
 

 

UITNODIGING ALGEMENE VERGADERING 6 maart 2020. 

Aanvang: 20:00 uur 

Locatie: Clubhuis 

 

AGENDA: 

1.  Opening en vaststelling agenda 

2.  Ingekomen stukken 

3.  Notulen vorige Algemene Vergadering (15 maart 2019) 

4.  Jaarverslag secretaris 

5.  Jaarverslag wedstrijdsecretaris 

6.  Jaarverslag looptrainers 

7.  Verslag kascommissie 

8.  (Lees)pauze en trekking obligaties 

9.  Jaarverslag penningmeester 

10.  Vaststelling contributie 

11.  Begroting 2020 

12.  Bestuursverkiezing *) 

13.  Verkiezing kascommissie 

14.  Rondvraag 

15.  Sluiting 

 
 Aftredend en herkiesbaar als algemeen bestuurslid zijn: Simone Zwijnenburg en Xander de Ruiter. 
 Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Jos Koeleman en Mandy Milikan. 
 Te stemmen over nieuwe secretaris: Kees Jooren 
 

- De voorzitter, penningmeester en secretaris dienen in functie gekozen te worden. (Statuten, artikel 8, lid 
1 sub c); 

- Tot aan de aanvang van de Algemene Vergadering kunnen door het bestuur of door ten minste vijf 
leden (tegen)kandidaten gesteld worden. (Statuten, artikel 8, lid 2 sub a); 

- Elk verenigingslid ouder dan 16 jaar is stemgerechtigd. (Statuten, artikel 17 lid 2 sub a); 
- Iedere stemgerechtigde mag één stemgerechtigd lid machtigen zijn/haar stem uit te brengen.  (Statuten, 

artikel 17, lid 1, sub b); 
- De wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden zijn stemgerechtigd. (Statuten, artikel 17 lid 2 sub b). 

 



 

 

Notulen Algemene Vergadering van 15 maart 2019. 
Aanwezig zijn, inclusief 7 bestuursleden, 25 stemgerechtigde leden. Dit is inclusief twee ouders die namens hun 
kind stemgerechtigd zijn. 
Onder de aanwezigen bevinden zich vijf Ereleden en vijf Leden van Verdienste. 
(Mede) namens SSH zijn Erik Bode en Rob Zwijnenburg aanwezig. 
 
1. Opening en vaststelling agenda. 

Om 20.08 uur opent Ronald Hamaker de vergadering. Hij heet iedereen hartelijk welkom. 
Als agenda punt 11 a. wordt toegevoegd: Uitreiking Tuinenburgtrofee. 
Ronald deelt mede dat Avantri vanaf heden een rookvrije-accommodatie is. Bij de ingang zal dit middels 
een bord kenbaar worden gemaakt. 

  2. Ingekomen stukken. 
Bericht van verhindering is ontvangen van Gerhard Wortelboer en Ab de Kluijver. 

  3. Notulen Algemene Vergadering van 16 maart 2018 
Het was even zoeken om de notulen tevoorschijn te krijgen. Op de notulen komen geen opmerkingen en 
worden aldus goedgekeurd onder dankzegging. 

  4. Jaarverslag secretaris. 
Geen opmerkingen, het verslag wordt door de Vergadering goedgekeurd onder dankzegging. 

  5. Jaarverslag wedstrijdsecretaris. 
Frans van der Ham vraagt of bij de verbeterde clubrecords ook de oude records vermeld kunnen worden. 
Simone geeft aan dat het verslag maken al aardig wat tijd kost. Gekeken wordt of het idee op de website 
verwezenlijkt kan worden. 
Jan Meerhof merkt op dat hij heel trots is op de flinke aanwas van juryleden. 
Verder zijn er geen opmerkingen, het verslag wordt door de Vergadering goedgekeurd onder 
dankzegging. 

  6. Jaarverslag looptrainers. 
Robert Hoek merkt op dat er nog drie trainers aanwezig waren bij de bijscholing Ademhaling. 
Verder zijn er geen opmerkingen, het verslag wordt door de Vergadering goedgekeurd onder 
dankzegging. 

  7. Verslag kascommissie. 
Op 14 februari hebben Ab de Kluijver en Pieter van den Dool ten huize van de penningmeester de kas 
gecontroleerd. Pieter geeft aan dat de commissie meent dat de controle verantwoord is gedaan en ervan 
overtuigd is dat de kas goed wordt beheerd. De complimenten zijn voor de penningmeester.  
Het advies om decharge te verlenen wordt door de Vergadering met applaus overgenomen. 

  8. 20.10 tot 20.25 uur (lees)pauze. De financiële stukken worden uitgedeeld. 
  9. Jaarverslag penningmeester. 

