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Van de redactie
In deze Stretcher nemen we afscheid van Marga Boeren. Pijnenburger in hart en nieren.
Op Marga kon je altijd rekenen als vrijwilligster. Zij is ook heel belangrijk geweest voor de
Stretcher. Lange tijd heeft zij de redactie ondersteund van het samenstellen, kopiëren, rapen
en verspreiden van de Stretcher tot het schrijven van stukken.
In deze aflevering hebben wij het veel over vrijwilligers. Hoe leuk het is om als vrijwilliger
deze club draaiende te houden. Hoe je niet alleen veel plezier kunt hebben als vrijwilligster,
maar ook voldoening haalt uit het vrijwilligsterswerk vertelt Annette Steenman op p. 13.
Philip van Parleviet, al 25 jaar vrijwilliger bij onze club, vindt het grote voordeel van vrijwilligerswerk dat je meer betrokken raakt bij de club en andere mensen leert kennen (p. 10).

Lay-out

Ria Konter

Verspreiding

Ton van der Hoeven
Evert van ‘t Klooster

Wil jij ook meer mensen leren kennen en betrokken raken bij onze club, wordt dan vrijwilliger. De wedstrijdorganisatiecommissie (WOC) bijvoorbeeld, heeft hard mensen nodig.
Laten we met zijn allen ons inzetten voor deze club en misschien is het een idee om als
loopgroep, bijvoorbeeld 1x per jaar, een activiteit of evenement als vrijwilliger te adopteren.
Iedereen is daar heel blij mee en je wordt met open armen ontvangen. Lees hier meer over
op p. 11.
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50 EURO CLUBdag van AV Pijnenburg
zondag 29 oktober 2017
3 Keer is Scheepsrecht – Fietsen en Barbecueën
Beste leden en vrienden van AV Pijnenburg,
Op zondag 29 oktober 2017 organiseert het bestuur van de 50
EURO CLUB AV Pijnenburg voor de 14e keer haar inmiddels befaamde clubdag. Na alle bijzondere activiteiten van de afgelopen
jaren, zoals duingolfen, foto-shooting en klootschieten zijn
we twee jaar geleden (2015) weer eens ‘ouderwets’ gaan
fietsen en daarna barbecueën. Wegens enorm succes geprolongeerd stond in de uitnodiging van 2016. De fietspuzzeltochten,
die ons links en rechts langs bijzondere plekken in de wijde
omgeving van Soest voerden zijn uitgezet door ons bestuurslid
Frans Jansen.
De fietstochten kriskras door de wijde omgeving van Soest,
langs bijzondere plekken leverden veel leuke en positieve reacties op en ….. de barbecue van slagerij van Asch was een schot
in de roos. 3 Keer is Scheepsrecht. We hebben er als bestuur
dus niet lang over hoeven na te denken wat we in 2017 zouden
gaan organiseren: Fietsen en Barbecueën!
Kom dus op zondagmiddag 29 oktober 2017 in grote getalen op
de fiets, een E-bike mag natuurlijk ook, naar AV Pijnenburg en
doe mee aan een avontuurlijke fietspuzzeltocht, die ons deze
keer in de richting ten westen en noorden van Soest zal brengen. Bij terugkomst in de Pijnenburgt staat het drankje al klaar
en wat later in de middag zal de barbecue worden aangestoken.
Slagerij van Asch zal dan een ruime keus aan hapjes voor u
bereiden.
Alle leden van AV Pijnenburg met hun partners en vrienden
kunnen aan deze 50 EURO CLUBdag meedoen, dus niet alleen
voor de leden van de 50 EURO CLUB AV Pijnenburg.
Iedereen is welkom!
Het programma
Alle deelnemers aan de 50 Euro Clubdag worden om 13.00 uur
in ons clubhuis de Pijnenburgt verwacht, de koffie staat klaar.
Alleen de leden van de 50 Euro club van AV Pijnenburg komen
al een half uurtje eerder, om 12.30 uur, voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Voor de start van de fietspuzzeltocht zal Frans Jansen van het
bestuur van de 50 Euro Club iets vertellen over de fietstocht, de
opdrachten en regels en de groepsindeling. Rond 13.30 uur zal
de eerste groep vertrekken en telkens met een korte tussentijd
de volgende groepen.
De start en finish van de fietspuzzeltocht is bij ons clubhuis de
Pijnenburgt. Het parcours van de fietstocht en de opdrachten
zijn natuurlijk strikt geheim. Het enige wat we kwijt willen is dat
de afstand ongeveer 30 kilometer zal zijn. Voor iedereen, ook

met een E-bike met een volle accu, goed te doen.
Tip voor 2017: Trek een paar makkelijke (wandel)schoenen
aan, omdat dit jaar een kleine afstand over een onverhard
bospad gefietst c.q. gewandeld gaat worden.
De barbecue
Zoals eerder al opgemerkt gaan we de dag afsluiten met een
geheel door slagerij van Asch verzorgde barbecue.
Inschrijving en kosten
Deelnemers: Partner, aanhang, vriendin/vriend en bekenden
van een 50 Euro Clublid betalen € 20,00 voor de deelname
aan de fietstocht en de verzorgde barbecue. Voor leden van
de 50 Euro Club is de deelname gratis! Alle bijdragen voor de
deelname aan de 50 Euro Clubdag graag contant en het liefst
gepast voor de start van de fietstocht of de barbecue aan onze
penningmeester Loes Nel te voldoen.
Alle deelnemers krijgen twee bonnen voor twee gratis consumpties. Overige consumpties zijn voor eigen rekening en
moeten contant worden afgerekend.
In verband met de organisatie van de barbecue en de bestellingen is voorinschrijving een must. De uiterste inschrijfdatum
voor de 50 Euro Clubdag is maandag 23 oktober 2017.
Het bestuur verzoekt iedereen echter zich zo snel mogelijk aan
te melden door het ‘kant en klare’ inschrijfformulier in te vullen
en in de 50 Euro Clubdoos op de tafel rechts naast de hoofdingang van de kantine te stoppen of te mailen naar
loesnel@gmail.com.
Het inschrijfformulier kan worden gedownload van de website
van AV Pijnenburg, maar er liggen ook losse exemplaren in het
clubhuis. Geef duidelijk aan of je wel of niet komt en of je één
of meerdere introducé(s) meeneemt.
Vragen en opmerkingen
Neem voor eventuele vragen of opmerkingen contact op met
één van onze bestuursleden.
En nog eens voor alle duidelijkheid. Alle leden van AV
Pijnenburg en hun partners/aanhang/vrienden kunnen aan deze
50 EURO CLUBactiviteit meedoen. Dus niet alléén de leden van
de 50 EURO CLUB AV Pijnenburg!
Zet zondag 29 OKTOBER 2017 - 50 EURO CLUB - dus NU in uw
agenda.
Met vriendelijke groet, Bestuur 50 EURO CLUB van
AV Pijnenburg, Martha Blauw, Loes Nel, Frans Jansen, Leo
Kortekaas en Dymen van Emst (vz)
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Van de voorzitter
Pijnenburg, Wat een mooie vereniging
Als je voorzitter van Pijnenburg bent, komt er het een en ander
op je af. Je wordt geacht de vereniging bijeen te houden en de
goede kant op te sturen. Verder mag je de club vertegenwoordigen, winnaars feliciteren en medailles uitdelen, en je mag nog
eens een bos bloemen weggeven.
De afgelopen maanden heb ik echter ook als medeloper, medelid, voorzitter twee keer afscheid moeten nemen. Gé van Zal en
Marga Boeren hebben binnen de vereniging veel betekend.
Jullie hebben bij beiden massaal jullie best gedaan om er te zijn
voor hun familie. Daar ben je immers een vereniging voor. Met
elkaar vieren, maar als het moet, ook de donkere dagen voor

elkaar verlichten. Dat is de vereniging waar ik voorzitter van
mag en wil zijn.
Het leven gaat door. Een mooie, warme, Gildeloop. De trainingen zijn weer begonnen. Wedstrijden, Clubkampioenschappen en een mooi vrijwilligersfeest. We gaan er met zijn allen
met veel plezier weer tegenaan. Als vrijwilligers de vereniging
draaiend houden. Met in het achterhoofd de warme wetenschap dat al die mensen er ook voor je zijn als het leven
minder mooi voelt.
Adry de Klein
Voorzitter
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In memoriam Marga Boeren
Op maandag 26 juni jongstleden is Marga Boeren overleden. Met haar is een van de grootste zgn. regelneven van AV Pijnenburg
heengegaan. Zij heeft bij onze atletiekvereniging ongelooflijk veel vrijwilligerswerk verricht. Dit heeft nagenoeg de gehele periode,
dat zij lid was van Pijnenburg, beslagen. Zij werd ook niet voor niets als een van de eersten tot Lid van Verdienste benoemd. Dat
gebeurde al in mei 2003. Marga werd begin jaren tachtig van de vorige eeuw lid toen AV Pijnenburg in 1983 officieel werd opgericht. Zij was al bij de club hardlopers, toen die nog onder de ‘vlag’ van S.O. Soest door de bossen/duinen hun hardlooptrajecten
liepen. Pas in de tachtiger jaren ging zij, met haar man Gerard trainen voor hele marathons.

Marga als vrijwilligster
Vanaf de oprichting van AV Pijnenburg was zij intensief betrokken bij de nieuw ontstane atletiek- vereniging. Dat was ook de
tijd van marathons lopen in binnen- en buitenland. Als echte
regelaar bemoeide ze zich ook met de organisatie van die
uitstapjes. Dat nam op een gegeven moment zo’n vlucht dat
die organisatie in Pijnenburg-kringen de naam ‘Boerentravel’
kreeg. Die marathon-uitstapjes gingen o.a. naar Maleisië (Penang) en Bangkok. Deze beide marathons liep ze ook zelf uit.
Degenen die toen mee zijn geweest, hebben genoten.
In 1992 raakte haar man als lay-out man betrokken bij de
Stretcher. Als vanzelfsprekend ondersteunde ze Gerard daarna
ook bij het samenstellen, kopiëren, rapen en distribueren van
de Stretcher voor de ruim 300 leden, die AV Pijnenburg toen
telde. Tot in lengte van jaren is ze altijd bijdragen voor de
Stretcher blijven maken en hand-en-spandiensten blijven verrichten. Op Marga kon je altijd rekenen. Haar laatste bijdrage
was kortgeleden nog het ‘In memoriam’ van haar loop- en
uitstapjes vriendin Marijke Schut.
De ondersteuning bij het vervaardigen van de Stretcher en het
organiseren van Hardloop-reisjes was slechts het begin van al
het vrijwilligerswerk dat ze later zou verrichten. Belangrijke rollen waren er voor haar weggelegd in onder meer de Activiteitencommissie en de Commissie Schoolsportdagen.

