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Van de redactie

Redactie

“Wij mogen trots zijn op de vele activiteiten die wij als club met behulp van talloze vrijwilligers georganiseerd hebben”. Dit zijn de woorden van onze voorzitter Evert ten Kate. Enkele
van deze vrijwilligers zijn tijdens de algemene ledenvergadering benoemd tot leden van
verdienste. Waarom dat is, kun je lezen op pagina 7.

Ria van Egdom
Ton van der Hoeven
Ria Konter
Verna Meeuwissen

Wij hebben onze club prima gepresenteerd tijdens de Open Atletiek dag op 7 mei.
Jur Elzinga, verenigingsambassadeur EK2016 van AV Pijnenburg, is bijzonder tevreden. Hij
bedankt alle vrijwilligers; het heeft bijgedragen aan het gezamenlijke Pijnenburggevoel. Meer
hierover en een fotocollage op pagina 22.

Verschijnt 4x per jaar
voor circa 850 leden

redactie@avpijnenburg.nl

Lay-out

Op slippers sporten is geen optie. Aandacht wordt gevraagd voor het sporten met bewoners
van de noodopvang in Soesterberg. Jullie hulp wordt gevraagd op pagina 20. Doen!

Verspreiding

Wat is de ideale rol van de vrijwilliger? Hoe verenig je het nuttige met het aangename?
René Braaksma heeft het gevonden (pagina 27)! Jij ook?
De redactie wenst jullie allen een fijne zomer, met veel zon!
Veel leesplezier!
Namens de redactie, Ria Konter

Ria Konter

Ton van der Hoeven
Evert ‘t Klooster

Foto’s omslag:
De trainers zijn er klaar voor!
Open Atletiek Dag 2016
Met dank aan alle fotografen

Druk

Neo print, soest: www.neoprint.nl

Met dank aan onze
adverteerders!
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Van de voorzitter
Wat een drukke periode ligt er al weer achter ons.
Er is met hulp van velen weer veel georganiseerd en met succes!
Als ik even terugkijk, waren er zoal:
•
Clubkampioenschappen Cross ( 5 maart)
•
Start Fitstart ( 2 april)
•
Schoolsportdagen (vanaf 21 april t/m 5 juli)
•
de Algemene Leden Vergadering (30 maart)
•
de Bevrijdingsloop (4-5 mei)
•
de Dag van de Atletiek (7 mei)
•
de Blauwe Palen loop (11 mei)
Daarnaast waren er nog de nodige regionale (jeugd)wedstrijden.
Allemaal mooie momenten waar we als club trots op mogen
zijn! Daarvoor weer heel veel dank aan al onze vrijwilligers die
dit met veel inzet mogelijk maken.
Aan de update van het Beleidsplan 2020 is hard gewerkt. Het
concept is inmiddels gereed en wordt aan de diverse Commissies gezonden voor commentaar. Ook voegen we bij deze
Stretcher een enquête, omdat we ook graag van onze leden
willen weten wat zij van een aantal zaken vinden om dit in het
definitieve plan nog te kunnen verwerken. Mocht je vragen of
opmerkingen hierover hebben, reageer dan even via voorzitter@avpijnenburg.nl

In de lokale media hebben jullie wellicht al iets gelezen over
de Visie op de Binnensportaccommodaties. Deze gemeentelijke
nota, waaraan vanuit de sport nadrukkelijk is meegewerkt,
wordt op 26 mei a.s. door de gemeenteraad behandeld.
Ook wordt er momenteel gewerkt aan de Visie op de Buitensportaccommodaties, die na de zomervakantie door de gemeenteraad behandeld zal worden. Beide Visies zijn uitwerkingen
van de bezuinigingstaakstelling voor de Sport. Deze taakstelling
moet o.a. hiermee worden ingevuld, maar tevens moeten hiermee de kwaliteit en de beschikbaarheid van onze sportgelegenheden voor de komende 10 jaar worden gewaarborgd.
Hoewel deze Visies voor onze club waarschijnlijk weinig gevolgen zullen hebben, is het wel van belang dat de kwaliteit van
onze accommodatie naar de toekomst wordt gewaarborgd.
Tot slot: We gaan weer naar de vakantieperiode toe. Goed om
ook de spieren weer eens wat rust te geven, maar vooral ook
om, waar je ook bent, te genieten van (hopelijk) mooi weer en
mooie ervaringen. Met ander woorden; Namens het Bestuur
wensen wij jullie een heel goede vakantie toe!
Met sportieve groet,
Evert ten Kate

Column
G-lopen
Buiten is het op dit moment zeer zonnig met een azuurblauwe lucht. Even waan ik me in een ‘Costa del Soest’, totdat de
looptraining begint.
Dan waan ik me in een omgeving waarbij bomen, zand en heuveltjes voorop staan. Soms is dat een heerlijk gevoel, maar op
andere dagen waan ik me in een soort strafexercitie, opgelegd door niemand anders dan ikzelf.
Waarom doe ik dat toch? Hardlopen kan niet goed zijn… of toch wel? Want gek genoeg ben ik na de training weer helemaal
fris. Ik geniet van een bakkie koffie/thee op het terras bij Pijnenburg en fiets daarna opgewekt naar huis (nou ja meestal
dan).
Zaterdag 7 mei was er op Pijnenburg een Open Dag. Ik hoop dat er veel mensen zijn geweest die zich hebben laten inspireren om ook te gaan lopen of aan atletiek te beginnen. De overburen hadden op 5 mei hún grote dag. Zij zijn de grote
drijfveer achter het G-honkbal, wat staat voor honkballen voor mensen met een beperking.
Wat zou het toch mooi zijn als wij het G-lopen (atletiek) bij Pijnenburg kunnen introduceren. Gewoon lekker bezig zijn met
bewegen voor mensen met een beperking, laagdrempelig en met plezier voorop. Voor mensen die met een onbevangen
‘open mind’, hun kwaliteiten meenemen binnen de club en daarbij mensen zonder beperking kunnen laten zien wat vaak de
echte beperkingen van het leven zijn: Geld, macht en angst om je niet te conformeren aan de massa beperkt ons vaak meer
dan het feit dat je niet goed kunt lezen of moeite hebt om je te concentreren.
Beste mede-Pijnenburgers, laat je niet beperken door angst, geld of macht. Voor hardlopen heb je immers alleen maar jezelf
en een paar schoenen nodig en de rest vind je hier in deze mooie omgeving.
Ik wens iedereen een hele mooie lente en zomer toe!
Groeten van Mieke.
P.S.
Mocht men binnen Pijnenburg een G-loopgroep willen starten, dan stel ik me met plezier twee keer in de week beschikbaar
om als coach (en assistent-trainer) met deze groep aan de slag te gaan…
Mieke
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Algemene Ledenvergadering woensdag 6 april 2016
Bij binnenkomst kon traditiegetrouw ieder van de 46 aanwezige
leden intekenen op de te verloten waardebonnen ter waarde
van €100, beschikbaar gesteld door Intersport Van Dam.
Voorzitter Evert ten Kate opende de ledenvergadering om
20.30 uur en heette iedereen hartelijk welkom. Om een vlot
verloop van de ledenvergadering te bevorderen werd allereerst
de mogelijkheid geboden nieuwe onderwerpen in te brengen.
Hiervan werd echter geen gebruik gemaakt en men kon men
vervolgens vlot de agenda doornemen. De belangrijkste punten
worden hierbij samengevat:
Het verslag van de Kascontrolecommissie onder leiding
van Marian Verwoert werd gepresenteerd en unaniem goedgekeurd. Marian gaf tevens te kennen bereid te zijn de kascontrole ook voor 2016 voor haar rekening te nemen.
Het voorstel voor de contributie in 2016 werd goedgekeurd
met algemene stemmen.
De diverse ingebrachte jaarverslagen van bestuur en commissies werden bijzonder goed ontvangen. De commissies
werden door de voorzitter bedankt en geprezen voor hun inzet
en vele werk voor de vereniging in het afgelopen jaar.
Hierna was er een pauze voor een praatje onderling en een
drankje.
Na de pauze sprak Ad van der Wiel van de organisatie van de
Sylvester Cross uitgebreid over het reilen en zeilen van deze
organisatie, zijn verhaal was verluchtigd met foto’s, routebeschrijvingen en plannen voor de toekomst.
Het Beleidsplan 2016-2020: inmiddels heeft op dinsdag 12
april een vervolggesprek hierover plaatsgevonden.
Bestuurswisseling
Rob van Beek trad af als penningmeester, zijn taak wordt na
haar benoeming overgenomen door Margreet Teuben.
Paul Romein trad af als bestuurslid Facilitair; deze functie is nu
vacant. Kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur.
Elly van Veen trad af als secretaresse; er is een kandidaat voor
deze functie, deze kandidatuur zal in het bestuur nog nader
worden besproken. De functie Bestuurslid Recreantensport
is nog steeds vacant. Kandidaten kunnen zich melden bij het
bestuur.
Uiteraard werd uitgebreid aandacht besteed aan de aftredende
bestuursleden. Zij ontvingen ieder een prachtige bos bloemen
als blijk van waardering voor de werkzaamheden die men voor
de vereniging heeft verricht.
Benoeming van leden van verdiensten
Dit betrof: Alice van Beek, Marlon van Zal, Mirjam Kortekaas
en Paul Romein, deze personen kregen voor hun inzet ook een
prachtige bos bloemen uitgereikt.
Tot slot van de vergadering bedankte Voorzitter Evert ten Kate
de aanwezigen voor hun komst. Hierna vond de verloting van
de waardebonnen plaats en konden vier personen blij verrast
met hun waardebon huiswaarts keren.
Redactrice: Ria van Egdom
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Benoeming van leden van verdiensten op 23 april 2016
Veel lovende worden klonken op 23 april tijdens de Algemene LedenVergadering voor Alice van Beek, Marlon van Zal, Mirjam
Kortekaas en Paul Romein. Zij werden benoemd tot leden van verdiensten van onze club. Dat je niet zomaar tot lid van verdienste
wordt benoemd blijkt uit de voordrachten door de Commissie benoeming Ereleden en Leden van Verdienste. In deze Stretcher kun
je de voordrachten lezen van Alice van Beek en Marlon van Zal. In de volgende Stretcher plaatsen wij de voordrachten van Mirjam
Kortekaas en Paul Romein.

