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VERLIES
Met veel verdriet hebben we de afgelopen maand

afscheid moeten nemen van vier van onze leden.

Lid van verdienste Koos Slootbeek en erelid Jan van

Herpen hebben beide zeer veel voor de GAC betekend.

Koos was lange tijd actief binnen de wedstrijdatletiek,

met name in de Technische Commissie, terwijl Jan de

oprichter en trekker genoemd kan worden van onze

grote recreatiesport afdeling.

Bart Struik was bij velen bekend als clubhuis ‘opener en

sluiter’ (en was mijn goede buurman).

Het plotselinge overlijden van Jan Hendrik Rijnders was

een grote schok voor velen in onze vereniging.

Verderop in dit clubblad zullen zij door hun vrienden her-

dacht worden.

Laten we als grote GAC familie goed zorgen voor hun

geliefden.

Ruud van Bokhorst

AANKONDIGING
ALGEMENE LEDEN

VERGADERING
21 APRIL 2008

De voorjaars-ALV houden we op maandag 21 april om 20.00 uur in de

Kantine. Belangrijk agendapunt is natuurlijk de goedkeuring van het

financiële jaarverslag 2007. Verder huldigen we onze leden die

40 jaar of langer lid zijn, besteden we aandacht aan de jaarverslagen

van de commissies en zullen we toelichting geven over actuele zaken

zoals de bouwplannen rond de atletiekbaan.

Het bestuur verwacht de leden op deze ALV een voorstel voor te leggen om

de Nike Hilversum City Run in een aparte stichting GAC evenementen

onder te brengen.

De agenda van de vergadering komt in het volgende clubblad en

(al eerder) op de GAC site.

Ruud van Bokhorst
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Jaargang 74

Nummer 780 - Maart 2008

Redactie

Joost Huijsing - Frans v.d. Kroon -

Saskia Bons - Remko Groot

Eindredactie

Carla van Lingen

Lay-out

Ron Meijer / Jan Dirk Vos

Huisdrukkerij

Henk Ockeloen / Henk Vissers
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Chris van de Kamp

Chrysantenstraat 13

1214 BK Hilversum

tel. 035-6215516

email ledenadministratie@gach.nl

Aanmelden:

Formulieren in hal clubhuis

Vraag info aan trainer

of: www.gach.nl

(algemeen->ledenadministratie)

Lidmaatschapsduur:

Minimaal 1 jaar

Opzeggen:
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GAC E-mail: info@gach.nl
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I N M E M O R I A M
BART STRUIK

* 15 januari 1929 † 17 januari 2008

Na een aantal jaren hard gelopen te hebben ging Bart,

op aanraden van Martin Hoek, over op sportief

wandelen. Daar heeft hij ongetwijfeld nooit spijt van

gehad. Hij was, zeker dinsdags, altijd aanwezig:

luid en duidelijk.

Het wandelen deed hij met veel plezier.

Het laatste jaar zakte hij wat af. Maar altijd klonk zijn

stem om ca. 10.05 uur: “koffie”!

Vaak kreeg hij als antwoord: “Nee Bart het is nog veel

te vroeg”. Aan het eind van de tocht - op de oprijlaan,

begin Cronebosch - zei hij altijd: “ïk heb lekker gelopen”.

Al enige tijd vóór zijn val thuis, ging het wandelen niet

meer zo geweldig. Hij was te moe.

Dat was helaas het begin van het einde.

Behalve het wandelen en vrijwilligerswerk bij de GAC.

had Bart een hobby waar hij druk mee was.

Zijn kippen! Achterin zijn tuin staat een mooi

kippenhok waar prachtige kippen rond liepen.

Hij kweekte zelfs sla voor de dieren.

Ook met deze hobby heeft hij moeten stoppen.

Een paar kippen hield hij zelf nog.

Wij houden een fijne herinnering aan hem over.

Het is goed dat Ankie, zowel op de maandag - als op

de zaterdagmorgen met de groep wandelt.

Het samen zijn en buiten zijn is belangrijk

om je verdriet een plaats te geven.

Rie van Nigtevecht.

TERUG IN DE TIJD.

HERINNERINGEN VAN HENK KOLMAN AAN

JAN VAN HERPEN
De Gooi en Eemlander van 1 Februari j.l meldde

het overlijden van Jan van Herpen op 87 jarige

leeftijd. Zijn vele radio activiteiten werden

genoemd en op zijn begrafenis of crematie

zal hieraan waarschijnlijk veel aandacht worden

geschonken. Wat wij de laatste jaren van hem

hoorden was niet zo vrolijk,

een eenzame man met veel lichamelijke gebreken.

Veel jongere GAC leden zullen niet weten dat Jan zo’n

40 jaar geleden ook een grote rol speelde binnen de

GAC. Hij was de Peetvader van de recreatiesport.

Ik leerde hem omstreeks 1964 kennen als de

enthousiaste leider van de z.g. Heren Plezier Ploeg,

die toen een jaar of twee bestond.

Er was ook een z.g. Dames Plezier Ploeg.

Vermenging van de Heren en Dames vond pas jaren

later plaats. Jan was een bijzondere man met een

speciale humor. Hij noemde ons geen antilopen

maar Prolopen.

Als een soort geestelijk leider ging hij de toen kleine

groep mannen voor en bezorgde ons stap voor stap

een betere conditie. Toen ik begon, na het stoppen

met roken, was mijn gewicht 90 kg maar mede

dank zij Jan was er na 1 jaar 20 kg. af.

Het duurde jaren voor de groep 100 man telde.

Jaap Brouwer telde ons elke week.

De waarde van een mens wordt vaak ook bepaald

door kleine dingen.

Is het bijzonder een groepje mannen te leren

hardlopen ! Ja, dat is het,

want Jan van Herpen heeft er ook aan bijgedragen

dat ik ruim 40 jaar later nog steeds hardloop

bij de GAC.

We zullen met sympathie aan Jan van Herpen

terug denken.

Henk Kolman

Namens de Gooise Atletiekclub
�
Ruud van Bokhorst
Voorzitter

Het bestuur van de Gooise Atletiekclub heeft met droefenis
bericht ontvangen van het overlijden van onze oud-voorzitter
en ere-lid

Jan van Herpen
31-03-1920 29-01-2008
Jan is naast oud-voorzitter jarenlang trainer geweest van
de jeugdploegen en een van de mede-oprichters van de
recreatiesportafdeling van onze club. Hij blijft in onze
gedachten.
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Ik maakte voor het eerst kennis met Jan Hendrik toen

ik, nu alweer bijna vier jaar geleden, bij de wandelgroep

aansloot. Zijn snelle, vorsende blik, bij tijden die guitige

twinkeling in zijn ogen en anders die serieuze blik alsof

hij intussen alweer met iets heel anders bezig was,

toonden hem als een sneldenkend, onderzoekend maar

ook bedachtzaam man, met een speels gevoel voor

humor.

Hij verbaasde mij door zijn enorme kennis van alle kleine

bospaadjes als hij ons weer eens langs de prachtigste

plekjes voerde, en ook de energie en ernst waarmee hij

de training telkens op zich nam.

Zo af en toe moesten we hem missen, als hij weer eens

aan zijn internationale verplichtingen moest voldoen,

maar het vertrouwde gezicht van Jan Hendrik, in blauw

jack met de pet op, die op de fiets aan kwam zeilen was

altijd een garantie voor een mooie wandeling en een

sportief evenement.

Van Dini de Beer leerde ik, dat hij een aantal jaren daar-

voor de ziekte van Addison slechts had overleefd door

zijn enorme vechtlust en mentale kracht. Ik had wel

gezien dat hij daar motorisch wel iets van een storing

van overgehouden had, maar op een of andere manier

leek dat wel weer te passen bij zijn zonnige en speelse

karakter. Of misschien was het juist dank zij die vrolijke

en speelse kant dat zich dat in zijn uitdrukkingen voegde.

Binnen de club was hij veel actief bij evenementen,

waar hij ondanks zijn toch wel drukke werkzaamheden,

toch altijd bereid werd gevonden om zowel creatief als

actief de handen uit de mouwen te steken.

Hij is, volslagen onverwacht en als een enorme schok,

uit het leven weggerukt: er midden in, in volle vaart, een

gapend gat in ons midden achterlatend.

Ook wij zullen hem natuurlijk zeer missen: we leven

mee met Loes en familie en vrienden en wensen hun

alle kracht toe om deze slag te verwerken.

Mede namens het Loopteam,

Patrick Weening

Op dinsdagavond 5 februari kregen we het vreselijke

bericht van het plotselinge overlijden van Jan

Hendrik Reinders op de maandagavond daarvoor.

Jan Hendrik was een actief lid van onze recreatiesport

afdeling. In 2001 was hij daar al actief als plaatsvervan-

gend voorzitter en het jaar daarop heeft hij de taak van

secretaris op zich genomen en die functie vervuld tot

begin 2007. Hij schreef notulen en jaarverslagen in zijn

eigen, zo karakteristieke stijl: bondig en toch heel com-

pleet èn met een heel plezierige mate van relativering.

Jan Hendrik was een van de drijvende krachten achter

het 75 jarig jubileum feest en daarnaast ook nog actief

en zeer populair als trainer bij het sportief wandelen.

Tijdens zijn periode in de RSC was hij betrokken bij de

organisatie van de traditionele loopjes en een groot

aantal speciale activiteiten zoals run-bike-run, wadlopen

en sportweekends.

Met zijn enthousiasme en vasthoudendheid wist hij vele

clubgenoten te betrekken bij de activiteiten van de RSC

en inspireerde hij mensen om deel te nemen.

Binnen het sportief wandelen organiseerde hij in 2007

het rondje Hilversum en voor 2008 heeft hij het begrip

Dawex (Dag Woud Expeditie) geïntroduceerd.

Hij was druk doende om dit evenement te organiseren

voor de vereniging. Helaas heeft hij deze klus niet

mogen afronden en is het onvoorstelbaar dat wij zonder

hem verder moeten.

We zullen zijn enthousiasme en inbreng voortaan

moeten missen maar in onze herinnering zal hij zeker

voortleven door wat hij heeft gedaan voor de club,

maar vooral door wie hij was: eigenzinnig, betrokken,

zeer gewaardeerd en overgetelijk.

Namens de RSC,

Gertjan Reichman en Henry Swankhuizen

Namens het bestuur van de GAC

Ruud van Bokhorst
Voorzitter

Het bestuur van de Gooise Atletiekclub is ontzet door
het onverwachte overlijden van

Jan Hendrik Reinders
22-09-1957 04-02-2008
Jan Hendrik was zeer actief in het verenigingsleven van
onze club. Als gedreven trainer van de sportief
wandelgroepen en als organisator van allerlei activiteiten.
Hij laat bij velen een groot gevoel van leegte achter. Onze
gedachten zijn bij Loes.

JAN HENDRIK REINDERS
EIGENZINNIG, BETROKKEN, ZEER GEWAARDEERD EN ONVERGETELIJK
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“Wij kunnen niet beseffen dat hij er niet meer is”

(Loes, Wilma, Felix en Erna)

Zaterdag, 9 februari hebben we, voorafgaand aan de

wekelijkse training met een grote groep sportief

wandelaars, onze plotseling overleden trainer Jan

Hendrik Reinders herdacht op ons verzamelpunt bij het

Cronebos. De plaats waarvan hij jarenlang vertrok

als trainer van een van onze groepen, of gewoon als

sportief wandelaar.

Op 2 februari zwaaide hij nog vrolijk, voordat hij met de

C-wandelaars op pad ging. Vandaag is hij er niet meer.

Verslagenheid en ongeloof heersen bij ons.

Na het schokkende bericht van zijn overlijden, zat ik

lange tijd verbijsterd op de bank.

Gedurende ongeveer 7 jaar kwam Jan Hendrik trouw,

bij voorkeur op de fiets, vanuit zijn mooie woning in

Kortenhoef met uitzicht op weilanden en schapen, naar

het Cronebos. Hij was een groot natuurliefhebber en

wandelde met veel plezier door de Gooise bossen.

Hij was een man van weinig woorden, maar deed de

afgelopen jaren veel voor de GAC en in het bijzonder

voor de sportief wandelaars. Zo zat hij tot vorig jaar in

de Recreatie Sport Commissie.

Daarin hielp hij bij de organisatie van allerlei club-evene-

menten en bijv. ook bij het uitzetten van een apart par-

cours voor de wandelaars bij diverse GAC-loopjes.

Jan Hendrik was een enthousiaste en gedreven trainer.

Altijd bereid een extra training op zich te nemen,

als er iemand plotseling verhinderd was.

Ook voor nieuwe initiatieven was hij steeds te porren,

als hij ze zelf al niet nam. Zo organiseerde hij een paar

keer de verzorging tijdens 25 km-loop over het Voet-

stappenpad en was hij mede-organisator van de WAM-

PEX, enkele jaren geleden. Dit jaar maakte hij ons alweer

enthousiast voor de aanstaande DAWEX in september.

We zullen deze toegewijde trainer en lieve man met een

heerlijk ontspannend gevoel voor humor erg missen.

Namens de trainers/sters sportief wandelen

en nordic walking

Wim van der Linden

1 9 2 6 KOOS SLOOTBEEK 2 0 0 8
Op 82-jarige leeftijd is ons Lid van Verdienste op 11 januari 2008 overleden.

Daar hij zelf in zijn jeugdjaren o.a. aan atletiek heeft gedaan is dit waarschijnlijk ook de oorzaak geweest

dat zijn 3 kinderen aan de atletieksport zijn begonnen.

In mei 1966 is Koos lid van de G.A.C. geworden. Al eerder was hij aktief belangstellende bij het

brengen van Wim, Antoinette en Dick naar atletiekwedstrijden.

Dit leidde bij hem al spoedig tot interesse in jureren en organiseren van wedstrijden.

Vele jaren was hij wedstrijdleider en scheidsrechter bij wedstrijden. Ook het organiseren van wedstrijden

was bij hem een hobby geworden. Hij was daarbij zeer precies in het opvolgen van de regels.

Bij de eerste AVRO-crossen en bij vele Maple Leaf wedstrijden in Hilversum was hij

als organisator en jury betrokken.

In 1966 en 1967 was hij voorzitter van de jeugdcommissie en vanaf oktober 1968 tot en met

februari 1972 voorzitter van de technische commissie.

In die jaren was het gewoon dat je als voorzitter van een commissie ook bestuurslid van de GAC was.

Hij is op het bestuurlijk en organisatorisch vlak een voorbeeld voor zijn kinderen geweest.

In die tijd ben ik ook toegetreden tot de Jeugdcommissie en herinner mij vele vergaderingen in de Veerstraat,

het woonhuis van Koos.

Ook is hij vele jaren lid geweest van de District Technische Commissie van het toenmalige District West I.

Op de ledenvergadering van 15 februari 1972 is hij door de vergadering benoemd tot

Lid van Verdienste van de G.A.C.

Vele jaren hebben wij hem en zijn vrouw nog kunnen begroeten als belangstellenden

bij wedstrijden in Hilversum.

Jan van Dijk

IN MEMORIAM JAN HENDRIK REINDERS
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Bij een hele grote club als de

GAC, met ruim 1500 leden, waar-

onder heel veel ouderen, gebeurt

het wel eens dat er iemand

overlijdt. Soms zie je dat wel aan-

komen, bijvoorbeeld als iemand

al heel oud en/of lang ziek is

geweest. Maar een enkele keer

komt het echt als een schok,

zoals toen ik hoorde dat Jan

Hendrik Reinders op maandag-

avond 4 februari volkomen onver-

wacht is overleden.

Het is natuurlijk een cliché, maar

Jan Hendrik was voor mij het proto-

type van de verstrooide professor.

Een enorm aardige man, maar

geneigd om zijn wandelschoenen te

vergeten, de ritstrekker van zijn jas

af te breken of te verdwalen, ook al

viel dat in de praktijk wel mee.

Sinds ik tijdelijk van hardlopen ben

overgegaan op wandelen, liep ik

vaak bij Jan Hendrik in de C-groep.

Als ik aan hem denk zie ik meteen

zijn wat onhandige motoriek voor

me en moet ik weer lachen om zijn

volhardende doch veelal tevergeefse

pogingen om iedereen te laten

meegymen. We praatten over zijn

en mijn werk en zijn overvloed aan

vrije dagen, over wandelen en

hardlopen en hoe Loes en hij dat

combineerden op hun vakantie in

Amerika: Loes rende vooruit en

kwam weer terug. En hoe dat niet

altijd goed ging, terwijl hun mobiel-

tjes het in the States niet deden…

Maar op een of andere manier

kwamen onze gesprekken altijd uit

het roken van Marcel, waar hij

faliekant op tegen was. Het was

dus eigenlijk geen verrassing dat ik,

toen ik een beetje googlede op

zoek naar wat meer informatie voor

dit stukje, als eerste stuitte op een

wetenschappelijk artikel waarbij Jan

Hendrik co-auteur was: “Cigarette

smoke impairs endothelial cell

prostacyclin production”. Niet dat ik

weet wat dat inhoudt natuurlijk,

maar het klinkt niet best…

“Learn and live” staat er boven het

artikel en dat is wel heel cynisch.

Leren deed Jan Hendrik wel, en

leven zeker, maar verrekte kort.