Marga als trainster
In de periode, zo rond 1990, ontstond ook het ‘fenomeen’
FITSTART, dat heel wat nieuwe leden naar de club zoog. Marga
ging toen samen met o.a. Anita Klifman naar een cursus om
die leden te begeleiden en te trainen. Daarvoor moesten ze
wel eerst het Diploma Recreatie-leider behalen. Daarna ging
ze voor het eerst met een behoorlijke groep Fitstarters aan de
slag. Op die manier droeg ze bij aan de sterke groei van onze
atletiekvereniging, die vanaf toen ging plaatsvinden. Door de
jaren heen bleef ze trainingsgroepen op diverse niveaus trainen

en begeleiden. Om ieder lid op zijn/haar niveau te laten sporten,
werden er toen vier prestatieniveaus (A t/m D) gecreëerd. Marga
trainde meestal de gevorderden op B-niveau. Daar stond naast
het presteren ook altijd ‘gezelligheid’ hoog in het vaandel. En
dát was aan Marga heel goed besteed! Die gezelligheid nam zo’n
vlucht dat een hele club hardloopvriendinnen jaarlijks op stap
gingen, zowel in binnenland als naar het buitenland. Menig mooi
reisje hebben de dames onder leiding van Marga gemaakt.

Marga als organisator
Doordat de atletiekvereniging zo sterk groeide, ontstond er
al vrij snel meer vrijwilligers- en organisatiewerk, wat een
sterke behoefte aan allerlei vrijwilligers deed ontstaan. Een
activiteiten-commissie voor het organiseren van feestjes
en dergelijke was hard nodig en ‘Marga zou Marga niet
zijn geweest’, als ze niet als een van eersten zich daarvoor
spontaan aanmeldde. Ze hield wel van een feestje en zag
er nooit tegenop die mede te organiseren en ….. er zelf
óók volop van te genieten. Zij ging daar zo in op dat men
nu zou zeggen, dat zij het ‘Motorblok’ van die Activiteitencommissie was.
Haar gedrevenheid/enthousiasme was erg groot, zó groot
zelfs dat ze het tientallen jaren heeft gedaan én volgehouden. En dat naar volle tevredenheid van de leden
van Pijnenburg. Ook had ze de hand in de organisatie en
verzorging van het 25-jarig AVP-Jubileumfeest in 2008 en
de Nieuwjaarsrecepties, die Pijnenburg op een gegeven
moment ging houden. Eigenlijk een logisch gevolg van
haar toetreden tot de Kantinecommissie in 2007. Vermeld
moet ook worden dat ze zo’n 20 jaar de garderobe van de
Gildefeesten heeft verzorgd. Dit alles ten voordele van (de
kas van) AV Pijnenburg.
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Toen de Soester Schoolsportdagen rond 2000 onder
leiding van AV Pijnenburg (na jarenlang daarvoor ‘gastvrouw’ te zijn geweest) werden opgepakt, was het
helemaal niet vreemd dat Marga weer van de partij was.
Samen met Hennie Pot, Ria v.d. Broek en Anita Klifman
werd de organisatie ervoor opgebouwd en van vrijwilligers voorzien. Vele vrijwilligers, want die waren er iedere
keer nodig om in het voorjaar de kleine 20 schoolsportdagen vlekkeloos te doen plaatsvinden. Marga moet er
weleens moe van geworden zijn om de intekenlijsten
voor vrijwilligers compleet ingevuld te krijgen. Ook

schroomde zij, samen met haar commissieleden, niet om
ook zelf ‘in het veld’ leidend en sturend uitvoering te geven aan de schoolsportactiviteiten. Menigmaal moest de
telefoon eraan te pas komen om vrijwilligers te werven en
zo nodig te enthousiasmeren. De Schoolsport is uiteindelijk zo’n succes geworden, dat ze tegenwoordig niet meer
is weg te denken uit de Soester samenleving. De Commissie Schoolsport van AV Pijnenburg bestaat tegenwoordig
uit meerdere leden. Zij zullen Marga in hun gelederen
node gaan missen.

Marga als persoon
Uit het vorenstaande zal wel duidelijk zijn dat Marga van wanten wist en niet te beroerd om de handen uit de mouwen
te steken. Dat zij altijd zeer gedreven dingen aanpakte en deed. Daarbij was ze de bescheidenheid zelve, nooit deed
ze het voor zichzelf, altijd stond de club op de eerste plaats. Ze was een heel beminnelijk en gezellig mens, die ook
vooral van het leven genoot. Daarom is het ook zo jammer, dat haar niet méér van die mooie, gelukkige en gezellige
jaren zijn gegund.
Wij, Pijnenburgers, hebben met pijn in ons hart afscheid moeten nemen van Marga. En het mag gezegd worden, dát
hebben we op 3 juli jl., en ervoor ook al, massaal gedaan. Wij sluiten ons volledig aan bij de uitspraak, die de familie
tijdens het afscheid zó pakkend uitdroeg:
“Het is onmogelijk om iemand te vergeten die zoveel gaf om te herinneren”,
“Wij missen je, en niet zo’n beetje ook”.
Wij van Pijnenburg wensen de gehele familie, inclusief haar trouwe geliefde viervoeter ‘Bobby’, alle sterkte en alle
kracht van de wereld om dit grote verlies te dragen en een plekje te geven. Moge Marga in vrede rusten!
Gerard van den Berg
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Herinneringen aan Marga Boeren – Hartogh
Op 26 juni 2017 is Marga Boeren overleden.
Toen in de zomer van 2016 slokdarmkanker bij haar was
geconstateerd, is Marga moedig de strijd met haar ziekte
aangegaan. De resultaten van haar gevecht leken ruim
een half jaar positief.
Vaak kwamen wij haar wandelend met haar onafscheidelijke hondje en metgezel Bobby tijdens de hardlooptrainingen in het bos tegen en geregeld kwam ze koffiedrinken
bij de club. Dan vertelde ze trots dat haar haar niet uitviel
door de chemo, en dat ze weer wat meer dan alleen soep
kon eten. Even leek het erop dat Marga wat meer tijd was
gegund, en ze hoopte de bruiloft van haar dochter op 1
juli 2017 te mogen meemaken, maar helaas bleek dat
de chemo bij haar niet aansloeg. In april en mei ging het
steeds slechter met Marga.
Het was het een groot verdriet voor ons allemaal om
te moeten vernemen dat zij haar strijd op 26 juni heeft
opgegeven.
Marga was een Pijnenburger in hart en nieren. Zij heeft aan
de wieg gestaan van de vereniging en behoorde tot de oudste
leden. Haar tomeloze energie heeft ze niet alleen gebruikt om
zelf twee marathons en een aantal 25 kilometer wedstrijden en
halve marathons te lopen, zij heeft ook ruim vijftien jaar twee
keer per week training gegeven aan onze B groep. Marga was
er altijd, weer of geen weer, zomer of winter. Ze genoot zichtbaar van het training geven waarbij sportiviteit en gezelligheid
hand in hand gingen. Daardoor werd vaak de tijd vergeten of
ontdekten we tegen het eind van de training dat we hopeloos
verdwaald waren in het bos. Het “extra lusje van Marga” is een
begrip geworden binnen onze groep.

sportdagen. Op 24 januari 2013 heeft het schoolsportdagen team daar de Gouden Oliebol voor uitgereikt gekregen. Marga en Gerard werden zelfs samen genomineerd
voor de Sportprijs van Soest.
Marga maakte veel werk van de trainingen en gaf ons
daarmee veel meer dan training alleen. Ze bedacht spelletjes en uitdagingen om ons aan het lopen te krijgen.
Zo moesten wij met viertallen op twee houten ski’s rond
een boom lopen, moesten wij bij een estafette de was
ophangen (die bestond uit de grootste maten beha’s,
onderbroeken en directoires die Marga in het verzorgingstehuis waar zij werkte, kon vinden), en moesten
wij talloze malen kerstkransjes of paaseieren zoeken. Ze
bedacht verschillende zwarte-pieten spelletjes waarbij de
pepernoten ons om de oren vlogen. Het sportieve en het
aangename werden altijd gecombineerd.
Er ontstonden groepjes die met elkaar naar hardloopwedstrijden gingen en wandel- en fietsclubjes, waarbij Marga
altijd van de partij was.
Met een groep vrouwen gingen wij in juni 1997 naar New
York om daar een 10 km. Ladiesrun te lopen. Vijf dagen
hebben we genoten van de Big Apple met als hoogtepunt
niet de 10 km. door het Central Parc, maar de helikoptervlucht boven de skyline van New York, een musical
op Broadway, winkelen in de Trump Tower en de beklimming van een van de twee, nu historische, torens van het
World Trade Centre.

Marga is niet voor niets lid van verdienste van onze club.
Jarenlang heeft zij ons clubblad, de Stretcher, verzorgd
samen met haar man Gerard. Ze organiseerde ieder jaar
de feestavond voor alle vrijwilligers. Meer dan 25 jaar
heeft zij zich ingezet bij de organisatie van de school-

De trainingsweekenden bij Pijnenburg waren ook niet
alleen om te trainen. Marga organiseerde in Noordwijk
een casinoavond en de trainers die wij vrijwel alleen maar
kennen in sportkleding stonden met vlinder-dasjes, strak
in ‘t pak, achter de black jack tafel, de roulette en de pokertafels. Overdag moesten wij na een stevige training op
het strand zandsculpturen bouwen, vliegers oplaten, en
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vele emmertjes water uit de branding halen. Ook was er
een bonte avond waarbij Marga samen met twee andere
trainers Toots Tielemans play-backte op twee bezems en
een nagelborsteltje.

Marga zal in onze herinnering blijven als een betrokken,
actieve sportvrouw en vriendin die door haar puurheid en
haar open karakter voor altijd een plaatsje heeft verworven in ons hart.

