
 

 
NOTULEN ALGEMENE VERGADERING VAN 18 maart 2022. 

Aanwezig zijn 13 leden en 4 bestuursleden. 

Afgemeld met kennisgeving: Gerhard Wortelboer, Pieter van den Dool, Els Meerhof en 

Ronald Hamaker. 

 

1. Opening en vaststelling agenda. 

Aangezien Ronald geopereerd is aan twee heupen en hij niet in staat is om de 

vergadering te leiden wordt de vergadering voorgezeten door de secretaris.  

Aan de agenda wordt het nieuwe punt 12A (uitreiking Tuinenburgtrofee) 

toegevoegd.  

 

2. Ingekomen stukken. 

Er is door een ex-lid een brief geschreven over het functioneren van het bestuur. 

Aanwezige leden die interesse hebben kunnen deze brief na de vergadering 

inzien. 

 

3. Notulen van 18 juni 2021. 

Bij punt 12 moet het aantal stemmen bij Jannie zowel als bij Ronald zijn: 14 voor en 

1 tegen. 

De notulen worden goedgekeurd door de vergadering. 

 

Notulen van 6 maart 2020. 

Deze zijn op een aantal punten aangepast naar aanleiding van opmerkingen uit 

de vergadering.  

Ook die notulen worden goedgekeurd door de vergadering. 

 

4. Jaarverslag van de secretaris. 

Hierin zit een foutje, 5004 kg moet 50040 kg oud papier zijn. 

 

Er is geen jaarverslag van de jeugdcommissie omdat er een wisseling van 

coördinatoren is geweest en er is weinig gedaan door de jeugdcommissie. 

 

Ad Verhoeff: stelt voor om regelmatig met de diverse commissies om de tafel te 

gaan zitten (of verslag te laten uitbrengen) zodat er meer bekend is wat er leeft 

binnen die commissies. 

Alexandra van Lingen: oppert om hiervan verslag te doen in het jaarverslag van de 

secretaris. 

Wim van Beuzekom: zegt dat je dit alleen moet doen als het bestuur het idee heeft 

dat ze wat mist. 

* Jannie beaamt dat dit inderdaad zo is. De suggestie nemen we mee. 

Michiel Rem: zegt dat je ook tussentijds kunt overleggen met alle commissies 

tegelijk. 

 

Jan Meerhof:  wat betekent het dat de baan niet is goedgekeurd voor officiële 

wedstrijden? Dat dan alle wedstrijden die hier worden gehouden alleen maar 

clubwedstrijden of onofficiële wedstrijden zijn? 

Het antwoord hierop is kort maar krachtig: ja 

 



Rob Zwijnenburg en Marillion Zwijnenburg: vullen aan dat de atleten ook weer 

geleerd moet worden (na de 2 jaar stilstand tgv Corona) om aan wedstrijden deel 

te nemen. 

 

Het verslag wordt onder dankzegging goedgekeurd door de vergadering. 

 

5. Jaarverslag van de wedstrijdsecretaris. 

Gerrit de Jong: merkt op dat Els Klein geen JjunB is maar een MjunB. 

*Simone past dit aan. 

 

Het verslag wordt onder dankzegging goedgekeurd door de vergadering. 

 

6. Jaarverslag looptrainers. 

Alexandra: vraagt naar het jaarverslag van de looptrainers. 

*Er is geen jaarverslag van de looptrainers omdat er ook weinig te melden is 

geweest. Ab de Kluivert maakt dat, maar gezien zijn huidige situatie hebben we 

dat niet gevraagd. En ook niet aan zijn vervangster Yvonne van der Hoeven. 

De bedoeling is dit volgend jaar weer op te pakken. 

 

7. Verslag kascommissie. 

Dit jaar was Michiel Rem samen met Pieter van den Dool de kascommissie. Michiel doet 

verslag. Er is een uitgebreide controle geweest op 10 maart j.l. waarbij geen gekke dingen 

gezien zijn. 