Saskia Bons

NIEUWE LEDEN
PER 15 FEBRUARI 2008
M. Monique Akkerman-Roos Hilversum D. Recreanten

M.A.E. Martina van Amerongen Hilversum D. Recreanten

B.M. Judith Assen Hilversum D. Recreanten

C.A. Claartje van der Ben Hilversum D. Recreanten

M.M. Margit Bleumink Hilversum D. Recreanten

T.J.H. Thea Faber-Hendriks Hilversum D. Recreanten

E. Esther Franssen Hilversum D. Recreanten

E. Elisabeth, Bettie Greidanus Hilversum D. Recreanten

T. Dorien Hopma Hilversum D. Recreanten

S. Sandy van den Hurk Hilversum D. Recreanten

D.C.B. Denise Kastermans-Bax Hilversum D. Recreanten

J.L.M. Josephine Lambregts-Rusche Loosdrecht D. Recreanten

D.J. Ineke de Rijke Hilversum D. Recreanten

E.M. Lizette Wattel Hilversum D. Recreanten

W. Willem van den Berg Hilversum H.Recreanten

G.H.L. Gerard Demmers Muiden H.Recreanten

H.M. Hajo Harts Hilversum H.Recreanten

R.J.M. Ronald Heemskerk Hilversum H.Recreanten

L.J.H. Leo Koster Hilversum H.Recreanten

H. Hans Verkerk Utrecht H.Recreanten

W.W.M. Wesley Stokkers Hilversum J.Jun.C

R.B. Robin Granneman Eemnes J.Minipupillen

D.J. David Kruger Hilversum J.Minipupillen

J.C. Jesper Marijnissen Hilversum J.Minipupillen

Q.P.V. Quinten van Beek Huizen J.Pup.A

R.F. Rick Dörr Hilversum J.Pup.A

M.A. Marvin van der Heijden Hilversum J.Pup.B

M.C. Thijs Mijnhout Hilversum J.Pup.B

H.C.J. Hidde Pols Hilversum J.Pup.B

T.J. Toba Klarenbeek Hilversum J.Pup.C

S.D. Sevgi Durus Hilversum M.Jun.D

S.J. Senna van der Geest Hilversum M.Pup.C

L.S. Lene de Heus Hilversum M.Pup.C

E. Erik Buuts Ouderk. a/d Amstel Overige Heren

R. Richard van Delft Hilversum Overige Heren

A. Adrie Rossen Eemnes Overige Heren

Van harte welkom en een fijne tijd bij de GAC!

Maand Nr Red.Vergadering Binden In de bus

april 781 din 18.03 don 03.04 zat 05.04

mei 782 din 22.04 don 08.05 zat 10.05

juni 783 din 27.05 don 12.06 zat 14.06

jul/aug 784 din 08.07 don 24.07 zat 26.07

sept 785 din 26.08 don 11.09 zat 13.09

okt 786 din 30.09 don 16.10 zat 18.10

nov 787 din 28.10 don 13.11 zat 15.11

dec 788 din 25.11 don 11.12 zat 13.12

Pasen 23/24 maart / Hemelvaartsdag 1 mei / Pinksteren 11/12 mei

PLANNING CLUB NIEUWS 2008

Inleveren of

aanmelden

copij

uiterlijk tot

17.00 uur op

de dag van de

vergadering
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BARDIENST
Onderstaand het rooster van de bardienst voor de komende maand.

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. 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.

8-3-2008 15-3-2008 22-3-2008

Marjon van Lindonk Ellen van der Meulen Henk Streng

Jan Pijl Lando van Wee

29-3-2008 5-4-2008 12-4-2008

Henk Westenbrink Joyce van Schoten Marijke Westenbrink

Arthur Westgeest Tineke Verburg Siete Land

19-4-2008

Bart Majoor

Ingrid Kop

Namens de kantinecommissie:

Cindy van der Blom

(035) 685 71 74

of E-mail cindy@robencindy.com

KANTINE
PRAAT
Het voorjaar lijkt aangebroken.

Gisteren de eerste vlinder gezien en

een wesp gered door ’t raam op de

overloop open te zetten zodat deze

naar buiten kon. (de vrijheid of juist

een gewisse dood tegemoet…)

Vandaag schijnt het zonnetje en ik

ben heerlijk ontspannen aan het

werk. Lekker stukje schrijven en

vanavond fijn hardlopen.

Ben vast van alles aan het vergeten,

want dit voelt te relaxed.

Vorige week hebben we met de

kantinecommissie voor het eerst

vergaderd in de nieuwe samenstel-

ling. Een bijzondere ervaring, want

vorig jaar was ik de nieuweling en

nu zijn Nora en ik de “oudgedienden”.

De nieuwe kantinecommissie is

ontzettend enthousiast en als het

goed is gaan onze vrijwilligers en

gasten daar wat van merken.

Bijvoorbeeld met (seizoens-)acties

of een aangepast assortiment.

Niet teveel in één keer natuurlijk,

want dat leidt tot onduidelijkheid en

komt de kantine niet ten goede.

Verder heb ik deze maand niet

zoveel te melden, vandaar dat ik het

bij dit korte stukje laat.

Tot zover en tot ziens voor of achter

de bar.

Cindy van der Blom

VASTE

VRIJWILLIGERS

GEZOCHT
Ter aanvulling op ons vrijwilligerste-

am zijn wij op zoek naar enthousi-

aste leden voor de bardienst.

Lijkt het je leuk om eens in de vier

of acht weken een paar uurtjes ach-

ter de bar te staan en voel je ervoor

om met het serveren van drankjes

en het schenken van gezelligheid

een bijdrage te leveren aan de club,

dan zijn we op zoek naar jou! (sorry

Joost; ik ben geen journalist en heb

wel een uitroepteken nodig om mijn

oproep kracht bij te zetten)

De belangrijkste eigenschap waaro-

ver je moet beschikken is gastvrij-

heid.

Spreekt dit je aan of ken je iemand

die past binnen dit plaatje, laat het

mij dan weten. Mochten we elkaar

niet treffen bij de GAC dan ben ik te

bereiken via telefoonnummer 035-

685 71 74 of per e-mail

cindy@robencindy.com of

Hkantine@robencindy.com

Cindy van der Blom
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Visitekaartje

De GAC website is het visitekaartje van de vereniging.

Op de homepage (dat is de eerste pagina) zie je meteen

welke afdelingen de GAC heeft: recreatiesport, wedstrijd-

atletiek en jeugdatletiek. Met de sfeerfoto’s krijgt ieder-

een een goed beeld hoe het er binnen onze vereniging

aan toe gaat. Nieuws, uitslagen en kalender staan, net

als bij de oude website, op de homepage.

Nieuw is dat jarige GAC leden op hun verjaardag op het

scherm verschijnen. Ook kun je via de nieuwe site snel

de weersvooruitzichten voor Hilversum checken, zodat

je weet of de zon schijnt of dat het regent als je gaat

trainen. Via de bovenste balk op de website kun je mak-

kelijk algemene informatie vinden. Hier presenteren

bijvoorbeeld alle commissies en de drie GAC evenemen-

ten zich op een eigen pagina.

Ook aan de nieuwe GAC leden is gedacht: nieuwe leden

kunnen zich aanmelden door te klikken op de knop

“Lidmaatschap” op de homepage. Ook is het mogelijk

om hier op te zeggen of wijzigingen door te geven aan

de ledenadministratie. Het digitale clubblad kan ook

worden gelezen via de website! De leesbaarheid is

overigens sterk verbeterd, dus neem vooral een kijkje!

Via het archief van het clubblad kun je reeds verschenen

clubbladen bekijken.

Iedere GAC afdeling (recreatiesport, wedstrijdatletiek en

jeugdatletiek) heeft haar eigen gedeelte op de website.

Hierdoor kun je gemakkelijk de specifiek voor jou rele-

vante informatie vinden. Zo vind je hier o.a. algemene

informatie, informatie over trainingstijden en trainers,

uitslagen, een kalender, beste prestaties en een foto-

album.

En nu verder?

Allereerst willen we Clemens van Willigenburg, Marc

van Veen, Kirsten van Bokhorst en iedereen die nieuwe

teksten heeft aangeleverd hiervoor bedanken.

Zonder jullie zou het niet mogelijk zijn geweest om te

komen tot de vernieuwde, mooie website!

We hebben dus met z’n allen hard gewerkt en daarmee

een goed fundament gelegd. De GAC website is klaar is

voor de toekomst en voor verdere groei!

Wie werkt mee aan de toekomst van de GAC website?

Om de verdere groei van de website gestalte te kunnen

geven, zijn we op zoek naar een Contentbeheerder

website GAC (zie de vacature elders in dit clubblad).

Als contentbeheerder ga je er o.a. voor zorgen dat de

algemene informatie op de website relevant en actueel

blijft. Jij werkt daarbij samen met veel andere GAC’ers.

Ook ga je de ideeën voor uitbreiding van de website

verder uitwerken met IT2day. IT2day is het webdesign-

bureau dat de huidige site heeft gebouwd en dat het

technische beheer van de GAC site doet.

Kortom: jij neemt als contentbeheerder GAC website de

interim taken van ons over. Heb je interesse? Laat het

ons dan weten! Met deze functie verwerf je kennis over

alle aspecten (projectplanning, beheer, communicatie,

etc) die bij het beheren van een website komen kijken!

Een uitdagende en boeiende functie waarin je je

competenties kwijt kunt.

Geef je mening!

Natuurlijk zijn we benieuwd naar jullie mening over de

nieuwe website. Het is de bedoeling dat de website in

de loop van dit jaar en in 2009 verder wordt verbeterd

en uitgebreid. Jouw opmerkingen zijn waardevol en

relevant, dus geef ze aan ons door!

Veel surfplezier, Annette Klein (annette@gach.nl)

Arthur Westgeest (arthur@gach.nl)

1 MAART 2008 IS HET ZOVER: DE
NIEUWE GAC WEBSITE IS LIVE! GAC
WAS ÉÉN VAN DE EERSTE ATLETIEK-
CLUBS MET EEN EIGEN WEBSITE.
SINDS SEPTEMBER VORIG JAAR IS
DOOR VEEL GAC’ERS HARD
GEWERKT AAN EEN VERNIEUWDE
GAC WEBSITE DIE NU ONLINE STAAT.
DE NIEUWE SITE HEEFT NIEUW, FRIS
UITERLIJK GEKREGEN EN DE STRUC-
TUUR VAN DE SITE IS HELEMAAL
NIEUW. MAAR NIET ALLEEN DE BUI-
TENKANT IS AANGEPAKT! OOK DE
TEKSTEN OP DE SITE ZIJN HELEMAAL
ONDER HANDEN GENOMEN. MET DE NIEUW OPGE-
ZETTE WEBSITE HOPEN WE ALLE LEDEN VAN DE GAC
NOG BETER DAN VROEGER TE KUNNEN INFORME-
REN EN OOK TE AMUSEREN. EN WE HOPEN DAT
IEDERS GAC HART DOOR DE NIEUWE WEBSITE NOG
EEN STUKJE HARDER KLOPT VOOR DE CLUB DAN
DAT DIE AL DEED!
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NIEUWE GAC WEBSITE
WWW.GACH.NL
IS “LIVE”!
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OPENING
VAN HET
FIETS-
SEIZOEN
Op donderdag 3 april zal er voor de

ultra-sportieven weer begonnen

worden met het fietsen.

Ruimschoots de tijd om jouw race-

fiets weer van zolder te halen, te

poetsen en de ketting te smeren.

Als nu ook nog blijkt dat de fiets-

kleding - tenslotte zeker 6 maanden

niet meer gedragen - nog maatfijn

over jouw lijf past, dan rest er niets

meer om op donderdag 3 april om

18.45 aan de start te staan voor de

eerste voorzichtige pedaalslag.

Het donderdagavond fietsen is

geschikt voor dames en heren, een

racefiets is aan te bevelen, en een

helm verplicht.

Er wordt uiteraard de eerste avond

rustig bij gepraat en zo schuinweg

het materiaal beoordeeld, maar na

enige weken is het toch echt tijd

om op tankbaan eens te zien wie er

nu echt goed overwinterd heeft.

Kortom, zo de eerste weken denken

wij gemiddeld 23 kilometer per uur

te halen, dat mag in de loop van het

fietsseizoen langzaam wel oplopen

naar 25,60 kilometer per uur.

Wij, dat zijn

Ellis van der Tweel - 035 6231673 -

en André Verweij - 035 6854460 -

zien je graag aan de start op

donderdag 18.45 bij het clubhuis.

Tot ziens!

OUD PAPIER
Het aantal mensen dat wekelijks oude kranten meeneemt heeft er

het afgelopen jaar voor gezorgd, dat het aantal kilo’s dat jaarlijks

daalde, weer is gestegen en zelfs boven het niveau van 2002

is uitgekomen.

De groep die met veel enthousiasme dit allemaal regelt, is dan ook

tevreden over het aantal personen dat oude kranten meeneemt.

Helaas hebben we nu andere problemen, verzekeringstechnisch

omdat de kranten ook nog vaak naast de container liggen en het risico

op brandgevaar daardoor hoog is en ook de plaats van de container zal in

de toekomst niet meer beschikbaar zijn.

Toch zou het zonde zijn, om er mee te stoppen, het leverde GAC in 2007

toch 4.000 Euro op. Creatieve ideeën zijn dan ook welkom.

Enkele gegevens voor zowel de leden als de commissie:

We ontvangen voor iedere kilo 3 Eurocent en we hebben verder geen

kosten voor halen en brengen.

In 2007 is er 133.320 kilo opgehaald, in onderstaand lijstje zien we,

dat we terug moeten naar 2001 voor zo’n hoeveelheid, al met al

was 2007 een goed jaar voor de oude kranten, waarvoor onze dank.

Daarom zolang het nog mogelijk is het verzoek aan een ieder:

NEEM OUDE KRANTEN MEE
Onderstaand even een overzicht om bovengenoemd beeld te bevestigen:

Bert List

jaar Kilo’s heel jaar

2007 133.320

2006 122.480

2005 124.900

2004 126.530

2003 127.970

2002 132.680

2001 134.800

2000 176.260

1999 215.450

1998 232.630
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Languit, met de benen omhoog,

in een saunastoel en gehuld in

Fieke’s dekbed tot onder mijn kin,

lig ik, voor de openslaande deur

van kamer 20H van Fieke en Jan

de Koning, te genieten van de zon

en de koffie die Fieke me aanreikt.

Om 12.30 uur lunchen we samen

en houden elkaar gezelschap.

Alsof ik in een Kurort ben beland,

na mijn verblijf van 5 dagen in

het ziekenhuis in Schladming,

Oostenrijk.

De ellende begon zondagmorgen.

Om 10 uur vertrokken Floris, Alie en

ik, onder begeleiding van Jeske,

onze skilerares, voor een ochtendje

skiën met aanwijzingen en tips.

Het is altijd weer even wennen en

zeker als je al geen ster bent. Maar

het eerste uurtje verliep redelijk.

Het 2e uurtje, zo achter Jeske aan-

skiënd, nam ik op een gegeven

moment een bocht wat aan de

grote kant, versnelde iets, ging door

een hoop losse sneeuw en… viel.

Ski ging niet af, knie lag uit het lood.

Oooh… wat deed dat pijn!!

Gelukkig zakte de pijn wat na een

paar minuten. Been opgetild, dat

voelde goed. “Niets gebroken

gelukkig”, was mijn eerste reactie.

Daarna werd ik boos op mezelf.

“Waarom moet je ook zo nodig

gaan skiën op jouw leeftijd”, dacht

ik. Maar…. daar schoot ik natuurlijk

niks mee op.

Met Jeske naar de dokter gestrom-

peld. Die voelde en trok en conclu-

deerde: “kreuzband kaputt”.

Zondagavond rond 17.00 uur pakte

Hannie zeer resoluut mijn rugtas in

met tandenborstel, toilettas, en wat

er zoal nodig was. Ik wist het even

niet. Peter, Fieke en Els hebben me

toen op de bonnefooi naar het

ziekenhuis gebracht in Schladming.

Daar konden zij, na een discussie

van Els met de dienstdoende arts of

ik wel of niet kon blijven en een

paar uur onderzoek en wachten,

hotelwaarts keren en kon ik mijn

ziekenhuisbed opzoeken.

Ik zou de volgende dag geopereerd

worden. Hoe laat ik geholpen zou

worden, was niet te zeggen, want

spoedgevallen gingen voor. En daar

waren er vast genoeg van. Per slot

van rekening zit je in een risicovol

gebied met al die skiërs, langlaufers

en wandelaars. Na een spoedgeval

‘s morgens vroeg werd ik met bed

en al om 11.30 uur gehaald.

Ze reden me door lange gangen

naar de OK. Ik kreeg een ruggenprik,

allerlei plakkers op mijn lijf, een

bloeddrukpomp om mijn arm die

om de haverklap begon te jagen en

mijn arm deed stuwen. Het was

allemaal nieuw voor mij. Ik had nog

nooit in een ziekenhuis gelegen.

Mijn benen en billen werden klom-

pen beton, waar al het gevoel uit

verdwenen was. Af en toe zag ik

een been de lucht in gaan achter

een afgeschermde stelling die

boven mijn buik was geplaatst. Ik

moest wel aannemen dat het mijn

been was, want ik was de enige

patiënt en ik veronderstelde niet,

dat de vrouwelijke chirurg een stunt

aan het uithalen was met haar

mannelijke assistenten.

De operatie verliep goed. Maar de

beloofde nieuwe kruisband hebben

ze er niet ingezet. Ze hebben hem

gelaten voor wat het was, denk ik,

en mijn meniscus hebben ze glad-

geschaafd. Voor de gescheurde

binnenband en ook voor de rest

natuurlijk, draag ik de eerste 6 weken

een 90° brace.

Elke middag zocht Fieke me op en

bleef een paar uur aan mijn “ziek-

bed”. Ook Lucy en Marie-Louise

kwamen; zelfs onze chauffeur

Willem durfde mijn ziekbed te bena-

deren.

Ik werd verwend met bloemen,

tijdschriften, puzzelboeken, versna-

peringen, fruit en sapjes voor de

vitaminen C en D, die ik moest

ontberen. Twee heuse brieven van

Lucy en vrolijke kaarten van iedereen

met opbeurende wensen en uitin-

gen die me ontzettend goed hebben

gedaan en een positieve “pepshot”

aan mijn ziekenhuisverblijf hebben

gegeven.

Donderdagmiddag, terug in het

hotel, genoot ik van iedereen die

me kwam begroeten en naar mijn

knie informeerde.

GACers met stralende gezichten

met rode, koude wangen, die geno-

ten hadden van wat ze die dag

gedaan hadden, of het nou skiën,

langlaufen of wandelen geweest was.

We dronken wat en ieder ging zijns

weegs: naar de sauna of zwembad,

nog even een boodschapje doen of

gewoon lekker naar de kamer tot

het tijd was voor het diner.

Zaterdagmorgen ben ik met een

gipsvlucht naar huis gegaan.

Dat is ook een hele ervaring.

