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en economisch: met z’n allen zijn
we in Europa in een diep dal afgedaald. Somberheid is troef geworden, optimisme en tevredenheid
maakten plaats voor zorg en
onzekerheid. Over de euro, onze
pensioenen, onze banen. En het
komend jaar wordt het volgens de
deskundigen zeker niet veel beter.
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Tot zo ver het slechte nieuws dat ik met jullie wil delen.
Nee, dan liever al het goede nieuws, de vrolijke berichten, het optimisme
en de ambitie die zo kenmerkend zijn voor onze club: daar kunnen we
de schijnwerper op plaatsen want GAC stond er in het afgelopen jaar
bol van. Het Jaarboek 2011 is daar een prachtige bundeling van geworden. Voor GAC is 2011 allerminst een crisis jaar geweest.
Onze jeugdafdeling is nog steeds ongekend populair, zeker nu John
Dankers op zaterdagmorgen ook een groep smurfen onder z’n hoede
heeft. De Carolusgroep loopt nog stevig door en tussen deze uitersten
qua leeftijd heeft 2011 een prachtige reeks van sportieve prestaties,
zowel recreatief als op wedstrijdniveau gebracht. Ik noem de succesvolle Basisgroepen, waar twee keer per jaar tientallen nieuwe lopers
starten; ik noem het Nordic Walken dat zijn honderdvijfstigste cursist
kon inschrijven; het meisjes B team op de 400 meter estafette dat
tijdens het NK een glanzende zilveren medaille opeiste. Onze Masters,
mannen en vrouwen, met een reeks van ereplaatsen op nationaal en
internationaal niveau; onze mannen ploeg die in Leiden de begeerde
promotie naar de 1e Klasse behaalde. Ik noem ook de succesvolle
uitvoering van onze grote evenementen: de Spieren voor Spieren City
Run; de Arena Games, geopend door onze nieuwe burgemeester
Broertjes en de Maple Leaf Cross.
Kortom, sla het Jaarboek er nog maar eens op na en je zult zien dat
2011 een prachtig jaar voor onze club is geweest. Dat geldt ook voor de
bestuurlijke en organisatorische kant. We hebben met veel vrijwillige
hulp een aantal belangrijke onderhouds- en verbeteringswerken kunnen uitvoeren aan het clubhuis waardoor het er hier nu weer geweldig
uitziet met een nieuwe vloer en nieuw dak boven ons hoofd. We hebben ons bestuurlijk kunnen versterken en hebben alle ambities in de
club samengebracht in een nieuw meerjaren beleidsplan waarvan de
uitvoering in 2012 start. Kortom: geen zorgen, optimisme en ambitie
voeren de boventoon in GAC. Het komend jaar ziet er goed uit.
En heeft de crisis dan helemaal geen vat op ons?
Voorlopig niet, zo moet de conclusie luiden. Ja, we moeten alert zijn,
vooruit kijken en op tijd bijsturen. Wat merken we rechtstreeks?
Gemeentelijk subsidies lopen terug of worden gestaakt, bedrijven die
ons sponsoren kijken kritisch naar hun uitgaven. In dat verband is het
natuurlijk heel positief dat we eind december een prachtig nieuw driejarig sponsorcontract met Klaverblad Verzekeringen hebben kunnen
afsluiten.

Clubhuis GAC
Arenapark1, Arena 103
1213 NZ Hilversum
Telefoon 035-6856380

GAC staat voor Gezelligste Atletiek Club, zei iemand in het Jaarboek.
Laten we dat vooral zou houden, in 2012. En laten we dat blijven
koppelen aan onze ambitie om een van de beste atletiekclubs te zijn,
sportief en organisatorisch. Zodat iedereen zich hier thuis voelt en de
atletiek kan bedrijven waar hij of zij naar op zoek is.
Ik wens jullie allemaal, namens het Bestuur, een gezond en inspirerend
2012 zonder blessures en met veel sportieve vreugde.

GAC Homepage: www.gach.nl
GAC E-mail: info@gach.nl

Eric Bouwmeester |

Voorzitter
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COLLECTE VOOR BORSTKANKERONDERZOEK IN CLUBHUIS
Op 1 oktober heb ik tijdens
het koffiedrinken na de
training gecollecteerd voor
mijn sponsorwandeling voor
borstkankeronderzoek.
In totaal zat er € 126,- in mijn
collectebus en ook hebben
enkele medewandelaars uit
mijn NWgroep in totaal
€ 55 overgemaakt.
Er is door jullie dus gul
gegeven, waarvoor
HARTELIJKE BEDANKT!!!
Bijgaand een foto van de totale
opbrengst van de 60km Walk.
Suzan van Beek

HARTELIJK
DANK
Aan alle lieve clubmensen die
veel belangstelling toonden,
na de gebroken heup van mijn
vrouw. Daarvoor onze hartelijke
dank
Willy en Ad Verheul
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VACATURE

Bij de Maple Leaf Cross van afgelopen november hebben wij 100 extra
deelnemers mogen verwelkomen. Daar zijn we trots op, maar we willen
natuurlijk meer. Daarom zijn wij op zoek naar een enthousiaste

PR-MEDEWERKER
De voornaamste taak van de PR-medewerker is om de Maple Leaf Cross
onder de aandacht te brengen van de media en atletiekverenigingen,
scholen en bedrijven uit de regio. Het is de bedoeling dat hij of zij zich
gaat bezighouden met de volgende werkzaamheden:
• Het onderhouden van bestaande contacten met de media,
atletiekverenigingen, scholen en bedrijven.
• Het uitbreiden van het aantal contacten met media,
atletiekverenigingen, scholen en bedrijven.
• Het versturen van de Nieuwbrief, persberichten,
posters en flyers
We zoeken iemand die enthousiast is, makkelijk contacten legt en het leuk
vindt om samen met ons van de Maple Leaf Cross een groots
(of feestelijk?) evenement te maken. Onze huidige PR-medewerker
is bereid om je in te werken,
dus je staat er de eerste maanden niet alleen voor.
Volgend jaar viert de Maple Leaf Cross zijn 65 verjaardag en die historische gebeurtenis willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.
We kunnen de hulp van een PR-medewerker daarbij goed gebruiken.
Voor meer informatie of je op te geven kun je terecht bij Michael
Kromhout info@mapleleafcross.nl of 035-6720902 of 06-43060947
of Gré Imbos greimbos@hotmail.com 035-6834428

NIEUWE BASISGROEP GAAT WEER
STARTEN !!
UITSLUITEND INSCHRIJVEN VIA BASISGROEP@GACH.NL

Op zaterdag 4 februari 2012 gaat er weer een nieuwe basisgroep van start. Deze groep is bedoeld voor de
beginnende loper. Na een periode van drie weken waarin er alleen sportief gewandeld wordt, gaan we
gefaseerd over naar het hardlopen. Aan het einde van de basisgroep kun je ongeveer vier tot vijf kilometer
achter elkaar hardlopen. De basisgroep duurt tot eind mei 2012
De trainingen worden tweemaal in de week gegeven: zaterdagmorgen om 8.50 uur en dinsdagavond om
18.40 uur. Kom in sportkleding en op sportschoenen naar de eerste training
De basisgroep wordt aangeboden als aparte loopcursus.
De prijs voor niet-GAC-leden is € 50,00.
Leden van de GAC die na ziekte of een blessure/zwangerschap een poosje in de basisgroep willen lopen
zijn natuurlijk ook van harte welkom. Zij kunnen zich ook inschrijven bij basisgroep@gach.nl t.a.v.
Astrid van Haaften , o.v.v. herintreder.
Ken je mensen in je omgeving die erover denken om te gaan hardlopen, maak ze attent op deze mogelijkheid
bij de GAC. Het is gebleken dat de mond-tot-mondreclame nog altijd de meeste belangstellenden oplevert.
Dus inschrijven via e-mail adres: basisgroep@gach.nl
Er is een maximum aan het aantal plaatsen in de basisgroep, dus meld je tijdig aan !!
Vragen : Astrid van Haaften (coördinator basisgroep, 035-5821053)
e-mail: basisgroep@gach.nl
Zaterdag 4 februari a.s. aanvang 08.50 uur, verzamelen in de kantine van het clubhuis waar een lid van de
Recreatie Sport Commissie ter introductie een korte toespraak zal houden.
Daarna aanvang van de eerste training.

HOOFDSPONSOR GAC
Eric Bouwmeester van de Gooise Atletiek Club GAC en Karin Lapré van Klaverblad
Verzekeringen in Zoetermeer hebben dinsdag hun handtekening zetten onder een sponsorcontract voor de periode 2012/2015. Hiermee wordt Klaverblad hoofdsponsor van de Gooise
Atletiek Club.Ook de twee grote jaarlijks terugkerende evenementen de MapleLeaf Cross en de
Arena Games maken deel uit van het sponsorcontract.
In het contract is overeengekomen dat de GAC de mogelijkheid verleent aan Klaverblad
Verzekeringen om alle communicatiemogelijkheden van GAC te gebruiken om de naamsbekendheid van Klaverblad Verzekeringen te vergroten.
Klaverblad Verzekeringen in Zoetermeer is een landelijk opererende schade- en levensverzekeringsmaatschappij voor zowel particulieren als ondernemers.
Klaverblad ziet de Gooise Atletiek Club als een platform bij uitstek om haar naam onder de aandacht te brengen in onze regio. Als een van de grootste atletiekclubs van ons land is de GAC een
aantrekkelijke partner met jaarlijks een aantal grote evenementen als de Arena Games en de
MapleLeaf Cross.
Het bestuur van atletiekvereniging GAC is erg blij met de samenwerking.
“Klaverblad Verzekeringen heeft welbewust voor atletiek gekozen om zichzelf te profileren onder
consumenten. Dat daarbij voor deze regio de keus gevallen is op de GAC beschouwen we als
een erkenning van de kwaliteit van onze vereniging, in organisatorisch en sportief opzicht.
Wij zijn blij met Klaverblad Verzekeringen als partner omdat het driejarig contract een bouwsteen
vormt in de uitvoering van ons meerjarenbeleidsplan”, aldus voorzitter Eric Bouwmeester.
Het logo van Klaverblad Verzekeringen zal op reclameborden rond de baan en in alle uitingen
van de GAC verschijnen.
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NIEUWE LEDEN
PER 8 JANUARI 2012

Weg met
lastige haargroei
IPL definitief ontharen
(geen laser)
6x Permanent
ontharen oksels 150 euro
Zonnen voor half geld

50betalen
euro
100
euro
zontegoed ontvangen
(op suncard)

SPRAYTANNING
bruin zonder zon
www.hilversumzonnestudio.nl
e-mail: bruiner@planet.nl
Telefoon 035 - 683 23 63
Larenseweg 41 - 43- 45 • 1221 CJ Hilversum
7 dagen per week geopend
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Claire Bakker
Tonny Berenschot
Aafke Bosma
Susan Breeuwsma
Kathelijne Codée de Wit
Hanneke van Dijk
Renata
van Eenennaam Jonczyk
Tanja van Es
Jolijn van Eunen
Jolanda le Fèvre
Jannie de Groot
Sonja Hubert Ruijterman
Akelien de Jong
Janneke Keulen
Yvonne Klerks
Lies Laumans
Gonda
Nieuwenhuize Pietersz
Evelien Roos
Manon Ruijs
Caroline Solange
Hetty Tijhuis Klarenbeek
Vera Veldman
Ester Verweij
Nanda Wismeijer
Lisette van der Wolk
Eefje van Haaren
Janneke Oosterink
Hans den Blanken
Gerrit Albada
Patrick van den Berg
Rik van Dijk
Paul Fennis
Jan Gasenbeek
Jeroen Hamming
Rob Looman
Peter Nelissen
Hugo van Overbeek
Martijn Seip
Edward Swier
Ariën Tabak
Bart van Wilgenburg
David Vonk
Daan Cox
Danny van Luijk
Arjen Spijker
Giacomo Iannuzzi
Tom van Dijck
Floris van der Ree
Thomas van Luttervelt
Noraly Defize
Hanna Lukacs
Klaudia Kierlewicz

Eemnes
Hilversum
Hilversum
Hilversum
Hilversum
Hilversum

D.Recreanten
D.Recreanten
D.Recreanten
D.Recreanten
D.Recreanten
D.Recreanten

Hilversum
Soest
Hilversum
Hilversum
Hilversum
Hilversum
Hilversum
Hilversum
Holl. Rading
Hilversum

D.Recreanten
D.Recreanten
D.Recreanten
D.Recreanten
D.Recreanten
D.Recreanten
D.Recreanten
D.Recreanten
D.Recreanten
D.Recreanten

Hilversum
D.Recreanten
Utrecht
D.Recreanten
Kortenhoef
D.Recreanten
Hilversum
D.Recreanten
Hilversum
D.Recreanten
Hilversum
D.Recreanten
Hilversum
D.Recreanten
Utrecht
D.Recreanten
Hilversum
D.Recreanten
Hilversum
D.Recreanten-Tijdelijk
Hilversum
D.Senioren-Gastlid
Hilversum
H.Medewerkers
Hilversum
H.Recreanten
Hilversum
H.Recreanten
Hilversum
H.Recreanten
Hilversum
H.Recreanten
Maartensdijk
H.Recreanten
Hilversum
H.Recreanten
Hilversum
H.Recreanten
Loosdrecht
H.Recreanten
Hilversum
H.Recreanten
Hilversum
H.Recreanten
Hilversum
H.Recreanten
Hilversum
H.Recreanten
Hilversum
H.Recreanten
Huizen
H.Senioren
Hilversum
J.Jun.C
Hilversum
J.Jun.D
Hilversum
J.Jun.D
Hilversum
J.Minipupillen
Laren (NH)
J.Pup.A
Breukeleveen
J.Pup.C
Hilversum
J.Smurfen
Hilversum
M.Jun.B
Hilversum
M.Jun.D
Hilversum
M.Pup.C

Van harte welkom en een fijne tijd bij de GAC!
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De kurk waar de
club op drijft bestaat uit vrijwilligers.
Zonder hen gaat de GAC ten onder!
Daarom zullen zij in deze rubriek in de schijnwerpers
worden gezet.
Deze keer:
hoofd jeugdtrainers, de clubbladverzorgers en de beheergroep.

