 035 5261360

Frans Verweij Pijperpad 50, Soest 035 6019946

Marlon van Zal Beetzlaan 78, Soest 035 6021605

Jeugdactiviteitencommissie

Rian Biesterveld Herderstaf 5 Soest 035 6017239

Marianne Jansen Kolonieweg 2F Soest 035 6023671

Henny Pot Hommel 66 Soest 035 6024228

Vacature

Organisatie schoolsportdagen

Marga Boeren Schoutenkampweg 36 
Soest

035 6021171

Ria van den Broek Gemshoorn 19 Soest 035 6026259

Anita Klifman Patrijsgang 6 Soest 035 6023848

Mirjam Kortekaas Ericaweg 11 Soest 035 6012448

Henny Pot Hommel 66 Soest 035 6024228

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

Mail naar 
ledenadministratie@avpijnenburg.nl

Bardiensten zaterdagen 

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

tot en met 8 augustus 2015

Sluitingsdata inleveren kopij:

maandag 31 augustus en 30 november

Advertentietarieven Stretchter

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

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

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

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

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

Barhoofd Vrijwilligers Telefoon Vrijwilligers Telefoon

Jul 4 Marga Boeren Ria Hol 0343 431590 Marleen Stolk 6025862

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

18 VAKANTIE SLUITING

25 VAKANTIE SLUITING

aug 1 VAKANTIE SLUITING

8 Philip Parlevliet Petra Houtman 6029113 Conny Mout 6011804

ZOMERPERIODE 2015 RECREANTEN

DE LAATSTE SEIZOENSTRAININGEN ZIJN OP ZATERDAG 11 JULI!   

• VAN MAANDAG 13 JULI T/M VRIJDAG 7 AUGUSTUS  ZIJN ER GEEN TRAININGEN
 DE KANTINE  IS GESLOTEN     
 
• OP ZATERDAG 8 AUGUSTUS IS DE KANTINE WEER OPEN,
 DE ZOMERTRAININGEN GAAN VAN START
  
• ZOMERTRAININGEN TOT ZATERDAG 22 AUGUSTUS:
 ALLEEN OP ZATERDAGOCHTEND EN WOENSDAGAVOND   

• VAN ZATERDAG 22 AUGUSTUS TOT ZATERDAG 25 SEPTEMBER BEGINT HET NIEUWE RECREANTENSEIZOEN MET TWEE 
WEKEN SHUFFEL TRAININGEN. TRAINERS EN LOPERS ZIJN UITGEDAAGD OM BIJ EEN ANDERE LOOPGROEP TE LOPEN.

• LET OP! WOENSDAGAVOND 26 AUGUSTUS GILDELOOP:
 DIE AVOND ZIJN ER GEEN TRAININGEN, CLUBGEBOUW GESLOTEN
  
Fijne zomer, groeten TCRL



Samen sterker

www.rabobank.nl/sbe

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

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

met trots A.V. Pijnenburg.

Sport inspireert en verbindt.

voor
iedereen.

Sport
mogelijk
maken