Je wordt tot aan je voordeur onder-

steund en begeleid. Alleen daarvoor

zou je al……..maar niet heus!

Als je dit leest heb ik het ergste

achter de rug, al zie ik me nog niet

door de Lage Vuursche draven.

Tenminste 6 maanden ben ik uitge-

schakeld voor aerobics en hardlopen

en daarna is het niet zeker of ik

überhaupt nog kan hardlopen, aldus

de arts. Mijn quadriceps moeten de

functie van de kruisband overnemen,

die moet sterk worden, dus veel

trainen. En dat doe ik nu dus. Blijft

mijn knie instabiel, dan kan er altijd

nog een nep kruisband ingezet wor-

den.

Fieke is die week onmisbaar voor

mij geweest. Ze heeft alles geregeld

wat er maar te regelen viel Niets is

haar te veel. Ze heeft natuurlijk al

aardig wat ervaring opgedaan met

brekebenen en andersoortige

ongemakken van haar reizigers,

maar toch… Ze doet het maar weer

en met veel liefde. Bedankt Fieke!

Alle lieve mensen die met zoveel

medeleven en belangstelling,

zoals bezoekjes, telefoontjes, uit-

nodigingen, mailtjes, helpende

hand- aanbiedingen en kaarten

enz. (het leek de kerstweek wel)

mijn “lijden” draaglijk hebben

gemaakt, ontzettend bedankt.

Corrie Goes

MIJN WINTERSPORTVAKANTIE IN ALTENMARKT 2008
VOM KRANKENHAUS INS KURORT

En natuurlijk organiseert Fieke

volgend jaar weer

een prachtig weekje in de

sneeuw, Denk er eens over na,

want er kan wat mis gaan,

maar meestal hebben we heel

veel plezier

23 januari t/m 1 februari 2009

Maria Alm, Oostenrijk.

Je kan je nu al opgeven bij

Uit Special

Fieke de Koning

E-mail: fam.jdekoning@tiscali.nl

tel:035 - 62 44 180
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Natuurlijk gaan we er vanuit dat

we dit jaar goed weer hebben na

het waterballet van vorig jaar. De

parcoursbouwers zullen midden

in de nacht hun bed uitgaan om

de route uit te zetten, dit jaar ook

een apart parcours voor wande-

laars en Nordic Walkers.

Laat ze dit niet voor een klein

clubje enthousiastelingen doen

en kom met zoveel mogelijk men-

sen.

Er wordt met een leeftijdshandicap

gelopen zodat de kansen aardig

verdeeld zijn, voor de dames is de

leeftijdscatagorie op een eerlijker

manier verdeeld.

29 MAART DE LENTELOOP
DE ENIGE EN ECHTE WEDSTRIJDLOOP VÓÓR

EN DÓÓR RECREANTEN
over een afstand van 4 of 8km (voor de wandelaars en Nordic Walkers 6 km)

Prijzen

Voor de snelste lopers hebben we

een prijs en op jullie startnummer

zijn ook weer leuke prijzen te winnen.

PERRY-SPORT HEEFT DIT JAAR 5

CADEAUBONNEN A €50,- TER

BESCHIKKING GESTELD!

WISTEN JULLIE TROUWENS DAT

PERRY-SPORT OP VERTOON VAN

JE NATIONALE SPORTPAS EN DE

MEDEDELING DAT JE EEN GAC-

ER BENT 10% KORTING GEEFT

OP ALLES! DUS OOK OP AANBIE-

DINGEN/AFPRIJZINGEN.

Waar kun je inschrijven?

Inschrijven kunnen jullie via de web-

site www.gach.nl //recreatie-

sport/activiteiten/lenteloop of op de

inschrijfformulieren in de hal van het

clubhuis.

Wordt er ook nog ingelopen?

Inlopen om 9 uur vanaf het clubhuis

onder leiding van Karin de Bruijn.

De start is in het oude bos tegen-

over Kievitsdal richting spoorlijn aan

de rechterkant om ongeveer 9.15 uur

Wij wensen jullie alvast veel loop-

plezier,

De Recreatie Sport Commissie
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EVENEMENTEN
GAC

Georganiseerd door de R.S.C.

voor de recreatieleden

29 maart Lenteloop

12 april Clinics (wedstijd diciplines

voor recreanten) -

event. 19 april Clinics (IDEM) -

21 juni Wasmeerloop

september Start Basisgroep

28 september Dawex

25 oktober Herfstloop

29 november Sinterklaasloop

20 december Kerstdiner

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.

Madelon de Groot 6237137

Hannie v.d. Kroon 6832999

Bert Noom 6850697 Elly Majoor

5310748 Alja Meijer 6850719

Gertjan Reichman 6216291

Henry Swankhuizen 6550709

Hoe lang doe ik er dan over?

CLINIC
BAANATLETIEK
ZATERDAGMIDDAG

12 APRIL 2008

CLINIC
BAANATLETIEK
ZATERDAGMIDDAG

12 APRIL 2008
LIJKT HET JE NOU OOK ZO

ONTZETTEND LEUK OM EENS TE
VOELEN WAT EEN BAANATLEET VOELT?

WAT VOOR TECHNIEK ER BIJ EEN
ONDERDEEL KOMT KIJKEN EN WAT

VOOR VOORBEREIDING ER AAN
VOORAF GAAT?

Dan is dit je kans! Op zaterdagmiddag 12 april

organiseert de RSC in samenwerking met de CWA en

een aantal wedstrijdatleten een clinic voor recreanten.

Zo sta je die middag niet naast de baan te kijken wat wij

doen, maar ga je het zelf ondervinden.

Schrijf je snel in, in de hal van het clubgebouw

hangt de lijst klaar en dan zien we jullie op

zaterdag 12 april.

Namens de CWA Mirte List.
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Werk aan je netwerk & sier je c.v.

op: word vrijwilliger bij de GAC!

Reageer op één van onderstaande

vacatures óf spreek zelf iemand aan

van een commissie die je leuk lijkt

(zie clubblad & site). En bedenk:

vele handen maken licht werk, dus

sleep ook je loopmaatjes mee!

Functie

Jurycoördinator m/ v, minimaal jurylid 60

Taak

3x per jaar vergadering met top jury.

Maken van de jurylijsten en ehbo lijsten, kopen van

bekers, plannen van cursussen.

Contact onderhouden met top jury, knau etc.

Commissies: wil je een vacature aanmelden, wijzigen of verwij-

deren, geef dat dan door aan de vacaturecoördinator: Saskia

Bons, e-mail: saskia007@gmail.com

VACATURES BIJ DE WEDSTRIJD-
ORGANISATIE COMMISSIE (WOC)

Wat moet je kunnen

Handig zijn met de pc, liefst wedstrijdervaring heb-

ben, beschikbaar zijn voor langere tijd

Hoeveel tijd kost het

Minimaal 2 uur per maand

Meer info bij

Lies Muntslag: muntslag4@chello.nl

Functie

Contentbeheerder voor de nieuwe website van GAC

Taken

Met de vernieuwde website www.gach.nl (online

sinds 29 februari) worden GAC’ers nog beter geïn-

formeerd over alles wat er speelt binnen de vereni-

ging. De contentbeheerder zorgt ervoor dat de

informatie op de website relevant en actueel blijft.

Hij/zij werkt daarbij samen met veel andere

GAC’ers. Ook gaat hij/zij de ideeën voor uitbreiding

van de website (zoals opgenomen in het communi-

catieplan) verder uitwerken met IT2day. IT2day is

het webdesignbureau dat de website heeft

gebouwd en dat het technische beheer van de GAC

site doet.

De taken van de contentbeheerder zijn:

• Beheren van de algemene inhoud van de GAC

website;

• Supervisie over de inhoud van deel

Recreatiesport, Wedstrijdatletiek en Jeugdatletiek

VACATURE CONTENTBEHEERDER
WEBSITE GAC

(de inhoud wordt beheerd door internetredacteurs);

• Contact onderhouden met internetredacteurs,

clubbladredactie en ledenadministatie:

min. 6x per jaar vergadering;

• Aansturen van IT2day m.b.t. de uitvoering van

geplande uitbreidingen van de website.

De contentbeheerder GAC website zal de interim

taken overnemen van Annette Klein en Arthur

Westgeest.

Wat moet je kunnen

• Kennis/ervaring/affiniteit met interne- en externe

communicatie en internet

• Overzicht hebben wat de GAC doet en hoe de GAC

is georganiseerd

• Contacten onderhouden binnen de GAC en met

IT2day

• Beschikbaar zijn voor langere tijd

Hoeveel tijd kost het Minimaal 2 uur per week

Meer info bij Annette Klein: annette@gach.nl

Arthur Westgeest: arthur@gach.nl

Functie

Medewerker bardienst

Taak

Eens in de vier of acht weken op donderdag-

avond of zaterdagochtend een paar uurtjes achter

de bar om je mede-hardlopers verfrissingen en

versnaperingen te serveren en gezelligheid te

schenken.

VACATURE BARDIENST
BIJ DE KANTINE COMMISSIE

Wat moet je kunnen

Gastvrijheid uitstralen, praatjes maken en drankjes

inschenken en natuurlijk een beetje tellen om te kun-

nen afrekenen. Verder meehelpen met het netjes hou-

den 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: 035-685 71 74 of

cindy@robencindy.com
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Ron Meijer

P r o f . d e J o n g s t r a a t 1 7

1 2 2 1 H X H i l v e r s u m

0 3 5 - 6 8 5 0 7 1 9

e m a i l | i n f o @ s t a r t t o f i n i s h . n l

vormgeving van idee tot drukwerk | h u i s s t i j l e n | a d v e r t e n t i e s | f o l d e r s | m a g a z i n e s | w e b s i t e s

In de winter is Matti een van de vele lopers die op

zaterdag een plekje zoekt, meestal in het team van

Ron Meijer. Het is een aardige man met een petje en

een tongval die doet terugverlangen naar zuidelijke

streken.

Pas als het zomer wordt gaat Matti opvallen. Niet dat hij

verandert, nee de loopwereld om hem heen ondergaat

een metamorfose: de lange hardloopbroeken gaan uit

en maken plaats voor korte of nog kortere shorts, de

jassen zoeken de kapstok op en truien worden shirts of

singletjes. Dan breken er voor Matti weer zware tijden

aan want hij doet niet mee aan de seizoensmode.

Hij blijft lopen in lichaamsbedekkende kleding. Al die

jaren dat hij lid is van de GAC moest hij het meerdere

malen uitleggen, “nee ik ben niet preuts, nee ik heb

heus wel mooie benen, nee ik ben niet allergisch.”

De waarheid is dat Matti al lang wist wat deze maand in

het februarinummer van Emerging Infectious Diseases

wordt gepubliceerd. Namelijk dat onderzoek bewijst dat

lichaamsbedekkende kleding de kans op lyme met 40%

reduceert. Het onderzoek is uitgevoerd in de

Amerikaanse staat Connecticut waar evenals in ons land

veel besmette teken voor komen.

Nadat een besmette teek hem elf jaar geleden hevig te

grazen heeft genomen, neemt hij het zekere voor het

onzekere. Ieder plekje van het lichaam wordt met hard-

loopkleding bedekt. Want besmet worden door een teek

is nog maar het begin van een lijdensweg. Nog steeds

zijn er artsen die niet ade-

quaat reageren als een

patiënt met lyme gerelateer-

de klachten op het spreekuur

komt. In Matti’s tijd was dat

niet veel beter. Na de besmet-

ting werd hij van het kastje

naar de muur gestuurd.

Toen de verlammingen zich

uiteindelijk aandienden waren

de artsen bereid wat nauw-

keuriger onderzoek te doen en

inderdaad: lyme was de diag-

nose. Na intensieve antibioticakuren

konden de stokken waarmee hij moest wandelen

opgeborgen worden en nu loopt hij weer hard.

Hij is verbaasd dat de sportkledingindustrie niet inspeelt

op de gevaren van lyme. Er is in de zomer praktisch

geen kleding te koop die het lichaam bedekt.

“Ik draag een dun zweethemdje en mijn lange hele

dunne tight gaat al jaren mee. Ieder gaatje wordt zorg-

vuldig gestopt.”

Door de stijgende temperaturen zijn de teken er vroeg

bij. De eerste is al op 10 januari gemeld en de score

staat nu – 21februari – op 13 meldingen. Ze staan te

dringen om onze blote lijven te belagen. Matti is door

schade en schande wijs geworden. Een keer de gebe-

ten hond zijn is genoeg.Een keer de gebeten hond zijn

is genoeg. Carla van Lingen

DE GEBETEN HOND
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F O U T J E
In het clubblad van januari/

februari stonden op deze pagi-

na’s enkele winterfoto’s, 

die het clubblad per mail ont-

ving, 

Ik heb de foto’s per abuis aan

Yvonne Bles toegedicht, ze zijn

echter gemaakt door Paulien

Agricola, aan wie dus bij deze

de eer

Ron Meijer 

TWEE JAAR GELEDEN GING DE EERSTE 

CURSUS VAN START. INMIDDELS LOPEN

ER IEDERE ZATERDAG TWEE VASTE NW-

GROEPEN MET VEEL ENTHOUSIASME OP

A-NIVEAU EN  B-NIVEAU.

Nordic Walking is een zeer actieve vorm van Sportief

Wandelen. 

Naast training van de beenspieren worden de nek-,

schouder- en armspieren doorlopend aangespannen en

ontspannen. Door een juiste techniek en het gebruik

van goede stokken kunnen conditie en uithoudings -

vermogen flink worden verbeterd.

Nordic Walking is een veilige en plezierige sport

voor iedereen.

Zaterdag 19 april starten we met een nieuwe cursus

Nordic Walking.

Bestemd voor GAC-leden en ook niet-GAC-leden. 

Geef je snel op, want er zijn maar 20 cursusplaatsen

beschikbaar.

De cursus is 6 zaterdagen van 09.00–10.30 uur op

19/4, 26/4, 17/5, 24/5, 31/5 en 7/6. De eerste training

is bij het clubhuis. 

Daarna wordt er geoefend in het Cronebos. 

Start bij het hek. De lessen worden gegeven door

Andries Furster en Lidy Bakker.

Je krijgt prima LEKI-stokken in bruikleen van de club.

Huur € 15.- en borgsom € 35.-  

Betaling: 59.72.19.168 t.n.v. A.F. Furster.

Let op: alleen Nordic Walkingstokken zijn geschikt; dus

geen wandelstokken!

Niet-GAC-leden betalen naast deze bedragen het les-

geld van € 45,00.

Opgeven vóór 5 april per e-mail bij Andries Furster:

andries@furster.nl.

Vermeldt je naam, adres, telefoonnummer, of je

wel/geen lid van de GAC bent en of je wel/geen 

LEKI-stokken in bruikleen van de GAC wilt hebben.

Heb je een buurman/vrouw, vriend/vriendin of een 

familielid die wel eens interesse heeft getoond voor

NW: geeft dit bericht door en laat hem/haar zich opge-

ven voor de cursus.

Voor vragen of meer informatie kan je bellen: 

T 68 579 64 M 06 53 47 00 57.

5e CURSUS
NORDIC WALKING
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DIT IS HET EERSTE DEEL VAN
EEN SERIE MET UITLEG OVER
DE DAWEX. ‘WAT IS DAT IS
DAT?’, ZUL JE JE AFVRAGEN.
BEHALVE RENNEND EN 
WANDELEND AL DAN NIET MET
STOKKEN ZIJN ER NOG 
ANDERE MANIEREN OM JE DE
WEG DOOR HET BOS TE LATEN
WIJZEN EN DAWEX IS DAAR
EEN VAN.

De naam zegt het al: dag woud

expeditie ofwel een route door het

bos die we op een zondag in sep-

tember voor de leden van de GAC

organiseren.  De tocht wordt in 

kleine groepjes gelopen. 

Iedere groep krijgt een aantal 

aanwijzingen mee die ter plekke

aangeven hoe de route loopt. 

Deze aanwijzingen zijn op een 

andere manier weergegeven dan

meestal gebruikelijk is. 

In de komende clubbladen zulke we

enkele van deze vormen uitleggen,

zodat jullie wat minder voor verras-

singen komen te staan. 

Je kunt natuurlijk deze bladzijden

uitknippen, uitprinten 

en bewaren voor de tocht van

september….

Dawe!
DAg Woud EXpeditie

deel 1: DE STRIPPENKAART
Deze keer leggen we de  strippenkaart uit

Op een strippenkaart is de route die je moet lopen aangegeven met een

rechte lijn. Dat wil niet zeggen dat je overal rechtdoor gaat. 

De start is onderaan bij de grote zwarte stip. Alle zijwegen en  -paden staan

aangegeven. 

Als je bv linksaf gaat op

een T-kruising, dan staat 

er aan de rechter kant van

de lijn een streep; 

je laat immers een weg

rechts liggen. 

Om te oefenen heb ik 

hierbij de route getekend

vanaf de voorkant van

Boeddha aan de

Soestdijkerstraatweg tot

aan de gymplek in het

Cronebos. Probeer het

eens. Dan zal dit onder-

deel vast geen problemen

meer opleveren.

Christine Tamminga

namens het Dawex-team

De stippellijn geeft een

onduidelijk pad aan, de

brede stippellijn een hek.

 

DE DAWEX IS OP ZONDAG 28 SEPTEMBER (let op: datum veranderd, was 21 september)
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Zaterdag 8 maart 2008

Vlinderloop Houten

Website: www.houten.com/avh

Afstanden 5,2 km, 11,1 km, 15,2 km en 

21,1 km 11.30 uur

Elke tweede zaterdag van de maand (t/m mei 2007)

vindt de Vlinderloop plaats. Het parcours bestaat uit een

ronde van ongeveer 5 en 11 kilometer en voert groten-

deels langs het Amsterdam-Rijnkanaal.

Zondag 9 maart 2008

Mijlen van Zeist Zeist

Website: www.av-fit.nl

Afstanden 5 mijl en 10 mijl 12.00 uur

Het parcours gaat de eerste helft over de verharde weg

en de tweede helft over onverharde brede bospaden,

die bij droog weer goed begaanbaar zijn.