D E G AC

Hoofd-jeugd-trainers.
Om de grote hoeveelheid jeugd elke keer weer met veel plezier de moeder van alle sporten aan te leren, heeft de GAC 10 hoofdtrainers. Zij worden bijgestaan door één of twee
assistent-jeugdtrainers (in het totaal zijn dat er 45). Momenteel zijn alle groepen voorzien
van een trainer. Er bestaat een wachtlijst met jeugdtrainers. Dit alles wordt gecoördineerd
door John Dankers en Jos Koekkoek.
Om hoofdtrainer te worden moet je affiniteit hebben met de baanatletiek. De allerbelangrijkste eigenschap is communicatieve vaardigheid: omgang met kinderen, hun
ouders en collega-trainers. Je kunt je aanmelden bij de jeugdcoördinator. In overleg wordt
dan gekeken wat de beste positie is, of er plaats vrij is en wat de mogelijke opleidingsbehoefte is.
De jeugd kent een gezonde mix van jonge en oude trainers, ervaren en onervaren op
atletiekvlak, oudgedienden en nieuwkomers...
Alle trainers zijn GAC-lid vanwege de trainersverzekering. Als trainer ben je ook actief
lid, je draagt flink bij aan het wel en wee van de club. Een beperkt aantal trainers trainen
zelf niet bij de GAC. Dit betreft meestal ouders van jeugdatleten.
Het verloop van de trainers is beperkt, een trainer blijft toch al gauw 5 jaar aan als trainer.
Er is veel doorgroei: veel trainers stromen vanuit de jeugd door richting CD junioren.
Als hoofdtrainer "kost" het je 1,5 uur per training. Daarnaast zijn er vele wedstrijden en
activiteiten waar je een bijdrage aan kan/mag leveren. Het levert echter ook veel op: veel
plezier met kinderen, veel leermomenten op didactisch, technisch en organisatorisch
vlak, mooie Nike sportkleding en een (beperkte) onkostenvergoeding.
Hoofd-jeugd-trainster: Ellen Hoogervorst.
Ellen is als trainster bij de GAC terecht gekomen door haar
kinderen. Omdat ze meer wilde begrijpen van alles waar de
kinderen mee thuis kwamen, leende ze een boek van de jeugdatletiek-opleiding. Door haar ervaring als fitnessinstructeur
pikte ze de informatie, tot vreugde van haar kinderen, snel op
en werd helemaal enthousiast. Dat bleef niet onopgemerkt;
vanuit de jeugdafdeling werd haar gevraagd of ze af en toe
mee wilde helpen.
Af en toe werd ‘t al snel elke week training geven en zo groeide
ze door tot hoofdtrainster. Interne workshops en bijscholingen
van de GAC werden gevolgd en haar enthousiasme bleef maar
groeien. Geassisteerd door twee hulptrainers uit de junioren
groepen, werd de JPA2 (22 jongens) naar een hoger niveau
getild. Ellen: “Het is fantastisch te zien dat je met goede aanwijzingen de kinderen zo vooruit ziet gaan met hun prestaties!”
Alles ging gepaard met een goede sfeer en veel gezelligheid, wat ook van groot belang
is in de sport. Op de gezellige wedstrijddagen kan iedereen dat zien. “Het kost een hoop
tijd, maar je krijgt er zó veel voor terug….”, aldus Ellen.
Volgend jaar worden deze pupillenjongens, junioren. Het liefst gaat Ellen, als trainster,
met hen mee. Daar, met name bij de technische nummers, ligt weer een nieuwe uitdaging
die ze met beide handen zal aangrijpen. Het blauwe trainingsjasje, dat ze op een feestelijke
avond van de jeugdcoördinator mocht ontvangen, hoopt ze nog jaren te dragen!
Clubblad verzorgers.
Als de redactie klaar is met de inhoud van het clubblad en in onze huisdrukkerij alles
zwart op wit is gezet, worden er altijd nog een hoop mensen ingeschakeld om het als
echt clubblad bij de leden in de bus te krijgen. Daarvoor hebben we de ”vergaarders” en
de ”stickers en nieters”.
Op een dinsdagochtend, nadat er gelopen en koffie gedronken is, geeft Arnold Moons de
leiding aan een aantal mensen die alle, ruim 1100, clubbladen vergaren. Dat wil zeggen:
alle bladzijden op volgorde leggen en bij elkaar in de omslagen doen. Er is een sorteermachine waarmee chef Arnold en Niek Vogel afwisselend de strijd aan mogen gaan.
Daarnaast staat een vaste groep van 5 vrijwilligers, Ben; Bep; Lenie; Wim en Hans, klaar
om het in de omslagen te leggen.
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Op donderdag komt een groep onder leiding van Ton de Groot bij elkaar om te stickeren
en te nieten. Alle clubbladen worden geniet en van een adressticker voorzien. Met een
groep van maar liefst negen mannen is dat klusje snel geklaard. Aan Ton dan nog de verantwoordelijke taak om te zorgen dat de hele handel goed afgeleverd wordt bij de post.
Nieter: Wim Frisart
Wim is, zoals hij zelf aangeeft, een tijdje geleden gepromoveerd tot nieter. Daarvoor stickerde hij. Wim is bij de club
gekomen door zijn buurman Max van der Pas. Max spoorde
hem al steeds aan om bij de club te komen lopen, maar Wim
zag dat niet zitten i.v.m. zijn wisselende diensten. Toen Wim 20
jaar geleden met de VUT ging en Max weer bij hem op de
stoep stond, waren er geen tegenargumenten meer en is hij
bij de basisgroep gaan lopen. Hij is Max er nog steeds dankbaar voor en vindt dat er echt een fijne sfeer bij de GAC is.
Na verloop van tijd bereikte Wim al lopende de leeftijd dat hij
tot de Carolusgroep mocht toetreden. Henk Kolman heeft hem
daar destijds in gepraat. Als jonkie in de Carolusgroep werd hij
door Jan Klarenbeek gevraagd om te helpen bij het stickeren
van het clubblad. Wil Rijper was toen nog de nieter. In deze
groep vrijwilligers is er een natuurlijk verloop en af en toe vallen er mensen af. Gelukkig zijn er mensen zoals Wim en worden de lege plekken weer
snel aangevuld. Toen Wil Rijper vanwege zijn gezondheid moest stoppen, is Wim nieter
geworden. Naast hardlopen en nieten gaat hij veel op reis en maakt hij graag mooie foto’s.
Beheergroep
Baan, clubhuis en alles wat er bij hoort, wordt in de gaten gehouden door de beheergroep. Voorzitter van de beheergroep is Cor van Asselt, Henk Bakker is penningmeester,
Henny Vos zit er in als afgevaardigde van het bestuur, Ashwin Jägers voor de wedstrijdatletiek en Dick in den Berken als facilitair medewerker. Deze groep wijze heren brengen
in kaart wat er allemaal gebeuren moet om alles m.b.t. de baan en het clubhuis optimaal
te laten functioneren. Het daadwerkelijke werk wordt gedaan door de onderhoudsploeg.
Cor zelf heeft de contacten met de onderhoudsploeg. Zij staan iedere maandagochtend
paraat om allerlei klusjes, maar ook grote klussen, aan te pakken. Alle wedstrijdmaterialen
moeten in perfecte staat zijn om goed te kunnen sporten en er wedstrijden mee te kunnen
doen. Atleten willen zich graag kunnen douchen en na afloop gezelligheid kunnen vinden
in de kantine. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dit alles is alleen mogelijk door de inzet
van deze fantastische groep vrijwilligers.
Onderhoudsmedewerker: Henk van der Kolk
Henk is, denk ik, momenteel de oudste vrijwilliger van de
club. De oorsprong van zijn sportcarrière ligt in het zwembad.
Daar is hij ook een levende legende (al 76 jaar lid). Pas 30 jaar
geleden, op zijn 58ste, is hij bij de GAC gekomen. Greetje
Wielema heeft hem overgehaald om bij de club te komen.
Henk bleek een echte doener te zijn. Al snel werd dat gezien
door de bestuurders in die tijd. Toen de oude sintelbaan was
vervangen door een nieuwe kunstofbaan heeft Wim Slootbeek
aan Henk gevraagd of hij zorg wilde dragen voor het schoonhouden van de nieuwe baan. Henk vroeg een paar loopmaatjes, Berry van de Wolk en Wim Grondman, om hem daarmee
te helpen. Dat was eigenlijk de geboorte van de onderhoudsploeg. Er kwamen steeds meer zaken bij die geregeld
moesten worden en de groep groeide. Henk heeft al die tijd in
de onderhoudsploeg met allerlei klusjes geholpen. Inmiddels
is Henk 88 jaar. Tot voor kort liep hij nog hard bij de Carolusgroep.
Ongeveer drie jaar geleden kreeg hij een hartaanval en moest hij het noodgedwongen
rustiger aan doen. Hij kwam daar weer bovenop en begon weer aan hardlopen te denken.
Inmiddels verzorgde Henk op maandag de koffie voor de onderhoudsmensen.
Toen viel hij van zijn fiets en lag weer in de lappenmand. Nu, na tien weken niets doen,
komt Henk weer op zijn fiets naar de club. Het liefst zou hij de bezem pakken en aan de
slag gaan. Het is en blijft een doener. Vol trots vertelt hij mij dat de hartspecialist had
gezegd dat hij maar rustig aan weer wat moest gaan doen omdat stil zitten niet goed
voor hem is. Hij heeft zelf nog de woorden ”GAC, niet voor even, maar voor het leven...”
helpen ophangen. Het lijkt er op dat hij dat waar wil maken.
Lineke Braspenning
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Mijn naam is Justin
Wuring, 36 jaar, getrouwd
met Carine en heb twee
dochters, Lianne en Tess.
In mei van 2011 is mijn
oudste dochter Lianne, 6
jaar, begonnen bij de GAC
in de groep van John
Dankers. Dit was voor mij
een hernieuwde kennismaking met de sport die
ik van mijn 7e tot mijn 18e
jaar als atleet fanatiek heb
beoefend en waar ik van
mijn 16e tot mijn 26e ook
als trainer van de C/D
junioren en later ook A/B
junioren aan verbonden
ben geweest. Dit alles
vond plaats in Soest waar
ik toen woonde, eerst S.O.
Soest en later bij A.V.
Pijnenburg toen de club
zelfstandig verder ging op
een eigen locatie.

Als atleet ben ik tot C junior altijd gericht geweest op de meerkamp en heb mij
vervolgens toegelegd op de 800 meter. Het echte talent om de top te halen
ontbrak mij en de 6 trainingen in de week gingen plaats maken voor het
steeds meer training geven aan de jeugd. Toen ik mijn rechtenstudie aan het af
ronden was heb ik ervoor gekozen om te stoppen met training geven en
mezelf te gaan richten op een maatschappelijke carrière.
Door het training geven wist ik wel dat ik op dat moment niet iets wilde gaan
doen met mijn rechtenstudie (scriptie was en is ook nooit afgerond), maar dat
ik werkzaam wilde zijn met jongeren. In 2002 ben ik begonnen als groepsleider
bij justitiële jeugdinrichting Eikenstein. In 2006 ben ik doorgegroeid naar de
functie van teamleider en sinds 2008 als afdelingsmanager verbonden aan De
Lindenhorst in Zeist. Dit is een gesloten jeugdzorg plus instelling voor meisjes.
Eenmaal bij de GAC voelde mijn dochter en ik ons zeer welkom. De mails die
wij ontvingen bij haar inschrijving verliepen netjes en ook de wijze waarop
alles georganiseerd was heb ik als prettig ervaren. Bij het halen en brengen
van mijn dochter en het kijken naar de trainingen van de verschillende groepen
werd ik steeds enthousiaster. Ook de vele activiteiten en evenementen die
worden georganiseerd hebben er voor gezorgd dat ik zeker weer wat in de
atletiek wilde gaan doen.
Toen in augustus duidelijk werd dat er bij de Rijksoverheid flink bezuinigd
moest gaan worden en De Lindenhorst de opdracht kreeg om te fuseren (40%
van de arbeidsplaatsen zouden verloren gaan) ben ik gaan kijken of ik mee
wilde naar de nieuwe organisatie of dat ik gebruik zou
gaan maken van het sociaal frankerend beleid.
Uiteindelijk heb ik voor het laatste gekozen. Dit wil
zeggen dat ik naast een financiële afvloeiingsregeling ook
een studie kon gaan volgen. Ik heb toen gekozen om mijn
werkkwaliteiten en passie (sport) te bundelen en ben
begonnen met de MBA Sportmanagement.
Als eerste opdracht tijdens deze studie werd ik geacht
een organisatiediagnose te maken van een vereniging
uit mijn omgeving. Ik koos voor de GAC en haalde veel
informatie van de website. Voor meer informatie moest
ik bij voorzitter Eric Bouwmeester aankloppen. De
bereidwilligheid om als vereniging mee te werken aan
mijn diagnose maakte dat ik meer en meer enthousiast
werd over de club.
Toen op 1 november dan ook de vacature geplaatst
werd voor Atletiek Manager hoefde ik niet lang meer na
te denken en heb dezelfde dag nog gesolliciteerd naar
de functie.
Dit werk is op mijn lijn geschreven omdat het uitstekend
aansluit bij zowel mijn passie als opleiding.
Momenteel ben ik op zoek naar werk, het liefst in de
sport en is het nog onzeker hoe mijn loopbaan er uit
gaat zien. Maar ik ben blij dat ik nu in deze hoedanigheid
een bijdrage mag gaan leveren aan de vereniging. Ik hoop de functie goed te
kunnen gaan en blijven vervullen om zo een waardig opvolger te zijn van Peter
Koperdraad. Hierbij wil ik hem bedanken voor de overdracht en het vertrouwen
welke hij en Maarten Broek in mij hebben gesteld.
Met sportieve groet,
Justin Wuring
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TRAINERSOPLEIDING
RECREATIESPORT GAAT WEER
VAN START EN WEL REGIOBREED
Er gaat bij de
Recreatiesport afdeling
binnenkort een geheel
nieuwe trainersopleiding
van start!
Vanwege het grote aantal
lopers en de wens om
groepen niet te groot te
laten worden is het
van belang om jaarlijks
nieuwe trainers op te leiden. Omdat men niet in
een korte periode kan
leren om alleen voor een
groep te staan, worden
nieuwe trainers eerst
opgeleid tot assistent-trainer. Vervolgens zullen
deze door middel van bijscholingen en het assisteren in de praktijk, zich in
hun eigen tempo kunnen
ontwikkelen tot hoofdtrainer van een eigen groep.

