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EVEN KENNISMAKEN!
Nog een paar weken te gaan tot de ledenvergadering op maandag

26 november 19:30uur. De agenda vind je verderop in dit clubblad en

op de internet site.

Het bestuur is verheugd dat we twee kandidaten kunnen voordragen

om het bestuur te komen versterken. Joke Kooiker en Remko Groot

hebben na een periode van actief meedraaien in het bestuur

aangegeven dat ze voor die belangrijke functie beschikbaar zijn.

Ik stel beide graag aan u voor aan de hand van hun eigen woorden:

Remko

Sinds 2004 ben ik lid van de vereniging en loop

voornamelijk de afstanden tussen de 15 en 21 kilo-

meter. Het leuke aan de club vind ik dat je samen

sportief bezig kunt zijn en dat je nog wat van de

omgeving ook ziet. Naast het lopen maak ik ook

deel uit van de redactie en schrijf de LL.

Mijn baan is op de administratie bij een

Nederlandse Hotelketen (Hampshire Hotels) in Hil-

versum waar ik de administratie doe voor 8 hotels.

Waarom bestuurskandidaat? Naast het hardlopen

wilde ik wel eens wat meer zien van de vereniging en op deze manier kijk

je van boven naar beneden ipv andersom zodat je meer een helikopterview

krijgt binnen de vereniging.

Joke

Ik ben zo’n 5 jaar lid van de GAC en heb mijn hele

leven ongeveer aan sport gedaan: handbal, softbal,

bodywalking, fitness etc.. Na een sportpauze naar

aanleiding van een ongeluk, ben ik via Start to Run

begonnen met hardlopen. Door de zeer motiveren-

de trainers ben ik bij GAC terecht gekomen.

Inmiddels loop ik 3 keer in de week mede door de

gezellige, motiverende, leuke sfeer en de zondag

training. Met mijn echtgenoot samen heb ik 3

zonen mogen opvoeden en doe dat nog steeds

(plus een hond). Daarnaast werk ik in de gezondheidzorg, in een manage-

ment en organisatie functie. Ik heb vrijwilligers-werk gedaan in verschillende

verenigingen en commissies, op school, in de sport en muziek.

Ik ben bestuurskandidaat omdat ik er voor gevraagd ben (!). Ik vind het

belangrijk dat ieder mens (vanuit zijn eigen kennis en vaardigheden) zijn

bijdrage levert aan het maatschappelijk leven. Met mijn management en

organisatie ervaring en als de mens die ik ben, kan ik een bijdrage leveren

aan de organisatie van deze vereniging. Voor mij is belangrijk dat de structuur,

organisatie en gemaakte afspraken voor iedereen duidelijk zijn, de commu-

nicatie goed is en dat de leden zich thuis voelen bij de vereniging, goede

sfeer is belangrijk, met respect voor elkaar.

Tot zover de kandidaten aan het woord.

In de afgelopen periode heb ik Remko leren kennen als rustig en bescheiden.

Omdat hij het niet vertelt, noem ik maar even zijn mooie prestatie bij zijn

1ste marathon in Beijing vorige maand! Met zijn vaardigheden en kennis

van financiële organisatie zal hij een belangrijke bijdrage aan het bestuur-

swerk kunnen leveren.

Zoals Joke al zegt is structuur en heldere communicatie belangrijk.

Ze heeft al samen met de JTC gezorgd dat bij de start van de nieuwe groep

voor kinderen met een beperking een duidelijk protocol met criteria klaarlag.

Bij het vastleggen van omgangs- en communicatieregels in onze grote

vereniging en het helpen opstarten van nieuwe projecten verwacht ik veel

van haar kundige inzet. Op de ALV vraagt het bestuur jullie om deze twee

kandidaten als lid van het bestuur te benoemen.

Ruud van Bokhorst
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Nummer 777 - november 2007

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

Binden/hechten/Adresseren

Diverse medewerkers

Aanleveren Copy

Copy-busje in de hal of

per e-mail

clubblad@gach.nl

Ledenadministratie:

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:

Ieder kwartaal, mits 1 maand

tevoren schriftelijk of via email

bij ledenadministratie gemeld.

GAC Homepage: www.gach.nl

GAC E-mail: info@gach.nl

COLOFON
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Maand Nr Red.Vergadering Binden In de bus

dec 07 778 din 27.11 don 13.12 zat 15.12

jan/feb 779 din 08.01 don 24.01 zat 26.01

mrt 780 din 12.02 don 28.02 zat 01.03

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

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 de verplichte bardienst op een andere

dag dan de zaterdag te draaien. Bij de GAC zijn veel evenementen en ook

daar zou jullie inzet zeer gewaardeerd worden.

Kortom: genoeg alternatieven als je niet kunt op de dag die hieron-

der vermeld staat.

24-11-2007 1-12-2007 8-12-2007

Corine van den Berg Myrna Lekranty Tonnie van Schijndel

Mariska van Rossum Ronald Smallenburg Martine Ruijter

15-12-2007 22-12-2007 29-12-2007

Amanda van Werhoven Judith Buter Carl Hoyer

Susanne Wijchman Céline de Krom Miranda Bongaards

Namens de kantinecommissie:

Cindy van der Blom

(035) 685 71 74

of E-mail cindy@robencindy.com

B E D A N K T L I E V E M E N S E N , V O O R A L L E
G O E D E W E N S E N E N K A A R T E N G E K R E G E N

B I J M I J N 7 5 S T E V E J A A R D A G .
I K W A S E R E R G B L I J M E E . S P O R T G R O E T

LEEN HANDJES

BESTE

LEZER
Het is nog steeds mogelijk om

voortaan een digitaal clubblad te

ontvangen i.p.v. een papieren

clubblad!

Dit digitale clubblad ontvang je

dan enkele dagen eerder dan nu

je papieren versie.

Mocht je dit ook willen, stuur dan

even een e-mailtje met de naam en

het lidnummer die vermeld zijn

op de adressticker en het e-mailadres

waarop je het clubblad wil ontvangen

naar:

ontvanger.
clubblad@gmail.com.

Ook als je bijv. een ander e-mailadres

wil opgeven of toch maar weer liever

papier ontvangt kan je dit doorgeven

d.m.v. een e-mail aan hetzelfde adres.

Met vriendelijke groet, De redactie

CLUBBLAD

DIGITAAL

ONTVANGEN?

KAN NOG

STEEDS
ontvanger.

clubblad@gmail.com

ONTVANGER.

CLUBBLAD

@GMAIL.COM
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Als journalisten het niet meer

weten, dan sturen ze de jongste

of de stagiaire de straat op:

“Dag mevrouw, dag meneer, mag

ik u iets vragen…..?” Ik heb dat

als broekie vaak moeten doen en

had er enorm de pest aan, aan

die straatinterviews, maar toch

ben ik er nu weer eens voor

gezwicht. De atletiekbaan opge-

stapt en de eerste de beste hard-

lopers aangeklampt.

-“Dag, vind je de GAC elitair?”

Vooral verbaasde blikken.

En veel gehijg, dus gelukkig korte

antwoorden.

-“Elitair….? De GAC? Pfffff!”

-“Kom nou!”

-“Is dit een grap of zo?”

-“We zijn toch geen golfclub!”

-“Wat is dat, elidair?”

-“Hoe komt meneer erbij!”

