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Van de redactie
In Soest woont de heer Ekeler, een heer van 90 jaar oud. Als pijnenburger Jos Kleverlaan 
hem spreekt, vertelt hij altijd met plezier over de tijd dat hij atleet was bij GAC. De heer 
Ekeler heeft een mooi stuk geschreven over hoe bijzonder het is dat je kunt lopen en hoe hij 
nog steeds geniet van het kijken naar atletiekwedstrijden. Jos heeft ons gevraagd een plekje 
in te ruimen voor de reflectie van de heer Ekeler.

Verder zijn wij blij dat de column van Mieke weer terug is. Zij geeft ons deze keer mee dat 
een beetje liefde voor jezelf en voor je medemens de wereld zoveel mooier maakt.

Veel aandacht voor onze vrijwilligers. Zij hebben genoten van hun vrijwilligersdag en worden 
in het zonnetje gezet door een stuk op rijm van Yvonne Sebel. Lezen! En als je het verhaal 
van ACRAH (pseudoniem voor??) leest, zie je pas goed hoe leuk de vrijwilligers het hebben.

Een bijzonder verhaal ook over Alice, die zag dat het goed was. Lees wat er allemaal voor 
komt kijken om een wedstrijd als de Regionale jeugdcrosscompetitie te organiseren. 

Wij danken jullie van harte voor alle bijdragen die wij het afgelopen jaar hebben ontvangen.
De data waarop de Stretcher verschijnt, willen wij zo goed mogelijk laten aansluiten aan de 
verschillende (door AV Pijnenburg georganiseerde) evenementen. Daarom zijn we een beetje 
aan het schuiven geweest. Meer hierover op pagina 8.
Blijf schrijven! Fijne feestdagen en een gezond, sportief en                     vooral gelukkig 
nieuwjaar.

Namens de redactie, 
Ria Konter
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Van de voorzitter

Column

Op zaterdag 28 november was er weer de Jeugdcross in de 
Soesterduinen.
Georganiseerd door de WOC met vele vrijwilligers en een deel-
nemersveld van maar liefst ruim 930(!!!) lopers. In deelname is 
het na de Sylvestercross daarmee meteen het grootste eve-
nement van onze club in deelnemer-aantallen! Mede door het 
zonnige weer was het prachtig om te zien hoe de jeugd, van de 
allerjongsten tot en met de Junioren, door het bos en door het 
duinzand crossten!

Dat dit evenement zo geslaagd is, is een extra opsteker voor 
de WOC. Door het op handen zijnde terugtreden van onder 
andere Alice van Beek leek deze commissie in de problemen te 
komen door onvoldoende opvolging. Een doemscenario, met 
het moeten schrappen van wedstrijden, lag al klaar. Echter door 
gezamenlijke inspanning is deze commissie weer aangevuld met 
zeven nieuwe vrijwilligers en kunnen ze met nieuwe energie de 
toekomst in! Chapeau!

Met veel plezier kijken we als Bestuur terug op de Vrijwilligers-
dag op 7 november jl. ’s Middags een mooie wandeltocht met 
GPS, gevolgd door een heerlijk buffet en ’s avonds nog een 
hilarisch cabaret! De Pijnenburgt was dan ook goed gevuld met 
onze vrijwilligers.

Inmiddels is het Bestuur gezamenlijk met de diverse commis-
sies gestart met een update van ons Beleidsplan. De ontwik-
kelingen in de maatschappij, maar ook in de sport, gaan 
hard. Door het afronden van de besluitvorming in de Soester 
Gemeenteraad in oktober over de bezuinigingen op de sport  
is er duidelijkheid omtrent onze huurlasten voor de komende 
jaren. Alle reden om te kijken naar waar wij op moeten 
koersen in de toekomst. Op pagina 28 in deze Stretcher een 
uitgebreider verhaal hierover.

December is altijd weer een bijzondere maand voor AV 
Pijnenburg. Niet alleen komt Sint Nicolaas, ook de Sylvester-
cross staat op het programma. Voor de 35e keer!  En op 11 
december assisteren we weer bij de Kerstmannenloop van de 
Lions, die vanaf ‘t Vaarderhoogt vertrekt.

Tot slot, dit is al weer de laatste Stretcher van het jaar 2015. 
Het Bestuur wenst jullie daarom heel Fijne Kerstdagen en een 
Gezond, Sportief  en Voorspoedig 2016 toe ! Uiteraard zien 
we jullie graag weer op zaterdagmiddag 2 januari op onze 
Nieuwjaarsreceptie in de Pijnenburgt!

Met sportieve groet,
Evert ten Kate

Liefdevol

Terwijl de wind om het huis waait en menig boom in het bos doet neergaan, zit ik achter mijn laptop te bedenken waar ik over 
wil schrijven. 
Het is eindelijk echt november, de donkere dagen voor de kerst zijn begonnen. De baantraining is weer aan de gang en de 
hesjes zijn weer uit de kast. Ook de vraag wat trek ik aan vandaag tijdens het lopen is een belangrijke. Is het niet te koud of 
is het juist te warm? Lastig, die Nederlandse winter waar je bij windkracht 6, 13 graden op je thermometer ziet staan. 

Nog even en dan sluiten we weer een jaar af. En wat voor jaar! Een jaar waarin de wereld in brand staat, waarin je niet meer 
veilig kan shoppen als je in Brussel woont, waarin een vergeten tas meteen zorgt voor paniek omdat er mogelijk een explosief 
in zit. 

En nog hebben we niet door dat een betere wereld begint bij onszelf…..
We laten allerlei terroristenexperts ons vertellen dat we ons beslist niet moeten laten leiden door angst. Hoezo? 
Waarom verbeteren we de wereld niet en beginnen we bij onszelf? Bij de club? Kijk eens om je heen, zie hoeveel mensen 
anders zijn, hulp nodig hebben of troost willen. Sla een arm om iemand heen, haal iemand uit zijn isolement want als je goed 
naar de ander kijkt en luistert, dan weet je wie je buurman is. Dan weet je dat je veilig bent.

Ik beloof jullie, volgend jaar zal ik een ander thema nemen voor de column. Maar voor nu kan ik het niet laten om jullie mee 
te geven dat een beetje liefde voor jezelf en voor je medemens de wereld zoveel mooier maakt! En dat is toch wat we graag 
willen bij ons eigen Pijnenburgercluppie? 
Samen lopen, samen kletsen, samen er mogen zijn, en dan samen koffie (of thee) drinken…

Ik wens jullie een heel liefdevol, warm en sportief 2016,
Mieke
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We zijn heel blij met de nieuwe vrijwilligers die zich onlangs naar aanleiding van  de belsessie 
van het KURK project hebben aangemeld, maar………

We zijn nog op zoek naar:
• Bestuurslid - portefeuille Recreantensport
• Bestuurslid  - portefeuille Facilitair (m.i.v. maart 2016)
• Bestuurslid - portefeuille Financiën (m.i.v. maart 2016)
• Commissieleden Wedstrijd Atletiek Commissie 
• Commissielid Sponsoring
• Communicatiemedewerker (coördinatie kopij voor de lokale en regionale kranten)
• Organisator Bosmarathon

Heb je interesse en wil je informatie neem dan contact op met  
secretariaat@avpijnenburg.nl 

Vacatures AV Pijnenburg

Uitnodiging

Op zaterdag 2 januari a.s. vanaf 16.30 uur luiden wij in ‘De Pijnenburgt’ het 
nieuwe jaar in.  
Na een korte terugblik op 2015 en een toelichting op onze plannen voor 2016, 
zullen wij een toost uitbrengen op een Voorspoedig, Gezond en Sportief Nieuw-
jaar. 
Wij nodigen jullie hierbij dan ook van harte uit gezamenlijk met ons het glas te 
heffen. 

Graag tot 2 januari !

Bestuur van AV Pijnenburg.

Beste atleten,

Op zaterdag 23 januari 2016 heeft de Stichtse Gooi- en Wandelsportbond weer haar jaarlijkse Winterwandeling. 
Het vertrek is ook nu weer bij onze vereniging.
Vele wandelaars zullen van ver komen en parkeren hun auto dan ook bij ons op de parkeerplaats. Het zou pret-
tig zijn als u als echte, ware atleet uw auto thuis laat en op de fiets naar AVP komt. Verkeersregelaars van AVP 
zullen trachten alles in goede banen te leiden.
U kunt uw kopje koffie of thee wel gewoon in de kantine komen drinken.

De kantinecommissie

Drukte op de parkeerplaats bij AV Pijnenburg op
 23 januari
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We zijn weer in december aangeland. Nadat halverwege deze maand de tweede Wintercupwedstrijd van de BAV heeft plaatsgevon-
den, staat alles weer in het teken van de Kerstdagen én …… de Sylvestercross op Oudejaarsdag. 
Deze keer is het een jubileumversie, namelijk de 35e editie.

De Hoogtepunten  ‘in de buurt’  even op een rijtje:
December ‘15    - de 35e Sylvestercross in Soest
Januari ’16     - de derde Wintercupwedstrijd van de BAV in Baarn 
Maart ’16         - de Trappenbergloop in Huizen  
  
Zie verder de flyer van de TOP TIEN LOPEN 2015/2016 van GOOI-, VECHT- en EEMSTREEK.
                          

Baanwedstrijden AV Pijnenburg 2016
Organisatie: baancommissie, contactpersoon: Richard van Egdom

Een aantal belangrijke data om nu al voor 2016 te noteren: 
vr. 27 mei   Baanwedstrijd technische onderdelen junioren. BCD 19.00 uur
zo. 5 juni    A-games, nationale wedstrijd voor A pupillen
vr. 17 juni   Loopgala Pijnenburg 19.00 uur masters/senioren/junioren ABCD
za. 18 juni   Pupillencompetitie pupillen ABC
vr. 1 juli      Baanwedstrijd technische onderdelen junioren. BCD
za. 1 oktober  Clubkampioenschappen Baan masters/senioren/junioren en pupillen

Agenda Loopevenementen: december 2015 – maart 2016 

Op vrijdag 23 oktober was de ‘instructieavond’ voor de zoge-
noemde Blokhoofden.
Voor hen begint hiermee de voorbereiding op de Sylvestercross 
concrete vormen aan te nemen. Zij maken een begin met het 
benaderen van ‘hùn vrijwilligers’.

In de Bestuursvergadering van 23 november bleken er 789 
voorinschrijvingen, dat is beduidend meer dan vorig jaar op 
deze datum. Maar… dat zegt nog niet zo veel, pas bij de start 
op 31 december weten we het precieze aantal deelnemers. Het 
is wel een positief signaal !
Nu al is bekend dat bij de Prominenten Vrouwen topatlete Jip 
Vastenberg meedoet. Zij neemt voor Nederland ook deel aan 
het EK-cross. Bij de Prominenten Mannen is onze racedirector 
Marcel Versteeg nog ‘stevig’ in onderhandeling.

Ook aanwezig op de 31e december is ADAM, de mascotte van 
het EK Atletiek dat in juli 2016 in Amsterdam plaatsvindt. 

Voor de serie clinics  hebben zich totnutoe 50 deelnemers 
ingeschreven. De eerste clinic gaat zondag 29 november van 
start. Onze ervaring is dat er zich nog meer liefhebbers zullen 
aanmelden. Onder leiding van ervaren trainers van AV Pijnen-
burg wordt er op en in de nabijheid van het parcours getraind.