Jannie licht enkele posten nader toe: zo zijn de vrijwilligerskosten wat hoger door de aanschaf van 
kleding voor de trainers. Huisvestingskosten: minder stroomverbruik door het rendement van de 
zonnepanelen, maar de tarieven zijn per januari fors gestegen. In juli komt de jaarafrekening. Ook zijn er 
nieuwe horden aangeschaft. De plannen om het toegangshek te vernieuwen zijn uitgesteld vanwege de 
onzekerheid over de opbrengst van het oud papier. Die onzekerheid is nu weggenomen, het hek willen 
we dit jaar realiseren. Aan Lief en Leed is meer uitgegeven, onder andere door een gift aan het door 
brand getroffen av Gouda. Een bedrag van 552 euro moest worden afgeschreven omdat leden hun 
lidmaatschap opzegden op het moment dat zij de incasso ontvingen. Positief nieuws is dat er geen 
achterstand is met het innen van de contributie. Het ledenaantal is iets toegenomen ondanks het 
beëindigen van de trimgroepen van Ad waardoor diverse trouwe leden niet anders konden dan 
opzeggen. De opbrengst oud papier was qua euro’s lager dan in 2017 maar dat jaar was gezien de 
marktprijzen een topjaar. Nu is met de gemeente/Cyclus een vaste prijs afgesproken. 
Geconcludeerd kan worden dat de spaarpot aardig is gevuld zodat onverhoopte tegenslagen 
opgevangen kunnen worden. 
Niets meer aan de orde zijnde gaat de Vergadering akkoord met het verslag, met complimenten voor de 
penningmeester. 

  10. Vaststellen contributie. 
Inflatie is er nauwelijks, tekorten zijn  er ook niet maar wel is de afdracht aan de Atletiekunie verhoogd, 
en dat moet wordt doorberekend. De Vergadering gaat akkoord met de volgende verhoging: 
Pupillen van 61.50 naar 62.00, Junioren van 66,30 naar 67,00 , Licentiehouders van 91,20 naar 92,50 en 



Recreanten van 75,- naar 76,- . Bedragen zijn in euro’s, per half jaar. 
  11. Begroting 2019 

Zoals eerder gezegd willen we het toegangshek vervangen en ook de hoogspringmat. 
Ad Verhoeff meldt dat de onderzijde van de polsstokhoogmat slecht wordt. Ronald antwoordt dat dat 
bekend is en dat daar kunststof pallets gaan komen. 
Frans van der Ham zegt dat hij de twee polsstokken die tijdens een Meerkamp sneuvelden toch wel mist. 
Nieuwe aanschaf kost ongeveer 1500 euro.  Akkoord, dit zal worden begroot.  
Naar aanleiding hiervan vraagt Robert Hoek wat het gebruik is als materialen sneuvelen tijdens een 
wedstrijd.  In dit geval is de atleet aansprakelijk gesteld maar zowel hij als zijn WA-verzekering hebben 
niet betaald. Afspraken hierover zijn nooit gemaakt mede omdat zoiets vrijwel nooit voorkomt. Besloten 
werd dit punt te laten rusten. We hebben gewoon flink pech gehad. 
Verder zijn er geen vragen en opmerkingen, de Vergadering gaat akkoord met de begroting 2019. 

  11a. Uitreiking Tuinenburgtrofee. 
Het viel Ronald op dat op dinsdagavond er veel bedrijvigheid is op de baan. Dat komt mede door de 
Startersgroepen die tweemaal per jaar worden opgestart. Alexandra Lingen en Robert Hoek begeleiden 
deze groepen met veel enthousiasme. Ronald overhandigt de trofee vergezeld met een bos bloemen. 
Robert geeft aan dat het mooi is dat er iedere keer weer een flinke groep wordt gevormd en Alexandra 
vertelde te genieten van de positieve reacties van de deelnemers. 

  12. Bestuursverkiezing. 
De aftredende bestuursleden hadden zich allen herkiesbaar gesteld. Nieuwe kandidaten hadden zich 
niet aangemeld. 
De Vergadering gaat akkoord met de herverkiezing van Gerrit de Jong als Algemeen Bestuurslid. 
De Vergadering gaat akkoord met de herverkiezing van Jannie de Jong-Belder als penningmeester. 
De Vergadering gaat akkoord met de herverkiezing van Ronald Hamaker als voorzitter. 
Bij ieder besluit klonk applaus. 
Ronald gaf aan dat we nog steeds een vacature hebben voor de functie secretaris. 

  13. Verkiezing kascommissie. 
De nieuwe commissie wordt gevormd door Wim van Beuzekom, Alexandra Lingen. Prisca Derksen meldt 
zich als reserve. 

  14. Rondvraag. 
Hiervoor melden zich drie leden die allen meerdere vragen hebben. 
Jan Meerhof: 

 - Er zijn leden die opzeggen maar toch wel donateur willen worden, is dat mogelijk?  Dat is sinds 
vorig jaar mogelijk. Op de website is dit aangegeven. 

 - Is Avantri ook gekend in de plannen van de gemeente omtrent het Accommodatiebeleid?  Jazeker, 
hiervoor zijn al diverse avonden bezocht. Voor Avantri zijn er nauwelijks gevolgen, wel valt op dat 
andere verenigingen veel meer gedaan krijgen. Daar willen we op inspelen. 

 - Wat betreft de hoogte van de contributie, zitten wij daarmee niet te laag als er eens een vergelijking 
komt? En kan berekend worden wat de gevolgen zijn als leden gratis kunnen meedoen aan de eigen 
wedstrijden?  We zitten qua hoogte contributie op een gemiddeld niveau. Financieel gezien is er 
geen noodzaak voor een forse verhoging. Als we deelname aan wedstrijden gratis maken voor leden 
dan moet de contributie wel omhoog. We gaan dit bekijken. 

 Wim van Beuzekom: 
 - Wim geeft aan dat de G-groep tijdens training op maandagavond teveel moet wijken voor andere 

groepen. Oorzaak is onder andere de beperkte wendbaarheid van de groep.  dit zal moeten 
worden overlegd met de andere vaste gebruikers. 