-“Laat je nakijken joh”

En toch, lieve lezertjes, toch bekruipt

mij steeds vaker het gevoel dat we

een elitair kluppie worden. Ik heb

eerst even voor jullie opgezocht wat

het woord elite eigenlijk letterlijk

betekent. Van Dale’s Groot Woorden

boek Hedendaags Nederlands zegt:

“kleine, besloten groep van bevoor-

LEVE DE ELITE!
rechte mensen”.Precies, dat klopt.

We zijn wel met z’n 1600-en in de

GAC, dus een grote groep, maar

regelmatig willen we klein blijven.

En vooral besloten. Lekker elitair.

Neem nou de Arena Games.

-“De wát?!”

De Arena Games. De afsluiting van

het jaarlijkse baancircuit van de

atletieksport. Begin september was

het weer zover. Op ónze atletiek-

baan in Hilversum. Met internationale

kanonnen zoals bronzen Rutger

Smith (nou ja, die even niet dit jaar,

die liet het afweten) en gouden

Gregory Sedoc. De organisatoren

hebben met veel succes geprobeerd

die wedstrijd geheim te houden.

In het clubblad is van te voren met

geen woord gerept over dit hoogte-

punt in het GAC-verenigingsjaar.

Geen advertentie, geen aankondi-

ging. Laat staan een uitgebreid

verhaal vooraf om de leden op te

wekken als toeschouwer langs de

baan te komen staan. Deze tactiek

heeft veel succes gehad, want er

was weinig publiek bij de Arena

Games. De Gooi- en Eemlander

meldde de volgende dag: “Het zat

de Gooise Atletiek Club gisteren

niet mee bij de organisatie van de

Arena Games. Rutger Smith,

onlangs op de WK in het Japanse

Osaka bronzen-medaillewinnaar bij

het discuswerpen, meldde zich te

elfder ure af. En de toegang tot de

finale van het nationale baancircuit

op het Hilversumse sportpark werd

belemmerd doordat de weg was

opengebroken en de stoptrein

tussen Hilversum en Utrecht niet

reed.”

Natuurlijk, verkeersproblemen zijn

niet leuk voor een evenement.

En als de nummer 1. van je affiche

het af laat weten dan is dat geen

leuke verrassing. Maar als je écht

veel publiek als doelstelling hebt,

waarom houd je de wedstrijd dan

geheim voor de leden/lezers?

De redactie van dit blad wordt vaak

(te vaak?) geconfronteerd met

evenementen die pas op het laatste

moment worden gemeld.

Of helemaal niet. Berucht is ons

clubkampioenschap veldloop.

De meeste jaren zijn er zo weinig

deelnemers dat in veel categorieën

alle deelnemers op het ereschavotje

komen. Altijd prijs! Ook voor dat

clubkampioenschap wordt weinig

reclame gemaakt.

Atletiek is alles behalve een elitaire

sport. Niks besloten groepje van

bevoorrechten. De atletiek moet

een open sport zijn - voor de massa.

Daarom een verzoek aan alle organi-

satoren van alle wedstrijden en

andere evenementen binnen deze

vereniging: meldt ruim op tijd wat er

gaat gebeuren. Stuur een verhaal of

een advertentie in. En als er iemand

denkt niet zelf een stukje te kunnen

schrijven voor het clubblad: geen

probleem. Desnoods schrijven

redacteuren op basis van jullie infor-

matie een stukkie. De redactie zal,

als het maar tijdig gevraagd wordt,

met alle liefde reclame maken voor

alles wat er binnen de GAC georga-

niseerd wordt. Van Arena Games,

Maple Leaf, Clubkampioenschap-

pen, tot klaverjassen en kerstmaal-

tijd aan toe.

Maar als jullie het liever zonder

veel publiek en met weinig deel-

nemers willen, lekker elitair, dan

mag het ook. Leve de elite!

Joost Huijsing
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NIEUWE LEDEN
PER 31 OKTOBER 2007
Y. Yvonne de Hondt Bandel Huizen D.Masters
S.M. Solange Overeijnder-Schalker Hilversum D.Recreanten
A.M. Aukje Santegoeds Hilversum D.Recreanten
H.J Henk-Jan Kerkhoff Hilversum H.Masters
M. Manu Mahbubani Hilversum H.Recreanten
A.M. Alfred Rozenbeek Hilversum H.Recreanten
J.M.M. Marcovan der Schoor Hilversum H.Recreanten
M. Michiel van den Broek Hilversum J.Jun.A
J.C. Julian Allen Hilversum J.Minipupil
F.J. Floris van Leeuwen Hilversum J.Minipupil
J. F. Jop de Jong Hilversum J.Pup.A
W.J.T. Wessel Keijer Hilversum J.Pup.A
R.D. Robert Eggenkamp Hilversum J.Pup.C
D.M. Djordi van der Jagt Hilversum J.Pup.C
S. Stef Tapking Hilversum J.Pup.C
G.M. Gina van Vliet Laren M.Jun.C
S. Sacha Slob Hilversum M.Jun.D
S.L. Siem ter Braake Hilversum M.Minipupil
L. Lily Heyman Hilversum M.Minipupil
H. Helen Jager Hilversum M.Minipupil
W.A.M. Wieke van Kaam Hilversum M.Minipupil
B.L. Bonne Keijer Hilversum M.Minipupil
S.A.M. Sophia Rozendaal Hilversum M.Minipupil
A.C. Anne van den Beld Hilversum M.Pup.A
E.G.W. Eva Hiep Hilversum M.Pup.A
B.W. Babette de Jongh Hilversum M.Pup.A
A.A.K. Aimee Lovers Loosdrecht M.Pup.A
S.A.M. Sofie van derSchoor Hilversum M.Pup.A
S.M. Sanne Keijer Hilversum M.Pup.B
E. Eleni Sideris Hilversum M.Pup.B
J. Julia Straatman Hilversum M.Pup.B
A.C. Anja Bekema Weesp M.Pup.C
I.J.P. Irene Bol Hilversum M.Pup.C
O.E. Olga van Elderen Hilversum M.Pup.C
T. Tamar Heinink Hilversum M.Pup.C
K.L. Kiki van derSchuyt Hilversum M.Pup.C
V.C.G. Vera Derkx Hilversum M.Smurfen
N.E. Noraly Doehri Hilversum M.Smurfen
E.S.J. Emma van derSchoor Hilversum M.Smurfen
T.M. Tessa Witteveen Hilversum M.Smurfen
D. Dora Meester Hilversum Overige Dames
J. Hans Gort Hilversum Overige Heren
S. Stéphane Wienekke Hilversum Overige Heren

Van harte welkom en een fijne tijd bij de GAC!

Namens het bestuur roepen we alle

leden, ereleden en leden van ver-

dienste op tot het bijwonen van de

Algemene Leden Vergadering die in

de kantine van het clubhuis zal wor-

den gehouden op:

MAANDAG
26 NOVEMBER
2007 OM
19.30 UUR
1. Opening en mededelingen

2. Notulen Algemene Leden

Vergadering 25 april 2007

3. Ingekomen Stukken

4. Huldiging

van alle atleten en ploegen die in

het afgelopen jaar op NK niveau of

hoger een podiumplaats verover-

den en uitreiking van de 'beste

prestatie' en 'van Eck' prijzen

2007 aan pupillen, junioren,

senioren en masters

Pauze

5. Financiën

Vaststellen begroting en contribu-

ties 2008

6. Uitloting Vriendschapslening

7. Bestuurssamenstelling

Benoeming nieuwe bestuursleden

8. Stichting evenementen GAC

Het bestuur stelt voor de drie GAC

evenementen (Nike Hilversum

City Run, Maple Leaf cross en

Arena Games Hilversum) onder

te brengen in een nieuw op te

richten stichting.

