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Avantri Meerkampen 2016

Gerard Faaij behaalt brons in Italië

De zon begint weer steeds vaker te schijnen en dat betekent
dat de zomer er aankomt. En elk jaar in de zomer heeft het
eerste weekend van juli een Avantri-tintje. De gezelligste
meerkamp van Nederland staat weer op de agenda bij Avantri!
Je kan je nu inschrijven via www.atletiek.nu. Wees hier wel
snel bij, want vol=vol.

Eind maart mocht Gerard Faaij meedoen met de EK Atletiek
voor Masters 45 in Italië. Na de Vijfkamp ging hij vol trots
naar huis met een bronzen medaille om zijn nek. Dit laten wij
natuurlijk niet voorbij gaan en we willen Gerard hiermee dan
ook feliciteren met deze mooie prestatie! Bij Avantri hebben
we een bescheiden huldiging gehouden, waarbij leden van zijn
trainingsgroep hun waardering konden uiten. Om wat meer
over Gerard te weten te komen, hebben we hem ook gevraagd
om voor deze editie van de Avantri Nieuwsbrief wat vragen te
beantwoorden over zijn wereld in de atletiek. Dit leest u op de
achterzijde bij de vaste rubriek “Interview met...”

Bent u al een Avantri-sponsor?

Sportief Trainingsweekend

Avantri helpen kan op verschillende manieren. De een kiest
ervoor om te helpen bij wedstrijden als jury, bardienst of
verkeersregelaar, de ander helpt met een financiële bijdrage
door middel van sponsoring. Elke hulp is welkom, maar dit
keer een speciale oproep voor mensen die willen sponsoren
met een reclamebord. Heeft u een bedrijf of kent u een bedrijf
dat een sponsorbord langs onze baan wil hebben? Dan horen
wij dat graag! Via onze website kunt u gemakkelijk contact
opnemen over de mogelijkheden. Wat is er mooier dan je eigen
bedrijfsnaam zichtbaar bij Avantri?

Rotterdam Marathon
Bij de lopers van Avantri staat elk jaar een evenement in hun
agenda extra dik omcirkeld: de Marathon van Rotterdam!
Ook dit jaar was er weer een grote deelname van Avantrianen.
Cor Terlouw heeft over de marathon weer een mooi wedstrijdverslag geschreven. Deze is te lezen op www.avantri.nl.

Hardlopen over het strand, sprinten door het bos, klimmen over
boomstammen en gezellig met al je sportgenoten en trainers
een weekend weg. Dit maakt elk jaar het Trainingsweekend
weer tot een groot succes. Dit jaar waren we met de jeugd
op 19 en 20 maart naar Driebergen voor een weekend vol
sportieve momenten. We hopen volgend jaar een net zo mooi
weekend te mogen organiseren. Foto’s en video’s van dit
weekend kun je terugvinden op onze Facebookpagina!

Oproep Werkgroep Jeugd
Wie wil de Werkgroep Jeugd nieuw leven inblazen?
We zoeken een paar ouders die bereid zijn enkele extra
activiteiten te organiseren. Het gaat bijvoorbeeld om paaseieren
zoeken en het bezoek van Sint-Nicolaas aan Avantri.
Maar nieuwe initiatieven zijn natuurlijk van harte welkom.
Nadere info is te verkrijgen bij uw voorzitter Ronald Hamaker.

Nieuw clubrecord speerwerpen
Maandenlang trainde Jeroen van Harmelen (JB) om zijn
speer over de 50m te werpen. Op 21 april slaagde hij er
in om over deze magische grens te werpen tijdens de
Open Werpdriekamp in Woerden.
In de laatste worp van de avond kon Jeroen zijn geluk niet
op toen de jury omriep dat hij 50,58m geworpen had. Dit was
ook meteen een nieuw clubrecord. Maar Jeroen heeft niet stil
gezeten. Hij is door gaan trainen en op 5 mei kwam het bericht
dat hij bij de Battle Of The B’s gewonnen had en de speer op
een afstand van 53,11m wist te krijgen.

