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Het wordt vroeger donker. Op de baan, in het bos. “Volgende week de
hesjes niet vergeten”, hoorde ik twee recreatielopers tegen elkaar zeggen. Ik moest een opkomende somberheid onderdrukken.
De zomer zit erop en dat geldt (bijna) ook voor het wedstrijdseizoen.
Een recordaantal van 57 GAC pupillen deed op 11 september mee aan
de finale van de nationale pupillencompetitie. Al onze ploegen haalden
het podium! En op dezelfde dag werden de D junioren voor het eerst in
de geschiedenis kampioen in de 1e divisie. Gefeliciteerd met dit fantastische resultaat!
Voor de topatleten werd het seizoenseinde gemarkeerd door de Arena
Games, een dag later. De laatste wedstrijd uit het nationale Spar
Baancircuit waarin we een sterk deelnemersveld in ons stadion konden
begroeten.
Het werd een prachtige atletiekdag met mooie prestaties en een baanrecord bij het mannen-speerwerpen. De Atletiekunie- official die alle
wedstrijden beoordeelt, zei mij dat hij de Arena Games dit jaar tot de
beste van het circuit rekent. Een groot compliment voor het organisatieteam onder leiding van Aswin Jagers. Mooi om te zien, hoe onze
jonge generatie atleten/leden zo’n sterke organisatorische prestatie
neerlegt, in combinatie met onze bijna 80-jarige wedstrijdleider Jan
van Dijk, die het nu wat rustiger aan gaat doen.
De Arena Games waren dit jaar sowieso bijzonder door de opening van
de compleet gerestaureerde Dudok Tribune door wethouder Eric Boog.
GAC heeft met dit monumentale sluitstuk van het stadion een werkelijk
unieke accommodatie ter beschikking. Het bijzondere partnership tussen de gemeente Hilversum, Nike en GAC moeten we koesteren, het
vormt een belangrijke basis onder onze gezonde toekomst op het
Arena Park. De monumentale Dudok Tribune was daarvan onze
“levensverzekering” zoals Ruud van Bokhorst altijd zei. Hij heeft gelijk
gekregen, het heeft het behoud van onze accommodatie op het Arena
Park betekend. Deze levensverzekering bleek geen woekerpolis.
En dan was er de zeer verdiende en aandoenlijke hulde van Jan van
Dijk door onze eigen Sylvia Barlag, als vice-voorzitter van de
Atletiekunie. Voor de vele jaren waarin Jan binnen GAC maar ook
regionaal en landelijk als jurylid en wedstrijdleider heeft opgetreden,
kreeg hij de Unie Erespeld van de Atletiekunie.
Wat een mooie, historische dag was dat al met al voor GAC, 12 september 2010.
Niet zeuren over het einde van de zomer. We gaan genieten van de
prachtige kleuren van de herfst en blijven intensief atletiek bedrijven.
Met kunstlicht, zo nodig, en een hesje maar in ieder geval ook met
enthousiasme en plezier.
Eric Bouwmeester
Voorzitter

GAC Homepage: www.gach.nl
GAC E-mail: info@gach.nl
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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.
25-9-2010
Hetty Commu
Joan Verspaget

2-10-2010
Eva ’s-Gravendijk*
Ria Vlaanderen

9-10-2010
Rob Bouma*

16-10-2010
Tonny Rouwette
Willemijn Heeringa

23-10-2010
Geert Tacken
Rinske de Waal

30-10-2010
Bernadet de Groot
Katinka Brouwer

6-11-2010
Sjoeke Kamphuis
Ellen Stalenhoef

13-11-2010
Marjolein Visser
Ineke Daemen

20-11-2010
Monique van Empelen
Machteld Hoekstra

27-11-2010
Natasja Roest
Marlies Ottenberg

4-12-2010
Marian Latour
Ingrid van Sluis

Namens de kantinecommissie:
Cindy van der Blom (035) 685 71 74 / 06 54 31 59 01 of 06-520 75 506
of E-mail cindy@robencindy.com
* Eva ’s-Gravendijk (let op: in vorige clubblad stond 25-9)
* Rob Bouma (let op: in vorige clubblad stond 16-10)

EVENEMENTEN
GAC 2010
Georganiseerd door de R.S.C.
voor de recreatieleden

23 oktober Herfstloop
4 dececember Sinterklaasloop
26 december Kersttraining
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.

Lineke Braspenning 6216291
Krijn Griffioen 691015
Silvya Gerlach 60078
Bert Noom 6850697
Alja Meijer 6850719
Harm Oerlemans 6218235

VRIJ
WILLIGERSAVOND
9 OKTOBER 2010
Het bestuur en de kantinecommissie nodigen alle vrijwilligers
en hun partner uit voor de
vrijwilligersavond 2010.
noteer de datum
alvast in je agenda!
De persoonlijke uitnodiging ontvang je binnenkort.

VACATURE BARDIENST BIJ DE KANTINE COMMISSIE
Medewerker bardienst
Taak: Eens in de vier weken op dinsdagavond een paar uurtjes achter de bar
om je mede-hardlopers verfrissingen en versnaperingen te serveren en gezelligheid te schenken.

Wat moet je kunnen Gastvrijheid uitstralen, praatjes maken en drankjes inschenken en natuurlijk een beetje
tellen om te kunnen afrekenen. Verder meehelpen met het netjes houden van de bar en de keuken.
Hoeveel tijd kost het Ongeveer 3 tot 3,5 uur per keer.
Meer info bij Cindy van der Blom: 06-54 31 59 01 / 06-520 75 506 of cindy@robencindy.com
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JAN BROUWER.
Op 9 september is GAC-lid Jan Brouwer overleden.
Hij is 76 jaar geworden
In de jaren zestig was hij voorzitter, sinds 1971 lid van verdienste en is erelid van de vereniging.
Vele GAC-leden kennen hem als de enthousiaste man die
jaren lang, elke zaterdagochtend, in het Cronebos “de gym”
deed voor een paar honderd man.
Jan was een fanatiek sporter en deed alles met 120%.
Nadat hij een nieuwe heup had gekregen, en meerdere
operaties had ondergaan, ging het hardlopen niet meer zo
als hij graag wilde. Hij is meer gaan fietsen met zijn maatjes van de GAC. Ook dat moest hij opgeven. Dat viel hem
erg zwaar.
Hij is 48 jaar lang een zeer gewaardeerd lid van de GAC
geweest.

Ons bereikte het droevige bericht dat op 9 september
is overleden

Jan Brouwer
Lid van Verdienste van onze vereniging sinds 1971
Hij is 48 jaar een zeer gewaardeerd lid van de Gooise
Atletiek Club geweest
Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen.
namens bestuur en leden GAC
Eric Bouwmeester, voorzitter
Joke Kooiker, secretaris

Jan van Dijk krijgt tijdens
de Arena Games en heropening van de
Dudoktribune, van de vice voorzitter
van de KNAU; Sylvia Barlag, de erespeld
van de KNAU opgespeld.
Waarom en wat hij daarvoor gedaan
heeft, kun je uitgebreid in het volgende
clubblad lezen.

BASISCURSUS NORDICWALKING
IN OKTOBER
De volgende basiscursus nordicwalking voor iedereen die met nordicwalking wil beginnen, start op zaterdag 9 oktober a.s. en duurt vier zaterdagen (9, 16, 23 en 30 oktober).
We verzamelen steeds om 9.00 uur bij het hek van het Cronebos. Je moet je wel voor 1
oktober aanmelden bij Andries Furster*. Liefst per mail. Geef daarbij op: je naam, adres,
woonplaats, telefoonnummer, wel of geen lid van de GAC en of je stokken van de vereniging wilt huren (€ 2,50 per week; de borgsom van € 35,- moet vooraf betaald worden).
Leden betalen voor deze trainingen niets extra's. Niet-leden betalen € 45,- voor vier trainingen, maar als ze in deze periode besluiten lid te worden, is er geen contributie verschuldigd tot 1 januari 2011. Op www.gach.nl staat alle informatie over het lidmaatschap.
Andries Furster
Liene Malsch

035 - 68 579 64
035 - 62 383 28

andries@furster.nl
c.malsch@upcmail.nl

1.) Zoals ik al vaker vermeld heb in deze rubriek, ben ik in de vakantie geen
doorloper. Soms gaan de loopschoenen ongebruikt weer mee terug en dit jaar
gingen er alleen maar slippers mee. Toch heb ik door gelopen. Dat stond namelijk in het anwb boekje. “De beste manier om van opdringerige verkopers af te
komen, is ze volkomen te negeren en gewoon door te lopen.”
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AAN ALLE LEDEN
De afgelopen periode is het bestuur bezig
geweest met het aanpassen van de huidige statuten uit 1995. Hiervoor waren een aantal redenen:
1. Omdat de statuten hier een daar wat verouderd waren;
2. Om aanpassing te doen naar de modelstatuten van de Atletiekunie (**)
3. Omdat het bestuur een aantal wijzigingen
wil aanbrengen of omdat deze al min of
meer stilzwijgend zijn aangenomen (@@)
In de ALV van november zullen de wijzigingen
(welke al door de Atletiekunie zijn geaccepteerd)
waar nodig
toegelicht worden, maar om deze nu alvast onder
ieders aandacht te brengen publiceren wij deze
nu. Wanneer er vragen / opmerking zijn kunnen
deze,
of nu al per mail naar bestuur@gach.nl gestuurd
worden, of tijdens de ALV gesteld worden.
Namens het bestuur van de GAC
Remko Groot
Algemeen
KNAU wordt Atletiekunie

Artikel 5 lid 2 sub b/c(**)
Was

b) De statuten en reglementen van de KNAU, de
besluiten van een orgaan van de KNAU, alsmede
de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen
van zowel de International Amateur Athletic
Federation (IAAF), European Athletics Assocation
(EA), na te leven;
c) De door de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen van de International Amateur Athletic
Federation en de European Athletic Association na
te leven
Wordt

b) De statuten en reglementen van de Atletiekunie,
de besluiten van een orgaan van de Atletiekunie,
alsmede de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen van zowel de International Association
of Athletics Federations (IAAF), European Athletics
(EA), het International Paralympic Committee (IPC)
als van de Atletiekunie na te leven;
c) De statuten en reglementen van de stichting
Instituut Sportrechtspraak, waaronder het
Tuchtreglement en het Dopingreglement met bijbehorende dopinglijsten van de stichting Instituut
Sportrechtspraak na te leven, alsmede de met
betrekking tot doping door de IAAF van toepassing verklaarde sportspecifieke bepalingen;

Artikel 1 Lid 3 (**)
Was

Artikel 5 lid 4 sub b.(**)

De vereniging is in ingeschreven in het
Verenigingsregister dat gehouden wordt bij de
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Hilversum.

Was

Wordt

De vereniging is in ingeschreven in het
Handelsregister dat gehouden wordt bij de Kamer
van Koophandel te Hilversum.

Wordt

Vervalt

Artikel 3 Lid 1 (**)

Artikel 6 lid 3 punt 2 (**)

Was

Was

De vereniging heeft ten doel het (doen) beoefenen
van de atletiek in welke verschijningsvormen dan ook

Boete tot een maximum van NLG 100

Wordt

Boete;

De vereniging heeft ten doel het (doen) beoefenen
van de atletiek en de loopsport in welke verschijningsvormen dan ook

Artikel 6 lid 5 sub a. (**)

Artikel 3 lid 2 sub c (@@)
Was

Naast de sportbeoefening sociale contacten na te
streven.

Wordt

Wordt

Was

Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer
een lid in strijd met de statuten of reglementen handelt of de vereniging op ondredelijke wijze benadeelt.
Wordt

Naast de sportbeoefening sociale contacten binnen
de vereniging na te streven.

Royement kan alleen worden uitgesproken naar aanleiding van handelen of nalaten van handelen zoals
bedoeld in lid 1 onder a.

Artikel 4 lid 4(@@)

Artikel 7 lid 4 sub b laatste alinea en sub c (@@)

Was

Was:

Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten
voor de vereniging het predikaat ‘erelid’ of verlenen.

b) Opzegging van het lidmaatschap kan slechts
geschieden tegen het einde van het boekjaar en
met inachtneming van een opzeggingstermijn van
vier weken. Op deze termijn is de Algemene
Termijnenwet niet van toepassing. In ieder geval
kan het lidmaatschap worden beëindigd door
opzegging tegen het einde van het verenigingsjaar, volgend op dat waarin werd opgezegd, als-

Wordt
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Het is leden van de vereniging en van de niet toegestaan deel te nemen aan of betrokken te zijn bij atletiekevenementen die niet door of met toestemming
van het worden georganiseerd.

Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten
voor de vereniging het predikaat ‘erelid’ of ‘erevoorzitter’ verlenen.

mede onmiddellijk in de gevallen, als bedoeld in
de leden 3 en 4
c) Een opzegging in strijd met het onder a bepaalde
doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst
toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
Wordt

Vervalt

Wordt

Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in lid
1 en 2, zeven jaar lang te bewaren.
Artikel 13 lid 3 (@@)
Was

Degene aan wie het predikaat erelid is verleend, is
vrijgesteld van het betalen van contributie.
Wordt

Artikel 7 lid 5 sub a en b (@@)
Was

Bestond niet

Degene aan wie het predikaat erelid en erevoorzitter
is verleend, is vrijgesteld van het betalen van contributie.

Wordt

a) Opzegging van het lidmaatschap kan slechts
geschieden tegen het einde van een kwartaal en
met inachtneming van een opzeggingstermijn van
vier weken. Voor het eerste kalender jaar geldt dat
dit alleen mogelijk is per 31 december van dat
jaar. Op deze termijn is de Algemene
Termijnenwet niet van toepassing. In ieder geval
kan het lidmaatschap worden beëindigd door
opzegging tegen het einde van het verenigingsjaar, volgend op dat waarin werd opgezegd, alsmede onmiddellijk in de gevallen, als bedoeld in
de leden 3 en 4
b) Een opzegging in strijd met het onder a bepaalde
doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst
toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.

Artikel 9 lid 5 (@@)
Was

Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode
van twee jaar en treedt af volgens een door het
bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de
plaats van zijn voorganger in.

Artikel 13 lid 4. (@@)
Was

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het
gehele jaar verschuldigd.
Wordt

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, conform de regels van artikel 7 lid 5a
van deze statuten, eindigt de betaling van de contributie ook op deze datum.
Artikel 13 lid 5. (@@)
Was

De vereniging is aan de KNAU de door deze jaarlijks
vastgestelde afdracht verschuldigd.
Wordt

De vereniging is aan de Atletiekunie de door deze
jaarlijks vastgestelde afdracht verschuldigd. Deze
geldt altijd voor een heel kalenderjaar en zal dan ook
als zodanig aan het lid worden doorberekend. Ook
indien een lidmaatschap in de loop van het boekjaar
eindigt zal de afdracht aan de Atletiekunie volledig
worden doorberekend.

Artikel 15 lid 2. (@@)

Wordt

Was

Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode
van vier jaar met een maximum van 2 termijnen en
treedt af volgens een door het bestuur op te maken
rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond
herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is
benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn
voorganger in.

Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het
boekjaar een algemene vergadering worden gehouden (de jaarvergadering). Buitengewone algemene
vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het
bestuur dit gewenst acht.
Wordt

Artikel 10 lid 1 (**)
Dit artikel is gesplitst naar twee aparte leden,
inhoudelijk gelijk gebleven, de overige leden schuiven
een nummer op.

Twee maal per jaar zal er een algemene vergadering
worden gehouden. De eerste uiterlijk zes maanden
na afloop van het boekjaar en de tweede minimaal
twee weken voor het begin van het nieuwe boekjaar.
Buitengewone algemene vergaderingen worden
gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.

Artikel 11 lid 5 (**)

Artikel 15 lid 3(@@)

Was

Was

De vereniging wordt op de vergaderingen van de
KNAU vertegenwoordigd door een daartoe door het
bestuur aangewezen bestuurslid, dat bevoegd is op
die vergadering namens de vereniging en de leden
aan de stemming deel te nemen.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen
door het bestuur, met inachtneming van een termijn
van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping
geschiedt door een mededeling in het clubblad of
door middel van enkele aan alle leden te zenden
schriftelijke kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda

Wordt

Vervalt.

Wordt

Artikel 12 lid 6 (**)
Was

Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in lid
1 en 2, tien jaar lang te bewaren.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen
door het bestuur, met inachtneming van een termijn
van tenminste veertien dagen. De uitnodiging
geschiedt door een mededeling in het clubblad en
door middel van een mededeling op de website met
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aanvullend daaraan een schriftelijke kennisgeving op
de prikborden in de hal en/of de kantine met gelijktijdige vermelding van de agenda.

Artikel 15 lid 5. (@@)
Was

De agenda van de jaarvergadering bevat onder
meer: punt a tm j
Wordt

5. De agenda van de eerste algemene vergadering
bevat in ieder geval:
a. Vaststelling van de notulen van de vorige
algemene vergadering;
b. Jaarverslag van het bestuur;
c. Vaststelling van de jaarrekening, waarvan in
ieder geval het bestuursverslag, de balans
per 31 december en de resultatenrekening
van het verslagjaar een onderdeel moeten
uitmaken;
d. Verslag van de kascommissie en indien
nodig (her)benoeming van leden; ·
e. Benoeming van bestuursleden
f. Rondvraag
6. De agenda van de tweede algemene vergadering
bevat in ieder geval:
a. Vaststelling van de notulen van de vorige
algemene vergadering;
b. Vaststelling van de contributies;
c. Vaststelling van de begroting voor het
komende boekjaar;
d. Benoeming van bestuursleden
e. Rondvraag
Artikel 16 lid 2. (@@)
Was

Van het verhandelde in elke algemene vergadering
worden door een bestuurslid notulen gemaakt.
De notulen worden in het clubblad gepubliceerd of
op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht

en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.
Wordt

Van het verhandelde in elke algemene vergadering
worden door een lid notulen gemaakt. De notulen
worden uiterlijk 14 dagen voor de volgende vergadering ter kennis van de leden gebracht en dienen
door de eerstvolgende algemene vergadering te
worden vastgesteld.
Artikel 17 (**)
Lid 4, wordt lid 4 en 5 (laatste alinea) de nummering
schuift op, inhoudelijk geen wijziging.
Artikel 19 lid 6 (**)
Was

De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarders worden bewaard
gedurende tien jaren na afloop van de vereffening.
Wordt

De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarders worden bewaard
gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening.
Artikel 20(@@)
Was

De algemene vergadering kan een Huishoudelijk
Reglement vaststellen en wijzigen.
Wordt

Het bestuur van de vereniging draagt zorg voor een
vastlegging van alle regels, taken, rechten, verplichtingen, afspraken en processen van en tussen
bestuur, commissies, leden van bestuur en commissies en leden van de vereniging in een Huishoudelijk
Reglement. De gegevens zullen zoveel mogelijk,
maar minimaal eenmaal per jaar, worden onderhouden. Dit geheel zal digitaal worden vastgelegd en
vrij toegankelijk zijn voor alle leden.