Er is het hele jaar hard gewerkt om de sponsoring ‘rond’ te 
krijgen. Het vergt inspanning en het vraagt aandacht om spon-
sors te behouden èn om er nieuwe bij te krijgen. Ook omdat 
sommige sponsors om allerlei redenen hun ondersteuning 
moeten beëindigen. Wegens de 35e Jubileumeditie is dit jaar 
aan de (Dikke-) Vrienden de mogelijkheid geboden om extra bij 

Bericht van de Sylvestercross

te dragen. 
Er zijn nu acht  Dikke Vrienden die met € 150,- (i.p.v. € 100,-) 
en drie Vrienden die  met € 75,- (i.p.v. van € 50,-) hun extra 
steun en betrokkenheid laten blijken.
In totaal doen er dit jaar 82 (Dikke-) Vrienden mee (vorig jaar 
78). Met een opbrengst van totaal € 5725,-…een geweldig 
resultaat !
Hierbij valt op dat er dertien (loop-) groepen van AV Pijnenburg 
als Vriend onze cross steunen (vorig jaar 12x). Dit betekent 
dat onze leden èn  financieel èn als vrijwilliger een belangrijke 
bijdrage leveren.

Zoals bekend is de medewerkersavond – ter voorbereiding op 
de 35e Sylvestercross – op vrijdag 11 december aanstaande, 
aanvang 20.00 uur in de Pijnenburgt.
We gaan onze jubileumeditie evalueren op vrijdagavond 15 
januari 2016.

Dat de Sylvestercross ook de KROON op het werk van al onze 
vrijwilligers is, benadrukken we o.a.  door op deze avond  een 
maaltijd te geven in de Pijnenburgt.

Ad Smits, Sylvestercross 
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U bent het gewend. Na de training of wedstrijd kunt u in de kantine genieten van een kopje koffie, thee, een frisje of een alcoholi-
sche versnapering. Voor u is dit heel gewoon. Met uw groep kunt u de training nog eens evalueren of sociale en andere vraagstuk-
ken bespreken.

                                                                                                                                                                             

De toekomst van de kantine

Maar wist u ook dat:
• U op uw trainingsavond altijd dezelfde personen achter de 

bar ziet staan;
• De gemiddelde leeftijd van de barmedewerkers 69,6 jaar 

is;
• Als we de twee jongste barmedewerkers niet meerekenen, 

de gemiddelde leeftijd 71 jaar is
• Dat dit laatste (zonder uitbreiding/vervanging) over twee 

jaar al 73 jaar is; 
• Zij ook wel eens een avond vrijaf willen hebben;
• De oudste barmedewerker volgend jaar al 77 jaar wordt;
• Mensen boven de 70 niet meer kunnen wat ze met hun 

55e nog wel konden;
• Er geen enkele (vaste) barmedewerker is in de leeftijdcate-

gorie 35-55 jaar;
• De kantinemedewerkers ook bij wedstrijden op zaterdag en 

zondag enkele keren actief zijn;

• De kantinemedewerkers ook bij de schoolsportdagen kan-
tinediensten draaien;

• Enkele kantinemedewerkers het rustiger aan willen gaan 
doen;

• De kantinecommissie ook aan de toekomst denkt;
• De kantinecommissie het jammer zou vinden als u na de 

training misschien voor een gesloten (kantine)deur kan 
komen staan;

• Dat u meer capaciteiten hebt dan u denkt;
• Dat u als kantinemedewerker niets aan gezelligheid mist;
• Dat u gerust eens een gesprek kunt aangaan met Leo 

Kortekaas;
• Zijn mailadres is: kortekaasleo@gmail.com en zijn mobiel 

nummer 06-51218666;
• Dat hij op uw reactie wacht.

De kantinecommissie

Het is het streven van de redactie van de Stretcher om de data 
waarop de Stretcher verschijnt, zo goed mogelijk aan te laten 
sluiten aan de verschillende (door AV Pijnenburg georganiseer-
de) evenementen. Daarom zijn we een beetje aan het schuiven 
geweest. Dat betekent dat volgend jaar de eerste Stretcher al 
in februari verschijnt. Met als deadline 7 februari. De Stretcher 
is dan rond 17 februari gedrukt en wordt daarna verspreid. 
De volgende Stretchers verschijnen dan respectievelijk 
• tweede helft mei, 
• half augustus en
• half november. 

Op welke data verschijnt de Stretcher in 2016?
De Stretcher in augustus is misschien dan wat minder dik. Maar 
na de zomersluiting is het handig alle zakelijke informatie weer 
bij elkaar te hebben. Een andere Stretcher kan dan weer wat 
dikker worden. (Het totaal aantal bladzijden per jaar is gebon-
den aan een maximum om budgettechnische redenen).

Wij waarderen het enorm dat wij steeds weer van verschillende 
kanten kopij en/of foto's toegezonden krijgen. De Stretcher valt 
of staat met deze bijdragen. Bedankt!

Namens de redactie, Verna Meeuwissen

Nordic walking
Kun je tijdelijk niet hard lopen of wil je na een blessure weer aan 
sport gaan doen? Dan is Nordic Walking de perfecte manier om je 
conditie op peil te brengen én tehouden.

Door Nordic Walking wordt niet alleen het spierapparaat aantoon-
baar versterkt. Het houdt ook het hart en vaatsysteem gezond, spaart de gewrichten, verbrandt veel calorieën en heeft bovendien 
een positieve werking op de psyche.

Voordat je met een groep mee gaat lopen, willen wij je, in twee lessen, laten ervaren wat Nordic Walking inhoudt.
Heb je interesse neem dan contact op met Joke van Hamersveld (0355261360) ofWil Suiker (0356025284)! 
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Op het NK estafette in Amstelveen lieten de dames van AV Pijnenburg 
zien dat ze onder leiding van hun trainer Evert Wijers gestaag sneller 
worden.

Na ‘s ochtends een discutabele diskwalificatie op de 4 x100m. stonden 
de dames op scherp voor de 4 x 400m later op de dag. En met succes 
want Anke Suijkerbuijk, Nikki Klarenbeek en Dewi en Zoëy Posthuma 
behaalden in een spannende wedstrijd het zilver op dit enerverende 

Zilver voor AV Pijnenburg dames op Nationale Estafette 
Kampioenschappen  25 en 26 september

Van links naar rechts:  Dewi Posthuma, Zoëy Posthuma, Anke Suijkerbuijk, Nikki Klarenbeek

onderdeel. En met hun 4.10.23min. bleven ze ook nog twee-tiende onder 
het uit 1986 daterende clubrecord van Marion v.d. Broek, Petra Burger, 
Angelique van Oostrum en Mona Majoor.

Een dag later stond de 4 x200m op het programma, waarbij Susanne van 
der Hoeven, Nikki Klarenbeek en Dewi en Zoëy Posthuma vierde werden 
in 1.48.94min.   

Kees Suijkerbuijk

Van links naar rechts: Anke Suijkerbuijk, Dewi Posthuma, Nikki Klarenbeek, Zoëy Posthuma
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Utrechtse heuvelrug estafette   27 september 

De weersvoorspelling voor vandaag was perfect, en het 
last-minute geregel om nog een fiets te krijgen en nog wat 
wijzigingen in de indeling van lopers en fietsers konden mijn 
humeur niet bederven; het zou weer een mooie aflevering van 
de Utrechtse Heuvelrugestafette worden. Negen lopers van 
AV Pijnenburg (Berend, Dick, Edgar, Erik, Marcel, René, Theo, 
Tugrul en ik) en mijn zoon Derk hadden we een mooi team.
Marcel liep een prima eerste etappe en ging daarna naar huis. 
Dick en zijn twee begeleiders raakten helaas even het spoor 
bijster en verloren daardoor een minuut of tien. Theo, René, 

Verslag van Richard Voorintholt

Erik en ik maakten het verloren terrein goed zodat we 
ineens weer bij de eerste vijf teams liepen. Derk en Berend 
leverden een heel degelijke 10 kilometer. Tugrul wist zelfs 
nog twee teams in te halen en Edgar haalde alles uit de 
kast om net vóór kwart over vier te finishen. De organisatie 
door AV Triathlon was dik in orde. Alles bij elkaar hadden we 
weer een heerlijke dag op de Utrechtse Heuvelrug.

Richard Voorintholt

Terug op aarde 
Het kan niet altijd feest zijn. Niet iedere wedstrijd kan met 
een PR eindigen; aan een lange reeks van wedstrijden waarin 
het iedere keer beter was, kwam onlangs een einde. Al 4 jaar 
houden we bij AV Pijnenburg in het najaar een testwedstrijd 
over 5 kilometer. Dat geeft veel lopers nog een laatste kans om 
de ontbrekende baanwedstrijd te lopen, waarmee ze hun “Run-
nerscup” vol kunnen maken. De opkomst was met 17 deelne-
mers best goed.

Voor mij was het al weer een jaar geleden dat ik een 5 kilome-
ter wedstrijd had gelopen. Vorig jaar startte ik te overmoedig 
wat ik in de tweede helft moest bekopen. Dat moest beter 
kunnen. Aan de andere kant loop ik dit moment goed, daarom 
vond ik dat een PR-schema wel zou moeten kunnen. Met rond-
jes van 1:30 zou ik op 18:45 uitkomen. Dat was nagenoeg ge-
lijk aan mijn PR van 18:46. Bovendien zijn dat makkelijk uit te 
rekenen tussentijden, dus het plan was snel gemaakt. Martin en 
Jos en misschien Bas en Titus zouden aanhaken en ik hoopte 
op mijn beurt weer een tijdje een gangmaker te hebbenin de 
persoon van Niek of misschien toch Jos.

Zoals zo vaak had ik voor de start het idee dat het vandaag 
niks zou worden, maar dat valt altijd weer mee. Al direct na de 

start werden de posities ingenomen. De BAAS-atleten en Bart 
liepen weg, Ik sloot aan bij Niek en achter mij wist ik in ieder 
geval Martin en Jos. Ik had het idee dat Niek wat hard ging. Na 
anderhalf rondje wist ik dat zeker, hij liep ongeveer 1:25, dat 
was voor mij te hard en ik ging op zoek naar 1:30. Gelukkig 
kon ik dat makkelijk vinden en de eerste kilometer ging soepel 
in ongeveer 3:40, door de iets snellere eerste ronde). Ook in 
de tweede liep ik constant 1:30 naar 3:45. Inmiddels waren we 
een trio op een langzaam groeiend gaatje achter Niek. In de 
loop van de derdee kilometer moest ik harder werken en er zat 
een rondje van 1:31 tussen. De doorkomst van ongeveer 11:11 
op 3 kilometer was nog goed, maar ik moest niet te veel gaan 
verliezen.

Martin nam de kop over en ik haakte aan, maar moest een 
rondje later toch een klein gaatje laten vallen. Ik zag dat mijn 
rondetijden begonnen op te lopen naar 1:35 en ook Jos ging 
mij voorbij zonder dat ik kon aanhaken. het werden nog drie 
zware rondjes waarbij ik alleen de laatste nog ongeveer 1:30 
liep. Het lukte ook net niet om in ieder geval onder 19 minuten 
te blijven, want het werd 19:01. Wel mijn tweede tijd ooit.