De vergadering bedankt de penningmeester en verleent het bestuur decharge. 

 

8. Pauze 

Om de uitgedeelde financiële stukken te lezen. 

 

9. Jaarverslag van de penningmeester. 

Jannie krijgt de gelegenheid om haar jaarverslag toe te lichten. 

Verlies- en Winstrekening:  

*Post 4321: de vernieuwing van de toplaag is betaald door Avantri, andere deel is 

betaald door de Stichting. 

 Ad: waar staan de kosten van het baanonderhoud?  

*Bij post 4320. 

De maaimachine is zo oud dat deze niet meer te maken is bij een volgende beurt.  

 Alexandra: post 4170: onderhoud clubgebouw. Er is € 10.000 begroot, maar 

niet uitgegeven.  

*Dat klopt, doordat door de drukte bij de schilders er geen tijd was om het 

schilderwerk in 2021 te doen. Is doorgeschoven naar 2022. 

 Gerrit de Jong: vindt dat het bedrag aan contributie wat we minder hebben 

ontvangen (€2500,-) gezien de omstandigheden wel mee valt. 

*De G-groep is vrijgesteld geweest van het betalen van contributie 

gedurende een half jaar. 

Er zijn aan aantal leden opgestapt, daar voor in de plaats zijn er wel 

jeugdleden bijgekomen. Die betalen wel minder contributie, daardoor zijn er 

ook minder inkomsten. Marillion oppert dat vanwege de corona mensen 

zich minder snel binden. Jannie licht dat toe door te melden dat uit de 

startersgroepen weinig nieuwe leden zijn gekomen. 

Jan: er zijn wel minder inkomsten doordat er minder wedstrijden zijn geweest 

in de Coronatijd. 

 Michiel: er staat bij post 8310 een *, waar verwijst dit naar?  

*Dat sterretje moet er niet staan. Vergeten weg te halen. 



 

De vergadering is akkoord met het jaarverslag en de toelichting. Jannie wordt hiervoor 

gecomplimenteerd. 

 

10. Vaststellen van de contributie. 

Helaas ontkomen we er dit jaar niet aan om de contributie te verhogen. 

Redenen hiervoor zijn:  

# verhoging van de afdracht van de atletiekunie,  

# verhoging van de energiekosten en  

# het wegvallen van een deel van de oud papier opbrengst. 

Het bestuur stelt de verhoging als volgt voor (per half jaar): 

o Pupillen:   €63,25 -> €66,00 

o Junioren:  €68,50 -> €71,75 

o Recreanten:  €77,50 -> €81,50 

o Licentiehouders:  €94,50 -> €99,25 

 

Vanuit de vergadering komen een aantal opmerkingen/vragen. 

 Wim: als we dit doorrekenen hoeveel levert dat op? 

*€2500,-. Bij de begroting is dit nieuwe bedrag doorgerekend. 

 Wim: wat is de spelregel bij opzeggen? 

*Je blijft lid tot het eind van het half jaar waarvoor betaald is. De contributie 

loopt van april t/m september en van oktober t/m maart. Dit is ook te vinden 

op onze site. 

 Charles van IJsselmuide: stelt voor de intervallen tussen de betalingen korter 

te maken. Bijvoorbeeld 3 of 4 keer per jaar. 

*Dat gaan we niet doen, omdat de bank geld rekent voor het incasseren. 

 Wim: hoeveel leden kunnen de contributie niet betalen? 

*Dat weten we niet. Er is niet een keer gebeld om de contributie in delen te 

mogen betalen. 

 Wim: als er betalingsproblemen bij leden zijn ivm te weinig financiële 

middelen, dan wil hij de contributie betalen. 

 

De vergadering stemt in met deze contributieverhoging.  

 

11. Begroting 2020. 

Wederom is Jannie aan het woord. Nu voor de begroting. 

Het clubhuis is begroot. Het verven is ondertussen al gebeurd. 

