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Van de redactie
Omdat we geschoven hebben met de verschijningsdata van de Stretcher ligt er nu al weer
een nieuwe Stretcher voor je. We zijn blij met een nieuwe rubriek voor ons clubblad. The
story of…, waarin aandacht wordt besteed aan een wedstrijdatleet/atlete van AV Pijnenburg.
Richard van Egdom gaat schrijven over hun trainingen en wedstrijden. Wat moeten zij doen/
willen zij doen om iets te bereiken in hun favoriete atletiekonderdeel? Jeroen Verboom is als
eerste aan de beurt. De volgende is hoogspringster Wouke van ’t Klooster.
Etty Drenth is in augustus al 25 jaar trainster bij Pijnenburg. Een goede aanleiding voor Nel
Dijksma om met haar te praten over wat haar beweegt.
Ria van Egdom is in gesprek gegaan met Richard van Egdom, een betrokken atleet en trainer
bij de C- en B- junioren werponderdelen. Richard laat ons een paar Pijnenburgfoto’s zien uit
vroegere tijden.
Gerard van den Berg blikt terug op het afgelopen Pijnenburgjaar en Jur Elzinga kijkt vooruit
naar het EK atletiek 2016. Hij vindt dat je dit niet mag missen!
Op 4 mei wordt traditioneel het bevrijdingsvuur opgehaald uit Wageningen en naar Soest
gebracht. Daar kun je bij zijn! Meer informatie hierover en hoe je je kunt aanmelden vind je
op pagina 23. Aanmelden kan via André van Zadel
Veel leesplezier!
Namens de redactie, Ria Konter
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Van de voorzitter
De jaarwisseling ligt al weer geruime tijd achter ons. Toch wil
ik niet onvermeld laten dat ik met veel plezier terug kijk op een
zeer geslaagde Sylvestercross, met dank aan alle inzet van de
vrijwilligers en mede dankzij het mooie weer. Echter, ook onze
goed bezochte Nieuwjaarsreceptie was wederom een gezellige
en geslaagde bijeenkomst! Met leden, genodigden, sponsoren
etc. blikten we in ontspannen sfeer terug, maar keken ook vooruit naar wat 2016 ons brengen gaat.
Inmiddels zijn we weer volop bezig met een aantal lopende zaken. Het initiatief van de Duinbraaiers, rond het inzamelen van
zwerfafval, gaat zijn vervolg krijgen. Inmiddels zijn afspraken
met de gemeente gemaakt om een deel van de Soester Duinen
vrij te houden van zwerfafval. Van de gemeente ontvangen
wij dan jaarlijks een vergoeding hiervoor. Graag willen we een
ieder oproepen om hier zijn steentje aan bij te dragen. Met
kleine moeite kunnen we met elkaar het gebied rond onze club
eenvoudig schoon houden van zwerfafval!

Aan de update van het Beleidsplan 2020 wordt hard gewerkt.
Enkele overleggen hebben inmiddels plaatsgevonden en er
worden goede vorderingen gemaakt.
In een volgende Stretcher zullen we hier zeker op terug komen. Mocht je alsnog aan deze discussies mee willen doen, je
bent welkom! Meld je aan via scretaris@avpijnenburg.nl
Tot slot wil graag een oproep doen: in toenemende mate zien
we dat al (heel) lang betrokken vrijwilligers het stokje willen
overdragen. Als je je al zoveel jaar hebt ingezet voor onze
club, mag dat uiteraard ook!
Probleem is wel om voldoende nieuwe vrijwilligers te vinden.
Op pagina 9 in deze Stretcher vinden jullie een overzicht van
de vacatures. Mocht je zelf een functie willen vervullen of
iemand weten binnen onze vereniging, geef het door! Het
zou zonde zijn als we activiteiten moeten stoppen omdat we
geen vrijwilligers beschikbaar hebben! Ik reken op ieders inzet
hierbij.
Met sportieve groet,
Evert ten Kate

Column
Geluk
Het jaar is inmiddels al weer vijf weken oud. De gemiddelde temperatuur ligt ver boven normaal en datzelfde geldt voor
de hoeveelheid regen die gevallen is. Bah, wat is het bos nat! En door alle boswerkzaamheden zijn de paden ook nog eens
extra modderig! Je weet als recreant niet meer wat je aan moet trekken. Wel een jasje, òf thermo-ondergoed? Of juist alleen
een jasje maar geen extra thermo? Lange broek of juist driekwart? En dan de schoenen! Gaan we mét of zonder lieslaarzen
het bos in?
Mopper de mopper!!.....
Maar dan, aan het eind van de training…...
Nat, maar voldaan, staan we geduldig in de rij om een warm bakkie koffie of thee te kopen en even alle beslommeringen
achter ons te laten. Wat smaakt die koffie toch lekker na het lopen! En vooral als er dan nog een koekje bij is, is mijn geluk
compleet. Zo eenvoudig kan het gelukzalige gevoel zijn.
Is geluk echt zo eenvoudig?
Ja, geluk zit in de kleine dingen. Het schrijven van een nieuwe column; de eerste voorjaarsbloemen die hun kopjes boven de
grond steken; de vrolijke gezichten van de vaste vrijwilligers achter de bar die ons van koffie en thee voorzien; als je toch al
vies bent gewoon even extra door die modder lopen; droge schone kleren na een heerlijke douche; en de dag die nog voor
je ligt (althans, als je s`ochtends loopt).
Geluk is iedere dag eten totdat je verzadigd bent; geluk is zomaar even een bosje bloemen kopen, gewoon omdat het kan;
geluk is als je in de rij staat voor de kassa met één boodschapje en iemand laat je even voorgaan.
Geluk is de vrijheid van leven, te mogen zijn wie je bent en wat je gelooft.
Geluk, dat vind je niet. Geluk, dat zie je…
Ik wens iedereen veel geluk toe.

Mieke
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Zaterdag 2 januari 2016, Nieuwjaarsreceptie
In de kantine van de Pijnenburgt werd de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie geopend door bestuursvoorzitter Evert ten Kate en zijn
mede bestuursleden. De ontvangst was zoals gebruikelijk zeer
persoonlijk: ieder kreeg al bij binnenkomst een glas heerlijke
champagne aangeboden. Nadat allen van een drankje waren
voorzien, sprak de voorzitter de aanwezige leden toe.
In deze Nieuwjaarstoespraak blikte hij terug op een succesvol
jaar, in al zijn vormen hierin. Met een nieuw beleidsplan waarover de Pijnenburg leden nog hun mening mogen geven, wordt
het in de toekomst voor vrijwilligers helderder hoe hij of zij zich
voor de vereniging dienstbaar kan maken.
Ook sprak Evert over een schoon en milieuvriendelijk atletiekgebeuren in welk kader Rob Kleinegris met zijn atleten, de
Duinbraaiers, elke zondag zwerfafval verzamelt, zoals lege bier
kratten, flesjes, papier e.d., die in het bos en de Duinen door
recreanten worden achtergelaten. Na de Sylvestercross werd
door hen langs het parcours een enorme hoeveelheid afval opgeruimd! Dit initiatief bereikte via het afvalbedrijf RMN zelfs RTL
4 Televisie. In een uitzending kwamen de heer Henk Dillingh
(RMN) en AVP voorzitter Evert ten Kate aan het woord hierover.
Tot slot wenste de voorzitter ieder een gezond en vooral sportief 2016 toe!
De hapjes en drankjes werden wederom verzorgd door actieve
leden van de kantine. Hiervoor uiteraard alle lof!
De avond was vooral gericht op een gezellig samenzijn en dat
was het ook!
Redactrice, Ria van Egdom.

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 te houden.
Door Nordic Walking wordt niet alleen het spierapparaat aantoonbaar 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)!

Maandagochtendtrainingen
Op maandagmorgen worden ook hardlooptrainingen gegeven
voor A- en B-lopers.
Aanvang 9. 15 uur. De kantine en kleedkamers zijn beschikbaar.
De trainingen worden gegeven door:
Anton Gebbink, Frans Jansen en Jos van Keken.
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Winst Maarten Haegens in Sint Nicolaasloop Bunschoten
5 december 2015
In warme, maar zeer winderige omstandigheden wist AV Pijnenburg atleet Maarten Haegens de 15 km bij de Sint Nicolaasloop naar zijn hand te zetten. Met ruim een minuut voorsprong
kwam hij, na 54.26 min. door de wind beuken, winnend over de
streep in Bunschoten.

Op de 10 km mocht ook Wiebke den Broeder met haar bronzen
tijd van 45.02 min. naar het podium. Erik den Ouden kwam met
zijn zevende tijd in 37.39 min. een half minuutje te kort voor de
sprong naar het felbegeerde podium.
Kees Suijkerbuijk

AV Pijnenburg actief bij Wintercup en Koude Polderloop
12 en 13 december 2015
De lange afstand lopers van AV Pijnenburg waren op twee fronten actief.
Zaterdag 12 december stond de Koude Polderloop in Nijkerk op
het programma. Maarten Haegens zegevierde opnieuw, na de
winst van de voorgaande week in Bunschoten, op de 5 km, nu
in 16.34min. Bij de 10 km pakte M40+ Selina van der Vliet de
winst in 41.00min. Erik den Oude pakte de derde plaats in een
keurige 37.10min.
Een dag later, op zondag 13 december, was alweer de tweede
wedstrijd van de Baarnse Wintercup. Door de regen was de
ronde bij camping De Zeven Linden veranderd in een echt
crossparcours met enkele zware modderige stroken.

D-pupil Mike Haase en C-pupil Marit Kleijnen mochten het hoogste treedje van het podium op.
Een treedje lager was de ereplaats voor de zilveren prestaties
van D-pupil Laura Duits, C-pupil Florijn van der Vliet, A-pupil
Merle van Logtestijn en M55+ Theo van de Beek.
Ook Fe Legall Melendez (D-pupil), Iris Rietveld (C-pupil), Mathijs
Kwakman (A-pupil) en Lotte Jacobsen (C-junior) mochten na
hun derde plaats richting het podium.
Bij de 10 km liep senior Jeroen Verboom een ijzersterke
34.08min, goed voor een zesde plaats.
Kees Suijkerbuijk

Toptijden AV Pijnenburg atleten bij kerstloop in Dronten
17 december 2015
Was het in de voorgaande jaren nog bikkelen door de kou en de onvermijdelijke wind in de Flevopolder, dit jaar werden de atleten
getrakteerd op een nazomers temperatuurtje in het uiteraard wel winderige Dronten. Weer eens wat anders om de halve marathon
bij de Kerstloop te trotseren…
Selina van der Vliet, geen liefhebber van de kou, profiteerde
hier bijna maximaal van met haar mooie tweede plaats in
1.28.02 uur.
Bij de mannen was Maarten Haegens uitstekend op dreef. Na
de afgelopen weken de snelheid te hebben aangescherpt, en
met twee overwinningen op de 5 km in Bunschoten en Nijkerk,
haalde hij nu met 1.14.50 ruim twee minuten van zijn PR af.

Ook Erik den Oude kon na 1.22.22 zeer tevreden naar huis. Senior Niek Visser wist het duel met M40+ Maarten Almekinders
in zijn voordeel te beslechten: 1.24.02 tegen 1.24.51. Martin
Stolk kon heel lang mee in het spoor van Selina van der Vliet en
gaf uiteindelijk met zijn 1.28.05 slechts drie seconden toe.
Kees Suijkerbuik

Wouke van 't Klooster op stoom
B-Juniore Wouke van ’t Klooster zit goed op schema voor het NK Indoor
In de voorbereiding sprong Wouke op vrijdag 18 december
alle clubrecords voor het hoogspringen ‘aan flarden’. Met een
sprong van 1,64m werd Wouke derde en daarmee verbeterde
ze haar eigen clubrecord bij de MJB (was 1,53m) én het clubrecord bij de MJA (was 1,51m van Nikki Klarenbeek). En óók het
record van Nikki Klarenbeek bij de Senioren (1,55m) is daarmee
door Wouke verbroken!
Maar de koek was nog niet op! In hetzelfde weekend trad

Wouke aan bij de Try-Out Games in Apeldoorn. Hier won ze met
afstand het hoogspringen bij de Meisjes B-junioren met een
hoogte van 1,68m!
Alle pijlen zijn nu dus gericht op deelname aan het NK Indoor in
Apeldoorn op zaterdag 20 februari voordat we aan het baanseizoen 2016 beginnen. Daar is het doel: Deelname aan het NK
Junioren in Breda.
Rob Land
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Kersttraining pupillen
Op vrijdag 18 december was er voor de pupillen van AV Pijnenburg een speciale Kersttraining.
De kinderen hadden hun Kerstmuts opgezet en hun zaklamp
meegenomen, want het baanlicht ging niet aan.