9. Communicatieplan GAC

Toelichting over het nieuw opge-

stelde communicatieplan en het

daarbij behorende ontwerp van

de nieuwe GAC website

10.Agenda bestuur 2008

Toelichting op de doelstellingen

2008 van het bestuur

11.Rondvraag en sluiting

Het bestuur hoopt op een grote

opkomst en op een goede discussie

met breed gedragen besluiten!

Marcel Schelfhout / Secretaris

Ruud van Bokhorst / voorzitter

UITNODIGING
ALGEMENE
LEDEN
VERGADERING
NAJAAR 2007
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De Nike Hilversum City Run

spreidt steeds verder haar vleu-

gels uit.

Het evenement groeit al maar

groter en heeft haar parcours uit-

gebreid met een lange lus over

het Media Park. Hierdoor kan de

10 km over één ronde worden

gelopen, en kan een Halve

Marathon (21,1 km) aan het toch

al uitgebreide programma wor-

den toegevoegd.

Het maximum aantal deelnemers

is verhoogd naar 7.500 en daar-

mee is de 5e Nike Hilversum City

Run op zondag 6 april 2008 één

van de grootste voorjaarslopen

van het land. Iets waar organisator

GAC en de stad Hilversum heel

trots op mogen zijn.

De groei van het evenement heeft

ook consequenties voor het aantal

vrijwilligers dat nodig is, zowel in de

voorbereiding als op de dag zelf.

De organiserende NHCR-commissie

kan best nog wat menskracht

gebruiken om alles de komende

maanden op de rails te zetten.

En op de zondag van het evenement,

én in de weken daarvoor, zullen

heel veel gemotiveerde vrijwilligers

de handen uit de mouwen moeten

steken. Daarom zijn op donderdag 8

november de vrijwilligerscoördinato-

ren van GAC al bij elkaar geweest

om de grote lijnen te bespreken en

beter zicht te krijgen op wat er alle-

maal gedaan moet worden.

"Booming Business"

Sylvia Stroombergen, die dit jaar

aan de Hogeschool InHolland te

Diemen is afgestuderd in het vakge-

bied Vrijetijdsmanagement, heeft

een inventarisatie gemaakt van alle

taken die verricht moeten worden.

Hierdoor kunnen al in een vroeg

stadium de taken worden ingedeeld

en kan de werkdruk evenwichtig

worden verdeeld. Sylvia heeft als

afstudeeropdracht de Nike Hilversum

City Run op 1 april jl. onder de

loupe genomen en daarover onder

de titel "Running Events, Booming

Business" een onderzoeksrapport

geschreven. Gaandeweg werd zij zo

enthousiast dat zij inmiddels tot de

Commissie is toegetreden.

Mooie uitdaging en heel veel

voldoening.

Haar enthousiasme wil zij nu over-

brengen op alle GAC-ers en proberen

hen met hart en ziel als vrijwilligers

bij de Nike Hilversum City Run te

betrekken. Evenementen als deze

kunnen ook alleen maar slagen

dankzij de inzet van vrijwilligers. De

ervaring heeft geleerd dat meewer-

ken aan de Nike Hilvbersum City

Run ook heel veel voldoening geeft.

Om alles gladjes te laten verlopen,

is er dan ook voor gekozen om

vroegtijdig met de werving van vrij-

willigers te beginnen. Natuurlijk kan

de organisatie weer rekenen op de

"ouwe getrouwen", maar ook voor

de jongere GAC-leden moet het een

ongelooflijk mooie uitdaging zijn.

Alle ingrediënten aanwezig

Alle ingrediënten voor een succes-

vol GAC-evenement zijn nu aanwe-

zig. Nieuwe parcoursen met

gespreide starttijden per onderdeel,

nieuwe lussen in het parcours rich-

ting Media Park en "de Gijsbrecht",

start op Het Marktplein Langge-

wenst en finish op de kop van de

Groest bij de Stationsstraat, met uit-

loop op de markt.

De Halve Marathon als nieuw

onderdeel "op proef", maar nu al met

zeer veel belangstellende lopers, en

voor de Kids Run naast de 1.500

meter een aparte 3.000 meter.

Veel sponsors die ons trouw zijn

gebleven. En ook weer prachtige

nieuwe sponsors, die de Nike

Hilversum City Run nog completer

maken.

Het kan haast niet anders dan dat

heel veel GAC-leden de schouders

onder dit unieke GAC-evenement

willen zetten.

Meld je direct aan bij Sylvia

Stroombergen via het e-mail adres

vrijwilligers@nikehilversumcityrun.nl

en kijk ook regelmatig op dewebsite

www.nikehilversumcityrun.nl voor

de laatste nieuwtjes.

Wij Rekenen
Op Jullie.
Namens de organisatie,

Robert Elfrink

GAC-VRIJWILLIGERS
GEVEN EVENEMENT GAC-UITSTRALING

OM TROTS OP TE ZIJN

NIKE HILVERSUM CITY RUN
NU OOK OVER MEDIA PARK
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Het is niet altijd makkelijk voor de geroutineerde stukjesschrijver om een

onderwerp te vinden (vooral als je het niet mag hebben over dat waar het hart

van vol is..). Gelukkig is er dan nog een onvolprezen partner die zo verstandig is

om mij op een proefabonnement op Runnersworld te trakteren… net op tijd

toch nog inspiratie!

Mijn interesse werd gewekt door de volgende vraag: “Graag zou ik (vrouw,

38 jaar) willen beginnen met hardlopen. Volgens mij doen er nauwelijks

vrouwen op hoge leeftijd aan deze sport. Waarom eigenlijk niet? Oudere

dames zie je ook vaker met een rollator lopen dan oudere heren. S.W”

Het antwoord van de redactie van Runnersworld stelt nogal teleur: nogal

stupide gaan ze er vanuit dat S.W. zichzelf bedoelt met ‘vrouw op hoge

leeftijd’ en vervolgens geven ze geen antwoord op de vraag. Jammer, want

dat is toch zo makkelijk na te gaan!

Mijn eigen indruk als ik rondkijk bij de GAC is dat daar inderdaad veel meer

oudere heren dan dames rondrennen. Verder hoef je maar de uitslagenlijst

van bijv. de Dam-tot-Dam of Zevenheuvelenloop te bestuderen om tot

dezelfde conclusie te komen. En ook een klein statistisch onderzoekje van

het ledenbestand van de GAC leert dat de vraagstelster gelijk heeft in haar

aanname: hoewel er meer vrouwelijke dan mannelijke leden zijn tussen de

30 en de 50 jaar, slaat daarboven de balans om in het voordeel van de mannen:

Categorie Mannen Vrouwen Totaal

30-40 69 94 163

40-50 131 181 312

50-60 164 159 323

60-70 81 70 151

70-80 64 43 107

80-90 12 5 17

Waarbij opgemerkt moet worden dat in het bestand geen onderscheid

bestaat tussen hardlopers en wandelaars, terwijl bij dat laatste de dames

op het oog wél gelijkelijk of zelfs oververtegenwoordigd zijn. Met daarbij

ook nog in het achterhoofd de hogere levensverwachting van vrouwen is

het verschil dus des te groter.