Alice van Beek

_____________________________
•
Lid Jeugd Activiteiten Commissie: augustus 2004 – augustus 2010.
•
Lid Commissie Baanwedstrijden: april 2010 t/m december
2015.
Argumentatie: Er is helaas van het werk van de Jeugd Activiteiten Commissie weinig schriftelijke verslaglegging terug te
vinden. Wel is duidelijk dat Alice zich in deze Commissie heeft
voorbereid op haar taken in de Commissie Baanwedstrijden.
Uit het Strategieproject 2005 – 2010, is een vijfjaren activiteitenplan tot stand gekomen. Hoewel er begin 2010 flink wat
doelstellingen zijn gerealiseerd, bleven er nog enige wensen
over voor een nieuw plan. Eén daarvan was “Uitbreiding van de
Wedstrijdsport activiteiten”. Een lang gekoesterde wens dat AV
Pijnenburg officiële KNAU wedstrijden op haar eigen atletiekaccommodatie mag organiseren kon nu in vervulling gaan.
Een nieuw benoemde commissie, waarvan Alice deel uitmaakt,
neemt op zich om – in eerste instantie - een drietal wedstrijden
op onze nieuwe baan te organiseren.
In haar verslag (augustus 2010) beschrijft Alice op een open en
overzichtelijke manier hoe zij, als kersverse werkgroep, vele zaken moesten ‘ontdekken, uitvinden, organiseren en realiseren’.
Zij noemt o.a.: data kiezen, chronologen opstellen, afstemmen
met Atletiekunie, maken van inschrijfformulier, brochure /
communicatie, inschrijven en verwerken van de uitslagen via
software van de Atletiekunie, aantrekken van vrijwilligers,
benodigde materialen, een muziekje voor de sfeer… bijna te
veel om op te noemen. Hierbij werden vele ervaren vrijwilligers
ingeschakeld.
Hun eerste wedstrijd op 4 juni 2010 voor A/B-junioren en
senioren viel, niet helemaal toevallig, samen met de officiële
opening van onze nieuwe baan. Veel werk te verzetten, maar…
”uiteindelijk hebben we een heel leuke wedstrijd achter de
rug, in een relaxte sfeer, een aardige bezetting van atleten en
bovendien prachtig weer…” schrijft Alice.

9 november 2014: de Regionale Jeugdcross voor Regio Zuid bij
AV Pijnenburg. Ca. twintig verenigingen en ca. 795 deelnemers.
29 november 2014: “de winter begint met de eerste cross van
de regiocompetitie. Op één van de mooiste parcoursen van
Nederland…bij AV Pijnenburg”. Maanden van voorbereiding door
het kernteam Jan Blankestijn en Alice van Beek. 827 ingeschreven jeugdwedstijdlopers. Alice was gastvrouw voor circa
tweeduizend m/v atleten / ouders / supporters.
7 juni 2015: voor de derde maal organiseerde AV Pijnenburg de
Nationale A-Games. De officieuze Nationale Kampioenschappen
voor A-pupillen.
28 november 2015: Regionale Jeugdcross. 935 jeugdleden van
achttien clubs en twintig verschillende categorieën. Wedstrijdleider Alice trekt een blik verse medewerkers open in de vorm van
maatschappelijke stagiaires. En dan zit Alice haar laatste georganiseerde wedstrijd er op. “En Alice zag dat het goed was…”
kopte het verslag in de Stretcher.
De Wedstrijdorganisatie dreigde in de problemen te komen door
het op handen zijnde terugtreden van onder anderen Alice. Na
haar dringende oproep werd de commissie weer aangevuld.
Alice brengt in haar ‘loopbaan’ binnen AV Pijnenburg mooi het
verloop tot uiting hoe een idee tot praktische uitvoering is gebracht. Voortgekomen uit een beleidsplan werkte zij betrokken
mee aan de
invulling, de organisatie, de plaats in de verenigingsstructuur,
de onderlinge afstemming en een succesvolle uitvoering. Inzet,
enthousiasme, doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheid
positief, constructief en professionaliteit zijn Alice’s kenmerken.

Marlon van Zal

_____________________________
•
Trainer Recreatieve Loopgroepen: 2001 – heden
•
Lid Technische Commissie Recreatieve Loopgroepen
(TCRL): 2004 – 2005
•
Lid Technische Commissie Recreatieve Loopgroepen
(TCRL): 2008 – heden
•
Lid Strategieproject 2011-2016 Werkgroep Sportaanbod
recreanten: 2011 -2015
•
Medewerkerster Bosmarathon en Sylvestercross: vele jaren
diverse functies tot 2009.

In de tweede wedstrijd (25 juni) voor CD junioren en de 3e
wedstrijd (op vrijdagavond 17 september) met estafettes en
middellange afstand voor BCD junioren en senioren is veel
ervaring opgedaan.

De familie van Zal is bijna een synoniem voor AV Pijnenburg.
Marlon is in de voetsporen van haar ouders Joke en Gé van Zal
getreden.

We noemen enige van de georganiseerde wedstrijden:
21 mei 2011: pupillenwedstrijd.
23 juni 2013: eerste keer in de geschiedenis: de Nationale AGames bij AV Pijnenburg, ruim tweehonderd atleten schreven
zich in. Een wedstrijd geboren uit het idee dat er voor aanstormend jong talent geen individuele wedstrijden zijn naast de
reguliere competitie-wedstrijden.

Het is dus niet helemaal toevallig dat Marlon op een gegeven
moment ook bij AV Pijnenburg kwam sporten. En gezien haar
opleiding en sportieve achtergrond nog minder toevallig dat ze
in 2000 samen met vier andere AV Pijnenburgers de toen nog
KNAU opleiding ‘Trainer Loopgroepen’ (TLG) ging volgen. De
opleiding werd in juli 2001 zeer succesvol afgerond, niet alleen
slaagden alle AV Pijnenburgers, Marlon sprong eruit als beste
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cursist van deze opleiding. Sindsdien is Marlon onafgebroken
als trainster bij AV Pijnenburg actief, van FitStart tot C-groep.
Toen in 2004 de Technische Commissie Recreatieve Loopgroepen (TCRL) als opvolger van de Loopgroepencommissie
werd opgericht, trad Marlon als lid tot de TCRL toe. Haar
enthousiasme en vooral haar kennis waren opgevallen en de
TCRL was blij met haar komst. Helaas moest Marlon door
persoonlijke omstandigheden een jaar later stoppen, maar ze
was in 2008 weer beschikbaar om opnieuw lid te worden van
de TCRL.
Marlon excelleert in opleidingen met als doel het hoog houden en verbeteren van de kwaliteit van de trainers. In korte
tijd is er een jaarlijks terugkerend programma van bijscholingen voor alle trainers opgezet, nagenoeg altijd op eigen
locatie bij AV Pijnenburg. De kroon op het werk zijn de opleidingen voor nieuwe trainers met als voorlopig hoogtepunt
de LT3 trainersopleiding van de Atletiekunie in 2012, waar
vijf Pijnenburgers hun trainerscertificaat behaalden. Ook deze
opleiding vond plaats op de locatie van AV Pijnenburg. Door
haar directe betrokkenheid bij de opleidingen heeft Marlon de
afgelopen jaren veel mensen bij de Atletiekunie leren kennen
en een breed netwerk opgebouwd. Rond 2005 kreeg Marlon
een baan als sportconsulent bij de gemeente Soest. In het
begin projectmatig als combinatiefunctionaris en later als beleidsmedewerker sport. In deze functie heeft Marlon te maken
met alle facettenvan het sportbeleid, o.a. de Breedtesport.

Naast haar TCRL activiteiten rond de opleidingen speelt Marlon
een belangrijke rol binnen de organisatie bij de TCRL. Toen de
TCRL in 2012 enige tijd in zwaar weer belandde, bewaakte een
viertal leden de voortgang van de belangrijkste zaken. Marlon
was er daar één van. Bij de doorstart werd de TCRL met vijf
nieuwe leden weer compleet.
Haar contacten bij de Atletiekunie en haar functie bij de gemeente Soest zijn bijzonder waardevol voor AV Pijnenburg, waarbij
opgemerkt moet worden dat haar werk bij de gemeente voor alle
Soester sportverenigingen geldt.
Haar bestuurlijke ervaring en kennis van het sportwereldje
kwamen ook goed van pas bij haar medewerking aan onderdelen
van het Strategieplan 2011-2016 van AV Pijnenburg en bij het
vinden van oplossingen toen de TCRL eind 2011 demissionair
was. Bij (leden-)vergaderingen is merkbaar dat Marlon positief
kritisch meewerkt om zaken hanteerbaar te maken.
Tot slot was Marlon jaren achtereen tot 2009 hands-on als
vrijwilliger actief bij de Sylvestercross en de Bosmarathon.
Inzet, betrokkenheid, vakkundigheid en gedrevenheid zijn
Marlons´kenmerken.

De speciale Commissie benoeming Ereleden en Leden van
Verdienste bestond uit Ad Smits, Dymen van Emst en Marianne
Verwoert.

actie voor leden:
half uur (sport)massage voor € 20
www.vitaalenfit.nu
Gerard de Weerd
van Hamelstraat 94 Soest
06 373 27 656
Praktijk voor massage, dry needling en fascia therapie*
*dry needling / triggerpoint behandeling wordt vergoed door de meeste zorgverzekeraars
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Fitstart 2016
55 FitStarters in actie bij AV Pijnenburg.
Op 2 april is de FitStart 2016 van start gegaan. Met veel plezier
en inzet beleven de deelnemers de FitStart trainingen. Het uitgebalanceerde trainingsprogramma helpt daarbij, elke training
opnieuw. Regelmatig naar de training komen zorgt voor een
goede conditie-opbouw. Dit jaar nemen maar liefst 55 personen
deel aan de FitStart. Op dinsdag 7 juni eindigt dit deel van de
FitStart met 10 á 20 minuten ontspannen hardlopen. En na
afloop natuurlijk een gezellige afsluiting!
En voor wie na deze FitStart bij AV Pijnenburg dóór wil, is er op
zaterdag 10 juni al weer de eerste training van het vervolg van
de FitStart.

Het FitStartteam
De trainingen worden gegeven op de dinsdagavond en zaterdagochtend, telkens door één trainer en één assistent per
groep. Dit zijn de trainers van de FitStart 2016:
Ad van den Brul, Richard Voorintholt, Marlon van Zal, Frans
Verweij, Rijnvis Cranenbroek, Jos Kleverlaan en Jur Elzinga.
Simone Mulder, Marieke Nijhuis, Jeroen de Wolf, Hans Faddegon, Rina van Vugt en Martin de Boer assisteren bij de FitStart
training. Het is een prettig samenwerkend FitStartteam.
Jur Elzinga, coördinator FitStart 2016

Op de foto zien jullie een groot deel van de FitStarters bij de
eerste training.