Zondag 9 maart 2008

Trappenbergloop Huizen

Website: www.avzuidwal.nl

Afstanden 4 km, 8 km en 12 km 13.30 uur

Onderdeel van de toptien lopen, parcours bestaat uit

rondes van 4 kilometer door de bossen tussen Huizen

en Bussum. Sportief wandelen is ook mogelijk.

Zondag 9 maart 2008

Berekuilloop Utrecht

Website: www.avphoenix.nl

Afstanden 2,5 km tot en 15 km 12.00 uur

Het parcours is 2,5 kilometer lang en loopt rond het

sportpark ‘de Berekuil’. Is een maandelijks (muv juli en

augustus) terugkerende loop.

Zondag 9 maart 2008

AD 20 van Alphen Alpen ad Rijn

Website: www.ad20vanalphen.nl

Afstanden 5 km, 13.10 uur, 10 km 12.05 uur en

20 km 14:00 uur

De openingswedstrijd van het Nederlandse wegseizoen

met waarschijnlijk weer diverse internationale lopers.

Start en finish zijn in het centrum van Alphen aan den

Rijn met blaasorkesten.

Zaterdag 15 maart 2008

Fortis City-Pier-City loop Den Haag

Website: www.fortiscpcloop.nl

Afstanden 5 km 12.00 uur, 10 km 13.00 uur, 

21,1 km 14.30 uur

Het parcours is dit jaar bijna gelijk aan dat van vorig jaar

alleen is de start verplaatst. Het parcours voert door de

stad naar de boulevard van Scheveningen en van daar

weer terug naar het Lange Voorhout.

Zaterdag 15 maart 2008

Rusthoeveloop Putten

Website: www.sv-putten-triathlon.nl

Afstanden 5 km, 10 km,15 km, 20km,

25 en 30 km 10.30 uur

Het parcours bestaat uit een ronde van 5 km en loopt

door de bossen tussen Putten en Garderen. 

De 1 en 2 km lopen over het normale parcours maar

met een keerpunt. De kwaliteit van de bospaden is

goed en het laatste deel van het parcours (1,5km) gaat

over een geasfalteerd fietspad.

Zaterdag 15 maart 2008

Nijkerk Veluwepoortloop Nijkerk

Website: www.avnijkerk.nl

Afstanden 2,5 km 10.45 uur, 5 km 11.40 uur, 

10 km 11.25 uur, 25 km 11.10 uur.

Nog geen verdere informatie.

Zondag 16 maart 2008

Louis Vinkloop Amsterdam

Website: www.av-atos.nl

Afstanden 5 km 11.05 uur, 10 km 11.00 uur

Het snelle verharde parcours is een combinatie van het

landelijke en stedelijke Amsterdam-Noord. 

REMKO’S 
REUZE 
LEUKE 

LOOPJES
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Maandag 24 maart 2008

Jaarbeurs Utrecht Marathon Utrecht

Website: www.jaarbeursutrechtmarathton.nl

Afstanden 5 km 15,15 uur, 10 km 11.15 uur, 

21,1 km 14.00 uur 

en 42,2 km 10.30 uur

De start van deze paasmarathon is nog steeds bij de

Jaarbeurs in het centrum van Utrecht. Het loopt via

Utrecht richting de Meern en dan weer terug.

Zondag 30 maart 2008

5e Bosloopcompetitie 2008 Harderwijk

Website: www.athlos.nl

Afstanden: 5km, 10 en 15 km 10.30 uur

Deze wedstrijd bestaat net als vorig seizoen uit acht

crossen bestaan over een parcours van 5 kilometer en

vind elke laatste zondag van de maand plaats. 

De organisatie van deze loop zit goed in elkaar en ook het

inschrijfgeld is erg laag. Er is geen verzorging aanwezig

maar kan je goed douchen en het is goed bereikbaar. 

Zondag 30 maart 2008

1e Zandvoort Circuit Run Zandvoort

Website: www.rwcircuitrun.nl

Afstanden: 42 km 11.00 uur, 12 km 12.00 uur 

5km 14.00 uur (Ladies Run)

De successen van de Halve Marathon van Egmond en

de Dam tot Damloop zijn nu verenigd in een nieuw loo-

pevenement in Zandvoort.De Runner's World Zandvoort

Circuit Run bestaat uit een hoofdafstand van 12 kilome-

ter, een Ladies Circuit Run van 5 kilometer en een

Grand Prix Marathon Estafetteloop. Ook zal een speciale

kinderloop worden georganiseerd. De eerste kilometers

volgen het circuit met oa de Tarzanbocht.

Zondag 6 april 2008

Nike Hilversum City Run Hilversum

Website: www.nikehilversumcityrun.nl

Afstanden: 5 km 14.00 uur, 10 km 13.45 uur, 21,1

km 12.15 uur

Over een vernieuwd parcours wat oa over het

Mediapark (muv de 5 kilometer) loopt, vindt

begin April deze loop door Hilversum. De 

starttijden zijn de tijden van de recreatielopen,

de Business lopen beginnen een uur eerder.

Zaterdag 12 april 2008

Vlinderloop Houten

Website: www.houten.com/avh

Afstanden 5,2 km, 11,1 km, 15,2 km en  

21,1 km 11.30 uur

Elke tweede zaterdag van de maand (tm mei 

2008) vindt de Vlinderloop plaats. Het parcours

bestaat uit een ronde van ongeveer 5 en 11 

kilometer en voert grotendeels langs het

Amsterdam-Rijnkanaal.

Zaterdag 19 april 2008

Geinloop Driemond

Website: www.geinloop.nl

Afstanden 2,5 km en 5 km 13.20 uur, 

7,5 km en 10 km 13.15 uur, 15 km en

21,1 km 13.10 uur

Deze loop is onderdeel van de ‘Top Tien lopen’. 

De halve marathon voert langs het riviertje “t Gein’ en

door het recreatiegebied “  de Hoge Dijk”.

Dinsdag 22 april 2008

27e Zomeravondcup Utrecht

Website: www.zomeravondcup.nl

Afstanden 10 km 19.00

Een serie van 4 wedstrijd-en prestatielopen. Deze gaat

samen met die van 13 mei over het landgoed

Amelisweerd bij Utrecht. De andere twee (28 mei en 11

juni) gaan langs de Vecht en Oud Zuilen. Op 23 mei is er

ook een 5 kilometer.
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bruto netto

5 Jan 21e Florijn Winterloop,  

10 EM M40

Maurits de Ruiter 1.00.31 1.00.29

5 Jan 21e Florijn Winterloop, 

10 EM M50

Don Zagt 1.08.56 1.08.42

6 jan Univee loopcircuit,

Stadskanaal, 10 km

Michel Eekhof  3e M50 38.11

6 jan Sanos Bosscross, 10 km,

M40

Peter Koens 40.48

13 jan Halve Marathon Egmond

Eva Janssen 1:23:07

Peter Koens 1:25:43

Remco Coolen 1:32:48

Joost Huijsing 1:36:16

René Godlieb 1:38:14

Esther Brakenhoff 1:44:51

19 jan Udikloop, Klijndijk 10 km

cross

Michel Eekhof  3e M50 

38.25

20 jan Mastboscross, Breda 

10,2 km

Erik Negerman 32.55 32.53

20 jan BAV Wintercup, 10 km

Wedstrijd 10 km Msen

Pim Gouw 2e (AV Zuidwal)

32.29.42

Arjen Kuper 3e 33.26.89

Wedstrijd 10 km M40

Job van Barneveld 42.56.62

Wedstrijd 10 km M45 

Max Putman 3e 38.37.82

Wedstrijd 10 km M50

Bert oosterhuis 41.42.62

Wedstrijd 10 km M55 

Wim Threels 2e 39:18.42

Wedstrijd 10 km V35

Angeli Blankers 1e 40:35.42

Birgit Krämer 3e 42.01.79

27 jan Kenwoodrun, Uithorn 5 km

MSen 

Remi Bouwmeester 17:10

Kenwoodrun, Uithorn 10 km

MSen

Pim Gouw 2e

(AV Zuidwal) 32:46

Kenwoodrun, Uithorn 10 EM

MSen 

Remco Coolen 1:09.14

Alec Dijkshoorn 1:13.26

3 Feb Midwintermarathon,

Apeldoorn

W E D S T R I J D

Paul van der Zande 3.36.43 3.36.32

Helicon Asselronde 27,5 km

Michiel van Dijk 1.49.29 1.49.26

10 feb Schoorl 30 km

Michel Eekhof 2:08:49 

Chris Driessen 2:15:49 

Joost Huijsing 2:18:45

Schoorl 21 km

Eddie Bleijenberg 1:27:16

Wilko de Bruin 1:28:18

Bert Oosterhuis 1:29:30

Remco Coolen 1:32:11

William Osinga 1:34:24

Laus Bosman 1:34:43

Andre Peer 1:34:50

Margret de Weerd 1:37:30

Remko Groot 1:37:39

Schoorl 10 km

Erik Negerman 31.11

Nick van Tol 34.06

Maurits de Ruiter 36.05

Birgit Krämer 41.02

Don Zagt 41.43

LANGE

AFSTAND

R E C R E AT I E

William Osinga 1:34:24

Laus Bosman 1:34:43

Remko Groot 1:37:39

Frank Aalten 1:42:43

Jan Keurs 1:42:49

Bert Akkersdijk 1:47:13

Ivon Milder 1:48:30

Cornelie Peschar 1:49:04

Arie Klop 1:49:32

Fred Jansen 1:49:56

Berdy Klein Gunnewiek 1:54:18

Christine Tamminga 1:54:33

Wilma Broekmeyer 1:55:44

Adri Coppens 2:00:01

Chris van de Kamp 2:00:48

Marco Rebel 2:04:15

Ronald Smallenburg 2:04:19

Carola Geelhoed 2:04:58

Danielle Bitter 2:05:50

Adriaan Muts 2:06:50

Hans de Ridder 2:11:52

zaterdag 9 februari 2008

Halve marathon Houten 21,1 km

Gerda Kooij 1:59:44

Ad Vrijsen 2:00:32

Peter Koperdraad 2:01:55

zaterdag 9 februari 2008

Vlinderloop Houten 11,1 km

Clemens van Wilgenburg 1:02:16

zaterdag 9 februari 2008

Vlinderloop Houten 15,2 km

Marlies Bakker 1:27:12

Raymond Schipper 1:27:12

zondag 3 februari 2008

Asselronde Apeldoorn 27,5 km

603 Martin de Vor 2:23:47

zondag 3 februari 2008

Minimarathon Apeldoorn 18,5 km

1461 Gaston Merckelbagh 1:48:01

353 Judith Wolvenne 1:51:05

355 Karin Wolvenne 1:51:06

456 Els Verkerk 1:58:58

zondag 20 januari 2008

BAV Nordic-Walking wintercup

Baarn 8,1 km

Liene Malsch 55:59

Wies Borst 1:00:59

zondag 20 januari 2008

BAV Wintercup 3e wedstrijd

Baarn 3,1 km

Rendolf van Hoof 23:27

Bettina Kuijer 55:38

zondag 20 januari 2008

Leemkuilcross Berg en Dal 9,29

km

Hans Tamminga 46:07

Wim Markhorst 47:43

Marielle van Laar 48:21

Lineke Braspenning 50:36

Christine Tamminga 53:51

Sta je hier niet bij of klopt je tijd

niet, stuur een briefje naar

Clemens of een mailtje naar uit-

slagen.recreatie@gach.nl

zondag 10 februari 2008

10 km van Schoorl Schoorl 10 km

Annemieke Heffels 57:54

Saskia van Dorsselaer 59:28

Lydia Prinsen 59:28

Ineke Klijndijk 59:28

Mechteld van Gilse 1:01:20

Elske Buijsman 1:16:14

zondag 10 februari 2008

30 km van Schoorl Schoorl 30 km

Frans Oomen 2:24:56

Ineke Klaver 2:38:49

Max van t Velt 2:38:55

Patrick Hoeben 2:39:02

Bert de Goede 2:39:17

Monica van Damme 2:39:17

Fred Verkerk 2:40:05

George de Groot 2:40:06

Teun van Rossum 2:51:17

Henny Fakkeldij 3:06:41

zondag 10 februari 2008

5 km van Schoorl Schoorl 5 km

Jelle Jansen 22:54

zondag 10 februari 2008

Bergcross Amersfoort 1 km

Robin de Graaff 05:02

zondag 10 februari 2008

Bergcross Amersfoort 6,75 km

32 Sylvia Vos 41:14

zondag 10 februari 2008

Bergcross Amersfoort 9 km

107 Patrick van Welzenes 47:04

74 Brenda Karssen 58:29

zondag 10 februari 2008

Halve van Schoorl Schoorl 21,1

km

Eddie Bleijenberg 1:27:16

Wilko de Bruin 1:28:18

Bert Oosterhuis 1:29:30

Remco Coolen 1:32:11
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129 medailles, 93 katoenen T-shirts,

18 speldjes, 13 functionele sport -

shirts, 11 handdoeken, 7 tegeltjes,

5 bekertjes, 4 pennen, 3 ijsmutsen,

3 sjaals, 3 klokjes, 2 zweetband-

jes, 2 schoenentassen, 1 houten

bordje, 1 tinnen bordje, 1 brief-

opener, 1 koekblik, 1 zeefdruk, 

1 stopwatch, 1 set champagne-

glazen, 1 doos kerstballen en nog

twaalf onduidelijke prullaria. 

De oogst van zeventien jaar hard-

loopwedstrijden.

Op zondag 10 februari kreeg ik voor

de eerste keer een boek overhan-

digd vlak na de finish. Het was bij

de Groet Uit Schoorl Run. 

Een boek! En uiteraard gaat het dit

keer in mijn rubriekje over dát boek.

Ik moest er dertig kilometer voor

rennen – zeg maar gerust: voor

afzien. Want het was warm in de

duinen rond Schoorl en Groet (strak

LOOP!
BOEK

HOEK
8

blauwe lucht en 15º Celcius, begin

februari – wie zei dat het klimaat

niet verandert?). Maar na 2 uur en

achttien minuten was er als aanden-

ken dit boek.

De beroemdste atlete van Groet

liep niet mee dit jaar, want de wed-

strijd paste niet in haar Olympische

voorbereiding, maar ze lag wel in

7500 exemplaren achter de finish-

lijn. De biografie van Lornah

Kiplagat, geschreven door Marco

Knippen, sportredacteur van het

Noordhollands Dagblad. Met zo’n

oplage is het meteen een bestseller.

Dat verdient Lornah beslist, maar

verdient dit boek het ook?

Die zonnige zondag heb ik het NK

10 km in Schoorl niet meer bekeken;

jammer want Michel Butter en Hilda

Kibet werden er uitstekende

Nederlandse kampioenen. 

Maar dat was een paar uur nadat ik

bij de finish het boek in ontvangst

nam. Toen de tien kilometerlopers

hún wedstrijd liepen zat ik comforta-

bel in de zon. In een hoekje met

een boekje.

Geen mooier moment en geen

mooiere plek om de biografie van

Lornah te lezen dan in de zon in

Groet, net na een vermoeiende

hardloopwedstrijd. En toch viel het

boek niet mee. Het leven van de ex-

Keniaanse is spannend genoeg,

maar het is niet spannend genoeg

geschreven. Toch las ik het in bijna

een middag uit.

De ondertitel van het boek luidt:

‘Het meisje van de nacht’.

Die bijnaam heeft te maken met het

begin van Lornah’s hardloopcarrière:

“In haar geboortedorp is het een

taboe om als vrouw loopschoenen

én bovenal een sportlegging aan te

trekken. Laat staan om je met blote

benen te vertonen, wat vereenzel-

vigd wordt met naakt zijn. Deze

vorm van ‘exhibitionisme’ wordt niet

getolereerd. Meestal gaat ze dan

ook ’s ochtends vroeg op pad, ver

voor het aanbreken van de dag. 

Als de buren nog op één oor liggen

of de slaap uit de ogen moeten wrij-

ven.” Lornah dankte er haar bijnaam

Jepkemoi aan, het meisje van de

nacht. Eigenlijk heet ze Jebiwott,

want dat is de voornaam van het

tiende kind van Matii en Rebecca

Kiplagat dat op 1 mei 1974 geboren

werd. Naar goed-Keniaans gebruik

mocht ze op haar veertiende zelf

een roepnaam verzinnen. En dat

werd Lornah. 

Verder lees je over de hele loopcar-

rière van La Kiplagat. Van geboorte

tot haar twee WK-overwinningen in

2007. Van het kleine meisje dat vier

keer per dag de afstand tussen huis

en school rent tot de wereldkam-

pioene. Eigenlijk zijn de oudste ver-

halen het leukst. Als ze zeven jaar is

moet ze ‘s ochtends om vijf uur op.

Koeien melken en dan naar school,

drie kilometer verder, rennend

uiteraard. Tussen de middag weer

een retourtje – en dan maar hopen

dat moeder Rebecca eten klaar

heeft, anders moet ze met een lege

maag weer terug. En aan het eind

van de schooldag weer naar huis.

Dat alles via een mooie cross-route:

dwars door een rivier en over een

spoorbaan.

Vele bladzijden later trouwt Lornah

met haar manager/trainer Pieter

Langerhorst. Dat gebeurt in het

schilderachtige witte kerkje van

Groet. Schoorl-lopers kennen het,

want ze liepen er tussen kilometer

5 en 6 langs. 

Een Keniaanse vrouw die trouw je

niet zomaar, daar hangt een prijs-

kaartje aan. Mooi om te lezen hoe

Pieter naar de vader van zijn aan-

staande gaat om te onderhandelen

over de bruidsschat. Atleet Abraham

Limo (winnaar van de Leiden mara-

thon in 2000) is tolk. Samen komen

ze tot de prijs van vijf koeien, vijf
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HENK CAROLUS KOLMAN LAS DIT KRANTENBERICHT IN DE GOOI EN

EEMLANDER 

VAN 21 DECEMBER J.L.EN DACHT ER HET ZIJNE VAN.

WERELDRECORDS ZIJN
NA 2060 EEN UTOPIE.
Met wereldrecords in de sport is het na 2060 afgelopen. Dat zeggen

Franse wetenschappers, die de ontwikkeling van 3260 wereldrecords

sinds 1896 hebben onderzocht.