Senioren Competitie Vrouwen
Dit jaar hebben we weer een vrouwenploeg die deelneemt
aan de Senioren Competitie. Gelukkig zijn ze ingedeeld in
een gunstige regio en hoefden ze voor de eerste wedstrijd
niet zo ver te reizen: Gouda. De ploeg bestaat uit Marillion
Zwijnenburg, Feline Molenaar, Erika Zijderlaan, Eline Brand,
Patricia de Jong, Carolien de Pater, Jessica de Pater, Daphne
Lamboo en Astrid van der Born. Bij de eerste wedstrijd hebben
onze vrouwen erg goed gepresteerd en zij staan nu tweede in
de poule met 6097 punten! De volgende wedstrijden zijn op
29 mei in Utrecht en op 26 juni in Boskoop. De uitslagen van
de eerste wedstrijd staan op www.atletiek.nu.

Agenda
03 jun
08 jun
15 jun
17 jun
18 jun
24 jun
25 jun
02 jul
03 jul
15 jul
12 aug
14 aug
28 aug

1e Instuifwedstrijd
35e Zomeravondcup, Hellas Utrecht, baan Overvecht
2e Onderlinge pupillenwedstrijd
AV-loopje 3000m/koppelloop, Schoonhoven
Haastrechtloop, Haastrecht
Track Meeting, Utrecht baan Overvecht
15e Lingewaalloop Herwijnen
Avantri Meerkampen, dag 1
Avantri Meerkampen, dag 2
Track Meeting, Utrecht baan Overvecht
Track Meeting, Utrecht baan Overvecht
Lekkerkerk, Tijdloop, av Start
Avantri Nazomerloop

Interview met...
Naam: 		
Leeftijd:
Woonplaats:
Categorie:

Gerard Faaij
46 jaar
Schoonhoven
Masters

Hoe lang zit je al op atletiek?
Om en nabij 40 jaar
Wat zijn je favoriete onderdelen?
Ik vind alle onderdelen leuk om te
doen, dus dan wordt het de meerkamp.
Elk onderdeel heeft zijn specifieke charmes. Weet wel wat ik
daarin absoluut niet leuk vind, dat is de 1500m.
Wat zijn je PR’s bij deze onderdelen?
Euh…. Om eerlijk te zijn weet ik dat niet precies, op de
meerkamp zijn het 6700 punten en nog wat, speer 50m en een
beetje, 100m in de buurt van 11.3, ik vind het niet zo belangrijk.
Ze dateren ook van junioren-begin senioren tijd. Je moet
tevreden zijn over je prestatie. Zo heb ik 60 meter horden in
ongeveer 8,50 sec gelopen, maar recentelijk op m’n 46ste
8.93 sec, dus daar word ik wellicht wel blijer van.
Wat doe je verder bij Avantri?
Ik ben nu sinds een paar jaar trainer van de jeugd, erg leuk
om te doen. Ook met name de vergelijking met mijn eigen
jeugd bij Avantri.
Hoe zie jij je toekomst bij Avantri?
Ik ben nu master in de leeftijdscategorie 45-50. Toernooien
die in deze categorie worden georganiseerd op Europees- en
wereldniveau, zijn erg leuk om mee te doen. Ten eerste omdat je
er toch wel erg je best voor moet doen, dus sportief moet je zeker
aan de gang blijven, en ten tweede is het altijd erg gezellig om
oude bekenden en medesporters te ontmoeten. Wat er overigens
ook nog bijkomt is dat je landen bezoekt die misschien niet direct
op je vakantieverlanglijstje staan. Dus wie weet boek ik nog eens
een reisje, en de jeugd blijf ik ook bezighouden.
Wat wil je verder nog kwijt?
Ik vind atletiek een van de mooiste sporten, omdat je jezelf
meetbaar kan verbeteren. De arbeid die je er in steekt, betaalt
zich meestal uit in betere prestaties. Hierdoor kun je doelen
stellen voor jezelf. Is dat nu een persoonlijk record, clubrecord,
of een medaille op een bepaalde wedstrijd, je kunt jezelf blijven
ontwikkelen. Dit is de reden waarom ik het al 40 jaar doe!

Kijk voor meer nieuws op www.avantri.nl
en volg Avantri ook op Facebook!
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