 - Mogen er 10 à 15 lichte oppompbare ballen worden aangeschaft voor zijn groep?  Ja, doen. 
 Pieter van den Dool: 
 - De slootkant tegenover de ingang van de kleedkamers kalft af. Is dat bekend?  Dit is bekend en 

gemeld bij de gemeente en een opzichter is al komen kijken. Oplossing lijkt ons om beschoeiïng aan 
te brengen.  

 - Pieter vraagt of er een oproep kan worden gedaan voor lopers om deel te nemen aan de competitie. 
 Marillion geeft aan dat er wel lopers zijn maar dat de animo voor deelname aan de competitie laag 
is. 

  15. Sluiting. 
Niets meer aan de orde zijnde dankt Ronald iedereen hartelijk voor zijn/haar positieve inbreng en sluit de 
vergadering om 21.20 uur.  

  
 

In de pauze van de vergadering zijn door SSH 2x5 obligaties uitgeloot. 
Het gaat om deze nummers: 
 
A (30 euro) 005 014 036 056 074 
B (300 euro) 003 006 050 078 095 
 



Jaarverslag secretaris, 2019 
 
 
 
2019 
 Weer een jaar voorbij. Er werd weer gesprongen, geworpen, gestoten en veel hardgelopen en 

hard gelopen. Natuurlijk werd er ook georganiseerd, geregeld, onderhouden, vernieuwd en 
vergaderd. 

 
Algemene Vergadering 
 De Algemene Vergadering kende met 25 stemgerechtigde leden een redelijke opkomst. Alle 

verslagen werden goedgekeurd, aftredende en zich herkiesbaar gestelde bestuursleden werden 
herkozen. De Tuinenburgtrofee viel ten deel aan Alexandra Lingen en Robert Hoek. Dat 
hadden zij te danken aan het feit dat zij iedere keer weer een flinke groep starters op de been 
kregen. 
Tijdens de vergadering werd medegedeeld dat Avantri nu een rookvrije accommodatie heeft. 
Dat werkte in de praktijk prima, iedereen hield zich daar netjes aan. 

 
Baanonderhoud 
 De leden van de baanploeg deden weer hun uiterste best de baan weer tiptop in orde te krijgen. 

Dat lukte best wel. Echter, een periodieke controle door de Atletiekunie leverde veel meer of 
minder terechte opmerkingen op en ook die punten zijn opgepakt. Een van de klussen was het 
vernieuwen van de houten pallets die onder het polsstokhoogkussen lagen. Daar liggen nu 
kunststoffen pallets. Het op maat maken en bevestigen ervan was een hele klus waarbij de 
baanploeg hulp kreeg van onder andere Frans en Rob. De herkeuring van de baan in november 
gaf een veel beter rapport. Hulde aan de harde werkers. 

 
Bestuur 
 Het bestuur kwam dit jaar elfmaal bijeen. Het aantal ingekomen brieven was met 21 weer 

minder dan vorig jaar. Het aantal uitgaande brieven bleef steken op zes. De hoeveelheid 
verstuurde en ontvangen e-mails wordt niet bijgehouden. 
De gemeente Krimpenerwaard is bezig een sportaccommodatiebeleid te ontwikkelen. Hiervoor 
zijn dit jaar twee bijeenkomsten bezocht. 

 
Ledenaantal 
 We begonnen het jaar met 375 leden. Daar gaan van af de vertrokken leden en daar komen bij 

de nieuwe leden en zo sloten we het jaar af met 374 leden, per saldo dus één lid minder. Dank 
aan Jannie voor het verwerken van alle mutaties. 

 
Lief en leed 
 Op 11 november overleed ons erelid Hans Sterrenburg. Hans had vele talenten en was iemand 

die op allerlei terreinen actief was: atleet, jurylid, bestuurslid, schilder, commissielid, 25 jaar 
trainer van de roemruchte maandagavondgroep, zanger, Elfstedentochtrijder, filmacteur, 
organisator van geweldige feestavonden, cabaretier enz. Bij zijn door hemzelf geregisseerde 
begrafenis waren wel 400 mensen aanwezig waaronder veel (oud-) Avantrianen. 
Hans bereikte de leeftijd van 72 jaar. 

 
Oud papier 
 Dit jaar werd 249.540 kilo oud papier opgehaald. Dat is 13 ton meer dan vorig jaar. Het lukte 

Ron steeds om hiervoor voldoende ophalers op de been te krijgen. Hulde aan Ron en de 
ophalers. 
 



Het ophalen ging wel goed maar de relatie met Cyclus/gemeente wil nog steeds niet vlotten. 
Steeds was er flinke achterstand met het aanleveren van de gegevens van de opbrengst en de 
uitbetaling hiervan. 

 
Sponsoring 
 Hartelijk dank aan de vaste sponsors. Zij zorgden voor een welkome aanvulling van de 

clubkas. Ook Rabobank liet zich weer van zijn beste kant zien: de Rabo Clubsupport 2019 
bracht ruim 600 euro op. De Stichtse Rijnlanden sponsorde eenmalig de Dijkloop en was met 
een informatiestand aanwezig om zo promotie te kunnen maken voor de komende 
dijkversterking. 
Dankzij een bijdrage uit het Textielfonds is een geluidsinstallatie voor in het clubhuis 
aangeschaft en uit hetzelfde potje is het clubhuis voorzien van led-verlichting. Een hele klus, 
met dank aan Ronald. 
Simone was weer actief met de Grote Clubactie. Van de opbrengst werd een elektronisch 
startpistool aangeschaft. En dat bleek een goede koop omdat we nu af zijn van de toch wel erg 
harde knallen. Niet alleen de kinderen zijn blij, ook de honden van de naburige 
hondenvereniging zijn hiermee blij. Avantri is zo ook af van het voldoen aan de eisen van de 
vergunning voor de dragers van het startpistool en de opslag van wapens en munitie. De 
pistolen zijn gelijk ingeleverd bij de politie. Atletiekverenigingen uit de regio kwamen al 
informeren naar de ervaringen. Goede keus dus en hulde aan Simone en de lotenverkopers. 

