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Terugblik op 50 jaar Avantri

De vrijwilligers van Avantri

door Ronald Hamaker (voorzitter Avantri)

Onlangs bezocht ik een vergadering van Platform Sport
Schoonhoven waar we terug keken op onze samenwerking in
het afgelopen jaar. Naast allerlei positieve geluiden klonken er
ook zorgen door over het recruteren van vrijwilligers. Nu gaat bij
ons niet alles op rolletjes, maar met ruim 100 namen op onze
vrijwilligerslijst kunnen wij ons gelukkig prijzen. Toch blijft het
bestuur van Avantri jullie bestoken met oproepen om je actief in
te zetten voor onze vereniging, want:
• vele handen maken licht werk;
• ook in ons vrijwilligerscorps levert de vergrijzing een forse
uitdaging op;
• samen kunnen wij Avantri actief en vitaal houden.
Binnenkort krijgen jullie allemaal de jaarplanning voor 2015 in
de (digitale) bus. Als je je handen uit de mouwen wilt steken,
dan zijn er mogelijkheden genoeg. Pak de telefoon of stuur een
mailtje en meld je aan als helper bij een of meer activiteiten.
In principe word je altijd gekoppeld aan een doorgewinterde
vrijwilliger. Op korte termijn kunnen wij wel wat extra handen
gebruiken bij de activiteiten waarmee wij 2014 afsluiten, te
weten: de Parkcross, oud papier ophalen (beide op zaterdag
20 dec) en de Rabobank Oliebollenloop (op oudejaarsdag).

Beste leden van Avantri,
We kunnen terugkijken op een mooi jaar, een jubileumjaar
waarin wij ons 50 jarig jubileum op onvergetelijke wijze hebben
gevierd. Ik wil van hieruit dan ook mijn waardering uitspreken
voor de jubileum commissie die hun taak op een voortreffelijke
wijze hebben uitgevoerd. Waardering heb ik ook voor alle
atleten die Avantri het afgelopen jaar in het land hebben
vertegenwoordigd en mooie resultaten hebben behaald. Maar
wij moeten vooruit kijken, volgend jaar is het weer een gewoon
jaar voor zover je daar van kan spreken met tal van mooie
activiteiten. En dan wil ik toch even inhaken op de oproep van
Jan Meerhof voor het aanmelden van vrijwilligerswerk voor
onze vereniging. Want zonder onze vrijwilligers kunnen wij
deze activiteiten niet organiseren en wij moeten als bestuur
steeds meer ons best doen om voor activiteiten het juiste
aantal vrijwilligers bij elkaar te krijgen dus meld je aan voor 1 of
meerdere vrijwilligerstaken.
Rest mij een ieder prettige kerstdagen toe te wensen, een fijne
jaarwisseling en een goed begin van het nieuwe jaar. Tot ziens
op de nieuwjaarsreceptie!

39e Dijkloop
Met 224 deelnemers was de Dijkloop redelijk bezet. De
deelnemers troffen rustig weer. Gouwenaar Andy Koolmees
won het hoofdnummer: de halve marathon. Michael Woerden
won de 10 kilometer en boekte zijn zoveelste overwinning.
Gerhard Joling won de 6 kilometer en de zege op de 2,5
kilometer bleef in eigen huis: Feline Molenaar was hier als
eerste weer terug en was hiermee alle mannen te snel af.
Bekijk de uitslag en foto’s op de website.

Jan Meerhof – vrijwilligerscoördinator Avantri
0182 384515 of jan.meerhof@ziggo.nl

Rabobank Oliebollenloop
De overeenkomst is nog niet getekend maar zeker is dat de
Rabobank voor een periode van drie jaar de Oliebollenloop gaat
sponsoren. De naam van de loop zal voor die periode worden
omgedoopt tot: Rabobank Oliebollenloop. Het gaat om de
Rabobank Utrechtse Waarden e.o.
Het duurt niet lang meer voordat dit hardloopevenement
gaat plaatsvinden. 31 december hopen we weer honderden
deelnemers aan de start te zien. Je kunt je nu al inschrijven
voor de Oliebollenloop via www.inschrijven.nl. Voorinschrijven
levert korting op en is mogelijk tot 23 december. Daarna is het
inschrijven alleen nog mogelijk op de dag zelf. We zien je graag
aan de start bij dit jaarlijkse spektakel!