Uitnodiging!

Sluitingsdatum inleveren kopij:
zondag 7 augustus 2016
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Toppositie Jos Bloem bij Halve Marathon in Schoorl
Een traditie. Het jaarlijks uitje van een delegatie van de Lange
Afstand groep van AV Pijnenburg naar Schoorl voor de Groet
van Schoorl run. Eerst op zaterdag een dagje acclimatiseren in
een vakantiehuisje om op zondag te van start te gaan voor de
10km, halve marathon of 30km.
Dit jaar een pittoresk, besneeuwd parkoers door de duinen met
lichte sneeuwval die voor de benodigde verfrissing zorgde. Op
de halve marathon had Jos Bloem daar weinig last van. Met

1.27.17 werd hij zesde bij de Masters 45+. Net voor senior Bas
de Bruin die met 1.29.51 net binnen de 1,5 uur bleef.
Bij de M50+ bleef John van Dongen met 1.42.21 zijn clubgenoot Marcel van der Kuil (1.46.44) gedecideerd voor . Op de
10K bleef Jeroen Verboom met 32.57 net onder de 33 minuten
grens.
Kees Suijkerbuijk

Winst voor Dirk den Oude in Knotwilgenloop
Bij de Knotwilgenloop in Woerden liet Master 65+ Dirk den
Oude zien dat hij het lange afstand werk nog niet is verleerd.
Onder een mooi winterzonnetje pakte hij de winst in zijn categorie bij de halve marathon die hij in 1.44.33 volbracht.

14 februari

27 februari

Op de 10 km bleef M55+ Theo van de Beek met 38.46 dik
onder de 40 minuten grens. John van Dongen finishte na 43
minuten en Gerrie den Oude na 46 minuten.
Kees Suijkerbuijk

Mooie resultaten bij regiofinale crosscompetitie

19 maart

Nadat zij in de drie voorrondes hun finaleplaats hadden afgedwongen, waren zo'n dertig AVP- atleten aanwezig voor de regiofinale
Crosscompetitie in Wieringerwerf. Om het daar op te nemen tegen de beste jeugdatleten van de provincies Utrecht, Flevoland,
Noord Holland, Zuid Holland en het noordelijke deel van Zuid Holland.
Zilver voor Florijn van der Vliet in crossfinale
Omdat JPC Florijn van der Vliet zijn drie voorrondes met overmacht had gewonnen, waren voor hem de verwachtingen hooggespannen. Na een spannende eindsprint, waarbij de nummers
één tot en met drie binnen één seconde finishten, werd Florijn
knap tweede achter een atleet uit Heiloo.
Bij de MPA1 liep Merle van Logtestijn een uitstekende wedstrijd
en kwam met haar zesde plaats dicht bij het podium. Dat deed
ook MPC Iris Rietveld, die een mooie zevende plaats bemachtigde.
In het ploegen klassement behaalden de JPC en MPC onder
aanvoering van Florijn en Iris beiden een vijfde plaats.
Kees Suijkerbuijk

Florijn van der Vliet

Merle van Logtestijn
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Bevrijdingsvuur Wageningen
Woensdagavond 4 mei verzamelden er zo’n kleine 50 sportieve
mensen in de kantine van A.V. Pijnenburg. Ze werden warm
toegesproken door de heer Cees Vos en André van Zadel.
Opvallend veel jeugd deze keer! Top! Wat gingen ze doen? Het
bevrijdingsvuur ophalen in Wageningen! Voor mij was het de
tweede keer dat ik zou meegaan! Op de fiets, want Powerwalken gaat natuurlijk niet op zo’n grote afstand!
Eenmaal in de bus van Jan van Dijk werden we weer toegesproken door André over wat er allemaal ging gebeuren.
Burgemeester Metz zou ons in Wageningen het vuur overhandigen. Na een uurtje waren we er en liepen we met zijn allen
naar Hotel de Wereld waar het allemaal ging gebeuren. Tijdens
het wachten konden we op een scherm meekijken, en wat
opviel was dat de meeste groepen, zo’n 80, met veel minder
sporters waren dan wij!! Rond 00:45 waren wij aan de beurt en
konden we beginnen. Met hartverwarmende woorden van onze
burgemeester gingen we op weg! Eenmaal bij de bus maakten
de lopers en de fietsers zich klaar om te vertrekken. De twee
mannelijke fietsers Wim en Frits voorop, dan de groep lopers
en als laatste de drie dames op de fiets: Wil, Linda en Marjan.
De bus reed langzaam met ons mee! De groep liep lekker en
alles verliep voorspoedig! Er werd lekker gelopen en af en toe
gewisseld. Het was niet echt koud, althans dat vond ik, ik had
me goed aangekleed. Onderweg broodjes en koffie van Antonio
van de Hengel, dat had je wel nodig hoor! Aan het eind van de
nacht, zo rond half 5, ging het vriezen, dat vond ik heel apart!
En ja, toen kreeg ik wel koude tenen. De laatste 25 km even
hard doorfietsen, want anders kwamen we een beetje laat
terug!

Burgemeester Metz overhandigt het bevrijdingsvuur aan de lopers

Er stond bij thuiskomst een lekker ontbijt te wachten en daar
waren we wel aan toe! Nu nog het laatste stukje naar het museum het vuur weer overhandigen aan de burgemeester! Het
was ondertussen prachtig weer geworden en de dikke jassen
konden uit! Met de verkeersregelaars bij ons veilig naar het
museum gelopen/gefietst. Weer een toespraak van Cees Vos en
de burgemeester. Ze waren beiden trots op ons! Nou ik kan je
zeggen ik ben ook trots op ons allemaal! Dat hebben we toch
mooi weer geflikt met z’n allen! Met een kaars als aandenken
naar huis gefietst! Even slapen!!
Enne … de fiets heeft schuurarrest!
Tot volgend jaar weer!!
Marjan van Etten
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The story of……..
Een rubriek in ons clubblad, waarin we elke keer een wedstrijdatleet/-atlete van AV Pijnenburg in de belangstelling zetten.

Deze keer is het de juniore Wouke van ‘ t Klooster.
Vanuit het niets wist zij deze winter zich tussen de nationale juniorentop te scharen. Eerst bracht zij het indoor ClubRecord op
1.68 m. En tijdens het N.K. indoor voor junioren te Apeldoorn
werd zij derde met 1.67 m.
Inmiddels is zij het outdoorseizoen ook al succesvol begonnen
met sprongen van 1.68 m en 1.70 m.!
Ook is bij Wouke een duidelijke jaarperiodisering zichtbaar. Met
tweemaal een piek, namelijk het N.K. indoor en N.K. outdoor.
Dus dat betekent dat zij in de maanden september tot en met
december een goede algemene basis kan creëren. De eerste
twee maanden van het jaar is dan de wedstrijdperiode richting
N.K. indoor, in maart en april is de voorbereiding voor het baanseizoen. En danis in mei, juni en juli het outdoor wedstrijdseizoen met als hoogtepunt het N.K. junioren, dat dit jaar eind juni
in Breda plaatsvindt. Augustus is dan lekker de vakantiemaand.
Wekelijks traint Wouke drie á vier keer. In de afgelopen wintermaanden werd een algemene basis van kracht, conditie, snelheid en stabiliteit gelegd bij de trainingen van Stef de Beer, Rob

Jansen en Steef Biesterveld. De specifieke, gerichte krachtoefeningen en techniektrainingen werden bij de hoogspringgroep
van Rob Land gedaan.
Dit voorjaar volgde Wouke een korte periode polsstokhoogspringtraining bij Sven, wat leidde tot een ClubRecord bij
polshoog van 2.10 m.
Verder gedurende deze zomer staan de springtrainingen van
Rob Land centraal. Wat komt er allemaal zo bij kijken bij een
hoogspringtechniektraining?
Allereerst de aanloop. Als een atleet hoger gaat springen, wordt
meestal ook de aanloop aangepast. Bij Wouke is dat momenteel
zes passen rechtuit en vijf passen in de bocht naar de lat. Vervolgens krijgt het blokkeren de aandacht, met daarbij de indraai
en de sprong.Tenslotte de latpassage en de landing.
Kortom, een uitgebreid trainingsprogramma is nodig om een
succesvolle hoogspringster te worden!
Richard van Egdom

Persoonlijk record voor Robin Abrahamse
Robin trad zaterdag op het NK Indoor Atletiek voor junioren aan
op de 60 meter sprint en wist de halve finale te bereiken. Zijn
uiteindelijke tijd van 7,37 seconden was weliswaar een verbetering van zijn oude Persoonlijke Record maar was helaas niet

voldoende voor plaatsing in de finale. Op zondag was Robin ook
deelnemer aan de 200 meter sprint en werd vierde in zijn serie
in een tijd van 23,48 sec. Dit is voor Robin een nieuw Persoonlijk Record én een nieuw Clubrecord.
Rob Land

Stretcher mei 2016 - 13

Successen voor Wouke van ’t Klooster
NK Indoor Atletiek voor junioren
In februari vond het NK Indoor Atletiek voor junioren in Apeldoorn plaats waaraan twee atleten van AV Pijnenburg meededen. Op zaterdag 20 februari kwam Wouke van ’t Klooster in
actie op het onderdeel Hoogspringen Meisjes Junioren B. In een
sterk veld met vijftien deelnemers deed Wouke goed mee voor
de titel. Maar aan het eind kwam onze zestien-jarige atlete toch
nog iets te kort. Met een uiteindelijke sprong van 1,67m wist ze
beslag te leggen op de derde plaats. “Er zit zeker meer in het
vat voor Wouke, haar techniek was veruit het beste maar op
kracht kwam ze nog iets tekort”, zegt haar trainer Rob Land.
Clubrecord na 39 jaar verbroken!
Op eerste Paasdag (28 maart jl.) verbrak Wouke van ‘t Klooster
het oude clubrecord Hoogspringen outdoor van Pauliene Groen.
Wouke sprong een sterke wedstrijd onder barre omstandigheden. Haar winnende sprong voerde ze uit tijdens een hagelbui!
Het oude record van 1,66 mtr werd door Pauliene Groen in
1977 gesprongen. In september 2015 evenaarde Wouke reeds
deze hoogte maar ging er nu ruimschoots overheen met een
sprong van 1,68 mtr!
Inmiddels heeft Wouke dit 'oude' record van 1,68 alweer gebroken. Op 24 april sprong Wouke in Gouda over een hoogte van
1,70 meter!Wouke is goed op dreef voor het NK Junioren begin
juli in Breda.
Rob Land