We hebben Niels Alofsen - een volledig gediplomeerd docent voor het geven
van trainersopleidingen - bereid gevonden deze cursus op zich te nemen.
Niels is momenteel hoofdtrainer van de wedstrijdatletiek bij GAC.
In grote lijnen komt het op het volgende neer:
• Hij geeft van maart tot en met oktober 5 workshops van 3 uur iedere
woensdags van 19 tot 22 uur bij GAC, waarbij hij aan de cursisten allerlei
opdrachten meegeeft
• Iedere cursist moet een eigen stagebegeleider regelen in overleg met de vereniging. Hij gaat direct na de 1e workshop dus al stage lopen
• De cursist zal in overleg met de stagebegeleider de opdrachten uitvoeren.
De workshop bestaat steeds uit een theoretisch- en een praktisch deel
In oktober zal er een proeve van bekwaamheid worden afgewerkt, daarna mag
hij zich assistent trainer noemen
De cursist zal nadat hij een jaar als assistent trainer meeloopt en vervolgens
een bijscholing (bijv: looptechniek) heeft gevolgd, volledig trainer zijn op
niveau LT 2
Met onze buurverenigingen Tempo, BAV en Zuidwal is onlangs overleg gevoerd
om hen te polsen over een eventueel leveren van cursisten hiervoor.
Deze vorm van samenwerking werd unaniem met enthousiasme ontvangen.
Iedere vereniging zal graag enkele cursisten willen leveren (Mogelijk zal ook
Peijnenburg zich nog aansluiten). Dit betekent feitelijk een regiobrede samenwerking wat betreft het opleiden van trainers. We leren niet alleen van de
cursusleider, maar ook van elkaar.
Ook is gesproken over een verdergaande samenwerking met betrekking tot
bijscholingen. Dat zal wellicht een volgende stap zijn, die het zetten meer dan
waard is. Deze regiobrede samenwerking levert niet alleen meer deelnemers
op voor de cursussen, maar verruimt ook het potentieel aan cursusleiders
voor de bijscholingen.
Kortom, veel werk te doen. Het is wel een buitengewone goede start geweest
van de werkgroep Bijscholing die dit project van de grond heeft getild.
Spreekt het je aan, mail dan voor meer informatie naar Krijn Griffioen kgriffioen@gmail.com of Bert List - bertlist@gmail.com
Of meld je rechtstreeks aan bij - rsc@gach.nl
Het wordt straks een topregio wat enthousiaste kundige trainers betreft!!
Namens RSC - Krijn Griffioen/Bert List

RESERVEER ALVAST IN JE AGENDA:
24 MAART IS HIJ ER WEER,
“DE HARDLOOPWEDSTRIJD VAN DE RECREANTEN”

DE LENTELOOP
MEER INFORMATIE IN HET VOLGENDE CLUBBLAD!
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NIELS TRAINT
RECREATIETRAINERS

Vorig jaar heeft Niels
Alofsen voor het eerst een
loop clinic gegeven voor
trainers die al actief zijn
binnen de GAC.
Een geweldige ervaring
vond hij het.
Niels: “Ik had nooit
verwacht dat ik zoveel
gemotiveerde mensen zou
aantreffen. Alle trainers
waren enthousiast en hun
interesse en inzet heeft
me verrast. Daarom heb ik
geen moment getwijfeld
toen de vraag kwam van
de Recreatiesportcommissie of ik deze
trainers cursus zou willen
begeleiden.”

‘Na die eerste workshop in 2011 weet ik dat ik iets kan aanbieden waar recreatietrainers mee aan de slag kunnen. De kennis en ervaring die ik in de wedstrijdatletiek heb opgedaan zijn heel goed toe te passen in de opleiding voor
recreatietrainers. Ze ontdekken dat ze iets aan de trainingen kunnen toevoegen.
Trainen is meer dan alleen maar lange afstanden hardlopen door het bos.
Juist de afwisseling maakt het zo boeiend. Door de kennis die ze opdoen
kunnen trainers hun creativiteit beter kwijt. Ze leren hun lopers blessures
voorkomen, beter hardlopen, sneller lopen, effectiever lopen en uiteindelijk
levert dat bij iedereen blijere gezichten op.”
“Voor veel trainers is het een verrassing dat ze pijntjes kunnen verhelpen door
looptechnische aanpassingen. Iets minder voorover gebogen lopen bijvoorbeeld kan knieklachten voorkomen. Op al deze facetten ga ik tijdens mijn trainingen uitgebreid in. Het aardige is ook dat trainers veel variaties in trainingen
kunnen bedenken waardoor je verschillende loopniveau’s kunt bedienen.”
“Het gaat ook niet om de omvang en duur van de training maar om de
kwaliteit. Ik heb gezien dat trainers het leuk vinden om beter te weten dat het
er wel degelijk toe doet wat voor soort training je geeft.
Voor mij is het een prachtige ervaring. Ik ben wedstrijdtrainer en had nooit
gedacht dat ik dit zo leuk zou vinden. Het levert heel veel winst op met weinig
inspanning. Dat komt vooral omdat de club beschikt over gedreven recreatietrainers. Deze mensen zijn het goud van je vereniging.”
Carla van Lingen.
Lees ook het stuk van Bert List en Krijn Griffioen
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Villa te huur op Kreta
Luxe, complete, vrijstaande villa met privé
zwembad, zeezicht en prachtig uitzicht
over een vallei met olijfboomgaarden.
In de omgeving van Rethymnon.
Geschikt voor 2 - 8 personen.
Ook ideaal voor gezinnen met (kleine)
kinderen.
Voor foto!s, prijzen en meer informatie:

villa-ithaka.nl
of mail met: villa.ithaka@gmail.com
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Alpe d’HuZes in een notendop
Alpe d'HuZes:

Missie:

Bestemming:

Deelnemers:
Doel:
Strijkstok:

een actie waarbij fietsers, alleen of in een team, geld bijeen fietsen waarmee zij een
bijdrage leveren aan de strijd voor de overwinning op kanker. Op één dag wordt de
legendarische Alpe d'Huez tot zes keer aan toe beklommen.
Alpe d'HuZes zet zich ervoor in dat de strijd voor de overwinning op kanker
uiteindelijk wordt gewonnen. Dat kanker niet meer als een dodelijke ziekte,
maar als een chronische ziekte kan worden gezien.
Alpe d'HuZes is een actie voor KWF Kankerbestrijding en draagt één keer per jaar in
oktober al het geld van de sponsoren voor (meer dan) 100% over aan KWF
Kankerbestrijding. Het geld komt bij KWF in een apart fonds en wordt volledig
besteed aan onderzoek, projecten en diensten die in lijn zijn met de missie:
Anderen Faciliteren en Inspireren om Goed, Gelukkig en Gezond te leven met kanker.
7000
€ 30 miljoen
Alpe d’HuZes hanteert een strikt anti strijkstokbeleid: 100% van de giften,
donaties en sponsorinkomsten gaat naar het goede doel.

Voor meer informatie zie: www.opgevenisgeenoptie.nl
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7 t/m 11
12 t/m 19

5 t/m 7
8 t/m 11
12 en 13
14 en 15
14 en 15
16 t/m 19
16 t/m 19
20 t/m 34
20 t/m 34
35 t/m …

18 t/m ....
18 t/m ....

18 t/m …
nvt

A-Atletiek Pupillen***
A-Atletiek Junioren***

Smurfen en minipupillen
Pupillen
Junioren D
Junioren C allround
Junioren C specialisatie
Junioren A/B allround*
Junioren A/B specialisatie*
Senioren allround*
Senioren specialisatie*
Masters*/****

Recreanten****
Recr.Wan/ Nordic walk.****

Basisleden**
Donateurs

15,40
0,00

15,40
15,40

13,55
20,90
27,25
27,25
27,25
27,25
27,25
36,25
36,25
36,25

13,55
14,25

Bijdrage
Atletiekunie

58,60
39,20

130,20
130,20

104,20
169,40
169,40
169,40
208,40
215,00
254,00
215,00
254,00
215,00

30,05
9,80

47,95
47,95

39,60
63,25
69,60
69,60
79,35
81,00
90,75
90,00
99,75
90,00

55,90
56,60

5 januari
Atl.U. + GAC

Jaar
contributie
GAC
169,40
169,40

Per kwartaal

Bij betaling

14,65
9,80

32,55
32,55

26,05
42,35
42,35
42,35
52,10
53,75
63,50
53,75
63,50
53,75

42,35
42,35

14,65
9,80

32,55
32,55

26,05
42,35
42,35
42,35
52,10
53,75
63,50
53,75
63,50
53,75

42,35
42,35

Afgeschreven rond:
5 april
5 juli
GAC
GAC

14,65
9,80

32,55
32,55

26,05
42,35
42,35
42,35
52,10
53,75
63,50
53,75
63,50
53,75

42,35
42,35

5 oktober
GAC

44,70
19,60

80,50
80,50

65,65
105,60
111,95
111,95
131,45
134,75
154,25
143,75
163,25
143,75

98,25
98,95

29,30
19,60

65,10
65,10

52,10
84,70
84,70
84,70
104,20
107,50
127,00
107,50
127,00
107,50

84,70
84,70

Afgeschreven rond:
5 januari
5 juli
Atl.U. + GAC
GAC

Per halfjaar

Alleen GAC contributie! Zelf even uitrekenen of je samen boven dit bedrag uitkomt door jaarcontributies van alle gezinsleden op te tellen.
Is dat het geval verzoek dan om een aanvraagformulier bij de ledenadministratie.

Je nieuwe ledenpasje ontvang je rechtstreeks op je huisadres - vermoedelijk 2e helft februari. Lidnummer blijft ongewijzigd: zie oude pas of etiket clubblad.

Heb je een speciale vraag over iets dat hier niet opstaat: stuur een email naar ledenadministratie@gach.nl.
Wil je iets wijzigen, bijv. je categorie of je bankrekening: vul het wijzigingsformulier op de website in www.gach.nl > lidmaatschap > wijzigen.

Voor details zie GAC website: www.gach.nl > Lidmaatschap > Aanmelden > Regels GAC lidmaatschap

Gastleden betalen 50% van de GAC contributie van de betreffende categorie.
Recreant mét licentie: Bijdrage Atletiekunie vermeerderen met !20,85. Master/senior zónder licentie: idem verminderen. Aanvragen/afmelden licentie bij ledenadministratie.

Grensbedrag gezinskorting: ! 512 / jaar

* GAC-Contributie is inclusief Kracht en Fitnessabonnement. Los K&F abonnement voor recreanten en basisleden: !20/kw, !40/winter (okt t/m mrt) of !50/jaar. Zie: www.gach.nl > lidmaatschap > aanmelden.
** Basisleden zijn (tijdelijk) niet sportactieve leden (vanwege langdurige blessure/zwangerschap/ziekte/leeftijd) óf leden die uitsluitend van K&F ruimte gebruikmaken.
*** Voor deelname aan wedstrijden moet een licentie worden aangevraagd. (Pupillen !7,35, Junioren !13,00)
**** Leden van 65 jaar en ouder krijgen 10% korting op hun GAC contributie. Peildatum is 1 januari 2011.

Leeftijd

Categorie

Contributie 2012

74,00
39,20

145,60
145,60

117,75
190,30
196,65
196,65
235,65
242,25
281,25
251,25
290,25
251,25

182,95
183,65

Afgeschr. rond:
5 januari
Atl.U. + GAC

Per jaar

Zoals intussen gebruikelijk werden op de ALV van afgelopen november de GAC contributies aangepast volgens de consumenten prijsindex (CPI) van september. Dit leidde tot
een algemene verhoging met 2,71%. De verhouding tussen de verschillende categorien bleef ongewijzigd.
Chris van de Kamp

CONTRIBUTIES 2012

HARDLOOPTECHNIEK
De vorige aflevering van
deze serie over hardlooptechniek ging over
de landing.
De landing is bepalend
voor de ‘klappen’ die je
lijf moet opvangen.
Je paslengte bepaalt
hoe groot die klappen
zijn, terwijl je pasfrequentie iets over het
aantal klappen zegt.

Je hardloopsnelheid wordt bepaald door de lengte van je passen en het aantal
passen dat je per minuut maakt (de pasfrequentie).
Je kunt het in een simpele formule uitdrukken: snelheid = paslengte x pasfrequentie.
We nemen als voorbeeld iemand die 90 dubbelpassen per minuut maakt (dat wil
zeggen 90 keer links en 90 keer rechts) en per dubbelpas 2 meter aflegt.
Dan is de snelheid 180 meter per minuut. Om tot kilometers per uur te komen,
moeten we nog vermenigvuldigen met 60/1000 = 0,06. In het voorbeeld komen
we dus uit op 10,8 km/h.
Om heel erg hard te lopen, kun je theoretisch kiezen voor een hoge pasfrequentie
en een grote pas.
Wat zijn normale pasfrequenties?
Op koerssnelheid (niet sprintend) ligt voor de meeste mensen de pasfrequentie
tussen de 80 en de 90. Bij een sprint kan de frequentie flink omhoog (tot ver
boven de 100). Heel hoge frequenties zijn niet lang vol te houden, maar zijn wel
een mogelijkheid om bij vermoeidheid nog even door te duwen (bijvoorbeeld de
laatste minuten van een 10K).
Hoewel je je pasfrequentie bewust kunt opvoeren, heeft iedereen zijn eigen ritme: de
pasfrequentie waarbij je het gemakkelijkst loopt. Deze varieert heel weinig met de
loopsnelheid (zolang je tenminste niet sprint). Dat is heel anders bij het wandelen.
Omdat je bij het wandelen steeds
minstens een voet aan de grond hebt, kun je niet veel doen met je paslengte.
Bij het wandelen is het de pasfrequentie die je snelheid bepaalt. Overigens ziet de
snelwandeltechniek er ‘vreemd’ uit omdat daar ook het onderste uit de kan wordt
gehaald om de passen zo lang mogelijk te maken.
Paslengte bepaalt de snelheid
Bij het hardlopen op koerssnelheid is de paslengte bepalend voor
je snelheid. Wat betekent dit? Wil je harder gaan lopen, moet je
paslengte omhoog. Daarbij is het onvermijdelijk dat ook het hele
lijf omhoog gaat. Grotere passen betekent hogere sprongen.
En dat betekent dat je met een hardere klap weer op de grond
komt. Harder lopen geeft dus een hogere belasting per pas.
Je hebt echter wel minder passen nodig voor dezelfde afstand.
Om onnodig grote passen te vermijden, is het verstandig om je
pasfrequentie - binnen de grenzen van je natuurlijke ritme - zo
hoog mogelijk te houden. Lage pasfrequenties zijn niet efficiënt.
Het gebruikelijke advies is het nastreven van een pasfrequentie
van ongeveer 90 dubbelpassen per minuut. Dat blijkt grotendeels onafhankelijk
van je lengte te zijn.