Met een klein groepje Pijnenburgvrouwen reisden we
naar Hongarije en Turkije, liepen in Cinque Terre in Italie
en langs de kust naar Monaco in Frankrijk. Er werden in
Nederland fietsweekenden georganiseerd en we sliepen
in jeugdherbergen en Stayokay’s. Daar smokkelden we
dan sterke drank naar binnen en aten met elkaar heerlijke zelfgebakken koeken en taarten. Marga’s onovertroffen
recept voor Drentse Koek wordt nog steeds door velen
van ons gebruikt en het resultaat van onze bakprestaties
wordt nog geregeld naar hartelust binnen de club geconsumeerd.
We discussieerden veel. Meestal begrepen we elkaar en
soms ook niet. Maar onze vriendschap was altijd groter
dan onze tegenstellingen en het samen sporten en genieten van de prachtige Soester bossen en Duinen was een
geweldig bindmiddel voor onze jarenlange vriendschap.

Gerard, Annemiek, Eric en Carolien, wij wensen jullie en jullie (klein)kinderen heel veel sterkte toe. Wij hopen dat mooie herinneringen langzaam maar zeker de plaats van jullie verdriet mogen innemen en zullen jullie, individueel en bij Pijnenburg, zo veel
mogelijk hierbij steunen.
De sportvriendinnen van Marga,
Nienke Alkema, Marga Legierse, Nellie Nieuwenhuizen, Joke Sax, Gudula Stouthamer,
Marie Hornung, Nellie v.d. Boon, Marijke Schut (†) en Yvonne Sebel

Lieve mensen,

Langs deze weg willen wij jullie bedanken voor de warme
belangstelling gedurende het ziek-zijn van Marga en tijdens
haar laatste afscheid.
Zoveel mensen, bloemen, kaarten, lieve woorden en al die
armen om ons heen.

Heel veel dank.

Fam. Boeren
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Bestaat de vrijwilliger?
Wie kent ze niet ? ……………
Dat moet haast wel, want iedereen ontmoet regelmatig vrijwilligers in de privésituatie dan wel het verenigingsleven.
Zonder vrijwilligers zouden veel activiteiten niet kunnen plaatsvinden.
Het is duidelijk – ook mede vanuit de overheid gestimuleerd –
dat vrijwilligers hard nodig zijn. Er is genoeg keuze aan activiteiten. Op elk gebied kan men zich uitleven en zijn/haar kennis ten
dienste stellen aan anderen.
Uit onderzoek door het CBS bij vrijwilligers blijkt dat iedereen enthousiast is over zijn/haar ‘werk’. Het vrijwilligerswerk verbreedt
je horizon en je leert er van.
Je krijgt een goed gevoel, omdat jouw ondersteuning voor anderen belangrijk is. Ook is het fijn om te ervaren dat jouw inspanningen resultaten opleveren.
Dit wetende, is de redactie benieuwd naar de mens – en de beweegredenen om vrijwilliger te (willen) worden – bij Pijnenburg.
Want ook bij Pijnenburg vormen de vrijwilligers de kern van de
vereniging.
We zijn deze keer in gesprek met Philip Parlevliet, al 25 jaar
lang– met een meer dan uitstekend CV – vrijwilliger bij onze
club.
De reden waarom hij ooit vrijwilliger is geworden, is dat zijn zoon
na deelname aan de schoolsportdagen niet meer wilde voetballen, maar op atletiek. En omdat hij als vader toch altijd al bij
wedstrijden aanwezig was, werd hij achtereenvolgens lid van de
club, begeleider, voorzitter jeugdcommissie en jurylid. De laatste
jaren is hij barhoofd.
Daarnaast is Philip al vele jaren lid van de wedstrijdorganisatiecommissie (WOC). Deze commissie organiseert o.a. de Gildeloop,
de clubkampioenschappen en de Blauwe paaltjesloop, daarnaast
is deze commissie actief bij de Sylvestercross en de Bosmarathon.
Hij is blij als de organisatie van een activiteit goed is gegaan en
hij op die manier een nuttige bijdrage aan de club heeft kunnen
leveren.
Helaas, hij stopt als lid van de WOC op per 1 januari
2018.
Philip vindt het grote voordeel van vrijwilligerswerk dat je meer
betrokken raakt bij de club en andere mensen leert kennen.
Pijnenburg wordt een steeds grotere vereniging, waar de leden
elkaar niet meer kennen, behalve hun eigen loopgroep.
Uit ons gesprek blijkt dat het grootste probleem waar de huidige
vrijwilligers tegen aan lopen, is dat mensen steeds vaker incidenteel wel iets willen doen voor de club, maar niet structureel.
Philip weet dat alle commissies zelf voor ‘hun’ vrijwilligers proberen te zorgen. Daarnaast wordt regelmatig via het KURK-project
een belsessie gedaan om vrijwilligers te werven onder de nieuwe
leden. De ervaring is echter dat het heel lastig is om mensen te
enthousiasmeren. Als dat niet lukt, zinkt de moed je in de schoenen en ga je het zelf maar weer doen. Met als gevolg overbelas-

ting van de huidige vrijwilliger, en ….. het risico dat deze zal
stoppen met zijn/haar werk.
De tijd die Philip op dit moment besteedt aan het vrijwilligerswerk is, inclusief het werk voor de wedstrijdcommissie,
gemiddeld één dag per week. Hiervan is ca vier uur per week
voor de bardienst.
En …… zolang de motivatie aanwezig blijft, gaat Philip door
met zijn vrijwilligerswerk.
Petje af voor deze vrijwilliger !
Nel Dijksma
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Noot van de redactie:
Bent u na het lezen van dit artikel er ook van overtuigd dat
een vereniging niet zonder steeds weer nieuwe vrijwilligers
kan, is hieronder een overzicht opgenomen van toekomstige
activiteiten waar extra (incidentele) vrijwilligers van harte
welkom zijn.

Datum

Evenement

Contactadres

16 september 2017

Clubkampioenschappen

Jasper Smits

8 oktober 2017

Bosmarathon

14 december

Kerstmannenloop

31 december 2017

Sylvestercross

jaspersmits22@gmail.com

06 – 2914 6395

André van Zadel

info@bosmarathon.nl

06 – 5467 3789

Evert ten Kate

eptenkate@hotmail.com

06 – 5318 9257

Evert ten Kate

eptenkate@hotmail.com

06 – 5318 9257

Ook kunt u zich aanmelden bij het KURK-project : vrijwilligers@avpijnenburg.nl

Idee!
Adopteer 1x per jaar als loopgroep een bepaalde activiteit of evenement als vrijwilliger.
Iedereen is daar heel blij mee en u wordt met open armen ontvangen.
Bovendien is het voor u een incidentele gebeurtenis, waar u ruim van
te voren rekening mee kunt houden.
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Jo (Otten) ziet ze vliegen na de Sylvestercross

2016 was niet het topjaar voor Jo (Otten): Haar man Auke
overleed en hierdoor kwam ze alleen te staan. Gelukkig vindt
ze veel plezier en steun op de club en daarom bedacht Marga
(Hulstede) dat het voor Jo misschien wel leuk zou zijn als ze
kwam helpen als vrijwilliger van o.a. de Sylvestercross. Dit
voorstel nam Jo graag aan en zodoende hielp Jo afgelopen
jaar voor het eerst mee waarbij werd ze ingedeeld bij de uitgave en verkoop van de Sylvester T-shirts. Dit was een schot
in de roos!
Zoals elk jaar was er een maand later een evaluatiebijeenkomst voor de gehele organisatie en dus met alle vrijwilligers
en hierbij was Jo ook (weer) aanwezig. Alle aanwezigen
krijgen dan een lootje voor de prijsuitreiking aan het eind van
de avond. Er is voor alle vrijwilligers een prijs(je). De prijzen
variëren van sportsokken, plantjes en geurtjes tot de hoofdprijzen als een sushi workshop en dit keer een gratis rondje
zweefvliegen boven Soesterberg/Soest verzorgd door Silvia en
Herbert van Zomeren.
2017 begon een stuk beter voor Jo, doordat zij de gelukkige
winnaar bleek te zijn van de hoofdprijs van zweefvliegen.
25 mei 2017 was het zover: Jo werd die dag opgehaald door
Silvia voor haar tochtje in de lucht. Echt goed geslapen had Jo
de nacht ervoor niet, want ze was een beetje bang, maar ze
liet zich niet kennen en ze ging dapper mee. Bij het toegangshek in Soesterberg werd Jo verrast door haar supporters
Marga (H), Sacha, Henny en Wim van Leek, die haar kwamen
aanmoedigen.
Supermoeder Silvia had alles uit de kast getrokken om er een
leuke en speciale dag van te maken. Bij de auto’s bouwde ze
van een schaduwdoek een leuke tent waar de toeschouwers
heerlijk in de schaduw konden genieten van een lunch en terwijl er gewacht werd op het moment dat Jo mocht instappen,