Elektrotechniek & Beveiliging

•
•
•
•

Sterk- en zwakstroom
Verlichting
Telefoon
Brand- en inbraakbeveiliging
Coehoornstraat 20
1222 RT Hilversum
Tel. (035) 683 33 20
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KLAVERJASSEN
Voor alle hardloopmaatjes en klaverjasliefhebbers,

Het kaarten begint om 19.30 en de kantine is vanaf
19.00 uur open.

Bij de GAC wordt niet alleen hardgelopen of gewandeld. Er worden allerlei andere activiteiten spontaan
door groepen georganiseerd. Etentjes, fietstochtjes en
zelfs hele vakanties. Eén van de oudste activiteiten die
naast het hardlopen al jaren ononderbroken wordt
georganiseerd is het KLAVERJASSEN!
Zo wordt er elke maand gespeeld. Men speelt er volgens het Amsterdamse systeem en gezelligheid staat
erg hoog in het vaandel! (Er ligt geen mes op tafel...)
Per avond worden er drie partijen gespeeld. Aan het
eind van de avond worden er ongeveer twaalf prijsjes
uitgereikt. Tijdens het kaarten worden er gratis wat
snacks uitgedeeld en is de bar open.
Zoveel plezier met een pakje kaarten... Daar kan een
computerspelletje niet tegen op.
Vooral niet als de bar dan ook nog open is...Ook voor
jonge atleten is er plek aan de klaverjastafels. Zouden
ze ook met klaverjassen de oude garde verslaan?
Wie, o wie neemt deze uitdaging aan?

NOTEER ALVAST
IN UW AGENDA
ALGEMENE
LEDEN
VERGADERING
29 NOVEMBER
2010
PLANNING CLUB NIEUWS 2010
Redactie
Drukken
GAC 805
2 november
8 november
GAC 806* 14 december
20 december

De data dat er gespeed wordt zijn:
vrijdag 8 oktober 2010
vrijdag 12 november 2010
vrijdag 10 december 2010
vrijdag 14 januari 2011
vrijdag 11 febrari 2011
vrijdag 11 maart 2011
vrijdag 1 april 2011 PAASKLAVERJASSEN!
Aan het einde van dit seizoen; dat is vrijdag 11 maart
2011 worden er drie hoofdprijzen uitgereikt aan degene
die over drie avonden bij elkaar opgeteld, het hoogste
aantal punten hebben behaald. Het inleggeld is € 2,50
p.p. per avond.
Extra wordt er op vrijdag 1 april een extra Paasklaverjas
georganiseerd. Hiervoor is het inleggeld € 3,= p.p.
Iedereen is (met partner) welkom om mee te doen.
An en Piet Riko

NIEUWE LEDEN
PER 13 SEPTEMBER 2010
Juliette Franzen Rep
Natasja van der Linden
Marije Onderwaater
Ilse Tacoma
Sisca de Wit
Youri Janssen
Hans van Ekelenburg
Mike Elschot
Geert Horstmann
Dick Martens
René Matulevicz
Jeroen van Veldhuizen
Ruben Merien
Clint van de Pas
Tessa Martens
Renee Bergman
Niels Alofsen
Van harte welkom en een

Verzamelen
9 november
21 december

KORTENHOEF
D.Recreanten
HILVERSUM
D.Recreanten
HILVERSUM
D.Recreanten
VREELAND
D.Recreanten
HILVERSUM
D.Recreanten
HILVERSUM
H. Senioren
LAREN NH
H.Recreanten
HILVERSUM
H.Recreanten
LAREN NH
H.Recreanten
HILVERSUM
H.Recreanten
HILVERSUM
H.Recreanten
KORTENHOEF
J.Jun.A
KORTENHOEF
J.Jun.C
LOOSDRECHT
J.Pup.A
LAREN
M.Jun.C
HILVERSUM
M.Pup.A
UITHOORN
Overige Heren
fijne tijd bij de GAC!

Verzenden
11 november
23 december

In de bus
13 november
27 december

2.) Ook dàt doorlopen gaat mij niet makkelijk af. Ik leg liever vriendelijk uit dat ik
geen belangstelling heb. Niet verstandig! Gewoon doorlopen is het beste. Maar al die
zielige mensen die blind, of verwaarloosd met kind op de stoep zitten met hun hand
op, wat moet ik daar mee? Ik heb het goed en kan best wat missen, maar iedereen
elke keer wat geven ...?
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WINTER TRAININGEN
GAC RECREATIESPORT
SEPTEMBER 2010 T/M MAART 2011

HARDLOPEN
ZATERDAG
Basisgroep. Vertrek clubhuis 08.50 uur (september t/m december)
Astrid van Haaften (coördinator), Chris Doornekamp, Stephanie van Leeuwen, Joop de Vink, Henk Westenbrink
Vertrek 09:00 uur bij het hek van het Cronebos:
A
Ellie Beijaard, Marion Boshuis, Yvonne van der Voort,
Marijke Westenbrink
Duur en intervalloop
Vertrek 09.00 uur vanuit het clubhuis naar het Cronebos:
Z
Carolus-groep (65-85 jarigen) Motto: Carolus blijft bewegen Interval
Vertrek 09.00 uur clubhuis:
A/B
Elbert Vastenburg
Duur/intervalloop/vaartspel
A/B
Karin de Bruijn, Marijke van der Klein
Duur en intervalloop
A en B
Bea Splinter, Cindy vd Blom, Barbara Majoor,
Jacqueline Pos, Wilma Terwel
Vaartspel
B
Geraldine van Bers, Han Nooijen
Duur/intervalloop/vaartspel
B
Erik Dalmeijer, Erwin de Rijk
Duur/intervalloop/vaartspel
B/C
Jaap van Hamersveld
Duur en intervalloop
C
Clemens van Wilgenburg
Training halve marathon
C
Mathieu Ekelschot, Ron Meijer, Dick Slootbeek
Duur en intervalloop
C/D
Eugene Milot, Josine Rusche
Duur en intervalloop
C en D
Lineke Braspenning, Evelien Kuijt
Vaartspel
D/E/F
Krijn Griffioen, Paul van der Zande
Lange duurloop
E
Laus Bosman, Felix Debets, Fred Verkerk
Vaartspel

ZONDAG
Vertrek 09:00 uur clubhuis:
B/C
Frank Aalten, Elly Majoor

Duur/intervalloop/vaartspel

DINSDAG
Vertrek 09.00 uur clubhuis:
A en B
Karin de Bruijn
Duur en intervalloop
B/C
Ab Hermsen, Dick van der Lee
Duur en intervalloop
C
Christine Rietdijk, Truus van de Vooren
Duur en intervalloop
C/D
Josine Rusche, Hans Bikker
Duur en intervalloop
Z
Carolus-groep (65-85 jarigen) Motto: Carolus blijft bewegen Interval
Vertrek 17:00 uur clubhuis:
C/D
Herman Hofland
Duur en intervalloop
Vertrek 18:30 uur clubhuis:
A
Anneke Bakker, Yvonne van der Voort
Duur en intervalloop
A/B
Kitty Roos
Duur/intervalloop/vaartspel
A/B
Gerard van Rooij, Gert Wingelaar
Duur en intervalloop
A en B en C Erik Dalmeijer, Elbert Vastenburg, Clemens van Wilgenburg Duur/intervalloop/vaartspel
B/C
Frank Aalten, Bert List, Elly Majoor
Duur en intervalloop
C
Ron Meijer, Dick Slootbeek
Duur en intervalloop
C
Ed Bisel, Felix Debets, Wilma Terwel
Duur en intervalloop
C
Lineke Braspenning, Fred Jansen, Jan Vonk
Duurloop
D
Piet Doorn, Chris Driessen
Intervalloop
D/E/F
Laus Bosman, Fred Verkerk
Duurloop
F
Andre Peer
Baantraining
Basisgroep. Vertrek clubhuis 18.40 uur (september t/m december)
Astrid van Haaften (coördinator), Gerie Broek, Chris Doornekamp, Joop de Vink,
Henk Westenbrink
8
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Vertrek 18:45 uur clubhuis:
A
Nora Swankhuizen
B/C
Mary Langerak, Henry Swankhuizen
Vertrek 19:00 uur clubhuis:
B
Anja Schimmel, Paul de Wijs

Korte duurloop
Duur en intervalloop
Duur en intervalloop

WOENSDAGAVOND:
19.00 uur in de Goudenregenschool (oktober t/m april)
Karin de Bruijn

Gymnastiek voor vrouwen

DONDERDAG
Vertrek 09:00 uur Cronebos:
B/C
Ab Hermsen, Dick van der Lee
C
Ilonka Lauf, Christine Rietdijk

Duurloop
Duurloop en lange interval

Vertrek 18:30 uur clubhuis:
B en C
Bert Gasenbeek, Dick Slootbeek
D
Ed Bisel, Felix Debets, Wilma Terwel
F
Andre Peer

Baantraining
Duurloop
Duurloop

Vertrek 19:00 uur clubhuis:
A/B
Cindy van der Blom, Hedwig van Lier, Roelien Vermeulen
B/C
Frank Aalten, Mary Langerak, Henry Swankhuizen,
E
Fred Verkerk

Duurloop
Duur en intervalloop
Baantraining

HET WINTERSCHEMA VOOR HET SPORTIEF WANDELEN EN
NORDIC-WALKEN VOLGT IN HET VOLGENDE CLUBBLAD
HERFSTLOOP, 23 OKTOBER OM 9 UUR

HET IS WEER VOORBIJ
DIE MOOIE ZOMER,
BEDANKT
Een jaar lang kon ik wegens ziekte niet deelnemen aan het wandelen op Dinsdag- en
Zaterdagmorgen.
Steeds heb ik mij gesteund
gevoeld door alle sportvriendinnen die mij vele kaarten stuurden
en regelmatig opbelden.
Dat heb ik als heel bijzonder ervaren en ik ben er allen zeer dankbaar voor.
Op 10 augustus ben ik weer een
beetje begonnen. Het wandelen
gaat nog moeizaam maar het koffiedrinken gaat alweer goed!
Hartelijk dank voor alle steun.

Of we dit nu willen of niet, af en toe een mooie dag,
dan een hele dag regen, de eikeltjes vallen van de bomen en de
eekhoorntjes gaan hamsteren. De bladblazers moeten weer uit
de schuur gehaald worden én we moeten onderhand weer de
reflectiehesjes gaan dragen,
kortom tijd voor de HERFSTLOOP,
een mooie loop voor en door de recreanten georganiseerd.
Op 23 oktober om 9 uur inlopen vanaf het clubhuis naar het
Cronenbos, net voorbij Bosschoord zullen onze trouwe
parcoursbouwers weer een leuke route uitzetten.
Een, twee of drie rondes van 3,5 km voor de hardlopers en zes
km voor de sportief wandelaars en de nordic walkers.
Om ±9.15 de warming-up en om ±9.30 de start, er staat een
tijdklok maar er is geen persoonlijke registratie.
Kom in grote getale zodat ze niet voor niets voor dag en
dauw bezig zijn geweest.
Na afloop voor iedereen zoals gebruikelijk een appeltje
voor de dorst.
Namens de Recreatie Sport Commissie,
Hannie van der Kroon en Alja Meijer

Anieta Kooring
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EFVEE VERTALINGEN

KASANMOENTALIB ARCHITECTEN bv

Spaans - Nederlands - Spaans, ook beëdigd.
Vertrouwd, snel en accuraat.
Cursussen Spaans
beginners / gevorderden. Tien weken.
Start: 12, 13 JANUARI;
13, 14 APRIL;
28, 29 SEPTEMBER.
Geef je op!
Info via 035 - 68 357 68 / 06 - 508 36 794
email: vertaalsterspaans@hotmail.com

B

N

A

woning- en utiliteitsbouw
advies en ontwerp

035-6281720
www.kasanmoentalib-architecten.com

Villa te huur op Kreta

Ron Meijer
Prof. de Jongstraat 17
1221 HX
email

|

Hilversum

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

035 - 68 507 19
info@starttofinish.nl

of mail met: villa.ithaka@gmail.com
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Bedrukte kleding voor
je loopgroep?
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
Nikkelstraat 27-9, Naarden
www.thisway
035 - 656 01 86
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Zondag 7 november is het weer zover: voor de 63e
keer vindt, zoals altijd, de Maple Leaf cross in het
prachtige natuurgebied rond Anna’s Hoeve plaats.
De start en finish van de wedstrijd, jeugd- en prestatieloop is te vinden naast het parkeerterrein bij
Anna's Hoeve. Het parcours is in het bos van Anna’s
Hoeve en alle ingrediënten voor een echte cross zijn
aanwezig, zoals heuvels, bruggetjes en mul zand.
Voor het eerste startschot wordt gelost, houdt de
rentmeester van het Goois Natuurreservaat een openingsspeech.
Dit jaar komt er ook een djembé speler (Omar Seck)
langs die o.a. de warming-ups gaat begeleiden.
Overigens is het altijd al gezellig tijdens de Maple
Leaf cross, maar de man gaat zeker voor extra sfeer
zorgen! En als je moe bent van het hardlopen of van
het kijken, kan je met hem mee trommelen. Ook
handig als je vader of moeder aan het hardlopen is.
Website!
Sinds een aantal jaar heeft de Maple Leaf cross een
eigen site, www.mapleleafcross.nl.
Uiteraard is alle informatie over de Maple Leaf cross
terug te vinden op de site, waaronder het allerlaatste
nieuws.
Wedstrijd
Het programma start met de korte cross over 3 km
junioren en senioren. Vervolgens wordt de hoofdafstand van 9 km, een Atletiekunie-wedstrijd senioren
en masters, gelopen. Voor de snelste lopers en loopsters zijn hier weer geldprijzen beschikbaar. De organisatie hoopt ook dit jaar weer behalve wedstrijdatleten ook vele recreanten onder de deelnemers te
zien.
Jeugdcross
Ook dit jaar wordt er weer een jeugdcross gelopen,
één ronde van 1500 meter. Deelname staat open
voor jongens en meisjes van 6 t/m 12 jaar!
Nieuw dit jaar is dat er wordt gelopen in 2 categorieën, namelijk 6 t/m 9 en 10 t/m 12 jaar. Uiteraard zijn
er voor de snelste lopertjes en loopstertjes prijzen en
ook wordt er een aanmoedigingsprijs uitgereikt.

Prestatielopen
Naast de Atletiekunie-wedstrijd, vormt de prestatieloop een belangrijk onderdeel van de Maple Leaf
cross. Prestatielopers kunnen kiezen uit 3, 6 of 9 kilometer. Voor ons GAC-ers is dit een thuiswedstrijd in
een prachtige omgeving.
Tijdregistratie
Ook dit jaar wordt er voor de tijdregistratie gebruik
gemaakt van Racetimer. Met dit systeem zit er een
chip achter het startnummer die de gelopen tijd
automatisch registreert. Hierdoor hoeft er geen chip
ingeleverd te worden na het lopen. Gemak voor
organisatie en loper.
Programma
12.00 uur - korte cross over 3 km voor junioren en
senioren
12.30 uur - cross 9 km voor senioren en masters
13.30 uur - jeugdcross over 1500 meter voor jeugd
van 6 t/m 12 jaar
14.00 uur - prestatielopen over 3, 6 of 9 kilometer
Kleedruimte
De kleedruimte en douchegelegenheid zijn zoals
gebruikelijk weer beschikbaar gesteld door HSVWasmeer.
Voorinschrijving
Inmiddels is de voorinschrijving via de website
www.mapleleafcross.nl , geopend.
Tot 27-10-2010 is het mogelijk om je via de website in
te schrijven.
Let op:
voorinschrijving is alleen mogelijk via deze site !
Top 10 – lopen circuit
De Maple Leaf cross maakt deel uit van het Top 10 –
lopen circuit. Voor meer informatie hierover, zie
www.toptienlopen.nl .
Uiteraard mag niet worden vergeten dat ’t Goois
Natuur Reservaat weer toestemming heeft gegeven
voor het organiseren van de Maple Leaf cross
Meer informatie via internet www.mapleleafcross.nl
en email info@mapleleafcross.nl

3.) Wie geef ik wel en wie niet. Daar sta ik deze keer bij stil. In vele culturen
hebben bedelaars en functie. Als je een bedelaar wat geeft, heb je die dag een
goede daad verricht. Het gebod om goed te zijn voor je medemens, kan zo makkelijk uitgevoerd worden. Dat hoef je maar één keer per dag te doen. Bedelaar
blij, jij blij.
12

Rie 40 jaar
Van kinds af aan was
zij een ‘buitenkind’;
was daar altijd aan het
spelen, tot haar 15e.
Kom daar nu es om!
Ze ging op gymnastiek,
volleybalde, speelde
tafeltennis en was
hockeyster.
Daar was ze al gauw
aanvoerster van het
team.
Rie had er veel voor
over om te tafeltennissen.