 
Werkgroep Jeugd 
 Sinds jaren is het weer gelukt een Werkgroep Jeugd te vormen. Vier enthousiaste ouders 

organiseerden diverse activiteiten zoals paaseieren zoeken, een jeugdkamp en de 
Pietentraining. 

 
En nog dit 
 - Er waren dit jaar twee lezingen: 

Rogier Hoek  kwam uitleg geven over Preventie en Herstel en Lex van Eck van der Sluijs 
hield een lezing met als onderwerp Mind, Motor, Wheels. 
Beide avonden waren zeer interessant alleen jammer dat de opkomst wat achterbleef.  

 - 15 Atleten gingen op een vrijdagavond in april ploggen. Dat betekent met een vuilniszak 
in de hand gaan hardlopen en het zwerfvuil dat langs de weg aangetroffen wordt dan in 
die zak stoppen. Van hardlopen kwam niet veel omdat er genoeg op te rapen was: 17 goed 
gevulde zakken was de oogst. Eigenlijk diep treurig maar de ploggers hadden onderweg 
genoeg lol en voldoening achteraf. 

 - Een mooi initiatief was het vormen van een groep atleten die nooit verder liepen dan 5 
kilometer en naar een wedstrijd van 10 kilometer wilden. Daar kwam een man/vrouw of 
15 op af. Tijdens de Dijkloop lukte het de meesten van hen om de 10 kilometer te 
volbrengen. 

 - Op de valreep van het jaar gaf Kees Jooren aan interesse te hebben in de functie van 
secretaris. Kees is de functie voorlopig gaan vervullen en zal tijdens de Algemene 
Vergadering in functie gekozen moeten worden. 

 
Ten slotte 
 Het bestuur bedankt allen die zich afgelopen jaar in welke vorm dan ook ingezet hebben voor 

Avantri. 
Wat mij betreft is dit mijn 22e en tevens laatste jaarverslag. Ik heb het met genoegen gedaan. 

  
 
Jos Koeleman 
Algemeen bestuurslid 



Jaarverslag Wedstrijdsecretariaat 2019 
 
Clubrecords 
In 2019 werden er weer verschillende clubrecords gevestigd. Bij de pupillen zijn het de nieuwe 
atletiekonderdelen die nog regelmatig verbeterd worden en bij de Masters worden vaak nieuwe 
records gevestigd als ze weer in een nieuwe leeftijdscategorie komen. Wij feliciteren alle atleten 
met deze mooie prestaties. 
 
Outdoor baanwedstrijden 
Mp Fitkids Meters maken (4 min) 740m      Myla van Buren 
Mp Fitkids Hurkhoog                      0.50m       Myla van Buren 
MpC Hurkhoog 0.80m     Finne Haanstra 
MpB Meters maken (4 min) 1000m     Aiden de Koster 
MpB Slingeren 14.00m     Minke van Dijk 
MpA 60m horden  10.85s     Rosalie Verhoef 
MpA Polsstokverspringen 4.30m     Rosalie Verhoef 
MpA Vortexwerpen 24.50m     Rosalie Verhoef 
MpA Slingeren 28.00m     Rosalie Verhoef 
V40 100 meter 14.2s     Erika Zijderlaan 
V50                     1500 meter                         6.23.26min    Janet Rietveld 
V55 5000 meter                        24.43.6min     Joke van Schaaik 
Jmini Meters Maken (4 min) 950 m    Kaja van Buren 
JpC 40m horden 7.5 s    Jop Timmermans 
JpC Vortexwerpen 30.69m    Jop Timmermans 
JpC Slingeren 13.50m    Jop Timmermans 
JpA Meters Maken (6 min) 1650m    Swen van Schaik 
M50 3000 meter 9.58.99min   Jan Zijderlaan jr 
M50 10.000 meter 37.02.33minJan Zijderlaan jr 
M50 Kogelslingeren 35.76m    Rob Zwijnenburg 
M50 Gewichtwerpen 12.40m    Rob Zwijnenburg 
M60 Discuswerpen 34.39m    Frans van der Ham 
M65 100 meter 15.4s    Piet van Wijngaarden 
M70 5000 meter 28.46.7min   Charles v IJsselmuide 
M75 Discuswerpen 17.40m    Ad Verhoeff 
 
Indoorbaanwedstrijden 
JpB                     Hoogspringen                      1.20m        Jop Timmermans 
 
Wegwedstrijden 
V65 10 km 53.31 min Argen van Rijk 
V70 10 km 1.01.02 u Tiny Driesse 
M65 30 km 2.44.09 u Piet Wuijster 
 