Nu dan de essentiële vraag: hoe komt dat toch? Hier kan ik alleen maar op

speculeren: ik vermoed dat de oudere heren al zo’n veertig jaar geleden zijn

begonnen met hardlopen, in een tijd dat hardlopen voor vrouwen nog zeer

‘undone’ was. Vermeende gevaren voor de vruchtbaarheid en het tere

vrouwelijke gestel in het algemeen en natuurlijk die onzedelijke kleding

(strak! kort!) en dat vuige gehijg speelden daarbij een rol.

Toen die vooroordelen minder werden waren de dames in kwestie al op

een leeftijd dat je niet meer begint aan hardlopen, maar liever gaat wande-

len of fietsen.

Dames en heren, vertel mij vooral of ik hier gelijk in heb!

Over medische zaken durf ik niet veel te roepen, maar ik kan me voorstellen

dat het gebrek aan sportbeoefening bij de (nu) oudere dames ertoe leidt dat

zij inderdaad eerder een rollator nodig hebben dan hun mannelijke leeftijds-

genoten. Is er misschien een dokter in de zaal die hier iets zinnigs over kan

zeggen?

Mijn conclusie is dat er momenteel inderdaad relatief weinig oudere hardlo-

pende vrouwen zijn, maar tegen de tijd dat de vraagstelster en ik die leeftijd

bereiken hoop ik dat wij ons in een meer gemengd gezelschap bevinden.

Als iemand hier meer over weet, reageer dan vooral naar

‘clubblad @gach.nl’ of:

Saskia Bons

Saskia007@gmail.com

BESTE
LEZERS

Er moet mij toch iets van het hart

over wat ik in het clubblad

gelezen heb over het omgaan

met dieren, honden in dit geval,

van Mw. Bons.

Ik kan er met de pet niet bij dat de

ego´s van lopers dusdanig groot zijn

dat een hond die nieuwsgierig is,

voor mijn part belangstellend,

geen geduld hebben om dat beestje

te ontwijken of het juist aandacht te

geven waardoor het zich

begrepen voelt.

Er lopen zoveel milieu vriendelijke

types rond bij de club die geen

begrip zouden hebben voor een

hond die uitgelaten wordt en schrikt

van een horde dravende .......

ja, hoe ziet een hond ons? Afijn U

begrijpt het wel, hoop ik, de beeld-

spraak roept bij mij wel extreme

beelden op. Ik hoop dat men geen

aanstoot neemt aan “mijn” denk-

beelden.

Dezelfde schrijver van het stukje

hierboven wil ik je ook even

meenemen naar de parkeerplaats

bij het clubhuis, ja inderdaad het

clubhuis, waar om de haverklap het

zwerfvuil aan de orde van

de dag ligt.

Je kan niet met je ogen knipperen

of het ligt weer vol. Ik ben op de

Maandag morgen bezig geweest

om het daar een beetje

schoon te krijgen.

Nu weet ik niet of het tijdelijk is

door de “verbouwing van het weg”

of door het ROC aan de linkerzijde?

In ieder geval let op uw afval.

Daniel van Zaalen
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Pats! Er was geen twijfel mogelijk, ik lag op de grond.

Na anderhalf uur hollen met de haven in zicht gebeurde

het. De hond besloot dat hij nog niet hard en lang

genoeg gelopen had en ging achter een ree aan.

In een poging om hem tot andere gedachten te brengen

miste ik een boomstronk. Mijn linkerknie ving me op

maar is daar niet voor gebouwd.

Met heimwee dacht ik terug aan het Franse asfalt.

Vier weken lang zonder stronken, paaltjes, kuilen en

ander obstakels die nu vaak verborgen liggen onder een

prachtig gekleurd bladerendek.

Het is als het verhaal van sommige vrouwen in blijde

verwachting die zeggen ‘toen ik ’s ochtends opstond wist

ik dat ik zwanger was’. Ik wist het al nog voor ik opstond:

met die knie is het goed mis.

Daar helpen geen ijskompressen en zalfjes voor.

De hardloopschoenen hebben plaatsgemaakt voor

stevige stappers waar mee gewandeld kan worden.

Niet dat recreatieve gestap dagelijks met de hond, nee,

sportief wandelen in een tempo waarmee je een rustige

dribbelaar bij kunt houden. M’n hond weet niet wat

hem overkomt.

Na een week dacht ik weer een dribbelpoging te kunnen

wagen, maar dat werd al bij de eerste stap afgestraft.

Drie weken hardloopverbod zei mijn knieënknijper, en

dan heel langzaam weer van start gaan. Ik besloot op

donderdagochtend mee te gaan met de wandelgroep

die tegelijk met de twee hardloopgroepen van start

gaat. Daar sta je dan aan de rand van het bos.

Iedereen vol medeleven, maar je ziet je hardloopmaatjes

met pijn in je hart vertrekken. Waarom is hardlopen

toch zo heel anders dan wandelen?

Ik wandel nu voor de vierde week mee en ik moet zeg-

gen: het is heerlijk. Het looptempo ligt hoog: je voelt

het in je spieren maar niet in je longen. Het is een hecht

groepje waar lief en leed wordt gedeeld, nieuwelingen

worden omarmd en er is oog voor de omgeving.

Sommigen hopen ooit weer te gaan hardlopen, enkelen

doen het ernaast omdat het zo prettig is, en er zijn

wandelaars die het allerliefst willen blijven wandelen.

Ik hoor tot de eerste groep en mag weer minuten lang

aan een stuk hardlopen. Om de dag een paar minuutjes

er bij. Ooit komt de dag dat ik weer een half uur achter

elkaar mag hollen. Tot die tijd blijf ik de wandelaars

trouw. Want wandelen met je club is anders dan

wandelen met je hond. En niet alleen om die lekkere

kop koffie met koek na afloop.

Carla van Lingen.

Vrouw
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ZOU DE
GOEDE SINT
WEL
KOMEN?
Zoals elk jaar gebruikelijk is bij de

GAC wilden we Sinterklaas weer

uitnodigen met zijn Pieten om de

Sinterklaasloop op te komen

luisteren. Echter....zijn boekings-

piet deed erg moeilijk.

Sinterklaas voelde zich niet zo lekker,

Sinterklaas voelde zich erg moe,

Sinterklaas was wat overwerkt.

Hij had er een beetje genoeg van.

Al die kinderen die tegenwoordig

om I-pods, Nintendo’s, gemotori-

seerde T-Rex Spinosaurus, Poeh’s

Rollende Boomhuis, een Lightning

McQueen of een Smart Trike of

weet hij veel wat vragen. Hij snapt

er niets meer van, waar is de tijd

van bromtollen, een pop met vlech-

ten in het haar, twee kaatsenballen

in een net. Sinterklaas heeft waar-

schijnlijk een Burn-Out en Piet kon

me niet toezeggen dat Sinterklaas

zou kunnen komen.

Hij zou 1 december wel vast voor

ons reserveren maar beloven kon hij

niets. Volgens Piet was Sinterklaas

hard aan vakantie toe, dat zou hij

hem in ieder geval adviseren, maar

of Sinterklaas op zijn wijze raad zat

te wachten????

De RSC wil in ieder geval wel de

Sinterklaasloop organiseren zoals

gebruikelijk op het Sinterklaas-

weitje achter Boschoord.

Een, twee, drie of vier rondjes van

2.5 km. Inlopen om 9 uur vanaf

het clubhuis, rond 9.15 de warming-

up en rond 9.30 het startschot.

Bovendien wordt bij deze loop

zoals gebruikelijk de basisgroep

verwelkomt en doen zij hun eer-

ste loopje bij de GAC.