AFLEVERING 3

PASLENGTE
EN PASFREQUENTIE

Wat te doen om sneller te worden?
Je paslengte is de belangrijkste factor bij de snelheid. Hogere snelheid maakt
grotere passen en als resultaat hogere sprongen noodzakelijk. Voor die hogere en
langere sprongen heb je voldoende kracht nodig. Niet alleen voor een krachtige
afzet maar vooral ook om de klap bij de landing keer op keer op te kunnen vangen. Om sneller te kunnen lopen, moet je dus sterker worden.
Sterker worden voor het afstandslopen is echter best ingewikkeld.
Je mag namelijk bij voorkeur niet zwaarder worden en bovendien moet je langdurig - bij iedere pas - de benodigde kracht kunnen ontwikkelen. Het voert hier te
ver om voor alle soorten lopers een recept te geven om sterker te worden.
Wat wel kan, zijn twee simpele oefeningen om sterker te worden:
• Loop met enige regelmaat een stuk met overdreven grote passen.
• Loop regelmatig een heuveltje op.
Beide dingen moet je rustig opbouwen, terwijl je je normale lopen met een hoge
pasfrequentie moet blijven doen.
Volgende keer:
De lengte van het grondcontact
De snelste lopers zijn het kortst aan de grond. Zolang je voeten aan de grond zijn,
‘zitten ze vast’. Hoe langer je los van de grond bent, hoe efficiënter en sneller je
loopt. Een kort grondcontact vergt echter meer kracht…
Siebe Turksma
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Elektrotechniek & Beveiliging

•
•
•
•

Sterk- en zwakstroom
Verlichting
Telefoon
Brand- en inbraakbeveiliging
Coehoornstraat 20
1222 RT Hilversum
Tel. (035) 683 33 20

Hennipman Bouwbureau
to make things happen
Tijmen Hennipman (06-22242726)
hennipman@wxs.nl

Nw. Loosdrechtsedijk 69
1231 KN Loosdrecht

tel 035-5825502
fax 035-7440045

KASANMOENTALIB ARCHITECTEN bv

B

N

A

woning- en utiliteitsbouw
advies en ontwerp
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035-6281720
www.kasanmoentalib-architecten.com
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WAAROVER SPRAKEN ZIJ
Verslag bestuursvergadering 21 november 2011

Volle bak deze derde maandag in november als de
aspirant bestuursleden hun opwachting maken en
ook de gloednieuwe atletiekmanager kennis komt
maken. De nieuwelingen halen de gemiddelde leeftijd van de bestuurders fors omlaag. Het zijn Alle
Koperdraad (wedstrijd) en ja de zoon van, Harry
Bontje (2de penningmeester) en Justin Wuring die
Peter Koperdraad per 1 januari opvolgt als atletiekmanager. Uitvoerige portretten van het drietal
verschijnen in de komende clubbladen en op de
website.
Er komt een sponsorcommissie om alle sponsoractiviteiten op elkaar af te stemmen en te delen
met de Commissie Communicatie. Eric neemt het
voortouw en zal als voorzitter functioneren. De vrijwilligers die zich nu al bezig houden met clubborden,
advertenties en sponsorcontracten zijn/worden uitgenodigd. Daarnaast zullen afgevaardigden van het
clubblad (advertenties) en de evenementen deze
commissie vormen.
Er wordt besloten in principe akkoord te gaan met
het voorstel van Heideheuvel om clinics te gaan
geven aan groepen jongeren met morbide obesitas
die tijdelijk op Heideheuvel verblijven.
Op naar de volgende bestuursvergadering op 12
december
Henny Vos gaat een schouw houden. Dit houdt in
dat hij het hele gebouw met de kritische ogen van
een vakman gaat bekijken om vast te stellen welk
onderhoud er de komende jaren gepleegd moet
worden. Op deze manier wil hij voorkomen dat er
klussen worden uitgevoerd die niet noodzakelijk
zijn. En dat bespaart geld.
Andre Verweij ziet toe dat er dit jaar twee basisgroepen worden gestart. De nieuwe aanwas is hard
nodig om de terugval van leden op te vangen.
Om verrassingen te voorkomen wil het bestuur
kijken of een periodieke rapportage van het ledenverloop mogelijk is.
Last but not least: er is een einde gekomen aan de
zoektocht naar de verlichting van de taak van Chris
van de Kamp die al vele jaren de ledenadministratie
voor zijn rekening neemt. André Verweij vertelt met
trots dat hij met Chris van der Kamp en Ruud van
Bokhorst voorstelt de ledenadministratie voor de
GAC in de toekomst met het pakket "Club Webware"
uit te voeren. Dit is een webbased systeem waarop
de ledenadministratie kan draaien. Deze applicatie
kan aan iedere website worden gekoppeld. Ook het
vrijwilligersbeleid kan nu in gang worden gezet.
Het voorstel wordt door het bestuur omarmd.
Vervolgens licht André Verweij de mogelijkheden
toe die Club Webware biedt als leverancier van
raamwerken van websites. Besloten wordt dat er
volgende week een extra bestuursvergadering

wordt ingelast om de stand van zaken rond de
website uitvoerig te laten toelichten door Mirjam
Koersen die dor het bestuur is aangesteld om de
vernieuwing van de website voor haar rekening te
nemen. Op die manier kan er een afgewogen
beslissing worden genomen. Aldus geschiedt op 19
december.
Waarover spraken zij..19 december 2011
De bestuursvergadering staat geheel in het teken
van de nieuwe website. Voorzitter Eric leidt de vergadering in met een beschouwing over zijn start als
voorzitter en het voornemen om communicatie als
een speerpunt te maken voor de GAC. Daarbij
hoort een goedlopende website als belangrijke
basis om de communicatie goed te laten verlopen.
Mirjam Koersen gaat dit project leiden .
Na de inleiding volgt een toelichting over de stappen die Mirjam heeft genomen om een goed beeld
te krijgen van de Vereniging. De wensen van de
commissies zijn geïnventariseerd en er is vooruitlopend op het meerjarenbeleidsplan een inschatting
gemaakt van de functionaliteit van de website.
Tijdens de loop van het traject werd duidelijk dat
de huidige website hiervoor niet toereikend was.
Na een oriëntatie ‘buiten de deur’ werd duidelijk
dat Admium een goeie kandidaat zou zijn.
Dit en veel meer wordt aan het bestuur getoond
met een Power Point presentatie.
De ‘bouwpakket-websites’ die kant en klaar en voor
weinig geld te koop zijn bieden niet de mogelijkheden en kansen die wij willen. Als een van de
grootste atletiekclubs van Nederland wil de GAC
een duidelijk herkenbaar eigen gezicht tonen.
Dat is ook vastgelegd in het Meerjarenbeleidsplan
dat op de laatste Algemene Ledenvergadering (ALV
november 2011) is gepresenteerd.
Na de presentatie volgt een uitgebreide inspsraakronde met vragen, uitleg, pro’s en contra’s en er
worden vergelijkingen getoond. Aan de ene kant
die ‘instant sites’ en daarnaast de sites die Admium
heeft gebouwd. Tenslotte volgt een discussie over
de kosten die in ieder geval binnen de goedgekeurde begroting moeten blijven.
Nu alles op tafel ligt volgt een ronde waar de vooren tegenstanders hun zegje doen. Kritische vragen:
• krijgt recreatie voldoende ruimte?
• kunnen ouders de jeugdpagina’s nog terugvinden?
• kan de huidige site niet aangepast worden?
• hoe wordt de ledenadministratie eraan
gekoppeld?
• wat krijgen we eigenlijk voor het geld?
De vragen worden zo goed mogelijk beantwoord
en er volgt een allerlaatste ronde. De knoop wordt
met zes stemmen voor en een tegen doorgehakt.
De keuze van het bestuur valt op webbouwer
Admium.
Carla van Lingen.
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MONT
FER
LAND
RUN
MET EEN HALVE ZOOL EN
EEN GRIJZE HAAS
Op 4 december jl. ging
een clubje GAC-ers
richting Montferlandrun.
“Goh, we zitten verkeerd, ik zie hier allemaal Duitse borden
langs de weg.”, hoorde
ik achter in de auto.
“Nee, dat is goed.
We rijden een klein
stukje door Duitsland.”,
zei Cor Messing.
Hij kon het weten want
zijn roots liggen daar.
En inderdaad reden we
even later weer in de
Nederlanden en werden
we voortreffelijk naar
de start van de
Montferlandrun geleid.

Montferlandrun
De Montferlandrun is een hardloopwedstrijd over een heuvelachtig parcours in het
oostelijkste deel van Nederland. De afstand en het terrein zijn enigszins vergelijkbaar met de Zevenheuvelenloop in Nijmegen, het aantal lopers van nog geen 3000
zeker niet. De Run voert over de in de ijstijd gevormde heuvelrug van het
Montferland, door de historische binnenstad van ’s-Heerenberg en door de omliggende dorpen. Het bosrijke en heuvelachtige parcours wordt gekenmerkt door de
afwisseling van de sfeer in dorpen en de rust in de natuur.
“De rust, weinig lopers,
Na de start voert de weg als eerste door het dorp Stokkum,
prachtige omgeving en
gelegen aan de voet van de Hulzenberg. De eerste echte
het parkeren bij de start.”,
beklimming is Peeskesbult. Direct na het vijfkilometerpunt
Bert de Goede
moet een hoogteverschil van 42 meter overwonnen
worden richting Beek.
Na een tweede uitdagende beklimming volgt een lange afdaling. Bij het verlaten
van het bos heb je een prachtig uitzicht over het glooiende landschap van het
Montferland en de korenmolen van Zeddam. Het parcours gaat verder via de
Drieheuvelenweg met enkele korte en pittige klimmetjes richting de afdaling van
de laatste snelle kilometer.

De voorhoede
De JCL Montferland Run in ’s-Heerenberg is één van de sterkst bezette en snelste
wegwedstrijden ter wereld over 15 kilometer. Bekende deelnemers uit het verleden
waren de Nederlandse Lornah Kiplagat, looplegende Haile Gebrselassie, het fenomeen Kenenisa Bekele (tweevoudig winnaar), Felix Limo, Deriba Merga, Tesfaye
Tola, William Kipsang en Richard Yatich. Bij de dames gingen onder meer Hilda
Kibet, Sylvia Kibet, Constantina Dita (Olympisch kampioene op de marathon in
2008) en Edna Kiplagat (wereldkampioene marathon 2011) van start. De run wordt
sinds 1996 georganiseerd en startte destijds met 325 lopers. In 2010 werd de run
nog afgelast vanwege de sneeuw en het ijs.
Het is een kleinschalig evenement, er gaan maximaal 3500 deelnemers
“Doe ik nooit meer,
van start. Maar behalve de regionale pers is ook NOS Studio Sport elke
wat zijn die bergen zwaar.”, keer van de partij. Op de website www.montferlandrun.nl staan van vele
jaren youtube filmpjes. Dit jaar gingen de Nederlandse topatleten Michel
Mathieu Ekelschot
Butter en Koen Raymaekers van start. Zij wisten resp. in 45:55 en 45:37 te
finishen. De 16e editie JCL Montferland Run is bij de mannen gewonnen door de
Keniaan Philip Langat in 42.34. Hij was daarmee 2 seconden sneller dan het oude
parcoursrecord van Haile Gebrselassie. Bij de vrouwen won de Ethiopische
Abebech Afework in 49.17.
GAC-ers door de bocht
Na een snelle route via Duitsland kwamen we aan in ’s-Heerenberg. De start was in
het centrum. We streken neer in een grand café met uitzicht op de start, de finish,
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het gemeentehuis en een groot kanon. Bij de koffie werden de startplannen en
tactieken besproken. Belangrijk onderdeel daarvan was de inzet van onze haas en
omgevingsdeskundige, Cor Messing. Hij liep in zijn topjaren 2.40 op de marathon.
Gelukkig had hij zijn vrouw beloofd rustig aan te doen. Een ander markant lid van
onze ploeg, zij mag niet bij naam genoemd worden, vergat haar binnenzolen mee
te nemen. Door de steun van onze haas en van haar echtgenoot, die halverwege
stond met de bewuste zolen, werd de run ook voor haar een groot succes.
Het afwisselende landschap, de verschillende sfeer tussen natuur en de dorpen, de
bergen, de landbouwgronden, de velden, de oude bossen, de varens en het
publiek waren inderdaad de bijzondere kracht van de Montferlandrun.
We dachten daar in het oosten met een stuk of tien GAC-ers te lopen. Maar op de
GAC-site lazen we later dat er zeker nog tien andere GAC-ers meegelopen hadden
in de voetsporen de nieuwe recordhouder Philip Langat.