Rie 60 jaar

MEDEDELINGEN

IN HET ZONNETJE
RIE VAN NIGTEVECHT

Rie 81 jaar

Zij werkte destijds in Amsterdam bij TNO en woonde in Hilversum. Als zij klaar was
met haar werk treinde ze naar huis. Daar had haar moeder het eten klaar. Zodra dat
op was stapte ze weer op de fiets om vervolgens weer naar Amsterdam te sporen
om te gaan spelen. Rie was 23 jaar toen zij bij TNO weg moest omdat zij ging trouwen met Kees. Het was de tijd dat werkgevers vrouwen wettelijk ontsloegen ten
gunste van het aanrecht. Kees houdt ook van hardlopen. In die tijd werd het vaak
trimmen genoemd. Hij is een solistische loper. Rie en Kees hebben ook veel samen
hard gelopen.
Rie was 39 toen zij bij de GAC ging trimmen. Rond de jaarwisseling 1967/1968 had
er een advertentie in de krant gestaan om de bestaande Damesplezierploeg
(DP)uit te breiden. Maar goed dat het woordje atletiek in die tekst is voorgekomen
anders kun je toch hele andere gedachten krijgen(sg)
Het vroor dat het kraakte toen Rie zich op 9 januari melde bij het toenmalige clubgebouw Dribbeloord nabij Anna’s Hoeve. De eerste paar keren viel het niet mee.
Rie trainde trouw, zag op tegen geroutineerde loopsters als Thea Lammertink en
Elly Schagen. Diny Smit stimuleerde haar door te zetten en na een jaar liep ze de
strandloop van IJmuiden, 11 km in 68 minuten!
Doordat de groep almaar groter werd en de trainster Wil van Santen overleed
kreeg Rie ook na dat jaar de leiding over de groep. Rie was snel vertrouwd met de
recreatie-atletiek. Naast de dinsdag ochtendgroep startte Rie halverwege maart
1971 samen met Diny Smit een maandaggroep waar vooral dames die in de
Kerkelanden en directe omgeving woonden aan deelnamen. Dit was toen een
bestaand ongebonden groepje. Binnen afzienbare tijd hadden zij dit ‘clubje’ uitgebreid en 25 vrouwen lid van de GAC gemaakt!
De ongebondenheid van deze groep is tot de dag van vandaag ook een kenmerk
van hen gebleven. Zij betalen contributie, ontvangen ons clubblad, hadden een
bezielde trainster, (in 1989 nam Hanneke van Kralingen het van Rie over) maken
1 x per maand gebruik van het clubgebouwtje van Scouting Zuiderkruis aan de
Diependaalselaan. Daar zorgen zij met eigen ingrediënten voor koffie en lekkers,
vieren hun verjaar- en andere hoogtijdagen. Maar in en om het clubhuis van de

4.) In onze samenleving zouden geen bedelaars hoeven zijn. Wij hebben toch een
mooi sociaal netwerk. Nu kom ik dagelijks in de buurtsupermarkt. Daar staat elke
dag een vrolijk lachende jongen bij de ingang met een krant in zijn hand, die mij
vriendelijk gedag zegt. Waarom staat hij daar? Moet ik hem elke dag wat geven?
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GAC kom je deze vrouwen niet gauw tegen.
Sommigen van hen zitten (inmiddels) ook in de dinsdag en zaterdag wandelgroepen en sinds enkele
jaren ook bij de nordic groepen.
In de tussenliggende tijd volgde Rie, op advies van
de arts Jan van de Graaf, een EHBO cursus. Samen
met Ad Braam en Diny Smit kreeg zij een tijd lang
traning-lessen van Anton Huiskes, de toenmalige
bekende schaatstrainer. Later behaalde zij het begeleiders/training certificaat van de KNAU.
Ook is Rie nog een tiental jaren gestrikt voor de
jeugdcommissie. Begin tachtiger jaren begon ondergetekende bij Rie op de maandagochtend te trainen.
Ik behoorde toen tot de jonkies van de groep en liep
met nog een paar anderen vaak vooraan. We werden
steevast opgeroepen om ‘de achterste op te halen’
en later deden wij dat uit onszelf. Om ons ook aan
onze trekken te laten komen liet Rie ons vaak een
flinke extra lus lopen en dan sloten wij vanzelf
achteraan.
Rie is, zoals velen binnen de GAC, een hartstochtelijk
natuurmens. Door haar heeft ondergetekende de
Boomkruiper en de Boomklever leren kennen èn
onderscheiden. Daar is voor mij toen de kiem gelegd
voor het latere ‘vogelen’.
Tot voor kort was Rie trainster/begeleider van de
dinsdagochtend wandelgroep. Eind 2009 stopte zij
hiermee. Naast het sportieve element staan de sfeer
en de sociale contacten hoog in Rie’s vaandel.
Rie wandelt nog in haar maandagochtendgroep.
Als ik onverwachts op hun koffieochtend verschijn
zie ik oude bekenden. 75+ zijn de meesten van hen.
Hiermee is maar weer bewezen dat het motto:
- atletiek is niet voor even maar voor het leven springlevend is.
Namens de Recreatiesportcommissie bedankt voor
je inzet Rie.

20%

KORTING
op(enzonnen
ontharen)
ZONNEN
11 Ergoline zonnebanken

Namens de Recreatiesportcommissie bedankt voor
je inzet Rie.
p.s een vraag:
op één van de foto’s houdt Rie een plaquette in haar
hand wie weet wanneer zij dit heeft ontvangen en waarmee.
Antwoord naar: rsc@gach.nl t.n.v. Silvya Gerlach of
bel één van de commissieleden van de RSC

Silvya Gerlach

SPRAYTANNING
bruin zonder zon

PERMANENT ONTHAREN
medcos IPL lichtflits methode
(geen Laser)

NIEUW
COLLAGEENBANK
Zichtbaar anti verouderingsproces

5.) Meestal lach ik vriendelijk terug en loop ik
gewoon door. Eigenlijk denk ik: ”Ga toch wat nuttigs doen , jongen...” In mijn ogen is daar staan
met een krant in je hand niet zo nuttig. Om dat
uit te zoeken heb ik maar een keer een krantje
gekocht. Het heet “straatnieuws” en
blijkt de daklozenkrant te zijn.

Een Collageen lichttherapie
voor een jongere stralende huid,
een ware revolutie (geen uv stralen)

www.barbaras-zonsensatie.nl
Telefoon 035 - 683 23 63
Larenseweg 41 - 43- 45 • 1221 CJ Hilversum
7 dagen per week geopend
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OPROEP VOOR EEN
NIEUWE PENNINGMEESTER
Plaats in de vereniging
De penningmeester maakt
deel uit van het bestuur van
GAC en is (weliswaar samen
met de rest van het bestuur)
verantwoordelijk voor het
financieel beleid van GAC.

Inhoud functie
Kerntaken:
•
Begroting opstellen, toekomstgericht, leidraad bij alle daden en
beslissingen
•
Jaarrekening, verantwoording over gevoerde financiële beleid
•
Aanleveren van gegevens aan en controleren van werkzaamheden
administratiekantoor (betalingen, de registratie in een administratief pakket en het maken van rapportages en de samenstelling van
de jaarrekening wordt door dit kantoor gedaan)
Overige taken
•
Vraagbaak voor de penningmeester van de diverse commissies (in
samenwerking met de 2de penningmeester)
•
Aanspreekpunt voor administratiekantoor
•
Contact met banken
•
Contact met derden, zoals atletiekunie, verzekering, gemeente e.d.
Geschatte tijdsbesteding
Eens per maand is er een bestuursvergadering van circa 2 ½ uur, het
overleg met AK kost je naar schatting 2 uur per kwartaal, daarnaast zal je
nog circa 4 uur per maand nodig hebben voor de overige zaken, dus
totaal gemiddeld 7 uur per maand. Voor de jaarrekening en begroting,
die je samen doet met de 2e penningmeester, moet je voor beide activiteiten op circa 15 uur extra rekenen.
De jaarrekening in de periode januari/april en de begroting in de periode
september/november.
Welke ervaring/kennis heb je nodig
•
Ervaring op het gebied van financiële administraties
•
Een jaarrekening kunnen opstellen, hoef je weliswaar niet zelf te
doen, maar je moet wel weten hoe het moet
•
Een begroting kunnen samenstellen
•
Controle kunnen uitoefenen op de administratieve organisatie en
interne controle van de diverse commissies
Lijkt het je leuk
Het leuke van het penningmeesterschap van GAC is, dat er sprake is van
een
financieel gezonde vereniging, waar je met alle afdelingen van de vereniging te maken krijgt.
Lijkt het je leuk en ben je bereid iets te betekenen voor GAC ?
Neem dan snel contact met mij op, het zal zeker een verbreding of verdieping van je kennis op het gebied van financiële administratie, administratieve organisatie en/of het werken met vrijwilligers zijn.
Bel of mail me 06-53648669 of penningmeester@gach.nl
Bert List

6.). Het gaat hier om een krant die wordt aangeboden door mensen die geen vaste
woon- of verblijfplaats hebben. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn; verlies van baan en dan geen huur meer kunnen betalen voor een woning.
Van het een komt dan het ander. Ergens overnachten lukt vaak nog wel, maar zonder adres besta je niet en kom je niet inaanmerking voor ons sociale vangnet.
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PAALTJE,
dingen waar je op moet letten als je loopt

De Fietstunnelroute. 16.3 kilometer
De route begint bij het clubhuis en loopt via het Arenapark naar de
Soestdijkerstraatweg.
We steken over bij de verkeerslichten en vervolgen de Soestdijkerstraatweg om zo
weer over te steken bij Astmacentrum Heideheuvel

(Foto: Wouter de Wild)

In het Astmacentrum worden volwassenen en kinderen behandeld met chronische
longaandoeningen en kinderen met ernstige obesitas.
De naam Koepel Behandelcentra Chronisch Zieken (KBCZ) zal in het najaar veranderen omdat o.a. Revalidatiecentrum De Trappenberg in Huizen in 2007 bij deze
holding is gekomen
Net na het Astmacentrum zien we links in de tuin een
grote vijver en bij het hek een 3,50 m hoog mozaïek-ei.
Dit is het grootste mozaïek-ei ter wereld en daar heeft
Marja van Woerkom 2 jaar aan gewerkt.
Het ei heeft ruim 40.000 met de hand gemaakte steentjes en heeft een omtrek van 8 meter. Op het ei staan
85 dieren, vulkanen, zee, boten en nog veel meer.
Alleen de mens ontbreekt, want die maakt volgens de
61-jarige Marja toch alles al kapot.
Aangekomen bij de ingang van Monnikenberg doen we de warming-up. Het landgoed Monnikenberg is tegenwoordig eigendom van het Goois Natuurreservaat en
bestaat voornamelijk uit bos en enige cultuurgrond. Op het terrein bevindt zich een
boerderijencomplex met rieten kap.Dit is het klooster De Stads Gods van de zusters
Augustinessen van St. Monica met gastenverblijf en een
speeltuin. De orde van de Zusters werd opgericht in 1934
in Utrecht.
Tijdens WO II kocht de orde Monnikenberg de villa,
waar het klooster in werd gevestigd. In deze rustige,
bosrijke omgeving kon de stadsmens op adem komen.
Al gauw kwam er een afdeling voor moeders van gezinnen om tot rust te komen, een speeltuin en er kwamen
vakantiehuisjes voor gezinnen die niet in de gelegenheid
waren om op vakantie te gaan.
Na de warming up lopen we richting Groot Kievitsdal
De naam Kievitsdal is afkomstig van een klein meertje
dat gelegen heeft bij de oprijlaan van de Hilversumse golfclub. Dat meertje en ook
een boerenhofstede dat er gestaan heeft heette "het Kievitsdel". Het landgoed waar
het op ligt word Kievitsdal genoemd. Vandaar de naam Kievitsdal. De boerenhofstede is er niet meer. Van het meertje is alleen nog een modderpoel over. Volgens mij
lopen we daar langs als we achter de golfvelden gaan en bij het open stuk grasveld gaan
gymmen. (prins Bernhard-paadje)
Het theehuis Klein Kievitsdal is gebouwd aan
het einde van de 19e eeuw. Het was van de
eigenaar van het landgoed Pijnenburg. Wat
bestond uit diverse boerenhofstede's en villa's
in Lage Vuursche. Klein Kievitsdal was een
theehuis / café met een speeltuin erbij en was zeer bekend in Hilversum en omgeving.
Het is na het overlijden van de eigenaar in 1953 verbouwd tot woning. Het staat nog
steeds aan de Soestdijkerstraatweg, naast de oprijlaan van de Hilversumse golfclub.
Theehuis In de Dennen is gebouwd in de zomer van 1923. Het theehuis lag schuin
tegenover restaurant Groot Kievitsdal, net op de grond van Hilversum. In het begin
van de 20e eeuw was er veel fietstoerisme en men had in die tijd de gewoonte tijdens
zo'n fietstochtje ergens een drankje te drinken of een hapje te nuttigen in een theehuis. Er zijn in die jaren dan ook wel zo'n 15 theehuizen gebouwd in en rond
Hilversum. Het theehuis In de Dennen is in de oudejaarsnacht van 1937 op 1938 tot
de grond toe afgebrand. Doordat kort voor de brand het verzekerde bedrag verlaagd
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was, was er niet genoeg geld om het
weer op te bouwen. Nu heeft het bos de
plek weer in bezit genomen.
Restaurant Groot Kievitsdal is ook
gebouwd in de zomer van 1923. Gelijk
met "In de Dennen" dus aan de overkant
van de straat. Het ontwerp van Groot
Kievitsdal en theehuis In de Dennen is
van de zelfde architecten. Het was
eigendom van dezelfde eigenaar als
Klein Kievitsdal
Veel Hilversummers dachten en denken
dat het restaurant in Hilversum ligt
maar dat is niet zo. Het heeft altijd in
Baarn gelegen. De opening van Groot
Kievitsdal was gelijk met Theehuis In de
Dennen in augustus 1923. Het restaurant
Groot Kievitsdal had grote overdekte
terrassen en vaak speelde er een strijkorkestje om de gasten te vermaken.
Restaurant Groot Kievitsdal had ook
acht hotelkamers en twee bediendekamers.
In het begin van de jaren 50 is er een
feestzaal aan de achterzijde gebouwd en
vanaf die tijd is het bekend voor het
geven van feesten en partijen.
In de jaren 60 kwam een nieuwe eigenaar. De hotelkamers verdwenen, de
zaal werd afgebroken en er werd een
nieuwe vleugel aangebouwd waar een
nieuwe zaal en 12 bowlingbanen in
kwamen waren. Ook werd er een nieuwe
keuken en een barbecuehoek gebouwd.
Vanaf deze tijd was de oude glorie van
Groot Kievitsdal weer helemaal terug,
en het is ook nooit meer weggeweest.
In februari 1998 is het restaurant door
baldadigheid van een paar gasten afgebrand. Dit was een groot verlies voor
iedereen die Groot Kievitsdal van dichtbij kende. Gelukkig is het vertrouwde
restaurant weer opgebouwd en waar
mogelijk nog verbeterd.

die als hakblok werd gebruikt.
Dit hakblok werd op zijn Larens ‘bluk’ genoemd. Een kunstschilderes heeft hier in
de buurt een houten keet neergezet als atelier om zo dichtbij haar werk te zijn.
Hieruit ontstond Theehuis ’t Bluk.
Daags voor kerstmis 2000 brandde het theehuis af, maar gelukkig kon het theehuis
feestelijk worden heropend in oktober 2001.

We gaan hier links naar de spoorwegovergang, meteen links net de overgang
had je vroeger een camping: De Molshoop. Deze camping werd vooral
gebruikt door mensen uit Amsterdam.
Het waren huisjes die in de winter
maanden weer werden afgebroken
omdat het niet continue bewoond
mocht worden.
Als we bij de oude ingang zijn van
Nieuwenoord (tegenwoordig Amerpoort)
gaan we linksaf het fietspad op, het
viaduct onderdoor en dan de eerste weg
rechts. Na
ongeveer
400 meter
bij de Ysplitsing
linksaf volgen we het
fietspad..
Bij het
passeren van het wildrooster zie je links
de stallen van de schapen en daarachter
het verblijf van de natuurvrijwilligers ’t
Laer.
Ook hier was vroeger een camping.
De asfaltpaden van deze camping zijn
onlangs verwijderd.
We lopen precies 1 kilometer door naar
Theehuis Bluk
In de 19e en begin 20e eeuw was de
bevolking zo arm, dat de vrouwen in het

bos hout sprokkelden, terwijl de mannen met hun bijl bomen omhakten.
De bomen werden voor vervoer en
gebruik kleingehakt op een oude stronk

Nu omhoog richting Janskerkhof. Als we net boven zijn aangekomen gaan we bij de
kruising rechts Laren in (straks komen we hier weer terug*).
We lopen door tot de Vredelaan en gaan naar links tot net voor de verkeerslichten
rechtsaf.
De eerste fietstunnel door en rechtsaf.
Links het eerste pad in en gelijk weer links. Dit pad gaat over in een verharde bestrating en heet Engweg. Dit pad loopt door een Larens Eng
Op de Eng- en Eng-restanten
werd voor het merendeel mais
verbouwd. Een gewas dat voor
de enkele boeren die nog over
zijn, enigszins rendabel is om
te verbouwen.
In 1994 is het initiatief genomen om de Engrestanten die
zich in de dorpskern van
Laren bevinden weer te voorzien van de traditionele oude
landbouwgewassen, zoals
boekweit, rogge en aardappels. Dit geeft het dorp in
geringe mate weer het aanzien
van vroeger. Vanwege het
visuele aspect wordt af en toe
een deel ingezaaid met
Koolzaad of mosterdzaad
(geelbloeiend) en/of zonnebloemen.
Enkele Larense boeren staan
met hand-en spandiensten ter
zijde als het gaat om ploegen,
eggen of inzaaien van het
gewas. Indien mogelijk wordt
er ook geoogst zoals dat vroeger gebeurde.
Toen wij erdoor heen liepen
was alles begroeid met gewassen. (24 juni 2010)
We steken de Sint Janstraat
over en zien de versiering al
hangen voor de Sint
Jansprocessie. De patroonheilige van Laren is Sint Jan de
doper en dit wordt jaarlijks
gevierd op zondag rond 24
juni. Maar daar kan mijn
broer veel meer over vertellen.
De volgende laan is de
Wulfenlaan. Die gaan we in,
de laan gaat over in de
Essenboom.