Ook voor de C/D junioren een goede competitiestart!
Zaterdag (23 april) traden voor AVP maar liefst 48 atleten aan voor hun eerste competitiewedstrijd in Utrecht. De ochtend begon
met zonnige perioden die helaas al snel door regen-, hagel- en sneeuwbuien werden afgewisseld.
Bij de jongens D liepen Joey Daselaar en Ralph-Karsten van
der Vliet samen naar een zeer verdienstelijke tweede en derde
plaats op de 1.000 meter. Hun respectievelijke tijden 3:17,36 en
3:19,06. Ruben Meijer legde bij het hoogspringen beslag op de
derde plaats met een hoogte van 1,35 meter en bij het speerwerpen een prachtige tweede plaats met een worp van 28,7
meter. Joey Daselaar werd bij het verspringen derde met een
afstand van 4,15 meter.
Bij de meisjes D wierp Jayde de Bruin de discus naar een
mooie afstand van 17,56 meter, het Speerwerpen sloot ze af
met een worp van 17,00 meter. Bij het kogelstoten was Jayde
oppermachtig met de beste stoot van de dag; 9,40 meter. Bij
het Hoogspringen domineerden Iris Barlo en Merel Hulshof de
wedstrijd, zij behaalden beiden een hoogte van 1,25 meter.
Iris tenslotte won het Speerwerpen met een ultieme worp van
19,10 meter.
Bij de D-Junioren snelde Merijn Kerens op de 100 meter Horden
naar een prima tijd van 19.50 sec.. Stef Ploef deed goed mee
op de 800 meter en noteerde een eindtijd van 2:26,32 min.
Hidde Doornkamp legde met zijn discusworp beslag op de vijfde
plaats met een afstand van 27,84 meter. Lukas Meijerink verbe-

terde zijn PR bij het hoogspringen van 1,35 naar een prachtige 1,55 meter, goed voor een tweede plaats. Naïm Verboom
stootte zijn kogel naar een prima afstand van 8,13 meter. Lukas
en Naïm ‘vochten’ een onderlinge strijd uit bij het speerwerpen,
Lukas won met een worp van 28,61 meter, Naïm liet 28,59 meter optekenen. De 4x100 meter estafetteploeg tekende uiteindelijk voor een nette vierde plaats in een tijd van 53,98 sec.
Anika Northausen snelde bij de meisjes C in 15,21 sec. naar
de eindstreep op de 80 meter Horden. Lotte Jacobsen legde in
een sterk veld beslag op de zesde plaats op de 800 meter in
een tijd van 2:36,68. Niëlle Saly verbeterde bij het hoogspringen haar PR van 1,41 naar 1,45 meter en werd daarmee derde
overal. Bij het kogelstoten gingen Jeske Wiemans en Dawy
Jipat gelijk op, uiteindelijk wist Jeske de kogel net iets verder te
stoten, met een afstand van 6,87 meter won ze nipt van Dawy
die 6,81 meter liet noteren. Bij de 4x80 meter estafette liet ons
eerste team een tijd noteren van 46,6 sec., team twee zat daar
met 47,67 sec. vlak achter.
Al met al een geslaagde dag met veel nieuwe Persoonlijke
Records!
Rob Land
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Nieuw: combilopen gaat starten!

Op zaterdag 21 mei zal de eerste training zijn van de nieuwe groep bij AV
Pijnenburg: het combilopen.
Voor wie is het en wat is de doelstelling?:
Voor mensen die door middel van een recreatieve training:
•
een combinatie willen van Power Walk en (rustig) hardlopen
•
buiten willen bewegen op een afwisselende en uitdagende manier
•
oefeningen willen doen ter verbetering van kracht, mobiliteit, balans,
stabiliteit, coördinatie etc.
Wanneer wordt er getraind en hoe laat?
Dinsdagavond van 19.00u.- 20.15u.
Zaterdagochtend van 9.00u.-10.15u.
Trainers zijn: José van Dalen, Anouk van Keken, Jos van Keken,
Rina van den Brul en Joke van Hamersveld.
Kan ik wel meekomen met deze groep?
Iedereen kan meelopen, binnen de training worden verschillende niveaus aangeboden.
Hoe kan ik me hiervoor aanmelden?
Op www.avpijnenburg.nl -> combilopen -> aanmelden.
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De perfecte loophouding.....
Is die er? Ja……maar is voor iedere loper/ster verschillend.
Is daar op de trainen? Ja en nee…… Vooral bij jongeren 10-16
jaar kan er nog veel aangepast worden aan de loophouding. Bij
ouderen is het vaak corrigeren en proberen een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Want een looptechniek is individueel
verschillend, maar wel van belang om zo economisch en zo min
mogelijk belastend te kunnen lopen.

Agenda Loopevenementen:
juni – oktober 2016
Het is lente en ..... lijkt wel zomer! De Fitstart is ook in volle
gang en menigeen denkt al aan de vakantie of heeft er net
een meivakantie opzitten. Het is ook een moment waarop je
bedenkt aan welke loopjes je zou willen deelnemen. Er staat
in ieder geval genoeg loopevenementen op het programma.
Maak je eigen keuze en … geniet vooral!

Iemands sportieve achtergrond, aanleg, kracht, mobiliteit en
coördinatie zijn factoren die meetellen bij de loophouding.
Maar een aantal basispunten zijn er om het lopen “mooier” en
plezieriger te maken:

Zo. 5 juni ’16

DrieDorpenloop in Kortenhoef

Zo. 12 juni ’16

Almere City Run

Zo. 26 juni ’16

Vechtloop in Weesp

1.

Zo. 26 juni ’16

Ladiesrun Utrecht

Za. 9 juli ’16

Voorthuizen Loopt!

Wo. 13 juli ’16

Henschotermeer Games Zomereditie I

Vr. 19 aug. ’16

Henschotermeer Games Zomereditie II

Wo. 24 aug. ’16

Gildeloop Soest

Zo. 28 aug. ‘16

Royal Run Soestdijk

Zo. 11 sept. ’16

Color Run Utrecht

Zo. 18 sept. ’16

Dam tot Dam Loop Amsterdam

Zo. 2 okt. ’16

Tempo Run in Bussum

Zo. 2 okt. ’16

Singelloop Utrecht

Zo. 9 okt. ’16

17e Pijnenburg Bosmarathon programma

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Goed rechtop lopen (waar kijken we naar/kijkrichting).
Kijk naar een punt ongeveer tweehonderd meter voor je
Schouders lekker ontspannen omlaag.
Armen ontspannen mee bewegen (lange afstand).
Hoe korter de afstand hoe feller de arminzet..zie 100
meterlopers. Hoek elleboog 90˚ en armen bewegen vanuit
schoudergewricht zonder de schouder “in te draaien”.
Hoog in het bekken door bovenlichaam goed uit te strekken,
dus geen zithouding.
Achterwaartse hielheffing, hoogte afhankelijk van de capaciteiten van de loper/ster.
Ontspannen voetafwikkeling. Er is discussie over hak-,
vlakke- of voorvoet landing. Ieder heeft zijn eigen voorkeur.
Iets voorover hellen (vanaf de enkels, niet vanuit de
heupen!) Hierdoor maak je gebruik van je zwaartekracht.
Combineer met punt 1 en 6.
Regelmatige ademhaling bij elk tempo. Langzaam lopen is
rustig, hard lopen is snel.

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:
Foto: Welke stijl is goed en fout?..moeilijk te zeggen, ieder heeft
zijn eigen meest effectieve stijl ontwikkeld.
Richard van Egdom

vr. 27 mei

Baanwedstrijd technische onderdelen jun BCD
19.00 uur

zo. 5 juni

A-games nationale wedstrijd voor A pillen

vr. 17 juni

Loopgala Pijnenburg 19.00 uur
masters/senioren/junioren ABCD

za. 18 juni

Pupillencompetitie pupillen ABC

vr.

Baanwedstrijd technische onderdelen jun BCD

1 juli

za. 1 okt.

Clubkampioenschappen baan masters/senioren/junioren
en pupillen
Gerard van den Berg
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Gerard van den Berg
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Bericht van de Sylvestercross, mei 2016
Wanneer ik onze periodieke bijdrage schrijf, lijkt het buiten
wel herfst. Regen, hagel, wind en koude teisteren ons terwijl
het dus al eind april is.
Ik schrijf dit vanuit ons tijdelijk onderkomen in het welbekende ‘Eekhoornnest’ aan de Korte Duinen. Een mooie plek
om de loopschoenen aan te trekken voor een rondje door de
bagger en de duinen. ‘Deja vu’, het lijkt wel de periode zo vlak
voor de Sylvestercross. Die is trouwens nog ver weg, maar
zoals jullie weten, werken wij als bestuur het gehele jaar door
aan de afhandeling van de laatste cross, en uiteraard aan de
voorbereiding voor de komende editie op 31 december.
Donderdagavond 31 maart hebben we weer met onze sponsoren, vrienden en blokhoofden de afgelopen cross nog maar
eens besproken en ervaringen gedeeld. Hoogtepunt van de
avond was de ondertekening van het vervolgcontract met
onze naamsponsor RABOBANK. Wij prijzen ons gelukkig, dat
de ‘reorganiserende’ Rabobank ons weer steunt met een aanvullend jaarcontract. Rabobank hartelijk dank daarvoor!
De Sponsorcommissie heeft de agenda inmiddels weer vol
met afspraken en bezoeken van de oude en mogelijke nieuwe
sponsoren. Opmerkelijk is dat een van onze vaste hoofdsponsoren ‘BROOKS’ stopt met sponsoring. Uiteraard danken wij
Brooks voor de jarenlange ondersteuning.
Financieel hebben we het afgelopen jaar netjes afgesloten.
Wij prijzen ons gelukkig met de extra inkomsten vanuit de
na-inschrijvingen (dankzij het mooie crossweer), en ons
potje is zoals ieder jaar gedicht door de garantstelling van de
gemeente Soest.