genoten we allemaal volop van het spektakel van alle vrijwilligers
van de zweefvliegclub Soesterberg. Het was een komen en gaan
van vliegtuigjes en het kijken naar het stijgen en dalen was al
een spektakel op zich.
Om 14.50 uur was het zover: Jo was aan de beurt. Herbert gaf
Jo een uitgebreide uitleg van het toestel en de gang van zaken
in de lucht; na het aantrekken van haar parachute (voor noodgevallen) mocht Jo achterin plaats nemen en na het sein van de
verkeerstoren (busje) mocht Herbert opstijgen.
Zo’n zweefvliegtuig zit vast aan een lange lierkabel en die wordt
over het veld met een hoge snelheid ingehaald, waardoor het
vliegtuig naar voren schiet en vervolgens omhoog gaat. Als
de lierkabel het vliegtuig rechttrekt, schiet de kabel los en kan
het zweven beginnen. Herbert moest meerdere malen rondjes
draaien om de juiste thermiek te vinden en dit was voor Jo en
haar evenwicht niet helemaal lekker. Dit, in combinatie met
de zeer mooie en warme dag,- en dus de hitte in de cabine -,
maakte dat Jo het na twintig minuten voor gezien hield en vroeg
om weer terug te gaan. Veilig en wel landde Herbert het toestel
op het grasveld voor het Militair Museum en toen kon Jo haar
benen ook weer veilig aan de grond zetten.
Helaas heeft Jo aardig last van haar evenwicht en van misselijkheid, daarom zal ze het niet nog een keer doen, maar ze is wel
heel blij dat ze het gedaan heeft.
Na dit tochtje gingen haar supporters naar huis, maar Jo niet. Zij
bleef nog even om bij te komen en later mocht ze zelfs deelnemen aan de BBQ die daar nog werd georganiseerd. Hiermee
werd het helemaal een onvergetelijke dag voor Jo.
Herbert en Silvia, super bedankt voor het beschikbaar stellen van
deze prijs, voor alle goede zorgen en voor het geweldige spektakel! Wij hebben er allemaal zeer van genoten.
Marga en Sacha
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In gesprek met .....
Annette Steenman, vanaf het nieuwe seizoen vrijwilliger bij de kantinecommissie bij AV Pijnenburg. Een bescheiden, aardige
dame die bereid was op een zonnige zomeravond haar beperkte vrije tijd beschikbaar te stellen om dit interview mogelijk te
maken.
Annette, mag ik naar je leeftijd vragen?
Ja zeker, ik ben 53 jaar jong!
Wie ben jij?
Ik ben geboren op 2 juni 1964 in Utrecht. De samenstelling van
ons gezin was: Vader, moeder, vijf kinderen waarvan één jongen en vier meisjes, ik ben hiervan de jongste. In 1984 ben ik
getrouwd met Wim en in Soest gaan wonen. Samen hebben we
inmiddels drie volwassen kinderen: Danielle van 33 jaar, Tom
van 30 jaar en Robbert van 25 jaar. De kinderen hebben inmiddels het ouderlijk huis verlaten. Danielle en haar man wonen
in Den Haag met hun 2-jarige Levi. Op 11 juli jl. werden mijn
man en ik verblijd met ons tweede kleinkind, een kleindochter
Sam, van onze zoon Tom en zijn partner Tjarda, in Soest. Op
de kleine Levi (van Danielle, mijn dochter in Den Haag) pas ik
elke donderdag met veel plezier en ik ga straks ook op de kleine
Sam passen, ik vind het persoonlijk heel erg belangrijk mijn
kleinkinderen in mijn nabijheid te zien opgroeien. daar geniet ik
enorm van.
Wat is tot dusver je grootste succes, privé of op atletiek
gebied?
Mijn grootste succes betreft mijn werk als assistent accountant
bij een handelsonderneming We leveren kunstmatige zoetstoffen (lees zoetjes) aan Europese bedrijven en tevens zijn we een
verkoopnetwerk aan het opzetten voor chocolade en bakingmixen in met name de VS.
Wat is jouw specialisatie?
Mijn specialisatie voor wat betreft mijn werk als assistent accountant: Ik kan ontzettend goed ordenen. Ook ben ik goed
met cijfers.
Hoe lang ben je al vrijwilliger bij AV Pijnenburg in de
kantinecommissie?
Feitelijk ben ik nog maar net begonnen als lid bij de kantinecommissie. Daarvoor was ik vanaf 2008 t/m 2015 zeer betrokken bij de organisatie van de Sylvestercross , daar beheerde
ik het secretariaat. Hierin ging ontzettend veel tijd in zitten,
ik denk dat ik acht maanden van het jaar hiermee bezig was,
overigens heb ik met heel veel plezier deze taak verricht!

Wat heb je nog meer gedaan als vrijwilliger?
Van 2012 tot 2015 was ik als vrijwilliger werkzaam bij Hospice
“De Luwte”, vier uur per week. Ik werkte daar met zeventig
collega’s. Zoals je kunt begrijpen, is dit een enerverende baan,
waarin de stervende mens centraal staat. Het werk behelsde
alle aspecten van verzorging, zoals aandacht bieden aan de
patiënt, familie en aan de belangstellende bezoeker. In de toekomst ga ik zeker dit mooie sociale en verzorgende werk weer
verrichten.
Wat zijn je ambities betreffende je werk als medewerkster bij de kantinecommissie?
Mijn ambitie is zijn waar je nodig bent! De werkzaamheden die
nu worden verricht door vrijwilligers in de kantine zijn van dien
aard dat, mochten deze vrijwilligers deze taak niet uitvoeren,
dan is A.V. Pijnenburg genoodzaakt professionele krachten in te
huren. Je begrijpt, dat is een enorme kostenpost voor de vereniging! Voor mij persoonlijk, vind ik de horeca helemaal top,
vooral grote feesten in zijn totaliteit organiseren is helemaal aan
mij besteed!
Heb je prijzen gewonnen bij de atletiek?
In 1995 begonnen met atletiek via de Fitstart o.l.v. Annette
Verhoeven. En prijzen gewonnen tijdens het hardlopen? Annette
begint heel erg hard te lachen! Ik won van mezelf, dat was mijn
grootste beloning. Ik wil wel benadrukken, dat het groepsgebeuren voor mij eveneens een sociaal karakter heeft in de vorm
van het reilen en zeilen met elkaar te delen.
Wat is je mooiste ervaring, privé of tijdens je vrijwilligerswerk?
Daar zijn vele mooie momenten van te benoemen, maar gericht
op het vrijwilligerswerk betreffende Sylvestercross, daar ben
ik zoals ik al aangaf bijna het hele jaar intensief mee bezig. En
dan Oudejaarsdag, het moment van de start om drie uur ’s middags, wanneer de recreanten, zo’n 1500 á 2000 atleten, in een
breed lint de duinen in gaan, kijk, dat bedoel ik nou, dat is mijn
beloning voor mijn werk, daar doe je het voor!
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Waar sta je over vijf jaar Annette?
Ze kijkt mij bedenkelijk aan. Ja, wat zal ik zeggen! Ik hoop nog
zeker achter de bar te staan over vijf jaar. Maar, verder geen
concreet plan, lekker doorwerken bij mijn bedrijf waar ik momenteel met heel veel plezier werk. En niet te vergeten: lekker
oppassen op mijn kleinkinderen, helemaal top voor mij!

Tenslotte Annette, wil ik je hartelijk bedanken voor je medewerking om dit interview mogelijk te maken.
Redactrice: Ria van Egdom.

Nienke Alkema 80 jaar!

Nienke Alkema van de zaterdag nordic walking groep, is op 20 juni j.l. 80 jaar geworden!!!(Nee, dat zou je inderdaad niet zeggen)
We hebben haar in het bos toegezongen en in de kantine de verjaardag gevierd.Nienke, blijf nog maar heel lang bij ons lopen, ook
af en toe door het mulle zand van de Soester duinen, wat dus niet je favoriete ondergrond is ......
Wil Suiker

Vakantiesluiting?
Tijdens de sluiting van de accommodatie heeft een groepje
van tien à twaalf lopers de woensdagochtendtraining voortgezet. De groep vertrok vanaf de kiosk en werd geheel vrijwillig
begeleid door Anton. Rustige training van ruim een uur en
voor elk wat wils. Heel fijn voor degenen die voor de vakantiesluiting al met vakantie zijn geweest!
Na afloop werd er aan de picknicktafel door Martha meegebrachte koffie gedronken, uiteraard met koek (en zelfs een
keer taart, en werd er even gezellig nagekaart.
Ik heb genoten van deze woensdagochtenduurtjes en wil hierbij zowel Anton als Martha bedanken voor hun enthousiaste
inzet!!
Marianne Verwoert

Stretcher september 2017 - 15

The story of…..
Een rubriek in ons clubblad, waarin we elke keer een wedstrijdatleet/-atlete van AV Pijnenburg in de belangstelling zetten.
Opnieuw de aandacht voor een talentvolle junior:
Rik Barlo, de B-junior die goed allround is, maar vooral bij het onderdeel speerwerpen hoog scoort.

Presentatie deelnemers NK junioren

Dit jaar wist hij zich gemakkelijk te kwalificeren voor het N.K.junioren, dat in Vught werd gehouden. In het vroege zomerseizoen wist hij zijn persoonlijk record bij het speerwerpen te
brengen op 49.87 m. Zeer zeker een respectabele afstand. Echter
het “legendarische ”clubrecord van Dominique Andriessen, van
60.61 m, bleef ver buiten zijn bereik.
Waarom ik dit laatste schrijf? Ik was getuige van deze bijzonder
spectaculaire worp bij de meerkamp in Best in het jaar 2008.
Vooral werprecords (nationaal en internationaal) worden vaak
bij perfecte weersomstandigheden verbeterd. En Dominique had
deze bij zijn worp. Een klein beetje tegenwind zorgde ervoor
dat de speer “gedragen ”werd en heel lang bleef “hangen ”in de
lucht.

lekker thuis wonen, zodat we hem zeer zeker als atleet en
jeugdtrainer bij Pijnenburg in actie zien.

Voor Rik moet dat moment nog komen. Bij het NK lukte dat nog
niet geheel. Een elfde plaats met 47.95 m. was zeer zeker niet
slecht. Wij trainers zeggen dan: “hij is nog jong en heeft nog alle
toekomst”

Daarnaast moet er sprint- en krachttraining worden gedaan.
En behalve speerwerpen is voor Rik polsstokhoogspringen
ook een favoriet onderdeel (doet-ie er even bij..). Met een
persoonlijk record van 2.80 m. hoog.

Maar voor hem (en zijn trainer Gerrit Verboom) zal er een
drukke periode aanbreken. Het speerwerpen is niet ff een
speer hard wegsmijten. De techniek is zeer omvattend. Hoe
een speer vast te houden is al een belangrijk aandachtspunt.
De aanloop bestaat uit 3 fases nl. A de rechte aanloop, B de
zijwaartse pasjes en C het blok. En dan de worp. Eerst de
heup indraaien, vervolgens de schouder indraaien en dan de
arm/elleboog over het hoofd ín laten komen, en tegelijkertijd
het hoofd wegdraaien. En dan na de afworp het lichaam onder controle houden zodat je niet over de lijn heengaat.

Voor Rik betekent dit in eerste instantie dat hij na het behalen
van zijn Havodiploma (met dubbel profiel èn informatica, - examenopdracht: eigen site ontwerpen over AVP juniorenkamp - )
gaat studeren in Utrecht (werktuigbouwkunde). Hij blijft nog

Ook snel op de sprint

Dus we verwachten in de nabije toekomst nog veel te gaan
horen van deze talentvolle jonge A-junior.
Rik: ook voor gala's geschikt

Coach Richard
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Mijn eerste Gildeloop
Bij het schrijven van dit artikel dacht ik: “kom laat ik eens een bekentenis doen, even wat opbiechten of uit de kast komen”. Al die
jaren dat ik rondzwerf in de regio als loper en trainer had ik nog nooit de Gildeloop bezocht, laat staan meegelopen. Oorzaken;
Emiclaerloop of werptrainingen/wedstrijden. Dus woensdag de 23 ste augustus was voor mij een historische datum.