 Alexandra: hoe zit het met de energiekosten?  

*We hebben een variabel contract. De kosten worden dus hoger. 

 Ad: kan de verwarming dan niet naar 10˚C in plaats van 14˚C? 

Er volgt een discussie waarbij Wim terecht opmerkt dat als de energiekosten 

met 50% stijgen dat er dan € 1500,- bij komt. Op de begroting is dat niet veel. 

 Jan: de subsidie is voorzichtig begroot. Er is wel €11.000,- binnen gekomen. 

Waar zit het verschil? 

*Dat klopt. Er zit €4500,- Coronasubsidie in. De rest is subsidie van de 

gemeente. 

 Diverse leden: en de sponsoring? Er zijn een aantal sponsoren die zijn 

afgehaakt: geen wedstrijd, geen sponsoring en er zijn bedrijven 

overgenomen/gestopt, waardoor ook de sponsoring gestopt is. B.v. Schakel 

is overgenomen door Zeeuw & Zeeuw. 

 Jan: de post huisvestingskosten (regel 410) is hoog. 

*dat komt doordat de schilderkosten hierin zijn opgenomen. 



 Er volgt een discussie over de kleur van het clubgebouw. De meeste leden 

vinden het een mooie blauwgrijze kleur. Alleen de gordijnen? *Daar wordt in 

de toekomst wel wat aan gedaan. 

 

De vergadering gaat akkoord met de begroting en geeft Jannie hiervoor complimenten 

en applaus. 

      

 

12. Bestuursverkiezing. 

 

Er zijn 2 bestuursleden die aftredend zijn en herkiesbaar: 

o Simone Zwijnenburg als algemeen bestuurslid 

o Kees Jooren als secretaris. 

 

Daarnaast heeft Xander de Ruiter te kennen gegeven meer tijd te willen besteden aan 

zijn werk en als D.J. Hij is daardoor aftredend. 

 

Via het computerprogramma Taakie hebben we gezocht naar een vervanger voor 

Xander. En dat is gelukt. 

Het bestuur stelt dan ook voor om Gerard Faaij als nieuw algemeen bestuurslid te 

verkiezen. 

 

Gerard stelt zichzelf voor. Hij heeft een bestuursfunctie binnen het bedrijfsleven en heeft 2 

kinderen en woont samen. 

 

De voorzitter stelt dat de verkiezing op 2 manieren kan. Schriftelijk of bij hand op 

steken. De vergadering gaat akkoord dit bij hand opsteken te doen.  

 

Simone wordt herkozen als algemeen bestuurslid. 

Gerard wordt als algemeen bestuurslid gekozen. 

Kees wordt in functie als secretaris herkozen. 

 

Na elke kiesronde volgt applaus. 

 

 Simone: Xander neemt afscheid. Vanaf 15 maart 2016 was hij bestuurslid.  

Ze memoreert een aantal hoogtepunten van de werkzaamheden van Xander; 

o Gestart en weer gestopt met de nieuwsbrief, 

o Flyers gemaakt voor de wegwedstrijden, 

o Het jubileumboek gemaakt. 

Er mochten geen bloemen komen, daarom bedanken we hem met een krat bier.  

 

Xander reageert verrast en vindt het jammer dat hij geen tijd meer heeft voor het bestuur. 

Hij vraagt een applaus voor het de energie en het werk dat de bestuursleden in de 

vereniging steken. 

 

12a.Uitreiking Tuinenburgtrofee 

Michiel Rem heeft deze trofee verdiend voor zijn werk in de wegwedstrijdencommissie en 

het aanbrengen van de nieuwe sponsor “de Onderlingen.” Simone reikt hem de trofee uit 

samen met een bloemetje. 

 

 

 

 



13. Verkiezing van de kascommissie 

De leden van de kascommissie hebben zitting voor twee jaar. Michiel doet het 

daarom nog een jaar. Gerrit was reserve en schuift nu op. Terwijl Rob zich aanmeldt 

als reserve. 