En dan nog enige ontwikkelingen voor de komende crossjaren.
Wij onderzoeken de mogelijkheid van een aanvullende (gezellige) cross ‘Sylvestercross by Night’ op de avond voorafgaand
aan de 31e. Tevens is in onderzoek of AV Pijnenburg samen
met ons het NK Cross 2018 – eventueel ook i.s.m. omliggende
verenigingen – mag en kan organiseren.”
In de vorige Stretcher heb ik aangegeven dat ons Impressieboek verspreid zou worden. Helaas is dat niet op tijd gelukt.
Inmiddels zijn ze nu gedrukt, en zal verspreiding de komende
maand gebeuren.
Tenslotte nog nieuwtjes uit het bestuur. Evert ten Kate is de beoogde opvolger van onze voorzitter Ad van de Wiel en volgt dit
jaar al alle bestuursvergaderingen. Met het vertrek van Ad Smits
uit het bestuur zijn we tevens op zoek gegaan naar een nieuw
bestuurslid. Marcel van der Kuil heeft aangegeven hier wel voor
ín te zijn. Met deze mogelijke opvolgers blijft het bestuur op
sterkte en kunnen we weer verder de toekomst in.
Ron Lettinga
bestuurslid PR Sylvestercross Soest

Open Soester Kampioenschap Blauwe Palen 2016
Woensdag avond 11 mei werd de 7e editie van het OSKBP
gehouden. De ludieke prestatieloop langs de blauwe palen
wandelronden bij de Soester Lange Duinen georganiseerd door
AV Pijnenburg.
Door het mooie zomerweer was het parkoers extra zwaar door
de vele stroken mul zand. Zon, zweet een zware zandduinen
dus.
Zo’n 120 deelnemers gingen van start voor de 4.6km lange uitdaging. Onder hen ook Vincent Hofmann die na de winst in de
1e editie nu 6 jaar later weer zegevierend over de streep kwam
na 15.14min. Op korte afstand gevolgd door zijn collega-BAAS
atleten Arnout Salome en Maarten Haegens.
Bij de dames was Sandra van der Grift met haar tijd van
19.38min. een klasse apart. Anke Suijkerbuijk werd keurig
tweede voor Josette Smit.
Net als vorig jaar was Lucas Stolk de beste bij de junioren voor
Kjeld Storm en Enno Braaksma. Ook de jongste deelnemers Julian Dorresteijn en Emily Verhoef werden in het zonnetje gezet.
Naast de prijzen voor de snelheidsduivels waren er traditioneel
ook prijzen voor de ludieks in het blauw geklede atleten. Mus-

ketier Dennis ter Beek mocht hier het hoogste treetje van het
podium betreden geflankeerd door Yvonne Sebel en Elize van
Beuningen.
Kees Suijkerbuijk
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GEZOCHT: Vrijwilligers voor het helpen in de
garderobe tijdens de gezellige Gildefeesten
22/8 t/m 29/8 2016					

De Blaak in Soest

Gedurende de Gilde feestweek verzorgen vrijwilligers van AV Pijnenburg al jaren op woensdag de Gildeloop
maar ook de hele week de garderobe.
Van donderdag tot en met maandag hebben we vrijwilligers nodig.
De inkomsten komen volledig ten goede aan de clubkas van AVP, dus voor alle leden.
Het is leuk, gezellig en verzorgd, maar voor sommigen misschien wat harde muziek (oordopjes?)
In de week na de zomervakantie zal er een lijst worden opgehangen met benodigd personeel.
Let erop: VOL is VOL!
Graag je naam invullen op de lege plekken op de lijst of mail je interesse naar;
Contactpersoon Philip Parlevliet; philip.parlevliet@gmail.com
Wij kijken er weer met genoegen naar uit!!!
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Clubkampioenen cross 5 maart 2016

Pupillen
Van links naar rechts:
Laura Duits, Florijn van der Vliet, Mike Haage, Lauren van Beuningen, Merle van Logtestijn, Mathijs Kwakman,
Diederik van der Vliet, Eveline Sikkema, Sam van Schaffelaar, Iris Rietvelt

Junioren
Van links naar rechts:
Boven: Stef Ploeg, Joost Karsten, Anke Suijkerbuijk
Onder: Amanda Buijtenhuis, Lotte Jacobsen, Eva van Ieperen, Ralph Karsten van der Vliet, Lucas Stolk, Jasper Smits,
Sandra van der Grift, Joey Daselaar, Mathijs van Wessel
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Clubkampioenschap cross 5 maart 2016

Stef Ploeg en Anke Suijkerbuijk in actie

Sporten met bewoners van de noodopvang in Soesterberg
In het asielzoekerscentrum in Soesterberg verblijven zowel
asielzoekers als mensen van de noodopvang, in aparte gebouwen.
Ook de bewoners van de noodopvang willen graag sporten.
Vandaar dat enkele mensen van AV Pijnenburg het initiatief
hebben genomen om te kijken of er genoeg liefhebbers zijn om
te gaan hardlopen en/of wandelen.
Sinds enkele weken zijn er daadwerkelijk een hardloopgroep
voor mannen, onder begeleiding van Edgar Cukier, en een
wandelgroep voor vrouwen, onder begeleiding van Marga
Hulstede en Zsoka Bonta. Er wordt iedere woensdag van 10 tot
circa 11 uur gelopen vanuit de noodopvang. De mensen zijn erg
enthousiast en de hardloopgroep is goed bezet met meer dan
10 lopers. De wandelgroep is gestart met 4 vrouwen; er waren
wel meer vrouwen, maar op slippers lopen is geen optie en er
waren geen geschikte schoenen voor hen. Voor de mannen waren wel enkele paren beschikbaar, maar ook de mannen hebben
nog schoenen nodig. Zij hebben over het algemeen een kleinere
maat dan Europeanen.
Het is een wisselende groep, omdat er regelmatig mensen
vertrekken naar een ander opvangcentrum en er weer nieuwe

bewoners bijkomen. Maar we hopen natuurlijk dat er steeds
veel hardlopers en wandelaars woensdags (blijven) komen.
Inmiddels hebben we sportschoenen gekregen, maar we kunnen nog steeds hardloop- en wandelschoenen en ook trainingskleding gebruiken, want de mensen hebben weinig. Wij hebben
gemerkt dat ze blij zijn met alles wat zij qua sportkleding
kunnen krijgen.
Ook zouden we heel blij zijn met assistentie, omdat er vooral bij
de hardloopgroep behoorlijke verschillen qua conditie en snelheid zijn. Dan is het moeilijk om het met slechts een begeleider
te doen. Ook als er iemand van de begeleiders een keer uitvalt
is het fijn als er vervanging is, zodat de activiteit gewoon door
kan gaan.
Je kunt altijd bellen met Edgar Cukier, 06-29508919,
of mailen via edgar.cukier@gmail.com

Lever sportschoenen en -kleding in.
Neem ze mee naar de kantine
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In gesprek met......
Martin Schuilenburg, 15 jaar oud. Via zijn moeder Linda Brussee , werkzaam bij bakkerij Van der Heyden, maakte ik kennis met
deze sympathieke mensen. De atletieksport dragen ze een warm hart toe. Hierdoor was er snel een afspraak gemaakt tijdens de
bestelling van alle lekkernijen in de winkel. Linda vertelde daarbij vol trots dat haar zoon Martin zich bijzonder enthousiast inzet
tijdens de trainingen en dus best extra aandacht verdient!
Waarom de stap naar atletiek gemaakt, Martin?
Tja…., in mijn vorige woonplaats heb ik een korte tijd op judo
gezeten. Dat was eventjes leuk, maar niet wat mij nou persoonlijk echt boeide. Bij Atletiek Vereniging 47 in Boskoop heb
ik vol enthousiasme kennis gemaakt met de atletiek sport, en
aangezien mijn broer Aad eveneens atletiek beoefent, heeft hij
mij aangespoord om deze sport samen te gaan beoefenen.
Weet je nog, wanneer je ging kennismaken bij A.V.
Pijnenburg?
Jazeker, dat weet ik nog wel. Dat was in 2007 toen wij naar
Soest verhuisden en ik samen met Aad ging trainen bij A.V.
Pijnenburg.
Ben je een fanatiek atleet, Martin?
Ach, wat zal ik zeggen… In de eerste plaats vind ik het erg
leuk om twee of drie keer per week te gaan trainen. Dat is
een goede uitlaatklep, buiten mijn drukke verplichtingen voor
school, hier gaat namelijk behoorlijk veel tijd in zitten. De trainingen op de zaterdag vind ik persoonlijk altijd het gezelligst.
Na afloop van een intensieve training gaan we altijd gezellig in
de kantine napraten onder het genot van een drankje.

Martin, naar welk onderdeel gaat je voorkeur uit?
Speerwerpen, daar gaat zeker mijn voorkeur naar uit. Ik gooi
met gemak ruim 20 meter ver, vermeldt hij vol trots.
Moet je nog extra voorbereidingen doen als je aan een
wedstrijd gaat deelnemen?
Nee, totaal niet. Het moment komt nog waarin ik een keuze
moet gaan maken. Dit jaar moet ik wel een keuze gaan aangeven, want twee onderdelen waaronder loopnummers worden
dan verplicht gesteld, om je daarvoor in te schrijven. Het is
nog wel leuk om te vermelden dat ik 4/ 5 mei mee loop met de
Bevrijdingsvuur estafette. Mijn moeder heeft hierbij ook een
belangrijke rol, zij begeleidt de lopers op de fiets!
Heb je een bepaalde doelstelling betreffende atletiek?
Nou, daar hou ik mij op dit moment nog niet zo mee bezig.,
dat komt nog wel in een later stadium, via mijn sportklas op de
Waldheim Mavo.
Ik rond het gesprek af met Martin, en bedank hem hartelijk
voor zijn medewerking, we gaan in de toekomst zeker meer
over dit aanstormend talent vernemen.
Redactrice: Ria van Egdom