Mijn eerste bezoek aan de Gildeloop in hoedanigheid van de
wedstrijdlopers groep van de a.v. Pijnenburg. Met het vage
vermoeden dat het moeilijk zou zijn om de auto kwijt te
raken ging het dus vanaf Amersfoort Noord richting Soest.
Maar het was gelukkig bij goede weersomstandigheden een
mooi fietstochtje door de Eempolder. Gelijk over de spoorbaan Amersfoort-Hilversum kwam ik de eerste verkeerregelaar tegen. Kon ik moeiteloos passeren. Bij nummer 2 was
het gelijk raak: afstappen en verder wandelen aan de kant.
Maar dit was geheel terecht, want ik liep rechtstreeks naar
de start van de jeugd. Daar ontmoette ik mijn oude werpmaatjes, die ook actieve jeugdtrainers zijn. Gelijk ff pooltje
van wie er zou winnen en hoeveel valpartijen bij de start.
Gelukkig was het laatste 0, dankzij een goed georganiseerde
start onder leiding van “Sir” Jan van Veen (een van de vele
vrijwilligers die ik de rest van de avond ontmoette - hulde).

nog braaf een uurtje wachten. En was dat de moeite wel waard?
Nee dus... een enkel beker(tje) en een medaille was de prijs voor
10 km lopen en een uur wachten. Maar de drang naar een alcoholische versnapering was zo groot, dat ik besloot deze prijsuitreiking
niet af te wachten maar naar de “after-party” bij Edgar te gaan. En
daar was het nog lang onrustig…
Coach Richard

Inmiddels al diverse atleten van de wedstrijdgroep gesignaleerd op het parcours die bezig waren met hun warmingup. Ook uit de regio een flink aantal loopster en loopsters.
Moeizaam kon ik, lopend met de fiets in hand, een aantal
verkeersregelaars ontwijken en bereikte het start- en finishgebied. Kon ik met genoegen constateren dat er een top jury
aankomst was met onder anderen Ilse, Kees en John.
Meestal fiets ik mee met de lopers, maar daar zag ik vanavond maar van af, met al die strenge verkeersregelaars.
Maar ik had een mooi punt gevonden in het parcours waar
de ik de lopers 2 keer per ronde kon zien. Col du Eemstraat
op en neer fietsen dus.

de Pijnenburg toppers Daan en Herbert

Al snel was het tijdens de wedstrijd te zien dat het trio Guus,
Milco en Lars zouden strijden om de podiumplaatsen. Maar
op de plaatsen 3 en 4 kon ik met genoegen onze lopers
Daan en Herbert zien lopen.
Ondanks het warme weer wisten zij hun posities te behouden. Daan werd uiteindelijk 4e in een persoonlijke recordtijd
van 35.00 min. en Herbert werd eerste master in 35.49 min.
Maar ook bij de dames ging het top. Selina wist de winst
te behalen in 40.18 min. En de rest van de wedstrijdgroep?
Zoals altijd heb je de “meevallers”, de “wat je altijd al doet
lopers” en de “tegenvallers”. Maar voor een coach is dan de
laatste categorie weer een uitdaging.
En toen de prijsuitreiking. De winnaars hadden al bij het passeren van de finish een kaartje gekregen. Maar ze mochten

Selina en Jos in actie op het Kerkpad ZZ
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De zomer bijna voorbij, Gildeloop geweest, het seizoen gestart
en dan maken we ons op voor de Bosmarathon op zondag 8
oktober. Onze eigen Bosmarathon!
AV Pijnenburg organiseert die dit jaar alweer voor de 18e keer.
Een uitgebreid programma met vele starts. Volop mogelijkheden
dus voor iedereen, hardlopers én (Nordic) walkers.

capaciteit zijn nog lang niet bereikt. Daarom deze oproep: kom
op, doe mee! En vergeet vooral niet je sportende familieleden,
vrienden en kennissen enthousiast te maken.
Laat je niet afschrikken door de naam; het is niet alleen een
marathon, we hebben een uitgebreid programma waar voor
iedere loper wel een geschikte afstand bij zit.

Veel lopers uit heel Nederland (soms zelfs daarbuiten) zijn in de
afgelopen jaren naar Soest gekomen om aan één van de afstanden mee te doen. Natuurlijk ook lopers uit Soest en vanzelfsprekend ook van AV Pijnenburg. En eenmaal meegedaan dan wil je
dit prachtige clubevenement nooit meer missen.

Het volledige programma staat op de flyer, poster en natuurlijk
op de eigen website www.bosmarathon.eu. Voorinschrijving is
goedkoper en kan t/m zaterdag 29 september.

Maar het kunnen er altijd méér zijn. De grenzen van onze

Dus beste clubgenoten, ik zie jullie heel graag op 8 oktober in
het startvak staan popelen om aan dat heerlijke bosparcours te
kunnen beginnen! Tot dan!
André van Zadel

Informatie: André van Zadel
Tel.: 06-5467 3789
E-mail: info@bosmarathon.nl
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Kerstmannenloop 2017
Ook dit jaar wordt weer de Kerstmannenloop georganiseerd door de Lionsclub Soestdijk in samenwerking met AV Pijnenburg en wel op
donderdagavond 14 december 2017. Start en Finish is weer bij ’t Vaarderhoogt.
Dit jaar is gekozen voor de donderdag om de overlap met andere evenementen zoveel mogelijk te voorkomen.
Noteer de datum al vast in je agenda!
Nadere informatie over de inschrijving volgt via de Nieuwsbrieven.
Nadere informatie: Evert ten Kate, eptenkate@hotmail.com

Contactpersonen voor AV Pijnenburg zijn
•
•

Arno Priem: arno.priem@gmail.com
Vincent van Leent: vincent@vanleent.nl
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Hardloopkalender
overgenomen van site: www.hardlopen.nl/hardloopkalender door Gerard van den Berg

Datum

Starttijd

Naam

Soort
parcours

Categorie

Type onder- Organisatie
grond

Zondag 10/9

10.30

Rondje Meent, Hilversum

Weg

Mannen, Vrouwen en
Jeugd

Verhard

Stichting Hilv.
Meent

Zondag 17/9

10.19

Dam tot Damloop, 10 Eng.
Mijlen

Weg

Mannen, Vrouwen en
Jeugd

Verhard

Le Champion

Zondag 17/9

11.00

Halve van Hoogland

Weg

Mannen, Vrouwen en
Jeugd

Verhard

AV Altis

Zondag 24/9

10.00

30 van Almere

Weg

Mannen, Vrouwen en
Jeugd

Verhard

Start2Finish

Zondag 8/10

10.30

18e Bosmarathon Soest

Bos

Mannen, Vrouwen en
Jeugd

Onverhard

AV Pijnenburg

Zondag 15/10

10.30

33e Malibaanloop Utrecht

Weg

Mannen, Vrouwen en
Jeugd

Verhard

AV Phoenix

Zondag 29/10

10.45

Wolfskamerloop Huizen
(NH)

Weg

Mannen, Vrouwen en
Jeugd

Verhard

AV Zuidwal

12.00

Startbaanrun, Soesterberg

Weg

Mannen, Vrouwen en
Jeugd

Verhard

AV Altis/ Rotaryclub
Amersfoort

12.00

39e Linschotenloop, Linschoten (Utr.)

Weg

Mannen, Vrouwen en
Jeugd

Verhard

Organisatie Linsch.
loop

9.30

37e Sylvestercross, Soest

Duin en
Bos

Mannen, Vrouwen en
Jeugd

Onverhard

AV Pijnenburg

September

Oktober

November
Zondag 5/11

December
Zaterdag 23/12
Zondag 31/12

Sluitingsdatum inleveren kopij:
zondag 15 oktober 2017
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Gildefeesten 2017

Gedurende de Gilde feestweek verzorgen vrijwilligers van AV
Pijnenburg al jaren op woensdag de Gildeloop.
Dat niet alleen, we bemannen, als AVP, ook de hele week de
garderobe.

Foto Nel Dijksma

Vrijwilligers aan het werk

Foto's www.gildefeesten.nl
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Bericht van de
Rabobank Sylvestercross
De voorbereidingen voor de 37e editie zijn in volle gang.
Dezer dagen worden de definitieve besluiten genomen over de diverse
onderdelen, maar zoals ik al aangaf in de vorige Stretcher worden weer
een aantal zaken verbeterd en/of uitgebreid.

Bas van de Goor Foundation
Vandaag, 28 Augustus, wordt de overeenkomst met ons nieuwe Goede
Doel getekend: de Bas van de Goor Foundation, een prima organisatie,
die zich richt op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen
met Diabetes d.m.v. sport en bewegen. Een doel dat prachtig aansluit
op de Sylvestercross en waar we ons graag voor de komende 3 jaar aan
verbinden.

G(ehandicapten) loop
Een ander nieuwe element dat we toevoegen is een G(ehandicapten)
loop. Om ook deze groep de mogelijkheid te bieden wordt er midden op
de dag een korte loop voor hen in het programma opgenomen.

Nightrun
De Nightrun, die we dit jaar voor het eerst organiseren, begint zijn vorm
te krijgen en beloofd een waar spektakel te worden. We zijn verheugd
dat we vanuit de Jeugdgroep van AV Pijnenburg ondersteuning krijgen
om dit in te vullen. Maar de ploeg is nog niet compleet, dus als eer
mensen zijn die willen helpen bij dit onderdeel, meld je aan!

Veiligheid
Veiligheid is een belangrijk item bij een evenement als de Rabobank Sylvestercross. Niet alleen tijdens het evenement zelf, maar ook tijdens het
opbouwen en afbreken. Reden om ons Calamiteitenplan eens te laten
beoordelen door een ervaren deskundige, die ook nog bekend is met de
Sylvestercross, Rene Boeree. Dit heeft ons al de nodige tips opgeleverd
om aandacht aan te geven, voor het geval dat….
In dat kader zijn we nog op zoek naar iemand die de rol van Veiligheidscoördinator wil vervullen. Wij vinden dit item zo belangrijk dat we graag
iemand hebben die specifiek hier op let.

Inschrijving
Vanaf medio september, iets later als vorig jaar, is het weer mogelijk in
te schrijven voor deelname. Dat kan uiteraard via de website.