 

14. Rondvraag. 

Voor de rondvraag melden zich de volgende leden die meerdere vragen hebben: 

Jan Meerhof, Ad Verhoeff en Wim van Beuzekom 

 Jan:  -Vindt Taakie een goed idee. De mail was aan Jan en Els gericht, 

maar de vragen zijn maar voor één persoon. Graag ieder een mail sturen.  

*Een extra mailadres doorgeven is de oplossing. 

 Ad:  -De baanploeg heeft 3 nieuwe medewerkers namelijk Erik Hol, Wim 

Bassant en Pieter van den Dool. 

-De voorzitter van Stichting Stormbaan Hofland was Rob, wie is 

dat nu? 

   *De voorzitter van Avantri. 

 

Er komen wat vragen over de stichting:  

Ad:  *waarom is dit gebeurd? Dat is juridisch beter. De stichting bestaat nog wel 

omdat het overdoen naar Avantri geld kost, namelijk overdrachtsbelasting. 

De voorzitter, penningmeester en secretaris van Avantri vormen het bestuur 

van de stichting. 

Michiel: *is dat hoofdelijk? Nee. 

* als je bestuurslid wordt, ben je dan meteen ook bestuurslid van de 

stichting? Nee, alleen de hier bovengenoemden zijn bestuurslid van de 

stichting. 

Vervolg rondvraag. 

 

 Ad: -Is de vrijstelling van de auto binnen?  

*Nee, dat is nog niet zo, kan wel 8 of meer weken duren na aanvraag. 

   -Het telefoonnummer van het clubhuis niet doorgeven, er is toch niemand. 

 Wim:  Vraagt hoeveel het kost om de grasmaaier te vervangen? 

*€2300-2400. 

-Wil de reparatie van de grasmaaier graag uitvoeren in zijn bedrijf en zelfs de 

machine ophalen als het gepland wordt.  

*Hij wordt hartelijk bedankt voor zijn aanbod. 

-Er is een kast opengebroken in de sportzaal aan de Beregracht. Hij gaat dit 

zelf repareren.  

-Wil graag de ballen van de G-groep deze zomer ergens op de baan kwijt.  

*Simone biedt aan de ballen in de kast van het wedstrijdsecretariaat op te 

bergen. Marillion kan dan afsluiten. 

   

15. Sluiting 

 

Als er niets meer aan de orde is sluit Kees de vergadering om 21.35 uur, echter niet 

nadat hij iedereen heeft bedankt voor zijn/haar inbreng. 

 
De uitloting van de obligaties ten behoeve van de kunststofbaan heeft plaats gevonden. 

De volgende obligaties zijn uitgeloot: 

Serie A: 010, 022, 041, 051 en 072. 

Serie B: 009, 054, 062, 077 en 094. 

De obligaties kunnen te gelde worden gemaakt na overlegging van het betreffende 

document aan de penningmeester vanaf 1 januari 2023 t/m 31 juni 2023.  



 

 

 

 

Jaarverslag secretaris over 2022 

 

2022 

 Gelukkig zijn dit jaar de Corona-maatregelen allemaal van de baan. En hebben 

we een “normaal” jaar gehad. Wel oorlog in de Oekraïne waardoor de 

energieprijzen de pan uit rezen. We hebben maatregelen genomen om de 

kosten van de energie te verminderen door de thermostaat in de kantine op een 

lagere temperatuur te zetten. 

 

Algemene Vergadering 

 We hebben gewoon in de kantine een Algemene Vergadering kunnen houden. 

Hierbij waren 13 stemgerechtigde leden en 4 bestuursleden aanwezig. De 

aftredende en zich herkiesbaar gestelde bestuursleden Simone Zwijnenburg 

(algemeen bestuurslid) en Kees Jooren (secretaris) werden herkozen. Aftredend 

en niet herkiesbaar was Xander de Ruiter. 