Martin Schuilenburg
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AV Pijnenburg scoort met Open Atletiek Dag
Onder zomerse weersomstandigheden hield Atletiekvereniging Pijnenburg op zaterdag 7 mei de Open Atletiek Dag. Dat gebeurde
zowel op als buiten de atletiekbaan. Alles in het kader van het EK2016 en onder het motto “Athletics Soest Like Never Before”. Veel
onderdelen van onze veelzijdige sport hebben we gepresenteerd. Ruim meer dan 50 belangstellenden wilden meer weten over atletiek, en dat vooral ervaren.
Het was één en al bedrijvigheid. Iedereen deed mee aan de sportieve
activiteiten. De atletiekbaan was helemaal oranje versierd! Vooral de
jongste jeugd met ouders was actief op deze middag. Kinderen kleurden ADAM (de mascotte van het EK Atletiek 2016 in Amsterdam), ze
speurden naar ADAM, ze sprongen, wierpen en sprintten. Een aantal
jonge sportievelingen deed zelfs mee aan de halve minimarathon.
Volwassenen lieten hun looptechniek analyseren met video-opnames,
deden de Fitcheck en namen actief deel aan de climaxloop en de wandelonderdelen. Dit alles gebeurde onder enthousiaste begeleiding van
de trainers van AV Pijnenburg.
Prima presentatie van onze club
Jur Elzinga, verenigingsambassadeur EK2016 van AV Pijnenburg, is
bijzonder tevreden over de geslaagde Open Atletiek Dag: ‘Met inzet van
deskundige trainers en vrijwilligers hebben we als club laten zien wat
we in huis hebben. Het is mooi om te zien dat iedereen heeft genoten.’
Veel complimenten
Natuurlijk veel complimenten van de deelnemers! Maar ook vanuit de
Atletiekunie ontving Pijnenburg een welverdiend compliment van Jeroen
Straathof, verantwoordelijk voor het EK2016 vanuit de Atletiek Unie:

“Mooi voorbeeld van Open Atletiekdag bij AV Pijnenburg; van atletiek
tot speurtocht en kleurplaten. Mijn complimenten.”
Ook op de website van de Atletiekunie wordt AV Pijnenburg genoemd
als goed voorbeeld. Van de 280 atletiekverenigingen deden 40 clubs
mee met de Open Atletiek Dag. AV Pijnenburg was als enige club in de
provincie Utrecht actief op 7 mei.
Bedankt en voor herhaling geschikt
Alle dank aan onze enthousiaste trainers en vrijwilligers. Zonder hun
positieve inzet was deze middag geen succes geworden. Het heeft
bijgedragen aan het gezamenlijke Pijnenburg-gevoel. Na afloop werden
alle actieve trainers en vrijwilligers met een hapje en drankje bedankt.
Er werd gezellig aan picknicktafels met elkaar gesproken en gegeten
En is het voor herhaling vatbaar! Jur Elzinga zegt: “Zeker! We hebben
laten zien wat we kunnen en daarom is het mogelijk om allerlei variaties
op dit thema in de toekomst toe te passen”.
De foto’s geven een mooie indruk van “Athletics Soest Like Never
Before”.
Marlon van Zal
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Het EK atletiek 2016 is over 40 dagen in AMSTERDAM
Tickets – Walking Amsterdam - 10K Champions Run.

Zit jij straks ook in Olympisch Stadion?
Nog 40 dagen en dan is het EK Atletiek van 6 t/m 10 juli 2016.
Dan schitteren Daphne Schippers, Sifan Hassan, en vele andere
topatleten in ons Olympisch Stadion in Amsterdam. Het evenement dat je in 2016 niet mag missen. Wil je erbij zijn is het de
hoogste tijd om tickets te regelen.
Individuele tickets voor zijn te bestellen via www.amsterdam2016.org. Grijp je kans!
Op zondag 10 juli zitten 100 Pijnenburgers in het Olympisch
Stadion om te genieten van de vele finales op de slotdag van
het EK2016.
Walking Amsterdam op zaterdag 9 juli!
Op zaterdag 9 juli kun je deelnemen aan de één van de 3
wandeltochten die in het kader van het EK zijn uitgezet. Je kunt
kiezen voor de Grachtenroute, Amstelroute of de Jordaanroute.
Alle routes eindigen bij het Olympisch Stadion. Kijk voor meer
informatie op: www.amsterdam2016.org. Inschrijven is mogelijk tot 20 juni. Er hebben zich al Pijnenburgers zich aangemeld
voor Walking Amsterdam.
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. De Run voert de deelnemers

door hartje Amsterdam. De start en finish is op het Museumplein.
Onderweg passeer je bijzondere plekken zoals de Hermitage, het
Koninklijk Concertgebouw en het Rijksmuseum. Natuurlijk gaat
de route ook langs de grachten en door het Vondelpark. Je kunt
je inschrijven voor de Brooks10K Champions Run kan via www.
amsterdam2016.org. Inschrijven is mogelijk tot 20 juni. Het
leuke is dat je op de slotdag van het EK niet alleen als liefhebber
de sport kunt beleven, maar ook door zelf te sporten. Al diverse
Pijnenburgers gaan de 10K lopen.
Meer informatie?
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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Vakantiesluiting
Zoals ieder jaar is ons clubhuis in de zomerperiode gedurende drie weken gesloten
(met uitzondering van de wedstrijdgroep die doortraint).
Bedoeld om de spieren de nodige rust te geven, maar vooral om onze vrijwilligers te
laten bijkomen van een druk seizoen en om de ‘accu’ weer even op te laden.
Dit jaar is de Pijnenburgt gesloten van
zondag 10 juli tot en met vrijdag 5 augustus.
Bestuur AV Pijnenburg

Jouw ideale rol als vrijwilliger?

Ook deze vrijwilliger van AV Pijnenburg, René Braaksma, met microfoon!, levert op diverse fronten zijn bijdrage aan de clubactiviteiten. Tijdens de Dag van de Atletiek was hij als omroeper actief en verbond zo het nuttige met het aangename.
Ook vrijwilliger worden? Meld je aan, we zitten dringend verlegen om hulp: als trainer, communicatie-medewerker of als bestuurslid
(al zal dat wel iets meer inspanning vragen dan hier op deze foto, maar leuk is het zeker!)
Mail naar: bestuur@avpijnenburg.nl

Lever sportschoenen en -kleding in.
Neem ze mee naar de kantine voor de noodopvang Soesterberg. Zie p. 20
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Van de ledenadministratie
Direct na 1 juli wordt de contributie geïnd voor het tweede helft
van 2016. Leden die het lidmaatschap bij AV Pijnenburg willen
opzeggen, dienen dat te doen bij de ledenadministratie vóór 1
juli 2016. De afmelding is dan per 1 juli.
Opzeggen kan via e-mail (ledenadministratie@avpijnenburg.nl)
of via een briefje naar mij. (zie adreslijst in de Stretcher)
Ook is er een mutatieformulier waarmee opgezegd kan worden.
Dit formulier is te vinden bij het postbakje van de ledenadministratie in de Pijnenburgt direct rechts van de ingang.
De huidige Fitstarters die in april zijn begonnen, kunnen na de
Fitstart-periode tegen een gereduceerd tarief lid worden van AV
Pijnenburg voor de rest van dit jaar. Voor 2017 is het gewone
contributiebedrag van toepassing tenzij het lidmaatschap opgezegd wordt vóór 1 december 2016.
Regels verspreiding van ons clubblad de Stretcher.
In principe heeft ieder lid recht op een exemplaar. Echter, per
huisadres wordt maar één exemplaar uitgereikt. Via de afvinklijst wordt bijgehouden wie de Stretcher meeneemt vanuit de
kantine.
Degenen die het blad niet meenemen wordt het blad nagezonden. Echter, als de Stretcher een aantal malen niet vanuit de
kantine wordt meegenomen dan wordt de Stretcher niet meer
nagezonden, tenzij er een kennelijke reden is. Er wordt dan van
uitgegaan dat het lid dan geen interesse heeft in ons schitterende clubblad! Bij de pupillen wordt de Stretcher uitgereikt
door de trainers.
Verder is het mogelijk om de Stretcher digitaal via Internet te
verkrijgen. Het voordeel is minder drukkosten voor AV Pijnenburg; digitaal is het blad in kleur, wat fraaier is. Aanmelden hiervoor kan ook via het (e-mail-)adres van de ledenadministratie.
Men ontvangt dan in eerste instantie een normale kleine versie
via e-mail. Via de website is het vervolgens mogelijk om zelf
een grote versie te downloaden in een hogere resolutie.
Sinds de laatste Stretcher zijn 14 mensen lid geworden.
Daarmee is het ledental van actieve leden gekomen op 849
leden. Dit is dus exclusief de leden die per 30 juni 2016 hebben
opgezegd, en ook exclusief de Fitstarters.
De volgende personen zijn sinds 1 februari lid geworden van
onze vereniging:
Naam

Datum In

Categorie

Larissa Sebel

02-mrt-16

Recreant

Rob Rensen

14-mrt-16

Nordic Walk

Wessel van Veeren

14-mrt-16

Pupil C

Tobias Roodenburg

17-mrt-16

Mini Pupil

Anne-Minke Hiemstra

17-mrt-16

Recreant

Hanneke Wantenaar

19-mrt-16

Power Walk

Sterre Groosman

02-apr-16

Pupil B

Mark Rezelman

02-apr-16

Junior D

Rob de Haan

11-apr-16

Recreant

Geert Eggers

11-apr-16

Recreant

Ed Faase

18-apr-16

Nordic Walk

Hidde van der Woud

18-apr-16

Junior C

Klaas van 't Klooster

19-apr-16

Supportend lid

Chantal van Logtestijn

19-apr-16

Supportend lid

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

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

Geboortejaar

Contributie
2016

1e
halfjaar

2e
halfjaar

Minipupillen =
Pupillen D

2009/2010

€ 151,00

€ 83

€ 68

Pupillen C

2008

€ 162,00 *

€ 92

€ 70

Pupillen B

2007

€ 162,00 *

€ 92

€ 70

Pupillen A
1e jaar

2006

€ 162,00 *

€ 92

€ 70

Pupillen A
2e jaar

2005

€ 162,00 *

€ 92

€ 70

Junioren D 1e
jaar

2004

€ 183,00 *

€ 106

€ 77

Junioren D 2e
jaar

2003

€ 183,00 *

€ 106

€ 77

Junioren C

2001/2002

€ 183,00 *

€ 106

€ 77

Junioren B

1999/2000

€ 188,00 *

€ 109

€ 79

Junioren A

1997/1998

€ 188,00 *

€ 109

€ 79

Senioren

1982-1996

€ 207,00 *

€ 123

€ 84

Masters

1981 en
eerder

€ 207,00 *

€ 123

€ 84

Recreant

n.v.t.

€ 160,00

€ 88

€ 72

Power Walk

n.v.t.