Richard Rent

Verslag van Richard Rent
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Clubkampioenen baan 2015
3 oktober 

Onder van links naar rechts
Daphne van de Waterbeemd, Eva van Ieperen, Merle van Logtestijn, Rick Scherrenburg, Lauren van Beuningen, Jeffrey van Roodenburg, 
Ralp-Karsten van der Vliet, Lotte van de Coterlet, Florijn van der Vliet, Marit Kleijnen, Joost Blommaert, Ruben Meijer

Boven van links naar rechts Elise Deen, Anika Northausen, Dewi Posthuma, Nikki Klarenbeek, Rik Barlo, Wouke van ‘t Klooster, Menno Blom, 
Yuri Stolk, Mathijs van Wessel, Nuriya Mets
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Clubkampioenschappen 2015
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Clubrecord voor Selina van der Vliet in Marathon Eindhoven
11 oktober

25 jaar lang heeft Henny Pot mogen genieten van het presti-
gieuze senioren-ClubRecord op de marathon. In de afgelopen 
jaren was AV Pijnenburg atlete Selina van der Vliet twee  keer 
gestrand op een kleine minuut te kort. Totdat in de marathon 
van Eindhoven alles op zijn plaats viel. Meer snelheidstrainin-
gen in de opbouw, een rustige voorbereiding, mooi, koel weer 
en goede tegenstand. Dit alles resulteerde in de toptijd van 
2.56.33uur waarmee ze het oude record met bijna twee minu-
ten verbeterde. 

Rustig gestart met vijfkilometertijden van net boven de 21 
minuten kwam Selina halverwege door in 1.28.56uur. Om 
daarna te versnellen met de laatste vijf kilometer als snelste in 
2.40min. Goed voor een tweede  plaats bij de Masters 40+ in 
een wedstrijd die bij de dames ook gold als Belgisch kampioen-
schap.

Kees Suijkerbuijk

Marathon van Amsterdam      
16 oktober

Bij de Marathon van Amsterdam waagden drie AV Pijnenburg 
atleten zich aan de ruim 42 kilometer.
Bij de M70+ was Tony Gaillard goed op dreef. Na een snelle 
opening halfweg in 1.54 moest hij door de zware weersomstan-
digheden iets gas terug nemen in het tweede deel. Maar met 
4.01.05uur mocht hij het podium op voor zijn tweede plaats in 
deze categorie van ijzersterke mannen.

M50+ Vincent van Leent had aan het eind nog volop reserves 
om te versnellen en bereikte na 3.15.12uur de finish. Rik van 
Zadelhoff maakte verdienstelijk zijn debuut in 4.44.33uur.

Kees Suijkerbuijk

Koningsweg 20, 3762 EC Soest
035-6014832

Uitvaartverzorging Van Haren

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

                     uitvaartcentrum
	Deposito
       (voor ouderen)  

	Voor thuis opbaren      
koeling beschikbaar

  Dag en nacht bereikbaar
      Koningsweg 20, 3762 EC Soest

Telefoon.: 035-6014832
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Ultimate Frontera Trail in Andalusië Zuid-Spanje
17 oktober

Met de Bosmarathon nog maar net achter de kiezen stond 6 
dagen later een hoger doel op de loopagenda: 83 kilometer en 
2750 hoogtemeters tijdens de Ultimate Frontera Trail in 
Andalusië, Zuid-Spanje

De Frontera trail geeft recht op 2 UTMB-punten, dit staat voor 
de Ultra Trail du Mont Blanc. Het koningsnummer van de trail-
running in Europa (168km non-stop met 10.000 hoogte meters). 
Om je überhaupt in te mogen schrijven dien je in de afgelopen 
twee jaar uit drie wedstrijden negen punten te verzamelen. 
Met mijn avonturen in de Marokkaanse Sahara en de vijfdaagse 
AndalusiëTrail van afgelopen zomer heb ik zeven punten weten 
te bemachtigen.
De twee punten van de Frontera trail heb ik dus nodig om in 
totaal op negen te komen (via de site van mudsweattrails kun 
je vinden hoeveel UTMB-punten voor bepaalde wedstrijden  
worden gegeven).

Met een maximaal getrainde afstand van een marathon en het 
missen van de bergen in ons vlakke landje om de hoogteme-
ters te trainen is de Ultimate Frontera Trail een ware uitdaging.  
Maar wat was het mooi en hoe geweldig is het om tussen de 
olijfvelden te lopen en te genieten van de kleine witte dorpjes  
die in de verte zichtbaar worden waar  je ze vanuit de bergen 
ziet liggen. Het enige nadeel zijn de honden die je tegenkomt: 
werkelijk iedere huisje buiten de stad heeft een hond, de 
meeste liggen gelukkig vast, maar menige keer was ik toch blij 
dat ik mijn hardloopstokken bij me had om ze te verjagen :)

Hoe dan ook na 8 uur 
en 55 minuten was 
ik blij dat ik de finish 
passeerde en met een 
vijfde plak Overall was 
ik meer dan tevreden. 
Ik bedoel: tussen al die 
Spanjaarden die zulke 
bergen in hun achter-
tuin hebben liggen, is 
er eigenlijk niet eens 
sprake van een eerlijke 
concurrentie....

Nu nog hopen dat ik 
wordt ingeloot bij de 
UTMB die gehouden 

wordt in eind augustus 2016.
Bart Eigenhuis
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16e Pijnenburg Bosmarathon d.d. 11 oktober 2015
Bart Eigenhuis weer in ‘eigen huis’ geklopt

Bij de 16e Bosmarathon leek het er lang op dat Bart Eigen-
huis de eerste Soester winnaar zou worden. Na de eerste drie 
ronden kwam hij op kop door met goede tussentijden die op 
een tijd ruim onder de 3 uur wezen. Tot ieders verbazing kaapte 
echter Cornelis de Stigter van de Loopgroep ‘Aart Stigter’ de 
zege voor zijn neus weg. Deze won de marathon in de goede 
tijd van 2 uur en 56:58 min. Bart bleef daar een kleine twee 
minuten bij achter, maar finishte met een PR van zo’n 6 minuten 
met een tijd van 2 uur en 58:42 toch nog ruim onder de 3 uur.  
In de laatste ronde, die in 48:46 min. ging, kwam hij de ‘man 
met de ‘hamer’ tegen. Derde werd de Belg Jan van Leuffelen, 
uit Westerlo, die in 3 uur en 2:14 minuten finishte. Het par-
koersrecord werd deze keer niet verbeterd. Bij de Dames werd 
de marathon gewonnen door Astrid Barendse uit Harderwijk, 
die in 3 uur 42:52 min. finishte.

De 31,5 km over 3 ronden van 10,5 km werd een prooi voor de 
Soester Erik den Oude, die in een nieuw eigen Pijnenburgrecord 
van 2 uur 08:43 min. finishte. Ruim twee minuten sneller dan 
het oude record. Bij de Dames ging de zege op deze afstand 
naar Marjolein Menheere uit Zaltbommel die er 2 uur en 25:09 
min. over deed. 

Maarten Haegens van het organiserende AV Pijnenburg eiste de 
overwinning op de Halve Marathon op. Hij legde de twee ron-
den af in 1 uur en 17:12 min. wat ook een verbetering van zijn 
eigen Pijnenburgrecord met maar liefst drie minuten betekende. 
Bij zijn doorkomst na de eerste ronde verbeterde hij ook nog 
even het Pijnenburgrecord op de 10,5 km. Zijn tijd van 38:36 
was één hele seconde sneller. Dorreke Peijnenburg uit Utrecht 

won bij de Dames de Halve Marathon in 1 uur en 43:35 min. 

De wedstrijd over één ronde van 10,5 km werd gewonnen door 
Soesterberger Arnout Salomé, die 2014 deze afstand ook al 
won. Hij deed dat nagenoeg in dezelfde tijd als toen, namelijk 
38:38 minuten. Zijn Pijnenburgrecord pakte hij dus net niet 
terug. Hij bleef Vincent Hoffman anderhalve minuut voor. Bij 
de Dames won Nienke Wolfs-Hoeksema uit Soest in de tijd van 
50:01 minuten. 

De Powerwalk wedstrijd over deze afstand werd bij de Heren 
een prooi voor Joop van Zeeland (1:17:15) uit Hilversum en bij 
de Dames voor José Schoonenberg (1:25:28). De NordicWalk 
prijzen gingen naar Aaldrik Tiktak (1:17:12) en Caroline van der 
Salm (1:19:55), beiden uit Bilthoven.  

De wedstrijd over 5 km werd gewonnen door de Utrechter 
Simon van Enden, die 18:40 minuten nodig had voor deze 
afstand. Bij de Dames won hier Sandra van der Grift uit Soest in 
23:19 minuten. 

De Jeugdwedstrijd over 1,3 km werd bij de allerkleinsten ge-
wonnen door Florijn van der Vliet in een tijd van 5:10 minuten 
voor Kyril Salomé en Thomas Daselaar. Bij de Meisjes won Julia 
Velt van GAC Hilversum in 5:33 minuten Marit Kleijnen en Mette 
van der Veen. De wedstrijd over dezelfde afstand voor de iets 
oudere jeugd werd een zege voor Finn van Eck uit Utrecht in 
4:45 minuten voor Mathijs Kwakman en Diederik van der Vliet. 
Bij de Meisjes won Mirthe Heinen uit Soest in 5:03 minuten voor 
Merle van Logtestijn en Lauren van Beuningen.

Fotocollage: Gerard van den Berg
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De jeugdwedstrijd over 2,1 km voor de Jeugd geboren in 2001 
t/m 2004 werd een zege voor Pablo Velt van Atverni in 7:27 
minuten voor Joost Blommaert en Ralph-Karsten van der Vliet. 
Bij de Meisjes in deze leeftijdscategorie ging de zege naar 
Tamar Veltman uit Almere die in 7:42 minuten finishte en Lotte 
Jacobsen en Eva van Ieperen voorbleef. 

De wedstrijden van de Bosmarathon werden onder uitstekend 
en zonnige loopomstandigheden gelopen, hoewel de wind op 
schaduwrijke plekken toch wel wat aan de frisse kant was. De 

wedstrijden van het Pijnenburg Bosmarathon programma trok-
ken in totaal zo’n 600 deelnemers en deelneemsters. Met de 
muziek van de PVO drumsectie en de fanfare in het finishgebied 
op het Pijnenburg Atletiekcomplex was het gezellig vertoeven 
aldaar. De organisatie was zeer tevreden over het uitermate 
goede verloop van de wedstrijden.

Gerard van den Berg

Foto's bosmarathon: Jaap van den Broek
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Jaarlijkse festiviteit van 50€-Club      25 oktober 2015                        

Op zondag 25 oktober 2015 vond weer de jaarlijkse bijeen-
komst van de 50€-Club plaats. Voorafgaand aan het vermaak 
was er eerst het serieuze werk, namelijk de jaarlijkse vergade-
ring van de Club. Daarin werd verantwoording afgelegd aan de 
leden over de afgelopen periode. Aan de orde kwamen o.a. de 
financiën, de ondersteuning richting Pijnenburg, de georgani-
seerde activiteiten en de ideeën voor de komende periode.

Na het serieuze werk, dat altijd zo’n half uurtje tijd neemt, 
kwam het ontspannende deel aan bod. De niet-leden voegden 
zich na de vergadering bij het gezelschap, uiteindelijk totaal 
zo’n vijftig personen.