7.) Zie dan maar eens aan de kost te komen. Al snel belanden ze dan in een vicieuze
cirkel en worden er vaak illegale mogelijkheden gebruikt om te overleven. Een
geschiedenis van misbruik of mishandeling tijdens de jeugd of psychische problemen,
is hiervan vaak de oorzaak.
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Daar staat rechts het Rosa Spierhuis een
woon-werkcentum voor oudere (ex)
kunstenaars.
Een stukje verder Verpleeghuis
Theodotion.
Aan het eind van deze laan linksaf en
weer aan het eind rechtsaf de tweede
fietstunnel door. De route wordt vervolgd naar de hei.
De heide was vroeger leverancier van
zand, leem en grint en heideplaggen.
Die werden gebruikt om in de stallen van
de schapen te leggen, dat daarna dan
weer op de akkers als mest werd gebruikt.
Maar de heide werd ook gebruikt voor
dakbedekking en het maken van borstels en bezems. De heide bood ook
onderdak aan honderden bijenkorven
voor de productie van honing en was,
waarvan de inkomsten een belangrijke
aanvulling waren op het povere bestaan.
Eenmaal op de hei links af op het verharde fietspad naar La Place en pakken
we de 3e fietstunnel.
Met deze fietstunnel is in oktober 2009
begonnen en hij is net klaar.
De fietstunnel is bedoeld om fietsers,
voetgangers, ruiters en de schaapskudde
veilig en snel naar de overkant van de
Hilversumseweg te laten gaan.
Voor het ontwerp is gekozen voor een
open vormgeving die past in de natuurlijke omgeving.
We lopen weer terug richting ’t Bluk en
als we bij het vergezicht komen gaan we
rechtsaf naar beneden, Dat is de kruising
waar we net richting Laren gingen (we
zijn weer terug *).
Langs de bosrand tot het verharde fietspad en daar rechtsaf naar Hiversum.
Als we het wildrooster voorbij zijn gaan,
we achter de huizen
langs van het
Kamrad naar de
brandweerkazerne.
Kamrad is genoemd
kamrad met tanden
aan het bovenvlak,
waarbij de straten de
tanden vormen.
De straatnamen zijn
genoemd naar de
veldnamen van heuvels, heidegronden
en zandgronden, die in de directe omgeving van het oude dorp waren.
En dan de laatste 2 kilometer terug naar
het clubhuis.
Clemens van Wilgenburg
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DE BESCHERMER
VAN
ANNA'S HOEVE
Door Sander Koopman
Vele Hilversummers genieten regelmatig van de natuur in Anna's
Hoeve.
Vlak voor de Tweede Wereldoorlog aangelegd als park naar ontwerp
van Dudok, is Anna's Hoeve nu nog altijd in trek om te wandelen, fietsen, vissen of aan natuurstudie te doen.
Door de jaren heen is het echter niet vanzelfsprekend gebleken dat dit
gebied groen bleef. Verschillende bedreigingen zijn aan de orde
geweest, en ook is het terreinonderhoud niet altijd naar behoren
geweest. In 1984 was de situatie dusdanig verpauperd dat een groepje
vissers zich verenigde en ging pleiten voor een grote schoonmaak. De
Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve zag het levenslicht. In de
jaren '90 was Anna's Hoeve strijdtoneel vanwege de nieuwe plannen
rondom de zuiveringsinstallatie en de sportvelden.
De sportvelden zouden worden aangelegd op de plek van de huidige
Speelweide. Voor de vereniging onaanvaardbaar, en strijdbaar mobiliseerde zij de Hilversumse bevolking. Na een langdurig proces met veel
overleg en inspraak werden de plannen uiteindelijk aangepast en bleef
Anna's Hoeve behouden. Nieuwe bedreigingen steken echter de kop
op, zoals de aanleg van een busbaan langs Anna's Hoeve. De vereniging blijft zich hard maken voor behoud van het natuurgebied. Niet
elke ingreep bestrijden we; met het Goois Natuurreservaat is bijvoorbeeld constructief overleg geweest over de boskap die de afgelopen
tijd is uitgevoerd. Ook maakt de vereniging zich hard voor een goede
bestemming voor het oude huisje Anna's Hoeve.
De vereniging kent nu een kleine 900 leden, en houdt zich ook bezig
met diverse andere activiteiten, zoals excursies, schoonmaakwerk en
terreinbeheer. De afgelopen jaren heeft de vereniging ook een zeer
geslaagd symposium georganiseerd, in samenwerking met de
gemeente en Waternet. De vereniging heeft haar eigen clubblad, de
Anna's Hoeve Koerier, dat inmiddels al aan haar 27e jaargang toe is.
Om het werk te kunnen voortzetten en onze positie als belangenvereniging te versterken, zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers. Zowel passieve als actieve leden zijn welkom. Er zijn meerdere vrijwilligersfuncties beschikbaar; u kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld bestuurswerk,
redactie, bijhouden van de website, terreinbeheer, scholen begeleiden,
overleg voeren met gemeente of overige organisaties, enzovoorts. Voor
elk wat wils! Als u belangstelling hebt neemt u dan contact op met
Hans de Ridder, GAC-lid en bestuurslid Vereniging tot Behoud van
Anna's Hoeve.
Sander Koopman is lid van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve en
eindredacteur van het blad Anna's Hoeve Koerier

8.) De daklozenkrant is er om deze mensen te
helpen wat geld te verdienen op een manier die
is toegestaan. Ze moeten de krant eerst tegen
een klein bedrag inkopen en dan zelfstandig verkopen. Daarmee kunnen ze dan weer meer nieuwe kranten kopen. Zo ontstaat een klein inkomen voor de dakloze en ook een gevoel van zelfrespect.
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Een maple leaf is een esdoornblad. Wat
heeft dat nou te maken met een cross
van de GAC in de bossen van Anna’s
Hoeve? Daarvoor moeten we een flink
eind terug in de geschiedenis van de
GAC. De Maple Leaf cross werd 64 jaar
geleden; in1946, voor het eerst georganiseerd als eerbetoon voor onze
Canadese bevrijders. Het esdoornblad is
in de Canadese vlag terug te vinden.
Vandaar. In 2007; toen de Cross voor de
60ste keer georganiseerd werd, was er
een opstelling van Canadese voertuigen
uit de Tweede Wereldoorlog met mensen in uniformen uit de Tweede
Wereldoorlog. Dat was een leuke happening. Nog steeds wordt de cross elk jaar
georganiseerd. Een traditie die al zolang
stand houdt, moeten we in ere houden.
Ondanks de tomeloze inzet van vrijwilligers bloeden dat soort dingen soms
dood. Gelukkig zijn er mensen die dat
niet laten gebeuren.
De GAC is een club waar mensen bereid
zijn om met elkaar ergens de schouders
onder te zetten en sinds maart dit jaar is
er een bijna geheel nieuwe MAPLE
LEAF COMMISSIE ontstaan. Wie zijn het
en hoe is het zo gekomen?

de nieuwe Maple Leaf
commissie, staand:
Michael Kromhout Jack v.d. Wijngaard
zittend v.l.n.r: Niesje
Venema - Gré Imbos Gerard Demmers Ko Schaapherde
afwezig Koos v.d.
Wijngaard.
inzet: Dina Weening

MAPLE LEAF CROSS.
Na het informeren bij de verschillende commissieleden blijkt al snel dat Gré
Imbos de spin in het nieuwe web is. Allen zijn door Gré gevraagd en overgehaald om mee te helpen met de komende cross op 7 november. Wat
bracht Gré zover om zich daarvoor in te zetten?
Zelf heeft ze in 2009 geholpen met het coördineren van de vrijwilligers voor
de Maple Leaf. De bezetting van de commissie was dat jaar erg slecht en
het liep daardoor allemaal niet zo soepel. Dat beviel haar helemaal niet. In
plaats van het bijltje er bij neer te gooien heeft ze haar schouders er ondergezet en een leuke groep mensen bij elkaar gezocht waarmee ze hoopt dit
jaar de Maple Leaf cross goed te organiseren.
Michael Kromhout is de enige die niet nieuw is in de commissie. Hij is als
PR-medewerker in 2000 bij de Commissie Voorlichting en Promotie begonnen en van daar in de commissie Maple Leaf gestapt. Tot en met 2006 heeft
hij in beide commissies gezeten. Na 2006 is de CVP uit elkaar gevallen en is
hij de promotie voor de Maple Leaf Cross gaan verzorgen. Dat houdt in dat
hij de o.a.stukjes in het clublad en op de site verzorgt en de pers informeert.
Zelf is hij sinds zijn 14e lid van de GAC voelt zich zo betrokken bij de club
dat hij graag een bijdrage wil leveren.
De ML commissie is uitgebreid met een nieuwe parcours bouwer; Jack v.d.
Wijngaard. Inmiddels is hij elf jaar lid van de GAC en heeft bij Gré in de
groep gelopen tot in 2009. Gré moest toen vanwege allerlei klachten stoppen. Vorig jaar heeft ze hem gevraagd om te assisteren bij het parcours bouwen. Daarna vroeg ze of hij in de commissie wilde komen. Hij is zich er van
bewust dat een vereniging niet kan bestaan als er geen vrijwilligers zijn en
na enige twijfel heeft hij niet alleen toegezegd, maar ook zijn broer; Koos
v.d. Wijngaard, zover gekregen dat hij penningmeester van deze commissie
wilde worden. Beide zijn actief geweest in een korfbal vereniging en weten
hoe belangrijk vrijwilligers voor een club zijn.
Ook Gerard Demmers liep in 2009 mee bij het parcours bouwen. Hij is als
materiaalbeheerder in de commissie gekomen. Als je wel eens bij de Maple
Leaf bent geweest (kijken is ook leuk!) kun je na gaan dat het beheren van al
dat materiaal een flinke klus is.
Ko Schaapherder is vorig jaar gevraagd om de speaker te zijn. Ondanks het
feit dat hij vorig jaar zijn papieren niet meer kon lezen door de regen, wil hij
het weer doen. “Tja,” zei Ko “Als ik iets leuk vind, ben ik nogal makkelijk
over te halen.”
Niesje Venema heeft het secretariaat op zich genomen. Ja, ook zij
werd door Gré benaderd. Zij is al een tijd lid en weet ook dat een
vereniging alleen met hulp vrijwilligers kan bestaan en wil daar
graag wat tijd in steken.
Dina Weening was geblesseerd, wilde graag wat doen voor de club
en kwam doordat ze wel een keer wilde helpen bij de voorinschrijving van de Maple Leaf ook in de greep van Gré. Het zou niet zo
heel veel werk zijn, dat wedstrijdsecretariaat.... Al snel bleek dat er
wat betreft het wedstrijdsecretariaat wel wat te veranderen viel.
Samen met een hele nieuwe commissie dat opzetten en voor elkaar
krijgen, was een uitdaging die Dina graag aan wilde gaan. Ze heeft
“stage gelopen” bij de Driedorpenloop om te kijken hoe e.e.a. werkt en is er helemaal klaar voor.
Voor de tijdregistratie gaat de Maple Leaf cross
nu met een ander systeem werken, namelijk
Racetimer. Daar kan eigenlijk niets mee misgaan.
Nu nog hopen dat Wim Ockhuysen, als atleten
medewerker, een leuk aantal (regio) toppers aan
de start kan krijgen en dat ook veel GAC atleten
op komen dagen. Laten we hopen dat deze
groep mensen en alle losse vrijwilligers die er
straks, op 7 november, aan meewerken er met
een goed gevoel op terug kunnen kijken en
graag nog een keer aan mee willen werken.
Ben je bereid om deze nieuwe commissie te helpen als “losse vrijwilliger, geef je dan op bij de
voorzitter; Gré Imbos tel: 0356834428
Lineke (redactie)
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EEN NIEUWE TRADITIE GEBOREN?
Eindelijk het was zover,
je kent het wel, of niet,
dat gevoel van de dag
voor je verjaardag.
Spannend en nog eens
spannend, de ochtendstond had na vele
dagen regen, nu goud
in de mond en gaf de
spannende gevoelens
nog eens extra dimensie want we zouden
gezien worden op onze
motoren en tja da’s
toch een deel van de
kick; anderen laten
delen in jouw plezier.
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In ieder geval om 9.00 op zaterdagmorgen 4 september verzamelden we bij het
GAC gebouw waar natuurlijk ook op dat moment het grootste gedeelte van de
Hilversums populatie zich aan de sportieve loopinspanning laaft althans zo lijkt het.
Het was een bijzondere ochtend naast de eerste tourrit voor motorrijders van de
GAC, was het ook de start van de Basisgroep.
Iemand liet zich, ik weet niet wie, ontvallen: ” We zijn toch een loopvereniging? ”
vast een beetje beduusd van het enthousiasme van de passerende lopers op de
verzamelde motorrijders.
Enfin na het gebruikelijke bakkie stapten we op om richting Vreeswijk te gaan en
neem gerust aan, in ieder geval niet via de kortste weg. Nou ik weet het niet maar
kreeg onderweg de indruk dat organisatie in menig gepasseerd dorp had gevraagd
er een festiviteit te organiseren van rommelmarkt tot kermis, of zou het toeval zijn
geweest? Maar na 5 keer was het standvastig geloof in toeval verdwenen. In
Vreeswijk werden wij verrast, tijdens de eerste stop, op een stoet van classic cars
en de dorpsomroeper en weer bekroop het gevoel, zou de organisatie ook dit hebben gearrangeerd.
Na de stop ging het verder via een van de vele dijken die Nederland rijk is op weg
naar de pont bij Schoonhoven. Helaas bleek na de eerste honderd meters, na het
vertrek uit Vreeswijk, hoe lastig het is 17 enthousiaste motorrijders bij elkaar te
houden. De stoplichten bleken onverbiddelijk te zijn en doorsneden het lint
waardoor 2 groepsleden gedwongen werden af te haken.
Slingerend en met gepaste snelheid reden wij over ‘s Herenswegen en kwamen
aan in het dorpje Hoornaar. De tweede stop was om de verbrande calorieen weer
aan te vullen want de idee dat motorrijden alleen ontspanning en voor om zich
heen kijkers is, is natuurlijk een fabel. Het is werken en vooral opletten op mogelijke onverwachte capriolen van de medeweggebruikers, maar wind en zon op het
gezicht en de fraaie plaatjes maken alles goed. Inmiddels waren de “verloren”
groepsleden weer aangesloten en kon de groep zich opmaken voor de rit, huiswaarts, het GAC gebouw in Hilversum.
Opnieuw langs fraaie dijkgezichten met af en toe iets minder asfalt naar de eerste
en laatste tankstop. De oproep van de organisatie had vruchtbare aarde gevonden
zo bleek want alle tanken waren gevuld bij de start en de enkele lege tanks was
gevolg van de rit.
En plots was het daar, het onverbiddelijke strakke asfalt van de A27 die ons in een
ruk naar huis zou voeren en de idylle werd ruw verbroken dat Nederland alleen uit
dijkjes en fraai gezichtjes bestaat.

Rest mij nog als motorbengel, het jargon van de
organisatie, Frank Aalten enorm te bedanken voor
zijn inspanningen om deze rit tot een succes te

maken en natuurlijk ook zijn understudy Joost.
Wie weet tot volgend jaar en voor de loper, mijzelf
in-cluis, het was geen eye opener, maar toch weer
de ervaring dat je na de afloop niet alleen “ last”
kunt hebben van je voeten, enkels en benen.
Een van de motorbengels,
Marc Hek

De eerste wedstrijdjes zijn gepland en er is zelfs een heuse Texelgroep die gericht
aan het trainen is voor deze eilandloop op 26 september. Hopelijk lezen we daar in
het volgende clubblad meer over. In ieder geval is er een heuse touringcar geregeld en er is zelfs voor een sponsor gezorgd (we weten alleen nog niet wie) Ook
de halve van Eindhoven zal verrast gaan worden met GAC lopers. Kortom, iedereen is weer serieus aan het trainen. Zoals de foto in het vorige clubblad zullen jullie wellicht een keer een “nieuw” gezicht gaan zien als trainer in jullie groep. 6 in
totaal die verdeeld over de club hun opgedane kennis ten toon gaan spreiden. Ik
zal deze 6 personen verdeeld over de clubbladen aan jullie voor gaan stellen.
4 september was het bij de club een prettige chaos. De basisigroep ging van start
Laatste bankpraat in
en hier was weer erg veel belangstelling voor. Mooi gezicht om iedereen met
deze huidige vorm.
zijn/haar verwachting de trap op te zien lopen om zich aan te melden. Ook was er
veel jeugd te zien en veel lopers gingen weer voor het eerst trainen. Maar er was
Dag Allemaal,
Iedereen weer terug uit nog een activiteit gepland die in eerste instantie niet veel met lopen te maken
verre oorden, de bruine heeft. De eerste GAC motortoertocht ging van start. Menig machine stond geparteint weer vervaagd en
keerd voor de deur van de GAC. Dit leidde tot hilarische, leuke en enthousiaste
iedereen weer in
zijn/haar ritme gevallen. gesprekken want zeg nou zelf; je ziet niet elke dag je medeloper in het strak leer!!
Ook de basisgroep kon zien dat er naast het lopen nog meer vanuit de GAC wordt
De zomerperiode ligt
georganiseerd en dat je je niet hoeft te vervelen. Ik geloof dat er in dit nummer
weer achter ons en we
kunnen ons weer opma- door een aantal rijders iets op papier is gezet. Als organisator van dit evenement
ken voor het komende
kan ik alleen maar zeggen dat ik een topdag heb gehad! 17 motoren en 23 berijseizoen.
ders gingen op pad om te genieten van een heerlijk zonnige zaterdag in de
natuur. Een prachtige tocht met alles erop en eraan. Van een klein ongelukje tot
het kwijtraken van enkele rijders. Wellicht sluiten volgend jaar nog meer GAC rijders aan bij de groep zodat we er een traditie van kunnen maken.
Vanaf volgend clubblad zal er een andere collum komen met een nieuwe opzet.
Bankpraat werd wat flets (al zeg ik het zelf) en was toe aan nieuwe input. Ik heb
mijn oor te luisteren gelegd en kwam mede door collegalopers op een nieuwe format. Op de bank met Frank zal terugkeren maar dan ook echt een bank waar jullie
kennis gaan maken met medelopers uit alle hoeken en gaten. Kijk maar eens op
vrijdag naar TopGaer en je zal het komend item gaan herkennen. Ik zal jullie volgende keer kennis laten maken met het bekende ( en voor sommige Beruchte)
duo Buurman en Buurman!
Rest mij iedereen een geweldig seizoen toe te wensen en dat alle voornemens uit
mogen komen zonder al teveel blessure’s. Houd jezelf heel en neem op tijd je
rust!!!! Ik heb dat geleerd van Bea en Siebe die aan hebben gegeven dat de rustdagen soms veel belangrijker zijn dan een extra training.
Nieuwe trainers wens ik veel succes en Nadine speciaal. Ik hoop dat de zwangerschap een mooi eind en een mooie start mag geven aan wellicht een nieuw GAC
lid (over een paar jaar)

Bankpraat

MEDEDELINGEN

We kwamen aan onder de titel moe maar voldaan,
zoals dat heet maar zeker zo belangrijk ook veilig en
namen afscheid van elkaar met de idee dat vandaag
een jaarlijkse traditie was geboren.