€ 160,00

€ 88

€ 72

Nordic Walk

n.v.t.

€ 160,00

€ 88

€ 72

Run 4 Fun

1996-2004

€ 160,00

€ 88

€ 72

Gezinscontributie

n.v.t.

€ 486,00

€ 280

€ 206

Studentenlidmaatschap

op aanvraag

Inschrijfgeld

€ 15,00

* Wedstrijdlicentie Atletiekunie inbegrepen
Categorie-indeling is bij AV Pijnenburg geldig vanaf 1 oktober 2015 tot
31 september 2016
De contributies worden in januari en in juli 2016 geïnd.
Nieuwe leden betalen een deel van de contributie voor het gedeelte van
het half jaar dat ze lopen. Het is mogelijk dat de contributie-inning voor
nieuwe leden tussentijds gebeurt.
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.

Evert van ’t Klooster
Ledenadministratie AV Pijnenburg
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Verjaardagen

De volgende leden vieren binnenkort hun verjaardag:
dag Mei
17

Ingrid Wieling

17

Anemoon Edelbroek

17

Mette Storm

18

Ariane van Egeraat

19

Marieke Verhoef

19

Tjard Breteler

19

Annemarie Roodenburg

19

Linda Brussee

19

Merlijn Bekker

19

José Smits

20

Tugrul Sahin

21

Jayde de Bruijn

21

Kiran Schoonderwoerd

21

Engelina Beek

23

Thea Hilhorst

23

Cees Blankestijn

24

Frans Jansen

24

Marga de Graaf

24

Els Hindriks

24

Antoinette Temmink

25

Aart Steendijk

25

Zsoka Bonta

25

Eline Noorman

25

Henk Pronk

25

Frans Hofma

26

Marja de Rooij

26

Rina Zijlstra

26

Wil Verweij

26

Edwine van Ammers

27

Diederik van der Vliet

28

Daniëlla Verhaar

28

Patricia Daselaar

28

Ilse de Wolf

29

Florijn van der Vliet

29

Els Schuurman

30

Erik den Oude

30

Michel Roodenburg

30

Kjeld Storm

31

Nienke Wolfs

31

Jan van Zal

31

Mandy Dorresteijn
Juni

1

Marcel Klarenbeek

1

Peter de Groot

1

Tanja Smith-Smit

2

Annette Steenman

2

Ronald Zijlstra

3

Henny van Leek

4

Marian Schute

4

Ge van Zal

4

Fie Kok-Wolfsen

4

Zalua Tulizeo

5

Corine Streefland

5

Wilfred de Jong

5

Turid Steenman

5

Erna Tiggelman

5

Fred Hilligehekken

6

Fenna Valk

6

Matthijs van Goor

6

Marja Brouwer

6

Astrid Rasch

8

Marga Hulstede

9

Brenda Dorrestein

9

Anne van de Coterlet
Robin Braaksma

9

Truus Hilhorst

9

Petra Wolfsen

9

Joke Keuninx

10

Jennie Prins

11

Amanda Buijtenhuis

11

Petra Martens

11

Co van den Brink

12

Kees Suijkerbuijk

12

Inge Olthof

12

Lisanne Verbeek

13

Merijn Kerens

13

Thea van der Linden

14

Annemieke Stolk

15

Wessel van Veeren

16

Anita Klok

16

Ariena van den Hout

16

Fokko Sijtsma

16

Yvonne Lip-van Asch

16

Antoinet Schouten

17

Richard van Egdom

17

Addy Nooitgedacht

17

Annelies de Haan

18

Hilde van Essen

18

Daphne van de Waterbeemd

18

Connie Mellink

18

Stella Meerding

19

Yvonne Sebel

20

Joke Baas

20

Patricia la Rose

20

Ria van Egdom

20

Nienke Alkema

21

Peter Brouwers

22

Larissa Sebel

23

Edwin van Houten

23

Frans Verweij

23

Erik Oudshoorn

24

Carmen van de Waterbeemd

24

Petra Roodenburg

24

Saskia van Schagen

20

Christine Boon

27

Connie Moraal

21

Annet Huntink

28

Rian Biesterveld

21

Geert Eggers

28

Tilly Melse

21

Nel Baas

28

Tamar Jonker

22

René Manintveld

28

Jan Schuurman

22

Stef Vermeulen

29

Hanneke van Tulder

22

Sjaak de Koning

29

Bouwien Buijtenhuis

23

Charlotte Koerselman

30

Gerrit Verboom

23

Geert-Jan Jellema

30

Sterre Groosman

23

Hans Faddegon

30

Esther van de Grift

24

Julian Dorresteijn

30

Henriëtte Wisse

24

Ton Ruepert

Juli

24

Mirjam Kortekaas

1

Evert Wijers

26

Luka Faase

2

Peter Tebbens

26

Niëlle Saly

3

Sacha Hilhorst

26

Mette van der Veen

3

Rita van der Steeg

27

Nuriya Mets

3

Karin van Hoorn

28

Rik Barlo

3

Annemieke Buck

29

Martha Wantenaar

3

Hans de Jong

29

Linette Commandeur

4

Rob Rensen

29

Corine Derksen

5

Robert van Ravenhorst

29

Doortje van der Heide

5

Lucas Biesterveld

29

Jagna Sax

7

Irene van Drenth

30

Zoëy Posthuma

7

Annemieke Spoor

31

Jeroen Steenkamer

7

Brigitte van der Lugt

31

Riet van Doorn

7

Ria Hol

7

Dilara Oktay

1

Gerard Drost

8

Rob van den Breul

1

Ingeborg van Dijke

9

Caroline van der Salm

2

Hettie Oude Kempers

9

Hans de Wolff

2

Bram Blokzijl

10

Wim van Leek

2

Hans van Hees

10

Philip Parlevliet

2

Anne-Mieke Priester

11

Olof van den Broek

3

Roland Commandeur

11

Petri Krijnen

3

Anne van Blokland

12

Etty Drenth

3

Ben Mobach

13

Ruud de Jong

3

Lisette Minkels

13

Gert van Dijk

4

Annemarie Bekker

14

Ton van Daatselaar

4

Madelon Rademaker

15

René Braaksma

4

Anna Strang van Hees

15

Thea Rademaker

4

Hettie Vrolijk

15

Fred van Engelen

4

Coby van den Breemer

15

Steven Biesterveld

5

Simone Mulder

15

Jeroen Verboom

5

Marianne Jansen

15

Stef Ploeg

5

Sandra Hilhorst

15

Anja Hilhorst

5

Rob Cozijnsen

15

Kaj Untersalmberger

5

Suzanne Nouwen

16

Hidde van der Woud

6

Lidy van Herwaarden

16

Suzan den Oude

7

Jolanda Walet

16

Elise Hamberg

7

André van Zadel

17

Menno Blom

7

Patrik Kleinegris

17

Nancy Vringer

7

Martin Stolk

18

Annelie Lankreijer

8

José van Dalen

18

Rob van Beek

8

Marieke Wilmink

19

Karel Boom

8

Lucas van den Breemer

19

Saskia Vloemans

8

Virginie Felix

20

Olof Köllmann

9

Monique Kommers

20

Johan Renes

9

Bianca van Hofslot

Helko Kok

9

9

27

Ria van den Broek

24

Piet Valk

25

Gerrie den Oude

Augustus
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10

Marieke Geerligs

22

Naïm Verboom

10

Raúl van Londen

23

Marcel Zijlstra

11

Joyce van Zuiden

23

Yvonne van Marle

11

Paul Romein

24

Pieter Hoek

12

Mariska Diemers

25

Ton van der Hoeven

12

Rick Scherrenburg

25

Corry Helmer

14

Arno Brons

26

Jurjen Elzinga

14

Olivier Schäffers

27

Maaike Ketelaar

15

Hidde Doornkamp

27

Ilona Klarenbeek

15

Marion Vuijk

28

Lisa Biesterveld

15

Mieke Janmaat

28

Claudia Laseur

16

René Hilhorst

28

Kim Westbroek

16

Harry Beurskens

28

Carolien Dieters

16

Lisa Kerkhoff

29

Gerard Boeren

17

Merle van Logtestijn

29

Trudy van den Deijssel

17

Wouter Baas

29

Maarten Haegens

17

Vera Jansen

29

Nelke Klaassen

17

Engeline Quik

29

Ilana Akkerman

17

Mark Gruijters

29

Joost Karsten

18

Els Meeuwisse

30

Evelyn Bosman

18

Joke Menne

30

Yvonne van Leijenhorst

18

Jo Otten

30

Ron Zoeteman

19

Gabrielle Verweij

30

Julio Römer

20

Cees van Dongen

30

Arno Priem

20

Inge Dorresteijn

31

Mike Lubbersen

20

Johan van de Bunt

31

Carla Leber

21

Peter van Lint

31

Marjan Boerman

22

José Voet

Allen hartelijk gefeliciteerd!
Trainingstijden recreanten
Looptraining

Nordic Walking

Maandag

09.15 - 10.45 uur
19.00 - 20.30 uur

A, B
A, B

Dinsdag

19.00 - 20.30 uur

Dinsdag

19.00 - 20.30 uur

A, B, C, D
fitstart

Woensdag

09.15 - 10.45 uur

Zaterdag

09.00 - 10.30 uur

Woensdag

09.15 - 10.45 uur
19.00 - 20.30 uur

A+B
A, B, C

Donderdag

19.00 - 20.30 uur

D
fitstart

D-Veteranen
Dinsdag

19.00 - 20.30 uur

A, B en C

Donderdag

19.00 - 20.30 uur

Zondag

09.00 - 10.30 uur

Zaterdag

09.00 - 10.30 uur

Run4fun
Maandag

19.00 - 20.30 uur

Donderdag

19.00 - 20.30 uur

‘Duinbraaiers’
Zondag

09.00 - 10.00 uur

Lange afstand

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

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 van1 april 2016 t/m 30 september 2016rt 2016

Geboortejaar

Categorie

2008/2009

C/D pupillen

2007

B pupillen

2006/2005

A pupillen

Trainingstijd

Trainer

Woensdag baan

15.00 - 16.00 uur

Henny

Zaterdag baan

09.15 - 10.30 uur

Henny

Woensdag baan

17.00 - 18.15 uur

Nienke, Sandra en Luc

Vrijdag baan

17.00 - 18.15 uur

Nienke, Sandra en Luc

Dinsdag baan

17.45 - 19.00 uur

Tim

Vrijdag baan

16.30 - 17.45 uur

Tim

Trainingsoverzicht junioren zomerseizoen 2016
Maandag

Dinsdag
Woensdag

Donderdag

Zaterdag

(*)