De A-pupillen hebben allen Kerstkransjes in de bomen gehangen terwijl de B/C en D pupillen begonnen aan de warming-up.
Nadat alle kransjes waren opgehangen, mochten de jongste
pupillen het donkere bos in om de kransjes te zoeken.
Sommige kinderen waren daar heel handig in en kwamen vol
trots met de gevonden kransjes naar de trainers.
Op het laatst hebben de A-pupillen nog meegeholpen om de

resterende kransjes weer terug te vinden.
Daarna ging de hele groep terug naar de kantine, waar de
jeugdactiviteitencommissie lekkere koekjes en limonade klaar
had staan voor de kids.
Voor de ouders was er glühwein.
En het bleef nog lang gezellig die avond………….

Henny Pot

Winst voor Selina van der Vliet en jarige Marit Kleijnen bij
BAV-Wintercup. 24 januari 2016
Bij de laatste wedstrijd van de BAV-Wintercup bij de Baarnse
camping ’De Zeven Linden’ pakte de jarige Marit Kleijnen (MPC)
de dagwinst én de winst in het overall klassement.

Brons was er voor Merle van Logtestijn (MPA-1), Diederik van
der Vliet (JPA), Mirthe Heinen(MPA-2), Fé Legall Melendez
(MPD) en Florijn van der Vliet (JPC).
Kees Suijkerbuijk

Mooie resultaten voor de pupillen van AV-Pijnenburg bij
de BAV-Wintercup!
Op deze foto 8 van 10 kinderen die op het podium stonden bij
het overall klassement met de BAV wintercup.

Mari Kleijnen (midden) en Iris Rietvelt (rechts)

Dit voorbeeld werd gevolgd door V40+ Selina van der Vliet die
haar 10km in 42.40 voltooide.
MPD Laura Duits en JPD Mike Haage miste met hun tweede
plaats net de dagwinst maar werden wel eerste in het overall
klassement.
Achter Marit Kleijnen behaalde Iris Rietvelt het AV Pijnenburg
succes bij de MPC compleet door als tweede te eindigen in het
dag- en overall klassement.
Bij de korte cross was er driemaal zilver voor de C-junioren Lucas Stolk en Lotte Jacobsen en neo-senior Sandra van der Grift.
Op de lange cross 10km was er een mooie tweede plaats voor
M55+ Theo van de Beek in 41.54. Bij de senioren was Jeroen
Verboom met zijn snelle 34.31 goed voor de vierde plaats.

Vooraan van links naar rechts: Laura Duits (1e bij Dpup), Florijn
van der Vliet (3e bij Dpup), Fe Legall Melendez 2e bij Dpup);
Achteraan van links naar rechts: Diederik van der Vliet (3e bij
A1-pup), Merle van Logtestijn (2e bij A1-pup), Mirthe Heinen 3e
bij A2-pup), Mathijs Kwakman (3e bij A2-pup) en Mike Haage
(1e bij D-pup). Op deze foto ontbreken (de jarige) Marit Kleinen
(1e bij C-pup) en Iris Rietveld 2e bij C-pup.
Barbara Vos
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AV Pijnenburg C-junioren hebben goed gepresteerd tijdens
de officieuze Nederlandse C-juniorenKampioenschappen
Zondag 24 januari zijn we onder leiding van Evert Wijers en
met een aantal ouders als zorgzame begeleiders naar de Omnisport sporthal in Apeldoorn gegaan voor de jun.C Spelen.
Het niveau van de C1 en C2 is landelijk bijzonder hoog en ons
doel was om met zoveel mogelijk PR’s naar Soest terug te
keren.
Tot onze verrassing waren er twee onderdelen waar zelfs een
hoge klassering werd behaald: Mathijs van Wessel kwam 2 cm.
te kort om de finale van het verspringen te halen. Hij verbeterde met een resultaat van 4.76m. wel zijn PR.
Ook het estafetteteam MC met Anika Northausen, Milou van ‘t
Land, Maritte de Ruiter en Dawy Jipat scoorde met een vijfde

plaats in een veld met vijftien ploegen zeer goed. Vooral hun
goede wissels hebben daartoe bijgedragen.
Persoonlijke records waren er voor:
Merijn Keerens: 60m. horden JC1, 11.65 sec(was 11.71sec).
Maritte: 60m. MC2, 8.95 sec.(was 9.07 sec).
Dawy:60m. MC2, 9.27 sec.(was 9.28 sec)
Anika: 60m., 9.08 sec.(was 9.32 sec)!
Al met al waren de twee jongens en vier meisjes het er over
eens dat het een fijne en vooral
leerzame dag was geweest!
Evert Wijers

Indoorrecord voor Stef Ploeg
Zondag 24 januari werden in Apeldoorn de nationale C-spelen
Indoor gehouden. Op de 1500 m. wist C-junior Stef Ploeg het
clubrecord op de 1500 m. ruim te verbeteren. Met zijn tijd van
5.09.39 min. was hij ruim 20 seconden sneller dan de oude
recordhouder Lucas Biesterveld die een tijd van 5.29.71 min.
liep.
Richard van Egdom

PR's en clubrecord
Tijdens indoorwedstrijden, gehouden op 24 januari 2016, in
de Omnisport indoorhal in Apeldoorn heeft Menno Blom op de
60m. Mannen het clubrecord verbeterd tot 7.26 sec.
Het oude record stond op 7.33 sec. van Marco Jansen.
Ook de C junioren Mathijs van Wessel en Merijn Keerens heb-

ben weer PR’s verbeterd tijdens indoorwedstrijden in Utrecht:
Mathijs liep de 60m. in 8.67 sec (was 8.70 s.) en sprong
4.89m(was 4.76m). Merijn verbeterde zich bij de 60m. horden
tot 11.27 sec(was 11.65 s.) en sprong 4.19m. ver.
Evert Wijers

Stretcher februari 2016 - 10

Sneeuw op de atletiekbaan van AVP?
Het baanveegteam gaat direct aan de slag!
Op verzoek van de baanatleten en hun trainers heeft AV Pijnenburg vorig jaar een baanveegmachine aangeschaft om in
geval van sneeuw de rondbaan snel weer sneeuwvrij te kunnen
maken en daarmee beschikbaar te houden voor trainingen.
N.B. Met de baanveegmachine kunnen ook bladeren weggeblazen worden.
Acht atleten hebben hun medewerking aangeboden om, wanneer nodig, snel actie te ondernemen om de baan sneeuwvrij
te maken en te houden.
De acht atleten/lopers van het baanveegteam zijn (extra vrijwilligers zijn natuurlijk altijd welkom!):
•
Rik Barlo (junior)
•
Thijs Köllmann (junior)
•
Luc van Wessel (junior)
•
Jasper Smits (senior)
•
Bart Eigenhuis (master)
•
Rahel Bellinga (master)
•
Tugrul Sahin (master)
•
Ruud Ambags (master)
Belangrijke zaken
Om de verse sneeuw te kunnen verwijderen door een blazer
met hoge luchtsnelheid is het van belang dat de verse sneeuw
niet wordt belopen. Door het lopen op verse sneeuw vindt er

een verandering van samenstelling plaats en is verwijdering
van de belopen sneeuw niet meer mogelijk. Dit zou tot gevolg
hebben dat de baan voor enige tijd niet goed voor trainingen
beschikbaar is, zoals in het verleden meerdere keren helaas het
geval is geweest.
Het verzoek namens het baanveegteam is aan allen die de
rondbaan en het middenterrein voor trainingen gebruiken, de
rondbaan niet te betreden bij aanwezigheid van sneeuw totdat
de sneeuw is geruimd. Er zullen bij sneeuw rond de baan enkele borden worden geplaatst waarop staat "Bij sneeuw verboden
de atletiekbaan te betreden!".
Verder is van belang:
•
Als het blijft sneeuwen, heeft het vegen van de baan geen/
weinig zin. Betreden van de baan mag dan niet.
•
Er wordt alleen geveegd als het gaat ophouden met sneeuwen.
•
Niet alle banen worden steeds geveegd. Maar bijvoorbeeld
alleen de drie binnenste banen.
Meer informatie is verkrijgbaar bij de contactpersonen/coördinatoren:
•
Jan Veen: 06-20369442, skipke@kpnplanet.nl.
•
Edgar Cukier: 06-29508919, edgar.cukier@gmail.com.

It’s lonely at the top
Om clubkampioen te worden moet je een natuurtalent zijn.
Maar dat is niet genoeg. Je zult er ook flink en goed voor moeten trainen. Misschien periodiseer je met behulp van de trainer
en trainingsprogramma’s om optimaal aan de start te verschijnen bij de clubkampioenschappen.
En dan is daar de dag. Vroegtijdig en een beetje zenuwachtig
begeef je je naar het startvak en probeer je vooraan te kunnen
starten. Je doet je best om zelfverzekerd in het rond te kijken,
want zo straal je de winnaarmentaliteit uit. Maar ondertussen
kijk je ook stiekem om je heen om de concurrentie in te schatten.
Maar wat ontdek je?
Je bent de enige deelnemer in jouw categorie. Da’s gek !
Binnen AVP zijn er toch minstens 10 kandidaten die jou in je
klasse kunnen beconcurreren?
Nou, dat wordt een makkie. De winnaar staat al vast, maar
deze clubkampioen is misschien tegelijkertijd de laatste aan de
finish in zijn categorie.

Het is dus inderdaad eenzaam aan de top.
Een gek verhaal hè?
Helaas geen verzinsel. Bij AVP gebeurt dit vaker bij de senioren
en masters. Van de acht categorieën (mannen en vrouwen)
doen er totaal gemiddeld bijna veertien lopers mee.
Meedoen betekent dus bijna altijd een medaille. Een medaille
met inscriptie “1e Prijs” , terwijl er net zo goed had kunnen
staan “Laatste” of “ op-één-na-laatste”.
En dan te bedenken dat er veel vrijwilligers voor jou aan het
werk zijn of zijn geweest om een spannende en eerlijke strijd
mogelijk te maken opdat juist de snélste loper in zijn categorie
de clubkampioen is.
Meedoen is belangrijker dan winnen.
Dus, iedereen die niet meedoet, laat anderen een beetje in hun
hemd staan. Zowel de lopers, als vrijwilligers en toeschouwers.
Kees van den Eshof
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The story of .........
Een nieuwe rubriek in ons clubblad, waarin we elke keer een wedstrijdatleet/atlete van AV Pijnenburg in de belangstelling zetten.
Geen verhaaltje over wat hun favoriete TV serie is, hun favoriete eten etc., maar meer gericht op hun trainingen en wedstrijden:
Wat zij ervoor moeten/willen doen om iets te bereiken in hun favoriete atletiekonderdeel.
We beginnen met een middenafstand loper die deze winter
opmerkelijke resultaten behaalde bij cross- en wegwedstrijden
in de regio, namelijk Jeroen Verboom. Zijn winterseizoen begon
goed met een top tien plaats bij de Maple Leaf-cross te Hilversum op 1 november.
Een week later verbeterde hij zijn p.r. op de 10 km in Nunspeet
(33.25 min). De 10 km Vlassakkers-cross in Amersfoort werd
door hem gewonnen en bij de BAV-cup en Florijnloop wist hij
ook zich bij de top 10 te plaatsen.
Zijn winterseizoen moet uiteindelijk zijn climax vinden bij het
NK. 10 km te Schoorl in februari, waarna hij dan met de voorbereiding van het baanseizoen begint.

Plannen voor de toekomst
De plannen voor de nabije toekomst (lees deze zomer) omhelzen verbeteringen van zijn persoonlijke records, deelname aan
het NK. baan te Amsterdam, waar hij vorig jaar ook al startte
op de 1500 m. De , zeer scherp staande, clubrecords van AV
Pijnenburg zullen op termijn zeker in zicht komen.
Richard van Egdom

Wat doet hij er allemaal voor?
Jeroen heeft een jaartrainingsprogramma dat verdeeld is in zes
perioden. Elke periode heeft een speciaal accent op een bepaalde soort training. De trainingen zijn afwisselend, zoals progressieve duurlopen, blokduurlopen, vlakke duurlopen met interval
op het einde, berg-/heuveltrainingen, tempo- en intervaltraining
op de baan en daarnaast kracht- en rompstabiliteitsoefeningen.
Per week komt dat gemiddeld uit op vijf á zes trainingen met
een kilometertotaal van 70-90 km. Zijn trainingen zijn geïnspireerd (niet gekopiëerd) op het Nike-Oregon-project van
voormalig marathon loper Alberto Salazar, die nu o.a. Mo Farah
onder zijn hoede heeft. Rode draad bij deze methode is de
opbouwende snelheid bij alle trainingen.
Staat van dienst
Jeroen heeft al een mooie staat van dienst bereikt met het
lopen. Hij begon bij AV Triathlon in Amersfoort. Daar wist hij
zowel bij de B-junioren als A-junioren tweemaal een bronzen
medaille op het N.K. te behalen (800 m. en 1500 m.). De loper
uit Hoevelaken wist al een flink aantal overwinningen te boeken
bij regionale wedstrijden en ook op de baan is hij een van de
snelste regiolopers (hij wist ook de Amersfoortse Baancompetitie te winnen!).
Zijn persoonlijke records zijn: 800m., 1.55.9 min.; 1500 m., 4.04
min.; 3000 m., 9.05 min.; 5000 m., 15.48 min. en 10 km., 33.25
min.