Volgens de Fransen zit de mens tegen die tijd aan zijn fysiologische limiet.

Wie Sven Kramer dit seizoen nog een wereldrecord ziet schaatsen moet het

maar goed onthouden: het kan een leuke anekdote voor de kleinkinderen

zijn. De mens zit volgens de deskundigen van het Parijse sportinstituut

Irmes op 99% van zijn mogelijkheden. Na het bestuderen van de resultaten

in 5 disciplines –atletiek – wielrennen – gewichtheffen – zwemmen en

schaatsen verwachten de wetenschappers dat sporters binnenkort tegen

een onoverbrugbare hindernis aanlopen: de grenzen van wat hun eigen

lichaam kan verdragen.

Rond 2027 heeft het merendeel van de sporten de top bereikt. In 2060 is

het helemaal afgelopen met de wereldrecords denken de onderzoekers er

van uitgaande dat de sport op dezelfde wijze beoefend blijft worden als nu.

“We zitten dan op 99,95% van wat mogelijk is”zegt directeur Jean-Francois

Toussaint van Irmes. Om records te zien sneuvelen moeten we op de 100

meter in duizenden van een seconde gaan meten, op de marathon in 

tienden en bij het gewichtheffen in grammen. Of 50 jaar geduld hebben.

Bij het onderzoek is rekening gehouden met tijdwaarneming, materiaal, 

trainingsmethoden en voeding. Zelfs de tijden van de Elfstedentocht zijn in

de cijfers mee genomen. Sommige sporten zitten eerder aan de limiet,

zoals hardlopen. Maar bij zwemmen en schaatsen is nog ruimte voor verbe-

tering. Net als bij het polsstok hoogspringen voor vrouwen, een betrekkelijk

jonge discipline. De aantrekkingskracht van sport zit meer in de manier

waarop gestreden wordt, zegt Toussaint. De kwaliteit van wedstrijden wordt

belangrijker als de tijden er niet meer toe doen

Ik wil u wel bekennen dat ik al langer vraagtekens zet bij de ontwikkeling

van de Topsport en filosofeer dan over de betrekkelijke waarde ervan. 

Naast de begrensde mogelijkheden van de mens zijn er volgens mij nog

enkele andere ontwikkelingen die de Topsport op den duur niet kan overle-

ven namelijk de volgende. Misschien is het een beetje brainstormen en

neemt U het niet serieus, of wel soms?  Het zijn slechts fantasieën, waar-

van ik echter vrees, dat deze in de toekomst werkelijkheid kunnen worden.

En wat dan?

Topsport en de fysieke grenzen van het lichaam.

In het begin van deze eeuw bleek steeds duidelijker, dat de grenzen tussen

trainingsinspanning en het optreden van langdurige en steeds weer optre-

dende blessures waren bereikt. Men opereerde zo op het scherp van de

snede, dat het plezier, dat sport primair zou moeten  brengen verloren ging.

Topsport begon zichzelf te overleven.

Topsport en de grenzen van de waarnemingstijden.

Topsporters ontlenen hun bestaan en al hun inspanningen aan de diep

gewortelde wens  ooit de beste of de snelste te zijn- bij de vereniging- in

de regio- landelijk- in ons werelddeel en uiteindelijk van de gehele wereld.

Topsport, een lange en eenzame weg, en men begon zich in die jaren

steeds meer af te vragen of al deze energie het uiteindelijke doel nog wel

waard was. Tot het jaar 2015 worden de tijden nog elektronisch vastgesteld

in 1/100 seconde. De prestaties werden echter zover opgevoerd onder

invloed van de medische- de genetische en de chemische wetenschap, 

dat de verschillen tussen de atleten slechts nog in 1/1000 seconde konden

geiten en twee dekens. “Ik ben een

koopje voor je!”, lacht Lornah.

Mooi in hardlopersboeken is het, als

je iets herkent. Of juist niet, want er

zijn verschillen tussen recreant en

wereldtopper.

Ook wel eens een afspraak

gemaakt met een fysiotherapeut?

Je bent blij als het binnen een week

lukt om een half uurtje langs te

komen. Voor onze hoofdpersoon

gelden andere regels, want als ze

op 1 juli 2007 een spiertje in haar

kuit scheurt dan vraagt ze steun aan

Bert Borghans. Maar die is bij de

trainende TVM-schaatsers in Hamar.

Sven Kramer en Ireen Wüst gaan

voor. Dan belt Pieter met Gerrard

Hartmann, dé topfysio in Ierland.

Lornah mag komen en ze wordt

twee keer per dag twee uur hard-

handig behandeld. Hartmann geeft

haar alle aandacht die ze nodig

heeft, zelfs acteur John Travolta

wordt afgewimpeld als hij om een

consult vraagt. 

Natuurlijk komt het High Altitude

Training Centre in de Rift Vallei op

veel pagina’s ter sprake. Het is de

hardloopschool die Lornah speciaal

voor (Keniaanse) vrouwen en meis-

jes oprichtte. Ze traint er zelf vaak

en biedt aankomende talenten 

kansen. Dat tekent de andere kant

van de gouden medaille-winnares:

een sociaal bewogen vrouw met

idealen. Mijn conclusie na het lezen

van ‘Het Meisje Van De Nacht’: we

moeten trots zijn op die lachende

superkampioene die zelf trots is als

ze het Wilhelmus hoort. En: het is

een grof schandaal dat Lornah afge-

lopen jaar geen Nederlands

Sportvrouw van 2007 is geworden.

Geen kwaad woord over zwemster

Marleen Veldhuis die van de stem-

mende collega-sporters voorrang

krijgt. Maar Lornah was vorig jaar

beslist de enige die de eretitel ver-

diende. Twee keer wereldkampioe-

ne in de atletiek (cross en halve

marathon) dat is ongekend.

Benieuwd of ze dit jaar in Peking op

de 10 kilometer haar gram haalt.

Joost Huijsing

Titel: Lornah Kiplagat – Het meisje

van de nacht

Auteur: Marco Knippen

Uitgeverij: Conserve

ISBN: 978 90 5429 262 3

Prijs:  € 16,95
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worden vastgesteld. Het menselijk oog kon deze 

verschillen niet meer waarnemen en zo op het oog 

kwamen alle atleten gelijk over de finish. Zij sprongen

even hoog Zij sprongen even ver. Er was geen competi-

tie meer. Geen spanning meer voor het publiek, want er

was geen winnaar en geen verliezer. 

Topsport  en de medische - genetische en chemische

wetenschap

Hierboven stip ik de mogelijke oorzaken van het einde

van de Topsport aan en dit vereist een nadere toelichting.

Niemand onderkende in die jaren de funeste (of positieve?)

invloed van deze drie wetenschappen, die op vele 

andere terreinen zo'n grote heilzame verbetering op

gezondheidsgebied hadden gebracht. Men was in staat

alle verschillen in de psychische- en fysieke gezondheid

van mensen op te heffen en alle individuen waren voor

100% aan elkaar gelijk. Joop de Uyl had, weliswaar 70

jaar na zijn dood, het doel bereikt. Geen verschillen in

gezondheid, - kennis,- inkomen en menselijke mogelijk-

heden.

De medische wetenschap was er in geslaagd door 

nieuwe meet-en test methoden precies vast te stellen,

wat de verschillen in fysieke belasting van elk mens

waren. De verschillen werden in eerste instantie aange-

pakt door toediening van uitgebalanceerde hoeveel-

heden vitaminen en andere nieuw ontdekte plantaardige

preparaten.

(Het is aardig hier te vermelden, dat een extract uit de

goudsbloem voor de gehele bevolking het z.g. Oranje

gevoel kon veroorzaken.)

Het tweede deel van de gelijkschakeling vond plaats

door verschillende genetische ingrepen. Uit genetisch

materiaal van de luipaard werd de snelheid ingeplant.

De ezel stond genetisch materiaal af om de koppigheid

(het doorzettingsvermogen) te verhogen. De struisvogel

leverde uit zijn genen de kunst om het hoofd in het

zand te steken als de problemen te groot werden. 

Een biologisch bepaald vluchtgedrag dus.

De chemische wetenschap en de topsport.

Uit krantenartikelen van de laatste jaren blijkt, dat

doping in de sport en dus ook in de atletieksport een

toenemend probleem is. De jacht naar prestaties en de

zucht naar het grote geldelijke gewin heeft zulke vormen

aangenomen, dat alle mogelijke middelen werden aan-

gewend om een onzalige doel te bereiken.( Vraag het

maar aan Marion Jones). De dopingcontroles werden

steeds verder verfijnd en regelmatig werden beroemde

atleten(s) betrapt en uitgestoten. De topsport was bezig

om zichzelf om zeep te helpen.

Maar nu gebeurde er iets, wat aan de ene kant een

definitieve oplossing voor het dopingprobleem was,

doch gelijktijdig het einde van de topsport inleidde.

De chemische wetenschap overtrof zichzelf. 

Zij ontdekte en ontwikkelde een nieuwe stof nl.

Hydreline finata atletico. Het was een middel, dat elk

dopingmiddel onmeetbaar,- onaantoonbaar en onzicht-

baar maakte. Het wantrouwen op de grote sportmanife-

staties groeide met de dag. Want wie gebruikte het

middel of gebruikten de atleten het allemaal?  

Welke waarde moest nog aan de prestaties worden 

toegekend? Wat is er leuk aan als ieder mens 

9,3456 sec op de 100 meter kan lopen?

Dit was het begin van een Renaissance in de sport.

Men keerde terug naar de recreatieatletiek, want daar

golden andere maatstaven. Zonder welke medische-

genetische of chemische middelen dan ook werd er 

plezier beleefd aan de sport. Hier waren echte mensen

bezig en druk doende om hun sociale vaardigheden te

verbeteren. Hier probeerde men evenwicht te vinden

tussen de volkomen gedigitaliseerde-gefaxte - geinter-

nette en gehekselketelde werkwereld en de bebladerde

beukenlanen van het Cronebos en de besneeuwde 

vlakten van de Stulpseheide.

Laat het duidelijk zijn. Ik zet geen vraagtekens tegen de

wedstrijdsport in het algemeen. Het is belangrijk voor

ieder mens en speciaal voor de jeugd om zijn grenzen

te onderzoeken in eerlijke competitie met anderen. 

De recreatiesport zal echter ook een veel belangrijker

plaats moeten gaan innemen.

Maar een beetje nadenken over het nut van sport

kan geen kwaad vindt

Ik heb ontdekt dat Don Quichot ergens nog familie van

mij is. Te zijner nagedachtenis bevolkt hij samen met

Sancho mijn visitekaartje.

P E R S B E R I C H T :
GAC’ERS IN DE
PRIJZEN BIJ
INDOOR TITEL-
STRIJD
Enkele atleten van de Gooise Atletiek Club zijn zaterdag

16-2 bij de Nederlandse Kampioenschappen indoor-

atletiek in het Belgische Gent in de prijzen gevallen.

Het best voor de dag kwam master Wim Threels. 

In de categorie M55 wist hij twee maal goud te behalen.

De 800m won Threels in een nieuw persoonlijk record

van 2.16.70 en ook de 400m wist hij te winnen in een

tijd van 58.82.

Zeer opvallend was ook de prestatie van Jip Vastenburg.

De 1e jaars C-juniore kwam in actie bij de meisjes B-

junioren en wist een zilveren medaille te behalen op de

1500m in een mooie tijd van 4.49.33. B-juniore Melanie

Versteeg behaalde bij het verspringen een bronzen

medaille met een afstand van 5.41m.

Voormalig GAC-atlete Brenda Baar presteerde wederom

uitstekend. Bij het hinkstap springen werd de

Hilversumse, uitkomend voor AV’23, tweede met een

afstand van 12m47. De winst ging naar Janneke

Hulsfhof (AV De Spartaan) met 12m69.
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PAUL GROEN

NEDERLANDS 

JUNIORENKAMPIOEN

MEERKAMP INDOOR
Paul Groen van de Gooise Atletiek Club uit Hilversum is afgelopen

weekend (2 en 3 februari) in het Belgische Gent bij de A-junioren

Nederlands Kampioen meerkamp indoor geworden. De 18-jarige atleet

kwam op de zevenkamp tot een puntentotaal van 4821 punten. Bij de

dames senioren werd Brenda Baar (AV’23) uit Hilversum zeer knap

derde op de vijfkamp met een puntentotaal van 3806. De voormalig

atlete van GAC moest alleen Yvonne Wisse (4423 ptn) en Bregje Crolla

(4263) voor zich dulden.

Groen draaide een uitstekende zevenkamp met in totaal vier persoonlijke

records (60 meter in 7.11sec, 6.46m bij verspringen, 3.40m bij polshoog en

2.52.59 op de afsluitende 1000 meter). Daarnaast presteerde Groen ook op

zijn favoriete 60m horden uitstekend met een tijd van 8.31sec. Het was

voor de in Weesp woonachtige atleet de eerste Nederlandse juniorentitel.

Tweede werd Marnic Arts (4435 ptn) en GAC-atleet Michiel van Voorthuisen

werd zesde met een puntentotaal van 3835.

Bij de B-junioren was er op de vijfkamp een derde plaats voor Jacky van

Splunteren met 3425 punten en een zevende plaats voor Melanie Versteeg

(2974 ptn). Bij de jongens B-junioren tenslotte eindigde Alle Koperdraad op

de zevenkamp als vierde met 4235 punten.

ERIK

NEGERMAN

DERDE

NEDERLAN

DER IN

BREDA
Erik Negerman van de Gooise

Atletiek Club uit Hilversum is zon-

dag 20 januari als negende geëin-

digd in de 10,2 km lange

Mastboscross in Breda. In het inter-

nationale veld finishte de

Hilversummer als derde

Nederlander. Winnaar in Breda werd

de Belg Hans Janssen in een tijd

van 31.01, voor Saji Bouazza (31.03)

en snelste Nederlander Patrick

Stitzinger (31.05). Negerman kwam

tot een tijd van 32.55 en lijkt goed

op weg in de voorbereidingen op

het NK cross begin maart.
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BESTUUR bestuur@gach.nl

Voorzitter

Ruud van Bokhorst voorzitter@gach.nl

Birkenheuvelweg 58 035-6243073 / 06-43896131

1215 EV Hilversum

Secretaris

Marcel Schelfhout secretaris@gach.nl

Liebergerweg 27 035-6479321 / 06-16238400

1221 JN Hilversum

Penningmeester

Bert List penningmeester@gach.nl

Meikevermeent 27 035-6982099

1218 HB  Hilversum

Leden

Maarten Broek maarten-bestuur@gach.nl

Remko Groot  035-6470084 remko-bestuur@gach.nl

Joke Kooiker  035-5312302 joke-bestuur@gach.nl

Wilma Terwel 035-5318264 wilma-bestuur@gach.nl

ATLETIEK MANAGER

Adrie Rossen 035-5313177 adrierossen@gach.nl

FACILITAIR MANAGER dickindenberken@gach.nl

Dick in den Berken 06-51557784

VERTROUWENSPERSOON vertrouwenspersoon@gach.nl

Helene Heckman 035-6247979

LEDENADMINISTRATIE ledenadministratie@gach.nl

Chris van de Kamp

Chrysantenstraat 13 035-6215516

1214 BK Hilversum

Betalingen Postbank 284190 t.n.v. GAC Hilversum

REDACTIE CLUBBLAD clubblad@gach.nl

Eindredactie

Carla van Lingen 035-6243909

Opmaak

Ron Meijer 035-6850719 info@starttofinish.nl

Vacatures, wie-wat-waar

Saskia Bons 035-6479321 saskia007@gmail.com

leden

Frans van der Kroon 035-6832999

Joost Huijsing 035-6243909

Jan Dirk Vos 035-6246106

Reuzeleuke loopjes

Remko Groot 035 6470084 remko2110@hotmail.com

BEHEERGROEP CLUBHUIS beheergroep@gach.nl

Voorzitter

Ernst Kasanmoentalib 035-6247135

Secretaris

Felix Debets 035-5318264

Penningmeester

Henk Bakker 035-7724591

RESERVERINGEN CLUBHUIS EN BAAN reserveren@gach.nl

Hans Veldmeijer 035-6247095

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 Sponsoring@gach.nl

Gerard van den Bosch 0294-410657 g.bosch6@chello.nl

Minke van Thiel 035-6248472 gijsenminke@wxs.nl

Dick in den Berken 035-6945316 berken9@kpnplanet.nl

WEBMASTER webmaster@gach.nl

Joran van Bokhorst  06-27191184 webmaster@gach.nl

Marc van Veen webmaster@gach.nl

COMMISSIE WEDSTRIJDATLETIEK    cwa@gach.nl

Voorzitter

Mirte List 06-20530795

Secretaris

Janneke Oosterink 06-23939072

Penningmeester

Erik van Tol 06-29263675

Leden

Sebastiaan Hexpoor 06-55915736

Marleen Ram 06-47036776

EVENEMENT: ARENA GAMES

Voorzitter

Maarten Broek maarten-bestuur@gach.nl

Secretaris

Arjan van Harn

Penningmeester

Coen Hulsman 035-6220133

Sponsoring

Dirk Krijnen

EVENEMENT: MAPLE LEAF CROSS info@mapleleafcross.nl

Voorzitter

Ben van de Berg

leden

Michael Kromhout 035-6720902

EVENEMENT: NIKE HILVERSUM CITY RUN

Dick Slootbeek          06-51845835 bestuur@nikehilversumcityrun.nl

TECHNISCHE COMMISSIE tc@gach.nl

Voorzitter

Coen Hulsman 035-6220133 coen@hulsman.nl

Secretaris

Maarten Broek maarten-bestuur@gach.nl

penningmeester

Marc van Veen 035-6838847

materiaalbeheer

Aswin Jagers 035-6470642 aswin.jagers@xs4all.nl

clubrecords

Marcel Kremer 06 23806264

JEUGD TECHNISCHE COMMISSIE     jtc@gach.nl

Coördinator jeugd

John Dankers 06-20018866 jtc@gach.nl

Jeugdtrainersbegeleiding

Jan Versteeg 06-51994897 famj.versteeg@tiscali.nl

WEDSTRIJDORGANISATIE COMMISSIE   woc@gach.nl

Voorzitter

Adri Coppens a3coppens@gmail.com

wedstrijdsecr. pupillen en jury

Wilma Poort 035-6236200 w.j.poort@hetnet.nl

Jury Coordinatie

Vacature

Secr. Uitwedstrijden pupillen en CD jun.