Frank Aalten

9.) Het is een begin om de vicieuze cirkel te doorbreken en hen weer op weg te
helpen. De daklozenkrant begon in 1994 het eerst in de regio Utrecht. Inmiddels
zijn er zeven regio’s. De kosten worden door advertenties gedekt.
Het wordt mogelijk gemaakt door onafhankelijke kleine plaatselijke organisaties.
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GILDELOOP SOEST
25 AUGUSTUS 2010.
Woensdag 25 augustus stond in het teken van de
Gildeloop in Soest. Rond deze tijd zijn in Soest altijd
de Gildefeesten. Dit jaar was het een speciale editie
want het Gilde bestaat 50 jaar. In plaats van een
feestweek was het dit keer 10 dagen feest in Soest.
Elk jaar is het traditie dat de woensdag in het teken
staat van de hardloopwedstrijd. ’s Maandags is er
altijd een mooie fietsroute en dinsdag zijn de wandelaars aan de beurt om de omgeving te bekennen
maar woensdag wordt er hardgelopen. Ik weet het
dat dit een beetje buiten Hilversum ligt maar ik moet
mijn woonplaats toch af en toe even naar voren
schuiven want Soest is gewoon mooi om te wonen.
AV Pijnenburg organiseert deze wedstrijd altijd en
het is er altijd kneuterig. Inschrijven in de Schaapskooi en voor het geld hoef je het niet te laten.
4 eurootjes, incl eenmalige chip, een herinnering en
een consumptiebon!!
Na een pittige zondag- en dinsdagtraining heb ik me
ertoe gezet om mee te doen. Zwager gebeld en met
z’n 2-tjes ingelopen naar de start. Het weer zat gelukkig mee en de sfeer zat er goed in. Tegenwoordig
ben ik geen recreant maar master volgens de bordjes.
Nummer opgespeld en in het startvak gaan staan.
Ik moet eerlijk bekennen dat ik eigenlijk totaal geen
zin had maar mezelf er toch maar toe gezet. De loop
bestaat uit 3 rondes van ruim 3.3 km. De route gaat
door de weilanden achter de oude dorpskern en
weer terug naar het Kerkepad. Het lijkt saai maar ik
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kan je vertellen dat zo’n ronde alles in zich heeft.
Mooie natuur, vals plat, oneffen ondergrond en
bochtig. De start ging eigenlijk zeer voortvarend en
al snel kwam ik in m’n ritme. De 1e ronde ging
eigenlijk iets te hard maar ik wilde mijn grens weer
eens opzoeken (na lang herstel van mijn knie)
Dinsdagavond had ik met Remko Groot al een voorproefje genomen om 3km eigen tempo te lopen en
dat lukte met 4.30min per km aardig. Eens kijken of
ik dit tempo ook langer vol kon houden. De 1e ronde
zat ik in de 14 minuten wat iets te snel was. De 2e en
3e ronde kwam ik in exact dezelfde tijd door
(15.28min) wat me zeer positief stemde.
Met een uiteindelijke eindtijd van 45.21min was ik
zeer tevreden. Niet geheel kapot gelopen maar wel
m’n best gedaan en dat resulteerde in een verdienstelijke 38e plaats bij de masters (van de 135) en een
58e plek overall (van de 235)
Wat me opviel is dat ik bijna geen GAC-ers heb
gezien en ook van Pijnenburg zelf waren er niet
overdreven veel deelnemers. Ik merk dat ook wel
eens bij de GAC dat als er een loopje is in de woonplaats zelf dat er dan minder mensen aan meedoen.
Schaamte voor de buren of herkenbaarheid van collega’s?? Ik weet het niet maar het viel me wel op.
Volgend jaar vindt deze loop weer plaats en wel op
woensdagavond 26 augustus. Wellicht een idee om
Soest te overspoelen met GAC-ers?
Frank Aalten

CROSSLOOP DEN HOORN
TEXEL JULI 2010

de finish.En wanneer je ruim 3
kilometer hebt gerent loop je
weer op een golvend fietspad
richting clubhuis 4 kilometer, voor
het tweede rondje.

Achteraf gezien onverwacht op de
camping De Loodsmansduin in
Den Hoorn op het mooie Texel
terecht gekomen. Persoonlijk heb
ik niets met campings, daar ik zelf
in een bewoonbaar verklaarde
woning woon. En dan is voor mij
de camping een soort veredeld
vluchtelingenkamp met tenten en
stacaravans.
Maar goed ik heb het met Patty
en de stacaravan erg goed getroffen, dus eigenlijk niets te klagen.
Maar na een weekje word ik erg
lui, dik, traag en passief. Ja want
wees nou eens eerlijk, je bent
daar een paar weken anoniem.
Er zijn geen GAC trainers in de
buurt. Helaas wel de gedachte
aan de trainers. En wat dan bij
terugkomst bij de GAC? Want met
wat wandelen en fietsen kom je
toch tekort.
Maar er was redding op komst,
van de kant van de plaatselijke
sport (voetbal) vereniging Z.D.H.

Bij de finish wordt je tijd op het
inschrijflabel aan je pols genoteerd. Deze ruil je dan in het clubhuis om voor een zogenaamd
Prestatiecertificaat.
Dan volgt de prijsuitreiking aan
de winnaars van de diverse
categorieën. Aansluitend is er een
verloting met mooie prijzen, ter
beschikking gesteld door de
winkeliers van het eiland.
Het bijzondere van deze verloting
is dat deze meedogenloos lang
duurt en dat bijna iedereen met
een prijs de deur uit, en de tent
weer in gaat.
Voor weinig euro’s doe je met
deze gezellige cross mee. En help
je Zwaluwen Den Hoorn de winter
door. Respect voor al die niet
genoemde vrijwilligers die ook dit
jaar hebben bijgedragen aan
extra vakantievertier en -plezier in
en bij Den Hoorn, Texel.

En volgens een oud gezegde kan
je van deze voetballers niet winnen,
maar wel van ze verliezen.
Om niet al te veel af te dwalen:
er wordt in het kampeerseizoen
wekelijks op vrijdagavond een
cross georganiseerd met start om
19.30 uur vanaf het clubhuis van
Z.D.H. Staat voor Zwaluwen Den
Hoorn. Voor jong en wat ouder en
voor kort of wat langer rennen.
Wij kozen voor de 8 kilometer
cross door en langs het duingebied. Eerst dwars over een grasland, dan een stuk fietspad langs
de duinen en daarna linksaf het
golvende duingebied in, met op
de juiste plekken een toezicht
houdende man of vrouw van de
club zodat je voor het donker
altijd weer bij het clubhuis aankomt.
Maar na een paar honderd meter
weet je al dat er geen ereplaats in
zit. De snelste loper zit onder de
30 minuten grens, bleek later bij

Met groet, Leo de Vries

UITSLAGEN UITDAGING –
RECREATIE GRENZENVERLEGGEN
vrijdag 3 september 2010
Muiderslotloop
10,1 km
Carolien Krijnen
1:01:12
Clemens van Wilgenburg 1:01:13
Marlies Bakker
1:01:13
zondag 29 augustus 2010
Gooische Run
10 km
Kees Verkuil
0:53:50
Ronald Heemskerk
0:57:20
zondag 29 augustus 2010
Gooische Run
15 km
81 Joost Beerthuizen 1:14:09
woensdag 25 augustus 2010
Gildeloop
10 km
Frank Aalten
0:45:21
zondag 8 augustus 2010
Stortemelk Halve Marathon
21,1 km
Willy Milot
1:56:51
Theo Fennis
1:58:40
33 Greet Grootjans
2:00:56
13 Ton de Groot
2:01:48
Eugène Milot
2:08:03
vrijdag 30 juli 2010
Crossloop
8 km
Leo de Vries
0:38:47
Patty Verheul
0:45:36
vrijdag 23 juli 2010
Crossloop
8 km
Leo de Vries
0:37:30
Patty Verheul
0:47:33
Sta je hier niet bij of klopt je tijd
niet, stuur een briefje naar
Clemens of een mailtje naar
uitslagen.recreatie@gach.nL

Dit zijn voor de meeste atleten en recreanten binnen de atletieksport
en zeker binnen de GAC geen onbekende kreten.
Ieder op zijn eigen niveau en binnen zijn eigen groep wordt er op zijn
tijd door gegrepen.
Niet de tijd en niet de afstand is altijd de uitdaging maar zeker ook de
persoonlijke grens opzoeken en proberen te verleggen geeft een kik.
Binnen de GAC is nu een groepje mensen, dat dit op een bijzondere
manier in de praktijk willen gaan brengen.
Het doel is een berg te beklimmen (Kilimanjaro); de uitdaging zit in de
hoogte (5895m.) en het grenzen verleggen zit letterlijk in 2 landen:
Kenia en Tanzania.
Het is natuurlijk een vrije tijdbesteding en sport ineen, maar het meest
bijzondere is het dubbele doel: geld bijeenbrengen voor de Masai-kinderen in Kenia.
De Stichting Catharinafonds organiseert deze tocht en wil hierdoor
veel geld bijeenbrengen om scholen, schoolmaterialen, opleiden
van onderwijzers etc. mogelijk te
maken.
Het mooie is, dat het geld echt bij de mensen terecht komt en er geen
strijkstokken zijn.
Het is nl. een familie, die dit letterlijk zelf organiseert via deze stichting.
U snapt het al!!!!! Kees jagers, Ilona Mulder, Chris en Brigitte van de
Kamp en hans Veldmeijer willen, dat U meedoet om een GAC sponsorpot te vullen.
Hiervoor vindt U op de bar een melkbus, die groot genoeg is om munten en papiergeld te bevatten.
Mogen we op U rekenen?

NIEUWE LEDEN
PER 13 SEPTEMBER 2010
Juliette Franzen Rep
KORTENHOEF
Natasja van der Linden
HILVERSUM
Marije Onderwaater
HILVERSUM
Ilse Tacoma
VREELAND
Sisca de Wit
HILVERSUM
Youri Janssen
HILVERSUM
Hans van Ekelenburg
LAREN NH
Mike Elschot
HILVERSUM
Geert Horstmann
LAREN NH
Dick Martens
HILVERSUM
René Matulevicz
HILVERSUM
Jeroen van Veldhuizen
KORTENHOEF
Ruben Merien
KORTENHOEF
Clint van de Pas
LOOSDRECHT
Tessa Martens
LAREN
Renee Bergman
HILVERSUM
Niels Alofsen
UITHOORN
Van harte welkom en een fijne tijd bij de GAC!

D.Recreanten
D.Recreanten
D.Recreanten
D.RecreanteN
D.Recreanten
H. Senioren
H.Recreanten
H.Recreanten
H.Recreanten
H.Recreanten
H.Recreanten
J.Jun.A
J.Jun.C
J.Pup.A
M.Jun.C
M.Pup.A
Overige Heren

Of we ieder de top halen ligt aan
het eigen lijf, want er is daarboven zuurstof gebrek.
We zullen wel naar adem happen.
Dat doen we ook graag als we
melkbus over enkele maanden
legen!!!!
Wij trainen lekker door en halen
het wel; laat u de Masai kinderen
niet in de steek alstublieft.
Bedankt alvast,
Kees, Ilona, Brigitte, Chris en
Hans.
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E & M Expres
Personenvervoer
Met speciale taxi tarieven voor
vervoer van en naar schiphol
Maartensdijk – Schiphol
Hilversum – Schiphol
Bussum – Schiphol

! 52.50
! 52.50
! 52.50

Voor “gewone”taxiritten kunt u een dag van te voren
reserveren, nachtritten alleen op aanvraag.
Eerste 2 kilometer ! 7,50
Overige kilometers ! 2,00 per kilometer

O35 – 5771505
info@emexpres.nl

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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EK ATLETIEK IN BARCELONA
Dinsdag 27 juli was het
zover: het EK Atletiek in
Barcelona ging van start.
Met een groep van in
totaal 21 man waren we
de vorige dag in Spanje
gearriveerd om dit grote
evenement van dichtbij
mee te maken. De groep
was verdeeld over drie
appartementen, waarvan
er één op loopafstand
van het Olympisch stadion lag en de andere
twee nog een klein stukje met de metro moesten
reizen.
Gekleed in het oranje en
met drie grote spandoeken zouden wij de
Nederlandse atleten een
warm hart gaan toedragen.

Op de eerste dag mocht in de ochtend gelijk de eerste Nederlandse atleet aantreden, Melissa Boekelman bij het kogelstoten. Zij wist zich in haar derde stoot
voor de finale te plaatsen, waardoor het eerste kleine succes voor ons al binnen
was. In de finale ’s avonds kwam ze helaas niet tot het gewenste resultaat, wat
een uiteindelijke 14e plaats tot gevolg had. Naast Melissa Boekelman mocht ook
discuswerpster Monique Jansen haar opwachting maken, en ook zij wist de finale te halen
De derde Nederlandse atleet van vandaag, Yvonne Hak op de 800 meter, liep een
sterke race en wist als tweede van haar serie de finale te bereiken. Tot slot wist
speerwerpster Bregje Colla helaas geen finaleplek te bemachtigen, net als hoogspringer Martijn Nuijens, maar al met al een aardig begin voor Oranje op dit EK.
De volgende dag begon met een fikse tegenvaller, het nieuws bereikte ons dat
Bram Som zich had afgemeld voor de 800 meter vanwege griep. Daarmee was
onze hoop gevestigd op de andere twee lopers, Robert Lathouwers en Arnoud
Okken. Eerstgenoemde werd helaas gediskwalificeerd vanwege het geven van
een schouderduw aan zijn Ierse tegenstader. Protest mocht niet meer baten.
Arnoud Okken liep echter een zeer sterke race, werd tweede en was door naar
de halve finale. Op de tienkamp waren namens Nederland twee atleten gekwalificeerd, Ingmar Vos en Eelco Sintnicolaas. Ingmar liep een wat tegenvallende
100 meter, maar nam revanche op het verspringen en het kogelstoten. Eelco
draaide een prima eerste dag, met als hoogtepunt zijn winst op de 400 meter.
Daarmee sloot hij de eerste dag van de meerkamp af met een prima 6e plaats,
en genoeg medaillekansen voor de volgende dag. Op de 1500 meter kwam Niels
Verwer in actie. Hij opende zijn race erg sterk, maar viel uiteindelijk terug en wist
geen finaleplaats te veroveren. Op de 10000 meter behaalde Hilda Kibet een
mooie vierde plaats. In de finale van het discuswerpen bij de vrouwen eindigde
Monique Jansen op een aardige negende plaats. Bij het polsstokhoogspringen
wist Denise Groot haar niveau niet te bereiken, waardoor zij een finaleplaats
miste.
Waar Rusland uiteindelijk op dit toernooi de meeste medailles wist te behalen,
kwamen de beste supporters toch echt wel uit Nederland. Dit bewees Jelle,
omdat hij het op deze avond voor elkaar kreeg om in z’n uppie de wave door het
stadion te laten gaan, en zich daarmee erg populair maakte onder het publiek.
Velen wilden met hem op de foto.
De derde dag begon opnieuw met een nummer van de tienkamp, de 110 meter
horden. De twee Nederlanders wisten een aardige tijd neer te zetten. Eelco
Sintnicolaas wierp vervolgens een ruim PR op het discuswerpen, en ook Ingmar
Vos kwam daarbij in de buurt. Het hoogtepunt van de meerkamp voor
Nederland was het polsstokhoogspringen. Dit onderdeel was een prooi voor
Eelco Sintnicolaas, die met een hoogte van maar liefst 5.45 m. won! Hiermee
waren de medaillekansen flink toegenomen, en zelfs de kans op goud was groot.
Bij het speerwerpen wierp hij opnieuw een PR, en belandde daarmee op een
tweede plaats op slechts enkele tientallen punten achter de Fransman Romain
Barras. De afsluitende 1500 meter werd daarmee ongelofelijk spannend. In deze
bloedstollende race moest Eelco pas op de laatste 200 meter zijn meerdere
erkennen, waardoor hij het goud op een haar naar miste. De tweede plaats was
echter boven verwachting en betekende de eerste medaille voor Nederland!
Ingmar Vos werd uiteindelijk 11e. Naast dit grote succes wist ook Arnoud Okken
zich te plaatsen voor de finale van de 800 meter, waarmee de kans op een volgende medaille toenam. Op de 110 meter horden behaalde Marcel van der
Westen de halve finale.
Dag vier van het EK startte de zevenkamp van de vrouwen, waar Jolanda Keizer
haar opwachting maakte. Op het eerste nummer, de 100 meter horden, ging het

10.) Om dit initiatief te laten doorlopen, moeten er zoveel mogelijk straatkranten verkocht worden. Eén keer per maand, als er weer een nieuwe straatkrant is, sta ik nu even
stil bij die vriendelijk lachende jongen om een krant van hem te kopen. Er staan nog leuke
en interessante artikelen in ook! Straatkrantverkoper blij, ik blij...
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echter mis toen ze halverwege de race over een
horde struikelde. Ze nam daarna nog wel deel
aan het kogelstoten maar besloot zich voor de
rest van de meerkamp af te melden, een flinke
teleurstelling. De halve finale van het hordelopen
verliep uitstekend, Marcel van der Westen wist
zich voor de finale te plaatsen. Deze vond dezelfde avond nog plaats, waarin hij op een zevende
plaats eindigde. Op de 1500 meter voor vrouwen
liep Susanne Kuijken een vergelijkbare race als
Niels Verwer bij de mannen, een sterk begin
maar uiteindelijk geen finaleplaats. Tot slot stond
de 800 meter finale voor vrouwen op het programma, waar Yvonne Hak in actie kwam. In een
geweldige race wist ze voor Nederland de tweede medaille binnen te halen, opnieuw zilver!
Groot feest dus onder de meegereisde supporters.
Op zaterdag gingen de estafettes van start. De
Nederlandse vrouwen waren vertegenwoordigd
op de 4x100 meter, en de mannen op de 4x400
meter. Het vrouwenteam wist zich niet te plaatsen voor de finale, maar het mannenteam,
gesteund door een groot spandoek van Peter
voor Dennis Spillekom, wist de finale wel te
bereiken! Ook de kwalificatie van het discuswerpen stond op het programma, waar Erik Cadee
wat tegenviel maar zich met de hakken over de
sloot wel voor de finale plaatste.
’S Avonds vond de finale van de 800 meter
plaats, met Arnoud Okken. Hij liep een goede
race, maar was ingesloten tussen de andere
lopers en wist mede daardoor net geen medaille
te halen. Een vierde plaats was het gevolg, toch
geen slecht resultaat.
De laatste dag stond in het teken van de finales
van de estafettes. Daarin behaalden de
Nederlandse mannen een verdienstelijke zevende plaats. Teleurstellend verliep voor ons echter
de finale van het discuswerpen, waarin Erik
Cadee geen van zijn drie pogingen geldig wist te
werpen.
De onderdelen waren dagelijks verdeeld over de
ochtend en de avond. De uren daartussen werden voornamelijk in de stad doorgebracht. Zo is
de Segrada Familia bezocht, de grote kerk die al
meer dan honderd jaar in de steigers staat, verschillende kathedralen en parken en uiteraard de
prachtige stranden. Op de laatste avond zijn we
met z’n allen naar het België huis geweest, vergelijkbaar met het Holland Heineken House maar
dan voor de Belgische atleten en fans. Ondanks
dat waren er meer Nederlanders dan Belgen te
vinden. Hier hebben wij deze fantastische week
met de nodige alcohol feestend afgesloten, om
vervolgens de volgende dag aan het begin van
de avond weer terug te vliegen naar Nederland.
Ik weet zeker dat ik namens iedereen spreek als
ik zeg dat het een geweldige week was die zeker
voor herhaling vatbaar is! Wie weet in 2012 als
het EK in Finland plaatsvindt.
Ferdy

