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Geslaagde Nieuwjaarsreceptie
De Nieuwjaarsreceptie was geslaagd. Vele Avantrianen
kwamen naar het clubhuis om elkaar alle goeds voor het
nieuwe jaar te wensen. Ronald Hamaker hief het glas en
keek in zijn rede terug naar een geweldig jubileumjaar.
Daarnaast zijn er ook puntjes waaraan meer aandacht
besteed gaat worden, zoals de interne communicatie.
Van de vier Avantrianen die afgelopen jaar tijdens een NK
een of meerdere medailles hebben behaald waren er drie
aanwezig. Daniëlle Wooning, Piet van Wijngaarden en Rob
Zwijnenburg kregen een waardebon uitgereikt. Erika Zijderlaan
houdt deze tegoed. Peter Vos reikte de bekers uit aan de
winnaars van de Superprestige. Hij gaf aan dat het reglement
gaat worden aangepast. Bijvoorbeeld de categorie M35 zal
worden geschrapt. Simone Zwijnenburg heeft van alle jubileumactiviteiten een fraai fotoboek gemaakt. Dit boek ligt ter inzage
in het clubhuis. Ten slotte werd het spaarvarken aangebroken.
Het spaarvarken stond op de bar tijdens de filmavonden en
daarin kon een bijdrage worden gestopt. Na telling bleek
het varken 177 euro te bevatten. Bekijk ook de door Mandy
gemaakte foto’s.

32e Rabobank Oliebollenloop

Daniëlle Wooning opnieuw goud

Op de laatste dag van 2014 was het weer tijd voor de jaarlijkse
Rabobank Oliebollenloop. Met 1072 deelnemers aan de start
en scheidend burgemeester André Bonthuis die het startschot
gaf, mogen we terugkijken op een mooi evenement. Op diverse
afstanden werden er prachtige prestaties geleverd. Deze
uitslagen zijn samen met de bijna 1000 foto’s van verschillende
fotografen terug te zien op de website van Avantri.

Nadat Daniëlle in augustus reeds de outdoor titel verspringen
voor zich opeiste deed zij hetzelfde nu indoor. In de
spannende kwalificatie plaatste ze zich als beste met 4.61m.
In de finale startte ze goed met 4.55m, maar werd ze pardoes
voorbij gesprongen door een concurrente met 4.67m. Sprong
na sprong kroop Daniëlle dichterbij tot 4.64m. In de laatste
poging was het alles of niets. Met een aanloop die precies
op de balk uitkwam en een goede afzet vloog Daniëlle naar
maar liefst 4.76m wat een ruim persoonlijk record is. Weer
Nederlands Kampioen!
Behalve Daniëlle deden ook Max Halling, Ronan Faaij, Mischa
Rook, Maartje Blanken en Feline Molenaar mee aan de
Nederlandse Indoor Kampioenschappen. Bekijk alle exacte
uitslagen hiervan op de Avantri website!

Medailles bij NK-Indoor Masters

Interview met...

Avantri was goed vertegenwoordigd bij het NK-Indoor voor
Masters in Apeldoorn. Vier Avantrianen deden mee: Erika
Zijderlaan, Piet van Wijngaarden, Rob Zwijnenburg en
Robert Hofman. Dit resulteerde in maar liefst zes medailles!

Naam: 		
Leeftijd:
Woonplaats:
Categorie:

Op de eerste dag stond Piet aan de start van de 400m, waarbij
hij 1e werd met een tijd van 1.02.77 min. Erika werd 3e op
de 60m met een tijd van 8,57 sec. en Rob werd 3e bij het
kogelstoten met een afstand van 11,35m. Hiermee heeft hij het
clubrecord op zijn naam gezet. De eerste drie medailles waren
binnengesleept.

Hoe lang zit je al op atletiek?
Sinds 1989 doe ik aan duursport,
waarbij ik graag vermeld dat alles
begonnen is met de triatlon. Eigenlijk
vind ik ‘hard fietsen’ nog altijd net iets leuker dan ‘hard lopen’.
De triatlon doen we nog steeds, zij het minder. Als tiener heb
ik gevoetbald en ik ben een periode lid geweest van AV Start
Lekkerkerk, ook een mooie vereniging. Sinds 2008 lid van Avantri.