Clemens v.Wilgenburg  035-6858072

Secr. Uitwedstrijden AB jun., sen., vet.

Ingrid van Dijk Jaap ter Haarstraat 31

1321 LA ALmere ivandijk@tiscali.nl

KANTINECOMMISSIE kantine@gach.nl

voorzitter

Gerard van Rooij 035-6852316

secretaris

Gert Wingelaar 06-12386333

penningmeester

Jan Keurs 0294-410210

inkoop

Gert Wingelaar 06-12386333

planning bardienst

Cindy van der Blom 035-6857174  cindy@robencindy.com

evenementen

Nora Swankhuizen 035-6550709

technische zaken

Nico v/d Lee 035-6211998

algemeen lid

Ed Bisel 035-6932382

Gerard Bakker 06-21553910

SPORT MEDISCHE COMMISSIE

Coördinator

Jaques van Garderen 035-6241370

Fysiotherapeut

Hans Hofman 035-6244914

Sportmasseur

Dik Zeldenrijk 035-5823212
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RECREATIESPORT COMMISSIE rsc@gach.nl

Voorzitter

Henry Swankhuizen 035-6550709

Gertjan Reichman 035-6216291

penningmeester

Bert Noom 035-6850697 bertnoom@planet.nl

Secretaris

Alja Meijer 035-6850719 alja@starttofinish.nl

leden

Ben Bus 035-6233464

Madelon de Groot 035-6237137

Elly Majoor 035-5310748

Hannie van der Kroon 035-6832999

LOOPTEAM          loopteam@gach.nl

Voorzitter hardlopen

Geraldine van Bers 035-5824095

Voorzitter wandelen

Patrick Weening 035-6856060

Secretariaat

Carola Geelhoed

Lid RSC

Elly Majoor 035-5310748

Leden

Karin de Bruijn 035-6851153

Els Elenbaas 035-6854026

Joost Fontaine 035-6853906

Leo Mayer 035-6859909

Yvonne van de Voort 035-6218437

TRAINERS WEDSTRIJDATLETIEK

Selectie meerkamp meisjes/vrouwen

Janet Hulshof 06-49137719 aniracus@hotmail.com.

Ton Eijkenboom 055-3555222 a.eijkenboom@chello.nl

Selectie 800m t/m marathon

René Godlieb 0294-432898 renegodlieb@wanadoo.nl

selectie meerkamp jongens/mannen

Niels Alofsen 06-42437272 niels@alofsport.nl

assistentie Niels Alofsen

Arjan van Harn           06-1323389 arjanvanharn@hotmail.com 

selectie sprint en horden

Raymond Mahler     06-30221828 wayman@xs4all.nl

assistentie Janet Hulshof

Jan Versteeg 035-6836687 famj.versteeg@tiscali.nl

specialisatie meerkamp meisjes

Jelle Duinsbergen 06-28120859 pj_is_back@hotmail.com

allround jeugd

Peter Koperdraad 06-12059906 peter@koperdraad.nl

allround jeugd

Wouter Stiekema 06-26550126 wouter@wstiekema.nl

assistentie René Godlieb

Bert Bouwmeester 06-51960473 bbouwmeester@kabelfoon.nl

assistentie René Godlieb

Siebe Turksma 035-7721909 siebe.turksma@chello.nl

midden en lange afstand jeugd

Dik Zeldenrijk 035-5823212 dzeldenrijk@freeler.nl

lange afstand

Frans Looijer 035-6830124 anitaphilipsen@hetnet.nl

masters vrouwen en mannen

Kees Jagers 035-6850932

selectie werpen

Ronald Henriquez 035-6914012 rhenriquez@orange.nl

specialisatie kogelslingeren

Ingrid van Dijk ivandijk@tiscali.nl

HOOFDTRAINERS JEUGD * volledig overzicht: zie website!

A atletiek, divers

Martin de Vor 06 13464600 m.devor@hi.nl

smurfen, 2002

José Hilhorst     035 6850975 josehilhorst@kpn-officedsl.nl

Meisjes mini's en pupillen C, 2000-2001

Nelleke Dankers 035 6564511 joh.dankers@planet.nl 

Jongens mini's en pupillen C, 2000-2001

Nelleke Dankers 035 6564511 joh.dankers@planet.nl 

Meisjes pupillen B, 1999

Anika Koperdraad 06 55520123anikakoperdraad@hotmail.com

Jongens pupillen B, 1999

Stéphane Wienneke 06 26802004 nbrovsky@wanadoo.nl

Meisjes pupillen A 1e jaars, 1998

Stef de Beer 06 10142665 sdebeer@hetnet.nl

Jongens pupillen A 1e jaars, 1998

Berend Reichman 06-52182984 BReichman.GAC@Gmail.com

Meisjes pupillen A 2e jaars, 1997

Bert Grob 035 6242443 ib.grob@tiscali.nl

Jongens pupillen A 2e jaars, 1997

Eric Poelmann 06 24702933 e.poelmann@tiscali.nl

Meisjes junioren D 1e jaars, 1996

Marianne Bruininks 035 6838293 jantje_40@hotmail.com

Jongens junioren D 1e jaars, 1996

Bob van manen 06 10224293 manen48@zonnet.nl

Meisjes junioren D 2e jaars, 1995

Inge Klaassen   06 13670904 bert.inge.vastenburg@planet.nl

Jongens junioren D 2e jaars, 1995

Nick Davelaar   06 55802006 nick_davelaar@hotmail.com

TRAINERS RECREATIESPORT

Sportief wandelen

Lidy Bakker 035-7724591

Diny de Beer 035-6246050

Andries Furster 035-6857964

Fonnie Haverkort 035-6917406

Wil van Klooster 035-5311548

Wim van der Linden 035-6854722

Rie van Nigtevecht 035-5826509

Stien Reumer 035-6916445

Lia Schipper 035-6245051

Ina Schouten 035-6832564

Ad Verheul 035-6240781

Patrick Weening 035-6856060

Hardlopen

Anneke Bakker 035-6219332

Geraldine van Bers 035-5824095

Hans Bikker 035-6859164

Ed Bisel 035-6932382

Sandra Bos 035-6838601

Gerard van de Bosch 0294-410657

Marion Boshuis 030-6621000

Laus Bosman 035-5821691

Lineke Braspenning 035-6216291

Gerie Broek 035-6912887

Karin de Bruijn 035-6851153

Erik Dalmeijer 034-6213340

Felix Debets 035-5318264

Piet Doorn 035-6910271

Chris Doornekamp 035-6853419

Chris Driessen 035-6234173

Els Elenbaas 035-6854026

Joost Fontaine 035-6853906

Bert Gasenbeek 035-5771390

Krijn Griffioen 035-6931015

Astrid van Haaften 035-5821053

Jaap van Hamersveld 035-6918043

Wim Heinis 035-6245394

Ab Hermsen 035-6859687

Herman Hofland 035-6951707

Marie-Louise Hofstee 035-6854460

Gre Imbos 035-6834428

Dennis 't Jong 035-6856224

Marijke van der Klein 035-6930160

Jacquelien Klop 035-6833175

Ans van de Knaap 035-6830080

Hanneke v. Kralingen 035-6214282

Evelien Kuijt 033-4321029

Mary Langerak 06-22068395

Dick van der Lee 035-6247667

Frans Looyer 035-6830124

Elly Majoor 035-5310748

Wim Markhorst 033-4321029

Leo Mayer 035-6859909

Ron Meijer 035-6850719

Andre Peer 035-6248972

Christine Rietdijk 035-6212237

Erwin de Rijk 035-7724616

Gerard van Rooij 035-6852316

Josine Rusche 035-5382870

Cor van der Schaaf 035-6833062

Anja Schimmel 035-6835525

Dick Slootbeek 035-6218063

Bea Splinter 035-6915632

Joop Splinter 035-6915632

Henry Swankhuizen 035-6550709

Nora Swankhuizen 035-6550709

Loes Terwel 035-6241315

Wilma Terwel 035-5318264

Trijntje Timmer 035-5821215

Elbert Vastenburg 035-6852277

Fred Verkerk 035-7726150

Joop de Vink 035-6851666

Shanta-Joy Vogel 035-6720944

Jan Vonk 035-5821546

Truus van de Vooren 035-6282240

Yvonne van der Voort 035-6218437

Sylvia Vos 035-6836889

Wil van de Water 035-6213804

Paul de Wijs 035-6851800

Clemens van Wilgenburg

035-6858072

Gert Wingelaar 035-6856122

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                

uitsla-

gen.wedstrijd@gach.nl

wedstrijd lange afstand

Paul van der Zande 

p.a.m.vanderzande@phys.uu.nl

juniorenA/B, senioren en 

veteranen - clubblad

Ilona Mulder 

a.anten@versatel.nl

uitslagen voor pers/media

VACATURE

uitslagen.wedstrijd@gach.nl

Telefoon Clubhuis: 035-6856380
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INFORMATIE GAC
JEUGDATLETIEK

Voor actuele gegevens met betrekking tot: 

• jeugdactiviteiten - kalender

• trainingstijden

• jeugdtrainer gegevens

• wedstrijdverslagen

• inschrijfbriefjes

• chronologen

surf naar: WWW.GACH.NL/JEUGD

JEUGDBESTUUR

John Dankers 06 20018866 jtc@gach.nl coordinatie jeugd

Jan Versteeg 06 51994897 famj.versteeg@tiscali.nl jeugdtrainersbegeleiding

HOOFDTRAINERS JEUGD

hoofdtrainer van: geb.jaar

Martin de Vor 06 13464600 m.devor@hi.nl A atletiek divers

José Hilhorst 035 6850975 josehilhorst@kpn-officedsl.nl smurfen 2002

Nelleke Dankers 035 6564511 joh.dankers@planet.nl Meisjes mini's en pupillen C 2000-2001

Nelleke Dankers 035 6564511 joh.dankers@planet.nl Jongens mini's en pupillen C 2000-2001

Anika Koperdraad 06 55520123 anikakoperdraad@hotmail.com Meisjes pupillen B 1999

Stéphane Wienneke 06 26802004 nbrovsky@wanadoo.nl Jongens pupillen B 1999

Stef de Beer 06 10142665 sdebeer@hetnet.nl Meisjes pupillen A 1e jaars 1998

Berend Reichman 06-52182984 BReichman.GAC@Gmail.com Jongens pupillen A 1e jaars 1998

Bert Grob 035 6242443 ib.grob@tiscali.nl Meisjes pupillen A 2e jaars 1997

Eric Poelmann 06 24702933 e.poelmann@tiscali.nl Jongens pupillen A 2e jaars 1997

Marianne Bruininks 035 6838293 jantje_40@hotmail.com Meisjes junioren D 1e jaars 1996

Bob van manen 06 10224293 manen48@zonnet.nl Jongens junioren D 1e jaars 1996

Inge Klaassen 06 13670904 bert.inge.vastenburg@planet.nl Meisjes junioren D 2e jaars 1995

Nick Davelaar 06 55802006 nick_davelaar@hotmail.com Jongens junioren D 2e jaars 1995

verjaardagen
maart

3 Kiki Fabel

4 Felix Camfferman

4 Dieuwertje Kok

4 Boy van den Berg

4 Eva Camfferman

4 Rick Dörr

4 Luke van Rossenberg

7 Anton Hilhorst

8 Isa van Delft

8 Sophie Veen

9 Emma van Leest

9 Mauve Bos

10 Florian de Boer

10 Coen Koster

11 Linde van Barneveld

12 Ludi van Leeuwen

15 Léon Mignon

15 Fleur Keijzer

16 Vera Verboom

20 Julia van Delft

20 Roman Monte

21 Bonne Keijer

21 Leon Peschar

21 Jip Vastenburg

22 Oliver Pearse

23 Marijn Jaeger

24 Kato Leusink

24 Desi Beerendonk

26 Laurens van Loenen

26 Bart van Manen

26 Jip Bakker

29 Joeri Strik

30 Anne-Sophie Quellhorst

30 Robin Loos

31 Bram Verheyen

april
1 Emma van der Schoor

1 Pascale Brinkman

4 Jana Sevenhuijsen

5 Sanne Keijer!
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Prachtig voorjaarsweer met een

temperatuur van 16 graden Celsius.

Heerlijk!

En wat een hoop kinderen deden

mee. Fantastisch!

De meisjes en jongens pup C gin-

gen om 15.40 uur van start. Het

was nog even wachten geblazen op

Pim, maar toen gingen de 23 kinde-

ren er als hazen vandoor.

Bij de jongens C hadden we van-

daag een aantal nieuwkomers die

voor de eerste keer een wedstrijd

meeliepen, te weten: Bjorn, Mees,

Toba en Matthijs. De andere jon-

gens zijn inmiddels "ervaren".

Bij de meisjes C liepen voor de eer-

ste keer mee: Senna, Helen, Bonne

en Maaike. 1000m is best wel lang,

maar jullie hebben allemaal de finish

gehaald.

Maar liefst zes medailles waren er

te winnen per categorie. De jon-

gens en meisjes C hebben echter

een voorlopige medaille gekregen,

omdat er bij de bestelling iets fout

is gegaan. Zodra de "echte" medail-

les met plaatsvermelding er zijn,

kunnen jullie ze omruilen. Nog even

geduld dus.

Dan de start van de jongens en

meisjes mini en twee smurfen. Ook

hier nieuwkomers bij de cross, te

weten Lars en Boyke bij de jongens

mini en Noraly en Meike bij de

meisjes mini. Deze groep ging met

19 kinderen van start en was de

laatste groep van de dag. Gelukkig

was er nog een hoop publiek aan de

kant om ze aan te moedigen.

Er liep één meisje-smurf mee, te

weten Margriet. Nu heeft zij

inmiddels al een hoop ervaring

(Maple Leaf, BAV-wintercup, club-

kampioenschap vorig jaar) dus voor

deze 1000 m. draait zij haar hand

niet om. De jongen-smurf,  te

weten Rob, liep vandaag zijn eerste

wedstrijd. Hij had de avond ervoor

al buikpijn van de spanning. De

afgelopen maand had hij steeds

geoefend door naar school hard te

lopen. Als ze onderweg dan vroe-

gen waarom hij zo hard liep, riep hij

dat hij aan het oefenen was voor de

cross. Nou het heeft geholpen,

want ook hij liep als jongste van 5

jaar maar mooi de 1000 m. mee.

Na de prijsuitreiking door diverse

trainers gingen we richting clubhuis

voor de snackfuif. De pannenkoe-

ken, broodjes knakworst en pizza's

gingen er wel in. Dan nog een ijsje

(de zon scheen tenslotte) als toetje

en moe en voldaan konden we

weer richting huis.

Mede dankzij de vele vrijwilligers

weer een mooi cross om op terug

te kijken.

Foto van de cross zijn te bekijken

op:

http://www.smugmug.com/commun

ity/GACHilversumJeugd

Nelleke Dankers

CClluubbkkaammppiiooeennsscchhaapp  CCrroossss  GGAACC
10 FEBRUARI
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Na bomentikkertje en wat loopoefeningen gaan we rich-

ting start. Een paar jongens klaagden dat ze hun schoe-

nen vol met zand hadden (hoe kan dat ook anders in die

zandvlakte), dus eerst nog even langs de ouders voor 't

legen van die schoenen (die toch weer zo vol zitten!) en

dan naar de start. Coen was helaas ziek, dus moesten

de andere acht jongens de eer van de GAC verdedigen.

Dat ging ze goed af!

Siem kwam met een grote voorsprong als 1e over de

finish. Goede tweede was Arne dit keer. Dan Rinto (8),

Stephan (9), Matthijs (13) en Pierre Richard (16). Pim

eindigde als 30e en Freek als 32e. Pim had nog wat last

van zijn enkel en dan valt het zand niet mee. Freek

maakte nog een mooie eindsprint (door zijn moeder

vastgelegd op de film) en vertelde dat hij onderweg

langs een jongen moest lopen die op de heuvel gevallen

was.

Ik vind dat jullie weer erg goed jullie best gedaan heb-

ben en dat werd beloond met een blauw vaantje dit

keer.

Nelleke Dankers

3E CROSS PIJNENBURG SOEST
16 FEBRUARI  JONGENS PUP C

Na het inlopen met de jongens C, moesten de meisjes

nog even geduld hebben voor ze van start mochten. De

jongens gingen nl. eerst. Sophia liep vandaag haar 1e

crosswedstrijd en dat ging best goed. Nora was ook

weer van de partij, dus liepen we met negen meisjes.

De groep (30 meisjes) ging hard van start. Het parcours

was zwaar met heuveltjes onderweg en een grote zand-

vlakte bij de start en het laatste stuk voor de finish.

Daarbij vergeleken was de clubkampioenschap cross

echt een makkie!

Julia eindigde op een mooie 2e plaats. De nummer 1

ging net even sneller. Als 2e voor de GAC Wieke op een

5e plek. Dan Yara op plek 10, Eden 15e, Sophia 20e en

Sophie 22e.

Lene en Luna eindigden gelijk op plaats 24 en Nora als

26e.

Goed gelopen allemaal! Dat vaantje hebben jullie echt

verdiend.

Nelleke Dankers

3E CROSS PIJNENBURG SOEST
16 FEBRUARI  MEISJES PUP C
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2E CROSS 19 JANUARI
ALTIS AMERSFOORT
MEISJES PUPILLEN C

Wat een prachtige zonnige dag, maar een stuk frisser

dan bij de clubkampioenschap cross, slechts 3 graden.

Van de 34 kinderen in deze categorie liepen maar liefst

4 jongens en 11 meisjes van de GAC mee. Margriet liep

vandaag ook mee als jongste telg van de GAC.