Jeroen Verboom
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Agenda Loopevenementen:
februari – juni 2016
We zijn weer in februari aangeland. De 35e Sylvestercross is
net als de BAV Wintercup alweer even verleden tijd. We kijken
alweer uit naar de lente. Hoewel de winter misschien nog moet
komen. Er staat in ieder geval genoeg loopplezier op het programma. Maak je eigen keuze en … geniet!
De Hoogtepunten ‘in de buurt’ even op een rijtje:
Zo. 6 maart ’16

Trappenbergloop in Huizen

Zo. 13 maart ’16

Veluwepoortloop in Nijkerk

Zo. 20 maart ’16

Spiegelplasloop in Nederhorst den Berg

Za. 9 april ’16

Geinloop in Driemond

Za. 16 april ’16

Ladies Run in Hilversum

Zo. 17 april ’16

Hilversum City Run

Za. 23 april ’16

De Halve van Nijkerk

Za. 7 mei '16

Athletics Soest Like Never Before

Wo. 11 mei '16

Blauwe Paaltjes Loop

Zo. 22 mei ’16

Wallenloop in Naarden

Zo. 5 juni ’16

DrieDorpenloop in Kortenhoef

Vr. 17 juni '16

Soester Loopgala

Zo. 26 juni ’16

Vechtloop in Weesp

Zie ook 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 jun. 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 jun. BCD

za. 1 okt.

Clubkampioenschappen baan masters/senioren/junioren
en pupillen

Gerard van den Berg
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Uitnodiging aan alle atleten van Pijnenburg
Nederlands kampioenschap masters op de baan bij Altis op 11 en 12 juni

Nederlands
Kampioenschap
Masters

Welkom,
11 en 12 juni 2016,
in Amersfoort!

2016

Een aantal praktische punten.
Deelname staat voor iedereen open vanaf 35 jaar die in bezit is
van een wedstrijdlicentie van de atletiekunie. Vijfendertig is de
leeftijd dat je toetreedt tot de masters. Er zijn vijfjaars categorieen. 35-39, 40-44, etc- tot aan ? - geen grens. Onlangs liep er
in Polen bij de Europese kampioenschappen een atleet van 104
jaar. Mocht je mee willen doen maar nog geen wedstrijdlicentie
hebben, vraag deze licentie dan z.s.m. aan bij de ledenadministratie.
Nogmaals, er gelden geen limieten voor deelname. Wel zijn er
tijdslimieten voor het behalen van een medaillle. Bijvoorbeeld:
stel dat de tijd van de winnaar van de categorie 50-54 jaar op
de 1500 meter boven de 4:54 uitkomt, dan is hij wel eerste
maar ontvangt geen gouden medaille omdat de limiet voor deze
categorie 4:54 is.
Niet vergeten mag worden dat ook de technische nummers
onderdeel zijn van dit kampioenschap. Hoogspringen, polstokhoog, speerwerpen, etc. Allemaal prachtig om te zien. Ook voor
deze onderdelen gelden geen limieten voor deelname.

Kijk voor alle informatie op www.altisnkmasters.nl

Atletiekbaan Schothorst – Amersfoort / Organisatie: Atletiekvereniging Altis

Mogelijk weten jullie al dat op 11 en 12 juni a.s. de Nederlandse Kampioenschappen op de baan voor masters plaatsvinden in
Amersfoort. Een organisatiecomité van Altis is volop bezig met
de voorbereidingen. Het bestuur van Pijnenburg heeft toegezegd zonodig ondersteuning te geven in de vorm van jurering.
Altis is hier heel blij mee, want er zijn veel vrijwilligers en juryleden nodig op die twee dagen.
Vanzelfsprekend hoopt Altis op een groot aantal deelnemers.
Daarbij mogen de atleten van Pijnenburg zeker niet ontbreken.
Door velen wordt gedacht dat zo'n kampioenschap er alleen
is voor de heel snelle lopers. Dat is een misvatting. Er gelden
geen tijd- of snelheidslimieten voor deelname. Uiteraard wordt
er op dit prachtige evenement ook hard gestreden om de fel
begeerde medailles. Maar dat is niet het enige wat telt. Het
meedoen aan dit kampioenschap is al een geweldige ervaring.
Met een groep van je eigen leeftijdscategorie vanuit de callroom naar de startlijn te worden gebracht is iets wat je alleen
maar bij een kampioenschap meemaakt. Eén voor één worden
afgeroepen om achter de startlijn te worden geplaatst…. Ja,
dan voel je de gezonde spanning komen. En dan het startschot,
weg is alle spanning. Aanmoedigingen langs de baan, het volgen van je rondetijd op de klok, het luisteren naar de speaker
die de stand doorgeeft, etc.

Laat deze kans niet aan je voorbijgaan.
Altis nodigt iedere master van Pijnenburg uit, dus ook al degenen die niet normaal gesproken niet aan baanatletiek deelnemen, zich in te schrijven voor dit Nederlandse kampioenschap.
Kom zelf ervaren hoe mooi zo'n westrijd kan zijn! Het is een
prachtige kans om mee te doen nu het zo dichtbij is. Laten we
er met uw deelname en ondersteuning een groot evenement
van maken en de masteratletiek nog eens extra op de kaart te
zetten. U zult ook ervaren dat door deelname ook de Europese
Kampioenschappen in Amsterdam die in juli zullen plaatsvinden, intenser zullen worden beleefd. Eigen wedstrijdervaring
op de baan brengt met zich mee dat de baanatletiek een stuk
dichterbij komt.
Wat zou het mooi als alle banen bij alle categorieen (dus ook bij
de 70+ers) volledig bezet zijn bij de start van de 400 meter. Of
dat er twintig of meer 45+ers moeten gaan strijden voor een finale plaats op de 800 meter. Mooi om te zien voor de toeschouwers, maar nog mooier om zelf aan de start te staan terwijl uw
(klein-) kinderen langs de baan staan om u aan te moedigen.
Als master-atleet kan je laten zien dat atletiek een prachtig
sport is die je vitaal houdt. Je hebt een voorbeeldfunctie.
En als je niet mee doet, maar je zou wel graag bij dit evenement aanwezig zijn, blokkeer dan alvast je agenda voor 11 en/
of 12 juni en kom kijken. De toegang is gratis. En wil je het van
heel dichtbij beleven, dan kan je je ook opgeven als vrijwilliger
bij het organisatiecomité. Je gaat dan prachtige dagen beleven.
Op de site www.altisnkmasters.nl vind je alle informatie over
deze kampioenschappen (contactadressen organisatiecomité,
opgeven voor maandelijkse nieuwsbrief, etc.
Cees Stolwijk
Altis
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Fitstart 2016 start op 2 april bij AV Pijnenburg.
De jaarlijkse FitStart van AV Pijnenburg is een vertrouwd concept: beginnende hardlopers kunnen op verantwoorde én gezellige wijze samen trainen om binnen drie maanden hun conditie
te verbeteren en te werken aan een gezonde leefstijl. Dit kan
allemaal bij AV Pijnenburg, waar natuurlijk altijd iedereen in
beweging is!
Enthousiaste en deskundige trainers staan weer klaar om ook in
2016 een FitStart te organiseren. Deelnemers aan deze FitStart
kiezen voor twintig energieke trainingen waarin voldoende
conditie wordt opgebouwd waarmee je aan het eind van de rit
je doel kunt halen. Ons doel is om in je eigen tempo twaalf tot
twintig minuten zonder onderbrekingen ontspannen hard te
lopen.
De FitStart wordt op twee verschillende niveaus (normale
opbouw en iets rustiger opbouw) aangeboden. Kortom, voor
iedereen die in beweging wil komen een unieke kans om in de
buitenlucht in de prachtige natuur van Soest actief te zijn!
De FitStart is bedoeld voor beginnende lopers; mensen die de
laatste jaren weinig aan sport hebben gedaan en op een actieve
en vooral leuke manier aan hun conditie willen gaan werken.
Maar ook na lange afwezigheid door bijvoorbeeld een blessure
kan het goed zijn om weer bij de basis te beginnen.
In het trainingsprogramma is ook veel aandacht voor oefeningen, loop- en lichaamshouding, schoenen, kleding e.d. Maar
daarnaast is het natuurlijk ook heel gezellig, lekker samen
met je loopmaatjes op pad. En dat allemaal onder deskundige
begeleiding.
De FitStart-trainingen zijn twee keer per week, op dinsdagavond
van 19.00 tot ± 20.30 uur en zaterdagochtend van 9.00 tot
± 10.30 uur, te beginnen op zaterdag 2 april. De afsluitende
training is op woensdag 7 juni. Daarna is er de mogelijkheid om
voor een gereduceerd tarief lid van AV Pijnenburg te worden
tot eind 2016. Alle trainingen starten bij het clubgebouw van
AV Pijnenburg aan de Wieksloterweg o.z. 10. Deelname aan
de twintig trainingen van de FitStart kost slechts € 50, - per
persoon.
Enthousiast geworden? En in tien weken lekker leren hardlopen? Aarzel dan niet langer en meld je aan! Dat kan uitsluitend
via de website www.avpijnenburg.nl. Hier vind je ook alle
verdere relevante informatie.
Leden van AV Pijnenburg, zegt het voort, zegt het voort! Maak
als ambassadeur van onze sport een ander enthousiast. Tijdens
de eerste weken is na overleg tussentijdse instroming bij de
FitStart mogelijk.
Jur Elzinga,
Coördinator FitStart 2016

FitStarters in verantwoorde actie

Veel plezier bij FitStart 2015
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Terugblik op AVP-jaar 2015
Het jaar 2014 werd traditioneel afgesloten met de RABObank Sylvestercross. Voor de eerste keer was het goede doel ‘De Regenboogboom’. Opbrengst bijna € 3000,-. Met meer dan 3700 inschrijvingen en ruim 3300 deelnemers gingen de organisatie en de
ruim 200 vrijwilligers goedgemutst en voldaan het nieuwe jaar (2015 dus) in. Een beter begin was haast niet mogelijk.