Zoals altijd werden weer op een bijzondere manier de teams sa-
mengesteld. Dit keer fietsteams, omdat er na zoveel jaar maar 
weer eens door de club gefietst moest worden. 
Met een routebeschrijving, tevens voorzien van de nodige waar-
nemingsopdrachten onderweg, gingen de teams met tussen-
pozen van circa vijf minuten vanaf 13.30 uur op pad. Startpunt 
was vanzelfsprekend het clubhuis van AV Pijnenburg.  
Het weer werkte ontzettend mee, want het bleef de hele mid-
dag droog en regelmatig was het zonnetje erbij om de feest-
vreugde van de Euroclub te vergroten.

Koddig was onderweg te zien hoe bepaalde fietsteams uit totaal 
andere hoek andere teams tegenkwamen. De volgende vraag 
dook natuurlijk gelijk op: ‘Wie rijdt er nog de goede kant op?’.     
De tocht ging door mooie parken en landgoederen in de om-
geving van Huis ter Heide en Bos en Duin.  Plekken waar je nor-
maal niet komt, niet met de fiets en zeker niet met de auto.

Even leuk zijn de altijd weerkerende onderlinge discussies over 
wat de opdrachten nu precies behelzen. Veelal leiden ze toch 

tot een antwoord dat gemeenschappelijk gedeeld kan worden.        
Op die manier wordt er natuurlijk elke keer weer behoorlijk 
gewerkt aan het fenomeen ‘teambuilding’. 

Over de helft van het totale parkoers stond tussen de Mac-
Donalds en Soesterberg, niet ver van de snelweg, de enige 
ingerichte ‘koek en zopie’ post. Er was van alles: van Broodje 
knakworst tot een kruidenbittertje. Niet verkeerd dus. Ach-
teraf hoorden we dat de boswachter er toch even poolshoogte 
nam. Hij wilde weten ‘wat daar gaande was’. Gelukkig werd de 
drankpost gedoogd. Iets wat in Super Gedoogland Nederland 
natuurlijk niet zo vreemd is. Hoewel?!? Laat verder maar.

Na tussen de 25 en 30 km heen en weer gecrost te hebben, 
belandde men tegen 16.00 uur weer terug op de thuisbasis. 
Waarna men zich na het inleveren van de oplossingen kon gaan 
wijden aan ‘napraten’ en het nuttigen van een eerste drankje. 

Voor het eten vindt steevast de prijsuitreiking plaats met de 
altijd weer verrassend samengestelde prijzen voor de eerste 3 
teams. Nadat iedereen van alle commotie is bijgekomen, wordt 
het buffet opgesteld en natuurlijk officieel geopend. Na zo’n 
middag fietsen hebben velen wel trek gekregen. De Barbecue 
en de Salades, beiden verzorgd door Slagerij van Asch, vonden 
gretig aftrek. Onder het genot van wat laatste drankjes werd 
toegewerkt naar de afsluitende koffieronde, waarna iedereen 
weer uiterst tevreden en voldaan huiswaarts keerde. Chapeau 
voor de organisatie!
De deelnemers kijken nú alweer uit naar de Clubhappening van 
het volgende jaar!

Opgetekend door Gerard van den Berg

Fotocollage: Gerard van den Berg
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Als de bladeren beginnen te vallen is het weer tijd voor de atleten 
om van de baan en de weg de overstap te maken naar het bos 
voor het begin van het crossseizoen.
Bij de Baarnse camping De Zeven Linden stonden honderden at-
leten weer aan de start voor de eerste wedstrijd van het drieluik 
van de BAV Wintercup.

Met vier keer winst voor de AVP-atleten Selina van der Vliet 
(V40+), MC-pupil Marit Kleijnen, JC-pupil Florijn van der Vliet en 
D-pupil Fe Légall Melendez.  
Na een spannende eindsprint bleef Fe haar clubgenote Laura 
Duits nét voor met voor beiden wel dezelfde eindtijd. Ook Iris 
Rietveld (C-pupil) en MAP Merle van Logtestijn pakten het zilver. 
Met Mike Haage (D-pupil),  Mirthe Heinen (A-pupil), Ralph 

AV Pijnenburg succesvol bij start crossseizoen 8 november

Karsten van der Vliet (D-junior) en M50 Theo van de Beek 
pakte AV Pijnenburg ook nog vier keer brons. Bij het konings-
nummer de 10km haalde AVP-senior Timo van de Beek een 
keurige vijfde plaats in 34.51min.

Sommige atleten kozen voor de Zandenplasloop in Nunspeet. 
Rik Goethals pakte hier net als vorig jaar de winst op de 5km, 
nu in 16.09min. Op de 10km mocht M40+ Maarten Almekin-
ders het podium op voor zijn derde plek in 37.06min. Nét voor 
Niek Vissers die na 37.47min binnen was. Jeroen Verboom 
scoorde een vierde plaats bij de senioren met een uitstekende 
tijd van 33.25min. M50 John van Dongen rondde zijn 10km af 
in 46.05min.

Kees Suikerbuijk
  

Rik Goethals duikt onder 50 minuten grens 15 november 

De Zevenheuvelenloop tussen Nijmegen en Groesbeek staat 
garant voor vallende bladeren. En de 2015-editie deed daar nog 
stormachtige wind en regen bij om deze herfstklassieker wat 
extra cachet te geven.

Met ruim 25.000 deelnemers was er voor de meeste deelnemers 
echter genoeg beschutting in dit grote deelnemersveld. Dat gold 
echter niet voor AVP-atleet Rik Goethals. Hij liep zijn wedstrijd 

kort achter de internationale toppers; zijn inzet werd bekroond 
met een keurige 31e plaats in 49.43min. Dertig plaatsen later 
kwam ook Timo van Beek voldaan binnen na 52.20min. Ook 
M40 Erik den Oude bleef met zijn 57.21min. ruim onder de 
één-uur-grens. M45 Jos Bloem bleef met 1.01.16 nét clubge-
noot Martin Stolk (1.01.36) voor. M55 Vincent van Leent liet 
met zijn 1.04.26 menig jongere atleet de hielen zien. 

Kees Suijkerbuik
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LOPEN…, je staat er niet bij stil
Je begint er vroeg mee, lopen. Zodra je een beetje baby-af 
bent, probeer je te gaan staan, vervolgens doe je met vallen en 
opstaan je eerste stapjes, heel voorzichtig, voetje voor voetje 
en gadegeslagen door je trotse ouders, vervuld van bewonde-
ring: ‘Kijk eens, hij/ze loopt!’ 
Zo maar. Zonder dat je erbij nadenkt. Het is het begin van een 
lange reeks van stappen die je in je leven zult zetten. Van doel-
loos slenteren tot gehaast voortgaan. Recht op een doel af, een 
straatje om, op de vlucht voor iets, of ergens achteraan. Lopen 
dus.  
Kunnen lopen is een groot goed. Ik heb in mijn jonge jaren aan 
atletiek gedaan en beschouw die tijd als een van de mooiste 
van mijn leven. De televisie laat mij nog steeds genieten van de 
atletiekwedstrijden! 

Toen wij nog konden fietsen, reden mijn vrouw en ik van tijd 
tot tijd naar het sportpark van de A.V Pijnenburg. Op een bank 
gezeten volgden wij de verrichtingen van de atleten. Op zulke 
momenten vroeg ik mij af of de jonge atleten die zo bezig wa-
ren, wel beseften welk een voorrecht zij genoten.

Zo maar, in de vrije natuur, bezig te kunnen zijn met hun 
geliefde sport, zowel prestatiegericht als recreatief.

Ik ben inmiddels bejaard, lopen gaat moeizaam, een wandel-
stok en een rollator helpen mij om me te kunnen voortbewe-
gen. Lopen kun je het niet noemen. De tijd dat ik als junior in 
11.9 seconden de honderd meter liep, (slechts twee seconden 
langzamer dan Usain Bolt en één seconde langzamer dan 
Dafne Schippers !) is lang verleden tijd. Dat was in 1942, om 
precies te zijn.

Mijn bedoeling van dit proza? 
Besef hoe bijzonder het is dat je kunt lopen, geniet ervan 
zolang je kunt!

A.B. Ekeler, 90 jaar (geb. 27/12/1924)   
Soest, november 2015.

Het juniorenestafetteteam van de GAC te Hilversum. 
Links op de foto staat de heer A.B. Ekeler.
De foto is in 1941 gemaakt op het sportpark in Hilversum dat toen nog geen sintelbaan had.
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De Vrijwilligersdag 7 november 2015

Zaterdagmiddag 7 november werd er verzameld door de 
uitgenodigde vrijwilligers  van  A.V. Pijnenburg  in de “Pij-
nenburgt”. ±  100 Deelnemers waren aanwezig voor de 
vrijwilligersdag(avond).
We werden verrast met een GPS wandeltocht, men werd 
verdeeld in groepjes van 5 à 6 personen door het trekken van 
lotjes bij binnenkomst, deze gaven aan hoe men verdeeld werd.
Na de instructie van Jaap van Hamersveld hoe het GPS-appa-
raat moest worden gelezen, werden de formulieren uitgereikt 
waarop men de gevonden letters moest opschrijven. Na de 
wandeling, als je het goed had gelopen, moest van die letters 
een woord worden gevormd.  
 Met volle aandacht werd de instructie van Jaap van Hamers-
veld gevolgd.

De groep waarin ik mee liep had goede zin en we liepen samen met de 
fotograaf Jaap van den Broek

De temperatuur was goed, zelfs te hoog voor de tijd van het jaar.

Gezellig kletsend liepen wij door het bos, de letters lieten lang 
op zich wachten voordat er één tevoorschijn kwam. Ze zouden 
aan de rechterkant op een boom geplaatst zijn. Na ongeveer 
een half uur kwamen we de eerste tegen en gelijk genoteerd. 

Door het bos en hele kleine paadjes we raakten helemaal ver-
dwaald, althans zo leek het, maar Ria had de zaak goed op orde 
en wist precies waar we liepen en daar vertrouwde iedereen 
volkomen op. Af en toe een stukje terug, we kwamen iedere 
keer weer in het juiste spoor terug. 

We kwamen af en toe, volgens Jaap van den Broek, eikels, 
tegen die hingen aan een draadje in de boom. Ik vond het meer 
op dennenappels lijken maar Jaap van den Broek was er van 
overtuigd dat het eikels waren, dus hebben we het zo maar 
gelaten, had hij ook een leuke dag  .

Afijn, we hadden nog niet alle letters dus gingen we verder met 
de wandeling en ja hoor… daar hing weer een nummer! We wa-
ren al een aardig tijdje onderweg. Twee stuks, dat schoot niet 
op; we moesten er zes hebben. De N en de E hadden we nu.