Verheugd waren we met de aanvaarding door de vergadering als nieuw 

bestuurslid van Gerard Faaij. 

De Tuinenburgtrofee viel ten deel aan Michiel Rem voor het vele werk dat hij 

verricht voor de wegwedstrijdencommissie en voor het binnenhalen van 

sponsoren. 

Helaas waren we genoodzaakt de contributie te verhogen. 

 

Baanonderhoud 

 De baanploeg is op dinsdagochtenden weer regelmatig actief geweest. Er zijn 3 

ploegleden bijgekomen dit jaar. Helaas moest er ook afscheid worden genomen 

van Joop de Zeeuw. 

Dit jaar zijn er naast de gebruikelijke onderhoudswerkzaamheden zoals het 

schonen van de sloten, verwijderen van het overhangend groen, het in toom 

houden van het onkruid op de baan en het maaien van het gras ook nog wat 

minder gebruikelijke werkzaamheden verricht. Te denken valt aan het vervangen 

van de slangen in het ketelhuis en het schilderen van het 

krachthonk/wedstrijdsecretariaat. 

De toestellen die ’s winters buiten blijven staan zijn weer beschermd. 

De Atletiekunie inspecteert jaarlijks onze accommodatie. Er waren een paar 

kleine aanpassingen nodig die zijn uitgevoerd, waardoor onze baan weer is 

goedgekeurd. Helaas niet voor officiële wedstrijden. 

 

Leden van de baanploeg, namens het bestuur ook dit jaar weer hartelijk 

bedankt voor jullie geweldige inzet.  

 



 

Lief en leed 

 Ook dit jaar hebben we het verlies te betreuren van een aantal leden. 

Het ging om Dirk van der Heul en Peet den Boer. 

 

 

Bestuur 

 Het bestuur kwam dit jaar tien keer bijeen.  

Veel brieven komen er niet meer binnen, wel steeds meer post via de mail. 

 

Ledenaantal 

 In januari begonnen we met 350 leden. Als de vertrokken en nieuw aangemelde 

leden er afgetrokken en bijgeteld worden, dan zijn er eind december 2022 326 

leden, per saldo dus 24 leden minder. Van de 326 leden zijn er 132 leden onder 

de 17 jaar. 

Jannie voor het al het werk dat je hebt aan de ledenadministratie hartelijk 

bedankt. 

 

Oud papier 

 Samen met de voetbalvereniging, zamelen we het oud papier in in een 

container op de parkeerplaats naast de DIKA. Avantrileden doen dit om de 

week. Het kost echter wel veel moeite om hier voldoende mensen voor te krijgen.  

 

Als er 52 leden, of ouders van jeugdleden, bereid zijn om één zaterdag per jaar   

3 uur bij de container te gaan staan dan is de bezetting gedekt.  

 

Sponsoring 

 Hartelijk dank aan de vaste sponsors. Zij zorgden ook dit jaar weer voor een 

welkome aanvulling van de clubkas.  

Het Rivierenlandfonds is al een aantal jaren sponsor van de Parkloop. Zo ook dit 

jaar. We kregen een mooi bedrag van € 1250,- 

Ook Rabobank liet zich weer van zijn beste kant zien: de Rabo Clubsupport 2022 

bracht € 882,47 op.  

We hebben ook weer deelgenomen aan de Grote Clubactie. Dat leverde het 

mooie bedrag op van € 1117,00. Hartelijk dank aan alle jeugdleden die zich 

hiervoor hebben ingezet. 

Dit jaar is als nieuwe sponsor van de Dijkloop Jan Koudstaal Assurantiën 

binnengehaald. 

 

Ten slotte   

 

 

Als laatste kunnen we concluderen dat het bestuur trots is op alle vrijwilligers, hun 

organisatietalent, hun medewerking indien nodig en hun flexibiliteit. 