Januari
Bij de tweede cross van de BAV Wintercup in januari 2015 werd
door AVP-ers vijf keer winst behaald. Florijn van der Vliet (Dpup.), Ralph Karsten van der Vliet (A-pup.), hun moeder Selina
van der Vliet (Master), Merle van Logtestijn (B-pup.) en Roos
Wortel (A-pup.) waren de winnaars. Dat gebeurde allemaal op
een heel nat parcours, het gevolg van overvloedige regenval in
de dagen ervoor.
Op 18 januari behaalde Rik Barlo bij de Nationale C-spelen, het
officieuze Nationale Kampioenschap en voor junioren het hoogtepunt van het Indoorseizoen, een vijfde plaats. Hij verrichte deze
prestatie (12.50 meter) in de finale van het onderdeel Kogelstoten.
Februari en maart
Op 8 februari vond de ‘Dertig kilometer van Schoorl’ plaats.
Selina van der Vliet werd daar tweede bij de Masters 40+ in
2:13:11. Bart Eigenhuis werd zesde in de tijd van 1.58:42. Op 15
februari deed Titus Blom als enige AVP-er mee aan het NK Indoor
voor Masters.
Op 28 februari en 1 maart vonden in Apeldoorn voor de zevende
keer de Nederlandse Indoor Atletiek Kampioenschappen plaats.
Er waren vier AVP-ers actief, te weten: Nienke Blom (B-jun) op
de 60 m. sprint, Willem Jan Eil (A-jun) op hetzelfde nummer,
Menno Blom (A-jun) op de 60 m. en 200 m., en Robin Abrahamse
(B-jun) op de 200 m. De laatste twee verbeterden beiden hun PR
op de 200 meter.
Rob Land trad in deze periode aan als Communicatiefunctionaris
en ging zorgen voor onder meer de nieuwe digitale AVP- Nieuwsbrief. Naast de website een nieuwe digitale mijlpaal voor AV
Pijnenburg.
Op 7 maart kon AVP de volgende Nederlandse Kampioen noteren:. Tijdens
de Ned. Studenten Kampioenschappen
in Apeldoorn (Omnisportcentrum) won
Susanne van der Hoeven met een HinkStapSprong van 11.12 m. Menno Blom
behaalde daar een fraaie derde plaats bij
het Verspringen met een sprong van 6.35
m. Nikki Klarenbeek viel net buiten de
prijzen op de 800 m. met een vijfde plaats in 2:26:92 minuten.
Bij het Kogelstoten werd zij tiende met een PR van 9.76 m.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering werden de Bestuursstructuur en het Huishoudelijk Reglement gewijzigd. Ook werd
kenbaar gemaakt dat er diverse vacatures in de Commissies
en het Bestuur zijn. André van Zadel (TCRL) en Edgar Cukier
(WOC) werden tot Lid van Verdienste benoemd.
Op 28 maart startte een nieuwe Fitstart. Zestig deelnemers
meldden zich voor het Hardlopen en het Nordic Walking.
Uiteindelijk zijn er na afloop vijftig deelnemers doorgegaan als
lid van AVP.
April
In de maand april formuleerde de Jeugdcommissie haar
kijk op de Jeugdatletiek, leeftijdscategorie 6 t/m 19 jaar.
De Commissie wil een compleet sportaanbod, dus met alle
atletiekonderdelen, aanbieden aan de jeugdleden. Het aantal
jeugdleden was op dat moment 166. Deze maand werd er ook
een oproep in de Stretcher gedaan voor Juryleden voor het EK
2016, dat in Amsterdam gaat plaatsvinden. De mascotte van
het EK 2016 is ‘Adam’.
Op Tweede Paasdag (6 april) startte Bart Eigenhuis om
04.35 uur in Den Burg op Texel voor zijn 120 km–loop op het
eiland. Na 11 uur en 28 minuten finishte hij als zesde ‘overall’
deelnemer. Een waarlijk prachtige ultraloopprestatie. Óók in
april won Bart Eigenhuis bij de Masters 45+ de Scheveningen–
Zandvoort Marathon. Een wedstrijd die 100% strand én 100%
tegenwind garandeert.
Op 18 april bestond het Powerwalken bij AvP … 20 jaar! Een
mooie mijlpaal.
Vanaf 22 april gingen voor de zoveelste keer de Schoolsportdagen van start. In totaal zouden zeventien scholen t/m 8 juli
hun sportdag op het AVP-complex houden.
Rik Goethals won de Kwart
Marathon van Rotterdam. Hij
deed over de iets te lange
afstand (10,8 km i.p.v. 10,524
km) 35:57 minuten. Selina van
der Vliet won ongeveer tegelijkertijd bij de Masters 40+
de Marathon van Enschede.
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Zij deed dit in de tijd van 2:59:12, wat nèt geen clubrecord
betekent.
Verder deed het BAAS Running Team van zich spreken. Zij zetten steeds meer aansprekende resultaten neer.

Kogelstoten met een worp van 6.07 m. en Roos Wortel flitste op
de 60 m. in 9.19 sec. naar de derde plaats.

Mei
In mei vond traditioneel de Bevrijdingsloop vanuit Wageningen
naar Soest plaats. In
2015 vierden we hiermee 70 jaar Bevrijding.

Op 9 mei ging het BAAS-Team verder met het behalen van successen. Zij wonnen toen de Eemmeer-Estafetteloop rond het
Gooimeer met de start én de finish in Spakenburg. De tijd van
de lopers Vincent Hofmann, Rik Goethals, Timo van de Beek,
Jeroen Verboom en BAV-er Stefan Leeflang was 2:53:29.
Op 14 en 15 mei waren diverse AVP-ers actief tijdens de Nederlandse Studenten Kampioenschappen in Eindhoven. Daar werd
tweemaal Brons gehaald. Nikki Klarenbeek deed dat op de 400
m. (66.31 sec.) en Susanne van der Hoeven bij het Speerwerpen (38.12 m.). Verder was er een aantal TopTien –posities:
Nikki Klarenbeek werd vijfde bij het Kogelstoten (10.37 m.)
en zesde bij het Speerwerpen (35.15 m.). Anke Suijkerbuijk
behaalde een zesde plaats op de 400 m. (63.38 sec.) en Menno
Blom werd vijfde op de 100 m. (11.43 sec.). Wik Breure tenslotte werd achtste bij het Kogelstoten (11.04 m.) en negende
bij het Discuswerpen (31.67 m. ).
Nikki Klarenbeek pakte later de winst
op het NK Studenten Meerkamp in
Wageningen. De klassieke Zevenkamp
werd, doordat het programma op één
avond werd afgewerkt, ingekort tot
een VierKamp. Met de 100 m. in 13.46
sec, een Verspringresultaat van 4.95
m., een Speerworp van 37.18 m. en de
800 m. in 2:27.85 min. werd zij met een
puntentotaal van 2570 punten Nederlands Kampioen Studenten
Meerkamp. Dewi Posthuma behaalde met een puntentotaal van
1868 punten de vierde plaats, slechts 23 punten achter nummer drie!
Juni
Begin juni gingen Marijke Schut en
Alida Boks een andere uitdaging aan.
Zij overwonnen tweemaal de Alpe
d’Huez onder het motto ‘Opgeven is
geen optie’. Zij haalden zo samen €
10.000,- aan donaties op voor het
KWF !
Op 7 juni vonden op het AVP-complex de Nationale A-Games
plaats. Maar liefst tweehonderd jonge atleten van tweeëntwintig verenigingen bonden de strijd met elkaar aan. Twee AVP-ers
vielen in de prijzen: Dionne Eichhorn werd tweede bij het

Op 13 juni was een aantal Masters erg succesvol tijdens het NK
Masters 2015 in Zierikzee: Goud was er voor Vincent Hofmann
op 1500 m. en Zilver op de 800 m.
Brons werd behaald door Arnout Salomé op de 1500 m. en door
Maarten Haegens op de 5000 m.
AV Pijnenburg had eind juni in totaal 875 leden.
Juni was ook de maand dat Dafne Schippers voor het eerst door
de 11 sec. grens heen brak op de 100 m.Sprint (10.93 sec). Zij
deed dat in Hengelo tijdens de Fanny Blankers Koen- Games. In
juli bereidde zij zich voor op het WK Atletiek in Peking.
Augustus
Zo kon Dafne Schippers in augustus scoren op de 100 m. en
200 m. Nadat zij op de 100 m. in 10.81 een tweede plaats had
behaald, pakte zij op de 200 m. in een zeer spannende race
zelfs het Goud met een tijd van 21.63 sec.! Daarmee bewees zij
de Ned. Atletiek een enorme dienst.
September
In september werd er een begin gemaakt met het updaten van
het AvP Beleidsplan 2016 – 2020. Daartoe werd een ‘Mission
Statement’ geformuleerd en een ‘SWOT-analyse’ uitgevoerd.
Uiteindelijk moet dat leiden tot een nieuw concept Beleidsplan.
De leden van AVP worden uitgenodigd hierover mee te denken.
De vacaturelijst van AVP werd inmiddels uitgebreid met de functie van Leo Kortekaas, de organisator van de AVP Bosmarathon,
die er na tien jaar een punt achter zette. De zestiende editie op
11/10 was zijn laatste.
Op 25 en 26 september vond in Amsterdam het NK Estafettes
plaats. Daar
werd de Dames 4x 100
meterploeg
gediskwalificeerd.
Op de 4x 400
m. sloegen
Anke Suijkerbuijk, Nikki
Klarenbeek, Dewi Posthuma en Zoëy Posthuma echter terug
en pakten zij in 4:10.23 min. het Zilver. Met Susanne van der
Hoeven i.p.v. Anke Suijkerbuijk werden zij op de 4x 200 m. in
1:48.94 vierde, nét naast het podium dus.
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Oktober
De tweede zondag van oktober was de dag van de zestiende
Pijnenburg Bosmarathon. Als Bart Eigenhuis (PR met 2:58:42)
zich niet had laten kloppen door Cornelis de Stigter (2:56:58),
dan zouden alle Marathon-afstanden gewonnen zijn door Pijnenburgers !
Erik den Oude won de 31,5 km (drie ronden) in 2:08:43; Maarten Haegens won de Halve Marathon (twee ronden) in 1:17:12
en Arnout Salomé werd eerste op de Kwart Marathon (1 ronde)
in 38:38 min.

Nog diezelfde week deed Bart Eigenhuis in Andalusië mee aan
de Frontura Trail (83 km) met 2750 hoogtemeters. Dit om
de laatste twee punten (van de benodigde negen punten) te
bemachtigen voor een plekje in de ‘Ultra Trail du Mont Blanc’,
waarvoor overigens moet worden geloot.

December
Bijna een maand later, op 31 december, stond de 35e Rabobank
Sylvestercross op het programma. Door het zachte en rustige
‘herfstweer’ mocht de Sylvestercross zich in een enorme belangstelling verheugen. Maar liefst 3985 deelnemers hadden zich
ingeschreven. Uiteindelijk werden er 3685 lopers geregistreerd.
De organisatie werd wel met een Mega-probleem geconfronteerd: Een mannelijke deelnemer aan de Prestatieloop kreeg
in het bos een hartstilstand. De op het parkoers aanwezige
Medische Hulp reageerde, net als andere deelnemers die het
zagen gebeuren, zeer adequaat met de aanwezige medische
apparatuur. Snel werd begonnen met het reanimeren en 112
werd gebeld. Twee ambulances waren zeer snel ter plaatse. In
de latere evaluatie werd gemeld dat het slachtoffer in het UMC
Utrecht is geopereerd en niet minder dan vijf bypasses heeft
gekregen. Gelukkig gaat het weer goed met deze overigens
zeer geoefende loper!

Op 11 oktober ging dan eindelijk het 25 jaar oude Marathon
Clubrecord van Henny Pot eraan. Selina van der Vliet werkte
de Marathon van Eindhoven af in 2:56:33 en verbeterde zo het
record met bijna twee minuten. Zij werd daarmee tweede bij de
Masters 40+.
November
Op 28 november vond bij AvP weer de Regionale Jeugdcross
voor de Regio Noordwest Nederland plaats. Met Start en Finish
in de Lange Duinen. Er hadden in totaal maar liefst 935 deelnemers van achttien verenigingen zich ingeschreven. In totaal
werden de atleten in zeventien deelnemerscategorieën weggeschoten voor hun cross door de bossen en het zand. Alles verliep als gepland. Slechts één voorval, een loslopend paard, dat
zijn berijdster in het aangrenzende bos had afgeworpen, had
een probleem kunnen worden. Gelukkig was dit niet het geval.

Gerard van den Berg
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C.B.W…………………..(?)
C.B.W.. wat? Schrik niet, beste Pijnenburgers! Het is geen C.J.I.B. = Centraal Justitieel Incassobureau / verkeersboetes dus, ook
geen C.B.R. = Centraal Bureau Rijvaardigheid / rijbewijzen maar C.B.W. staat voor Commissie Baan Wedstrijden! Een nieuwe commissie binnen onze vereniging.

Startfoto van alle meisjes junioren 2e jaars C leeftijd 14-15 jaar

In het verleden viel deze groep onder de W.A.C. (Wedstrijd Atletiek Commissie), maar sinds kort is zij zelfstandig opererend.
Een groot deel van de oude commissie onder leiding van Alice
van de Beek en met vaste medewerksters Geertje Bosch en Ilse
Land, is gestopt na een aantal jaren de baanwedstrijden goed
op de AVP-kaart te hebben gezet. Nog vele malen dank, dames,
voor jullie inzet! Een passend afscheid zal zeer zeker bij één
van onze baanwedstrijden plaatsvinden.

•

De nieuwe baancommissie bestaat uit de volgende personen:
Chantal van Logtestijn, Bianca van Hofslot, Raul Wijmenga,
Edwin Naron, Klaas van’t Klooster, Jasper Smits, Stefan Smits,
Evert van ‘t Klooster, Luc van Wessel, René Braaksma en ondergetekende.
Dit team is verdeeld in een secretariaat-(computer-)ploeg en
een veldploeg.