Nederlandse Kampioenschappen. 
Indoor 
Op 3 februari kwamen Robert Hofman M40 en Rob Zwijnenburg M45 in actie tijdens het NK 
Masters in Apeldoorn. Robert liep de 800 meter in 2.16.46 en kwam hier mee net naast het 
podium terecht op een 4e plaats. Rob kwam uit op het onderdeel kogelstoten. Zijn laatste indoor 
NK bij de M45. Het was een spannende strijd. Niet om de plaats, want ze waren maar met 3 
atleten. Nee het ging Rob om de  medaille limiet. Als je dan op het podium komt, dan is het ook 

 



wel fijn als je een medaille mee naar huis mag nemen. De limiet stond op 11.10m. In zijn 1e poging 
stootte hij 11.02m net een stukje te kort. De 2e poging was 10.91m. Allemaal goede stoten, maar 
net niet ver genoeg. In zijn 3e poging klonk er een harde schreeuw door de hal. Rob zijn stoot was 
weer mooi. In spanning afwachten wat nu de afstand was. Op het bord verscheen 11.11m en dat 
leverde hem een zilveren medaille 
op. 
In het weekend van 16 en 17 feb 
waren de senioren aan de beurt 
voor hun NK. Voor Avantri kwam 
Carolien de Pater uit op het 
onderdeel kogelstoten. Zij kwam 
tot 11.62 m en dat was net niet 
genoeg om de finale te halen. Brian 
Versluis kwam uit op de 800 meter. 
In dit sterk bezette veld werd hij 
15e in 1.55.49. 
 
Cross 
Een week later toog Brian naar de Noordoostpolder voor het NK Cross. Hier liep hij mee bij de 
korte cross. Ook hier een sterk veld. Brian kwam wederom als 15e door de finish in 8.44 min. 
Oud Avantriaan Yorben Ruiter werd 9e in dit veld. 
Bij de B junioren liep Natnael Meij naar een 40e plaats in 25.18 min. 
 
Outdoor 
De Masters kwamen weer als eerste aan de start met de NK’s outdoor. Voor het 3e jaar achter 
elkaar mochten ze weer naar Gouda. Volgend jaar moeten ze een eind rijden, want dan is Hengelo 
aan de beurt. Op vrijdagavond 17 mei liep Jan Zijderlaan bij de M50 de 10.000 meter. Hij werd 5e 
met een nieuw clubrecord van 37.02.33 min. Op zondag kwam Jan aan de start van de 1500m. In 
een spannende race vocht hij om de 3e plaats en gelukkig lukte hem dit ook. In een tijd van 4.45.76 
min. Piet van Wijngaarden moest helaas na 100m opgeven op de 400m. Hij voelde iets knappen in 
zijn been en is direct gestopt.  
Ook Rob Zwijnenburg kampte met blessureleed, alleen wist hij nog niet precies wat het was. Toch 
wilde hij op zijn 2 favorieten onderdelen mee doen. Helaas bleven de prestaties uit. Later bleek 
dat hij een liesbreuk had en is hier in augustus aan geopereerd. 
Op 30 en 31 mei werd in Groningen het NK voor  Studenten georganiseerd. Carolien de Pater en 
Jeroen van Harmelen togen naar het hoge noorden om mee te doen. En ze gingen niet voor niets. 
Jeroen wierp zijn speer in zijn 3e poging naar een afstand van 52.70m. Hiermee ging hij als 2e naar 
de finale. Helaas werd hij in de 5e ronde door een atleet van AVA ’70 in gehaald en kreeg hij de 
bronzen medaille omgehangen. 
Carolien kwam op de 1e dag van het toernooi uit op het kogelstoten. Ze werd 3e met een afstand 
van 11.42m. Op dag 2 had ze haar favoriete onderdeel. Het discuswerpen. In haar 1e poging wierp 
ze de discus naar 38,55m. Vier centimeter onder haar PR. Deze afstand bleek genoeg te zijn voor 
een 2e plaats. Met 3 medailles reizen de Avantrianen weer terug naar Schoonhoven. 
Op 28 juni kwamen er 2 junioren aan de start van het NK junioren AB in Alphen ad Rijn. Daniëlle 
Wooning (MB) werd toegelaten op het onderdeel kogelslingeren en Branco van Driest (JA) mocht 
de 400 meter lopen. Daniëlle had haar dag niet echt en kwam niet verder dan de 13e plaats met 
32.09m. Branco liep een prima race en kwam tot 53.36s wat zijn beste seizoenprestatie werd. 
Helaas kwam hij net te kort om naar de halve finale te gaan. 
Het laatste NK van dit seizoen werd gehouden in Den Haag. De senioren waren nu aan de beurt. 
Helaas kon Jeroen van Harmelen niet mee doen i.v.m. een blessure aan zijn arm. Nu was het alleen 
Brian Versluis die Avantri vertegenwoordigde op de 800 meter. Hij werd 14e in een tijd van 
1.54.95. 



 
Competities  
ZHM pupillencompetitie 

Dit jaar deden er 23 pupillen mee aan de ZHM 
pupillencompetitie. Deze wedstrijden werden gehouden in 
Leiden, Reeuwijk, Zoetermeer en Alphen ad Rijn. 
Tijdens deze wedstrijden sporten de pupillen in steeds wisselende 
teams en kunnen ze per wedstrijddag een teamprijs winnen. Na 4 
wedstrijden wordt het individuele puntenklassement en het 
aanmoedingsklassement opgemaakt en wachten vele pupillen in 
spanning op de uitslag. 
Twee Avantrianen mochten op het hoogste schavot staan. Bij de 
JpC was dat Jop Timmermans en bij de MpA1 Rosalie Verhoef. 
Daarnaast mochten ook de volgende pupillen een beker in 
ontvangst nemen. Jmini Kaja van Buren (3), MpC Finne Haanstra 
(5) en MpB Minke van Dijk (9). 
In het aanmoedingsklassement waren er ook winnaars onder de 
Avantrianen. Mmini Jonne van Duuren, JpC Tim Lansbergen, JpB 

Levi van der Ham en MpA2 Victoria Megens. Zij hadden bij iedere wedstrijd zichzelf steeds 
verbeterd en werden hiervoor beloond. 
 