Er is geen reguliere training en wij

verwachten alle recratielopers.

De Recreatiesport Commissie

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

Activiteiten schema 2007

1 december Sinterklaasloop

15 december Kerstdiner - 26 december Kersttraining

Activiteiten schema 2008

februari Start Basisgroep - 18 februari RSC Jaarvergadering

29 maart Lenteloop - 21 juni Wasmeerloop

september Start Basisgroep - 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 6563420
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WAT ZIJN ZE MOOI !
HET IS IEDEREEN NATUURLIJK OPGEVALLEN HOE MOOI ONZE TRAINERS EN TRAINSTERS ER TEGENWOORDIG BIJLOPEN.
OVER DE VORIGE SETS WERD REGELMATIG GEMOPPERD, ZAT NIET LEKKER, TE WARM, TE DONKER, GEEN GAC-KLEUR.
DEZE NIEUWE KLEDING, GESPONSORD DOOR NIKE, IS VOOR DE HEREN IN GAC-BLAUW EN VOOR DE DAMES IN EEN

MOOIE PETROL-KLEUR. HOPENLIJK HEBBEN WE HET NU EEN GROOT DEEL VAN DE

TRAINERS NAAR DE ZIN KUNNEN MAKEN, DE DAMES MOETEN MISSCHIEN NOG EVEN WENNEN AAN DE NIEUWE,
NAUWERE SNIT, MAAR WIJ ZELF ZIJN ZEER TEVREDEN.

WE HOPEN DAT DE TRAINERS ER MET VEEL TRAINERSPLEZIER IN ZULLEN LOPEN EN MISSCHIEN IS HET VOOR “GEWONE”
LOPERS EEN STIMULANS OM DE TRAINERSCURSUS TE VOLGEN

NAMENS DE RSC, HANNIE VAN DER KROON EN ALJA MEIJER
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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

TRAINERS - PORTRET

Trainer van groep:

Stijggroep B/C op dinsdagavond

samen met Dick Slootbeek en Bert

Gasenbeek, op zaterdag een C-

groep met Els Elebaas en momen-

teel geef ik training aan de basis-

groep, ontzettend leuk om te doen,

weer helemaal van voor af aan.

Achternaam:

Meijer

Voornamen (voluit):

Ronaldus Leonardus

Roepnaam:

Ron

Bijnaam:

geen

Leeftijd:

59 jaar

Burgerlijke staat:

gehuwd

Kinderen:

2 (Sander en Joske + aanhang)

Huisdier(en):

niet meer

Familie van:

de bekene Hans, Fred, Ruud, Hetty,

Loes en Madelein (kortom mijn

broertjes en zusjes)

GAC-lid sinds:

september 1992

Trainer sinds:

februari 2000

Favoriete training:

Korte interval met veel versnellingen

Favoriete route:

Het prachtige stukje bos tussen

Anna’s Hoeve en het Bluk, hier is

alles aanwezig voor een gevarieerde

training, zand, heuvels, bospaden,

fietspaden (wordt me niet altijd in

dank afgenomen, maar na de training

is iedereen altijd tevreden {soort

masochisme denk ik)

Sportvoorbeeld:

heb ik niet, eigenlijk ben ik helemaal

niet zo geïnteresseerd in sport, ik

vind lopen leuk en dat is het.

Grootste atletiek-prestatie:

ik ben niet zo prestatie gericht,

maar ik ben wel blij met mijn tijd op

de halve, (1.54) voor het eerst in

Schoorl gelopen in 1996 en tien jaar

later exact gelijk, dus weinig condi-

tie verlies.

Schoenmaat:

39 (en probeer dan maar eens pas-

sende schoenen te vinden)

Opleiding(en):

Mavo

Beroep:

Grafisch Vormgever

Beroepsambitie(s):

Ik heb sinds een paar jaar een eigen

studio (Start to finish vormgeving)

en wil hier graag nog lang mooie

dingen maken, dat mag zeker door-

gaan na mijn 65ste.

Trots op:

wat wij (Alja, Sander, Joske en ik)

samen bereikt hebben

Hobbies:

beetje klussen, wandelen, lezen, en

veel op vakantie gaan

Lekker:

spruiten

Vies:

Olijven

Drinken:

alles

Eten:

Bourgondisch (Coqc au Vin enzo)

Vakantie:

Frankrijk

Boek:

Publieke werken (Thomas Rozenboom)

Film:

As it is in heaven (een film van Kay

Pollak)

Geheim:

gaat je geen moer aan

Fantasie:

niet echt, ben redelijk nuchter

Levensmotto:

Laat je niet door het leven inhalen,

hou de regie zelf in handen (lukt

niet altijd)
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Ook zo’n spijt dat je er vorig jaar niet bij was?
Kom dan op zaterdag 15 december naar het …

JA, IK KOM OP HET KERST SWINGDINNER OP 15 DECEMBER

EN JA, IK KOM ZONDAGOCHTEND HELPEN OPRUIMEN!

NAAM: GEB.DATUM:

NAAM INTRODUCEE:

EVT. DIEETWENSEN:

HIERBIJ MACHTIG IK DE GAC OM EENMALIG € 20,- / € 40.- AF TE SCHRIJVEN

VAN REKENINGNUMMER:

VAN (NAAM REKENINGHOUDER)

HANDTEKENING: !

KerstSwingdiner
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VOOR ALLE GAC- LEDEN + EVT ÉÉN INTRODUCEE P.P.
KOSTEN: € 20,- PER PERSOON.

VAN 19.00 UUR TOT 01.00 UUR EEN HEERLIJK BUFFET EN
SPETTERENDE OPTREDENS VAN DE BAND

UPDATE!
MELD JE ZO SNEL MOGELIJK AAN WANT VOL = VOL:

• VIA DE WEBSITE WWW.GACH.NL

• OF DOOR INVULLING VAN ONDERSTAAND STROOKJE EN IN TE LEVEREN

BIJ HENRY SWANKHUIZEN, HANNIE VAN DER KROON OF MADELON DE GROOT.
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LOPEN IN DE HERFST…. 
DE HERFSTLOOP
Het was koud, bitter koud.

Ongetwijfeld zullen er meer

koude dagen komen maar deze

eerste kwam (voor mij) als een

verrassing. Ik had het koud toen

ik bij het Cronebos aankwam,

mijn oren deden zeer (bedankt

voor het opwarmen Piet!). Later

in het bos zag ik dat de padde-

stoelen ook hun kopjes al terug-

getrokken hadden onder de zach-

te warme bladeren, er waren er

aanzienlijk minder dan de week

ervoor. Niettemin was het

prachtig weer, het zonnetje

scheen prachtig door de bomen

en deed de herfstkleuren nog

mooier uitkomen. Kortom,

prachtig weer voor de herfstloop!

Na een kort inlooprondje kwamen

we aan bij het Sinterklaasweitje

(alleen onder die naam bekend bij

de grote schare GAC-ers). Eerlijk is

eerlijk, bij aankomst was ik verbaasd

over de geringe opkomst. Vele

bekende gezichten ontbraken. Dit

vind ik altijd jammer, er zijn mensen

druk met de organisatie, zij probe-

ren een leuke traditie in stand te

houden en verdienen de aanmoedi-

ging van een grote opkomst van

hardlopers, sportief wandelaars en

Nordic Walkers. Nou kan je natuur-

lijk iets anders hebben, net op de

dag van de herfstloop, in dat geval

heb ik niets gezegd, maar ik weet

dat er ook mensen zijn die bewust

een ‘normale’ training gehouden

hebben. Dat vind ik jammer, oprecht

jammer. Maar goed, dat is ieders

eigen beslissing. Terug naar de

enthousiaste aanwezigen.