Verder het bos in op de GPS, die af en toe ook de weg kwijt 
raakte, daar kwamen we een letter tegen op de boom aan de 
linkerkant en de volgens de instructie van JvH zouden ze alleen 
aan de rechterkant hangen. Wij met z’n allen overleggen en 
we vertrouwden het zaakje niet helemaal, zal wel een instin-
kertje van JvH zijn, dus toch maar genoteerd. Waren plotseling 
de batterijen leeg, geen nood Ria had een zaklantaarn met de 
zelfde, batterijen eruit en in de GPS, opgelost.
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Na veel omzwervingen kwamen we bij de club uit, met een let-
ter of twee te weinig en misschien ook een verkeerde. We had-
den de volgende letters verzameld, de N de H een U een F en 
een E. Wij hebben samen een woord gevormd en dat kon het 
alleen maar wezen: “Fnuiken”, dat moest goed zijn! De uitslag 
kwam snel: helaas wij vielen niet in de prijzen. We hadden ook 
de verkeerde letters, zo bleek achteraf. De F en de U hoorden 
niet in het rijtje thuis. Hadden we nou soms de verkeerde GPS 
meegekregen? Deceptie alom in de groep, we hadden zó ons 
best gedaan! Al met al het was een leuke wandeling en veel 
plezier gehad met elkaar.

En toen gingen we eten de activiteitencommissie had dit ook 
zeer goed geregeld. En erg smakelijk.

Na het eten kwam om acht uur een cabaretduo, “Super Stien 
en Turbo Toos”. Onze voorzitter werd uitgenodigd om de nieuwe 
collectie sportkleding te showen, was voor alle soorten sport en 
die is bij hun te bestellen. Je had dat stel bezig moeten zien! 

Al met al een gezellige dag met avond en goed georganiseerd 
door de dames Marga Boeren, Ineke Schoemaker en Marga 
Hulstede, TOP.

ACRAH
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7 november: vrijwilligersdag!

Er zijn zo veel mensen die voor de vereniging klaar willen staan,
In de vergaderzaal, achter de schermen, in ’t bos en op de baan.
Zij verzorgen de stretcher, de administratie, de trainingen en de bar,
Wedstrijden, evenementen, de opbouw, de afbraak, zij trekken de kar 
Bij schoolsportdagen, jeugdwedstrijden, ’t werven van sponsor.en
Parcourswacht, noodwacht, gildefeest, wat wil je nog meer horen......

En eens per jaar worden zij zelf in het zonnetje gezet.
Zij ruilen dan hun plichtsbesef voor gezelligheid en pret
Er wordt gelachen en gepraat, gedronken en gegeten
Maar het sportieve bezig zijn wordt zeker niet vergeten:
Een wandeling met GPS door ’t bos kan hen verblij’en
Vooral indien dit wordt gedaan met lege batterijen..............

De meesten vinden toch alle verstopte letters in ‘ t bos
Zij  komen hongerig terug ... en daarna gaat het los:
Er staat een fijne maaltijd klaar, er is wat geestrijk vocht
En na een tijdje worden zij door een bijzonder stel bezocht.
Twee dames: Super Stien en Turbo Toos komen hen vermaken
’t wordt tranen lachen, buiken schudden, spierpijn in de kaken 

De oude dames, op een Solex, rijden de kantine in
 Hun conférence over sport en dans is nog maar het begin,
Want paaldansen en mannen vangen staat op hun repertoire
Zij maken hun reputatie als vitale oude dames waar!
Pikante woordspelingen en uitgestreken koppen, 
En heel veel koninklijke roddels, die misschien wel kloppen.....

Vrijwilligers…, die jarenlang hun energie en tijd gebruiken 
Om alle sporters, jong en oud, die bij Pijnenburg opduiken
te helpen om te groeien in hun sport en hun plezier,
Wij bedanken hen voor al hun energie en goede zorgen, hier!
Die fijne dag en avond:  lachen, eten en elkaar weer zien,
hebben alle Pijnenburg-vrijwilligers dan ook echt verdiend!

                                                                                   Yvonne Sebel
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Regionale jeugdcross op 28 november

Tussen de winterse buien en stormen door vonden op de zater-
dag 28 november 2015   de Regionale Jeugdcross wedstrijden 
voor de Regio Noord West Nederland plaats op het complex van 
AV Pijnenburg. In totaal werden 17 categorieën voor hun af-
standen weggeschoten. De pupillen liepen afstanden van 1000 
meter en junioren afstanden tot 3000 meter. Een bijzondere ca-
tegorie vormden de mini’s, die als allerkleinsten/aller-jongsten 
‘slechts’ 600 meter liepen.

Om 12.00 uur gingen de Jongens Junioren A en B als eerste 
van start. De Mini’s halverwege het programma om 14.00 uur 
en daarna de pupillen met als laatsten de meisjes Pupillen A2. 
Deden er het vorig jaar zo’n 800 jonge atleten mee, dit jaar 
waren er maar liefst 933 voorinschrijvingen! En dat was te 
merken, want bij iedere start ging een grote groep atleten/atle-
tes van start. Het ging soms zo hard dat de mountainbikers, die 
als ‘voorrijder’ de lopers en loopsters vooraf gingen, ze maar 

net voor konden blijven. Op het parkoers werden hier en daar 
snelheden ‘gemeten’ van 15 tot 20 km per uur. 

De organisatie was perfect, zowel op het parkoers als op de 
weg bij de verkeers-regelaars. Er waren weinig problemen. 
Slechts een paar atleten raakten geblesseerd. Een atleet 
verzwikte zijn enkel en moest door zijn vader per auto van het 
parkoers gehaald worden. Een bijzonder voorval werd gemeld 
door een recreatieve wielrenner die er melding van maakte dat 
er een groot paard los liep op het Berkenlaantje. De zorg van 
de organisatie was dit paard niet tussen de kleine lopers en 
loopsters te krijgen. Dat gebeurde gelukkig ook niet. De organi-
satie kon aan het einde van de middag tevreden terugkijken op 
deze bijzondere wedstrijd van de Regionale Crosscompetitie.

Gerard van den Berg

Fotocollage: Gerard van den Berg
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En Alice zag dat het goed was.

Alleen gaat zo’n wedstrijd organiseren helaas niet zomaar in 
zeven dagen. Maar dankzij het draaiboek van vorig jaar ging 
het deze keer al een stuk vlotter.
Rond de zomer de eerste vergadering met het kernteam. De 
twee organisatoren Alice van de Beek en Jan Blankestein, geas-
sisteerd door Evert van ’t Klooster (tijdregistratie), Kees van de 
Eshof (inschrijvingen), Kees Suijkerbuijk (parkoerswacht/ATB-
ers) en natuurlijk Michiel Kuper (verkeersregelaars en opbouw).
Snel door alle punten heen zoals: wie regelt de tenten, is het 
chronoloog en parkoers nog hetzelfde, hoe zit het met de 
vergunning, hoe zwaar moet het noodaggregaat zijn, gaan 
we voor gepersonaliseerde startnummers, hoeveel EHBO-ers 
moeten we hebben etc.

Waarna iedereen op pad gaat om zijn “eigen” vrijwilligersgroep 
te regelen. Want zonder vele,  enthousiaste vrijwilligers kan 
zo’n evenement niet georganiseerd worden.
Kees van de E. regelt zijn “dames” (waarom altijd dames 
Kees?), Evert zijn ploeg van techneuten (heren zeker) terwijl 
Michiel zijn potige smurfen weer oproept om het verkeer in 
goede banen te leiden. Kees S. gaat weer op zoek naar mensen 
die bereid zijn eenzaam in het bos te staan en naar snelle ATB 
fietsers die de aanstormende jeugd voor kan blijven op de 
bospaden, de rulle zandstroken en natuurlijk op de venijnige 
klimmetjes en bochten. Als je bedenkt dat de gemiddelde snel-
heid bij de AB-meisjes al op 17km/u lag dan moet het bij de 
AB-jongens rond de 20km/u hebben gelegen! Daarom is er dit 
jaar ook een reserve ATB-er omdat de twee voor-/achterrijders 

van vorig jaar geen pauze hadden tijdens de 17 starts. 17 keer 
volle bak zonder tijd voor koek en zopie vonden ze te veel! En 
een trainingskamp, voor beter getrainde fietsers viel buiten 
het budget, dus daarom toch maar twee reserves. Helaas was 
Berend D. al te heftig aan het trainen geweest: hij liep met 
gekneusde ribben en zonder fiets rond. Maar de overige drie 
hebben gelukkig een tandje bijgezet.

Een week voor de wedstrijd staat de teller op 935! jeugdatleten 
van 18 clubs, van Lelystad tot Woerden. Om een voorstelling te 
maken: Dit zijn ongeveer net zoveel deelnemers als de bosma-
rathon en de Gildeloop samen. En bijna net zoveel wedstrijdat-
leten als bij de Sylvestercross. Het moge duidelijk zijn dat de 
jeugdatletiek ‘booming’ is.

Op de wedstrijddag trekt scheidend wedstrijdleider Alice een 
blik verse medewerkers open in de vorm van maatschappelijke 
stagiaires. AVP-ers Luc van Wessel en Stefan Smits lopen samen 
met de Griftlanders Rosemarie en Tonya om van alles te schou-
wen, met de dranghekken als grote favoriet. En met Michiel als 
grote regelaar.
Jan Blankestein doet zelf het zware werk met zijn gesponsorde 
blikjes sportdrank en de beruchte strobalen.
Ondertussen stromen de eerste deelnemers binnen om het 
mooie parkoers te bekijken. Vooral de laatste 200m naar de fi-
nish (mul zand licht heuvel op) wordt goed geoefend. Hier moet 
de beslissing vallen, toch!?

Zaterdag 28 november was het zover. AV Pijnenburg organiseerde de eerste regiocrosscompetitie van het kersverse crossseizoen. 
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In totaal worden 20 verschillende categorieën weggeschoten. 
Almere 81 uit Almere pakt met vijf overwinningen de meeste 
keren goud, op de voet gevolgd door AV Triathlon  (Amersfoort) 
en AV Atverni (Nieuwegein) met beide vier overwinningen. 
AV Pijnenburg weet één keer het thuisvoordeel te verzilveren. 
Florijn van de Vliet pakt zeer overtuigend de winst bij de JPC.  
Alleen op de finishfoto dus…..

Bij de finish krijgen alle atleten hun vaantje en blikje sport-
drank. En dan snel naar de tent om de cateringploeg van de 
Marsen en chocomelk af te helpen. Leo c.s. hebben van het 
vorige jaar geleerd wat die “kleintjes” zoal lusten, dus ook dat 
loopt gesmeerd. 
Ook de parkoerswachten worden tussendoor verrast door bos-
nimf Mirjam K. die drie keer met warme choco langs komt. Die 
wordt in ons testament opgenomen!

Ondertussen slaat de stress bij Evert toe. Het aggregaat 
vertoont kuren en daar kan de tijdregistratie niet tegen. Ge-
volg: geen correcte tijden bij de eerste zes categorieën, maar 
gelukkig zijn wel alle klasseringen genoteerd. Daarna gaat de 
bloeddruk bij Evert weer langzaam omlaag en loopt alles als 
een zonnetje.

Dan klinkt het laatste startschot van Engeline en kan worden 
begonnen met opruimen. Ook dat loopt ge-olied. Al moeten 
Alice en Kees wel lachen als twee eigenwijze krachtpatsers de 
(te) vol geladen kar richting Pijnenburgt trekken. Terwijl Jan 
met een lege terreinwagen langs crosst. 

En dan is er de afsluitende borrel met de eenzame Philip die al 
vanaf 8u. achter de bar staat. Wel lekker dat wij al aan het fris+ 
zitten terwijl de maatschappelijke stagiaires nog de laatste spul-
len naar het materiaal hok brengen. Philip pakt nog stevig uit 
met voor alle vrijwilligers een authentieke speculaaspop!