ZHM CD Blokmeerkamp competitie 
Dertien CD junioren hadden zich ingeschreven voor deze competitie. Acht meisjes jun D1, één 
jongens jun D2 en vier jongens C1. Deze competitie bestond uit 2 zaterdagmiddag wedstrijden en 
2 wedstrijden op de vrijdagavond. Fleur Rietveld viel bij de MD1 in de prijzen. In haar laatste 
wedstrijd voor Avantri werd zij 3e in deze competitie. Vanaf 1 oktober gaat Fleur bij P.A.C in 
Rotterdam trainen om nog verder te komen binnen de atletiek. 
Bij de JC1 stond Danilo van Driest na 3 wedstrijden op de 3e plaats, maar hij moest op de laatste 
wedstrijddag toe zien hoe een atleet van Ilion hem voorbij ging en hij op de 4e plaats te recht 
kwam. 
 
Landelijke competitie 
Avantri was bij de landelijke competitie vertegenwoordigd met 8 teams. 
Bij de Seniorencompetitie hadden we 2 teams bij de Mannen 3e divisie en 2e teams bij  de 
Vrouwen 3e divisie.  De 3 wedstrijden werden gehouden bij AV’40 Delft, Haag Atletiek Den Haag en 
AV’47 Boskoop. De laatste wedstrijd werd gehouden op de baan in Alphen aan de Rijn, maar AV’47 
was de organisator. 
Het 1e team van de mannen eindigde landelijk op een 43e plaats en het team 2 op de 71e plaats. Bij 
de vrouwen eindigde het 1e team op de 17e plaats en team 2 op de 64e plaats. 
Bij de CD competitie hadden we twee teams bij de Jongens C en twee teams bij de Meisjes D. Bij 
de jongens eindigde team 1 op de 130e plaats en team 2 op de 139e plaats. Bij de meisjes D kwam 
team 1 uit op plaats 166 en team 2 op de 182e plaats. 
Bij deze competitie hadden de trainers er voor gekozen om iedereen die mee wilde doen op zijn 
favoriete onderdelen uit te laten komen. Het kon dan best voor komen dat op sommige 
wedstrijddagen een aantal onderdelen niet bezet waren. De sfeer en saamhorigheid was hier 
belangrijker, dan het eindresultaat. 
 
Baanwedstrijden 
Op 30 maart opende we het baanseizoen met onze onderlinge openingswedstrijd. 91 Avantrianen 
deden aan deze wedstrijd mee. ’s Morgens waren dat 56 pupillen en ’s middags 29 junioren en 6 
senioren/masters.  
Op 3 woensdagmiddagen streden de pupillen tegen elkaar tijdens de onderlinge 



pupillencompetitie. Op 15 mei, 3 juli en 11 september. In totaal deden er 63 pupillen mee aan 
deze competitie. 
De avondwedstrijd van 7 juni moesten we helaas af lassen i.v.m. de verwachte weersverwachting. 
Onze grootste wedstrijd op de baan is de meerkamp in het 1e weekend van juli. Uit heel Nederland 
kwamen atleten naar onze baan. In totaal 183 atleten, waarvan 28 Avantrianen.   
Op 13 juli was er een invitatiewedstrijd kogel-discus op onze baan. Rob Zwijnenburg was 4 juli 50 
jaar geworden en wilde zijn verjaardag graag vieren met zijn werpmaatjes. Rob kon op deze dag 
met lichter materiaal gaan werpen. Kogel met 6 kg i.p.v.7,25 kg en bij discus werd de 2,0 kg schijf 
ingewisseld voor een 1,5 kg. Ondanks zijn blessure haalde hij al mooie afstanden.  
In september kon de avondwedstrijd wel doorgaan, maar daar kwamen maar 48 atleten op af. 
De laatste baanwedstrijd van dit jaar was  onze clubkampioenschap wedstrijd op 5 oktober.  
106 Avantrianen deden mee aan deze wedstrijd. ’s Morgens was het gezellig druk met 53 pupillen 
die aangemoedigd werden door hun ouders en grootouders. ’s Middags waren er 53 
junioren/senioren/masters die streden om Clubkampioen te worden. 
 
Crosswedstrijden 
In januari en maart werden er nog 2 wedstrijden gehouden voor de onderlinge Jeugdcross 
competitie 2018-2019. Op 26 januari gingen we met zijn allen crossen in Boomgaard de 
Lekbongerd en op 9 maart werd de laatste wedstrijd gelopen in het Springerpark. Aan deze 
competitie deden 28 pupillen en 16 junioren mee. 
Op 7 december werd de eerste cross gelopen in het Springerpark van het seizoen 2019-2020. 
Tijdens deze wedstrijd stonden er 45 pupillen/junioren aan de start. 
 