Gewoontegetrouw startten de hard-

lopers ruim een minuut voor de

wandelaars, het startschot weer-

klonk en weg waren ze, voorlopig

zouden we de meesten van hen

niet meer zien.

Toen was het tijd voor onze start,

gedurende een korte tijd liep ik

voorop, nou ja, dat wil zeggen, afge-

zien van Jan de Koning, die zet zijn

turbo aan en is weg. Maar ja, nu

zou ik het ook niet echt wandelen

willen noemen wat hij doet. Een

naam is er niet voor, het is geen

hardlopen (constant contact met de

grond) het is niet sportief wandelen,

de techniek is ook niet vergelijkbaar

met snelwandelen, maar wat is het

dan??? Hoe zouden we dat nou

moeten noemen……. misschien is

‘renwandelen’ een goede bena-

ming, wat vind jij zelf Jan? Enfin,

met de ademhaling van Gerrit en

Marjan in mijn nek deed ik mijn best

de voorste te blijven, dat is echter

vergeefse moeite. Toch bleef de

kopgroep de gehele eerste ronde bij

elkaar, we waren met 6 man, Gerrit

en Marjan natuurlijk, Patrick, die

aardige lange meneer wiens heu-

pen tot mijn schouders komen

(wiens naam ik even kwijt ben,

sorry! Ik noem je even Anton.), die

dappere mevrouw die voor het

eerst met de wandelgroep meeliep

(ook jouw naam ben ik even kwijt

maar wauw, wat een prestatie!!!

Jou noem ik even Corine.) en onder-

getekende. Op 27.40 kwamen we

voor de eerste keer over de finish-

lijn, het ging zo lekker dat we er

toch ook maar een tweede rondje

achteraan gingen doen. Vlak voor de

startlijn gingen de eerste (erg snel-

le) hardlopers ons voorbij, de rest

volgende pas na het 2km paaltje.

Nu gingen Gerrit, Marjan en Anton

pas echt los, en geloof me, als die

los gaan………….. nou, algauw

waren ze uit mijn gezichtsveld ver-

dwenen. Na een goede kilometer

stevende ook Patrick me voorbij.

Versnellen zat er voor mij even niet

in en dus buffelde ik in een gestaag

tempo voort. Achter me bleef ik de

snelle passen van Corine horen en

dat bleef zo tot we na 55.24 minu-

ten onder luid gejuich over de finish-

lijn kwamen. De appel die we daar

uitgereikt kregen was zeer welkom

en na een korte cooling down liepen

we met een tevreden gevoel terug

naar de ingang van het Cronebos.

Zelf vind ik het leuk om zo een paar

keer per jaar even het uiterste uit

jezelf te halen en te kijken wat voor

tijd je kunt lopen.

Voor de organisatie wil ik graag zeg-

gen:”Twee duimen omhoog en ont-

zettend bedankt”!

Yvonne Bles
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LEUKE INTERNETPAGINA’S

Groenehaltes.nl

Bijzondere manier wandelen over de Veluwe, het grootste aaneenge -

sloten natuurgebied in Nederland. U loopt van bushalte naar bushalte.

De bushaltes aan het begin en het eind van de wandeling zijn een 

zogenaamde 'Groene Halte'.

Per bus of auto kunt u naar de door u gekozen Groene Halte reizen.

Daar maakt u een heerlijke, stevige wandeling en u komt vanzelf bij de

volgende Groene Halte uit. Van hieruit keert u, comfortabel met de bus,

terug naar uw verblijf, auto of huis.

U heeft de keuze uit twaalf bijzondere wandelroutes die één voor één

aantrekkelijk en verschillend zijn. 

Een aantal is met elkaar te combineren. 

De twaalf Groene Halte-wandelroutes zijn in een bundel verschenen.

Het boekje is op een speciale manier gebonden. 

Hierdoor is het mogelijk het boekje volledig open te vouwen zonder dat

de rug los laat. Het routeboekje is voor € 12,50 verkrijgbaar bij o.a.

VVV's op de Veluwe, diverse boekhandels en Bever Zwerfsport.

Egmondwandelmarathon.nl

Sfeervol wandel- en Nordic Walking weekend voor jong en oud 

Op zaterdag 26 en zondag 27 januari 2008 vindt de 5e editie van de

Egmond Wandel Marathon plaats. Het sfeervolle evenement, dat tevens

een bijdrage levert aan het Reumafonds, trok in 2007 een record aantal

van 14.014 wandel- en Nordic Walking liefhebbers naar de Noord-

Hollandse kust. Al na vier edities is de Egmond Wandel Marathon met

afstanden over 10 en 21 km uitgegroeid tot een onderscheidend wan-

delfestijn. Een gevarieerd en aantrekkelijk parcours over het Noordzee

strand, door het Noordhollands Duinreservaat en de Schoorlse Duinen,

gratis verzorging met versnaperingen en een Wandel Expo vormen

slechts een greep uit datgene wat je ontmoet tijdens de Egmond

Wandel Marathon. Ook in 2008 staat een aparte Nordic Walking

Tweedaagse op het programma! Online inschrijving is mogelijk t/m 13

januari 2008 of eerder bij het bereiken van de limiet!

MEDE-

DELINGEN

TRAINERS
Sportief wandelen is meer dan

alleen wandelen. 

De houding, een ruime armzwaai

en het goed afwikkelen van de

voeten zijn belangrijke 

onderdelen. Daarnaast is het

regelmatige looptempo ook van

groot belang. 

Hieronder zijn de snelheden aange-

geven die het onderscheidt op

niveau aangeven tussen de 

verschillende wandelgroepen. 

De trainers zullen zoveel als 

mogelijk dit niveau wekelijks 

aanhouden. Om het niveau van de

deelnemers te kunnen vaststellen

organiseren we regelmatig een

looptest in het Cronebos op het

Martin Hoekparcours, een rondje

van exact 2 km. 

Tijdens de wekelijkse trainingen 

zullen in alle groepen wisselende

oefeningen worden gegeven om 

de conditie en de techniek te 

verbeteren. 

Groep A 

loopt met een gemiddelde snelheid

van 5.0 km en maximaal 6,0 km/uur

Groep B 

loopt met een gemiddelde snelheid

van 5.5 km en maximaal 6,5 km/uur

Groep C 

loopt met een gemiddelde snelheid

van 6.0 km en maximaal 7.0 km/uur

Groep D loopt met een gemiddelde

snelheid van 6.5 km en maximaal

7,5 km/uur

Andries Fürster
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De week van 6-13 oktober was

De Week van de Trainer.

Helaas liep dit wat samen met de

week van de democratie,

waardoor het onderwerp "De

Week van de Trainer" zelfs niet bij

Pauw en Witteman aan bod is

geweest.

Jammer, maar wellicht een andere

keer. Ook in ons eigen clubblad

was slechts een kleine aankondi-

ging van De Week van de Trainer

weggestopt, rechts onderaan.

Wat heb jij gedaan ik het kader van

De Week van de Trainer? De week

was zelfs georganiseerd met een

dag extra, waardoor er twee zater -

dagen in vielen, om jou een extra

kans te geven iets voor jouw trainer

te doen. En ..... wat heb je gedaan?

Ik denk niets, waarschijnlijk met het

excuus dat je niet wist dat het “De

week van de Trainer” was. 