En dan zit Alice haar laatste georganiseerde wedstrijd erop. 
Gelukkig zijn er al veel mensen die haar taken gaan overnemen. 
Zoals Luc en Stefan die voor de baanwedstrijden de chronolo-
gen gaan maken.  
Dus als u het ook leuk vindt om zo’n festijn te helpen organise-
ren en bijna 1000 jeugdigen verder te helpen in hun plezier in 
de sport en hun (top)sportdroom. Meld je aan bij Alice of Jan 
en voeg je bij een strak georganiseerd team.  
Want al duurde het ff langer dan 7 dagen: Alice zag dat het 
goed was!

Kees Suijkerbuijk
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Start succesvolle crosscompetitie bij AV Pijnenburg
De start van de regio-crosscompetitie voor de regio Noord West 
Nederland bij AV Pijnenburg in Soest was een daverend succes. 
Met 933 inschrijvingen is wel duidelijk dat de atletieksport in de 
regio ‘booming is. En daarmee een van de grootste jeugdsport 
evenementen van de regio.

De 933 atleetjes van 7-18 jaar van achttien clubs van Lelystad 
tot Woerden werden welkom geheten in het zand van het geo-
logisch natuurmonument De Soester Lange Duinen.

In totaal werden twintig verschillende categorieën wegge-
schoten. Almere 81 uit Almere pakte met vijf overwinningen 
de meeste keren goud op de voet gevolgd door AV Triath-
lon  (Amersfoort) en AV Atverni (Nieuwegein) met beide vier 
overwinningen. Het organiserende AV Pijnenburg pakte in de 
persoon van C-pupil Florijn van de Vliet één maal winst. 

Na afloop konden de ruim 900 atleetjes na hun loop door het 

zand en de mooie Soester bossen moegestreden maar tevreden 
met hun welverdiende vaantje naar huis. 
Op naar de volgende twee voorrondes waarna de beste regio-
talenten worden geselecteerd voor de regiofinale in Wieringer-
werf eind maart 2016.

Naast de winst van Florijn van der Vliet tien noteringen bij de 
top zes. Bij de MPD hoefde Laura Duits (tweede), May Otto 
(derde) en Fe Legall Melendez (vierde) alleen een atlete van 
het Baarnse BAV voor te laten gaan. Marit Kleijnen pakte brons 
bij de MPC.
De broers Ralph Karsten (JJD) en Diederik (JPA-1) van der Vliet 
pakten een vierde, respectievelijk een vijfde plaats. Tenslotte 
scoorden JJD2  Joey Daselaar, MJD1 Eva van Ieperen, JPA2 
Mathijs Kwakman en MPA1 Merle van Logtestijn met hun zesde 
plaats genoeg punten om bijna zeker te zijn van de finale 
Cross.

Kees Suijkerbuijk

Ons vorige (huidige) Beleidsplan dateert al weer van 
2010/2011.  Zowel maatschappelijk als in de sport verandert 
er in 5 jaar veel. Zoals een grotere vraag vanuit de gemeenten 
om een rol te spelen in het kader van gezondheid en sociale 
cohesie, de ervaring dat sport steeds meer wordt gezien als 
een dienst die je afneemt i.p.v. deelnemer aan een vrijwilligers-
club etc. etc. Allemaal zaken die in meer of mindere mate van 
invloed zijn op onze club.

Als Bestuur hebben we dit keer voor een wat andere insteek 
gekozen als ons vorige Beleidsplan. We willen het proces wat 
korter maken om onze vrijwilligers niet te veel te belasten naast 
hun andere taken voor AV Pijnenburg. Daarnaast willen we een 
scheiding aan brengen tussen een (beknopt) Beleidsplan op 
hoofdlijnen voor geheel Pijnenburg en de eigen Beleidsplannen 
van de commissies, gebaseerd op het hoofdplan maar specifiek 
voor hun eigen commissie.

Inmiddels is in samenspraak met de commissies een Startno-
titie gemaakt, bestaande uit een samenvatting van ons vorige 
Beleidsplan en een hoeveelheid punten die mogelijk van invloed 

zijn op onze toekomst.
Allereerst wordt gekeken of we onze Mission Statement wat 
pragmatischer kunnen verwoorden. Met herkenbare, begrijpe-
lijke punten voor iedereen.

Vanuit de Startnotitie willen we gezamenlijk een SWOT analyse 
doen voor geheel Pijenburg. Daarna zullen we kijken naar de 
punten voor verbeteringen en/of aanpassing.

Uiteindelijk moet dit een nieuw concept Beleidsplan opleve-
ren dat door onze Algemene Leden Vergadering moet worden 
vastgesteld.

Kan ik als lid ook meepraten hierover?
Ja! Graag zelfs! Wij nodigen een ieder die mee wil praten over 
onze toekomst, of die wellicht mooie ideeën heeft voor onze 
club, van harte uit met ons mee te doen. Meld je hiervoor aan 
bij onze secretaris, Elly van Veen, via secretaris@avpijnenburg.
nl . Doe dat echter voor 31 december a.s.
In januari 2016 gaan we verder aan de slag hier mee.

Evert ten Kate

Beleidsplan 2016-2020
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De Duinbraaier, een uitstervend ras?

Pijnenburg was nog alleen de naam was van een groot land-
goed tussen Soest en Hilversum en atletiek werd nog bedreven 
bij Sport Organisatie Soest. Lang geleden dus….maar het was 
de tijd van het eerste verschijnen van een tot dan toe onbe-
kend  gezelschapsdier, de “Duinbraaier”. 

De meeste kans om ze te spotten was op woensdag en zondag, 
in de duinen natuurlijk, maar vaak ook op de sportvelden. Jóng 
waren ze, die Duinbraaiers!  Grijze dames en heren inmiddels, 
maar  jong van hart.  Ze zijn er nog steeds; een oplettende 
voorbijganger  kan ze iedere zondag waarnemen, weer of geen 
weer.  Maar helaas, de aantallen nemen af.  Zodanig zelfs dat 
we moeten vrezen voor uitsterven…….. tenzij meevoelende 
Pijnenburgatleten zich aansluiten bij de overlevers.  

Duinbraaiers onder leiding van Piet Valk beginnen de zondag 
altijd sportief met een elk wat wils loopje in de duinen ( A, B of 
voorzichtig C niveau). Na drie kwartier lopen sluiten we altijd af 
met een kwartier balspel in het zand (lijkt soms op voetbal). We 
blijven toch immers Duinbraaiers..... Daarna is de kantine open 
voor een douche en koffie en een niet te serieus gesprek.

Dames en heren, 

Altijd al van plan ge-
weest de zondag goed 
en fit te beginnen?  
Altijd al van plan ge-
weest uit te vinden wie en wat die Duinbraaiers nu zijn? 

Je kunt ons aanspreken natuurlijk (Piet Valk, Paul Romein, Rob 
Kleinegris), maar beter kun je eens meelopen op zondag. Wie 
weet help je om de Duinbraaier te behouden voor het nage-
slacht.          

Paul Romein

Opperbraaier Napraten

De Duinbraaiers

Jeroen Verboom pakt winst op Vlasakkerloop en 
verslaat clubgenoot Rik Goethals   29 november

Normaal gesproken afgesloten voor het publiek maar bij de 
Vlasakkerloop op het grensgebied van Soest en Amersfoort 
kunnen de lange-afstandlopers hier een keer per jaar aan de 
bak: De Vlasakkers.

Met op de 10km een overtuigende zege voor AVP-atleet Jeroen 
Verboom. Met zijn 35.12 zette hij verrassend zijn clubgenoot 
Rik Goethals op ruim 50 meter. Dit terwijl Rik bij de recente 

Zevenheuvelenloop nog zijn topvorm had getoond. 
Matthijs van Goor kwam met zijn vijfde plaats dicht bij het 
podium.
Op de 10EM (Engelse Mijlen) mocht Selina van der Vliet ook 
naar het podium met een keurige tweede plaats. 
Op de halve marathon was Stef Rasch de snelste AVP-er nét 
vóór Vincent van Leent met  1.35.01 uur respectievelijk 1.35.08 
uur.

Kees Suijkerbuijk

werkgebied
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Interview met Jo Otten

Jo Otten is een vitale 80-plusser die al geruime tijd actief deelneemt aan de Powerwalk trainingen. Meer dan genoeg reden om 
haar voor een interview te vragen. Overigens was zij al eerder benaderd, maar was het interview er niet van gekomen.

Jo traint inmiddels al 30 jaar. De reden om te gaan hardlopen 
was dat Jo na een heel intensieve baan toe was aan iets anders 
en zij attent werd gemaakt op de groep van Nelleke Boissevain. 
Deze groep liep onder de vlag van A.V. Pijnenburg, maar je 
behoefde geen lid te zijn van de vereniging.
Deze groep trainde destijds op de woensdagochtend voor een 
bijdrage aan de trainer van f. 3,-- per training In die tijd brach-
ten de sporters bij toerbeurt ook zelf koffie en koek mee om de 
training op gepaste wijze af te sluiten. Er was toen nog geen 
kantine aanwezig.

Na 10 jaar is Jo lid geworden van A.V. Pijnenburg en ze kon 
onmiddellijk aansluiten bij de toen bestaande hardloopgroepen. 
Dit betekent dat Jo nooit is ingestroomd via de Fit Start. In de 
beginperiode van haar lidmaatschap bij A.V.  Pijnenburg werd 
ook nog één maal in de week in de zaal getraind.

Dat het hardlopen haar goed af gaat/ging, blijkt wel uit haar 
sportieve carrière.  Jo heeft het geschopt tot de B-groep, ging 
daarna Nordic Walk doen en is de laatste jaren actief bij de 
Powerwalk groep A. 
Dit houdt in dat zij vele trainers heeft ‘versleten’, te weten Etty 
Drenth, Marga Boeren, Co Limburg en Diemen van Emst. Mis-
schien zijn we nog wel iemand vergeten. 
Bij de Powerwalk groep traint ze nu bij Sacha Hilhorst, Marga 
Hulstede en Marian van Etten.
Een ander wapenfeit is dat Jo het onderdeel ‘oefeningen’ 
verzorgde wanneer de vaste trainer er niet was. Zij was zelfs 
bereid om trainster te worden, maar dat is om verschillende 
redenen helaas niet doorgegaan. 

Als jonge vrouw heeft Jo gehandbald. Later heeft ze een baan 
gekregen, waar ze heel veel en heel snel moest lopen. Actief 
zijn, hoort bij Jo. Als ze de fiets kan gebruiken, laat ze de auto 
zeker staan. Genieten van het buiten kunnen zijn, is een be-
langrijk aspect in haar leven.

Ondanks dat ze 3 maal per week in de zomer traint en 2 maal 
gedurende de winter, ongeacht of het slecht weer is, is er nog 

tijd genoeg om een paar keer per jaar op vakantie naar Texel 
te gaan. Daar staat een caravan waar volop gebruik van wordt 
gemaakt. 

In het verleden zijn verre reizen gemaakt o.a. naar Zuid Afrika, 
Israel en Indonesië.  Ook vrijwel alle landen in Europa zijn 
ontdekt door het echtpaar Otten. Getuige hiervan is de pop-
penverzameling. Deze bestaat uit 75 stuks en is tijdens de vele 
vakantiereizen vergaard.