•

Voor de komende zomer hebben we een voorlopig programma
opgesteld:

•
•
•
•

•

Zaterdag 2 april: trainingspakkenwedstrijd voor pupillen en
C/D junioren;
Vrijdag 27 mei: een open wedstrijd voor junioren BCD met
alleen spring- en werponderdelen;
Zondag 5 juni: De A-games, een wedstrijd voor pupillen A;
Vrijdag 17 juni: Soester loopgala, een wedstrijd met uitsluitend looponderdelen;
Zaterdag 18 juni: pupillen-competitie regio “t Gooi en
Utrecht;
Vrijdag 1 juli: een open wedstrijd voor junioren BCD met
alleen spring-en werponderdelen;
Zaterdag 1 oktober: clubkampioenschappen voor de gehele
vereniging;

Het is een leuk en afwisselend programma voor alle groepen
binnen onze vereniging. Maar om dit alles succesvol te realiseren hebben wij altijd nog hulp nodig van extra vrijwilligers op
de dag zelf (kantine, jury etc.). Dus beste Pijnenburgers, noteer
bovenstaande data in jullie agenda.
De CBW-coach, Richard van Egdom
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Bericht van de Sylvestercross
Met dank aan Ad Smits, die jarenlang de Stretcher heeft gevuld met de laatste wetenswaardigheden over de Sylvestercross, mag ik
het stokje van Ad overnemen en deze schone taak met ingang van 2016 invullen. Dus bij dezen.
Onze jubileumeditie van de Rabobank Sylvestercross is weer
groots geweest. Het bijzonder mooie weer heeft daaraan natuurlijk bijgedragen. Met meer dan 3900 inschrijvingen en bijna
3700 deelnemers aan de start kunnen we bij de 35e Sylvestercross spreken van recordaantallen.En ook heel mooi: het aantal
wedstrijdatleten is weer stijgende (boven de 1100).
Van alle deelnemers was de jongste 5 en de oudste 77 jaar.
Al met al een feest voor iedereen. Ook ons goede doel “de
Regenboogboom” deelt mee in dit feest; met de gezamenlijke
donaties van deelnemers is de opbrengst meer dan € 3000,- !!
Onze Sylvestercross kan niet meer zonder de medewerkersavond voorafgaand aan de cross en de evaluatie-avond na afloop van de cross. Vrijdag 15 januari zijn we de evaluatieavond
gezamenlijk gestart met een stamppotmaaltijd, en aansluitend
hebben we op basis van de aan iedereen gemailde evaluatierapportage nog uitgebreid complimenten, klachten, tips en overige
opmerkingen uitgewisseld. De resultaten hiervan worden uiteraard weer benut bij de organisatie van de 36e editie.
Zo wordt er aan gewerkt om de organisatie van onze cross ieder
jaar te verbeteren.Hier mag tevens niet onvermeld blijven dat

het verslag van de Technisch Gedelegeerde van de Atletiekunie
lovend is over de organisatie en uitvoering van onze cross.
Het is mede dankzij jullie inzet (230 vrijwilligers vrijwel allen lid
van AV Pijnenburg ) dat we er wederom in geslaagd zijn van
onze (inter)nationale cross een topevenement te maken.
Aan het Impressieboek wordt hard gewerkt, en dit boek zal
wanneer deze Stretcher verschijnt ook zo ongeveer gereed zijn.
Met de verspreiding van het Impressieboek danken we uiteraard
allen die hebben bijgedragen aan het welslagen van onze cross.
Nogmaals: vrijwilligers, sponsoren, suppliers, en vrienden
bedankt!
En na de evaluatie en financiële afhandeling in het bestuur maken we ons dit voorjaar weer op voor de volgende editie van de
Sylvestercross. In de volgende Stretcher meer hierover.
Ron Lettinga - Rabobank Sylvestercross
Bekijk ook de foto’s van de Sylvestercross op de website:
www.sylvestercross.nl

Stretcher februari 2016 - 20

Boegbeeld van A.V Pijnenburg
De redactie werd getipt dat Etty Drenth al 25 jaar trainster is bij de AV Pijnenburg.
Zo’n mededeling is het waard om nader te worden onderzocht.

Etty was bereid met ons over haar trainstersloopbaan te praten.
De redactie is blij dat Etty een gaatje in haar agenda heeft
weten te vinden. Alle zeven dagen van de week zijn vrijwel volledig bezet.
Voordat we begonnen met ons gesprek wilde Etty gezegd hebben dat ze nog geen 25 jaar trainster is. In augustus/september
van dit jaar is het pas zover.

en na een gesprek met de contactpersoon van de vereniging
werd het echtpaar Drenth lid.

Op de vraag of ze altijd zo actief in de sport is geweest, vertelde Etty dat zij bij AV Aquilo uit Winschoten als 17-jarige haar
eerste hardloopstappen heeft gezet. Een tennisvriendin had
haar geadviseerd te gaan hardlopen, omdat dit zo goed voor de
conditie was. Zo gezegd, zo gedaan.
Bij AV Aquilo herkende men haar talent en werd bij Etty geïnformeerd of ze bereid was - om naast het zelf trainen - een
trainerscursus te gaan volgen. Na een korte bedenktijd heeft
Etty zich met veel enthousiasme op de cursus gestort en het
trainersdiploma behaald. Hierna heeft ze nog veel jaren de
trainingen bij AV Aquilo verzorgd.
In de annalen van die vereniging wordt in 1988 Etty genoemd
als clubrecordhoudster van de 25 km duurloop in de tijd van
2.14 u.

Nadat AV Pijnenburg met de Fitstarts was begonnen, kwamen
er jaarlijks veel nieuwe leden bij, die werden ingedeeld in een
A, B of C groep.
Etty werd en is nu nog steeds trainster bij de B-groep op de
maandag- en woensdagavond en bij toerbeurt op zaterdagochtend (1x per 3 weken).

Helaas voor AV Aquilo, maar gelukkig voor AV Pijnenburg, is het
gezin Drenth naar Maartensdijk verhuisd. Dat gaf grote veranderingen voor de familie. In Groningen werd het leven beheerst
door werken en hardlopen. Zodra alle spullen waren uitgepakt
en op hun plek stonden, was het eerste actiepunt een vereniging te zoeken om je energie kwijt te kunnen.
Via een advertentie kwam Etty op het spoor van AV Pijnenburg

Etty liet zich tijdens een training ontvallen dat zij in Winschoten
ook trainster was geweest. Dat was niet tegen dovemansoren
gezegd en nadat ze een aantal malen was ingevallen, werd Etty
ingelijfd bij het trainerskorps.

Wanneer ze zelf mee loopt als ‘gewoon lid’ tijdens de training
voelt dat heel ontspannen.
Want als trainer ben je toch altijd alert en oplettend naar en
voor de groep. Maar ook al let je als trainer nog zo goed op, het
lukt soms tóch - meestal twee personen - om ‘zoek’ te raken!
Als trainster vindt Etty het sociale aspect binnen de groep heel
belangrijk. In maart houdt de B-groep het jaarlijkse trainingsweekend.
De Lief en Leedpot is een goed instrument om contact te houden met de lopers die tijdelijk uitgeschakeld zijn.
Naast het geven van atletiektrainingen is Etty zelf elke zondag
actief bij Tempo Soest voor een fietstocht van zo’n 75 km.
Verder werkt ze nog twee en een halve dag als onderwijzeres,
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past twee dagen per week op haar kleindochter en bereidt de
trainingen voor. Tenslotte is ze als vrijwilligster betrokken bij de
Sylvestercross, de Bosmarathon en de Noodwacht.
Etty heeft in de afgelopen 25 jaar AV Pijnenburg zien veranderen van een kleine overzichtelijke groep atleten, t.w. de
wedstrijdgroep, de recreanten en de jeugd, tot een grote vereniging, waar de groepen losser van elkaar staan en de leden
elkaar minder goed kennen.

En werd voorheen de kleding van de atleten tijdens de trainingen in een container of in de kofferbak van auto’s bewaard,
omdat er geen kleedruimte was of een kantine, tegenwoordig
beschikt AV Pijnenburg over een mooie accommodatie die voorzien is van alle gemakken.
Met de uitspraak van Etty dat ze, zolang ze het leuk blijft
vinden, door zal gaan als trainster, wordt ons interview met dit
boegbeeld van de vereniging afgesloten.
Nel Dijksma

In gesprek met.....
Richard van Egdom, 63 jaar oud, wonende in Amersfoort, trainer bij de C- en B- junioren werponderdelen.
Inmiddels jaren geleden sprak ik mijn naamgenoot bij de accommodatie van A.V. Pijnenburg aan, met de woorden “binnenkort ga ik je interviewen”, maar om onduidelijke reden kwam
het er gewoon niet van! Sorry, Richard.
Vertel eens over je beginperiode bij A.V. Pijnenburg?
Ja, mijn start binnen het atletiekgebeuren bij A.V. Pijnenburg
begon in 1971 doordat ik onenigheid kreeg bij A.V. Altis in
Amersfoort betreffende een te recreatieve opzet daar! Hierna
besloot ik elders mijn kwaliteiten voor te zetten en dat werd
S.O. Soest, voorloper van A.V. Pijnenburg. We waren destijds
met 6 topatleten, waaronder atleet Gerjo Spans momenteel nog
clubrecordhouder op de 10 km (30.16 min).
Volgens mij, maar dit is even mijn persoonlijke interpretatie, ben je een uiterst betrokken lid en trainer,
klopt dit?
Dit klopt zeker, ik ben een betrokken atleet en trainer bij de Cen B-junioren werponderdelen, zoals je inmiddels weet. Tevens
ben ik voorzitter van de nieuwe Commissie Baan Wedstrijden
(C.B.W.) .
Richard, waar komt je gedrevenheid vandaan om wekelijks vanuit Amersfoort naar de atletiekbaan in Soest te
gaan?
Mijn gedrevenheid komt voort vanuit de liefde voor de atletiek
en mijn kennis over te dragen aan een aantal werpers, en daar
bij buiten Pijnenburg lopers zoals Koen Henkes uit Zeewolde
,deze bijzondere marathonloper zet een tijd neer van 2.29
,uniek toch? En niet te vergeten uiteraard mijn trainingen aan
de C- en B-junioren op maandag, woensdag en zaterdag.
Wat is je doelstelling, betreffende invulling van een
training, zoals b.v. een persoonlijk gerichte training en
het sociale aspect hierin?
Mijn doelgroep zit in de leeftijdsgroep van 14 t/m 18 jaar (op
naar de volwassenheid) hierin vervul ik een belangrijke schakel
tussen studie en sport. Indien de atleet heel goed scoort tijdens
de training en wedstrijd zie je heel vaak dat de leerprestaties
op het vervolgonderwijs hierdoor positief worden beïnvloed. En
een leuke en goede atletiekperiode misstaat op geen enkele CV.
Hoe is het contact met je collega-trainers, wordt er dezelfde trainingsschema gehanteerd naar de atleten toe?
Nu, daar heb je een punt. Het JeugdCommissie beleid is een
goed beleidsplan. Jammer dat deze regelgeving helaas niet
wordt gerealiseerd! Het trainingsschema onderling met de

trainers begint gelukkig te werken en wordt in de praktijk toegepast!
Ik neem aan dat je trainingschema behoorlijk afwijkt
ten opzichte van je beginperiode en zeker een vernieuwing heeft doorgemaakt?
Ja, dat kan je wel stellen, ik ben een gemotiveerde trainer en
ik wil mij blijven ontwikkelen en ben daardoor nooit uitgeleerd.
Hierdoor zijn er de afgelopen jaren nieuwe methodes ontwikkeld, betreffende het werpen. Vergeet niet, internet biedt vele
mogelijkheden om je blik te verruimen. Bondscoach voor het
werpen Gert Damkat, heeft mijn kennis aangevuld! Ook op sites
van Duitsers en Amerikanen valt een hoop kennis weg te halen,
hetgeen wel vertaald wordt naar de situatie in Soest, natuurlijk!
Richard, heb je door jouw begeleiding, pupillen een talentvolle toekomst gegeven, bijv. prestaties op landelijk
topniveau?
Jazeker, daar heb ik een goed voorbeeld van: Rik Barlo verbeterde de werprecords bij de junioren C en mocht meedoen,
samen met Jimmy van Velzen (hoogspringen), bij een interlandwedstrijd
Tot slot een privé vraagje, wat vindt je echtgenote ervan dat je erg veel tijd steekt in het atletiekgebeuren?
Mijn vrouw, was eveneens sportvrouw, die biathlon (langlauf +
schieten) deed. Zij begrijpt uitstekend mijn sportfanatisme. Als
beloning voor haar begrip, mag zij de vele vakantiebestemmingen uitzoeken, en ik zal je vertellen, zij heeft een prima smaak
hierin. Daardoor, heb ik veel interessante plekken op de wereld
reeds bekeken!
Tot slot Richard, we hebben het een en ander aan de
orde gesteld. Mis je nog een vraag die je zeker aan het
geheel toegevoegd wilt zien?
Ja, doe je zelf nog wat aan sport?
Wat atletiek betreft doe ik in de zomermaanden wel aan werpwedstrijden mee in mijn leeftijdscategorie (60+ ). Mijn doel is
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deelname aan N.K. Masters op 11 en 12 juni bij ons in Amersfoort. En de rest ben ik bezig met petanque (jeu de boules) als
wedstrijdsport.
Ik wil deze welbespraakte man ontzettend bedanken op de
wijze waarop hij mij te woord wilde staan, klasse!
Opgetekend door Ria van Egdom