Vacatures
Helaas kent ook de Sylvestercross vacatures en wel de volgende:
Blokhoofd Nightrun
Veiligheidscoördinator
Secretaris Bestuur
Bestuurslid Publiciteit
Leden sponsorcie
Vragen of aanmelden als vrijwilliger van de Mooiste Cross van Nederland? info@sylvestercross.nl
Evert P. ten Kate, voorzitter

Ik heb een tekenbeet
Lekker gelopen? Controleer jezelf (en je kinderen op teken), vooral de oksels, liezen, knieholtes, bilspleet, nek en achter de oren. Verwijder teken
zo snel mogelijk met een puntig pincet (of tekentang); maak het wondje daarna schoon met alcohol.

Neem contact op met de huisarts:
•
•
•
•

als het niet lukt de teek te verwijderen
als de teek misschien langer dan 24 uur in uw huid heeft gezeten
als na enkele dagen tot weken een verkleuring of rode vlek rond
de tekenbeet of op een andere plek van uw lichaam ontstaat
als u na dagen tot maanden griepachtige verschijnselen krijgt,
gewrichtsklachten, uitstralende pijn of pijn of minder kracht

Een teek is een klein (1 tot 3 millimeter groot), bruinzwart spinachtig
insect. Teken kruipen. Ze kunnen niet springen of vliegen. Teken leven
vooral in struiken en hoog gras, in bossen, heide, duinen, parken en
tuinen. Ze houden van een vochtige omgeving, en zijn vooral actief van
maart tot november, zodra de temperatuur boven de 7 graden komt.
Teken kruipen of klimmen op mensen en dieren en bijten zich vast in
de huid. Je ziet dan vaak alleen een zwart puntje op de huid. Door het

opzuigen van bloed zwelt de teek langzaam op tot een bruinzwart of
grijzig bolletje van ongeveer een centimeter (zo groot als een erwt).
Na enkele dagen laat de teek vanzelf los

Kan een tekenbeet kwaad?
Sommige teken zijn besmet met bacteriën. Ze kunnen dan ziekten
overdragen, zoals de ziekte van Lyme. De kans dat je na een tekenbeet de ziekte van Lyme krijgt is klein (2-3%).
Als je de teek direct verwijdert (liefst zo snel mogelijk nadat je de teek
ontdekt hebt, en binnen 24 uur nadat de beet is ontstaan), dan is de
kans dat de teek de bacterie op u overdraagt klein.
Hoe langer de teek in de huid zit, hoe groter de kans dat de teek de
bacterie op je overdraagt.
Bron www: thuiszorg.nl
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Van online boekhouding tot bedrijfsopvolging
Molenstraat 11 - Postbus 475
3760 AL Soest
telefoon 035 - 602 20 54
soest@krijkampdenoude.nl
www.kdo.nu

Van een GROTE renovatie tot een
kleine reparatie.
RMTotaalOnderhoud is er voor al uw klussen voor
in- en rondom het huis!

Vraag om een vrijblijvend advies!

RMtotaalonderhoud

06 23 46 44 42

info@rmtotaalonderhoud.nl
www.rmtotaalonderhoud.nl
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Loopcompetities 2017
De meesten van jullie kennen de competities voor de baan/jeugdleden. Tegen andere atletiekverenigingen wordt op de baan op
vele onderdelen tegen elkaar gestreden. De prestaties worden met punten beloond. En de vereniging met de meeste punten wint
dan. Maar ook de (lange afstand) lopers kennen hun competities. In het voorjaar kunnen zij op 2 plaatsen in de regio in actie
komen.

Allereerst de Keistad-baancompetitie te Amersfoort. Op vijf
dinsdagavonden komt men elke avond op een verschillende
afstand in actie. Dit jaar was het programma: 14 maart - 3 km,
28 maart - 1500 m, 11 april - 5 km, 9 mei - 1000 m en 23 mei
- 800 m.
Via een (ingewikkeld) puntensysteem, waarbij rekening wordt
gehouden met man/vrouw en leeftijd, komt met dan tot een
totaaleindstand van alle categorieën bij elkaar.

Prijsuitreiking baancompetitie Amersfoort met Martin op de
5e plaats

Prijsuitreiking Zomeravondcup ..foutje jury met Maarten op 2
(werd dus 3) en Martin 3 (werd 4)

Anders is dit bij de Zomeravond-cup in Utrecht. Daar worden
vieraal een 10 km op de weg gehouden. Tweemaal is er een
parcours bij de atletiekbaan Maarschalkerweerd en tweemaal
bij de atletiekbaan Overvecht. De beste drie tijden tellen dan
voor het totaalklassement, waarbij wel in diverse leeftijdscategorieën gelopen wordt. De data van de Zomeravond-cup waren:
18 april, 9 mei, 24 mei en 7 juni.

De tweede avond was Maarten de snelste Pijenburg en precies
1 seconde sneller dan in zijn eerste wedstrijd. De avonden drie
en vier waren voor de meesten net iets minder dan de eerste
twee, maar bij de prijsuitreiking op de laaste avond hadden we
toch wel wat “podiumklanten”.
Maarten werd 3e bij de heren 40+, Jos Bloem 2de bij de heren
50+ en Peter de Groot 2de bij de heren 60+.
Coach Richard

In Amersfoort namen tien Pijnenburgers deel aan de Keistadbaancompetitie. De eerste avond (3 km.) hadden wij vijf lopers
bij de eerste 10, die allen binnen de 10 min. liepen. Snelste was
Jeroen Verboom met 9.37.31 min. De 1500 m. van de tweede
avond was voor vele lopers nog net te vroeg in het seizoen.
Drie Pijnenburgers bij de eerste tien en zes binnen de 5 min.
Winnaar van de 1500 m werd Jeroen in 4.13.01 min.
De 5 km paste weer beter in ons trainingstraject. Vijf Pijnenburgers bij de eerste 11 en ook binnen de 17.20 min. Een mooie
tweede plaats behaalde Marnix Langeveld op de vierde avond
op de 1000 m. Door de meivakantie en tegelijk de 10 km in
Utrecht was de deelname van ons matig. Op de slotavond gebeurden er geen spectaculaire dingen. Ook hier weer zat de 10
km van Utrecht (een dag later) in de weg.
Maar in het eindklassement konden we twee mooie top-10
plaatsen noteren. Martin Stolk werd vijfde en Marnix Langeveld
tiende.
In Utrecht ook tien lopers van Pijnenburg aan de start verdeeld
over de vier avonden. De eerste avond waren vooral Martin
Stolk en maarten Almekinders goed op dreef met tijden van
36.29 en 36.30 min.

Jos ook in de prijzen: 2de plaats
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Voorbereiding en prijsuitreiking schoolsportdagen

Foto's Ria van Egdom
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Sfeerimpressie Blauwe palenloop en ....

... schoolsportdagen
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Van de ledenadministratie
Deze keer is er niet veel te melden.
Naar verwachting zullen er nu net na de zomervakantie weer
nieuwe leden zich aanmelden.
Sinds de laatst verschenen Stretcher zijn er 30 nieuwe leden
ingeschreven. Het ledental is ten opzichte van mei bijna gelijk
gebleven (829 personen, 27 augustus 2017).
De volgende personen zijn in de afgelopen maanden lid
geworden van onze vereniging:

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

Contributies en categorie-indeling AV Pijnenburg voor
2017
Benaming
Categorie

Geboortejaar

Contributie 2017

Naam

Datum in

Categorie

Sem van der Wal

20-mei-17

Pupil B

Minipupillen = Pupillen D

2010/2011

€ 152,00

Martha van Drie-Adam

10-jun-17

Power Walk

Pupillen C

2009

€ 163,00

*

2008

€ 163,00

*

Daan van Doorn

10-jun-17

Senior

Pupillen B

Wim Harrijvan

13-jun-17

Combi groep

Pupillen A 1e jaar

2007

€ 163,00

*

2006

€ 163,00

*

Kasia van Rijnberk

1-jul-17

Recreant

Pupillen A 2e jaar

Marina van Zal- van der Ploeg

1-jul-17

Recreant

Junioren D 1e jaar

2005

€ 184,00

*

2004

€ 184,00

*

Susanne van Boxtel

1-jul-17

Recreant

Junioren D 2e jaar

Alberta Fonken-Bouwmeester

1-jul-17

Recreant

Junioren C

2002/2003

€ 184,00

*

2000/2001

€ 189,00

*

Linda Benschop

1-jul-17

Recreant

Junioren B

Liesbeth de Winter

1-jul-17

Recreant

Junioren A

1998/1999

€ 189,00

*

1983-1997

€ 208,00

*
*

Karin Smits

1-jul-17

Recreant

Senioren

Ilonka Knura

1-jul-17

Recreant

Masters

1982 en eerder

€ 208,00

n.v.t.

€ 161,00

Frits Keij

1-jul-17

Recreant

Recreant

Diana Schaap

1-jul-17

Recreant

Power Walk

n.v.t.

€ 161,00

n.v.t.

€ 161,00

Ariane Cannenburg

1-jul-17

Recreant

Nordic Walk

Anneke Holdijk

1-jul-17

Recreant

Combi lopen

n.v.t.

€ 161,00

Hettie Vrolijk- van Bommel

1-jul-17

Recreant

Run 4 Fun

1997-2005

€ 161,00

n.v.t.