Elmer van Krimpen, Montferlandrun-loper

MONTFERLAND RUN, 4 DECEMBER 2011
Het was een heerlijke dag met goed loopweer en mooie tijden voor iedereen, een evenement om met
genoegen op terug te kijken.
Tot mijn verbazing kreeg ik Chris bij 6 km weer in het vizier. Hij sloot, na een sanitaire stop, bij 7,5 km bij mij
aan. Tot 12,5 km hebben we samen gebuffeld, toen moest ik hem helaas toch laten gaan voor zijn sterke
eindschot (volgens Marijke hoort dat bij een Stier, dus daar moet ik me maar bij neerleggen).
Ik kreeg Peter en Marijke weer in het oog. Peter kon ik tot op 2 seconden naderen voor de streep. Marijke
had haar gebruikelijke snelle eindschot weer terug, zij was al iets eerder over de finish. Ruud en Ingrid volgden al snel. Iedereen was erg tevreden!
Annet was van de buitencategorie en al iets eerder binnen. Dat kwam doordat zij werd aangemoedigd door
Menno en zoon Roel die ze natuurlijk niet te lang kon laten wachten.
Henry Swankhuizen
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EVENEMENTEN
GAC 2012
Georganiseerd door de R.S.C.
voor de recreatieleden

24 maart Lenteloop
22 april Spieren voor Spieren
(niet georganiseerd door RSC)

23 juni Wasmeerloop
2 september Arena Games
(niet georganiseerd door RSC)

22 september Herfstloop
4 november Maple Leaf
(niet georganiseerd door RSC)

1 december Sinterklaas
26 december Kerstloop
Al deze evenementen worden
georganiseerd door de leden van
de Recreatrie Sport Commissie,
maar wij kunnen overal
vrijwilligers bij gebruiken, dus
voel je je geroepen om ons
met een of ander evenement te
helpen, neem dan contact op
met een van onderstaande
leden van de commissie.

Leo v.d. Berg 6923423
Krijn Griffioen 691015
Bert Noom 6850697
Harm Oerlemans 6218235

VACATURES
BIJ DE
BARDIENST

BARDIENST
Om al onze leden sportieve ontspanning (of uitdaging) te kunnen bieden
zijn er bij de GAC veel vrijwilligers actief. Voor de bezetting van de bar na
trainingen werken we met een systeem van vaste vrijwilligers die op
zaterdag aangevuld worden met leden die opgeroepen zijn voor verplichte bardienst. Iedereen die lid wordt van de GAC wordt opgeroepen voor
zo’n bardienst. Dat gebeurt al vrij snel nadat je lid bent geworden.
Overigens zorgt vervolgens met name het grote aantal leden ervoor dat
het zomaar twee jaar kan duren voordat je opnieuw opgeroepen wordt
voor de verplichte bardienst. Dat neemt niet weg dat we bij de GAC altijd
op zoek zijn naar vrijwilligers en zeker ook naar mensen die vaker bardiensten willen doen. Bijvoorbeeld bij evenementen of als reservekracht.
Onderstaand treffen jullie het rooster van de verplichte bardienst voor
de komende periode. Op de betreffende datum worden jullie om 10.00
uur verwacht en rond 12.30 ben je weer klaar met het ondersteunen van
de vaste vrijwilligers. Jullie aanwezigheid en inzet is erg belangrijk.
Mocht je onverhoopt verhinderd zijn op de dag dat je staat ingeroosterd
laat het mij dan tijdig weten, zodat er nog iets geregeld of met iemand
geruild kan worden. Dat is ook wel zo netjes naar de vaste vrijwilligers
die op je rekenen en de extra hulp goed kunnen gebruiken.
Uiteraard is het ook mogelijk om iets anders dan de bardienst te doen.
Bij de GAC zijn veel activiteiten en ook daar zou jullie inzet zeer
gewaardeerd worden. Kortom: genoeg alternatieven als je niet kunt op
de dag die hieronder vermeld staat.
21-1-2012
Albert vd Heijden
Els Verkerk
(let op: was 28-1)
11-02-2012
Geert Tacken
Rinske de Waal
03-03-2012
Rob Bouma
Tonny Rouwette

28-1-2012
Piet van Kralingen
(let op: was 21-1)
Floor Wicherts
18-02-2012
Eva ’s-Gravendijk
Ria Vlaanderen
10-03-2012
Natasja Roest
Marlies Ottenberg

4-2-2012
Guda Pannen-Mannessen
Marianne Kevenaar
25-2-2012
Hetty Commu
Joan Verspaget

Namens de kantinecommissie: Cindy van der Blom
06-54 31 59 01 of 06-520 75 506
of E-mail cindy@robencindy.com

Het was een wat drastische poging om het vrijwilligersbestand aan te vullen en nu het eenmaal in
de maak is, realiseer ik mij dat het resultaat van mijn zwangerschap pas over een paar jaar tot een
volwaardige barmedewerker gegroeid zal zijn. Sorry daarvoor…
Om er dan toch voor te zorgen dat de lopers en wandelaars van de dinsdagochtend niet zonder koffie
of thee komen na hun training, blijven we dus op zoek naar meerdere enthousiaste medewerkers
voor de bardienst op dinsdagochtend. Ton de Groot helpt daar al bij door mensen persoonlijk te
benaderen hiervoor, maar het bereik in het clubblad levert hopelijk ook een bijdrage zodat de
vacatures binnenkort gevuld zijn.
Lijkt het je leuk om regelmatig op dinsdagochtend (of op een van de andere trainingsochtenden of
avonden) een paar uurtjes achter de bar te staan en voel je ervoor om met het serveren van drankjes
en het schenken van gezelligheid een bijdrage te leveren aan de club, dan zijn we op zoek naar jou!
De belangrijkste eigenschap waarover je moet beschikken is gastvrijheid.
Spreekt dit je aan of ken je iemand die past binnen dit plaatje, laat het mij dan weten. \
Mochten we elkaar niet treffen bij de GAC dan ben ik te bereiken via telefoonnummer 06-54315901,
06-52075506 of per e-mail cindy@robencindy.com
Cindy van der Blom

PLANNING CLUB NIEUWS 2012
Redactie
Drukken
GAC 816
21 februari
27 februari
GAC 817
10 april
16 april
GAC 818
5 juni
11 juni
18

Verzamelen
28 februari
17 april
12 juni

Verzenden
1 maart
19 april
14 juni

In de bus
3 maart
21 april
16 juni

UITSLAGEN
RECREATIE
06-11-11
New York
City marathon
42,2 km
Freek Bramer
3:50:14
06-11-11 Berenloop
21,1 km
Hans Blommestijn
1:58:26
Nynke Bron
2:13:14
04-12-11
Montferland Run
15
km
94 Mathieu Ekelschot
1:06:25
223 Elmer van Krimpen
1:10:54
5 Cor Messing
1:11:20
39 Cornelie Peschar
1:14:25
128 Bert de Goede
1:16:13
154 Hans Blommestijn
1:17:22
80 Judith Wolvenne
1:17:24
66 Annet Tollens
1:20:38
243 Chris van de Kamp
1:23:04
141 Marijke van Bokhorst 1:23:42
253 Peter Sterkenburg
1:23:50
254 Henry Swankhuizen 1:23:55
172 Nynke Bron
1:29:48
283 Ruud van Bokhorst
1:30:25
11-12-11
BAV
Wintercup
10
km
Fabian Rothmund
0:26:25
11-12-11
BAV
Wintercup
5
km
Rendolf van Hoof
0:23:23
Hans Jonker
0:23:23
11-12-11 BAV Wintercup Nordic
Walking
8,6
km
Liene Malsch
1:01:44
Joke Kooiker
1:06:00
11-12-11 BAV Wintercup
Sportiefwandelen
6,8
km
Joop van Zeeland
1:01:45
17-12-11
Houtwijkerkerstloop
10
km
89 Marlies Bakker
0:56:53
162 Carolien Krijnen
1:03:59
17-12-11
Houtwijkerkerstloop
21,1 km
15 Herman Verra
1:29:24
59 Clemens v Wilgenburg1:55:30
17-12-11
Linschotenloop
10
km
876 Lucie Kern
0:56:11
879 Karin Cornelissen
0:56:14
17-12-11
Linschotenloop
21,1 km
41 Frans Oomen
1:37:16
358 Hilco Griffioen
1:51:57
160 Chris van de Kamp
1:54:09
197 Peter Sterkenburg
2:00:24
75 Ada Pauwels
2:00:38
16 Willy Milot
2:00:45
100 Joyce Hovius
2:03:43
17-12-11 Vuursche Run 10
km
Marielle van Laar
0:51:19
31-12-11 Sylvestercross 3
km
32 Tinie Klarenbeek
0:19:59

52 Theo Peschar
0:20:27
50 Annemieke Jussen
0:21:07
66 Yvonne v Rookhuizen 0:21:43
30 Willem van den Berg 0:23:20
31-12-11 Sylvestercross 6
km
34 Vincent Glimmerveen 0:24:10
17 Jan Verhoeven
0:28:17
59 Rene Klarenbeek
0:32:20
115 Ruud van Bokhorst
0:36:26
39 Anja Schimmel
0:36:45
134 Gerhard Hommels
0:37:13
80 Saskia van Dorsselaer
0:38:28
194 Bettina Kuijer
0:43:45
205 Rendolf van Hoof
0:50:56
31-12-11 Sylvestercross 9
km
83 Frank Aalten
0:39:16
105 Stan Lutz
0:40:07
118 Elmer van Krimpen 0:40:28
276 Erik Keijzer
0:44:12
306 Piet Groeneveld
0:45:03
322 Mark van Wees
0:45:28
343 Erik Bouwsma
0:45:54

23 Cornelie Peschar
369 Peter Beukers
398 Bert de Goede
419 Hans Moolhuijsen
459 Han Karsemeijer
469 Chris van de Kamp
52 Ditte Oerlemans
559 Leo Stolk
77 Marijke van Bokhorst
578 Henry Swankhuizen
0:51:01
113 Annette Klein
136 Loes Terwel
148 Joke Heijstee
150 Ella Mihaljevic
151 Caja Engelen
157 Betty de Wit
700 Hans Jonker
171 Mieke Janssen
706 Rokus van Opstal

0:46:01
0:46:31
0:47:03
0:47:27
0:48:26
0:48:38
0:48:56
0:50:29
0:50:51

0:52:35
0:53:56
0:54:43
0:54:50
0:54:53
0:55:31
0:55:56
0:56:02
0:56:11

Sta je hier niet bij of klopt je tijd
niet, stuur een briefje naar Clemens
of een mailtje naar
uitslagen.recreatie@gach.nl

Zondag 22 April 2012

5 Km | 10 Km | 1500 & 3000 Mtr Jeugd

spierenvoorspierencityrun.nl
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E & M Expres
Personenvervoer
Met speciale taxi tarieven voor
vervoer van en naar schiphol
Maartensdijk
Schiphol
Maartensdijk ––Schiphol
Hilversum
Schiphol
Hilversum ––Schiphol
Bussum
Schiphol
Bussum –– Schiphol

€! 52.50
52.50
€! 52.50
52.50
€! 52.50
52.50

Voor “gewone”
taxirittenkunt
kuntuueen
eendag
dag van
van te
te voren
voren
Voor
“gewone”taxiritten
reserveren,
nachtritten
alleen
op
aanvraag.
reserveren, nachtritten alleen op aanvraag.
Eerste 22 kilometer
kilometer !€ 7,50
7,50
Eerste
Overige kilometers
kilometers !€ 2,00
2,00 per
Overige
per kilometer
kilometer

O35 – 5771505
info@emexpres.nl

Bedrukte kleding
voor
je loopgroep?

de speciaalzaak
voor zijden bloemen
in ‘t Gooi
• Verhuur van bloemdecoraties aan bedrijven,
vraag vrijblijvend een offerte
• Verkoop aan particulieren op donderdag en
vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
• Kunstbomen en planten

Havenstraat 18c, 1211 KL Hilversum, Tel. 035-6230920.
www.meanderbloemsierkunst.nl
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Bij ThisWay kun je terecht voor
een mooi bedrukt shirt,
met logo of tekst.
Van running shirt tot t-shirt en...
ook leverbaar per stuk!

ThisWay kledingbedrukking
Pr.Frederik Hendriklaan 41, Naarden
www.thisway.nl | info@thisway.nl
035- 6560186,

REMKO’S
REUZE
LEUKE
Zondag 29 januari 2012
TelstarRabo bosloopcompetitie
Harderwijk
Website:
www.athlos.nl
Afstanden:
5 km, 10 km en 15 km 10.30 uur
1 tot 3 rondes door het Strokelbos bij Harderwijk,
leuk kleinschalig loopje.
Zondag 5 februari 2012
Midwintermarathon
Apeldoorn
Website:
www.midwintermarathon.nl
Afstanden:
18,5 km 11.30 uur,
27,5 km en 42,2 km 12.00 uur
Let op: dit jaar geen na-inschrijving op de dag zelf.
Door Apeldoorn en de bossen rondom Apeldoorn,
heuvelachtig parcours.

Zondag 12 februari 2012
35e Groet Uit Schoorl Run
Schoorl
Website:
www.groetuitschoorl.nl
Afstanden:
10 km 14.30 uur,
21,1 km en 30 km 11.00 uur.
Behoeft geen verdere toelichting, anders dan dat de
voorinschrijving sluit op 23 januari, er geen nainschrijving is en je je ChampionChip niet kunt
gebruiken; de chip is verwerkt in het startnummer.
Zondag 26 februari 2012
TelstarRabo bosloopcompetitie
Harderwijk
Website:
www.athlos.nl
Afstanden:
5 km, 10 km en 15 km 10.30 uur
1 tot 3 rondes door het Strokelbos bij Harderwijk,
leuk kleinschalig loopje.