Jaarlijkse voetbalwedstrijd tussen bestuur en atleten (rond
1972) met Ron van Duuren, Johan Trip, Piet Majoor, Ton Duits,
Rien Wols, Arnold Heijkamp, Johan van de Grift, Gerjo Spans,
Richard van Egdom en Anton van Hofslot

Finish van de halve marathon van Soest, finish op de pas
aangelegde baan

Ook in de vorige eeuw werd het bevrijdingsvuur uit Wageningen gehaald. Staand van links naar rechts: Bertus van Egdom, Cor
Koster, Ben van Os, Dick den Oude, Wim de Jong (R.I.P.), Joop van Leijenhorst en Jan Veen. Gehurkt van links naar rechts: Joop
van Oranje, Rene van Zee, Edgar Cukier, Richard van Egdom en Harry van Brummelen
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Bevrijdingsvuur-estafette 2016

door André van Zadel

De jaarlijkse Bevrijdingsvuur-estafette is een begrip geworden
bij AV Pijnenburg. In deze estafetteloop in de nacht van 4 op
5 mei wordt traditioneel het bevrijdingsvuur opgehaald uit
Wageningen en naar Soest gebracht. Ieder jaar doen daaraan
veel gemeenten en sporters mee. Veel van onze clubleden zijn
al eens mee geweest, een aantal van hen zelfs meerdere keren.
En ieder jaar is het weer een ontzettend leuk nachtelijk avontuur met veel enthousiaste deelnemers.
Onder de vlag van het “Comité 4/5 mei” van de gemeente Soest
hebben we ons alweer aangemeld voor dit jaar. En jij kunt erbij
zijn!
De voorbereidingen zijn gestart. De meeste faciliteiten zijn inmiddels zo goed als geregeld, nu dus nog de loop- en fietsploeg
die het moet gaan doen. Op basis van het enthousiasme van
de afgelopen jaren heb ik er het volste vertrouwen in dat we
ook nu weer een flinke ploeg lopers en fietsers bij elkaar zullen
krijgen. Hopelijk weer zo’n leuke mix uit alle sectoren van de
club: recreanten, senioren, junioren.
En dit jaar is 5 mei óók Hemelvaartsdag, dus velen zijn die dag
vrij!! Dat maakt “een nachtje doorhalen” misschien een stukje
makkelijker.
Het draaiboek ziet er in grote lijnen hetzelfde uit als voorgaande
jaren. 4 mei rond 21.30 uur vertrekt de groep per bus van Jan
van Dijk vanaf AV Pijnenburg naar Wageningen. De manifestatie aldaar begint om middernacht en nadat ‘groep Soest’ om ±
00.45 uur het vuur in ontvangst zal hebben genomen kan de
tocht van rond 60 km beginnen.
Aankomst in Soest (bij AV Pijnenburg) wordt verwacht rond
07.00 uur, waarna we met z’n allen ontbijten en even lekker
kunnen uitrusten. Niet te lang, want rond 08.00 uur gaan we
weer verder richting Museum Oud Soest. Daar wordt dan het
bevrijdingsvuur overhandigd aan burgemeester Metz.
Vanaf 08.00 uur kunnen anderen aansluiten en in de stoet
meelopen of fietsen!
Na afloop worden de deelnemers door Jan van Dijk weer teruggebracht naar de club.

Wie kunnen er meedoen?
In principe iedereen die zo’n 5 km in een rustig tempo kan
hardlopen. Ook andere sporters uit Soest, niet-clubleden dus,
kunnen met ons mee. Zolang we voldoende plek hebben in de
bus zijn zij van harte welkom.
Het is GEEN prestatieloop! Tempo/snelheid zijn niet van belang.
En de lengte van de etappes is ook nog eens helemaal zelf te
bepalen; de route is zo gekozen dat de bus vrijwel altijd direct
in de buurt is dus je kunt steeds zelf aangeven waar, wanneer
en hoe vaak je wilt wisselen. Kortom, alles kan.
Je loopt je etappe(s) niet alleen, maar in een groepje van
steeds wisselende samenstelling. Belangrijk is dus dat je rekening met elkaar houdt. En dat gaat elk jaar weer probleemloos.
We hebben ook minimaal vier begeleidende fietsers nodig,
daarvoor kun je je dus ook opgeven. In de bus kunnen vier à
vijf fietsen mee. Advies: een comfortabele toerfiets met goede
verlichting. Geen mountainbike of racefiets, want daarop een
aantal uren fietsen in rustig hardlooptempo is geen pretje.
Zin in? Meld je gauw aan, dan ben je er vást bij!
Aanmelden kan vanaf heden bij mij, graag alleen via
andre.vanzadel@gmail.com.
>>> verdere info via André van Zadel en Evert ten Kate <<<
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Het EK atletiek 2016 mag je niet missen!
Tickets – 10K Champions Run – ADAM bij Sylvestercross –
zaterdag 7 mei Open dag Atletieksport.
Zit jij straks ook in Olympisch Stadion?
Nog 135 dagen en dan is er het EK Atletiek, van 6 t/m 10 juli
2016. Dan schitteren Dafne
Schippers, Sifan Hassan, en
vele andere topatleten in ons
Olympisch Stadion in
Amsterdam. Wij hopen dat
Lisanne Schol, Nederland kampioen speerwerpen
(www.lisanneschol.nl) uit Soest
en lid van Hellas zich ook gaat
plaatsen voor het EK en Olympische Spelen in RIO.
Het evenement dat je in 2016
niet mag missen.
Op zondag 10 juli bezoekt AV Pijnenburg met 100 personen
de finaledag van het EK. De prijs van een ticket voor zondag
bedraagt € 30,- ; voor een kind tussen vier en twaalf jaar € 15.
Er zijn nog enkele tickets beschikbaar! Voor één of meerdere
tickets kun je contact opnemen met Jur Elzinga via
ambassadeurek2016@avpijnenburg.nl.
Individuele tickets voor zijn te bestellen via
www.amsterdam2016.org. Er zijn al tickets vanaf € 10, - .
Grijp je kans!
Loop jij op 10 juli de recreatieve 10 km in Amsterdam?
Ter gelegenheid van het EK2016 wordt op zondag 10 juli een
recreatieve run georganiseerd. Je kunt je inschrijven voor de
Brooks 10K Champions Run kan via www.amsterdam2016.
org. Het leuke is dat je op de slotdag van het EK niet alleen
als liefhebber de sport kunt beleven, maar dus ook door zelf te
sporten.
ADAM geeft extra sfeer aan 35e Sylvestercross!
Wat een geweldige 35e Sylverstercross! Naast de heerlijke
weersomstandigheden en top organisatie heeft de mascotte van
het EK2016 op vele gezichten een lach getoverd. ADAM was
vanaf de eerste start van de jeugdrace tot de laatste recreant
actief bij de Sylvestercross. Complimenten aan het EK organisatie team dat op Oudejaarsdag dit mogelijk heeft gemaakt!
Speciale dank aan ADAM. Er veel foto’s gemaakt van ADAM bij
de Sylvestercross. Veel foto’s zijn te vinden op de site van de
Sylverstercross (http://www.sylvestercross.nl/fotoalbum). Ook
op het bord in de hal van ‘De Pijnenburgt’ zijn mooie ADAM
foto's te bewonderen.
Open Atletiek Dag zaterdag 7 mei 2016
Het is de bedoeling dat alle Nederlandse Atletiekverenigingen in
het kader van het grootste atletiek evenement in Nederland EK 2016 meeliften in
de positieve uitstraling van het EK2016.
Op zaterdag 7 mei doet AV Pijnenburg
mee aan de open Atletiek Dag – “Athletics
Soest Like Never Before”. Het is de bedoeling dat naast de AVP-leden ook de inwoners van Soest gaan
ervaren dat de activiteiten bij AV Pijnenburg leuk en de moeite
waard zijn. Verdere informatie volgt de komende periode.

Heb jij ideeën?
Vast en zeker! Neem contact op met Jur Elzinga, de ambassadeur EK 2016 van AVP, want ook deze ambassadeur kan het
echt niet alleen!
Meer informatie over het EK 2016 is te vinden op:
www.amsterdam2016.org en op het infobord in de hal van
‘De Pijnenburgt’.
Je kunt ook mij spreken op de club of mail zenden naar
ambassadeurek2016@avpijnenburg.nl
Jur Elzinga
Verenigingsambassadeur EK 2016 van AV Pijnenburg
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Afval …en?
Het kan niet anders of jullie hebben gemerkt dat onze goede
gemeente zich op ons afval stort. Afval scheiden, restafval
beperken en zwerfvuil zijn de kernwoorden. We worden een
schone gemeente (zie onze laatste nieuwsbrief)! Dát en hergebruik van het overgrote deel van ons afval is natuurlijk een
loffelijk streven waar AV Pijnenburg graag aan meewerkt.
Tot nu toe lag in Soest de
focus voor afvalscheiding
op huishoudelijk afval. Voor
bedrijven en instellingen/
verenigingen waren de regels
anders. Bij AV Pijnenburg
b.v. komt de RMN niet langs.
Ons afval wordt op ons eigen
initiatief afgehaald door Dorrestein Recycling BV waarbij alle afval in 1 grote bak gaat.

commissie herkenbare “Plastic Heroes” www.plasticheroes.nl/
bakken plaatsen. Natuurlijk ook een paar
bakken voor het overige afval. De gemeente
denkt ook na over een nieuw inzamelpunt
voor plastic afval op de Bosstraat.
Nog meer afval….. we waren in januari al in
het RTL-nieuws met ons zwerfvuil initiatief.
Dat initiatief gaan we verder uitbouwen om
met vrijwilligers deze ergernis structureel
aan te pakken. Te denken valt dan aan een
ploegje vrijwilligers dat regelmatig een rondje om ons terrein maakt. Natuurlijk komen we voor het sporten.
Maar als we als trainingsgroep weer eens de restanten zien van
een examenfuif of barbecue dan is het een kleine moeite dat
te melden op de club of door te geven aan de gemeente. Zelf
opruimen kunnen we natuurlijk ook! Er zijn nu al loopgroepen
die een plastic zak meenemen.
De gemeente Soest gaat onze initiatieven steunen. AV Pijnenburg is uitverkoren hierin een voorbeeldfunctie te vervullen. We
krijgen daarbij materiële steun voor onze initiatieven/projecten.
De opbrengsten kunnen we goed gebruiken met name voor
aanpassingen aan onze Pijnenburgt.

Maar als je thuis al gewoon
bent afval in groene, bruine
en blauwe bakken te doen
dan is het op z’n minst
vreemd dat je dat op je club
dan niet doet. Doen we ook
niet, toch? Papier gaat al in
de Sita container, en in de
kantine gaat het plastic in een
aparte bak en wordt door vrijwilligers als plastic afval ingeleverd
op de inleverpunten. Plastic doppen en deksels sparen we voor
het KNGF .
Het papier verzamelen gaat prima zoals het is en levert de vereniging jaarlijks ook een redelijk bedrag op. Dat houden we zo,
maar misschien kunnen we nog vragen of nog meer leden hun
oud-papier meenemen naar en voor de club.
Voor plastic afval, waar sinds 1 januari ook drankkartons en
blik(jes) bij mogen, gaan we nu in overleg met onze kantine-

Wil je bijdragen aan dit initiatief of heb je ideeën hoe we dit
goed kunnen aanpakken? Meld je bij Elly van Veen,
onze vrijwilligerscoördinator.
Paul Romein

Uitnodiging!