ALLEREERSTE
ATLETIEK EVENT
GROOT SUCCES
Tussen negen en tien uur druppelden iedereen naar binnen. De
stemming zat er meteen vanaf het begin goed in. Iedereen
praatte zo druk met elkaar, dat het zelfs even duurde voordat
Jan Steenman en de ceremoniemeester van Gooische Atletiek
Club Hilversum Hans Veldmeijer de zaal stil kregen voor hun
welkomstwoord. Hiermee werd duidelijk dat maar liefst drie
oud-topatleten ons deze 16 mei kwamen helpen, namelijk
Timothy Beck, Els Vader en Haico Scharn. Het eerste atletiek
event kon beginnen!
Zo vol als de kantine was voor het welkomstwoord, zo leeg was
de kantine tien minuten later. Inmiddels was de zon namelijk
lekker gaan schijnen en konden de startnummers worden opgehaald. Na buiten nog een tijdje met elkaar te hebben gekletst en
een beetje ingelopen te hebben, was het dan eindelijk tijd voor
de eerste clinics gevolgd door het NK: de 100 meter sprint,
hoogspringen of discus.
Aangezien het NK een officieuze wedstrijd is, werden de clinics
verzorgd door leden van de Commissie Wedstrijd Atletiek. Zij
vertelden ons alles over hun discipline. Bij de sprint begon men
eerst met een beetje warm lopen. Daarna mochten we allemaal
enkele keren proberen te starten uit de startblokken. Voor velen
was dit, aangezien het voor hun de eerste keer was, een leuke
ervaring, want wie had dat kunnen dromen voor de transplantatie. Het NK 100 meter sprint was druk bezit. Er waren maar
liefst drie series. Hierin haalden getransplanteerden en nietgetransplanteerden alles uit de kast om een zo goed mogelijke
tijd neer te zetten. Intussen zaten ze bij het discus werpen ook
niet stil en kwam bij het hoogspringen de lat steeds hoger te liggen. Doordat het NK sprint en discus eerder was afgelopen, verlieten de hoogspringers de mat onder luid gejuich en aanmoedigingen. Na de sportieve en gezellige ochtend kregen de sporters een halfuurtje pauze waarin ze weer konden opladen voor
de middag, want dan vond de tweede ronde plaats. Alleen deze
ronde kon er worden getraind voor de 1500 meter, kogelstoten
of verspringen. Ook deze keer werden de clinics verzorgd door
de leden van de Commissie Wedstrijd Atletiek. De clinics hadden dezelfde opbouw als in de ochtend: eerst werd er begonnen
met een warming-up waarna de sporters konden oefenen voor
hun gekozen discipline met aansluitend het NK. De sporters van
kogelstoten en verspringen waren nog aan het oefenen, toen
het NK 1500 meter kon beginnen. Dit was erg leuk, want zo werden de renners vanaf alle plekken van de baan aangemoedigd.
Na een uitstekende prestatie van de 1500 meter lopers was het
tijd voor het NK van verspringen en kogelstoten. Gelukkig was
er hierna weer even pauze, zodat de sporters nog even konden
opladen voor de 4x100 meter estafette. Doordat de estafette
was opgesplitst in twee series bleef het nog even spannend wie
er met de medailles naar huis gingen. Gelukkig werd de estafette snel gevolgd door de prijsuitreiking, waardoor de spanning
wegvloeide en iedereen kon terugkijken op een geslaagde en
sportieve dag waarin weer vele grenzen zijn verlegd. Ik denk dat
ik ook niet te veel zeg als het atletiek event voor herhaling vatbaar is. Ook wil ik namens deze weg de Gooise Atletiek Club
Hilversum, Timothy Beck, Els Vader, Haico Scharn en de andere
vrijwilligers en sponsoren van harte bedanken voor hun inzet
om deze dag tot een geslaagd einde te brengen.
Micky Scharn
PR commissie Stichting Sport en Transplantatie
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DIVERSE UITSLAGEN
2 mei 2010, Uithoorn
Uitslagen 26e Vakantie makelaar
loop 10 km heren
10 Erik Negerman M35
35:36
11 Michiel van Dijkra M35
35:39
11 mei 2010, Utrecht
Bernd loopt 2e Zomeravondcup
MPRES, 10 KM PRESTATIE
84 Bernd Koperdraad
50:54

22 mei 2010, Goteborg
Aswin loopt halve marathon
Aswin Jagers
1:54.17

15 mei 2010, Veenendaal
Hans loopt 11e Heuvelrugloop
15M50, 15 KILOMETER PR
54 Hans de Ridder 1:36:31 1:35:57

29 mei 2010, Klazienaveen
Cor van der Schaaf loopt in
Drenthe Marathon
Cor van der Schaaf
1:55:41

16 mei 2010, Naarden
Uitslagen Fortress Wallenloop
MAN, KAZERNELOOP
2 Nils van der Weiden
15:52
20 Rendolf van Hoof
27:51
VROUW, KAZERNELOOP
1 Amy Wortel
18:31
VROUW, BASTIONLOOP
20 Tineke Verburg
45:19
MAN, ARSENAALLOOP
97 Hans Jonker
1:27:28
VROUW, ARSENAALLOOP
37 Ria Hofland
1:06:16
56 Carolien Krijnen
1:14:02
MAN, VESTINGLOOP
46 Joost Beerthuizen
1:13:38
58 Hans Oosterhuis
1:18:39
VROUW, VESTINGLOOP
22 Marlies Bakker
1:23:24

30 mei 2010, Den Bosch
Uitslagen Vestingloop Den Bosch
Thom Wijnand
58:35
Celia Noordegraaf
59:42

16 mei 2010, Leiden
Martin loopt PR in Marathon
Leiden 42 km
56e Martin de Vor
03:27:24 PR
10 km
47e Mirjam Koersen
00:39:11
684e Arthur Westgeest
00:50:36
16 mei 2010, Nijmegen
Uitslagen Marikenloop
10 km
Arends, Ellen
Blanken, Lisa
Gerits, Yvette
Kalverda, Angelique
Scholten-Hol, Ineke
5 km
Boer, Bea
Boer-Smit,Gerda
Borgers, Ans
Boshuis, Marion
Hagen, Loes
van Heusden, Bonica
Krom, Céline
Plantinga, Rachel
Steenkamp, Sara
Tuithof, Ans
Verbeek, Marieke
Verspaget, Joan
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16 mei 2010, Hoorn Marathon van
Hoorn 10 KM.
Matthieu van den Berg
42:51
William Osinga
42:03
Biko Bel
43:34

01:04:43
00:50:36
00:51:37
01:10:01
01:08:00
00:29:52
00:33:56
00:34:09
00:34:10
00:29:01
00:31:51
00:30:35
00:34:06
00:57:59
00:31:46
00:28:55
00:34:53

30 mei 2010, Den Haag
Uitslag Sdu Royal Ten
Fransjan Roesink

45:32

6 juni 2010, Kortenhoef
Ereplaatsen Max en Kimberly
Putman bij Driedorpenloop
7 km
Mathieu van den Berg
26:27
Marc van Veenrarara
35:05
Rendolf van Hoof
56:24
Kimberly Putman
28:17
Tess van den Berg
30:29
Marielle van Laar
30:54
Marloes Steenhuizen
30:54
Suzanne van den Broek
31:52
12 km
Alec Dijkshoorn
59:09
Arie Klop
1:08.54
Edwin Wolfrat
1:09.00
Anthoinette Wallenburg
59:17
Aukje Santegoets
1:10.23
Halve marathon MSen
Max Putman
1:22.56 PR
Ivar Wierenga
1:27.36
Jeroen van Geelen
1:33.09
Eric Borninkhof
1:38.50
Halve marathon VSen
Cornelie Peschar
1:52.22
9 juni, Utrecht
Bart loopt 4e Zomeravondcup
10 KM PRESTATIE
Bart van Zanten
43:55
18 juni, Amsterdam
Uitslagen Midzomernachtscross
10 EM overall
Ivar Wierenga
1:04.09
Siebe Turksma
1:14.36
Cornelie Peschar
1:17.58
26 juni 2010, Utrecht
Uitslagen Utregse Meidenloop
VROUW, 5 KM RECREATIE

Bea de Boer
Ineke Daemen
Nadine Scheer
Bonica van Heusden
Marion Boshuis
Gerda de Boer-Smit

31:22
32:00
31:33
34:36
35:08
35:59

27 juni 2010, Weesp
Winst voor Maurits de Ruiter in
29e Vechtloop
M5 KM
Sabrin Geerling
29:30
Rendolf van Hoof
42:39
M10 KM
Arthur Westgeest
54:59
M15 KM
Ton De Groot
1:27:23
M21, HALVE MARATHON
Maurits de Ruiter
1:23:58
4 juli 2010, Utrecht
Eva Janssen wint triatlon Utrecht
Olympische afstand dames
1. Eva Janssen
2.13.37
25 juli 2010, Broekland
HEREN, 5 KM
Matthieu van den Berg

20:40

29 juli 2010, De Kwakel
Uitslagen 22e Polderloop
M35, 10 KM
Ivar Wierenga
38:41 PR
M55, 10 KM
Siebe Turksma
44:19
7 augustus 2010, Blokzijl
Erik Negerman wint 30e Kolkloop
8 km MSen
1 Erik Negerman
25:30
8 augustus 2010, Vlieland
Uitslagen Stortemelk Halve
Marathon
M50, HALVE MARATHON
Eugène Milot
2:08:03
M60, HALVE MARATHON
Ton de Groot
2:01:48
V35, HALVE MARATHON
Willy Milot
1:56:36
Greet Grootjans
2:00:56
M10, 10 KM
Matthieu van den Berg
43:34
22 augustus 2010, Weesp
Uitslagen Weesper kwart Triathlon
Kwart Triathlon overall
Loes Terwel
2:28.12
Elles Spaans
2:30.38
Gea van der Weert
2:30.50
29 augustus 2010, Hem
Erik 5e in Hemmeromloop 10 km
5 Erik Negerman
31:34
29 augustus 2010, Laren
Uitslagen Gooische Run 5 KM
7 Mattthieu van den Berg
19:38
Rendolf van Hoof
39:56

15 kilometer
Fred Pangemanan
Marco Rebel

1:13:57
11:21:40

3 september 2010, Muiden
Max Putman wint 25e
Muiderslotloop 10 km
1 Max Putman (MMas)
37:25
4 september 2010, Gérardmer
Eva 3e in Triathlon XL Gérardmer,
Esther wint agegroup
Gérardmer (FRA), zaterdag 5 september
Triathlon XL: 1,9km zwemmen,
93km fietsen, 21,1km lopen
Résultats femmes
3 Eva Janssen
HOL 5.14.56

21 Esther Brakenhoff HOL 6.06.03
(1e agegroup 35-39)
4 september 2010, Warnsveld
Uitslagen Unive Stad en Land
Hanzeloop
MAN, HALVE MARATHON
Ivar Wieringa
1:23:45
MAN, 10 KM
Martin de Vor
45:25
5 september 2010, Bussum
Kimberly wint Medium-Run 5e
Temporun
MAN, MEDIUM-RUN (4 K )
Marc van Veenrarara
18:04
VROUW, MEDIUM-RUN (4 K )
1 Kimberly Putman
15:19

MAN, LONG-RUN (10 KM )
5 Matthieu van den Berg
39:57
31 Remko Coolen
45:06
VROUW, LONG-RUN (10 KM )
21 Evelyn Koster
58:20
26 Irene Ittmann
1:00:18
5 september 2010, Amsterdam
Michiel loopt 30 van Amsterdam
Noord
M35, 30 KM WEDSTRIJD
29 Michiel van Dijk
2:23:27
5 september 2010, Tilburg
Mirjam wint zilver bij ASICS NK
10 km vrouwen
28 Birgit Koster
39:28
29 Mirjam Koersen
39:36

CONTACTGEGEVENS BAANATLETIEK
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BESTUUR
Voorzitter
Eric Bouwmeester
PC Hooftweg 18
1217 RJ Hilversum
Secretaris
Joke Kooiker
Raadhuislaan 63
3755 HB Eemnes
Penningmeester
Bert List
Meikevermeent 27
1218 HB Hilversum
Leden
Maarten Broek
vice-voorzitter
Remko Groot
2de penningmeester
André Verweij
2de secretaris

bestuur@gach.nl
035-6241353 / 06-51073610
voorzitter@gach.nl
035-5312302
secretaris@gach.nl
035-6982099
penningmeester@gach.nl
06-45328085

maarten-bestuur@gach.nl

035-7728914

remko-bestuur@gach.nl

035-6854460

andre-bestuur@gach.nl

ATLETIEK MANAGER
Peter Koperdraad

06-12059906

peterkoperdraad@gach.nl

FACILITAIR MANAGER
Dick in den Berken

06-51557784

dickindenberken@gach.nl

VERTROUWENSPERSOON
vertrouwenspersoon@gach.nl
Helene Heckman
035-6247979
LEDENADMINISTRATIE
Chris van de Kamp
Chrysantenstraat 13
1214 BK Hilversum
Betalingen
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

ledenadministratie@gach.nl
035-6215516
Postbank 284190

t.n.v. GAC Hilversum
clubblad@gach.nl

035-6243909
035-6850719

info@starttofinish.nl

035-6280992
035-6216291
035-6832999
035-5252654
035-7721909
035-6246106
035-7728914

WEBSITE:
Web content manager
Job van Barneveld

remko2110@hotmail.com
internetredactie@gach.nl

BEHEERGROEP CLUBHUIS
beheergroep@gach.nl
Voorzitter
Cor van Asselt
cvanasselt@zonnet.nl
Secretaris
Aswin Jägers
ajagers@gmail.com
Penningmeester
Henk Bakker
hwcbakker@gmail.com
RESERVERINGEN CLUBHUIS EN BAAN
Hans Veldmeijer
035-6247095

reserveren@gach.nl

ONDERHOUDSGROEP CLUBHUIS EN BAAN
Voorzitter
Cor van Asselt
035-6854765
Leden
Dries Bijaard
035-6561102
Dick van Gessel
035-6852970
Dick in den Berken
06-51557784
dickindenberken@gach.nl
Henk van der Kolk
035-6858828
Wim Lam
035-6851926
Niek Vogel
035-6243662
Berry van der Wolk
035-6249029
Geluidstechnicus
Cor van Asselt
035-6854765
COMMISSIE SPONSORING
Gerard van den Bosch 0294-410657
Minke van Thiel
035-6248472
Dick in den Berken
035-6945316
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Sponsoring@gach.nl
g.bosch6@chello.nl
gijsenminke@wxs.nl
berken9@kpnplanet.nl

COMMISSIE WEDSTRIJDATLETIEK
Voorzitter
Alle Koperdraad
06-53340853
Secretaris
Michiel van Voorthuijsen 06-45328039
Penningmeester
Harry Bontje
06-21942724
Leden
Marleen Ram
06-47036776
Berend Reichman
06-52182984
Melanie Versteeg
06-13592878
Anne Baar
06-49793450
Wendy Vet
06-17192981
Thomas Mijnhout
06-38361941

cwa@gach.nl

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
Sponsoring
Ronald Witkamp
roland@arenagames.nl
Alle Koperdraad
alle@arenagames.nl
Wedstrijdorganisatie
Jan van Dijk
jan@arenagames.nl
Atletenveld
Arjan van Harn
arjan@arenagames.nl
Michiel van Voorthuijsen
michiel@arenagames.nl
Promotie/ communicatie
Michiel van Voorthuijsen
michiel@arenagames.nl
Ronald Witkamp
roland@arenagames.nl
Alle Koperdraad
alle@arenagames.nl
Jeugd activiteiten
Wendy Vet
wendy@arenagames.nl
Rick Vet
rick@arenagames.nl
Accommodatie zaken
Jos Koekkoek
jos@arenagames.nl
Wedstrijd secretariaat
Maarten Broek
wedstrijdsecretariaat@arenagames.nl
Website beheer
Michiel van Voorthuijsen
michiel@arenagames.nl
EVENEMENT: MAPLE LEAF CROSS INFO@MAPLELEAFCROSS.NL
voorzitter
Gré Imbos
035-6834428
secretaris
Niesje Venema
035-6242888
penningmeester
Koos van den Wijngaard
035-6240284
wedstrijdsecretaris
Dina Weening
035-6856060
coördinator vrijwil.
Gré Imbos
035-6834428
parcoursbouwer
Jack van den Wijngaard
035-6212396
materiaalmedewerker Gerard Demmers
0294-261666
pr. medewerker
Michael Kromhout
035-6720902
of 06-43060947 (info@mapleleafcross.nl)
atletenmedewerker
Wim Ockhuysen w.ockhuysen@hetnet.nl
speaker
Ko Schaapherder
06-52717404
EVENEMENT: NIKE HILVERSUM CITY RUN
Dick Slootbeek
06-51845835 bestuur@nikehilversumcityrun.nl
TECHNISCHE COMMISSIE
Voorzitter
Coen Hulsman
035-6220133
Secretaris
Maarten Broek
penningmeester
Marc van Veen
035-6838847
materiaalbeheer
Aswin Jägers
06-19776413
clubrecords
Arjan van Harn
06 13233897
Ranglijsten
Michiel van Voorthuijzen

tc@gach.nl
coen@hulsman.nl
maarten-bestuur@gach.nl
marc@gach.nl
ajagers@gmail.com
clubrecords@gach.nl
ranglijsten@gach.nl

BAANATLETIEK
voor contactgegevens trainers zie elders in dit blad
WEDSTRIJDORGANISATIE COMMISSIE
Voorzitter
Adri Coppens,
Secretaris;
Vacature
Jurycoordinator

woc@gach.nl
a3coppens@gmail.com

KANTINECOMMISSIE
voorzitter
Gerard van Rooij
secretaris
Gert Wingelaar
penningmeester
Jan Keurs
inkoop
Gert Wingelaar
planning bardienst
Cindy van der Blom

KANTINE@GACH.NL
035-6852316
06-12386333
0294-410210
06-12386333
035-6857174 /
cindy@robencindy.com
06 54 31 59 01 of 06-520 75 506

evenementen
Nora Swankhuizen
technische zaken
Nico v/d Lee

035-6211998

algemeen lid
Ed Bisel
Gerard Bakker

035-6932382
06-21553910

035-6550709

SPORT MEDISCHE COMMISSIE
Coördinator
Jaques van Garderen 035-6241370
Fysiotherapeut
Hans Hofman
06-21818107
Sportmasseur
Dik Zeldenrijk
035-5823212
RECREATIESPORT COMMISSIE
Voorzitter
Krijn Griffioen
035-6931015
penningmeester
Bert Noom
035-6850697
Secretaris
Alja Meijer
035-6850719
leden
Lineke Braspenning
035-6216291
Silvya Gerlach
035-6400782
Harm Oerlemans
035-6218235
LOOPTEAM
Voorzitter hardlopen
Geraldine van Bers
Voorzitter wandelen
Patrick Weening
Lid RSC
Krijn Griffioen
Leden
Yvonne van der Voort
Astrid van Haaften