AGENDA 2012
04-03
11-03
22-04

Trappenbergloop
City Pier City Loop
Spieren voor Spieren City Run

Informatie van de site van de Midwintermarathon
Chiphuur, gele en groene chip
In tegenstelling tot vorige jaren kun je dit jaar geen
chip meer huren.
Je kunt kiezen uit twee soorten koopchips: de oude
vertrouwde gele chip en de nieuwe groene chip.
De groene chip is een nieuw
chipconcept op basis van de
vertrouwde MyLaps
ChampionChip techniek. Je
kunt met deze chip tegen
een geringe vergoeding
lopen bij veel andere wedstrijden in Nederland.
Een gele chip kost € 28,- in
aanschaf en is bij gebruik
gratis. De gele chip kan
wereldwijd gebruikt worden
bij wedstrijden en op
ChampionChip TimePoints.
Een groene chip kost € 4,- en
bij gebruik betaal je een
gebruikersfee. De groene
chip is alleen te gebruiken
bij wedstrijden in Nederland
en op ChampionChip
TimePoints in Nederland.
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GAC
BAANATLETIEK
COÖRDINATOREN EN HOOFDTRAINERS
leeftijds
grens

groep
SPECIALISATIE MEERKAMP - SPRINT/HORDEN - SPRINGEN
Coördinator
Meerkamp/Springen 1

va 1995

Meerkamp/Springen 2

va 1999

Sprint-Horden
Sprint-Springen-Meerkamp

va 1997
2000

SPECIALISATIE WERPEN
Coördinator
Werpen 1
Werpen 2
Kogelslingeren
SPECIALISATIE LOPEN
Coördinator
MiLa kort
MiLa midden en lang
MiLa lang Masters
MiLa jong
ALLROUND MASTERS - SENIOREN - JUNIOREN AB
Coördinator
Masters
Senioren
Junioren AB
ALLROUND JUNIOREN CD
Coördinator
Junioren C 2e jaars
Junioren C 1e jaars
Jongens Junioren D 2e jaars
Meisjes Junioren D 2e jaars
Jongens Junioren D 1e jaars
Meisjes Junioren D 1e jaars
ALLROUND JEUGD - A ATLETIEK
Coördinator
Jongens Pupillen A 2e jaars
Meisjes Pupillen A 2e jaars
Jongens Pupillen A 1e jaars
Meisjes Pupillen A 1e jaars
Jongens Pupillen B
Meisjes Pupillen B
Jongens Pupillen C
Meisjes Pupillen C
Jongens en Meisjes Pupillen D
Jongens en Meisjes Pupillen E
A Atletiek (verstandelijke beperking)

(hoofd-)trainer

e-mail

telefoon

Niels Alofsen
Niels Alofsen
Janet Hulshof
Jan Willem van Henten
Adri van der Zon
Raymond Mahler
Niels Alofsen
Bernd Koperdraad

nielsalofsen@gmail.com
nielsalofsen@gmail.com
aniracus@hotmail.com
jw_henten@hotmail.com
a.vanderzon@casema.nl
wayman@xs4all.nl
nielsalofsen@gmail.com
bernd_ajax@hotmail.com

06
06
06
06
06
06
06

va 1996
va 1999
va 1998

Adrie Rossen
Adrie Rossen
Roland Henriquez
Ingrid van Dijk

rossendejong@gmail.com
rossendejong@gmail.com
rhenriquez@hotmail.com
ingrid.gach@kpnmail.nl

06 20009696
06 20009696
035 6914012

va
va
va
va

1995
1992
1986
1999

Michiel Löschner
Michiel Löschner
Siebe Turksma
Frans Looijer
Dik Zeldenrijk

michielloschner@gmail.com
michielloschner@gmail.com
siebe.turksma@chello.nl
anitaphilipsen@hetnet.nl
dzeldenrijk@freeler.nl

06 28723083
06 28723083
06 53552241

va 1986
va 1992
va 1996

Regillio Muntslag
Cees Jägers
Tom Heinis
Regillio Muntslag

zilverboy_22@hotmail.com
email via: veldmeijer39@zonnet.nl
tom.heinis@givaudan.com
zilverboy_22@hotmail.com

06 24151351
035 6850932
06 53295277

Jos Koekkoek
Ronald Blankenzee
Jos Koekkoek
Stéphane Wienneke
Richard van Delft
Marianne Bruininks
Richard van Delft

J.Koekkoek2@kpnplanet.nl
ronald.blankenzee@live.nl
J.Koekkoek2@kpnplanet.nl
nbrovsky@wanadoo.nl
richardvandelft@hotmail.com
jantje_40@hotmail.com
richardvandelft@hotmail.com

035 6563998

1997
1998
1999
1999
2000
2000

2001
2001
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2005
2006
divers

John Dankers
Ellen Hoogervorst
Christine Toonstra
Thomas Mijnhout
Marianne Boelee
Tom Dankers
Yari van der Linden
Nelleke Dankers
Ronald Feijen
Marco Brouwer
John Dankers
Martin de Vor

jtc@gach.nl
ellen_hoo@hotmail.com
toonstra-hilberts@zonnet.nl
thomasmijnhout@gmail.com
mboelee@upcmail.nl
snelheidsduivels@hotmail.com
Yari_ajax@live.nl
joh.dankers@planet.nl
defeijens@hotmail.com
marcobrouwer70@hotmail.com
jtc@gach.nl
m.devor@hi.nl

INFORMATIE

GACJEUGDATLETIEK
Voor actuele gegevens met betrekking tot:
• jeugdactiviteiten - kalender • trainingstijden • jeugdtrainer gegevens
• wedstrijdverslagen • inschrijfbriefjes • chronologen

surfnaar:
WWW.GACH.NL/JEUGD
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41375275
41375275
49137719
16134720
11435729
30221828
41375275

035 5823212

INDOOR
DRONTEN
WOENSDAG 28 DECEMBER 2011, JONGENS PUP A1

In de kerstvakantie op een (atletiek)woensdag gezellig naar Dronten.
De wedstrijd begon om 9.30 uur, dus vroeg van huis. Tobias zat eerst
nog een beetje slaperig achterin naast Rob, maar Rob kwebbelde hem
wel wakker. Toen we bij de Dokhallen aankwamen zagen we Koen al
huppelen en Niels en Martijn waren er ook al. Trainer Thomas was er
ook. Hij had de startnummers al gehaald en ging met de jongens
inlopen.
Als 1e onderdeel was de 30m sprint. Deze eindigde met een dikke mat
tegen de muur, want de zaal was niet langer. Deze afstand was nieuw
dus we konden niet vergelijken met eerder gelopen tijden. Tobias liep
5.57, Koen 5.94, Niels 6.04 en Rob 6.30. Toen hadden ze even pauze
voor het volgende onderdeel, hoogspringen. Niels en Rob zagen daar
wel een beetje tegenop, ondanks dat Thomas de afgelopen weken
extra geoefend had hierop. Koen vindt het niet zijn beste onderdeel,
maar zowel Tobias als Koen sprongen 1.05, waarbij Koen hierbij een pr
scoort. Rob sprong uiteindelijk een pr met 1.00m, nadat hij bij 0.95 twijfelde of hij wel door zou gaan. In totaal had iedere atleet maar 8 sprongen. Niels is geëindigd op 90 cm, waarbij hij toch weer hoger kwam
dan bij de clubkampioenschappen.
Als laatste onderdeel was kogelstoten aan de beurt. Hierbij scoorden
jullie de meeste pr's. Tobias 6.85, Koen 5.47, Niels 6.05 en Rob 5.01.
In de totaaltelling eindigde Tobias op plaats 5 met 1332 punten, Koen
13e met 1152 punten, Niels 18e met 1055 punten en Rob 21e met 1003
punten. Mooie scores hoor. Jullie kregen allemaal een prestatiekaart en
een gymtasje van de sponsor.
Toen wij weggingen moest Martijn (JJD1) alleen nog kogelstoten. De
30m sprint had hij in 6.79 gelopen en bij hoog had hij een pr met
1.00m. Deze stond al vanaf jpB, dus hij was heel blij. We hebben ook
hard voor hem geklapt. Bij kogel moest hij met 3kg en hij stootte 4.06.
Martijn werd 29e met 637 punten.
Thomas, hartelijk dank voor je aanwezigheid als trainer. Dankzij jou,
konden wij als moeders ook eens bijkletsen.
Nelleke Dankers
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PUPILLEN SINTERKLAASFEEST
ZATERDAG 3 DECEMBER 2011

Wat een regen 's
ochtends bij de
Sinterklaasloop voor
de recreanten en wat
een mazzel hebben wij
's middags bij het
opbouwen van het
spelcircuit. Droog en af
en toe zon!

Geen sneeuw dit jaar. Met 95 atleten, verdeeld over elf groepen, gingen ze van
start om zoveel mogelijk punten te scoren bij de twaalf sint-spelonderdelen.
Uiteraard kwamen de Pieten langs om te hinderen of pepernoten uit te delen.
Rond 15.30 uur ging het feest in de kantine beginnen. Eerst een broodje knakworst,
want na al dat sporten krijg je natuurlijk trek.
Toen kwam de Sint op bezoek met al zijn pieten. Een aantal kinderen werd naar
voren geroepen en daar wist de Sint wel wat over te vertellen of te vragen.
Antwoorden moest met ja Sinterklaas in plaats van alleen met ja. De tweelingpieten gingen nog een dansje
doen met de kinderen en af
en toe moest er gezongen
worden. Ook door de nieuwe
trainers met hun kinderen.
Hoofdpiet was ook nog jarig
vandaag, dus lang zal hij
leven klonk uit volle borst.
Toen was het alweer tijd voor
het beste Sintgedicht:
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Babe
was, kreeg ieder kind een
cadeautje uit de zak, uitgereikt door de eigen
(hoofd)trainers. Na het uitpakken was het tijd om naar
huis te gaan.
Nelleke Dankers
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VERJAARDAGEN
januari
14
Ilse Hengeveld
14
Jenny Wildeman
17
Berend-jan Koster
19
Lucas Knecht
21
Senna van der Geest
22
Clint van de Pas
22
Nora Overhuijs
22
Marcella
Sterkenburg
22
Luca Bos
23
Max Innikel
23
Marjolein Schelfhout
24
Wieke van Kaam
25
Quentin Kema
25
Anke Groot
27
F.A.R. Stoop

1
1
1
6
8
8
8
9
11
11
12
12
12
13
14
15
17
17
17
18
19
19
21
21
22
22
27

1
3

februari
Niels de Boer
David Elzinga
Frank Weekamp
Max Defize
Joep Borninkhof
Matthijs Jansma
Xanthe Buruma
Yaran Wienneke
Ernst de Vries
Nynke Maingay
Puck Harms
Thomas Romagnoli
Casper Feldbrugge
Olivier van Kalken
Eva Kuipers
Bram van der Laan
Danny van Luijk
Aafke Roelofs
Meis Huibers
Gavin Hulsman
Ruby van Soest
Mila van Schie
Helen Jager
Scott Morrison
Laurens Prins
Anne Steenbeek
Manus Keijser
maart
Boy Wassenaar
Sarah Loewy

25

UITSLAGEN
13-11-2071BAV Wintercup 1e wedstrijd
Baarn
J.C.
3500 meter
9 Jelte ter Braake
13,38.0
J.D.
1800 meter
8 Siem ter Braake
7,06.0
9 Thijs Knecht
7,07.0
19 Skip Renders
7,47.0
32 Martijn de Boer
8,45.0
J.pup.A.1eJ.
1480 meter
3 Tobias van Ee
4,52.0
4 Olivier Voschezang
4,53.0
8 Rob Dankers
6,07.0
14 Niels de Boer
5,47.0
15 Lucas Knecht
5,49.0
J.pup.A.2eJ.
1800 meter
10 Boyke Baeten
7,07.0
J.pup.C.
1480 meter
Robin Pos
4,11.0
Jente Faber
4,54.0
M.C.
1800 meter
2 Isa van Delft
7,06.0
M.C.
3500 meter
5 Jeltje Heuperman
14,35.0
M.pup.A.2eJ.
1800 meter
5 Otte Wienese
7,23.0
11 Rosan de Bie
8,23.0
M.pup.B.
1480 meter
1 Carlijn de Bie
5,18.0
4 Iris de Bie
5,42.0
M.pup.C.
1480 meter
1 Caroline Bos
5,47.0
26-11-201 Indoor Phanos
Amsterdam
J.C.
60 m.h.
1 Thijs Mijnhout
11,53 423
J.C.
60 meter
2 Matthias van Scherpenzeel
9,06 537
3 Thijs Mijnhout
8,67 614
J.C.
Verspringen
1 Matthias van Scherpenzeel
4,07 432
1 Thijs Mijnhout
4,53 525
M.C.
60 m.h.
2 Emma van Leest
12,27 349
M.C.
60 meter
3 Leonie Grob
9,03 543
4 Sofie van der Schoor 8,94 560
6 Linda Janmaat
9,00 549
6 Iris Oosting
11,72 153
8 Emma van Leest
9,50 459
M.C.
Kogelstoten
1 Leonie Grob
7,73 406
1 Iris Oosting
5,79 293
M.C.
Verspringen
1 Emma van Leest
3,49 316
1 Leonie Grob
4,02 422
1 Linda Janmaat
3,81 380
M.D.
60 m.h.
3 Julia van Delft
11,41 435
4 Anja Bekema
12,82 300
26

5 Mauve Bos
12,57 322
M.D.
60 meter
3 Mauve Bos
9,65 434
3 Sally Harbiye
10,05 370
7 Julia van Delft
9,03 543
10 Marloes Voorneveld 10,31 332
10 Sterre Weber
8,95 558
M.D.
Kogelstoten
1 Anja Bekema
4,88 233
1 Mauve Bos
6,21 319
1 Sally Harbiye
5,82 295
1 Marloes Voorneveld 7,11 372
M.D.
Verspringen
1 Julia van Delft
4,16 450
1 Anja Bekema
3,45 308
1 Sterre Weber
3,69 356
1 Mauve Bos
3,79 376
1 Marloes Voorneveld 3,09 236
4-12-2011 Motferlandrun
s Heerenberg
M.pup.A.2eJ.
1000 meter
9 Rosan de Bie
4,27.0
M.pup.B.
1000 meter
1 Carlijn de Bie
4,08.0
6 Iris de Bie
4,23.0
11-12-201 AV Hylas Indoor
Alkmaar
M.D.
1000 meter
3 Julia van Delft
3,42.34 406
13 Wieke van Kaam
4,02.27 304
20 Flore Glimmerveen 4,26.03 202
M.D.
60 m.h.
18 Wieke van Kaam 13,37
255
M.D.
60 meter
Flore Glimmerveen 10,07
367
Wieke van Kaam
9,52
455
Luna Scheffer
9,28
497
M.D.
Hoogspringen
6 Flore Glimmerveen
1,25 426
M.D. 0
60 m.h.
Julia van Delft
11,94 381
M.D. 0
60 meter
Julia van Delft
9,24 504
M.D. 1/2
60 meter
Julia van Delft
9,27 499
M.D. 14
1000 meter
14 Luna Scheffer
4,04.99
291
M.D. 7
60 m.h.
7 Luna Scheffer
12,35 342
M.D. finale
60 m.h.
3 Julia van Delft
11,45 431
M.D. finale
60 meter
6 Julia van Delft
9,32 490
11-12-201 BAV Wintercup 2e wedstrijd Baarn
J.C.
3500 meter
Jelte ter Braake
13,24.0
Marius Messemaker
12,13.0
Quentin Kema
13,24.0
J.D.
1800 meter
Denilson Kleintjes
6,38.0
Skip Renders
8,14.0