Wist je wel dat het de week van de

democratie was? Wat heb je daar

mee gedaan? Zeker ook niets?

Maar dat wist je wel, toch? Maar

daar geldt nog als excuus dat alleen

de stembussen in Utrecht open

waren om een burgemeester te kie-

zen, en zelfs daar kwam maar 9,86

procent van de kiezers opdraven.

Verder viel er weinig te doen in de

week van de democratie. Maar voor

jouw trainer had je in De week van

de Trainer best iets kunnen doen.

Realiseer je je wel wat jouw trainer

voor jou betekent? Zij staat er altijd,

hij ook, en zelfs als JIJ een keer

geen zin hebt dan staat de trainer er

wel. Route uitgeraderd op de kaart,

programma gemaakt, warming-up

bedacht - en echt niet met de

gedachte aan een applausje nadien -

de cooling-down voorbereid.

Dankbaar werk, waarbij één keertje

8 dagen De Week van de Trainer

echt niet te veel of overdreven is. 

Realiseer je je wel dat er niet

gelopen, gewandeld en genordicd

kan worden zonder trainer? Is het

wel zo gewoon dat er steeds weer

een trainer klaar staat om jou tegen

nul vergoeding geheel vrijwillig door

het bos te sleuren? Nou ja, een shir-

tje-truitje-broekje-jasje kan er van de

club dan nog wel af, maar verder

wordt de trainer eigenlijk vooral

geïnspireerd door al die enthousia-

DE WEEK VAN DE TRAINER

stelingen die gewoon lekker komen

lopen. Jij dus. Maar als die trainer er

nu eens niet was, wat dan? Waar

moet je dan heen? Moet je dan juist

een duurloop doen of toch een trap-

petje met 8 minuten in- en uit-

lopen? Daar hou jij je zeker nooit

mee bezig? 

Wordt het niet eens tijd dat jij gaat

nadenken of jij ook niet trainer moet

worden? Die trainer van jou blijft het

ook niet eeuwig doen, en zal eens

worden bijgezet in de rij van ex-trai-

ners. Daarom wordt het hoog tijd

dat jij je nu gaat opgeven voor de

trainerscursus. De opmaat voor een

leuke vrijwilligersbaan bij de GAC,

waarbij je alleen maar dankbare en

enthousiaste lopers met je mee-

neemt, waaruit jij dan weer lopers

kunt aansporen zich op te geven

voor de trainerscursus, want ook jij

kan toch niet voor altijd trainer zijn?

Doe het nu en geef je op voor de

trainerscursus middels een berichtje

aan splinter07@planet.nl of bel met

Bea Splinter 035- 6915632. 

En wat heb ik dan gedaan voor

MIJN trainer ter gelegenheid van

De Week van de Trainer? Nou, ik

niet alleen maar ONZE groep heeft

ONZE trainer mee uit eten genomen,

en WIJ hebben hem - onze trainer is

een hij, maar had ook een zij kunnen

zijn - vrij gehouden. Verder heb ik

hem in de week van de trainer

spontaan NA de training een PALM

biertje in de hand gedrukt, wat wel

in de smaak viel. Verder mag je best

wel wat liever voor de trainer zijn, je

minder met de route bemoeien,

luisteren als de trainer wat heeft te

vertellen en wees eens stil bij de

warming-up en de cooling-down......

Straks, als jij ook trainer bent, dan

weet je dat De Week van de Trainer

er ook voor jou is!

André Verweij, ex-trainer,

andreverweij@hotmail.com
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LOOP
BOEK

HOEK
5
De man die sneller praat dan zijn

schaduw heeft nu een echt hard-

loopboek geschreven. Een heerlijk

dik boek is het geworden. 

Ik had gedacht dat de titel zou

zijn ‘Altijd harder’, of ’Altijd snel-

ler’, maar het is ‘Altijd verder’

geworden

Dolf Jansen is een fenomeen.

Cabaretier, radioman, brildrager,

televisie-presentator, haarverver,

standup-comedian, maar eigenlijk

zijn dat allemaal bijbaantjes. 

Dolf is in de eerste plaats hardloper.

Geboren in 1963, 61 kilo, rusthart-

slag 38, 115.000 kilometer hard-

lopen op de teller. Al tweederde van

z’n leven rent hij en de hoogtepunten

uit die achtentwintig jaar zijn nu

beschreven en gedrukt. Ik heb het

boek pas een paar dagen en ben

nog niet verder gekomen dan bladzij

55 (van de 366). Toch roep ik het

iedere loper toe: “Kopen!” Of zet

het gauw op je verlanglijstjes voor

de decemberkadodagen. 

Dit is geen leerboek, je komt er geen

schema in tegen en ook weinig tips

die je sneller zullen doen lopen.

Waarschijnlijk is het ook geen litera-

tuur met een hoofdletter L, maar wel

een verademing op mijn sportboeken-

plankje. Er mag in Dolfland gelachen

worden over rennen en over de

omstandigheden die elke atleet her-

kent: “Ooit is er een architect geweest

die een kleedkamer annex doucheruimte

ontwierp, voor amateursporters, en dat

ontwerp is op alle sportparken van

Nederland toegepast. Tussen 1965 en

1990, denk ik zo. En die architect had

niet echt zin, die dag, of ruzie met zijn

vrouw, of beide. Een paar ruwhouten

banken, kleine raampjes bijna op pla-

fondhoogte, lelijke metalen haken die

kort na oplevering deels afbraken, koude

tegels die perfect bij die haken passen,

doucheputjes die net niet op het diepste

punt van de douches geplaatst zijn, het

ontwerp is perfect in zijn Oost-

Duitsigheid. Geen greintje schoonheid,

MAAR HET DOET HET TOCH” (* )

Ik ga gewoon nog wat citeren: 

“Een atletiekvereniging, of een

loopgroep, laat je samen lopen,

zorgt er soms voor dát je gaat

lopen, geeft je steun en tegenstand,

en de lol van samen dat noodweer

doorstaan, of de start van het

Bosloopje helemaal niet kunnen vin-

den, terwijl het startschot toch echt

over 27 minuten gaat weerklinken.

(´Hè, er staat hier toch echt: “Bij de

bosrand rechtsaf, en dan na ruim

een kilometer links de parkeerplaats

oprijden.” Maar als je het mij vraagt

rijden wij met onze afgetrainde

lichamen al zeker drie kwartier door

dit onwaarschijnlijke bos, heb ik al

zeker een uur geen bosrand meer

gezien en zou het mij niks verbazen

als we zo direct in het Duits de weg

terug naar huis moeten vragen.´J,

dank je Dolf, het is maar goed dat

ze straks de route met pijltjes en lin-

ten aangeven, anders zou jij echt

nooit de finish bereiken!´´De

finish…. De finish, je bedoelt van

die bosloop die over 24 minuten

start, maar waarvan de start voor-

alsnog volledig buiten ons gezichts-

veld blijft…die finish?’ En zo verder

enzovoorts, maar altijd lol samen.)

Je deelt pijn en succes en plezier

en je handdoek en de achterbank

van de auto. Je doet het samen.”

Het is gewoon een leuk boek. 

En het scheelt ongetwijfeld dat ik

Dolf  ken, dat maakt het nog lekker-

der lezen. Maar half Nederland kent

Dolf minstens een beetje. Denk dat

magere koppie erbij (hij omschrijft

zichzelf wel eens als wandelend

kadaver) en dat borstelkapsel en die

altijd opvallende brillen. Dan hoor je

de teksten met mitrailleursnelheid.