Sluitingsdatum inleveren
kopij: zondag 15 mei 2016
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Van de ledenadministratie
Deze keer wil ik wat vermelden over de Wet bescherming persoonsgegevens.
Overgenomen uit Wikipedia, de vrije encyclopedie.
De Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens, afgekort
Wbp, geeft regels ter bescherming van de privacy van burgers.
De wet is op 1 september 2001 in werking getreden.
De persoonsgegevens van een gemiddelde burger komen in
honderden bestanden voor, bijvoorbeeld bij de gemeente,
belastingdienst, huisarts, bibliotheek, supermarkt, sportvereniging, werkgever enz. Heel veel mensen doen mee aan spaaracties, enquêtes of hebben een klantenkaart. Dit is geen enkel
probleem wanneer deze organisaties goed met de gegevens
omgaan, maar de gegevens zouden ook (ongewenst) kunnen
worden verspreid aan derden.
De Wbp geeft de burger bepaalde rechten, zoals het recht om
te weten wat er met zijn persoonsgegevens gebeurt. De burger
mag zijn gegevens te allen tijde inzien en mag ook verzoeken
tot o.a. correctie van zijn gegevens en bezwaar maken tegen de
verwerking van zijn persoonsgegevens. In het geval van bijvoorbeeld het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing
moet dit bezwaar gehonoreerd worden.
Organisaties die persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde
plichten. Zo mogen persoonsgegevens, kort gezegd, verzameld
en verder verwerkt worden, mits daarvoor welbepaalde en
uitdrukkelijk omschreven doelen zijn en deze doelen gerechtvaardigd zijn door bijvoorbeeld toestemming van de betrokken
burger. Ook moeten zij - uitzonderingsgevallen daargelaten - de
burger laten weten wat zij met zijn gegevens (gaan) doen.
De wet is van toepassing op alle vormen van het verwerken van
persoonsgegevens, ongeacht of die verwerking nu op papier
of in computerbestanden gebeurt. Verwerken is een heel ruim
begrip: het omvat het gehele proces van verkrijgen, combineren, bewerken, opslaan, doorgeven en tot vernietiging van
gegevens.

Bij het inschrijven van personen als lid van AV Pijnenburg
worden persoonlijke gegevens dus ook verwerkt en opgeslagen.
Het inschrijvingsformulier voldoet aan bovenstaande eisen (inclusief handtekening). Het mag duidelijk zijn dat die gegevens
alleen gebruikt mogen worden voor de vereniging en voor de
atletiek unie, en dus niet verder verspreid mogen worden voor
bijv. commerciële doeleinden.

De nieuwe pijnenburgers
Naam

Datum in

Categorie

Iris Rietveld

5-Dec-15

Pupil C

Claudia Laseur

5-Dec-15

Recreant

Sarah van de Pol

7-Dec-15

Junior B

Mirthe Petra

16-Dec-15

Mini Pupil

Mara Schouw

16-Dec-15

Pupil B

Klaas Spaan

29-Dec-15

Pupil A

Floor Spaan

6-Jan-16

Junior D

Tjard Breteler

6-Jan-16

Master

Tiny Beijeman-van der Heide

9-Jan-16

Nordic Walk

Elles Venema

13-Jan-16

Recreant

Emiel Hartog

13-Jan-16

Master

Britte Wijnberger

18-Jan-16

Mini Pupil

Mike Lubbersen

18-Jan-16

Power Walk

Yueh Ling Tseng

18-Jan-16

Power Walk

Wout Koolman

1-Feb-16

Recreant

Maud Vreekamp

1-Feb-16

Pupil A

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

De contributies voor 2016:
Categorie

Totaal

Eerste
halfjaar

Tweede
halfjaar

Recreant

160 €

88 €

72 €

PowerWalk

160 €

88 €

72 €

Nordic Walk

160 €

88 €

72 €

Run4Fun

160 €

88 €

72 €

Mini Pupil

151 €

83 €

68 €

Pupil A,B,C

162 €

92 €

70 €

Junior C,D

183 €

106 €

77 €

Junior A,B

188 €

109 €

79 €

Senior/Master

207 €

123 €

84 €

Familiecontributie

486 €

280 €

206 €

De afgelopen maanden hebben redelijk wat leden zich afgemeld. Helaas komen er nu nog steeds afmeldingen binnen die
te laat zijn. Een gevolg kan zijn dat we de contributie of de
KNAU contributie bij de contributie-inning in februari hebben
geïnd.

De contributies zullen in januari en in juli 2016 geïnd worden.
Voor nieuwe leden geldt dat ze een deel van de contributie
betalen voor het gedeelte van het half jaar dat ze lopen. Het is
mogelijk dat de contributie-inning voor nieuwe leden tussentijds gebeurt.

Sinds de laatste Stretcher zijn 16 mensen lid geworden.
Daarmee is het ledental gekomen tot 871 personen. (op 6
februari 2016)

Omdat de afdracht naar de Atletiek Unie vooraf betaald moet
worden is dit deel van de contributie alleen in de inning voor
het eerste halfjaar opgenomen.
Bij nieuwe leden gebeurt dit in de eerste inning.

De volgende personen zijn in de afgelopen maanden lid geworden van onze vereniging:
Evert van ’t Klooster
Ledenadministratie AV Pijnenburg
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Verjaardagen

De volgende leden vieren binnenkort hun verjaardag:
Februari
18

Lucas Stolk

8

Sanny Wensveen

18

Michelle Lam

8

Rianne Bosman

19

Wil den Adel

9

Ellen Manintveld

19

Jos Bloem

9

20

Eddy Nouwen

21

29

Conny Mout

29

Ilona van der Zee

30

Iris Rietveld

29

Egon van Geenhuizen

30

Joël de Bree

30

Saskia van de Vuurst

31

Karin van Etten

30

Ineke Marsman-Flink

31

Tineke van Brienen-Wolfsen

30

Jos Kleverlaan

31

Alice van de Beek

Mei

April

2

Nicolet van As

1

Marcel Meerding

3

Sandra van de Grift

Rob Jansen

1

Linda Rietvelt

4

Michiel v. Schaffelaar

9

Antoinette Terberg

2

Titus Blom

4

Ad Smits

Mathijs van Wessel

9

Verna Meeuwissen

2

Senna Haage

5

Joost Blommaert

21

Yvonne Louer

9

Marjon Wubbe

3

Jos van Keken

6

Nel Dijksma

22

Ans Smits-van Rooijen

10

Mirthe Petra

3

Astrid Siewers

6

Marteke Vernhout-Snijder

22

René van Zee

11

Ria van de Hoef

4

Tony Gaillard

8

Pauline Kaandorp

23

Else Lagerweij

11

Niek Visser

4

Anke Suijkerbuijk

8

Gerrit Heusinkveld

23

Antoinette Wijne

11

Arjen Schutte

4

Diederik Wieman

9

Jenny van Dorresteijn

23

Michel Hoekstra

11

Sijtske Barlo

4

Jeroen Grootveld

9

Ben Kersbergen

24

Silvia van Zomeren

11

Laetitia Ooms

5

Rik van Zadelhoff

10

Marion van Dorresteijn

24

Xanthe Pool

12

Floor Spaan

6

Anita Westerveld

10

Hinke van de Kaa

25

Annet Korver

12

Wilma Louwenaar

6

Irene Middeldorp-Enthoven

10

Ingrid Kriek

25

Marijke Bax

12

Jacques Smeets

6

Elles Venema

10

Mack Akkerman

26

Gijs Kok

Heidi van Keken

10

Sam Feijen

Jimmy van Velzen

13

7

26

Dorien van de Wijngaart-de
Graaff

10

Simone Marquardt

Jacqueline Greven

Paula van der Last

Paul Janssen

26

13

7

Peter van de Koolwijk

Timo van Beek

11

Arnout Salomé

Petra van Os-v.Baardwijk

14

7

26

11

Co Kops

Frits de Kam

Nelleke van den Berg

Lisa Koot

26

14

7

11

Roger Hochstenbach

Martha Blauw

Gijs van der Scheer

Fenne Boudewijns

27

15

7

Lotte van de Coterlet

Cecile den Herder

12

Marieke Nijhuis-Niens

Rahel Bellinga

15

8

27

Addy Prinzen

Kees Lugten

12

Amber Willems

27

Nicoline Timmers-Eggenkamp

16

9

16

Guus Nouwen

12

Fiona Kuperus

12

Margret Bosman

27

Hendrik Esman

17

Samantha Vermeer

12

Lauren van Beuningen

13

Rina Otten

28

Wil Suiker-Manders

Marien Jacobsen

13

Nelleke Boissevain-Kapel

28

Mieke Musolf

17

Rijnvis Cranenbroek-van
Wirdum

13
13

Reinier Boeree

13

Wilma Stalenhoef-Kops

18

Nees Pot

13

May Otto

13

Els Klemann

19

Merel Blommaert

14

Lien Lam-v. Duinkerken

13

Frans Pels Rijcken

19

José Schoonenberg

14

Michiel Kuper

14

Tiny Beijeman-van der Heide

19

Theun Blommers

15

Martin de Boer

14

Margriet Algera

19

Roos van de Coterlet

15

Co Limburg

14

Steven Blommers

20

Ilse Land

16

Marjan v. Etten

14

Maarten Arnoldus

21

Bas de Bruin

17

Marjolein Wasterval

14

Lia van Dijk-de Swart

21

Babette Herwijnen

20

Lia Huijskes

15

Gerard van den Berg

22

Wanda de Bree-de Jong

21

Anton Gebbink

15

Hanneke Breteler

23

Frijkje Atsma

21

Nodin Schoonderwoerd

15

Eveline Sikkema

23

Carla van der Heijden

21

Jade Hilhorst

17

Ingrid Wieling-Weiskopf

23

Floor den Heijer

22

Peter Steenkamer

17

Anemoon Edelbroek

24

Leo Kortekaas

23

Hans Ouwerkerk

17

Mette Storm

24

Jan Veen

23

Tes Verweij

19

Roos Wortel

24

Liam Sakkers

23

Joep van Zuilekom

19

Tjard Breteler

25

Joke Sax

25

Marie-Fleur van der Steeg

19

Linda Schuilenburg-Brussee

25

Bart Hilhorst

25

Ria Roelants

19

Merlijn Bekker

25

Yueh Ling Tseng

25

Henny van Dorresteijn

19

Marieke Verhoef-de Groen

25

Michael van der Zee

26

Madelinde Jansen

19

José Smits-de Bakker

27

Brechtje Hoedt

26

Jan Helwig

20

Tugrul Sahin

28

Anouck Jansen

27

Trees Veen-Smalbil

21

Kiran Schoonderwoerd

28

Jos Sesink

27

Jacqueline de Groot

21

Engelina Beek

28

Dawy Jipat

27

Wim Rademaker

21

Jayde de Bruijn

29

Femke Jansen

28

Joyce Haije

23

Cees Blankestijn

Astrid Suijkerbuijk-van
Maanen

28

Anika Northausen

23

Thea Hilhorst-Smink

29

Maart
1

Annemiek Westerveld

2

Vincent Hofmann

2

Annemiek Veenendaal

2

Laura Loohuizen

2

Bart van de Bunt

2

Ingrid Beerta

2

Marit Kort

2

Maaike Draaijer

3

Christel de Kam-Thomas

3

Ineke Snoek-Wijnberg

4

Godfried Hendriks

4

Sophie de Graaf

5

Laura Duits

6

Ralph-Karsten van der Vliet

6

Martin Schuilenburg

6

Zarah van Hoegee

7

Lotte Jacobsen

7

Adelheid Beelen

7

Anne-Marie Kruls

7

Lilian Oostindie

7

Hans Kuijper

7

Aad van Heel

7

Laetitia Mets

8

Anneke Pronk-Rebel
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24

Antoinette Temmink

28

Patricia Daselaar-Horsting

24

Els Hindriks

28

Ilse de Wolf

24

Frans Jansen

28

Daniëlla Verhaar

25

Henk Pronk

29

Els Schuurman

Looptraining

25

Zsoka Bonta

29

Florijn van der Vliet

Maandag

25

Eline Noorman

30

Michel Roodenburg

09.15 - 10.45 uur
19.00 - 20.30 uur

A, B
A, B

25

Frans Hofma

30

Kjeld Storm

Dinsdag

19.00 - 20.30 uur

25

Aart Steendijk

30

Erik den Oude

A, B, C, D
fitstart

26

Marja de Rooij

31

Nienke Wolfs-Hoeksema

Woensdag

26

Rina Zijlstra-Nak

31

Jan van Zal

09.15 - 10.45 uur
19.00 - 20.30 uur

A+B
A, B, C

26

Wil Verweij

31

Mandy Dorresteijn

Donderdag

19.00 - 20.30 uur

26

Edwine van Ammers

D
fitstart

27

Diederik van der Vliet

Zaterdag

09.00 - 10.30 uur

A, B en C

Trainingstijden recreanten

Run4fun

Allen hartelijk gefeliciteerd!

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

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

Dinsdag

19.00 - 20.30 uur

Woensdag

09.15 - 10.45 uur

Zaterdag

09.00 - 10.30 uur

‘Duinbraaiers’
Benaming
Minipupillen =Pupillen D

Geboortejaar

Contributie
2015

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 €

1996-2004

159 €

Run 4 Fun
Gezinscontributie
Studentlidmaatschap
Inschrijfgeld

n.v.t.