Martijn de Boer
8,37.0
Siem ter Braake
6,56.0
7 Thijs Knecht
7,10.0
J.pup.A.1eJ.
1480 meter
13 Niels de Boer
5,50.0
14 Lucas Knecht
5,53.0
J.pup.A.1eJ.
1800 meter
4 Olivier Voschezang
5,10.0
M.C.
3500 meter
Jeltje Heuperman
14,42.0
M.D.
1800 meter
Eden Göbbels
7,57.0
M.pup.A.2eJ.
1800 meter
2 Otte Wienese
7,11.0
M.pup.B.
1480 meter
1 Carlijn de Bie
5,25.0
7 Iris de Bie
6,04.0
M.pup.C.
1480 meter
1 Caroline Bos
5,53.0
23-12-201Indoor U-Track/Phoenix
Utrecht
J.C.
50 m.h.
1 Antonio van den Heuvel
7,81
744
3 Boris Schram
8,89 557
4 Aldo Vree
7,87 732
4 Yaran Wienneke
9,86 425
J.C.
50 meter
1 Antonio van den Heuvel 6,66
823
1 Aldo Vree
6,79 786
2 Boris Schram
7,65 569
J.C.
60 meter
2 Antonio van den Heuvel
7,81
809
2 Aldo Vree
7,82 806
3 Boris Schram
9,05 539
5 Yaran Wienneke
9,40 476
J.C.
Polsstokhoog
14 Antonio van den Heuvel 2,43
553
16 Yaran Wienneke
2,33 528
M.C.
50 m.h.
2 Jolijn van Dijk
8,76 577
M.C.
50 meter
3 Jolijn van Dijk
7,29 654
M.C.
60 meter
1 Jolijn van Dijk
8,62 624
26-12-201Kerstloop sGraveland
sGraveland
J.D.
2200 meter
1 Martijn Mur
10,90.0
8 Thijs Baaij
11,36.0
J.pup.B.
2200 meter
4 Casper Mur
10,20.0
M.D.
2200 meter
1 Wieke van Kaam
8,56.0
M.pup.A.1eJ.
2200 meter
3 Danique Eijsbouts
9,47.0
31-12-201 Sylverstercross Soest
J.B.
4000 meter
17 Melle Albada
15,24.0
24 Bart van Manen
15,44.0

36 Jelle Jansen
16,33.0
J.D.
2000 meter
13 Hielke Hilberts
8,42.0
29 Olaf van de Pavert 10,51.0
30 Martijn de Boer
10,58.0
34 Skip Renders
11,12.0
J.pup.A.1eJ.
1200 meter
10 Olivier Voschezang
5,41.0
25 Niels de Boer
6,38.0
M.D.
2000 meter
39 Rosanne van Ee
12,04.0
M.mini pup.
1200 meter
4 Lianne Wuring
7,05.0
M.pup.A.1eJ.
1200 meter
31 Danique Eijsbouts
7,02.0
M.pup.A.2eJ.
1200 meter
8 Otte Wienese
5,51.0
17 Sanne Hilberts
6,21.0
21 Rosan de Bie
6,35.0
M.pup.B.
1200 meter
1 Carlijn de Bie
6,09.0
8 Iris de Bie
6,53.0

HOE KAN
DAT NOU,
MIJN
UITSLAG
STAAT ER
NIET BIJ?
Deze vraag is mij afgelopen periode een paar keer gesteld. Hierbij
het antwoord.
Bij de meeste wedstrijden schrijf
ik zelf de mensen in en zo kom ik
ook aan de uitslagen.
Maar er zijn ook wedstrijden waar
ik niets van weet en deze uitslagen worden niet verwerkt.
Ook zijn er wedstrijden waar de
uitslagen in een vreemd bestand
worden afgedrukt.Dan zou ik alle
uitslagen stuk voor stuk moeten
nakijken of het een lid van de
GAC is. Dat is te veel werk en ik
krijg dan de uitslagen van ouders
of trainers (dit gebeurde onlangs
met de BAV-wintercup).
Gelukkig kan ik de meeste bestanden lezen en ze dan digitaal naast
het ledenbestand leggen en zo
rollen alle uitslagen er automatisch uit.
Wat te doen als je uitslag er niet
bijstaat. Gewoon een mailtje naar
uitslagen.jeugd@gach.nl
Clemens van Wilgenburg

13-11-2011Herfstindoor Hellas pupillen
J.pup.A.1e
60 meter Verspringen Kogelstoten Totaal
3 Tobias van Ee
9,70 526 3,73 464
5,95 403
1393
7 Koen Duikersloot
10,85 358 3,34 386
5,71 388
1132
J.pup.A.2e
60 meterVerspringenKogelstoten Totaal
10 Bram van der Laan 10,44 413 3,52 422
8,16 530
1365
14 Quinten Feijen
10,29 435 3,44 406
6,29 424
1265
J.pup.B.
50 meter Hoogspringen Kogelstoten Totaal
7 Max Veldhuizen
8,95 421 0,95 306
4,12 279
1006
11 Flo van Raalte
9,22 378 0,90 269
4,27 290
937
12 Laurens Prins
9,10 396 0,85 232
4,52 308
936
M.pup.B.
50 meterHoogspringenKogelstoten
Totaal
2 Carlijn de Bie
8,91 427 0,95 306
4,94 337
1070
8 Iris de Bie
9,53 332 0,85 232
3,64 241
805
17-12-2011Kerstboommeerkamp
J.C.
60 meter Hoogspringen Kogelstoten Totaal
2 Antonio van den Heuvel7,68 842 1,60 702
9,88 517
2061
4 Aldo Vree
7,78 816 1,60 702
8,27 435
1953
15 Boris Schram
8,83 582 1,50 623
7,75 408
1613
21 David Wolfrat
8,87 574
1,35 499
5,57 279
1352
23 Yaran Wienneke
9,14 523 1,30 462
6,16 316
1301
J.D. 2eJ.
60 meter Verspringen Kogelstoten Totaal
2 Denilson Kleintjes
8,51 647 4,92 605
10,48 545
1797
7 Siem ter Braake
9,44 469 4,23 464
6,14 315
1248
10 Cirrus Nebbeling
9,37 481 4,34 486
8,62 454
1421
15 Siebe Heuperman
9,33 488 4,13 444
6,61 343
1275
16 Joep Borninkhof
9,19 513 4,31 480
5,54 277
1270
19 Stephan Kok
9,68 429 3,49 316
5,71 288
1033
20 Clint van de Pas
10,00 378 3,59 336
6,21 319
1033
21 Max Defize
9,92 390 4,06 430
5,79 293
1113
26 Skip Renders
9,69 427 3,37 292
5,24 257
976
28 Patrick Feijen
10,29 335 3,38 294
5,70 287
916
29 Jeb Stam
10,95 245 3,22 262
4,04 172
679
J.pup.A.1e
60 meter Hoogspringen Kogelstoten Totaal
5 Tobias van Ee
9,56 549 1,05 379
6,54 439
1367
14 Koen Duikersloot
10,36 425 0,95 306
5,52 376
1107
J.pup.A.2e
60 meter Hoogspringen Kogelstoten Totaal
15 Bram van der Laan 10,43 415 1,15 452
7,56 497
1364
19 Quinten Feijen
10,21 446 1,05 379
6,12 413
1238
J.pup.B.
50 meter Hoogspringen Kogelstoten Totaal
20 Sem den Adel
9,98 270 0,95 306
4,53 308
884
29 Jasper Schipper
10,29 230 0,80 196
4,53 308
734
M.C.
60 meter Hoogspringen Kogelstoten Totaal
11 Jolijn van Dijk
8,66 616 1,45 582
6,93 362
1560
23 Aafke Roelofs
9,53 454 1,40 541
7,41 389
1384
24 Luca Bos
9,02 545 1,30 462
6,74 351
1358
27 Dieuwertje Kok
9,62 439 1,20 389
8,59 452
1280
M.D. 1eJ.
60 meter Verspringen
Kogelstoten Totaal
6 Julia van Delft
9,08 534 4,19 456
6,61 343
1333
19 Rosanne van Ee
10,25 341 3,43 304
6,70 348
993
20 Marieke van der Laan 10,42 316 3,08 234
7,72 406
956
22 Linde Buruma
10,14 357 3,30 278
5,70 287
922
M.pup.A.1
60 meter Verspringen
Kogelstoten Totaal
4 Puck Harms
9,70 526 3,93 504
5,19 354
1384
20 Xanthe Buruma
10,69 379 3,19 356
4,76 325
1060
25 Sophie Besselaar
10,96 343 2,90 298
4,78 326
967
32 Danique Eijsbouts
11,19 315 2,79 276
3,45 226
817
M.pup.A.2
60 meter Verspringen
Kogelstoten Totaal
3 Otte Wienese
9,38 580 4,11 540
7,47 492
1612
8 Fleur Keijzer
9,62 539 4,01 520
5,22 356
1415
30 Rosan de Bie
10,70 377 3,03 324
5,43 370
1071
M.pup.B.
50 meter Hoogspringen Kogelstoten Totaal
1 Carlijn de Bie
8,96 419
1,05 379
4,73 323
1121
28-12-2011
3e Solana Atletiek Indoor
J.D. 1eJ.
30 meter Hoogspringen Kogelstoten Totaal
29 Martijn de Boer
6,79 221 1,00 242
4,06 174
637
27

J.pup.A.1e
5 Tobias van Ee
5 Koen Duikersloot
18 Niels de Boer
21 Rob Dankers

30 meter Hoogspringen
5,57 596 1,05 379
5,94 501
1,05 379
6,04 477 0,90 269
6,30 419
1,00 342

Kogelstoten
6,85 457
5,47 372
6,05 409
5,01 342

Totaal
1432
1252
1155
1103

2E PUPILLEN
CROSSCOMPETITIE BUSSUM

7 JANUARI 2012,
JONGENS PUP C

Jammer dat de cross in de schoolvakantie valt. Toch nog 13 deelnemers van
de GAC bij de jongens pup C. Voor Floris (nog maar net lid) en Rune hun
eerste wedstrijd vandaag.
Jullie waren allemaal lekker op tijd aanwezig. Tijdens het inlopen konden we
de overige atleten aanmoedigen en zelf meteen het parcours verkennen.
Ook het nemen van de groepsfoto ontbrak niet. Voor de start moesten een
paar jongens (van de zenuwen?) nog even plassen tegen een boom.
Dat is lekker makkelijk in het bos.
Dan het startschot. Jullie vliegen weg. Gelukkig blijft Rens dit keer overeind.
Al snel komen jullie door voor de 2e ronde van 500m en dan richting finish.
Rens gaat als 1e van de GAC over de finish op plaats 7 in 4.39, gevolgd door
Roman op plek 8 in 4.43. Ik hoorde achteraf van de ouders van Rens en
Roman dat ze zo zenuwachtig waren wie van de twee nou voorop zou
eindigen. Bij Roman ligt natuurlijk een druk op zijn schouders, omdat hij
vorig jaar clubkampioen bij de cross was. Rens had de pech vorige wedstrijd
bij de start te vallen. Een beetje wedstrijdspanning is niet erg hoor, daar
hebben jullie allemaal last van.
Robin had in de vakantie een groot stuk (10km toch?) over het strand gehold
en eindigde op een mooie 10e plaats. Dan dicht op elkaar Max (13e), Rafael
(14e), Tom (15e), Dennis (16e) en Manus 17e. Dani (19e) en Lucas van der H.
(22e) lopen ook in elkaars buurt en dan komt Florian op plek 27.
Rune liep de 1e ronde nog met muts op en zag volgens mij niet zo goed,
omdat de muts ook over zijn ogen zat. De laatste meters had de fietser die
achterop reed zijn muts vastgehouden en met een mooie eindsprint ging
Rune als hekkensluiter op plaats 28 over de finish. Goed gedaan hoor
¡ allemaal! Na de finish kreeg iedereen een welverdiend vaantje.
Op naar de volgende cross op 11 februari a.s.
Nelleke Dankers
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ATLETIEK TEAM
Atletiek manager en voorzitter
Peter Koperdraad
peterkoperdraad@gach.nl
Voorzitter TC
Coen Hulsman
coen@hulsman.nl
Jeugdcoördinator
John Dankers
john.dankers@ahold.nl
Coördinator allroundgroepen
Wouter Stiekema
wouter@wstiekema.nl
Voorzitter Wedstrijd Organisatie Commissie
Aswin Jägers
ajagers@gmail.com
Afgevaardigde bestuur
Maarten Broek
maarten-bestuur@gach.nl
FACILITAIR MANAGER
dickindenberken@gach.nl
Dick in den Berken
06-51557784
VERTROUWENSPERSOON
vertrouwenspersoon@gach.nl
Helene Heckman
035-6247979
LEDENADMINISTRATIE
ledenadministratie@gach.nl
Chris van de Kamp
Chrysantenstraat 13 035-6215516
1214 BK Hilversum
Betalingen
Postbank 284190 t.n.v. GAC Hilversum
REDACTIE CLUBBLAD
Eindredactie
Carla van Lingen
Opmaak
Ron Meijer
leden
Frank Aalten
Lineke Braspenning
Frans van der Kroon
Henk Ockeloen
Siebe Turksma
Jan Dirk Vos
Reuzeleuke loopjes
Remko Groot
Advertenties clubblad
Frank Aalten
Remko Groot
WEBSITE:
Web content manager
Mirjam Koersen

clubblad@gach.nl
035-6243909
035-6850719

ONDERHOUDSGROEP CLUBHUIS EN BAAN
Voorzitter
Cor van Asselt
035-6854765
Leden
Dries Bijaard
035-6561102
Dick van Gessel
06-55910548
Dick in den Berken
06-51557784 dickindenberken@gach.nl
Jos Koekoek
035-6563998
Henk van der Kolk
035-6858828
Wim Lam
035-6851926
Koos Lammers
035-6832654
Niek Vogel
035-6243662
COMMISSIE SPONSORING
Helaas geen leden
Sponsorborden
Dick in den Berken
035-6945316