Het geheim van Jo om nog steeds actief te kunnen zijn, is ’s 
ochtends voor het opstaan haar oefeningen doen en alle spie-
ren losmaken. Verder veel bewegen en niet achter een compu-
ter gaan zitten. 

Terecht is Jo trots op haar prestaties: 2 x Sylvesterloop (1994 
en 1998), de Pijnenburg Cross en De Gildeloop. Zeker ver-
meldenswaard is dat zij in 2013 nog de tweede plaats heeft 
veroverd bij de Clubkampioenschappen Baan Power Walk A.

Tenslotte wil Jo nog kwijt dat ze bij een heel gezellige en sociale 
groep traint, die na afloop altijd koffie met elkaar drinkt in de 
kantine, die er intussen is gekomen. 
Ze vond het ook geweldig dat zoveel mensen aan haar 80ste 
verjaardag hebben gedacht en een kaart hebben gestuurd.

Petje af voor Jo.  
Zo willen we allemaal wel 80 jaar worden.

Nel Dijksma
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De nieuwe pijnenburgers

Van de ledenadministratie

Naam Datum in Categorie

Stef Vermeulen 19-sep-15 Junior C

Casper Untersalmberger 19-sep-15 Junior A

José van de Beek 19-sep-15 Nordic Walk

Gerard van der Heide 19-sep-15 Power Walk

Robin Braaksma 22-sep-15 Recreant Junior

Wilfred de Jong 26-sep-15 Recreant

Renate Hilberink 26-sep-15 Recreant

Timo Kieft 26-sep-15 Pupil B

Marja Brouwer 26-sep-15 Recreant

Jade van Schaffelaar 26-sep-15 Junior D

Jolijn Mulders 30-sep-15 Recreant

Gert Wit 30-sep-15 Recreant

Pleun Weerdenburg 1-okt-15 Pupil A

Annemarie Derickx-Lodder 1-okt-15 Recreant

Brechtje Hoedt 1-okt-15 Junior C

Hans Ouwerkerk 3-okt-15 Recreant

Gerrit Verboom 5-okt-15 Diversen

Matthijs de Kam 7-okt-15 Senior

Ivo Sjenitzer 17-okt-15 Pupil A

Loirraine van Haaften 30-okt-15 Recreant Junior

Regina Hilhorst 2-nov-15 Power Walk

May Otto 4-nov-15 Mini Pupil

Norah van Kippersluis 7-nov-15 Junior D

Jayde de Bruijn 7-nov-15 Junior D

Tamira Wota 7-nov-15 Junior D

Anna Strang van Hees 11-nov-15 Mini Pupil

Bauke Streefland 11-nov-15 Mini Pupil

Anne van Blokland 11-nov-15 Pupil C

Julie Vettenburg 11-nov-15 Mini Pupil

Mike Haage 11-nov-15 Mini Pupil

Dilara Oktay 11-nov-15 Pupil B

Laura Duits 16-nov-15 Mini Pupil

Maarten Arnoldus 16-nov-15 Pupil B

Mette Storm 16-nov-15 Pupil B

Sam van Schaffelaar 16-nov-15 Pupil B

Fé Legall Melendez 30-nov-15 Mini Pupil

Eveline Sikkema 30-nov-15 Pupil B

Verjaardagen
De volgende leden vieren binnenkort hun verjaardag:

December

1 Marianne de Graaf

1 Vera Walgers

2 Dick den Oude

2 Constance van Senten

3 Marian Connotte

3 René Camper

3 Rico van Dalen

3 Annelies Dirks

3 Barbara van Veen

3 Ivo Sjenitzer

4 Casper Untersalmberger

5 Karin Haar

5 Willy Versteegh-Priem

Door de aanmeldingen sinds de vorige Stretcher is het ledental 
licht gestegen tot 869. Nog even en we gaan door de 900 grens 
heen.

Totaal hebben in de afgelopen periode 37 nieuwe leden zich 
aangemeld.

Sinterklaasfeest pupillen

Wij wensen deze nieuwe leden sportieve en plezierige jaren toe 
bij AV Pijnenburg.
En ik wens iedereen een gelukkig en gezond 2016 toe.

Evert van ’t Klooster 
Ledenadministratie AV Pijnenburg

Foto's: M
arianne Jansen
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5 Nel Steenaart-Lingen

6 Esther Uijtdehaage

7 Luc Lamme

7 Jan van de Hoef

7 Sam van Schaffelaar

7 Tim Lamme

8 Stephanie Carton

8 Danny de Groot

9 Nathasja Bushoff

9 Ageeth Lahuis

9 Enno Braaksma

9 Maritte de Ruiter

9 Eize Leertouwer

10 Wil Drost-Kuiper

10 Rachel Trapman

11 Marjan Bosboom

11 Patrick Mulder

11 Marlies van Remortel

11 Marlous Phielix-v.d. Vorst

12 Wouke van ‘t Klooster

12 Chris Meyer

13 Dennie van Renswouw

13 Diana van Kessel

14 Otto van Verseveld

14 Sharon Servais

14 Els van Renswouw

15 Betty van Keken

16 Peter van de Kamp

16 Alice de Jong

17 Emiel Spelt

17 Rosalie Mutgeert

17 Marga Boeren-Hartogh

17 Matthijs uit den Bogaard

18 Nicole Rutten

18 Hylco Zijlstra

19 Claudia Verhoeff

20 Roel Wijmenga

22 Paula van der Velde

22 Margreet van Roomen

22 Hilda van de Heiden

22 Marian de Boer

22 Rien Florijn

22 Marga Bos

23 Ans van Roomen

23 Pepijn de Groot

24 Els Joosten-Zandee

24 Emiel Nijhuis

26 Victor Brandsema

26 Rina van den Brul

26 Caya Mets

26 Lars Pothoven

26 Monique Smits-Schaffels

27 Arie Stolk

28 Jytte Storm

28 Oscar de Groot

29 Jeske Wiemans

29 Yaron Kooima

29 Jennifer van Doorn

30 Tim Mout

30 Timo Drijver

30 Myla Legall Melendez

30 Janine v.d. Maagdenberg

30 Lukas Meijerink

31 Sandra Stolwijk

31 Jan Blankestijn

31 Coen Jansen

Januari

1 Minke Woudstra

1 Linda Hoebe

1 Isa van der Heide

2 Yade Thijssen

3 Ben Tiggelaar

4 Elly Roorda

4 Michaela Schneider

4 Bram Bartels

5 Rachman Alkan

6 Regina Hilhorst

8 Wik Breure

8 Dirk den Broeder

8 Margriet Heerkens-Wittgen

8 Loirraine van Haaften

8 Jessie den Breejen-Zoetelief

9 Angela Diters

10 Niels Kleijwegt

10 Siebren Broekema

10 Chaska Bussemaker

11 Hennie Kops

11 Trudy Boers

11 Dries de Visser

11 Ans Bosman-Kops

12 Joey Daselaar

12 Mirthe Heinen

13 Jessica Bout

14 Tanja Jellesma

14 Petra Bitterling

14 Dionne Eichhorn

14 Barbara Drodskie

15 Willeke Veenman

16 Iris Barlo

16 Thea van Seggern

16 Mieke den Oude

17 Joke van Zal-v.d. Kant

18 Frans Witteveen

18 Fien Verweij

18
Anne-Mieke Schut-van 
Sorgen

20 Youri de Kruijf

20 Suzanne Storm-Jansen

20 Bauke Streefland

20 Berend Drenth

20 Monique Faase

21 Cor Groenen

22 Thea Velt

22 Jolanda Jansen

23 Stefan Smits

23 Eva van Ieperen

23 Chris Hulstede

23 Corry Kok-Duwel

24 Monique van Vliet

24 Leo Stolk

24 Marit Kleijnen

26 Janneke van den Hoek

26 Ab Hooijer

26 Ad van der Wiel

26 Gerard van der Heide

27 Janne Pijnenborg

28 Bert de Bree

28 Marianne Verwoert-Vahl

28 Harry Wouters

29 Mike Haage

30 Milou van Bekkum

30 Neil White

30 Ivonne Berenschot

30 Caitlin Verhaar

31 Jeroen de Wolf

31 Maroesjka Vermolen

Februari

1 Gerrie Kok

2 José van de Beek

2 Marcel de Boer

2 Adri van der Zon

2 Anouk Wegerif

3 Jolanda Camper

3 Jennifer Barendrecht

4 Anna Karin Spelt-Koster

4 Marcel van der Kuil

4 Berlinda Rozenberg

5 Robbert Stolk

5 Mirella van der Beek

6 Matthijs de Kam

6 Rianne Slootweg

6
Tjitske van Vroonhoeven-
Vogely

7 Rina van Vugt

7 Richard Mostard

7 Carla de Langen

7 Maarten Hornstra

8 Ute van Wijk

8 Merel Hulshof

10 Nikki Klarenbeek

10 Guus van der Hoeven

10 Conny Zijlstra

11 Youp de Groot

11 Richard Voorintholt

11 Ruben Meijer

11 Elise Deen

12 Antoinette Huijsman

12 Joke Gijtenbeek

13 Hans Moerman

13 Mathijs Kwakman

14 Everhard van Dijk

14 Marleen Stolk-Schipper

15 Thea du Burck

15 Anita Kuyer

15 Yuri Stolk

16 Valéry Oude Groen

16 Yasper van Hoegee

17 Yvonne Koch

17 Marijke Schut-Wikkerman

17 Marieke Miedema

17 Dewi Posthuma

17 Mia Egtberts

17 Edith van Schalm-van Ee

18 Lucas Stolk

18 Michelle Lam

19 Jos Bloem

19 Wil den Adel

20 Eddy Nouwen

21 Mathijs van Wessel

21 Yvonne Louer

22 René van Zee

22 Ans Smits-van Rooijen

23 Else Lagerweij

23 Michel Hoekstra

23 Antoinette Weingartz-Wijne

24 Silvia van Zomeren

24 Xanthe Pool

25 Marijke Bax

25 Annet Korver

26 Jacqueline Greven

26 Frits de Kam

26 Gijs Kok

26 Jimmy van Velzen

26 Petra van Os-v.Baardwijk

27
Nicoline Timmers-Eggen-
kamp

27 Rahel Bellinga

27 Martha Blauw

28 Mieke Musolf

28 Wil Suiker-Manders

Maart

1 Annemiek Westerveld

2 Laura Loohuizen

2 Ingrid Beerta

2 Marit Kort

2 Maaike Draaijer

2 Bart van de Bunt

2 Annemiek Veenendaal

2 Vincent Hofmann

3 Ineke Snoek-Wijnberg

3 Christel de Kam-Thomas

4 Sophie de Graaf

4 Godfried Hendriks

5 Laura Duits

6 Ralph-Karsten van der Vliet

6 Martin Schuilenburg

6 Zarah van Hoegee

7 Laetitia Mets

7 Aad van Heel

7 Lilian Oostindie

7 Lotte Jacobsen

7 Adelheid Beelen
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Looptraining

Maandag 09.15 - 10.45 uur
19.00 - 20.30 uur

A, B
A, B

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

Woensdag 09.15 - 10.45 uur
19.00 - 20.30 uur

A + B
A, B, C

Donderdag 19.00 - 20.30 uur D
fitstart

Zaterdag 09.00 - 10.30 uur A, B en C

Run4fun

Maandag 19.00 - 20.30 uur

Donderdag 19.00 - 20.30 uur

Powerwalking

Maandag 19.00 - 20.00 uur
19.00 - 20.30 uur

A 
B

Woensdag 09.15 - 10.30 uur A  + B

Zaterdag 09.00 - 10.00 uur
09.00 - 10.30 uur

A 
B

Nordic Walking

Dinsdag 19.00 - 20.30 uur

Woensdag 09.15 - 10.45 uur

Zaterdag 09.00 - 10.30 uur

‘Duinbraaiers’