Daarom iedereen bedankt die zich in dit jaar heeft ingezet om Avantri zo goed 

als mogelijk was te laten draaien. 

 

Kees Jooren, secretaris 



Jaarverslag Wedstrijdsecretariaat 2022 
 

Het was voor mij als wedstrijdsecretaris weer een hele puzzel om het jaarverslag te schrijven. 

Onze senioren atleten gaan wel naar wedstrijden, maar vergeten dit te melden op onze website. 

Hierdoor heb ik eerst alle uitslagen bij atletiek.nu door gespit om te kijken waar Avantrianen actief 

waren geweest. Wedstrijden die niet in atletiek.nu zijn verwerkt heb ik dus niet mee kunnen 

nemen. 

Hieronder de club- en baanrecords die ik heb kunnen vinden in de uitslagen. 

 

Clubrecords 

Outdoor baanwedstrijden 

JpA2 60m horden Jop Timmermans 10,17 sec Gouda 23-4-2022 

JpA2 Vortexwerpen Jop Timmermans 45,00 meter Reeuwijk 21-5-2022 

JpA2 Slingeren Job van der Horst 26.00 meter Schoonhoven 22-6-2022 

Hsen Speerwerpen Jeroen van Harmelen 58,68 meter Delft 22-5-2022 

M50 Kogelslingeren Rob Zwijnenburg 38.11 meter Leiden 27-3-2022 

M50 Gewichtwerpen Rob Zwijnenburg 13,06 meter Huizen 15-5-2022 

Vsen Gewichtwerpen Marillion Zwijnenburg 11,07 meter Huizen 15-5-2022 

V40 Verspringen Erika Zijderlaan 4,14 meter Schoonhoven 13-9-2022 

 

Indoorbaanwedstrijden 

M50 Kogelstoten Rob Zwijnenburg 11,59 meter Apeldoorn 13-2-2022 

V40 Verspringen Erika Zijderlaan 4.24m Dordrecht 29-10-22 

V40 Kogelstoten Erika Zijderlaan 6.94m Dordrecht 29-10-22 

 

Baanrecords 

Mfitkids Hurkhoog  Zoë den Ouden 0,50 meter  ev 13-4-2022 

Mfitkids Hurkhoog  Suus van Buren 0,50 meter  ev 1-10-2022 

Mfitkids Slingeren Zoë den Ouden 5,00 meter ev 22-6-2022 

Jfitkids 40m horden Matyas van Beek 10,0 seconde 13-4-2022 

Jfitkids Hurkhoog  Abe van Duren 0,60 meter ev 1-10-2022 

Mmini Hurkhoog Loes Kros 0,70 meter 1-10-2022 

Jmini hurkhoog Aaron Tronchet 0,65 meter ev 1-10-2022 

MpB 40m horden Lisa Bos 7,4 seconde 1-10-2022 

JpB 600 meter Bart Galeijnse 2.15.0 minuut 7-9-2022 

JpB 40m horden Yari van den Berg 7,2 seconde 1-10-2022 

JpA1 slingeren Cas Verweij 20.50 meter 1-10-2022 

JpA2 600 meter Jop Timmermans 2.01.2 minuut 7-9-2022 

JpA2 60m horden Job van der Horst 10,8 seconde 1-10-2022 

JpA2 kogelstoten Jop Timmermans 9,61 meter 13-4-2022 

JpA2 balwerpen Jop Timmermans 40,50 meter 7-9-2022 

JpA2 vortexwerpen Job van der Horst 42.50 meter 1-10-2022 

JpA2 slingeren Job van der Horst 26.00 meter 22-6-2022 

Hsen speerwerpen Jeroen van Harmelen 55,83 meter 21-4-2022 

V40 verspringen Erika Zijderlaan 4,14 meter 13-9-2022 

 



Nederlandse Kampioenschappen. 