19:00-20:30 Jun A/B/C

Guus van der Hoeven

Sprint/Horden basis

19:00-20:30 Jun A/B/C

Gerrit Verboom, Richard van Egdom

Werpen basis

19:00-20:30 Jun A/B/C

Stef de Beer, Reinder Boekhoff

Meerkamp

19:00-20:30 R4F

Rene Camper, Lucas Biesterveld

Run4FUN

18:45-20:00 Jun D

Rob Land, Rene Camper, Guus vd Hoeven

Meerkamp

19:00-20:30 Jun A/B/C

Evert Wijers

Sprint/Horden specialisatie (*)

19:00-20:30 Jun A/B/C

Gerrit Verboom, Richard van Egdom

Werpen specialisatie (*)

19:00-20:30 Jun A/B/C

Rob Land

Hoogspringen specialisatie (*)

19:00-20:30 Jun A/B/C

Sven Vernooij

Polshoog specialisatie (*)

18:45-20:00 Jun D

Rob Land, Ardi Brouwer

Meerkamp

19:00-20:30 Jun A/B/C

Stef de Beer

Meerkamp

19:00-20:30 Jun A/B/C

Guus van der Hoeven

Sprint/MiLa basis

19:00-20:30 Jun A/B/C

Evert Wijers

Sprint/Horden specialisatie (*)

19:00-20:30 R4F

Steef Biesterveld, Marianne Jansen

Run4Fun

09:15-10:30 Jun A/B/C

Rob Jansen, Steef Biesterveld

Looptraining

09:15-10:30 Jun A/B/C

Rob Land

Hoogspringen specialisatie (*)

09:15-10:30 Jun A/B/C

Richard van Egdom

Kogelslingeren/Werpen (*)

09:15-10:30 jun D

Thijs Kollman, Guus vd Hoeven

Meerkamp

Specialisatie trainingen zijn op invitatie
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Trainsters en trainers
Loopgroepen

Loes Nel

035 - 60 10747

Power Walking

Harry Beurskens

033 - 48 06869

Arno Priem

06 - 12239115

Rina van den Brul

035 - 60 15602

Rian Biesterveld

035 - 60 17239

Yvonne Sebel

035 - 60 37373

Marjan van Etten

035 - 60 25106

Steef Biesterveld

035 - 60 17239

Erna Tiggelman

035 - 60 23271

Joke van Hamersveld

035 - 52 61360

Herma Boonstra

035 - 60 20226

Piet Valk

035 - 60 13423

Lidy van Herwaarden

035 - 60 14314

Trudy van den Brink

035 - 62 80992

Jan Veen

035 - 60 17313

Sacha Hilhorst

035 - 60 25474

Ad van den Brul

035 - 60 15602

Wim van de Veen

035 - 60 23245

Chris Hulstede

035 - 60 11470

Rina van den Brul

035 - 60 15602

Annet Verhoeven

035 - 60 11411

Marga Hulstede

035 - 60 11470

Rico van Dalen

06 - 51605975

Frans Verweij

035 - 60 19946

Jos van Keken

035 - 60 21940

Etty Drenth

0346 - 213 536

André van Zadel

035 - 60 21560

Jur Elzinga

035 - 60 21605

Gé van Zal

035 - 60 11722

Wedstrijd

Liek Emous

035 - 75 15256

Marlon van Zal

035 - 60 21605

Wim van Dorresteijn

035 - 60 20727

Dymen van Emst

035 - 60 17028

Silvia van Zomeren

035 - 60 18580

Ben Kersbergen

035 - 50 90770

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

Nordic Walking
Rina van den Brul

035 - 60 15602

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

Verticale groep zaterdagmorgen

Kees Suijkerbuijk

06 - 83636836

Rob Jansen

06 - 51962228

Steef Biesterveld

06 - 27038050

Rob Land

06 - 54224181

Lange afstand
Wim van Dorresteijn

035 - 60 20727

Kees Suijkerbuijk

06 - 83636836

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

Algemene Zaken

Evert ten Kate

Secretaris

Administratie & HR

Vacature

Penningmeester

Financiën

Margreet Teuben

Algemeen bestuurslid

Facilitair

Vacature

Algemeen bestuurslid

Jeugd-en Wedstrijdsport

Adry de Klein

Algemeen bestuurslid

Recreantensport

Vacature

Chalonhof 2, 3762 CS Soest

035 6029018

Veldlust 12, 3765 ET Soest

035-7505503

Klaarwaterweg 77, 3762 XV Soest

035 6018811

Accomodatie
Wieksloterweg O.Z. 10
Soest
Telefoon 035 6010434

Ereleden
Leden van verdiensten

Nelleke Boissevain, Hans Moerman, Ad Smits, Jan Veen en René van Zee
Alice van Beek, 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, Mirjam
Kortekaas, Wim van Leek, Elly Moerman, Loes Nel, Dick den Oude, Henny Pot, Paul Romein, Ineke Schoemaker,
Herman Schoemaker, Simon Schreur, Piet Valk, Trees Veen, Marianne Verwoert, Joke van Zal, Gé van Zal, Marlon van
Zal en André van Zadel
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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
Margreet Teuben

Veldlust 12, 3765 ET Soest

035-7505503

Communicatiemedewerker: info@avpijnenburg.nl
Rob Land

Krekel 11, 3766 HJ Soest

06 - 54224181

Postadres secretariaat AV-Pijnenburg: secretariaat@avpijnenburg.nl
Secretariaat AV-Pijnenburg

Postbus 3007, 3760 DA Soest

Accommodatie AV-Pijnenburg
Gelegen aan

Wieksloterweg o.z. 10 in Soest

035 6010434

Coördinator reanimatiecursus

Loesnel@gmail.com

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

pupjunwedstrijd secretariaat@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
Vacature (vz)
John van Dongen

Sloothaak 13 Soest

06 34878369

Jeugdcommissie: v_jc@avpijnenburg.nl

Vincent Hofmann

Jachthuislaan 51 Soest

035 5430677

Titus Blom (vz)

Choristenpad 53 Soest

035 6028165

Else Lagerweij

Christinalaan 13 Soest

06 29223710

Herdersstaf 5 Soest

035 6017239

Kees Suijkerbuijk

Schoutenkampweg 161
Soest

06-83636836

Steef Biesterveld
(vv)
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

Henny Pot

Hommel 66 Soest

035 6024228

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

Jeugdactiviteitencommissie: v_jc@avpijnenburg.nl

Kantinecommissie: kantine-commissie@avpijnenburg.nl

Rian Biesterveld

Herderstaf 5 Soest

035 6017239

Gé van Zal (vz)

T. Brandsmastraat 16 Soest

035 6011722

Marianne Jansen

Kolonieweg 2F Soest

035 6023671

Gerard Boeren

Schoutenkampweg 36 Soest

035 6021171

Henny Pot

Hommel 66 Soest

035 6024228

Leo Kortekaas

Ericaweg 11 Soest

035 6012448

Barbara Vos

Kerkpad zuidzijde 57

035-5827505

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

Marlies van Remortel

Torenstraat 10, Soest

035-6027046

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

Barhoofden
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
Marga Boeren

Schoutenkampweg 36
Soest

035 6021171

Ria van den Broek

Gemshoorn 19 Soest

035 6026259

André van Zadel

Valeriaanstraat 47 Soest

035-6021560

Joke van Zal

T. Brandsmastraat 16 Soest

035 6011722

Mirjam Kortekaas

Ericaweg 11 Soest

035 6012448

Henny Pot

Hommel 66 Soest

035 6024228

Nees Pot

Hommel 66 Soest

035 6024228

Oud papier

Piet Valk

Gemshoorn 58 Soest

035 6013423
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Bardiensten zaterdagen 2016
mei

juni

juli

aug

sept

Barhoofd

Vrijwilligers

Telefoon

Vrijwilligers

Telefoon

21

Leo Kortekaas

Ria Hol

0343 431590

Marleen Stolk

6025862

28

Gerard Boeren

Marga Boeren

6021171

Hettie Oude Kempers

6029639

04

Wim van Leek

Nelleke Knopper

6025957

Conny Mout

6011804

11

André van Zadel

Linette Commandeur

6032120

Marianne de Graaf

06 22656801

18

Marga Boeren

Saskia van de Vuurst

6033023

Michaela Schneider

6010321

25

Wim van Dijk

Tineke van Brienen

6013033

Wil Verweij

6019946

02

Gé van Zal

Frijkje Atsma

6027323

Ivonne Berenschot

06 39025505

09

Herman Schoemaker

Annet Korver

6018633

Jessica Bout

6032696

16

VAKANTIE

KANTINE GESLOTEN

23

VAKANTIE

KANTINE GESLOTEN

30

VAKANTIE

KANTINE GESLOTEN

06

Leo Kortekaas

Anna Karin Spelt

6011824

Tanja Smith/Smit

5423117

13

Ton Ruepert

Marga Legierse

0346 352222

Nelly v. Nieuwenhuizen

030 2291931

20

Joke van Zal

Margriet Heerkens

6019993

Marianne Verwoert

06 15616453

27

André van Zadel

Ivonne Berenschot

06 39025505

??????

03

Marlies van Remortel

03

Gerard Boeren

Nellie van de Boon

6035815

Linda Hoebe

6014457

10

Gé van Zal

Jos Bloem

06 38062933

Tilly Melse

6028287

17

Wim van Leek

Antoinette Terberg

6029018

Lia Huijskens

6020612

24

Wim van Dijk

Els Klemann

6017814

Mia Egtberts

06 10778436

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 7 augustus 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.

Altijd in de buurt.
Rabobank
Amersfoort Eemland

Rabobank Amersfoort
Eemland altijd in de buurt
We willen daar zijn waar onze klanten zijn. Elke kern in ons werkgebied heeft daarom een
marktmanager. De marktmanagers weten wat er speelt in de omgeving en bewegen zich
binnen verschillende netwerken. Zij zijn het lokale gezicht van Rabobank Amersfoort
Eemland. Constant breiden zij hun netwerk uit om mensen, bedrijven en organisaties met
elkaar in verbinding te brengen en te houden. Zoals bij Eetcafé Centraal in Soest.

www.rabobank.nl/amersfoorteemland
Een aandeel in elkaar