Zondag 09.00 - 10.00 uur

D-Veteranen

Dinsdag 19.00 - 20.30 uur

Donderdag 19.00 - 20.30 uur

Zondag 09.00 - 10.30 uur

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

Categoriën en contributies

Lange afstand

Dinsdag 19.00 - 21.00 uur Wim van Dorresteijn

Donderdag 19.00 - 21.00 uur Wim van Dorresteijn

Zaterdag 09.15 - 10.45 uur Kees Suijkerbuijk

Benaming Geboortejaar Contributie
2015

Minipupillen =Pupillen D 2009/2010 150 €

Pupillen C 2008 161 € *

Pupillen B 2007 161 € *

Pupillen A 1e jaar 2006 161 € *

Pupillen A 2e jaar 2005 161 € *

Junioren D 1e jaar 2004 182 € *

Junioren D 2e jaar 2003 182 € *

Junioren C 2001/2002 182 € *

Junioren B 1999/2000 187 € *

Junioren A 1997/1998 187 € *

Senioren 1982-1996 205 € *

Masters 1981 en eerder 205 € *

Recreant n.v.t. 159 €

Power Walk n.v.t. 159 €

Nordic Walk n.v.t. 159 €

Run 4 Fun 1996-2004 159 €

Gezinscontributie n.v.t. 483 €

Studentlidmaatschap Op aanvraag

Inschrijfgeld 15 €

* Wedstrijdlicentie Atletiek Unie inbegrepen.
* Categorie-indeling is bij AV Pijnenburg geldig vanaf 1 oktober 2015 
tot 31 september 2016

Allen hartelijk gefeliciteerd!

Trainingstijden recreanten

7 Anne-Marie Kruls

7 Hans Kuijper

8 Rianne Bosman

8 Sanny Wensveen

8 Anneke Pronk-Rebel

9 Rob Jansen

9 Marjon Wubbe

9 Ellen Manintveld

9 Antoinette Terberg

9 Verna Meeuwissen

11 Ria van de Hoef

11 Arjen Schutte

11 Sijtske Barlo

11 Laetitia Ooms

11 Niek Visser

12 Jacques Smeets

12 Wilma Louwenaar

13
Dorien van de Wijngaart-de 
Graaff

13 Paula van der Last

14 Peter van de Koolwijk

14 Nelleke van den Berg

15 Gijs van der Scheer

15 Lotte van de Coterlet

16 Guus Nouwen

16 Addy Prinzen

17
Rijnvis Cranenbroek-van 
Wirdum

17 Samantha Vermeer

18 Nees Pot

19 Roos van de Coterlet

19 Theun Blommers

19 Merel Blommaert

19 José Schoonenberg

20 Ilse Land

21 Bas de Bruin

21 Babette Herwijnen

22 Wanda de Bree-de Jong

23 Carla van der Heijden

23 Floor den Heijer

23 Frijkje Atsma

24 Liam Sakkers

24 Leo Kortekaas

24 Jan Veen

25 Bart Hilhorst

25 Joke Sax

25 Michael van der Zee

27 Brechtje Hoedt

28 Anouck Jansen

28 Jos Sesink

28 Dawy Jipat

29 Femke Jansen

29
Astrid Suijkerbuijk-van 
Maanen

29 Conny Mout

30 Joël de Bree

31 Karin van Etten

31 Tineke van Brienen-Wolfsen

31 Alice van de Beek
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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 
invitatie

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

2008/2009 C/D pupillen Woensdag zaal:
gymzaal de Lasenberg
Hellingweg 1

 15.00 - 16.00 uur Henny 

Zaterdag baan  09.15 - 10.30 uur Henny 

2007 B pupillen Woensdag baan  17.00 - 18.15 uur Nienke en Sandra 

Vrijdag  baan    17.00 - 18.15 uur Nienke en Sandra

2006/2005 A pupillen Dinsdag baan        17.45 - 19.00 uur Tim

Vrijdag baan    16.30 - 17.45 uur Tim 

Trainingstijden Pupillen vanaf 1 oktober 2015 tot en met 31 maart 2016

Sinterklaasfeest junioren

Foto's: M
arianne Jansen
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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 van 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 van Hamersveld 035 - 52 61360 

Lidy van Herwaarden 035 - 60 14314 

Sacha Hilhorst 035 - 60 25474 

Chris Hulstede 035 - 60 11470

Marga Hulstede 035 - 60 11470 

Jos van Keken 035 - 60 21940

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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Clubblad Stretcher - redactie - kopij - advertenties: redactie@avpijnenburg.nl

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

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

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

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

Distributie

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

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

Druk

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

Wedstrijdsecretariaat: pupjunwedsecretariaat@avpijnenburg.nl

Pupillen/junioren Ilse land De Genestetlaan 16 Soest 035 6033464

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

Pupillen Charlotte 
Legall Melendez

Obrechtstraat 19 , Soest  035-6286181
06-40454387

AB en Senioren:   
 

Vincent Hofmann Jachthuislaan 51, Soest 
(uitwedstrijden)

035 5430677 vhofmann@hotmail.com

Lange afstandsgroep:
Jurycoördinator 

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

Ledenadministratie: ledenadministratie@avpijnenburg.nl

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

Contributie-inning - penningmeester

Rob van Beek Turfstreek 179, 3766 HV Soest  035 6023467

Postadres secretariaat AV-Pijnenburg

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

Accommodatie AV-Pijnenburg

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

Coördinator reanimatiecursus Loesnel@gmail.com

Loes Nel Turfstreek 219 Soest 035 6010747

Postadres Secretariaat Sylvestercross

Postbus 555 3760 AN Soest

Vertrouwenspersoon

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

Klachtencommisie

Ad Smits Korte Ossendam 40, 3768CT Soest 035 6014980

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

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

Philip Parlevliet Claroenstekerpad 27 Soest 035 6016096

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

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

Frans Verweij 
(tijdelijke voorzitter)

Pijperpad 50, Soest 035 6019946

Marieke Geerligs Meidoornweg 20, Soest 035 5445084

Joke van Hamersveld Gems 54, Huizen 035 5261360

Jos Kleverlaan Pieter de Hooghlaan 2A, 
Soest 

035 6030554

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

Barbara Vos Kerkpad zuidzijde 57 035-5827505

Organisatie schoolsportdagen

Marga Boeren Schoutenkampweg 36 
Soest

035 6021171

Ria van den Broek Gemshoorn 19 Soest 035 6026259

Mirjam Kortekaas Ericaweg 11 Soest 035 6012448

Henny Pot Hommel 66 Soest 035 6024228

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

Mail naar 
ledenadministratie@avpijnenburg.nl

Bardiensten zaterdagen 2015/2016

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

Sluitingsdatum inleveren kopij:

maandag 7 februari 2016

Kijk voor meer informatie over de verschijningsdata in 
2016 op pagina 8!

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

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

Uitnodiging!
Schrijf ook eens een stukje voor de Stretcher!
Alle bijdragen zijn welkom. We denken aan
• Vooruitblikken op activiteiten
• Verslagen van de diverse jeugd/pupillen kampen
• Wedstrijdverslagen

• Je ervaringen als lid van AV Pijnenburg
• Verhalen over clubactiviteiten
• Je mening of visie over een interessant en actueel onderwerp 

voor AV Pijnenburg.

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

Barhoofd Vrijwilligers Telefoon Vrijwilligers Telefoon

dec 12 Wim van Leek Annemarie Bekker 06 41230895 Tilly Melse 6028287

19 Gerard Boeren Kaj Untersalmberger 06 23333071 ??????

26 KERSTMIS

jan 2 KANTINE GESLOTEN

9 Leo Kortekaas Nelly v d Waal 6018896 Valery Oude Groen 6012383

16 Ton Ruepert Petra Houtman 6029113 Annet Korver 6018633

23 Marga Boeren Annette Steenman 6090808 Gert de Bree 6016118

30 Herman Schoemaker Ilse de Wolf 6023788 Marie Hornung

feb 6 Wim van Leek Joyce Haije 06 42510173 Jolanda Camper 6037397

13 Gerard Boeren José van Dalen 6029134 Jan Schuurman 5880360

20 Leo Kortekaas Nelleke Knopper 6025957 Hilda v d Heiden 6010139

27 Wim van Dijk Nellie van der Boon 6035815 Jos Bloem 06 38062933

mrt 5 Ton Ruepert Carolien Dieters 0346-354036 Tjitske van Vroonhoven 0346-354149

12 Leo Kortekaas Herma Boonstra 6020226 ??????

19 Herman Schoemaker Marianne Verwoert 06 15616453 Fenna Valk 6016096

26 Wim van Leek Ivonne Berenschot 06 39025505 Willy Versteegh 6013156

apr 2 Gerard Boeren Marijke Bax 6019128 Annemarie Bekker 06 41230895

9 Wim van Dijk Anneke Dijkman 6022218 Jacqueline Greven 6037858

16 Ton Ruepert Jacqueline v Harmelen 033 4757031 Yvonne Lip 6024209

23 Leo Kortekaas Ben Mobach 0346 213351 Ardi Brouwer 6019647

30 Marga Boeren ????? Els Kleman 6017814



Stretcher december 2015 - 40 

Koffie € 1,00

Thee € 0,80

Water € 0,50

Cola – Fanta – 7up (blikje) € 1,40

Overige frisdranken (flesje) € 1,20

AA Drink – Chocomel € 1,20

Gevulde koek – Kokoskoek € 0,60

Stroopwafels € 0,80

Chips € 0,90

Mars, Twix, Kit-Kat, Snickers, Maltesers € 0,90

Zakje snoep – zure matten € 0,60

Bier – Radler 0% - Oud Bruin € 1,50

Bokbier – Sylvesterbier (indien leverbaar) € 1,80

Wijn € 1,70 

Gluhwein (indien leverbaar) € 1,30

Prijslijst kantine vanaf 1-1-2016   

Beste leden,

Al jaren worden in de kantine dezelfde consumptieprijzen berekend. De laatste prijsverhoging dateert van 1 januari 
2011. Sedertdien zijn de inkoopprijzen wel gestegen. U kent het wel, de mislukte oogsten op koffieplantages die de prijs 
opdrijven. Ook de BTW-verhoging van 2 jaar geleden en de toenemende alcohol- en frisdrankaccijns heeft u niet in de 
consumptieprijzen van de kantine gemerkt. 
In overleg met het bestuur is besloten met ingang van 1 januari a.s. alle prijzen met een dubbeltje te verhogen. Een prijs-
lijst van de meest gangbare artikelen treft u hierbij aan. 

Wij hopen dat dit u er niet van weerhoudt de gezelligheid in de kantine te mijden.

De kantinecommissie

Aanpassing consumptieprijzen in kantine per 1 januari 2016



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