Op de tweede dag werd Piet opnieuw 1e, dit keer op de 800m
met een tijd van 2.25.32 min. Daarnaast wist Erika twee
gouden medailles te veroveren bij het verspringen met 4,48m
en de 200m met 28,24 sec. Beide prestaties van Erika waren
clubrecords. Robert Hofman kwam helaas net niet op het
podium terecht bij de 800m, maar heeft wel een prachtig nieuw
clubrecord gevestigd met een tijd van 2.12.66 min!

Ab de Kluijver
46 jaar
Ammerstol
M40

Wat zijn je favoriete onderdelen?
Ik vind alle looponderdelen en afstanden erg mooi om te doen, met
name de wintercrossen. De marathon zal ik nooit meer lopen.
Wat zijn je PR’s bij deze onderdelen?
5km 17.41 (Tijdloop Lekkerkerk 1999), 10km 35.47
(Bloemendaalloop 2000), 15km 55.19 (Oliebollenloop 1998), halve
marathon 1.19.45 (Autoschade Middellandloop 1999), Marathon
2.56.12 (Rotterdam 1999). Ik wil er gelijk bij vermelden dat deze
tijden gelopen zijn in de pre-reuma periode. Sinds 2006 heb ik
chronische gewrichtsontstekingen, waarvoor ik overigens goed
word behandeld. Het hardlopen gaat wonderwel weer vrij goed.
Wat doe je verder bij Avantri?
Gemiddeld 4x per jaar oud papier ophalen, coördinator
bijscholingen/cursussen NKS/KNAU voor de trainers,
bestuursfunctie, trainer/begeleider op de zondagochtend (1x
per maand) en de woensdagavond en af en toe bardienst.
Hoe zie jij je toekomst bij Avantri?
Gelukkig zonnig. Mede door de aanleg van de kunststofbaan
en niet te vergeten het onderhoud daaraan door de
dinsdagochtend baanploeg zit de vereniging in de lift.

Zonder vrijwilligers geen wedstrijd
De commissie wegwedstrijden nodigt je uit verkeersregelaar te
worden. Na een half uur achter je pc kan je het examen, na de
instructie, met goed gevolg hebben afgelegd. Het examen vindt
slechts eenmaal per jaar plaats. Peter Vos helpt je verder op
weg. Aanmelden dus bij vospeter@hotmail.com. Wacht hier niet
mee want de Parkloop staat voor de deur.

Wat wil je verder nog kwijt?
Dan haak ik aan wat onze voorzitter in zijn Nieuwjaarsspeech
aanhaalde: Avantri is een prachtige vereniging met een groeiend
ledenaantal en een fraaie accommodatie. Wel moet aandacht
worden geschonken aan de groeiende behoefte aan (meer)
vrijwilligers bij de verschillende commissies. De club vergrijst, daar
kunnen we niet om heen. Dat is een belangrijk aandachtspunt. Dus
graag roep ik ook hierbij op: geef je op voor bijvoorbeeld jurylid,
verkeersregelaar, (jeugd)trainer, oud papier ophalen, etc. DOEN!

Algemene Vergadering
De AV van Avantri vindt plaats op vrijdag 20 maart 2015
om 20:00 uur in het clubhuis. Op de agenda staan onder
andere de wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk
Reglement, vaststelling contributie en de bestuursverkiezing.
De vergaderstukken worden op onze website gepubliceerd.
Mocht je niet in staat zijn deze daar te vinden, dan kunt u
de stukken opvragen bij de secretaris (Jos Koeleman). Wij
hopen op een grote opkomst.

Agenda
15 maa
20 maa
21 maa
22 maa
28 maa
4 apr
11 apr
12 apr

Lekkerkerk, av Start Halve Marathon +5km +10km
Algemene Vergadering, aanvang 20.00u
Schoonhoven, 1e dag Trainingsweekend Avantri
Schoonhoven, 2e dag Trainingsweekend Avantri
Schoonhoven, Trainingspakkenwedstrijd
Schoonhoven, 42e Rivierenland Parkloop
Leiden, ZHM competitie pupillen & CD blokmeerkamp
Rotterdam, ABN AMRO Marathon Rotterdam

Kijk voor meer nieuws op www.avantri.nl