RSC@GACH.NL
k.griffioen@wanadoo.nl
bertnoom@planet.nl
alja@starttofinish.nl

loopteam@gach.nl
035-5824095
035-6856060
035-6931015
035-6218437
035-5821053

TRAINERS RECREATIESPORT
Hardlopen
Frank Aalten
035-6280992
Bakker Anneke
035-6219332
Beijaard Ellie
035-6560108
Bers Geraldine van 035-5824095
Bikker Hans
035-6859164
Bisel Ed
035-6932382
Blom Cindy van der 035-6857174
Bos Sandra
035-6838601
Bosch Gerard van den0294-410657
Boshuis Marion
030-6621000
Bosman Laus
035-5821691
Braspenning Lineke 035-6216291
Broek Gerie
035-6912887
Bruijn Karin de
035-6851153
Dalmeijer Erik
034-6213340
Debets Felix
035-5318264
Doorn Piet
035-6910271
Doornekamp Chris
035-6853419
Driessen Chris
035-6234173
Eekhof Michel

Ekelschot Mathieu
035-6831033
Elenbaas Els
035-6854026
Fontaine Joost
035-6853906
Gasenbeek Bert
06-22759878
Griffioen Krijn
035-6931015
Groot Remko
035-7728914
Haaften Astrid van
035-5821053
Hamersveld Jaap van 035-6918043
Heinink Fons
035-6280926
Hek Marc
06-34863577
Hermsen Ab
035-6859687
Hofland Herman
035-6951707
Hofstee Marie-Louise 035-6854460
Jansen Fred
035-6838673
Klein Marijke van der
035-6930160
Klop Jacqueline
035-6833175
Knaap Ans van der
035-6830080
Kralingen Hanneke van 035-6214282
Kuijt Evelien
033-4321029
Langerak Mary
06-22068395
Lauf Ilonka
035-6850063
Lee Dick van der
035-6247667
Leeuwen Stephanie van 035-6248590
Lier Hedwig van
035-6952031
List Bert
035-6982099
Majoor Barbara
0346-212965
Majoor Elly
035-5310748
Markhorst Wim
033-4321029
Meijer Ron
035-6850719
Milot Eugene
035-6859747
Nooijen Han
06-34130247
Oomen Frans
035-7722571
Peer Andre
035-6248972
Rietdijk Christine
035-6212237
Rijk Erwin de
035-7724616
Rooij Gerard van
035-6852316
Roos Kitty
035-6830208
Rusche Josine
035-5382870
Schaaf Cor van der
035-6833062
Scheer Nadine
06-22464686
Schimmel Anja
035-6835525
Slootbeek Dick
035-6218063
Splinter Bea
035-6915632
Swankhuizen Henry
035-6550709
Swankhuizen Nora
035-6550709
Terwel Wilma
035-5318264
Turksma Siebe
035-7721909
Vastenburg Elbert
035-6852277
Verkerk Fred
035-7726150
Vermeulen Roelien
035-6832662
Vink Joop de
035-6851666
Vogel Shanta-Joy
035-6720944
Vonk Jan
035-5821546
Vooren Truus van de
035-6282240
Voort Yvonne van der
035-6218437
Vos Sylvia
035-6836889
Water Wil van de
035-6213804
Westenbrink Henk
035-6230789
Westenbrink Marijke
035-6230789
Wijs Paul de
035-6851800
Wilgenburg Clemens v. 035-6858072
Wingelaar Gert
035-6856122
Wolvenne Karin
035-7727000
Zande Paul van der
035-6235325

WIE WAT WAAR

Amelie Blankenzee,
a.blankenzee@hotmail.com
Lies Muntslag,
muntslag4@chello.nl
Secretariaat thuis
Bibi Veen,
nbovsky@wanadoo.nl
Secretariaat uit pupillen & C/D junioren
Clemens van 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

Sportief wandelen / nordic walking
Bakker Lidy
035-7724591
Beer de Diny
035-6246050
Furster Andries
035-6857964
Haverkort Fonnie
035-6917406
Heinis Wim
035-6245394
Klooster Wil van
035-5311548
Linden Wim van der
035-6854722
Malsch Liene
035-6238328
Reumer Stien
035-6916445
Schouten Ina
035-6832564
Stolk Leo
06-14146612
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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FINALE COMPETITIE MPC

Eindelijk was het zover, de finale. Zaterdagmorgen 11
september verzamelden Margriet, Lena, Mella, Puck en
Xanthe zich bij Steven en mij op de baan in Utrecht.
Nadat de nummers opgespeld waren, gingen we
inlopen. Daarna mochten we aansluiten bij de rest van
de pupillen om deel te nemen aan de vlaggenparade.
Jasjes gingen uit, zodat de clubkleding goed zichtbaar
was. Gelukkig was het weer een stralende dag. Wat
hebben we daar dit baanseizoen een geluk mee
gehad! Als eerste mocht de estafette gelopen worden.
Puck ging starten, Mella liep als tweede, daarna Lena
die het stokje aan Margriet gaf. Xanthe zou dit keer
niet meelopen, maar bij Hellas was een meisje niet
gekomen en mocht Xanthe in haar plaats starten in de
ploeg van Hellas. Daarna was er even tijd om wat te
eten, te drinken en te lezen. Om vervolgens te gaan
balwerpen. Niet elke poging ging even goed, maar
met nog wat tips van Steven hebben Xanthe (13,07)
en Puck (13,75)een nieuw PR neergezet. Margriet bleef
met 18,06m net onder haar PR van 18,25m. Lena
kwam tot 11,42m en Mella had bij balwerpen niet helemaal haar dag, maar kwam toch op een mooie
10,39m. We hadden gedacht na balwerpen een pauze
te hebben, maar het was iets uitgelopen. Dus snel
naar de start van de 40m sprint. Helaas
was er wind tegen, dus zou het moeilijk worden om PR's te halen. Margriet
wist haar record met 0,02 te verbeteren. Mella, Xanthe, Lena en Puck hebben goed gelopen en bleven net
boven hun eigen records. Na even
gezeten te hebben gingen we naar het
verspringen. Na het inspringen kon er
begonnen worden. Het was wel een
vertrouwd beeld voor de meisjes bij de
bak. Lena's moeder was samen met
Puck's vader aan het meten. Puck's
moeder hield goed in de gaten of alle
meiden wel goed afzetten en Mella's
moeder zorgde ervoor dat de bak weer
netjes geharkt was. Het was een heel
goede samenwerking! De eerste
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poging van Margriet was gelijk haar beste en tot haar
grote vreugde sprong ze boven de 3 meter, 3,01m om
precies te zijn. Puck kwam tot 2,71m, Xanthe en Lena
sprongen beiden 2,64m en Mella behaalde 2,80m.
Daarover zo meer.... Voor Mella en Xanthe zat de dag
er toen op. Lena, Puck en Margriet moesten nog de
600 meter lopen. Er werd ondanks de warmte hard
gelopen. Margriet werd vierde, Lena werd 10e en Puck
kwam als 12e over de finish. Daarna begon het wachten op de prijsuitreiking. Na ontvangst van de diploma's mochten de meiden plaatsnemen op het podium
op de derde plaats. Alleen wat bleek bij thuiskomst; er
was een foutje gemaakt in de uitslagenlijst. Daarop
stond dat Mella geen 2,80m maar 2,00m zou hebben
gesprongen. Gelukkig kon dit worden rechtgezet en
zijn Mella, Margriet, Puck, Xanthe en Lena tweede
geworden! Jullie hebben het ontzettend goed gedaan.
Het was weer een super leuke dag en een goede
afsluiting van de baancompetitie. Monique, Jildou,
Desi en Frans bedankt jullie hulp. Tjeerd, dank voor de
foto's.
Marianne Boelee

15 AUGUSTUS 2010
ATVERNI NIEUWEGEIN
JONGENS PUP C
Bij ons in de regio was het nog vakantie, maar in
Nieuwegein gingen de scholen alweer starten,
dus daar werd een baanwedstrijd door Atverni georganiseerd.
Koen Duikersloot en Rob deden mee bij de jongens
pup C. Inge Weekamp (mpA1), Frank Weekamp en
Yaran Wienneke (beiden jun. D) waren er ook.
Het was een wat winderige dag en er zou een bui
kunnen vallen volgens de buienradar.
Koen en Rob begonnen met verspringen. Rob zijn
eerste sprong (lekker windje mee) was meteen al
een PR (2.69m). Dat begon goed. Koen sprong 2.79
in zijn eerste sprong (zijn PR staat op 2.80) Bij de
laatste sprong vloog hij richting de 3m. maar helaas
viel hij achterover op zijn handen op 2.66.
Vervolgens de 40m sprint. Beide mannen hebben
nieuwe schoenen (Rob 2 maten groter en Koen zelfs
3 maten groter). Volgens Sander zouden ze dan sneller sprinten. Nou, beide mannen een PR dus, Koen
7.65 en Rob 7.91.
Dan balwerpen. De harde wind die we mee hadden
bij verspringen, hadden we nu tegen bij bal. Koen
werpt 14.76 en Rob 12.63m.
Als laatste onderdeel de 600m. Bijna de start gemist
(door het kletsen), nog net op tijd aangerend, waarna meteen het startschot viel. Niet echt een goed
begin, maar toch een PR voor Koen in 2.26.80. Bijna
een 3e plaats, maar een meter voor de finish werd

hij nog net ingehaald en eindigde dus als 4e. Rob
eindigde in 2.42.40.
We hebben weer even geproefd aan de atletiek zo in
de vakantie en hebben al weer zin in de training na
de vakantie.
Nelleke Dankers
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PUPILLENKAMP LOON OP ZAND
27-28-29 AUGUSTUS 2010.
Rond 19.30 uur kwamen de eerste auto’s met kinderen in Loon op Zand aan, een nieuwe kamplocatie
voor de GAC. De slaapzaalindeling was al bekend,
dus je kon meteen een slaapplaatsje uitzoeken en je
matras opmaken. De jongens pup C en B sliepen
boven op één kamer en de meisjes pup C en B ook.
De overige groepen hadden ieder hun eigen kamer
beneden.
Nadat de bedden opgemaakt waren en de speeltuin
uitgeprobeerd was, gingen we in groepjes het donkere bos in om een wandeling van 5 km te maken. Bij
de pup C was Wim de navigator, samen met een paar
dappere jongens pup C die voorop liepen. De meisjes
liepen wat meer naar achteren bij
Marianne en Karien liep (bang?) in het
midden. Al zingend hebben we de route
gelopen. Af en toe hoorden we dierengeluiden. Er zaten nl. trainers verstopt in het
bos. Eén aap was wel erg overtuigend vanuit de boom de takken aan het bewegen.
We moesten er dicht langs, vanwege de
grote plas. Goed gedaan hoor aap Tom. Bij
de poesjes dachten sommige kinderen dat
er echt poesjes in het bos zaten. Ik begreep
dat bij de oudere groepen de schrik er
aardig in zat nadat Berend een verhaal had
verteld over het hert van het Land van
Kleef. De jongens A2 draaiden de rol om en
lieten de trainers schrikken. Weer eens wat
anders.
Na de wandeling tanden poetsen en naar
bed voor de pupillen C en B. Daar hadden
ze geen enkel probleem mee en binnen en
kwartier was het in beide slaapzalen stil.
Helaas waren onze onderburen (pup A2)
niet zo stil! Ik hoorde iets over een schetenconcert met als dirigent Stéphane. En het
dan gek vinden dat ze niet rustig worden!
Enfin, de nacht was kort, maar de dag erop des te
langer, want om 6.00 uur waren de eerste kreten
van beneden al weer hoorbaar. Het ontbijt stond
om 7.45 uur klaar en iedereen kon zelf pakken op
zijn bord wat hij wilde. Lucas genoot van 5(!)
beschuitjes. Daarna even zelf je bord afwassen en
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afdrogen (daar was de theedoek
dus voor). Voor zaterdagochtend
stond het bosspel Leven Stratego
op het programma. De jongens C
en B gingen tegen de meisjes C
en B. Eindstand 1-1. Bij de oudere
pupillen hebben de meisjes
gewonnen.
Een vroege lunch volgde hierna
met zelfgebakken pannenkoeken
o.l.v. kok Hans en hulpkokken
Willem en Sander. Toen mocht de
eerste groep met de huifkar (met
tractor ervoor) richting zwembad.
We hadden het zwembad bijna
voor ons alleen. Er was een leuke
glijbaan, bubbelbaden, een touw
om in te klimmen over het water
en er kon ook buiten gezwommen
worden (of zonnen!). Na het
zwemmen stond thuis de verse
fruitbowl al klaar.
’s-Avonds kwam voor het diner de
frietkot langs. Razendsnel werd
iedereen voorzien van een patatje
met snack. Natuurlijk ontbrak de
gezonde sla, komkommer, wortels
en paprika niet.
Daarna de bonte avond. Er was
volop geoefend en een lange
reeks van quizen, moppen, dansjes en Idols kwam voorbij.
Inmiddels was het voor de jongste groepen alweer bedtijd en
algauw waren ze in slaap.
Zondagochtend stond een meerkamp op het programma. Daar de
weersvoorspelling veel buien
aangaf, werd besloten een deel
van het programma onder het
afdak te doen. Uiteindelijk viel het
erg mee met de regen en was het
alleen bij de estafette nat.
Terwijl de prijsuitreiking van de
bonte avond en de meerkamp
bezig was, kwamen de eerste
ouders al aan voor het vervoer
terug. Helaas hadden we vier
spugende meisjes pup A2, maar
die reden gelukkig met hun
eigen ouders mee terug. Fijn dat
de ouders bereid waren om ze
op te halen. Dit jaar gelukkig
nauwelijk EHBO-gevallen, alleen
maar moeie, maar voldane trainers en kinderen.
Ik kijk al weer uit naar het pupillenkamp voor volgend jaar ….
Jullie ook?
Nelleke Dankers
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LANDELIJKE COMPETITIEFINALE
JONGENS JUNIOREN D 1E DIVISIE
GRONINGEN, 11 SEPTEMBER 2010
Vandaag is de belangrijkste competitiewedstrijd van het jaar. De
jongens hebben zich voor deze
wedstrijd geplaatst na drie erg
succesvolle voorrondes. Op voorhand kan gezegd worden dat dit
een bijzonder spannende finale
gaat worden met vijf teams van
andere verenigingen die heel erg
dicht op elkaar staan. Het team
van GAC Hilversum staat bovenaan de lijst, maar de verschillen
zijn dus minimaal en alle teams
starten vandaag weer gewoon op
nul punten. Alles is dus mogelijk.
Niemand van de groep is ooit zo
ver van huis gegaan voor een
atletiekwedstrijd en dus komen
we allemaal een beetje duf aan in
Groningen. De dufheid is er
gelukkig al snel weer af bij het
zien van de tegenstand. Aldo
Vree, Steijn Bakker, Martijn
Lauppe en Antonio van den
Heuvel gaan zich klaarmaken voor
het eerste onderdeel van de dag,
de estafette. Een van onze sterkere onderdelen dus meestal een
goed begin. Het loopt anders.
Onze normaal gesproken zo sterke slotloper Antonio blesseert zich
en zal de rest van de dag niet
kunnen meedoen. Een aderlating
voor het team, dat van geluk mag
spreken dat Antonio op twee
andere onderdelen staat waar niet
iedereen die meedoet ook telt
voor het eindklassement.
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De jongens reageren verassend
onaangedaan, ze lijken te denken
‘dit gaat ons er niet van weerhouden ons uiterste best te doen en
een goede prestatie neer te zetten’. Het is aan Floris van
Willigenburg en Steijn om de
draad weer op te pakken. Dit lukt
ze uitstekend met een fantastische 1,50m (gedeeld eerste) voor
Floris en 1,40m voor Steijn.
De hordelopers Boris Schram en
Aldo staan inmiddels klaar voor
de start met een flinke tegenwind
in hun gezicht. Beide lopen een
prima horderace, Boris weet zijn
persoonlijk record met 14,91 (1,8)seconden te evenaren en Aldo
krijgt het zelfs voor elkaar zijn PR
aan te scherpen naar 13,43(1,9)seconden en wordt tweede op
dit onderdeel.
Inmiddels zijn ook de werpers in
actie gekomen op het onderdeel
discuswerpen, Sven Poelmann en
Yaran Wienneke doen goede
zaken voor het team door beide
hun PR te verbeteren. Sven wordt
met 27,64m tweede en Yaran komt
dicht bij de 20m grens met 19,56
m.
Verspringers Floris en Boris hebben hun aanloop uitgezet en
beginnen met springen.
Ondertussen klinkt het startschot
van de 1000m en met Marius
Messemaker en Jelte ter Braake
zijn wij goed vertegenwoordigd in

dit sterke deelnemersveld. Marius
gaat voortvarend van start en
trekt het veld meteen aan flarden,
hij zal de leiding niet meer afgeven tot 200m voor het einde. Dit
laat hij echter niet op zich zitten
en met een daverend eindschot
weet hij toch nog de winst op dit
onderdeel naar de GAC te halen
in een nieuw persoonlijk record
van 3.04,39 minuten! Jelte komt
niet veel later over de finish met
een prima PR evenaring van
3.28,56 minuten
Terug naar het verspringen.
Gesterkt door de prestaties op de
1000m springt Boris voor het eerste over de magische 4m grens
naar 4,26m. Ook een vermoeide
Floris springt 4,36m en sleept
daarmee een hoop punten
binnen.
Het kogelstoten met krachtpatsers
Sven en Martijn is een van de
onderdelen waar wij naar verwachting punten pakken op de
concurrentie. Dit blijkt een enorm
understatement te zijn want Sven
stoot de 3kg zware kogel naar
10,89m, 83cm verder dan ooit.
Martijn heeft een PR staan van
9,98m en is erop gebrand de 10m
te halen, iets wat op trainingen
inmiddels is gelukt. Met 11,21m
overtreft hij zichzelf door niet
alleen de zo gewilde 10m te
halen, maar deze meteen over te
slaan!

Zowel Sven als Martijn zijn beter dan alle
concurrenten en behalen de eerste en
tweede plek op dit onderdeel.
De laatste twee onderdelen van de dag zijn
speerwerpen en de 80m sprint. Het tussenklassement laat zien dat we er goed voor
staan maar dat twee andere verenigingen
ons op de hielen zitten.
Werpen met wind is altijd lastig, maar
Steijn zet een mooie 26,94m neer en moet
voor het eerst zijn meerdere erkennen in
Yaran die schijnbaar geen last heeft van de
wind en een uitstekende 27,02m werpt.
Het is aan Jonathan van Daalen, Martijn
en Aldo om de laatste punten van de dag
te halen op de sprint. Net als hordelopen
weer met tegenwind, dus het zou geweldig
zijn als ze ook maar in de buurt zouden
komen van hun persoonlijke records. Alle
drie de jongens negeren de wind en lopen
naar schitterende PR’s. Martijn 11,05 (-1.1),
Aldo 11,30 (-2,8), Jonathan 12,19 (-2,5)
seconden.
Na een spannend uurtje wachten op de
einduitslag verzameld iedereen zich rond
het podium. Het gerucht gaat dat we 2e
zijn geworden, wat een geweldige prestatie zou zijn. Maar nadat er acht andere
ploegen zijn opgenoemd en wij onze naam
nog niet gehoord hebben, blijkt er nog
maar één plekje op het podium over: de
eerste plaats! De Jongens Junioren D 1e
divisie van de GAC Hilversum zijn voor het
eerst in de geschiedenis Nederlands
Kampioen!
Einduitslag:
GAC Hilversum
Unitas Sittard
CAV Energie Barendrecht

Van jullie trotse trainers.