Nieuwjaarsreceptie 2015
2014 zit er weer bijna op en 2015 staat al voor de deur. Reden
om het nieuwe jaar te beginnen met de Nieuwjaarsreceptie van
Avantri. Deze receptie vindt plaats op 4 januari 2015 om 14.30
uur in het Avantri clubhuis en duurt tot 17.30 uur.

Interview met...
Naam: Mandy Kampman
Leeftijd: 49 jaar
Woonplaats: Lopik
Categorie: Loopgroep

Crossen door het Springerpark
Het wordt weer koud en dit betekent dat het weer tijd is voor de
jaarlijkse Avantri Crosscompetitie. De eerste Parkcross was op
29 november in het Springerpark en de volgende vindt plaats
op 20 december. Er waren al veel bikkels van de Fitkids tot
de Junioren D die het aandurfden om met dit weer door het
Springerpark te lopen. Durven zij het 20 december ook?

Hoe lang zit je al op atletiek?
Vanaf oktober 2013 ben ik lid
van Avantri. Hiervoor liep ik hard
bij een loopgroep in Lopik.
Wat zijn je favoriete onderdelen?
Mijn favoriete afstanden zijn 5km en 10km
Wat zijn je PR’s bij deze onderdelen?
5km 28.32, 10km 1.03,24
Wat doe je verder bij Avantri?
Vanaf september dit jaar zit ik in de internetcommissie.
Momenteel zijn wij druk bezig met het ontwikkelen van de
vernieuwde website. Voor mij heel leuk om op deze manier
meer te leren over de verschillende onderdelen van atletiek.
Hoe zie jij je toekomst bij Avantri?
Ik hoop dat ik nog heel lang kan blijven trainen. En kan genieten
van de gezelligheid van de vereniging.

Welkom bij Discotheek Avantri
Voor één dag was het clubhuis geen clubhuis meer, maar een
complete discotheek en casino. Muziek, lichten, rook, een DJ,
spellen en 30 pupillen 30 junioren die helemaal uit hun plaat
gingen. Het was een mooi feest om het jubileumjaar knallend
af te sluiten!
’s Middags werd het feest gehouden voor de pupillen. Met
muziek, spellen en een hapje en drankje hebben de pupillen
een hele gezellig middag gehad. ’s Avonds was het de beurt
aan de Junioren. Zij werden getest of ze een gokje durfden te
nemen bij verschillende gokspellen in het Avantri Casino. Ook
deze avond werd afgesloten met een knalfeest. Dit was tevens
de laatste jubileumactiviteit van dit jaar. Volgend jaar weer?

Wat wil je verder nog kwijt?
Ik loop pas 2½ jaar hard, maar voel mij wel op mijn gemak in
de groep, tussen de lopers die soms al jaren lid zijn. Ook is
iedereen altijd enthousiast over elkaars prestaties. Dit jaar heb
ik de 4-daagse van Nijmegen gewandeld, wat een fantastische
ervaring was. Volgend jaar staat deze 4-daagse weer op mijn
planning.

Agenda
20 dec: Schoonhoven Springerpark, 2e Parkcross
onderdeel van Avantri Crosscompetitie
20 dec: 10e Oud papierdag
31 dec: Schoonhoven, 32e Rabobank Oliebollenloop, Avantri
4 jan: Krimpen a/d IJssel, Snertloop, av MTK
4 jan: Nieuwjaarsreceptie van 14.30u tot 17.30u
10 jan: Lopik, Snertloop, SV Lopik
18 jan: Lekkerkerk, RAG-cross
24 jan: Hoornaar, 26e Dirk IV-loop, av Typhoon
24 jan: Polsbroek, Zijderlaancross,
3e cross van Avantri Crosscompetitie
31 jan: Alphen aan den Rijn, 5e cross ZHM, AAV’36.
14 feb: Schoonhoven Springerpark, 4e Parkcross,
onderdeel van Avantri Crosscompetitie
15 feb: Lekkerkerk, Tien van Roodenburg, av Start

Kijk voor meer nieuws op www.avantri.nl