483 €
Op aanvraag
15 €

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

Zondag

09.00 - 10.00 uur

D-Veteranen
Dinsdag

19.00 - 20.30 uur

Donderdag

19.00 - 20.30 uur

Zondag

09.00 - 10.30 uur

Lange afstand
Dinsdag

19.00 - 21.00 uur

Wim van Dorresteijn

Donderdag

19.00 - 21.00 uur

Wim van Dorresteijn

Zaterdag

09.15 - 10.45 uur

Kees Suijkerbuijk
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Trainingstijden

Pupillen vanaf 1 oktober 2015 tot en met 31 maart 2016

Geboortejaar

Categorie

2008/2009

C/D pupillen

2007

B pupillen

2006/2005

A pupillen

Trainingstijd

Trainer

Woensdag zaal:
gymzaal de Lasenberg
Hellingweg 1

15.00 - 16.00 uur

Henny

Zaterdag baan

09.15 - 10.30 uur

Henny

Woensdag baan

17.00 - 18.15 uur

Nienke en Sandra

Vrijdag baan

17.00 - 18.15 uur

Nienke en Sandra

Dinsdag baan

17.45 - 19.00 uur

Tim

Vrijdag baan

16.30 - 17.45 uur

Tim

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

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

19.00 uur - 20.30 uur

Evert Wijers

D junioren

Sprintgroep
Dinsdag

Senioren / junioren A/B
Maandag

baan

19.00 - 21.00 uur

Jan Versteeg

Dinsdag

baan

19.00 - 20.30 uur

Evert Wijers 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

Zaterdag

cross

09.15 - 10.45 uur

Verticale groep

06-15951167
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Trainsters en trainers
Loopgroepen

Yvonne Sebel

035 - 60 37373

Power Walking

Harry Beurskens

033 - 48 06869

Erna Tiggelman

035 - 60 23271

Rina van den Brul

035 - 60 15602

Rian Biesterveld

035 - 60 17239

Piet Valk

035 - 60 13423

Marjan van Etten

035 - 60 25106

Steef Biesterveld

035 - 60 17239

Jan Veen

035 - 60 17313

Joke van Hamersveld

035 - 52 61360

Herma Boonstra

035 - 60 20226

Wim van de Veen

035 - 60 23245

Lidy van Herwaarden

035 - 60 14314

Trudy van den Brink

035 - 62 80992

Annet Verhoeven

035 - 60 11411

Sacha Hilhorst

035 - 60 25474

Ad van den Brul

035 - 60 15602

Frans Verweij

035 - 60 19946

Chris Hulstede

035 - 60 11470

Rina van den Brul

035 - 60 15602

André van Zadel

035 - 60 21560

Marga Hulstede

035 - 60 11470

Ricco van Dalen

06 - 51605975

Gé van Zal

035 - 60 11722

Jos van Keken

035 - 60 21940

Etty Drenth

0346 - 213 536

Marlon van Zal

035 - 60 21605

Jur Elzinga

035 - 60 21605

Silvia van Zomeren

035 - 60 18580

Liek Emous

035 - 75 15256

Dymen van Emst

035 - 60 17028

Nordic Walking

Anton Gebbink

035 - 60 20292

Rina van den Brul

035 - 60 15602

Marieke Geerligs

035 - 54 45084

Dymen van Emst

035 - 60 17028

Verticale groep zaterdagmorgen

Hans van Hees

035 - 60 26618

Joke van Hamersveld

035 - 52 61360

Kees Suijkerbuijk

06 - 36044389

René Hilhorst

035 - 60 25474

Chris Hulstede

035 - 60 11470

Rob Jansen

06 - 51962228

Chris Hulstede

035 - 60 11470

Jos van Keken

035 - 60 21940

Steef Biesterveld

06 - 27038050

Frans Jansen

035 - 60 23609

Loes Nel

035 - 60 10747

Rob Land

06 - 54224181

Anouk van Keken

035 - 60 11545

Caroline van der Salm

030 - 22 93075

Jos van Keken

035 - 60 21940

Wil Suiker

035 - 60 25284

Lange afstand

Patrik Kleinegris

035 - 60 13260

Jan Veen

035 - 60 17313

Wim van Dorresteijn

035 - 60 20727

Jos Kleverlaan

035 - 60 30554

André van Zadel

035 - 60 21560

Kees Suijkerbuijk

06 - 36044389

Anita Klifman

035 - 60 23848

Co Limburg

035 - 60 21271

Loes Nel

035 - 60 10747

Arno Priem

06 - 12239115

Wedstrijd
Wim van Dorresteijn

035 - 60 20727

Ben Kersbergen

035 - 50 90770

Contact AV Pijnenburg
Bestuur AV Pijnenburg: secretariaat@avpijnenburg.nl
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

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 Hulstede, Ben Kersbergen, An Klarenbeek, Wim Klarenbeek, Anita Klifman, Evert van ’t Klooster, Leo Kortekaas, Wim van
Leek, Elly Moerman, Loes Nel, Dick den Oude, Henny Pot, Ineke Schoemaker, Herman Schoemaker, Simon Schreur,
Piet Valk, Trees Veen, Marianne Verwoert, Joke van Zal, Gé van Zal en André van Zadel

Stretcher februari 2016 - 33
Vertrouwenspersoon: vertrouwens_persoon@avpijnenburg.nl
Monique Smits

Beckeringhstraat 52, 3762 EX Soest

035 6022552 privé
035 6036450 werk

Ad Smits

Korte Ossendam 40, 3768CT Soest

035 6014980

Saskia van de Vuurst

Kerkpad N.Z. 39, 3764 AH, Soest

035 6033023

Braamweg 89, 3768 CE Soest

035 6024802

Klachtencommisie

Materialenbeheer
Herman Schoemaker

Reclameborden - sponsoring
Vacature

Wedstrijdsecretariaat: wedstrijdsecretariaat@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: penningmeester@avpijnenburg.nl
Rob van Beek

Turfstreek 179, 3766 HV Soest

035 6023467

Communicatiemedewerker: info@avpijnenburg.nl
Rob Land

Krekel 11, 3766 HJ Soest

035 6037879

Postadres secretariaat AV-Pijnenburg: secretariaat@avpijnenburg.nl
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

Postadres Secretariaat Sylvestercross

Loes Nel

035 6010747

Postbus 555

Turfstreek 219 Soest

3760 AN Soest

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

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

Dorresteinweg 58, 3762 KK Soest

035 6013255

Distributie

Druk
Neoprint
Webmaster
Chris Hulstede

webmaster@avpijnenburg.nl

niels@neoprint.nl
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Commissies
Wedstrijd organisatiecommissie: vz_woc@avpijnenburg.nl

Commissie Baanwedstrijden (CBW)

Kees van den Eshof

Stationsweg 12 Soest

035 5420408

Beckeringhstraat 54 Soest

035 6021919

Junioren/
seniorenwedstrijden

baanwedstrijden@avpijnenburg.nl

Evert van ´t Klooster
Michiel Kuper

Weegbreestraat 463 Soest

035 6014091

Pupillen/
clubkampioenschappen

pupjunwedstrijdsecretariaat@avpijnenburg.nl

Gerda Nouwen

Dr. ’s Jacobsstraat 25 Soest

035 6026429

Claroenstekerpad 27 Soest

035 6016096

Jurycoördinator
René Braaksma

juco@avpijnenburg.nl

Philip Parlevliet

Voorzitter
Richard van Egdom

Rietkreek 7 Amersfoort, 033 4552904

Wedstrijd athletiekcommissie: v_wac@avpijnenburg.nl
Edgar Cukier (vz)

Eemstraat 6 Soest

035 6017421

John van Dongen

Sloothaak 13 Soest

06 34878369

Vincent Hofmann

Jachthuislaan 51 Soest

035 5430677

Else Lagerweij

Christinalaan 13 Soest

06 29223710

Kees Suijkerbuijk

Schoutenkampweg 161
Soest

035 6030515
Jeugdcommissie: v_jc@avpijnenburg.nl

Activiteitencommissie

Titus Blom (vz)

Choristenpad 53 Soest

035 6028165

Herdersstaf 5 Soest

035 6017239

Zwaluwenweg 20 Soest

035 6219094

Ingrid Blokzijl

Den Blieklaan 39 Soest

035 6015800

Steef Biesterveld
(vv)

Marga Boeren

Schoutenkampweg 36 Soest

035 6021171

René Braaksma

Marga Hulstede

Choristenpad 38 Soest

035 6011470

Marion v. Dorresteijn

Koninginnelaan 21 Soest

035 6013105

Henny van Leek

Beukenlaan 48 Soest

035 6010349

Vincent Hofmann

Jachthuislaan 51 Soest

035 5430677

Ineke Schoemaker

Braamweg 89 Soest

035 6024802

Charlotte Legall
Melendez

Obrechtstraat 19 Soest

035 6286181
06 40454387

Jeugdactiviteitencommissie: v_jc@avpijnenburg.nl

Rob Land

Krekel 11 Soest

035 6037879

Henny Pot

Hommel 66 Soest

035 6024228

Rian Biesterveld

Herderstaf 5 Soest

035 6017239

Marianne Jansen

Kolonieweg 2F Soest

035 6023671

Henny Pot

Hommel 66 Soest

035 6024228

Kantinecommissie: kantine-commissie@avpijnenburg.nl

Barbara Vos

Kerkpad zuidzijde 57

035-5827505

Gé van Zal (vz)

T. Brandsmastraat 16 Soest

035 6011722

Gerard Boeren

Schoutenkampweg 36 Soest

035 6021171

Leo Kortekaas

Ericaweg 11 Soest

035 6012448

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

Technische commissie recreatieve loopgroepen TCRL:
v_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

Organisatie schoolsportdagen

Barhoofden

Marga Boeren

Schoutenkampweg 36
Soest

035 6021171

Ria van den Broek

Gemshoorn 19 Soest

035 6026259

Herman Schoemaker

Braamweg 89 Soest

035 6024802

Braamweg 89 Soest

035 6024802

Mirjam Kortekaas

Ericaweg 11 Soest

035 6012448

Ineke Schoemaker

Henny Pot

Hommel 66 Soest

035 6024228

Frans Verweij

Pijperpad 50 Soest

035 6019946

Nees Pot

Hommel 66 Soest

035 6024228

Joke van Zal

T. Brandsmastraat 16 Soest

035 6011722

Oud papier

Piet Valk

Gemshoorn 58 Soest

035 6013423

Stretcher februari 2016 - 35

Bardiensten zaterdagen 2016
feb

mrt

apr

mei

jun

Barhoofd

Vrijwilligers

Telefoon

Vrijwilligers

Telefoon

6

Wim van Leek

Joyce Haije

06 42510173

Jolanda Camper

6037397

13

Gerard Boeren

Ingrid Blokzijl

6015800

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

5

Ton Ruepert

Carolien Dieters

0346-354036

Tjitske van Vroonhoven

0346-354149

12

Leo Kortekaas

Herma Boonstra

6020226

André van Zadel

6021560

19

Herman Schoemaker

Marianne Verwoert

06 15616453

Fenna Valk

6016096

26

Wim van Leek

Ivonne Berenschot

06 39025505

Willy Versteegh

6013156

2

Gé van Zal

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

André van Zadel

6021560

Els Klemann

6017814

7

Gé van Zal

Riet van Doorn

6019003

Yvonne Leyenhorst

6021027

14

Herman Schoemaker

Ton v. Daatselaar

6010384

Els Hindriks

6037095

21

Wim van Dijk

Ria Hol

0343 431590

Marleen Stolk

6025826

28

Gerard Boeren

Marga Boeren

Nelly v. d. Waal

6018896

4

Wim van Leek

???

Conny Mout

6011804

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

De Stretcher ...

ziet vooruit op het komende kwartaal en kijkt terug op het afgelopen kwartaal.
Mail je bijdrage naar: redactie@avpijnenburg.nl
Foto’s graag apart sturen, in hogere resolutie. Eventueel via www.wetransfer.com

Sluitingsdatum inleveren kopij:
zondag 15 mei 2016

De Stretcher digitaal in kleur ontvangen?
Mail naar
ledenadministratie@avpijnenburg.nl

Advertentietarieven Stretchter
4x per jaar zwart A4 € 215

4x per jaar zwart ½ € 110

4x per jaar zwart ¼ € 70

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

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.

Sport
mogelijk
maken

voor
iedereen.

Sport inspireert en verbindt.
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.

www.rabobank.nl/sbe
Samen sterker