8812 punten
8773 punten
8660 punten

Wat een schitterende nazomerdag om te sporten. Allereerst
de gebruikelijke vlaggenparade met alle acht ploegen. Al een
prestatie op zich dat alle groepen zich geplaatst hebben en
later die dag ook allemaal op het podium verschijnen.
Als 1e onderdeel de 4x40m estafette in 29.00 door Luc, Idas,
Vincent en Tobias. Mooie wissels en een harde wind tegen.
Dan richting verspringen. Dit keer was het 80cm afzetvlak
rond de balk wit gemaakt, volgens de organisatie vanuit veiligheid. Beetje vreemd afzetten nu op en voorbij de balk, maar
toch drie pr’s voor Idas (3.08), Vincent (2.90) en Luc (2.77).
Tobias sprong het verst met 3.11. Vincent had vandaag voor
het eerst zijn nieuwe spikes aan en dat ging heel goed. Bij de
40m sprint tegen de wind in liep Vincent een pr in 7.14 en hij
is daarmee ook de snelste van de GAC.
Als laatste het balwerpen. Drie pr’s voor Idas (32.31), Tobias
(28.51) en Remme (21.57). Luc zat dicht bij zijn pr met 18.14.
Voor het eerst dit jaar een (individuele) finale van de 600m
voor diegenen die zich geplaatst hadden. Olivier Voschezang
kwam speciaal naar Utrecht om deze mee te lopen. Volgens
de andere jongens was hij nog lekker fit nu. Nou Olivier, je
hebt echt je best gedaan hoor. Je had je als 10e gekwalificeerd en eindigde nu op een prachtige 6e plaats in 2.16.92
(PR). Vincent werd 9e in 2.18.53 (ook PR), Luc 13e en Remme
15e. Tobias werd 2e , maar kreeg de 1e plaats toegekend
omdat de nummer 2 hem bewust gehinderd had tijdens de
wedstrijd. In plaats van diskwalificeren besloot de scheidsrechter lopen de nummers 1 en 2 te wisselen van plek.
Bij de prijsuitreiking van de meerkamp stonden de jongens
pup C op de 1e plaats met ruim 500 punten voorsprong op de
nummers 2. En zo kwamen we alweer aan het eind van een
prachtige dag.
Nelleke Dankers
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!
VERJAARDAGEN
September
25 Boris Schram
27 Bastian Jansma
28 Jacob Koster

JONGENS PUPILLEN B
ZIJN KANJERS.
11 September 2010 staat in het teken van finale competitie wedstrijd te
Utrecht. Vijf jongens van de pupillen B hebben zich gekwalificeerd voor
de finale. Bram, Gabriël, Boyke, Martijn en Quinten. Het begint als een
koude dag . Alle atleten zijn nerveus. Kwart voor tien we lopen met zijn
alle mee in de vlaggenparade. Dit is voor sommige de eerste keer dus
extra leuk. Daarna opwarmen voor de estafette. 1e staat Gabriël, 2e
staat Boyke, 3e staat Quinten en 4e staat Bram. Jeetje Boyke wordt
gehinderd door een jongen van een ander team. Gelukkig we ogen
oplopen en dat gaat een stuk beter. We eindigde op de 4e plaats. Goed
gedaan mannen! Zo even op adem komen. En de armen warm draaien
voor een wedstrijdje kogelstoten. De jury is niet zo sterk, ze zien niet of
kinderen gooien of echt stoten. Onze 5 mannen hebben laten zien dat
ze echt kunnen stoten. Zo even een paar slokken drinken en niet eten,
want we moeten over 15 minuten al 40 meter sprint lopen. Dit is wel

Oktober
01 Sydney van de Wal
03 Juno Nebbeling
06 Rosamarijn van Vliet
06 Aldo Vree
07 Anne Harmsen
09 Juul van der Wal
09 Tess van der Wal
09 Matthias van Scherpenzeel
Pepijn Sterk
13 Arthur Gruijs
13 Thijs Baaij
14 Luna Scheffer
14 Marloes Voorneveld
15 Remme Heuperman
16 Yannick Kinsbergen
16 Hielke Hilberts
16 Ries Lutz
17 Niek Vreeken
19 Nele Lentink
19 Lisa Wijker
21 David Wolfrat
23 Suzanne van den Broek
26 Linda Janmaat
29 Nick Beukenkamp
29 Wichert Bakker
30 Siem ter Braake

leuk we lopen tegen allemaal anderen, ze hebben de GAC allemaal na
elkaar laten lopen, goede uitdaging! Ook hier hebben ze goed laten
zien dat ze kanjers zijn en lopen flink tegen de wind in. Ondertussen is
de temperatuur al flink opgelopen en geniete we allemaal van het
goede weer. Zo nu naar het hoogspringen even inspringen op de gekste manieren. Ook hier laten we goed zien dat we hard getraint hebben
en dat we bikkels zijn. Zo en nu wachten tot half 3 dan is het de beurt
aan Boyke om de 1000 meter te lopen. Zo Boyke wat heb je enorm
goed gelopen, we hebben allemaal onze longen eruit gegooit om je
aan te moedigen. Met drie keer tegen wind zo’n prestatie leveren…. We
zijn apetrots op je. Nu moeten we enorm lang wachten op de prijs uitreiking. En dan is het zover we hebben het geflikt we staat op het podium en wel gezegd op de derde plaats. Mannen dat hebben jullie top
gedaan.
Groetjes van 2 super trotse trainers
Ronald en Diana
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November
01 Scott Kingma
01 Tobias van Ee
03 Olivier Voschezang
03 Jinse van Maaren
04 Iris Oosting
04 Aysha Kraaijeveld
06 Max Denekamp
07 Olivier Bouwknegt
07 Bram Duurland
08 Sander Swinnen
11 Jasper Hewitt
12 Tara Celine de Wit
12 Anne Hoogeveen

15-8-2010A.V. Atverni pupillen
J.pup.C.
Verspringen
6 Koen Duikersloot
2,79
276
10 Rob Dankers
2,69
256
M.pup.A.1
60 meter
16 Inge Weekamp
13,22 104
11-9-2010
J.mini
6 Yoram Vriezen
8 Morris Bruin
10 Laurens Prins
J.pup.A.1e
1 Coen Koster
4 Siem ter Braake
8 Pierre Richard van
18 Stephan Kok
22 Mark den Blanken
99 Pim Borninkhof
J.pup.A.2e
6 Cirrus Nebbeling
11 Berend-jan Koster
17 Anton Hilhorst
21 Siebe Heuperman
22 Joep Borninkhof
J.pup.B.
12 Bram van der Laan
14 Martijn de Beijer
19 Gabriël Cornelissen
22 Boyke Baeten
27 Quinten Feijen
J.pup.C.
3 Tobias van Ee
4 Idas Nebbeling
8 Vincent Decraene
21 Luc Blank
24 Remme Heuperman
99 Olivier Voschezang
M.mini
1 Carlijn de Bie
3 Manon Kempes
14 Iris de Bie
15 Esmee Westerhuis
M.pup.A.1
5 Julia van Delft
10 Floortje Geelen
12 Senna van der Geest
13 Luna Scheffer
25 Wieke van Kaam
M.pup.A.2
6 Robin Loos
7 Sterre Weber
17 Dille Wienese
25 Rosanne v.d. Nooij
27 Luna van der Pas
99 Mauve Bos
M.pup.B.
2 Otte Wienese
3 Kato Leusink
15 Fleur Keijzer
23 Sophie Brands
25 Noor de Bruin
M.pup.C.
6 Margriet Hilhorst
12 Mella Scheffer
13 Puck Harms
14 Xanthe Buruma
18 Lena Balkenende

40 meter
7,65
420
7,91
373
Hoogspringen
0,65
86

Balwerpen
14,76
238
12,63
202
Kogelstoten
3,09
196

600 meter
2,26.8 281
2,42.4 176
1000 meter
6,56.7 0

Totaal
934
831
Totaal
386

AV Phoenix Finale pupillen
40 meter
Verspringen
7,96
365
2,69
256
8,24
318
2,55
228
8,51
277
2,51
220
60 meter
Verspringen
9,96
484
4,00
518
9,92
490
3,80
478
10,12 460
3,61
440
10,31 432
3,33
384
10,54 399
3,56
430
0,00
0
0,00
0
60 meter
Verspringen
9,94
487
4,25
568
9,53
554
4,15
548
9,54
552
3,93
504
9,90
494
3,85
488
9,68
529
3,75
468
40 meter
Hoogspringen
7,55
438
1,00
342
7,65
420
1,00
342
7,28
492
0,95
306
7,33
482
0,95
306
7,76
400
0,90
269
40 meter
Verspringen
7,32
484
3,11
340
7,62
425
3,08
334
7,14
521
2,90
298
7,88
378
2,77
272
8,18
328
2,53
224
0,00
0
0,00
0
40 meter
Verspringen
7,95
366
2,34
186
8,09
343
2,56
230
8,84
229
2,41
200
8,60
263
1,99
116
60 meter
Verspringen
9,63
537
3,92
502
10,02 475
3,75
468
10,33 429
3,66
450
9,84
503
3,76
470
10,30 433
3,59
436
60 meter
Verspringen
9,59
544
3,79
476
9,91
492
3,95
508
10,42 416
3,61
440
10,23 443
3,45
408
10,36 425
3,33
384
0,00
0
0,00
0
40 meter
Hoogspringen
7,25
498
1,05
379
7,15
519
1,10
416
7,26
496
0,95
306
8,15
333
0,95
306
7,79
394
1,00
342
40 meter
Verspringen
7,90
375
3,01
320
7,66
418
2,80
278
7,96
365
2,71
260
7,93
370
2,64
246
8,08
344
2,64
246

Balwerpen
13,42
216
13,79
222
14,81
239
Kogelstoten
6,98
464
6,41
431
7,17
475
5,75
390
5,11
349
0,00
0
Kogelstoten
9,81
613
7,41
489
6,38
429
6,89
459
6,54
439
Kogelstoten
6,31
425
6,07
410
4,85
331
4,50
306
4,57
311
Balwerpen
28,51
427
32,31
470
18,93
302
18,14
291
21,57
339
0,00
0
Balwerpen
13,54
218
10,20
156
7,19
92
7,66
103
Kogelstoten
5,47
372
4,78
326
5,66
385
4,13
279
3,38
220
Kogelstoten
7,46
492
6,59
442
6,69
448
5,66
385
5,05
345
0,00
0
Balwerpen
25,01
384
19,96
317
15,13
244
17,62
283
11,19
175
Balwerpen
18,06
289
10,39
160
13,71
221
13,07
210
11,42
180

600 meter
2,19.1 341
0,00
0
2,57.8 91
1000 meter
0,00
0
3,47.9 476
0,00
0
3,52.0 455
0,00
0
3,47.8 477
1000 meter
0,00
0
3,19.1 652
0,00
0
0,00
0
3,23.7 620
1000 m.h.
0,00
0
0,00
0
0,00
0
3,53.0 449
0,00
0
600 meter
2,11.6 407
0,00
0
2,18.5 347
2,19.7 337
2,21.9 319
2,16.9 360
600 meter
2,28.1 271
2,46.0 155
2,39.9 191
2,52.8 117
1000 meter
3,42.8 504
0,00
0
0,00
0
0,00
0
4,07.3 380
1000 meter
3,46.5 483
0,00
0
4,03.9 396
4,01.7 406
0,00
0
3,56.3 433
1000 meter
3,50.3 463
3,52.0 454
4,07.4 380
0,00
0
0,00
0
600 meter
2,20.9 327
0,00
0
2,36.1 216
0,00
0
2,33.1 236

Totaal
837
768
736
Totaal
1466
1399
1375
1206
1178
0
Totaal
1668
1591
1485
1441
1436
Totaal
1205
1172
112
1094
980
Totaal
1251
1229
1121
941
891
0
Totaal
770
729
521
482
Totaal
1411
1269
1264
1252
1089
Totaal
1512
1442
1304
1236
1154
0
Totaal
1261
1252
1046
922
911
Totaal
984
856
846
826
770
39

134
301
396
216
601
581

11-9-2010 Finale jongensjunioren
1e plaats Groningen
J.D. 1000 meter
1 Marius Messemaker
3,04.39
663
16 Jelte ter Braake 3,28.56 489
J.D. 80 m.h.
2 Aldo Vree
13,43
543
11 Boris Schram 14,91
409
J.D. 80 meter
3 Martijn Lauppe 11,05
610
6 Aldo Vree
11,30
570
17 Jonathan van Daalen
12,19
442
J.D. Discus
2 Sven Poelmann 27,64
438
16 Yaran Wienneke19,56
299
J.D. Hoogspringen
2 Floris van Willigenburg
1,50
623
6 Steijn Bakker 1,40
541
J.D. Kogelstoten
1 Martijn Lauppe 11,21
579
2 Sven Poelmann 10,98
568
J.D. Speer
11 Yaran Wienneke27,02
448
12 Steijn Bakker 26,94
446
J.D. Verspringen
5 Floris van Willigenburg
4,36
490
40

634
573
509
584
447
307
0

587
36

1000 meter
463 3,14.2
391 3,50.7
600 meter
493 1,43.7
284 1,48.0
466 1,52.9
233 1,47.2
320 1,58.1
344 2,11.6
0
0,00
Kogelstoten
462 8,80
462 7,45
Speer
535 29,85
613 17,96
523 28,15
436 15,52
482 19,78
394 21,05
0
0,00
600 meter
2,22.0 218
Hoogspringen
515 1,30
348 1,30
Verspringen
485 4,58
614 4,96
525 4,52
507 4,09
476 4,32
329 3,88
455 0,00
Kogelstoten
5,88 299

11-9-2010 Finale meisjesjunioren C
4e Plaats Bergen op Zoom
M.C. 1000 meter
5 Judith Rasch
3,16.35
571
7 Tessel v.d. Loo 3,16.62
569
16 Tess v.d Berg
3,30.97
474
M.C. 80 m.h.
4 Aimee Lovers 12,87
601
9 Tessel v.d Loo 13,53
533
15 Aline Bloom
14,52
442
M.C. 80 meter
Chinouk v.d. Kuil 11,65
517
Jasmijn Verboom 11,43
550
Jip Zinsmeister 11,66
516
M.C. Discus
7 Noortje v.d. Burg 29,41
466
13 Emmelien Schouten
21,61
336
M.C. Hoogspringen
10 Kylie de Beer 1,40
541
17 Chinouk v.d. Kuil 1,35
499
M.C. Kogelstoten
5 Noortje v.d Burg 10,29
536
11 Emmelien Schouten 9,99 522
M.C. Verspringen
3 Judith Rasch
4,79
578
5 Aimee Lovers 4,70
560

80 m.h.
296 13,71
378 15,70
150 meter
468 21,58
424 20,05
506 21,08
286 21,31
367 21,70
447 23,79
506 21,97
Verspringen
3,05 228

470

Speer
18,54
22,96
Kogelstoten
8,90
8,05
9,66
5,68
7,02
8,49
9,66
Speer
82

599

4,26

Junioren
Verspringen
4,20 458
3,92 402
Hoogspringen
1,50 623
1,30 462
1,50 623
1,45 582
1,50 623
1,30 462
1,40 541
Hoogspringen
1,10 316 9,33

543

Boris Schram

Meerkamp
80 meter
11,28 574
12,57 392
80 m.h.
13,85 502
12,46 648
15,63 353
13,61 525
14,69 427
16,96 262
15,57 357
60 m.h.
15,29 123

5-9-2010 Nationale D-spelen
Amsterdam
J.D. 1000 meter
5 Antonio v.d. Heuvel 3,20.31
J.D. 80 meter
6 Antonio v.d. Heuvel11,12
J.D. Discus
9 Frank Weekamp 11,82
16 Yaran Wienneke 19,70
J.D. Speer
17 Yaran Wienneke 23,98
19 Frank Weekamp 14,74
J.D. 1/2 80 meter
4 Antonio v.d. Heuvel11,11
J.D. 1/4 80 meter
4 Antonio v.d. Heuvel11,23

8

3-7-2010
J.D. 1eJ.
1 Antonio v. d. Heuvel
2 Yaran Wienneke
M.C.
2 Judith Rasch
3 Aimee Lovers
4 Kylie de Beer
4 Tessel van de Loo
6 Chinouk v.d. Kuil
9 Lori Wingelaar
12 Emmelien Schouten
M.D. 1eJ.
2 Bo de Beer

15-8-2010 A.V. Atverni junioren
Nieuwegein
J.D. 1000 meter
7 Yaran Wienneke
4,07.27 281
9 Frank Weekamp
5,41.62
J.D. 80 m.h.
Frank Weekamp
0,00
9 Yaran Wienneke 16,59
286
J.D. 80 meter
13 Frank Weekamp 15,19
119
15 Yaran Wienneke 12,43
410
J.D. Hoogspringen
Yaran Wienneke
1,25
426
Frank Weekamp
0,90
169
J.D. Speer
Frank Weekamp 12,87
173
Yaran Wienneke 24,55
406
J.D. Verspringen
Yaran Wienneke
3,96
410
Frank Weekamp
2,83
184

FURSTER van TELLINGEN
• Binnen- en buitenschilderwerk
• Behang en alle soorten wandafwerking
• Meerjaren-onderhoudsplan
• Isolatie- en veiligheidsglas
voor:
Kroostweg 43a, 3704 EB Zeist
• 030 - 695 45 04
Kamerlingh Onnesweg 96, Hilversum
• 035 - 685 50 07

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

BOUWVERGUNNING NODIG ?
voor uw bouwplannen zoals verbouw,
uitbreiding of nieuwbouw
Wij verzorgen alles perfect voor u
Bel vrijblijvend (035) 582 55 02

Bouwtechnisch Adviesburo
Ing. T. Hennipman
Nw Loosdrechtsedijk 69
1231 KN LOOSDRECHT

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

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

Handels-, Familie- & Verenigingsdrukwerk
offset boekdruk
Herenstraat 25
1211 BZ Hilversum
Telefoon (035) 621 42 96
Fax (035) 621 43 89
info@drukkerijslootbeek.nl
www.drukkerijslootbeek.nl

vr ij parkeren op eigen ter rein