Naast het startnummer kregen alle kinderen ook een

heuse chip voor aan de schoen. De start en finish waren

zwaar in het mulle zand. Madelief kwam voor de start al

melden dat zij echt niet in dat zand kon lopen. Na even

wat inpraten op haar, ging ze toch van start en het is

gelukt hè Madelief? Sophie was net ziek geweest, maar

kwam toch meelopen. Bram had een nare val gemaakt

op zijn partijtje en Margriet was zelfs 's ochtends nog

van een koe in de speeltuin gevallen. Toch liepen die

kanjers mee! Bij de clubkampioenschap cross moesten

jullie 1000m lopen en nu "maar" 600m. 

Otte kwam als 1e over de finish, gevolgd door Kato en

Tessa als 3e en 4e. Dan Fleur en Sophie op plek 6 en 7,

direkt gevolgd door Emma (8) en Sanne (9). Qua tijd

dicht bij elkaar. Margriet eindigt als 14e en Madelief en

Vera als 16e en 17e. Tenslotte Lotte op de 20e plaats.

Bij de jongens komt Bram op een mooie 2e plek binnen

(kort achter nummer 1), Quinten als 4e, Mutale als 9e

en Lars als 14e. Ik vind dat jullie weer trots mogen zijn

op jezelf hoor!

Er zijn ook weer mooie plaatjes geschoten en die zijn te

zien op:

http://www.smugmug.com/community/GACHilversumJe

ugd

Nelleke Dankers

3E CROSS PIJNENBURG SOEST 16

FEBRUARI MEISJES EN JONGENS MINI

Ondanks het vieze weer had iedereen er weer zin in en

arriveerden ze allemaal mooi op tijd. Na even de start-

nummers op te hebben gespeld, gingen we inlopen. Het

was nog even zoeken om iedereen bij elkaar te krijgen,

maar uiteindelijk gingen we het bos in. Tijdens het

inlopen zat iedereen al onder de modder, maar het kon

ze allemaal niet veel schelen. Toen we terug kwamen

werden er nog even wat groepsfoto's gemaakt. Eerst

moesten de jongens C lopen, en daarna was het de

beurt aan de meiden. Iedereen was best zenuwachtig,

maar dat is helemaal niet erg. Ongeveer 2 minuten voor

de start gingen de vesten en jassen uit en daar stonden

ze dan, in hun dunne shirtjes met die vrieskou. Nog

eventjes wachten en daar gingen ze. 

Het was een mooie race, die Julia uiteindelijk met een

mooie voorsprong won in een tijd van 4,10. Goed gedaan

Julia! Daarna kwam Wieke op een hele mooie 7e plaats,

in een tijd van 4,38. Daar achteraan kwam Eden op de

15e plaats,  ook in een hele mooie tijd van 4,59. Goed

gedaan! Yara finishte op de 18e plaats, in een tijd van

5,06. Lene op de 24e plaats, in een tijd van 5.32. 

Voor Jara en Lene was het de eerste keer dat zij een

crosswedstrijd liepen.

Op de 26e plaats kwam Sophie binnen, in een tijd van

5,36. Meteen daar achter finishte Luna op plaats 27, in

een tijd van 5,37. Allemaal helemaal onder de modder. 

Mijn petje af voor jullie, en ik kijk al uit naar de volgende

cross!

Groetjes, Myrte 
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Veere Wienese
9 januari 1996
MPD 1e jrs

1. leukste GAC wedstrijd tot nu

toe: de rode draad 

competitie omdat je veel 

verschillende onderdelen 

moet doen!

2. leukste onderdeel bij de meerkamp: de sprint

3. favoriete loop-afstand: de 600 meter

4. leukste herinnering aan de GAC: de 

Crosswedstrijden

5. hobbies, naast atletiek: buiten spelen, lezen en 

computeren

6. beste boek dat je gelezen hebt: Mazzl meiden

7. kijkt op tv graag: het huis Anubis, lekker 

spannend!

8. leukste film die je gezien hebt: Timboektoe

9. favoriete kleur: lila en paars

10. huisdier: mijn hond Nanou en mijn poes Amies

11. speelt muziekinstrument: nee….

12. eet het liefst: spinazie met aardappeltjes en een 

lekkere gehaktbal!!

13. drinkt het liefst: mango- en sinaasappelsap en 

sinas

14. speelt het liefst met: knutseldingetjes

15. wil later graag worden: iets met kinderen

16. broer/zus: we zijn met z'n 6-en: Nijs mijn broer 

en 2 zusjes Dille en Otte.

Yaran Wieneke
9 februari 1998
A1

1. leukste GAC wedstrijd tot nu 

toe: de Clubkampioen- 

schappen

2. leukste onderdeel bij de 

meerkamp: Sprint

3. favoriete loop-afstand: 60 meter horden

4. leukste herinnering aan de GAC: De Rode-Draad

5. hobbies, naast atletiek: Voetbal en Turnen

6. beste boek dat je gelezen hebt: Brief voor de 

koning - Tonke Dragt 

7. kijkt op tv graag:Pokemon

8. leukste film die je gezien hebt: Wallace & Gromit

, the curse of the rabbits 

9. favoriete kleur: ROOD

10. huisdier: Hond en Wandelende-takken

11. speelt muziekinstrument: geen

12. eet het liefst: Patat!

13. drinkt het liefst: Cola!

14. speelt het liefst met: Mijn vrienden++

15. wil later graag worden: RIJK!!!!!!!!!!!!!!

16. broer/zus: geen

Dille Wienese
6 september 1999
MPB

1. leukste GAC wedstrijd tot nu 

toe: de estafettefinale in 

Amstelveen. Het ging 

hartstikke goed en we zijn 

eerste geworden!!

2. leukste onderdeel bij de meerkamp: de duurloop 

omdat je dan lekker moe wordt.

3. favoriete loop-afstand: 1000 meter

4. leukste herinnering aan de GAC: de rode draad,

en de trainingen

5. hobbies, naast atletiek: zwemmen vind ik ook

heel leuk

6. beste boek dat je gelezen hebt: de klassenfoto 

van de bieb!

7. kijkt op tv graag: Spangas, Smartkids en 

Spongebob

8. leukste film die je gezien hebt: Kruimeltje

9. favoriete kleur: blauw

10. huisdier: Nanou mijn hondje en de kater Amies.

11. speelt muziekinstrument: blokfluit een beetje

12. eet het liefst: Spaghetti met rode saus

13. drinkt het liefst: cola

14. speelt het liefst met: playmobiel

15. wil later graag worden: bij het Dolfinarium 

werken

16. broer/zus: 1 zusje Otte, 1 grote zus Veere en 1 

grote broer Nijs

Otte Wienese
30 mei 2001
Mini

1. leukste GAC wedstrijd tot 

nu toe: de ouderkind 

wedstrijd samen met 

mijn moeder!

2. leukste onderdeel bij de meerkamp: de lange 

afstand rennen

3. favoriete loop-afstand: lang rennen vind ik leuk.

4. leukste herinnering aan de GAC: het 

Sinterklaasfeest met de Pieten.

5. hobbies, naast atletiek: zwemmen.

6. beste boek dat je gelezen hebt: Het grote 

Sinterklaasboek.

7. kijkt op tv graag: Spongebob, Spangas en Winx.

8. leukste film die je gezien hebt: de Kameleon.

9. favoriete kleur: rood en rose en blauw.

10. huisdier: mijn hond Nanou en mijn schattebout 

Amies

11. speelt muziekinstrument: gitaarmuziek….

12. eet het liefst: poffertjes en pannekoeken en 

pizza's.

13. drinkt het liefst: fristi en ijsthee.

14. speelt het liefst met: Fleur en Sophie mijn beste

vriendinnen.

15. wil later graag worden: dierenarts.

16. broer/zus: Nijs en Veere en Dille.