€ 489,00

Jan Stolwijk

5-aug-17

Combi groep

Gezinscontributie

Frank van Geffen

8-aug-17

Recreant

Studentenlidmaatschap

op aanvraag

Inschrijfgeld

€ 15,00

Anja Adelerhof

16-aug-17

Recreant

Michael Holewijn

16-aug-17

Recreant

Mette van der Woud

19-aug-17

Junior D

* Wedstrijdlicentie Atletiekunie inbegrepen

Beau van Balen

20-aug-17

Pupil B

Categorie-indeling is bij AV Pijnenburg geldig vanaf 1 oktober 2016

Conny Kooter

21-aug-17

Recreant

tot 31 september 2017

Marianne Jansen-Hoksbergen

26-aug-17

Combi groep

Danny Schouten

26-aug-17

Pupil B

Stefan Mets

26-aug-17

Master

Sjoerd Grandjean Perrenod
Comtesse

26-aug-17

Pupil A

Anita van den Berg

26-aug-17

Combi groep

Jolijn Mulders

1-sep-17

Master

Wij wensen onze nieuwe leden sportieve en plezierige jaren toe
bij AV Pijnenburg!
Evert van ’t Klooster
Ledenadministratie AV Pijnenburg
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Verjaardagen

De volgende leden vieren binnenkort hun verjaardag:
September

22

Nine Barend

15

Klaas Spaan

1

Ria Schalkx

23

Gerda Cuperus

16

Karen Niekerk

1

Rob Kleinegris

23

Annemarie Kerkhoven

16

2

Wim van de Veen

24

Ilonka Knura

17

2

Wim van Dijk

24

Hilde Hilhorst

3

Truus van Drie

24

Anouk van Keken

4

Janine Faase

24

Arie van der Waal

7

Alexi Michielse

Jeanine Witte

8

Wouter de Blocq van
Scheltinga

Annet Verhoeven

9

Bettina van den Burg

18

Gerda Nouwen

9

Heather Macey

19

Susanne van Willigen

9

Nelly van der Waal

Jantje Manden

9

Toos Kops
Luka van Donk

19

4

Thijs Köllmann

24

Tygo Pureveen

22

Janneke v.d. Maten

9

5

Hans Steenaart

25

Timo Kieft

22

Ineke Schoemaker

11

Lieke Emous

5

Edwin Naron

26

Klaas van 't Klooster

Judith Sjenitzer

11

Marie Hornung
Chris Israël

22

5

Ed Faase

27

Dymen van Emst

22

Tomas Hochstenbach

13

7

Jan Hoenderdaal

28

Loes Paul-Visser

23

Susanne van Boxtel

14

Herman Posthuma

7

Marga Legierse

28

Irma Brandsma

Kees de Zeeuw

14

Loes Nel
Marco Bussemaker

23

8

Hans van de Beek

29

Rian van Tilburg

23

Ada Fullinck

15

9

Michael Voet

29

Elly van Veen

24

Gerard Hengeveld

15

Theo van de Beek

9

Janet Wetser

30

Niels Kieft

Margreet Teuben

16

Jolijn Mulders
Emiel Hartog

25

10

Harry van Berkel

30

Marcel van der Woude

25

Tiny Mathijssen

16

10

Erwin Walgers

30

Wim van Dorresteijn

25

Anneke Dijkman

17

Rob Steenman

11

Arvid Erich

30

Ad Smits

Jan Stolwijk

17

Kees van den Eshof
Teus van der Kolk

25

11

Nelly van Nieuwenhuizen

30

Frans van Geffen

26

Bep Goudriaan

17

11

Robin Abrahamse

30

Lilian Steendijk

27

Liesbeth de Zeeuw

17

Jan Bredewold

11

Marianne uit den Bogaard

30

Fred van den Breul

Luca van Haren

17

Anneke de Waal
Ria Konter

12

Tjeerd Taekema

12

Monique van der Horst

12

Adry de Klein

27

Oktober

27

Stef Rasch

18

3

Peter Kommers

27

Marlon van Zal

18

Bertus van Essen

3

Evert ten Kate

Maarten Almekinders

19

Lotus Kuijer
Iris Groenveld

27

12

John van Dongen

3

Renske Versteeg

28

Nienke Blom

20

13

Renee van Asch

4

Henny Pot

28

Ingrid van Doorn

20

Bas van de Coterlet

13

Ardi Brouwer

4

Tim Niezink

Frits Keij

20

Mies Wuring
Henriette Cozijnsen

28

14

Xavi van der Vliet

4

Hilly de Boer

28

Maritta Schimmel

20

14

Pieter Vinks

5

Joke van Hamersveld

29

Alberta Fonken

22

Clementina Sprengers

14

Ingrid Blokzijl

5

Ella Antonides

Rinske den Heijer

22

Jasper Smits
Rutger Verhaar

29

14

Rob Goudriaan

5

Nel Koster

30

Jos Otten

23

14

Emmanuelle Michielse

5

Wendy Bos

30

Marion van Doorm

23

Rob Land

14

Vincent van Leent

5

Zoe Pijpers

Ans de Groot-Grift

23

Carmen Schipper
Jeannet Brouwer

30

15

Sjaak Vreugdenhil

6

Judith Slabbekoorn

31

Mirjam van Hamersveld

24

16

Rien Koert

6

Oscar Olsson

31

Edgar Cukier

24

Evert van 't Klooster

16

Dirma Horden

7

Charlotte Legall Melendez

Luc van Wessel

24

Trudy van den Brink

16

Ruud Ambags

7

Evi Faase

November

24

Patricia Hendrikx

16

Bernie Mets

7

Hanneke Schuurs

1

Jaccomijn Hilligehekken

27

Janneke Lourens

16

Norah van Kippersluis

9

Hugo van 't Klooster

2

Pleun Weerdenburg

27

Amber Schoonen

17

Rob Middeldorp

10

Hugo de Vries

2

Heydi van Emst

28

Margo van Assenbergh

17

Ria Fleurkens

10

Herman Schoemaker

3

Teije Benschop

29

Simone Maten

18

Christine van Donselaar

11

Arthur Wopereis

3

Herma Boonstra

18

Bart Eigenhuis

12

Selina van der Vliet

3

Bernadette Postma

1

Marianne de Bond

18

Jacqueline van Harmelen

12

Dirk Smit

4

Hannie van den Brink

1

Vera Walgers

19

Simone Zweers

13

Ad van den Brul

4

Akke Jurna

2

Constance van Senten

19

Annemieke Vermeer

13

Gert van Tricht

4

Karin Kolsteeg

2

Dick den Oude

20

Tabithia Meulenberg

13

Alessia Fanou

4

Ans Rouw

3

Marian Connotte

20

Tiffany Macey

14

Erica van Schaik

4

Mariet van Brummelen

3

René Camper

20

Chris de Jong

15

Tim Suijkerbuijk

4

Nellie van der Boon

3

Rico van Dalen

21

Wim Hilhorst

15

Zwanyke de Ruijter

6

Gert de Bree

3

Annelies Dirks

21

Marijn Uijland

15

Marie-Louise Eijspaart

7

Esmee Kramer

3

Ivo Sjenitzer

21

Alice Hochstenbach

15

Philomena Heikamp

7

Marijn Keswiel

3

Barbara van Veen

31

December
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Trainingstijden recreanten
5

Willy Versteegh

10

Rachel Trapman

5

Nel Steenaart

10

Wil Drost

5

Karin Haar

11

Patrick Mulder

6

Esther Uijtdehaage

11

Marlies van Remortel

7

Jan van de Hoef

11

Florine Buijtenhuis

7

Luc Lamme

11

Marlous Phielix

7

Sam van Schaffelaar

12

Monique Kamphorst

7

Tim Lamme

12

Wouke van 't Klooster

8

Stephanie Carton

12

Chris Meyer

8

Danny de Groot

13

Dennie van Renswouw

9

Enno Braaksma

14

Els van Renswouw

9

Nathasja Bushoff

14

Otto van Verseveld

9

Beatrice Blondiau

15

Betty van Keken

9

Eize Leertouwer

Allen hartelijk gefeliciteerd!

Looptraining
Maandag

09.15 - 10.45 uur
19.00 - 20.30 uur

A, B
A, B

Dinsdag

19.00 - 20.30 uur

A, B, C, D
fitstart

Woensdag

09.15 - 10.45 uur
19.00 - 20.30 uur

A+B
A, B, C

Donderdag

19.00 - 20.30 uur

D
fitstart

Zaterdag

09.00 - 10.30 uur

A, B en C

Run4fun
Maandag

19.00 - 20.30 uur

Donderdag

19.00 - 20.30 uur

Powerwalking
Maandag

19.00 - 20.00 uur
19.00 - 20.30 uur

A
B

Woensdag

09.15 - 10.30 uur

A+B

Zaterdag

09.00 - 10.00 uur
09.00 - 10.30 uur

A
B

Nordic Walking
Dinsdag

19.00 - 20.30 uur

Woensdag

09.15 - 10.45 uur

Zaterdag

09.00 - 10.30 uur

Combilopen
Dinsdag

19.00 - 20.30 uur

Zaterdag

09.00 - 10.30 uur

‘Duinbraaiers’
Zondag

09.00 - 10.00 uur

D-Veteranen
Dinsdag

19.00 - 20.30 uur

Donderdag

19.00 - 20.30 uur

Zondag

09.00 - 10.30 uur

Lange afstand
Dinsdag

19.00 - 21.00 uur

Richard van Egdom

Donderdag

19.00 - 21.00 uur

Richard van Egdom

Zaterdag

9.15 - 10.45 uur

Kees Suijkerbuijk
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Trainingstijden
Pupillen van 1 april 2017 tot en met 30 september 2017
Geboortejaar

Categorie

Dag

2009/2010

C/D pupillen

Woensdag baan

15.00 - 16.15 uur

Henny

Zaterdag baan

09.15 - 10.30 uur

Henny

2008

B pupillen

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

Lisa

Vrijdag baan

16.30 - 17.45 uur

Lisa

Dinsdag baan

17.45 - 19.00 uur

Tim

Vrijdag baan

16.30 - 17.45 uur

Tim

2007

A-1 pupillen

2006

A-2 pupillen

Trainingstijd

Trainer

Trainingstijden
Junioren en Run4fun zijn te vinden op de website: avpijnenburg.nl > Jeugd
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Trainsters en trainers
Jan Veen