Indoor 

Bij de Nk’s in Apeldoorn kwam dit jaar alleen Rob Zwijnenburg in actie bij de M50 Kogelstoten op 

13 februari. Rob had meer verwacht van zijn optreden. Hij werd 5e met een afstand van 11.59m, 

wat dan wel weer een clubrecord was  

 

Cross 

De NK cross werd gehouden op 26 november in Tilburg. Jan Zijderlaan deed mee bij de M50. Zij 

liepen 7500 meter en Jan eindigde op een 8e plaats. C1 junior Swen van Schaik liep 2800 meter en 

kwam als 67e over de finish in 11.14 minuut 

 

Outdoor 

NK Senioren 

Op 25,26 en 27 juni werden de NK senioren gehouden in Apeldoorn. Jeroen van Harmelen mocht 

meedoen aan het onderdeel speerwerpen. Helaas had hij zijn dag niet en kwam niet verder dan 

53,89m en werd hiermee 11e  

 

NK Masters. 

Op 27,28 en 29 mei werden de NK Masters gehouden in Harderwijk. Rob Zwijnenburg mocht op 4 

onderdelen uitkomen. Hij behaalde 2x een 3e plaats en mocht op het podium klimmen om zijn 

medaille op te halen. Dit was bij het Kogelslingeren 37.55m en het gewichtwerpen 12.98m. Bij het 

kogelstoten 11.49m en discuswerpen 36.84m werd 5e  

 

Competities  

ZHM Pupillen competitie. 

Bij deze regio pupillen competitie deden dit jaar 17 pupillen mee. Zij deden op 4 verschillende 

atletiekbanen van onze regio mee aan de Atletics Champs competitie. De jongste pupillen streden 

in de ochtend om de prijzen met hun team en de A pupillen in de middag. Verschillende keren vielen 

onze pupillen in de prijzen voor de dag overwinning met hun team. 

Na 4 wedstrijden werd de eindstand bepaald in het prestatie- en 

aanmoediging klassement.  

Bij het prestatie klassement behaalde Eline Neven (Mpmini) een 3e 

pl, Myla van Buren (MpB) een 6e pl, Kaja van Buren (JpA1) een 2epl 

en ook Jop Timmermans ging met een 2e pl naar huis. Job van der 

Horst werd 8e en nam de laatste beker voor Avantri mee naar 

Schoonhoven. 

Bij het aanmoediging klassement nam Abel Brouwer bij de JpA2 

een prijs mee naar huis. Anna Goemans en Elise Zuidervliet deden 

dit bij de MpA1. 

 

ZHM CD Blokmeerkamp competitie. 

Bij de CD blokmeerkamp deden 9 Avantrianen mee met deze competitie. Ze hadden 2x op 

zaterdagmiddag hun wedstrijd en 2x op vrijdagavond. 

Rosalie Verhoef mocht na 4 wedstrijden de 2e plaats op het podium bestijgen en nam een mooie 

beker mee naar huis. Daniek Eikelenboom viel net naast het podium en werd 4e bij de JC1. De andere 

Avantrianen zaten in de middenmoot. Hopelijk doen ze volgend jaar weer mee en nemen ze nog 

wat nieuwe D junioren mee naar deze leuke competitie. 

 



Landelijke U14/U16 Competitie ( CD junioren) 

Dit jaar werden er 3 ploegen ingeschreven voor de landelijke U14/U16 competitie. 1 meisjes U14, 1 

jongens U14 en meisjes U16 team. Op 9 april was de 1e wedstrijd van poule 56 in Utrecht, de 2e 

wedstrijd op 14 mei was ook in Utrecht en de laatste wedstrijd op 11 juni was in Woerden. Op deze 

dagen was het belangrijk dat we als teams een mooie wedstrijd hadden en dat iedereen zijn best 

deed op de onderdelen waar hij/zij voor was ingedeeld. Er ging een goede sfeer in de groep en als 

je niet bezig was met een onderdeel, dan ging je bij een ander kijken en aanmoedigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landelijke Senioren Competitie 

Voor de seniorencompetite hadden we 2 ploegen ingeschreven. Een heren en een dames ploeg. 