Sponsoring@gach.nl
berken9@kpnplanet.nl

COMMISSIE WEDSTRIJDATLETIEK
cwa@gach.nl
Voorzitter
Thomas Mijnhout
0638361941
Secretaris
Michiel van Voorthuijsen
0653924500
Penningmeester
Harry Bontje
06-21942724
Rekening nr: 61.91.90.604 t.n.v.H.Bontje Hilversum
Leden
Anne Baar
0649793450
Wendy Vet
0617192981
Jelmer van Spellen
0615247384
Daniel van Scherpenzeel
0611528098
Nijs Wienese
0651442099
Myrte Gorris
0643961996
Lori Wingelaar
0638115240

WIE-WAT-WAAR

BESTUUR
bestuur@gach.nl
Voorzitter
Eric Bouwmeester
035-6241353 / 06-51073610
PC Hooftweg 18
1217 RJ Hilversum
voorzitter@gach.nl
Secretaris
Joke Kooiker
035-5312302
Raadhuislaan 63
3755 HB Eemnes
secretaris@gach.nl
Penningmeester
Barbara Majoor
0346-212965
Prinsenlaan 1
3738 VE Maartensdijk
penningmeester@gach.nl
Leden
Maarten Broek
vice-voorzitter
06-45328085 maarten-bestuur@gach.nl
Remko Groot
2de penningmeester 035-7728914
remko-bestuur@gach.nl
André Verweij
2de secretaris
035-6854460
andre-bestuur@gach.nl
Henny Vos
035-6857562
henny-bestuur@gach.nl
algemeen (beheer/kantine)
Carla van Lingen
035-6243909
carla-bestuur@gach.nl
algemeen (communicatie)

EVENEMENT: ARENA GAMES
Voorzitter
Aswin Jägers
06-19776413
aswin@arenagames.nl
Secretaris
Ewald Koekoek
06-13903462
ewald@arenagames.nl
Penningmeester
Arjan van Harn
06-13233897
arjan@arenagames.nl
Atletenveld
Arjan van Harn
06-13233897
arjan@arenagames.nl
Baan/materiaal
Jos Koekkoek
jos@arenagames.nl
Sponsoring
Alle Koperdraad
06-53340853
alle@arenagames.nl
Wendy Vet
06-17192981
wendy@arenagames.nl
Pers en Communicatie
Ferdy Cornelissen
06-44595386
ferdy@arenagames.nl
Wedstrijdsecretariaat
Maarten Broek
wedstrijdsecretariaat@arenagames.nl

info@starttofinish.nl

035-6280992
035-6216291
035-6832999
035-5252654
06 53442241
035-6246106
035-7728914

remko2110@hotmail.com

035-6280992
035-7728914
COMMUNICATIE@GACH.NL

BEHEERGROEP CLUBHUIS EN BAAN
Voorzitter
Cor van Asselt
035-6854765
corvanasselt@hetnet.nl
Secretaris
Aswin Jägers
06-19776413
ajagers@gmail.com
Penningmeester
Henk Bakker
hwcbakker@gmail.com
Leden
Dick in den Berken
06-51557784 dickindenberken@gach.nl
Henny Vos
035-6857562
henny-bestuur@gach.nl
RESERVERINGEN CLUBHUIS EN BAAN
Hans Veldmeijer
035-6247095

reserveren@gach.nl

EVENEMENT: MAPLE LEAF CROSS INFO@MAPLELEAFCROSS.NL
voorzitter
Gré Imbos
035-6834428
secretaris
Niesje Venema
035-6242888
penningmeester
Koos van den Wijngaard
0356240284
wedstrijdsecretaris
Dina Weening
035-6856060
coördinator vrijwil.
Gré Imbos
035-6834428
parcoursbouwer
Jack van den Wijngaard
0356212396
materiaalmedewerker Gerard Demmers
0294-261666
Publicist persberichten: Hedwig van Lier
035-6941029
atletenmedewerker
Wim Ockhuysen w.ockhuysen@hetnet.nl
speaker
Ko Schaapherder
06-52717404
EVENEMENT: SPIEREN VOOR SPIEREN CITY RUN
Dick Slootbeek 06-51845835 bestuur@spierenvoorspierencityrun.nl
TECHNISCHE COMMISSIE
tc@gach.nl
Voorzitter
Coen Hulsman
035-6220133
coen@hulsman.nl
Secretaris
Maarten Broek
maarten-bestuur@gach.nl
penningmeester
Marc van Veen
035-6838847
marc@gach.nl
materiaalbeheer
Aswin Jägers
06-19776413
ajagers@gmail.com
clubrecords
Arjan van Harn
06 13233897
clubrecords@gach.nl
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Ranglijsten
Michiel van Voorthuijzen
ranglijsten@gach.nl
BAAN- EN JEUGDATLETIEK (JTC)
voor contactgegevens trainers zie elders in dit blad
WEDSTRIJDORGANISATIE COMMISSIE
WOC@GACH.NL
Voorzitter
Aswin Jägers,
ajagers@gmail.com
Secretaris
Vacature
Jurycoordinator
Vacature
Secretariaat thuis (pupillen/junioren)
Bibi van der Veer,
nbovsky@wanadoo.nl
Algemeen lid
Adri Coppens,
a3coppens@gmail.com
Jan van Dijk,
jan.iet@tiscali.nl
Secretariaat uit pupillen & C/D junioren
Clemens v. Wilgenburg
035-6858072
clemens@kleemus.nl
Secretariaat uit A/B junioren, senioren en masters;
Ingrid van Dijk,
Jaap ter Haarstraat 31, 1321 LA Almere,
ingrid.gach@kpnmail.nl
KANTINECOMMISSIE
KANTINE@GACH.NL
voorzitter
Gerard van Rooij
06-27433584
secretaris
Gert Wingelaar
06-12386333
g.wingelaar@gmail.com
penningmeester
Jan Keurs
0294-410210 jankeurs47@gmail.com
Planning vrijwilligers bardienst
Cindy van der Blom 035-6857174
cindy@robencindy.com
Planning vrijwilligers bardienst evenementen
Mariëtte Krijnen
035-6852443post_voor_jet@hotmail.com
Evenementen coördinator
Claudia Bergman
06 25319742
NHCR@start2day.eu
Technische zaken
Nico v/d Lee
035-6211998
SPORT MEDISCHE COMMISSIE
Fysiotherapeut
Hans Hofman
06-21818107
Sportmasseur
Dik Zeldenrijk
035-5823212
RECREATIESPORT COMMISSIE
Voorzitter
Krijn Griffioen
035-6931015
penningmeester
Bert Noom
035-6850697
leden
Leo v.d. Berg
035-6923423
Harm Oerlemans
035-6218235
LOOPTEAM
Hardlopen
Geraldine van Bers 035-5824095
Astrid van Haaften 035-5821053
Yvonne van der Voort
Nordic Walking
Liene Malsch
035-6238328
(Sportief) Wandelen
Patrick Weening
035-6856060
Lid RSC
Krijn Griffioen
035-6931015
TRAINERS RECREATIESPORT
Hardlopen
Aalten Frank
035-6280992
Bakker Anneke
035-6219332
Bakker Gerard
035-6233561
Beijaard Ellie
035-6560108
Bers Geraldine van 035-5824095
Bikker Hans
035-6859164
Bisel Ed
035-6932382
Bleijendaal Mariëtte 06-40911093
Blom Cindy van der 035-6857174
Boer Bea de
035-6856392
Boer Marijke de
06-15362698
Bos Sandra
035-6838601
Boshuis Marion
06-38902400
Bosman Laus
035-5821691
Braspenning Lineke 035-6216291

RSC@GACH.NL
kgriffioen@gmail.com
bertnoom@planet.nl

loopteam@gach.nl

035-6218437

Broek Gerie
Bruijn Karin de
Bus Ben
Dalmeijer Erik
Debets Felix
Doorn Piet
Doornekamp Chris
Eekhof Michel
Ekelschot Mathieu
Fontaine Joost
Gasenbeek Bert
Griffioen Krijn
Groot Remko
Haaften Astrid van
Hamersveld Jaap van
Have, Paul ten
Heinink Fons
Hek Marc
Hermsen Ab
Hersbach André
Jansen Fred
Klarenbeek René
Klein Marijke van der
Klop Jacqueline
Kuijt Evelien
Langerak Mary
Lauf Ilonka
Lee Dick van der
Leeuwen Stephanie v.
Lier Hedwig van
List Bert
Majoor Barbara
Majoor Elly
Markhorst Wim
Meijer Ron
Milot Eugene
Oomen Frans
Peer Andre
Rietdijk Christine
Rijk Erwin de
Rooij Gerard van
Roos Kitty
Rusche Josine
Schaaf Cor van der
Scheer Nadine
Schimmel Anja
Slootbeek Dick
Splinter Bea
Swankhuizen Henry
Swankhuizen Nora
Terwel Wilma
Turksma Siebe
Vastenburg Elbert
Verkerk Fred
Vink Joop de
Vonk Jan
Vooren Truus van de
Voort Yvonne van der
Vijselaar Ester
Water Wil van de
Westenbrink Henk
Westenbrink Marijke
Wijs Paul de
Wilgenburg Clemens v.
Zande Paul van der

035-6912887
035-6851153
06-52090400
06-12399452
035-5318264
035-6910271
035-6853419
0591-580112
035-6831033
035-6853906
06-22759878
035-6931015
035-7728914
035-5821053
035-6918043
035-5383279
035-6280926
06-34863577
035-6859687
06-20184556
035-6838673
06-38349723
06-41393822
035-6833175
033-4321029
06-22068395
035-6850063
035-6247667
035-6248590
035-6952031
035-6982099
0346-212965
035-5310748
033-4321029
035-6850719
035-6859747
035-7722571
035-6248972
035-6212237
035-7724616
035-6852316
035-6830208
035-5382870
035-6833062
06-22464686
035-6835525
035-6218063
035-6915632
035-6550709
035-6550709
035-5318264
035-7721909
035-6852277
035-7726150
035-6851666
035-5821546
035-6282240
035-6218437
035-6024480
035-6213804
035-6230789
035-6230789
06-22235598
035-6858072
035-6235325

Sportief wandelen / nordic walking
Beer de Diny
035-6246050
Furster Andries
035-6857964
Haverkort Fonnie
035-6917406
Heinis Wim
035-6245394
Linden Wim van der 035-6854722
Malsch Liene
035-6238328
Prins Jaap
035-6218866
Reumer Stien
035-6916445
Schipper Lia
035-6245051
Schouten Ina
035-6832564
Timmer Trijntje
035-5821215
Verheul Ad
035-6240781
Weening Patrick
035-6856060

UITSLAGEN VOOR CLUBBLAD EN INTERNET
jeugdatletiek
Clemens v. Wilgenburg
035-6858072
uitslagen.jeugd@gach.nl
recreatiesport
Clemens v.Wilgenburg
035-6858072
uitslagen.recreatie@gach.nl
wedstrijdatletiek - website
Marc van Veen
uitslagen.wedstrijd@gach.nl
wedstrijd lange afstand
Paul van der Zande
p.a.m.vanderzande@uu.nl
juniorenA/B, senioren en veteranen - clubblad
Ilona Mulder
a.anten@versatel.nl
uitslagen voor pers/media
VACATURE
uitslagen.wedstrijd@gach.nl
Clubhuis GAC Arenapark1, Arena 103, 1213 NZ Hilversum
Telefoon Clubhuis: 035-6856380
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FURSTER van TELLINGEN
s Binnen- en buitenschilderwerk
s Behang en alle soorten wandafwerking
s Meerjaren-onderhoudsplan
s Isolatie- en veiligheidsglas
voor:

w w w. f v t s c h i l d e r s . n l

GLAS - SPIEGELS
ISOLATIEGLAS
GLAS-IN-LOOD
GLASREPARATIES

Tel. (035) 623 18 91 - Ind.terrein Nwe Havenweg - Hilversum
naast Gamma
Larenseweg 137, Hilversum
Tel. (035) 685 55 56

De smaak die vroeger zo gewoon was.
H u d s o n d r e e f 3 8 - 3 5 6 5 AV U t r e c h t
info@zeldenrijksnacks.nl

T E G E L Z E T B E D R I J F

Peter Philipsen & Zn. v.o.f
Ron Meijer
Prof. de Jongstraat 17

COMPLETE BADKAMER
INSTALLATIE
EN AL UW TEGELWERK.
OOK VOOR AANLEG
VAN VLOERVERWARMING

1221 HX

Hilversum

035 - 68 507 19
info@starttofinish.nl
w w w. s t a r t t o f i n i s h . n l

TELEFOON
Peter: 06 - 533 949 46
Dennis: 06 - 543 154 51
Lambikstraat 24 | 1336 MB Almere
email: peterphilipsen@planet.nl

G r a f i s c h

c o m p l e e t

Drukkerij Slootbeek v.o.f.
Bezoekadres: Franciscusweg 233, 1216 SG Hilversum
Postadres: Boreelstraat 15, 1215 GB Hilversum
035 621 42 96
06 553 00 673
info@drukkerijslootbeek.nl
www.drukkerijslootbeek.nl
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