30

UITSLAGEN
16-2-2008 Pijnenburg 3e

Crosswedstrijd Soest 

J A

3 Nick van Tol 15,54.0

J B

3 Jelmer Vastenburg 16,56.0

4 Sam de Vor 17,10.0

21 David Landman 19,24.0

J C 3400 meter

7 Cas Lutz 13,02.0

11 Lars van der Weiden 13,42.0

12 Pieter Mijnhout 13,47.0

34 Nils van der Weiden 15,25.0

J D 1eJ 2000 meter

10 Bart van Manen 8,30.0

12 Luke van Rossenberg 8,33.0

14 Roman Monte 8,39.0

16 Steven Mijnhout 8,41.0

17 Mick Hoeben 8,42.0

18 Lars Besselaar 8,42.0

20 Guus Lutz 8,55.0

24 Yoram de Boer 9,13.0

29 Arjen Mulders 9,26.0

39 Mark Aalmoes 10,32.0

40 Tyler Cools 10,38.0

J D 2eJ 2000 meter

4 Boy van den Berg 7,57.0

8 Stan Lutz 8,16.0

13 Mats Pijl 8,45.0

14 Melle Albada 8,45.0

15 Julius Pilzecker 8,49.0

19 Jelle Jansen 9,02.0

J mini pup 600 meter

2 Bram van der Laan 3,03.0

4 Quinten Feijen 3,03.3

9 Mutale Hille Ris Lambers 3,03.5

14 Lars Mol 3,04.1

J pup A 1eJ

9 Thomas Romagnoli 6,12.0

10 Ries Lutz 6,16.0

18 Casper Feldbrugge 6,29.0

21 Thomas van Olderen 6,33.0

24 Eben Rogers 6,35.0

35 Yaran Wienneke 6,59.0

38 David Wolfrat 7,05.0

40 Jort Boxelaar 7,09.0

M pup A 1eJ

45 7,24.0

J pup A 1eJ

49 Thijs Hoekman 7,29.0

53 Tim van de Wiel 7,38.0

55 Max Welling 7,49.0

60 Daan van Kampen 8,00.0

61 Max Bakker 8,01.0

67 Lucas Veen 8,20.0

70 Frank Weekamp 8,29.0

J pup A 2eJ

2 Linus van Wieringen 5,45.0

4 Boris Schram 5,51.0

10 Jonathan van Daalen 6,00.0

16 Marius Messemaker 6,14.0

21 Cas van Dongen 6,26.0

22 Jan Berbee 6,27.0

24 Rick de Boer 6,29.0

28 Jelte ter Braake 6,34.0

34 Robin de Graaff 6,45.0

35 Mathijs van de Fliert 6,47.0

36 Jorik Slob 6,47.0

38 Floris van Willigenburg 6,49.0

46 Derk van den Hoven 7,04.0

47 Steijn Bakker 7,06.0

57 Ivo Poort 8,45.0

J pup B 1200 meter

3 Joep Borninkhof 5,31.0

8 Siebe Heuperman 5,46.0

9 Berend-jan Koster 5,50.0

10 Cirrus Nebbeling 5,52.0

14 Danny van Luyk 5,55.0

42 Tiemen Smit 6,48.0

49 Laurens van Loenen 7,00.0

54 Max de Blok 7,07.0

55 Jeb Stam 7,09.0

56 Patrick Feijen 7,10.0

58 Nicolaas Romagnoli 7,18.0

59 León Jiskoot 7,21.0

60 Stef Tapking 7,24.0

62 Alec Haddouchi 7,31.0

63 Zenno de Boer 7,33.0

64 Djordi van der Jagt 8,02.0

J pup C 1000 meter

1 Siem ter Braake 4,52.0

2 Arne Janse 5,09.0

8 Rinto de Vries 5,23.0

9 Stephan Kok 5,23.0

13 Matthijs Jansma 5,36.0

16 Pierre Richard van Willigenburg

5,46.0

30 Pim Borninkhof 6,08.0

32 Freek Hoekman 6,10.0

M A 2800 meter

1 Kimberly Putman 11,48.0

M B 2800 meter

5 Lydia Slob 13,18.0

8 Susan de Boer 13,28.0

M C 2000 meter

3 Ilse Venema 8,25.0

7 Marloes Steenhuisen 8,53.0

8 Rosalie Sievers 8,54.0

M D 1eJ

6 Cista-Roosje Rombout 6,09.0

12 Marleen Sievers 6,15.0

14 Tessel Bruns 6,17.0

15 Chinouk van de Kuil 6,17.0

16 Tess van den Berg 6,17.0

18 Veere Wienese 6,19.0

21 Amy Wortel 6,25.0

25 Lizz Prins 6,40.0

30 Suzanne van den Broek 6,50.0

34 Jessy Boekraad 7,04.0

38 Dana Visser 7,16.0

40 Sharon Bruininks 7,19.0

43 Beau de Vos 7,54.0

M D 2eJ

1 Jessie Homminga 5,45.0

6 Sonja Pieters 6,07.0

8 Vera de Boer 6,08.0

10 Jip Zinsmeister 6,17.0

11 Didi van Catz 6,22.0

13 Kim Jap Tjoen San 6,34.0

16 Renate van den Broek 6,37.0

19 Anne Witteveen 6,40.0

22 Emmelien Schouten 6,45.0

26 Lori Wingelaar 7,00.0

27 Naomi Verburg 7,02.0

29 Natascha van Luyk 7,32.0

M mini pup 600 meter

1 Otte Wienese 3,03.0

3 Kato Leusink 3,03.2

4 Tessa Witteveen 3,03.2

6 Fleur Keijzer 3,03.3

7 Sophie Brands 3,03.3

8 Emma van der Schoor 3,03.3

9 Sanne Hilberts 3,03.4

16 Madelief Bakker 3,04.1

17 Vera Derkx 3,04.1

20 Lotte van Kampen 3,04.2

M pup A 1eJ

5 Daphne Bakker 6,27.0

7 Luca Bos 6,34.0

14 Isa van Delft 6,58.0

20 Julia Straatman 7,05.0

25 Alena Wisse 7,08.0

29 Franka Smet 7,16.0

36 Amy Rombout 7,28.0

38 Brechtje van Wulfen 7,33.0

39 Chloë van de Munt 7,35.0

40 Sigrid Gras 7,36.0

42 Fleur Jenster 7,40.0

43 Dieuwertje Kok 7,44.0

48 Aafke Roelofs 7,59.0

50 Sydney van de Wal 8,05.0

56 Lika Brinkman 8,28.0

57 Eleni Sideris 8,54.0

58 Anne-Sophie Quellhorst 9,01.0

M pup A 2eJ

12 Leonie Grob 6,29.0

13 Jeltje Heuperman 6,30.0

15 Simone van Wijk 6,36.0

16 Aysha Kraaijeveld 6,39.0

27 Eva Hiep 7,00.0

33 Lotte van Catz 7,12.0

34 Emma van Leest 7,13.0

36 Anne van den Beld 7,19.0

38 Jeske de Vries 7,24.0

39 Anne Harmsen 7,27.0

M pup B 1200 meter

2 Dille Wienese 5,47.0

4 Mauve Bos 5,56.0

7 Carlijn Smallenburg 5,59.0

11 Esther Valkonet 6,18.0

12 Anja Bekema 6,20.0

16 Moira Stam 6,25.0

17 Sterre Weber 6,26.0

24 Rosalie Westerveld 6,42.0

31 Marloes Voorneveld 7,04.0

33 Francien Coppens 7,06.0

37 Kiki van der Schuyt 7,23.0

44 Meike van Daalen 7,45.0

46 Sidney Mouissie 7,46.0

48 Chilemu Hille Ris Lambers 7,50.0

51 Tamar Heinink 8,03.0

52 Myrthe Mol 8,05.0
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54 Channa van Gameren 8,06.0

55 Jip Bakker 8,08.0

M pup C 1000 meter

2 Julia van Delft 5,06.0

5 Wieke van Kaam 5,29.0

10 Yara Mijnhout 5,47.0

15 Eden Göbbels 5,55.0

20 6,14.0

22 Sophie Veen 6,25.0

24 6,27.0

25 Luna Scheffer 6,27.0

26 Nora Overhuijs 6,35.0

M smurf 600 meter

14 Margriet Hilhorst 3,03.5

10-2-2008 Clubkampioenschappen

cross Hilversum 

J D 1eJ 2000 meter

1 Luke van Rossenberg 7,58.3

2 Bart van Manen 8,02.0

3 Lars Besselaar 8,06.8

4 Jasper Hewitt 8,08.5

5 Guus Lutz 8,10.8

6 Steven Mijnhout 8,11.7

7 Roman Monte 8,13.3

8 Mick Hoeben 8,31.6

9 Yoram de Boer 8,37.7

10 Arjen Mulders 8,50.8

11 Mark Aalmoes 10,14.8

12 Joeri Strik 11,01.0

J D 2eJ 2000 meter

1 Boy van den Berg 7,39.1

2 Stan Lutz 7,42.2

3 Mats Pijl 8,08.9

4 Paul Gorris 8,40.7

5 Melle Albada 8,40.9

J mini pup 1000 meter

1 Bram van der Laan 4,37.1

2 Boyke Baeten 4,47.2

3 Quinten Feijen 4,51.9

4 Mutale Hille Ris Lambers 5,09.3

5 Lars Mol 6,14.4

J pup A 1eJ 1000 meter

1 Thomas Romagnoli 3,53.2

2 Ries Lutz 4,01.0

3 Casper Feldbrugge 4,02.0

4 Thomas van Olderen 4,07.3

5 Yaran Wienneke 4,11.4

6 Eben Rogers 4,11.7

7 Jort Boxelaar 4,28.5

8 David Wolfrat 4,29.1

9 Sander Swinnen 4,30.0

10 Jacob Koster 4,31.4

11 Thijs Hoekman 4,32.8

12 Florian de Boer 4,33.3

13 Tim van de Wiel 4,56.0

14 Max Welling 5,00.4

15 Rick Hulsebos 5,16.3

16 Lucas Veen 5,19.0

17 Daan van Kampen 5,19.8

J pup A 2eJ 2000 meter

1 Linus van Wieringen 7,53.0

2 Boris Schram 8,26.6

3 Jonathan van Daalen 8,31.1

4 Bram Verheyen 8,38.6

5 Cas van Dongen 8,47.3

6 Rick de Boer 8,50.9

7 Jelte ter Braake 9,04.4

8 Jorik Slob 9,28.5

9 Floris van Willigenburg 9,32.8

10 Mathijs van de Fliert 9,33.1

11 Steijn Bakker 9,33.6

12 Robin de Graaff 9,33.9

13 Derk van den Hoven 9,57.0

14 Aldo Vree 10,00.4

16 Bram Duurland 10,50.3

J pup B 1000 meter

1 Joep Borninkhof 4,00.5

2 Siebe Heuperman 4,06.2

3 Berend-jan Koster 4,17.7

4 Danny van Luyk 4,18.7

5 Yohannes den Hertog 4,19.9

6 Felipe van Eck 4,41.6

7 Bram Streefkerk 4,49.3

8 Tiemen Smit 4,57.0

9 Anton Hilhorst 5,00.8

10 Laurens van Loenen 5,01.5

11 Patrick Feijen 5,04.2

12 Max de Blok 5,05.9

13 Jeb Stam 5,07.4

14 Nicolaas Romagnoli 5,07.9

15 Robert Eggenkamp 5,10.2

16 Stef Tapking 5,16.1

17 León Jiskoot 5,27.9

18 Zenno de Boer 5,29.3

19 Djordi van der Jagt 5,37.4

J pup C 1000 meter

1 Siem ter Braake 4,11.6

2 Coen Koster 4,21.5

3 Matthijs Jansma 4,27.4

4 Arne Janse 4,31.9

5 Rinto de Vries 4,34.7

6 Stephan Kok 4,34.9

7 Pierre Richard van Willigenburg

4,57.3

8 Freek Hoekman 5,17.8

9 Mees van den Hurk 6,12.0

10 Bjorn Franken 6,12.8

11 Pim Borninkhof 6,37.9

J smurf 1000 meter

6 Rob Dankers 6,04.0

M D 1eJ 2000 meter

1 Cista-Roosje Rombout 8,13.7

2 Marleen Sievers 8,17.9

3 Amy Wortel 8,40.8

4 Tessel Bruns 8,49.0

5 Chinouk van de Kuil 8,51.6

6 Tess van den Berg 8,53.0

7 Veere Wienese 9,06.7

8 Lizz Prins 9,08.6

9 Kylie de Beer 9,10.3

10 Suzanne van den Broek 9,36.1

11 Jessy Boekraad 9,46.2

12 Lois Ludolph 9,47.4

13 Aline Bloom 9,48.0

14 Sharon Bruininks 10,10.6

15 Chris Hoekman 10,12.8

16 Rebecca Zeilstra 10,15.9

17 Aimee Lovers 10,16.5

18 Quérine Bakkenes 10,30.5

19 Esther Hoeboer 10,31.5

M D 2eJ 2000 meter

1 Jessie Homminga 8,03.4

2 Sonja Pieters 9,02.0

3 Anne Witteveen 9,11.8

4 Jasmijn Verboom 9,14.3

5 Renate van den Broek 9,35.2

6 Natascha van Luyk 10,25.2

M mini pup 1000 meter

1 Otte Wienese 4,15.2

2 Kato Leusink 4,51.3

3 Fleur Keijzer 4,59.1

4 Tessa Witteveen 5,00.8

5 Sophie Brands 5,03.8

6 Emma van der Schoor 5,10.5

7 Sanne Hilberts 5,19.7

8 Vera Derkx 5,42.8

9 Noraly Doehri 5,59.5

10 Madelief Bakker 6,01.4

11 Lotte van Kampen 6,24.0

12 Meike Sijtsma 6,55.0

M pup A 1eJ 1000 meter

1 Daphne Bakker 3,52.3

2 Luca Bos 4,12.1

3 Alena Wisse 4,17.8

4 Isa van Delft 4,20.6

5 Dieuwertje Kok 4,26.9

6 Julia Straatman 4,28.0

7 Franka Smet 4,29.7

8 Coco Walch 4,30.3

9 Jana Sevenhuijsen 4,39.3

10 Sigrid Gras 4,40.1

11 Brechtje van Wulfen 4,40.8

12 Fleur Jenster 4,43.0

13 Lauren Besselaar 4,43.2

14 Amy Rombout 4,43.5

15 Chloë van de Munt 4,44.8

16 Aafke Roelofs 4,45.9

17 Bo de Beer 4,49.3

18 Veerle Walch 4,54.9

19 Sydney van de Wal 4,57.1

20 Dieuwertje Cobben 5,25.8

21 Lika Brinkman 5,28.4

22 Amber Terlouw 5,51.6

23 Anne-Sophie Quellhorst 5,52.0

M pup A 2eJ 2000 meter

1 Aysha Kraaijeveld 8,37.6

2 Leonie Grob 8,37.9

3 Simone van Wijk 8,51.7

5 Jeltje Heuperman 8,59.1

6 Eva Hiep 9,28.8

7 Anne van den Beld 9,38.3

8 Anne Harmsen 9,59.0

9 Jeske de Vries 10,24.7

10 Dashell Versteeg 11,15.5

M pup B 1000 meter

1 Mauve Bos 4,08.9

2 Dille Wienese 4,10.2

3 Robin Loos 4,12.3

4 Carlijn Smallenburg 4,20.3

5 Vera Verboom 4,24.9

6 Anja Bekema 4,30.2

7 Sterre Weber 4,36.7

8 Meike van Daalen 4,37.7

9 Esther Valkonet 4,40.1
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10 Sija Brinksma 4,48.8

11 Marloes Voorneveld 4,53.6

12 Irene Bol 4,53.8

13 Rosalie Westerveld 4,56.1

14 Francien Coppens 5,08.6

15 Sidney Mouissie 5,18.3

16 Marieke van der Laan 5,18.8

17 Kiki van der Schuyt 5,20.2

18 Moira Stam 5,25.0

19 Chilemu Hille Ris Lambers5,28.6

20 Tamar Heinink 5,32.4

21 Channa van Gameren 5,38.9

22 Sacha Dix 5,40.7

23 Myrthe Mol 5,43.7

24 Jip Bakker 5,47.9

M pup C 1000 meter

1 Julia van Delft 4,22.2

2 Wieke van Kaam 4,41.3

3 Eden Göbbels 4,42.7

4 Bonne Keijer 4,57.8

5 Yara Mijnhout 5,04.7

6 Sophie Veen 5,23.4

7 Luna Scheffer 5,31.2

8 Helen Jager 5,34.0

9 Lene de Heus 5,46.0

11 Maaike Zwiers 6,13.7

M smurf 1000 meter

13 Margriet Hilhorst 5,41.0

27-1-2008 SIAG Groningen 

J C

Polsstokhoog

9 Mathijs van Dijk 2,40 546

J C

Verspringen

5 Tom Roetman 5,54 725

M pup A 1eJ 1000

meter

3 Isa van Delft

4,16.20 342

M pup A 1eJ 60 meter

9 Isa van Delft 10,24 442

M pup A 1eJ

Kogelstoten

17 Isa van Delft 5,27 359

M pup A 1eJ

Verspringen

18 Isa van Delft 3,19 356

M pup C 40 meter

3 Julia van Delft 7,75 401

M pup C 600 meter

6 Julia van Delft

2,30.82 252

M pup C

Verspringen

4 Julia van Delft 2,68 254

J C klasse HF1 60 meter

1 Tom Roetman 7,45 904

M C klasse HF1 60 meter

8 Myrte Gorris 8,56 636

J C klasse S1

Hoogspringen

1 Mathijs van Dijk 1,70 779

J C klasse S1

Kogelstoten

2 Pim de Vor 12,82 650

3 Martijn Majoor 11,68 600

9 Bernd Koperdraad 9,90 518

J C klasse S1

Polsstokhoog

2 Tom Roetman 3,10 714

4 Pim de Vor 2,90 668

5 Bernd Koperdraad 2,70 620

6 Eduard Grob 2,70 620

M C klasse S1

Verspringen

21 Karien Reichman 3,47 312

M C klasse S12 60 meter

2 Myrte Gorris 8,52 645

J C klasse S2 60 meter

1 Tom Roetman 7,51 887

J C klasse S2

Verspringen

3 Martijn Majoor 4,75 570

11 Thom Jenster 4,34 486

M C klasse S2

Verspringen

1 Myrte Gorris 4,59 537

J C klasse S3 60 meter

4 Martijn Majoor 8,38 675

J C klasse S3

Hoogspringen

5 Thom Jenster 1,50 623

J C klasse S3

Kogelstoten

11 Pim de Vor 11,46 590

M C klasse S3

Kogelstoten

16 Floor van Rijn 6,69 348

J C klasse S4 60 m.h.

3 Mathijs van Dijk 10,36 560

4 Thom Jenster 10,85 499

J C klasse S6 800 meter

8 Eduard Grob 2,20.13

661

J C klasse S7 60 meter

5 Eduard Grob 8,22 711

20-1-2008 BAV Eindstand Baarn 

J pup A 1eJ 1300 meter

28 Daan van Kampen 13,20.5

J pup B 1300 meter

13 Anton Hilhorst 12,56.8

M D 1eJ 1800 meter

13 Veere Wienese 16,31.0

M mini pup 1300 meter

1 Otte Wienese 11,05.3

M pup B 1300 meter

1 Dille Wienese 10,47.3

M smurf 1300 meter

11 Margriet Hilhorst 14,10.8

20-1-2008 BAV Baarn 

J pup A 1eJ 1300 meter

28 Daan van Kampen 6,39.4

J pup B 1300 meter

13 Anton Hilhorst 6,24.9

M C 1800 meter

5 Ilse Venema 6,53.0

M D 1eJ 1800 meter

16 Veere Wienese 8,19.7

M mini pup 1300 meter

1 Otte Wienese 5,24.0

M pup B 1300 meter

1 Dille Wienese 5,17.7

18 Francien Coppens 6,39.3

M smurf 1300 meter

12 Margriet Hilhorst 7,06.4

19-1-2008 Altis 2e Crosswedstrijd

Amersfoort 

J A 4000 meter

1 Nick van Tol 12,17.0

J B 4000 meter

9 Sam de Vor 13,19.0

13 Jelmer Vastenburg 13,29.0

31 David Landman 15,01.0

J C 3000 meter

10 Cas Lutz 10,51.0

12 Lars van der Weiden 10,53.0

16 Pieter Mijnhout 11,22.0

30 Nils van der Weiden 12,19.0

J D 1eJ 2000 meter

11 Bart van Manen 8,00.0

12 Luke van Rossenberg 8,02.0

13 Lars Besselaar 8,04.0

14 Jasper Hewitt 8,06.0

18 Steven Mijnhout 8,08.0

19 Guus Lutz 8,12.0

20 Mick Hoeben 8,14.0

21 Roman Monte 8,17.0

27 Sam Boom 8,36.0

29 Arjen Mulders 8,38.0

30 Léon Mignon 8,39.0

36 Yoram de Boer 9,01.0

39 Mark Aalmoes 9,43.0

J D 2eJ 2000 meter

5 Boy van den Berg 7,28.0

11 Stan Lutz 7,44.0

17 Mats Pijl 8,11.0

18 Julius Pilzecker 8,18.0

19 Melle Albada 8,24.0

J mini pup

4 Bram van der Laan 3,09.0

8 Quinten Feijen 3,31.0

15 Mutale Hille Ris Lambers 3,54.0

J pup A 1eJ 1250 meter

10 Thomas Romagnoli 5,56.0

11 Ries Lutz 5,58.0

13 Casper Feldbrugge 6,00.0

16 Eben Rogers 6,17.0

29 Oliver Pearse 6,33.0

30 Thomas de Groot 6,33.0

31 Sander Swinnen 6,34.0

42 David Wolfrat 6,50.0

46 Florian de Boer 6,58.0

47 Thijs Hoekman 6,58.0

48 Yaran Wienneke 7,03.0

57 Jort Boxelaar 7,10.0

58 Max Welling 7,13.0

65 Tim van de Wiel 7,45.0

66 Max Bakker 7,46.0

69 Lucas Veen 8,04.0

70 Daan van Kampen 8,05.0

72 Rick Hulsebos 8,28.0
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74 Frank Weekamp 8,35.0

J pup A 2eJ 1250 meter

2 Linus van Wieringen 5,31.0

3 Boris Schram 5,32.0

16 Rick de Boer 6,06.0

18 Cas van Dongen 6,07.0

19 Jan Berbee 6,08.0

20 Floris van Willigenburg 6,09.0

21 Jelte ter Braake 6,10.0

26 Robin de Graaff 6,23.0

27 Sven Poelmann 6,25.0

37 Steijn Bakker 6,40.0

43 Derk van den Hoven 6,51.0

44 Jorik Slob 6,52.0

48 Mathijs van de Fliert 6,55.0

57 Ivo Poort 8,26.0

J pup B 1250 meter

2 Joep Borninkhof 5,47.0

6 Berend-jan Koster 6,03.0

9 Siebe Heuperman 6,17.0

13 Danny van Luyk 6,24.0

20 Cirrus Nebbeling 6,36.0

38 Bram Streefkerk 7,06.0

51 Anton Hilhorst 7,25.0

52 Jeb Stam 7,25.0

54 Laurens van Loenen 7,28.0

59 Tiemen Smit 7,39.0

60 Patrick Feijen 7,40.0

63 Max de Blok 7,47.0

64 Nicolaas Romagnoli 7,49.0

67 Stef Tapking 7,56.0

68 Alec Haddouchi 7,57.0

70 León Jiskoot 8,07.0

71 Zenno de Boer 8,26.0

72 Djordi van der Jagt 8,50.0

J pup C 1000 meter

1 Siem ter Braake 4,05.0

3 Coen Koster 4,14.0

5 Arne Janse 4,17.0

8 Rinto de Vries 4,38.0

10 Pierre Richard van Willigenburg

4,44.0

12 Stephan Kok 4,45.0

13 Pim Borninkhof 4,49.0

28 Freek Hoekman 5,41.0

M A 2500 meter

3 Dian van der Zande 9,35.0

5 Kimberly Putman 9,56.0

M B 2500 meter

11 Lydia Slob 11,08.0

12 Susan de Boer 11,09.0

M C 2000 meter

1 Jip Vastenburg 7,08.0

6 Ilse Venema 7,48.0

9 Marloes Steenhuisen 8,05.0

10 Rosalie Sievers 8,06.0

M D 1eJ 1500 meter

5 Cista-Roosje Rombout 6,25.0

7 Marleen Sievers 6,31.0

11 Tess van den Berg 6,42.0

12 Tessel Bruns 6,43.0

20 Lizz Prins 6,54.0

21 Chinouk van de Kuil 6,55.0

32 Jessy Boekraad 7,22.0

35 Dana Visser 7,36.0

40 Tara Celine de Wit 7,44.0

42 Beau de Vos 7,52.0

44 Sharon Bruininks 8,32.0

M D 2eJ 1500 meter

1 Jessie Homminga 6,01.0

5 Charlie van Dongen 6,21.0

7 Didi van Catz 6,29.0

9 Sonja Pieters 6,37.0

10 Jip Zinsmeister 6,37.0

12 Vera de Boer 6,38.0

16 Jasmijn Verboom 6,49.0

18 Anne Witteveen 6,54.0

29 Lori Wingelaar 7,08.0

33 Emmelien Schouten 7,15.0

34 Natascha van Luyk 7,53.0

M mini pup

2 Otte Wienese 2,58.0

3 Kato Leusink 3,08.0

5 Tessa Witteveen 3,17.0

7 Sophie Brands 3,26.0

10 Sanne Hilberts 3,34.0

11 Emma van der Schoor 3,42.0

17 Vera Derkx 3,59.0

20 Madelief Bakker 4,19.0

21 Lotte van Kampen 4,29.0

M pup A 1eJ 1250 meter

4 Daphne Bakker 6,08.0

5 Luca Bos 6,10.0

8 Alena Wisse 6,14.0

25 Isa van Delft 6,45.0

26 Coco Walch 6,45.0

31 Sigrid Gras 6,57.0

35 Sophie van Zalk 7,02.0

36 Brechtje van Wulfen 7,03.0

39 Franka Smet 7,08.0

43 Veerle Walch 7,17.0

45 Lauren Besselaar 7,19.0

46 Amy Rombout 7,24.0

47 Aafke Roelofs 7,24.0

51 Dieuwertje Kok 7,32.0

52 Sydney van de Wal 7,34.0

59 Lika Brinkman 8,02.0

60 Eleni Sideris 8,13.0

62 Anne-Sophie Quellhorst 8,20.0

M pup A 2eJ 1250 meter

7 Leonie Grob 6,06.0

10 Aysha Kraaijeveld 6,11.0

11 Simone van Wijk 6,12.0

13 Jeltje Heuperman 6,14.0

25 Eva Hiep 6,45.0

28 Anne van den Beld 6,47.0

31 Emma van Leest 6,51.0

37 Jeske de Vries 7,00.0

42 Berit Kramer 7,22.0

44 Dashell Versteeg 7,30.0

M pup B 1250 meter

1 Dille Wienese 6,13.0

4 Mauve Bos 6,22.0

6 Vera Verboom 6,35.0

10 Robin Loos 6,45.0

14 Esther Valkonet 7,01.0

16 Sterre Weber 7,04.0

19 Carlijn Smallenburg 7,07.0

24 Moira Stam 7,15.0

25 Luna van der Pas 7,15.0

26 Amke Jap Tjoen San 7,16.0

36 Anja Bekema 7,40.0

41 Marieke van der Laan 8,04.0

42 Irene Bol 8,06.0

43 Marloes Voorneveld 8,09.0

46 Francien Coppens 8,30.0

47 Chilemu Hille Ris Lambers 8,31.0

50 Sidney Mouissie 9,17.0

51 Kiki van der Schuyt 9,18.0

53 Channa van Gameren 9,27.0

54 Jip Bakker 9,30.0

56 Myrthe Mol 9,40.0

M pup C 1000 meter

1 Julia van Delft 4,10.0

7 Wieke van Kaam 4,38.0

15 Eden Göbbels 4,59.0

18 Yara Mijnhout 5,06.0

24 Lene de Heus 5,32.0

26 Sophie Veen 5,36.0

27 Luna Scheffer 5,37.0

2-2-2008 Indoor Hellas Utrecht 

J pup A 2eJ 60 meter Hoog Kogel Totaal

5 Martijn Lauppe 9,30 594 1,20 489 0,00 0 1083

8 Aldo Vree 9,61 540 1,05 379 0,00 0 919

9 Bram Duurland 11,35 295 1,00 342 0,00 0 637

M C 60 meter Ver Kogel Totaal

39Tessa van den Brakel 9,55 450 4,07 432 7,84 412 1294
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