Helaas konden we de ploegen niet compleet krijgen en gingen ook hier de atleten een gezellige dag 

met elkaar op pad en deden de onderdelen die ze leuk vonden. De 1e wedstrijd was in Zeist, de 2e 

in Delft en voor de laatste wedstrijd moesten ze naar Den Haag rijden. 

 

Baanwedstrijden Avantri. 

Er werden dit jaar 8 baanwedstrijden gehouden. De Openingswedstrijd en de 

Clubkampioenschappen werden op zaterdag 26 maart en 1 oktober gehouden. 

De onderlinge pupillencompetitie werd gehouden op 

woensdagmiddag/avond tijdens de trainingsuren. Op 13 april, 8 

juni en 7 september was het een gezellige drukte op de baan. Na 

de laatste wedstrijd werd de eindstand opgemaakt en werden alle 

pupillen in het zonnetje gezet. Niemand ging zonder medaille naar 

huis. 

De junioren/senioren en masters konden op 21 april, 13 mei en 13 

september tijdens de trainingsavond hun persoonlijke records 

verbeteren tijdens hun wedstrijden. Al deze wedstrijden telden 

mee voor de Avantri Cup die dit jaar weer opgepakt werd. Alleen 

nu was er niet alleen een Avantri Cup voor de junioren, maar ook 

voor de pupillen. Hier werd flink voor gestreden en aan het einde 

gingen Yari van den Berg (Pupillen) en Lynn Stolk (junioren) met de 

mooie beker naar huis. 

 

 



Wegwedstrijden Avantri 

De wegcommissie organiseerde dit jaar 4 wegwedstrijden. 

Op 2 april werd de 47e Rivierenland Parkloop gehouden. Er kwamen 83 atleten naar deze wedstrijd, 

waarvan de helft Avantrianen waren. 19 pupillen/junioren en 21 senioren/masters. 

De 2e wedstrijd was de 12e Nazomerloop op 4 september. Hier deden 90 atleten aan mee, 25 

Avantrianen verschenen aan de start. 

Op 22 oktober werd de 46e Jan Koudstaal Dijkloop gelopen. Aan deze wedstrijd deden 194 atleten 

mee en die werden allemaal door de sponsor getrakteerd op 

poffertjes na afloop van hun race. Van de 194 lopers waren er 32 

van Avantri bij. 

De laatste wedstrijd van de wegcommissie is natuurlijk de 

Oliebollenloop op de laatste dag van het jaar. Onze sponsor de 

Onderlinge had bij de ingang mooie banners staan die dit 

evenement op fleurde.  Helaas werkte het weer niet echt mee 

deze dag waardoor zeker meer dan honderd voor inschijvers hun 

startnummer niet kwamen ophalen. In totaal hadden we 978 

atleten die over de finish kwamen. 

Op de 15 km waren dat er 138. De meeste favoriete afstand was 

de 10km met 442 finishers, 6 km 268 en bij de jeugd op de 1,5 km 

waren dat er 130. 

Van deze 978 lopers waren er 96 Avantrianen die mee liepen. 

Na afloop van elke afstand kwamen de atleten met hun 

supporters naar de kantine voor hun verdiende oliebol. 

Voor de commissieleden Aad van der Poel, Pieter van den Dool 

en Peter Vos was dit hun laatste wedstrijd die zij mede 

organiseerden met Michiel Rem. Zij hebben aangegeven dat ze 

gingen stoppen na vele jaren lid te zijn geweest van deze 

commissie. Gelukkig heeft het flyeren tijdens deze wedstrijd geholpen en kunnen we zeggen dat we 

in 2023 ook weer wegwedstrijden kunnen gaan organseren met een nieuwe wegcommissie 

onderleiding van Michel Rem. 

 

Simone Zwijnenburg 

Wedstrijdsecretaris 
 