Wegwedstrijden 
Op 13 april opende de wegcommissie hun seizoen met de 46e Rivierenland Parkloop.  Er kwamen 
deze dag 102 deelnemers aan de start verdeeld over 1,5 km – 13 atleten, 5 km – 61 atleten en de 
10 km 28 atleten. De opkomst was mager dit jaar, 76 deelnemers minder dan vorig jaar. Dit kwam 
waarschijnlijk omdat we een week na de Rotterdam Marathon zaten en op deze dag starten onze 
eigen pupillen met de 1e wedstrijd van de ZHM pupillen competitie.  
Net na de zomervakantie op 1 september werd de  
9e Nazomerloop gehouden. 150 atleten kwamen aan de 
start.  53 op de 10 km, 67 op de 5 km en 30 op de 1,5 km. 
Een mooie opkomst, dit jaar 39 meer atleten dan in 2018. 
De 44e Dijkloop werd gehouden op 26 oktober. Het was een 
mooie dag om te lopen en er kwamen 244 lopers naar de 
Stormbaan om zich aan te melden om heerlijk over de dijk 
te gaan hardlopen. Dit waren er 32 minder dan vorig jaar. 
En op 31 december werd de grootste wegwedstrijd 
georganiseerd door de commissie “de Oliebollenloop”. Dit 
jaar voor de 37e keer. Op de 2,0 km hadden we een 
recordaantal lopers. 263 lopers gingen hier van start.  Op de 
6,4 km starten er 352 lopers, op de 10 km 483 en op de 15 
km 189 lopers. Dit maakte het totaal van 1.287 gefinishte 
deelnemers. Dit waren er 70 minder dan ons record aantal 
van vorig jaar. De tijdregistratie was dit jaar in handen van 
onze atletiekvrienden van AAV’36 uit Alphen aan de Rijn. 
Het grote verschil was dat we nu met een chip op het startnummer liepen en niet meer los op de 
schoen. Het ET team van AAV’36 leverde perfect werk af, want er kwamen dit jaar geen klachten 
binnen dat atleten niet in de uitslag stonden. 
 
Simone Zwijnenburg 
Wedstrijdsecretaris 



Jaarverslag 2019 (Loop)trainers 

Voor de 6de keer een jaarverslag van de (loop)trainerscommissie. Voor het jaar 2016 is er geen 
jaarverslag uitgegaan, reden onbekend……. 

-De looptrainers komen onder leiding van trainerscoördinator Ab de Kluijver 2 x per jaar bij elkaar. Er 
wordt vergaderd en zinvol gedebatteerd over allerlei ‘hardloopsport’ relevante zaken. In 2016 is een 
beleidsplan opgesteld. Het beleidsplan staat op de website van de vereniging en is tot stand  
gebracht door Vincent Hoek, Robert Hoek en Alexandra Lingen. Het bestuur heeft dit beleidsplan 
goedgekeurd. In het beleidsplan komen onderwerpen aan bod zoals ‘doel van de loopgroepen’, 
‘blessurebegeleiding’ en (niet onbelangrijk) ‘veiligheid tijdens de trainingen’.  

-Op zondag 14 april vond in IJsselstein de Inspiratie dag voor hardlooptrainers plaats. Deze dag werd 
georganiseerd door Reactive en voor de tweede keer gehouden. Op het veelzijdige programma 
stonden verschillende thema´ s waar de deelnemers er drie uit konden kiezen. Zoals : ‘De 
Entertainer’, ‘Ongemakken bij sportende vrouwen (?)’, ‘Praktische toepassing van Mindfulness’ en 
‘Blessurepreventie en herstelbevordering met o.a. invloed van voeding, stress en nachtrust’. Van 
Avantri bezochten Wim van der Heiden en Ab de Kluijver de Inspiratiedag die de moeite waard was. 
Het leverde tevens 4 licentiepunten van de Atletiekunie op. De Inspiratiedag krijgt in april 2020 
wederom een vervolg. 

-Vanaf mei 2019 bestaat de NKS (‘Nieuwe kansen Sport’) niet langer meer. Bijscholing coördinator 
Han de Regt heeft het stokje overgedragen aan Peter Fagel (‘Peter Fagel Sportadvies’) en het project 
heeft zijn oude naam weer terug : Train de Trainer ! Het afgelopen jaar stond er wederom een 
gevarieerd en ruim cursusaanbod op het programma. ‘Train de Trainer’ heeft elk jaar als 
belangrijkste doel de technische onderwerpen af te wisselen met de looponderdelen. Clinics waren 
het afgelopen jaar o.a. ‘Beginselen voor het werpen’, ‘Hoogspringen voor pupillen’ en ‘Bootcamp 
voor de jeugd’. De clinic ‘Video Analyse’ zou in december 2018 plaatsvinden bij Avantri, maar werd 
geannuleerd. Deze bijscholing werd het afgelopen jaar alsnog ingehaald en vond plaats op vrijdag 31 
mei op onze Stormbaan accommodatie. Van Avantri waren hierbij Alexandra, Aad, Wim en Ab 
aanwezig. Cursussen en bijscholingen werden het afgelopen jaar door de Avantri trainers minder 
goed bezocht dan voorgaande jaren.   

-Avantri  betaalt lidmaatschap aan het ‘Bijscholing Project Train de Trainer’. Cursussen en clinics zijn 
voor Avantri leden gratis. 