035 - 60 17313

Lidy van Herwaarden

035 - 60 14314

Wim van de Veen

035 - 60 23245

Sacha Hilhorst

035 - 60 25474

Annet Verhoeven

035 - 60 11411

Chris Hulstede

035 - 60 11470

Frans Verweij

035 - 60 19946

Marga Hulstede

035 - 60 11470

Richard Voorintholt

06 - 12251951

Jos van Keken

035 - 60 21940

Rijnvis van Wirdum

06 - 28268557

Combilopen

06 - 24848206

Jeroen de Wolf

06 - 14104194

Rina van den Brul

Etty Drenth

0346 - 213 536

André van Zadel

06 - 54673789

José van Dalen

06 - 24446061

Wim van Dorresteijn

035 - 60 20727

Marlon van Zal

035 - 60 21605

Joke van Hamersveld

035 - 52 61360

Jur Elzinga

035 - 60 21605

Nordic Walking

Anouk van Keken

035 - 60 11545

Liek Emous

035 - 75 15256

Jos van Keken

035 - 60 21940

Dymen van Emst

035 - 60 17028

Anton Gebbink

035 - 60 20292

Marieke Geerligs

035 - 54 45084

Loopgroepen
Rian Biesterveld

035 - 60 17239

Herma Boonstra

035 - 60 20226

Trudy van den Brink

035 - 62 80992

Arno Brons

06 - 10488430

Ad van den Brul

035 - 60 15602

Rico van Dalen

Jan Helwig

06-53496033

René Hilhorst

035 - 60 25474

Chris Hulstede

035 - 60 11470

Frans Jansen

035 - 60 23609

Jos van Keken

035 - 60 21940

Patrik Kleinegris

035 - 60 13260

Jos Kleverlaan

035 - 60 30554

Co Limburg

035 - 60 21271

Marieke Nijhuis

06 - 33305400

Arno Priem

035 - 6021780

Yvonne Sebel

035 - 60 37373

Erna Tiggelman

035 - 60 23271

Piet Valk

035 - 60 13423

035 - 60 15602

José van Dalen

06 - 24446061

Dymen van Emst

035 - 60 17028

Wedstrijd

Joke van Hamersveld

035 - 52 61360

Richard van Egdom

Kees van den Eshof

035 - 54 20408

Ben Kersbergen

Chris Hulstede

035 - 60 11470

Verticale groep zaterdagmorgen

Jos van Keken

035 - 60 21940
035 - 60 10747

Kees Suijkerbuijk

06 - 83636836

Loes Nel

Rob Jansen

06 - 51962228

Steef Biesterveld

06 - 27038050

Rob Land

06 - 54224181

Rob Rensen

06-11733325

Caroline van der Salm

030 - 22 93075

Wil Suiker

035 - 60 25284

Jan Veen

035 - 60 17313

André van Zadel

06 - 54673789

Rina van den Brul

035 - 60 15602

José van Dalen

06 - 24446061

Joke van Hamersveld

035 - 52 61360

035 - 50 90770

Lange afstand
Richard van Egdom
Kees Suijkerbuijk

Power Walking

033- 4552904

033 4552904
06 - 83636836

Run4Fun
Steef Biesterveld

035 - 60 17239

Bestuur AV Pijnenburg: secretariaat@avpijnenburg.nl
Voorzitter (ad interim)

Algemene Zaken

Adry de Klein

Secretaris

Administratie & HR

Vacature

Penningmeester

Financiën

Margreet Teuben

Algemeen bestuurslid

Facilitair

Vacature

Algemeen bestuurslid

Jeugd-en Wedstrijdsport

Algemeen bestuurslid

Recreantensport

Ereleden

Leden van verdienste

Klaarwaterweg 77, 3762 XV Soest

035 6029018

Veldlust 12, 3765 ET Soest

035-7505503

Adry de Klein

Klaarwaterweg 77, 3762 XV Soest

035 6018811

Gijs van der Scheer

Kerkpad Zuidzijde 39 b, 3764 AM Soest

035-6033574

Accommodatie

Accommodatiebeheerder/sleuteladres

Wieksloterweg O.Z. 10
Soest

Jan Veen

Telefoon 035 6010434

Telefoon 035-6017313

Nelleke Boissevain-Kapel, Hans Moerman, Ad Smits, Jan Veen, René van Zee
Alice van de Beek, Gerard van den Berg, Gerard Boeren, Marga Boeren-Hartogh, Herma Boonstra-Tuijtjens, Ria van
den Broek, Edgar Cukier, Everhard van Dijk, Wim van Dorresteijn, Dymen van Emst, Anton Gebbink, Chris Hulstede,
Marga Hulstede-Middendorp, Evert ten Kate, Ben Kersbergen, An Klarenbeek, Evert van ’t Klooster, Leo Kortekaas,
Mirjam Kortekaas, Michiel Kuper, Wim van Leek, Loes Nel, Dick den Oude, Henny Pot, Paul Romein, Ineke Schoemaker,
Herman Schoemaker, Ad Smits, Piet Valk, Trees Veen-Smalbil, Marianne Verwoert-Vahl, Andre van Zadel, Joke van Zal,
Marlon van Zal
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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
Pupillen
(thuiswedstrijden)

Chantal van Logtesteijn

Talmalaan 51, Soest

035-6669162
06-20405918

cvanlogtestijn@hotmail.nl

Pupillen
(uitwedstrijden)

Charlotte Legall Melendez

Obrechtstraat 19, Soest

035-6286181
06-40454387

femlegall@gmail.com

Junioren en Senioren
(thuis- en uitwedstrijden

Jasper Smits

Leeuwerikweg 32, Soest

035-6024472
06-29146395

jaspersmits22@gmail.com

Jurycoördinator

Vacature

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
Nel Dijksma

Pr. Bernhardlaan 50, 3761AC Soest

035-6090955

neldijksma@gmail.com

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 Stretcher

Druk
Neoprint

Webmaster www.avpijnenburg.nl
Kopij naar: webteam@avpijnenburg.nl

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

Commissie Baanwedstrijden (CBW)

Evert van ´t Klooster

Beckeringhstraat 54 Soest

035 6021919

Weegbreestraat 463 Soest

035 6014091

Junioren/
seniorenwedstrijden

baanwedstrijden@avpijnenburg.nl

Michiel Kuper
Philip Parlevliet

Claroenstekerpad 27 Soest

035 6016096

Pupillen/
clubkampioenschappen

pupjunwedstrijd secretariaat@avpijnenburg.nl

Vacature

Jurycoördinator
Vacature

Vacature

Voorzitter
Jasper Smits

Leeuwerikweg 32, Soest, 06 2914 6395

Wedstrijd atletiekcommissie: v_wac@avpijnenburg.nl
Vacature (vz)
John van Dongen

Sloothaak 13 Soest

06 34878369

Richard van Egdom

Rietkreek 7, Amersfoort

033-4552904

Vincent Hofmann

Jachthuislaan 51 Soest

06 1250 0012

Kees Suijkerbuijk

Schoutenkampweg 161
Soest

06-83636836

Activiteitencommissie
Ingrid Blokzijl

Den Blieklaan 39 Soest

035 6015800

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
Rian Biesterveld

Herderstaf 5 Soest

035 6017239

Marianne Jansen

Kolonieweg 2F Soest

035 6023671

Henny Pot

Hommel 66 Soest

035 6024228

Susanne Storm

Lamoen 5

035-6409545

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

Organisatie schoolsportdagen
Ria van den Broek

Gemshoorn 19 Soest

035 6026259

Mirjam Kortekaas

Ericaweg 11 Soest

035 6012448

Henny Pot

Hommel 66 Soest

035 6024228

Nees Pot

Hommel 66 Soest

035 6024228

Oud papier
Piet Valk

Gemshoorn 58 Soest

035 6013423

Jeugdcommissie: v_jc@avpijnenburg.nl
De Jeugdcommissie zorgt dat de pupillen, junioren en Run4Fun
wekelijks trainingen krijgen aangeboden. Wij stimuleren dat de jeugd
deelneemt aan wedstrijden. Tevens organiseren wij sociale activiteiten voor de jeugdleden. Neem gerust contact met ons op als je
vragen hebt.
Titus Blom
Voorzitter

Choristenpad 53
Soest

035 6028165

Steef Biesterveld
Vice voorzitter

Herdersstaf 5
Soest

035 6017239

Vincent Hofmann
Trainerscoördinator
Junioren

Zonnelaan 158
Huis ter Heide

035 5430677

Henny Pot
Trainerscoördinator
Pupillen

Hommel 66
Soest

06 1250 0012

Jasper Smits
Wedstrijdsecretariaat
junioren

Leeuwerikweg 32
Soest

06 2914 6395

Vrijwilligerscoördinator: vrijwilligers@avpijnenburg.nl
Elly van Veen

Kantinecommissie: kantine-commissie@avpijnenburg.nl
Leo Kortekaas (vz)

Ericaweg 11 Soest

06-51218666

Gerard Boeren

Schoutenkampweg 36 Soest

035 6021171

Barhoofden
Gert de Bree

Van Lenneplaan 16 Soest

035 6016118

Wim van Dijk

Houtsnijderpad 14 Hoogland

06-20775601

Jos van Keken

Dr s’Jacobstraat 13 Soest

06-22963716

Wim van Leek

Beukenlaan 48 Soest

035 6010349

Philip Parlevliet

Claroenstekerpad 27 Soest

06-22980063

Marlies van Remortel

Torenstraat 10, Soest

035 6027046

Ton Ruepert

Eigendomweg 85 Soest

06-22740997

Herman Schoemaker

Braamweg 89 Soest

035 6024802

Ineke Schoemaker

Braamweg 89 Soest

035 6024802

Annette Steenman

Houtsnip 14 Soest

06-48356946

Frans Verweij

Pijperpad 50 Soest

06-46760688

André van Zadel

Valeriaanstraat 47 Soest

06-54673789
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Bardiensten zaterdagen 2017
sept

okt

nov

dec

Barhoofd

Vrijwilligers

Telefoon

Vrijwilligers

Telefoon

9

Gerard Boeren

Marianne Verwoert

06 15616453

Margriet Heerkens

6019993

16

Wim van Leek

Annet Korver

6018633

Hilda v d. Heiden

6010139

23

Wim van Dijk

Nellie v. d. Boon

6035815

Jos Bloem

06 38062933

30

Herman Schoemaker

Carolien Dieters

0346 354036

Tjitske v. Vroonhoeven

0346 354149

7

Annet Steenman

Linette Commandeur

6032120

Jan Schuurman

5880360

14

Leo Kortekaas

Ingrid Blokzijl

6015800

Bram Blokzijl

6015800

21

André van Zadel

Herma Boonstra

6020226

Fenna Valk

6016096

28

Marlies v. Remortel

Ivonne Berenschot

06 39025505

Willy Versteegh

6013156

4

Ton Ruepert

Marijke Bax

6019128

Kaj Untersalmberger

06 23333071

11

Gerard Boeren

Anneke Dijkman

6022218

Jaqueline Greven

6037858

18

Wim van Leek

Jaqueline v. Harmelen

033 4757031

Marleen Stolk

6025862

25

Wim van Dijk

Ben Mobach

0346 213351

Ardi Brouwer

6019674

2

Herman Schoemaker

Ria Hol

0343 431590

Els Klemann

6017814

9

Annet Steenman

Riet van Doorn

6019003

Yvonne Leyenhorst

6021027

16

Leo Kortekaas

Ingrid Blokzijl

6015800

Els Hindriks

6037095

23

André van Zadel

Linette Commandeur

6032120

Marianne de Graaf

06 22656801

30

Kantine gesloten i.v.m.

Sylvestercross

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

Sluitingsdatum inleveren kopij:

De Stretcher digitaal in kleur lezen?

zondag 15 oktober 2017
Mail je bijdrage naar: redactie@avpijnenburg.nl
Foto’s graag apart sturen, in hogere resolutie.
Eventueel via www.wetransfer.com

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