-Verdere looptrainers gerelateerde dagen in 2019 : Zaterdag 9 november de Looptrainerdag op 
Papendal. Het hoofdthema dit keer : ‘Samen lopen is leuker’. De deelnemers konden kiezen uit 
verschillende workshops, zoals : ‘Tips voor de halve marathon’, ‘Ademspiertraining’ en ‘Training 
geven aan kids, pedagogische wenken’. Van Avantri waren Alexandra en Robert aanwezig. 

-Het afgelopen jaar werd er in het Avantri clubhuis 2 x een lezing georganiseerd. Op dinsdag 19 mei 
was sportfysiotherapeut van voetbalclub Sparta Rogier Hoek te gast bij Avantri met de lezing 
‘Preventie en Herstel’. Op dinsdag 19 november mocht onze vereniging Lex van Eck van der Sluijs 
verwelkomen met een lezing over het belang van de Souplesse methode. Beide thema-avonden 
werden in totaal bezocht door zo’ n 70 geïnteresseerden.  



-Verder in 2019 organiseerde Ad Verhoeff tot 2 x de coopertest. De eerste keer in maart trok vele 
deelnemers en de tweede keer in september dezelfde grote aantallen. De 12minutenloop dient als 
graadmeter hoe de snelheid ervoor staat en wordt gewaardeerd door vele lopers en loopsters. De 
coopertest krijgt in 2020 een vervolg. 

-Van begin januari tot aan de marathon van Rotterdam organiseerde Aad van der Poel de wekelijkse 
trainingslopen op zondagochtend. In afstand variërend van 20 tot 35 kilometer. Deze dienen als 
voorbereiding op de Rotterdam marathon. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het aantal 
kilometers, maar zeker ook belangrijk is de variatie in fraaie locaties. Zo was de Utrechtse Heuvelrug 
1 van de locaties, maar ook de Alblasserwaard alsmede de Reeuwijkse plassen. Aad zet zijn originele 
trainingslopen in het nieuwe jaar weer voort.  

-In 2019 ontvingen alle trainers (dus ook de techniek – en de jeugdtrainers) mooie nieuwe kleding 
van de vereniging. De mooie blauwe outfit wordt door allen gewaardeerd.    

-In 2019 is er 2 x een starters’loop’groep gestart : januari en oktober. Vele nieuwkomers zijn er 
begonnen aan de hardloopsport en inmiddels zijn van die startergroepen velen lid geworden van de 
vereniging. Middels gevarieerde loopscholing en oefenvormen wordt er toegewerkt naar een 
wedstrijd van onze vereniging en de loper/loopster enthousiast gemaakt voor de loopsport. 
Alexandra en Robert presteren het keer op keer om beginnende en nog vaak onzekere lopers en 
loopsters enthousiast te krijgen voor de hardloopsport in het algemeen en voor onze vereniging in 
het bijzonder ! Daarnaast startten Alexandra en Pauline medio zomer een groep belangstellenden 
middels het ´5 tot 10km´ project. Doel van deze groep was om toe te werken naar 1 van de afstanden 
op de Dijkloop. 

-De trainingsavonden worden in de regel erg goed bezocht. De opkomst is hoger dan ooit en de 
lopers/loopsters zijn enthousiast en tevreden. Tussen de 20 en 30 deelnemende lopers en loopsters 
per groep is meer regel dan uitzondering. Nadruk ligt veelal op plezier, de 5 motorische 
vaardigheden, aandacht voor de loper, veiligheid, variatie in training en werken naar een doel. Hierbij 
de 6 wekelijkse looptrainingen : Maandag 19.30 uur (Wim), Maandag 19.00 uur MILA (Ad), 
Woensdag 20.00 uur loopgroep B (Ab), Woensdag 19.30 uur loopgroep A (Vincent), Donderdag 19.30 
uur Loopgroep C (bij toerbeurt), Dinsdag 19.30 uur Startersgroep (Alexandra, Robert), Zondag 9.00 
uur Loopgroep recreatief (bij toerbeurt) 

-Helaas heeft onze gewaardeerde collega trainer Wim van der Heiden aangegeven te zullen stoppen 
als hardlooptrainer van Avantri. Wim zal op maandag 24 februari a.s. zijn laatste training verzorgen. 
Naar een opvolger voor Wim wordt op dit moment nog gezocht.  

-In het nieuwe jaar 2020 zal de startersgroep wederom op dinsdagavond trainen. 

 



Jeugdcommissie Avantri 2019 
 

Activiteitenoverzicht Kalenderjaar 2019 

De jeugdcommissie is in 2018 opnieuw opgericht en bestaat uit 5 enthousiaste moeders die 
samen met Simone leuke activiteiten bedenken en organiseren. Dit allemaal als extra 
toevoeging buiten alle trainingen en wedstrijden om. Gewoon omdat het zo leuk is!  

  

In 2019 heeft de jeugdcommissie meerdere activiteiten georganiseerd voor zowel de pupillen 
als de junioren. Hieronder een overzicht om in kaart te brengen wat voor leuks er allemaal 
bedacht en gedaan wordt. 

Maand Activiteit Aantal 
deelnemers 

Voor wie? 

Januari Casino avond  +/- 20  Junioren 
 

Maart Trainingskamp +/- 26 Junioren 
 

April Paaseieren zoeken +/- 55 Pupillen 
 

Juni Kind Ouder dag +/- 50 koppels Pupillen & 
Junioren 

September Pupillenkamp +/- 50 Pupillen 
 

December Pietenfeest +/- 43 Pupillen 
 

 

 

Sportieve groet, 

De Jeugdcommissie Avantri 