Dan wordt het nog leuker. 

Ik stop met schrijven en ga gewoon

verder lezen bij pagina 56. 

Joost Huijsing

Titel: Altijd Verder

Auteur: Dolf Jansen

Uitgever: Thomas Rap

ISBN: 9060056653

Prijs: € 18,90

(* ) Ik durf dit rustig op te schrijven,

zelfs als ik weet dat de kans bestaat

dat GAC-architect Ernst Kasanmoen-

talib het misschien ook leest. 

Onze GAC-kleedruimtes zijn immers

ver na de door Dolf beschreven 

periode verbouwd. Ook voorzitter

Ruud kan hier niet door op z´n

tenen getrapt zijn.

LECLERCQ LOOPT 
GOEDE MARATHON
Matthieu Leclercq van de Gooise Atletiek Club heeft zondag in Amsterdam

een goede marathon gelopen. De Hilversummer kwam tot een tijd van

2.40.59, na een zeer vlak gelopen race. Leclercq was aanvankelijk niet van

plan om deel te nemen aan de marathon, maar ging toch van start zonder

specifieke voorbereiding. Een verbetering van zijn PR uit 2006 (2.34.37) zat

er dan ook niet in.

De Hilversumse Karen Gui kwam bij de dames tot een keurige tijd van

3.06.24.
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kan nog wel een keer (zie Remko’s verhaal verder in

dit clubblad)

Zondag 25 november

2e Bosloopcompetitie 2007 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 orga-

nisatie 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 2 december

Olympisch Stadionloop

Amsterdam

Website: www.olympischstadionloop.nl

Afstanden: 5 km en 10 km 12.15 uur

Zoals de naam doet vermoeden start deze loop in het

Stadion, vervolgens wordt een uitstapje naar de bos-

baan gemaakt en via gedeeltelijk onverharde padden

weer terug naar het Stadion. Maakt deel uit van het

Rondje Mokkum.

Zaterdag 15 december

Houtwijkerkerstloop Dronten

Website: www.kerstloopdronten.nl

Afstanden: 5 km, 10 km en 21,1 km 13.00 uur

Voor wie niet in de drukte van de Linschotenloop 

(22 december) wil lopen is dit een ideale loop. 

Het bestaat uit 2 snelle ronden van 10 kilometer, door

Dronten en de polders. 

Zondag 16 december

Wintercup Baarn

Website: www.bav-baarn.nl

Afstanden: 3 km, 5 km 7,5 km en 

10 km 13.30 uur

Een van de oudste wedstrijden in Nederland door de

bossen bij het Bosbad. In totaal bestaat de wedstrijd uit

drie zondagen. Ook nog op 20 januari 2007.

Zaterdag 22 december 

Linschotenloop Linschoten

Website: www.linschotenloop.com

Afstanden: 5km 13.50 uur, 10 km 13.40 uur 

21,1 km 13.30 uur

Het parcours voert via Montfoort en Oudewater weer

terug naar Linschoten.

Maandag 31 december

Sylvestercross Soest

Website: www.sylvestercross.nl

Afstanden: 3, 6 en 9 km.

De bekende cross door de Soestduinse duinen, dit jaar

weer met de (inter)nationale toppers.

Zondag 13 januari 2008

36ste halve Marathon Egmond

Website: www.egmondhalvemarathon.nl

Afstanden: 10 km 10.30 uur en 

21,1 km vanaf 12.35 uur.

De altijd variërende weersomstandigheden bepalen

doorgaans het karakter van deze Nieuwjaarsklassieker.

Het parcours waarin de natuur van enerzijds het

Noordzeestrand en anderzijds het Noord-Hollands

Duinreservaat een grote rol speelt. Het maximum aantal

lopers is 12.500 uur.

Zondag 20 januari 2008

Wintercup Baarn

Website: www.bav-baarn.nl

Afstanden: 3 km, 5 km 7,5 km en 

10 km 13.30 uur

Zie ook 16 december.

Zondag 20 januari 2007

Vondelparkloop Amsterdam

Website: www.rtvnhvondelparkloop.nl

Afstanden: 3,5 km 10:45 uur, 6,8 km 11:15 uur en

10 km 12:30 uur.

Maakt onderdeel uit van het Rondje Mokum. 

Het parcours bestaat uit 1 tot 3 ronden door het

Vondelpark. Bij gladheid mag er niet gestrooid worden

waardoor de loop eventueel geannuleerd kan worden.

Zondag 10 februari 2007

Groet Uit Schoorl Schoorl

Website: www.groetuitschoorl.nl

Afstanden: 5 km 13.45 uur 10 km 14:37 uur 

21 km en 30 km 11.00 uur

De deelnemerslimiet voor dit jaar is vastgesteld op 7500

inschrijvingen. Door een verandering in het programma

en pacours, de 21 km en 30 km zullen gelijktijdig van

start gaan, is de deelnemerslimiet ruimer geworden.

Er is GEEN na inschrijving voor de 5 km, 10 km, 21 km

en 30 km.

LEMKO’S 
LEUZE 
LEUKE 

LOOPJES
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Vorig jaar in mei had ik de planning

en training opgepakt om de mara-

thon te gaan lopen in Amsterdam.

Echter door een ongelukje met de

fiets is dit helaas de mist in gegaan.

Nadat ik in december weer mocht

lopen had ik mij voorgenomen om

dan maar dit jaar een marathon te

gaan lopen.

Begin dit jaar zag ik een folder lig-

gen van Marathons International

met daarin marathons in oa. Berlijn,

Rome, New York, maar ook op

Mallorca en in Beijing. 

In eerste instantie wilde ik in

Amsterdam gaan lopen, maar toen

ik zag dat de marathon van Beijing

op mijn verjaardag was, heb ik

besloten om daar te gaan lopen.

Mede gezien het feit dat er naast

het lopen nog diverse excursies in

het pakket zaten.

Na nog een korte overweging ivm

de kosten heb ik dan uiteindelijk in

het voorjaar de knoop doorgehakt

en geboekt. Na een half jaar 

wachten en voorbereiden ging dan

uiteindelijk 16 oktober om 17.30 uur

de reis van start.

Na een vlucht van ongeveer 9 uur

landden we de volgende dag om 9

uur op het vliegveld van Beijing.

Daar werd gelijk duidelijk dat de ver-

halen over de smog meer dan waar

zijn. Over het vliegveld hangt een

deken van smog (lijkt net mist, maar

het lost niet op) waar de zon niet

doorheen komt. 

Nadat we door douane waren geko-

men, werden we in de busterminal

neergezet. De koffers werden 

vervolgens allemaal in een busje

gegooid en deze ging al naar het

hotel, terwijl wij nog een half uur

hebben moeten wachten (en maar

hopen dat de koffers naar het hotel

gingen). 

De reis naar het hotel duurde onge-

veer een uurtje waarbij de eerste

indrukken van de stad maar gedeel-

telijk doordrongen door het tijdsver-

schil, het was eigenlijk nog maar

03.00 uur ’s nachts. De lucht boven

de stad was gelukkig wel wat 

schoner. Na het inchecken konden

LEMKO’S LEUKE LOOPJE
we dan rond 12.00 uur in de kamer

van het hotel (700 kamers).

Aangezien om 14.00 uur de eerste

excursie begon hadden we korte tijd

om ons op te frissen, te eten en

geld te halen. Op zich wel goed

omdat je gelijk in het ritme komt.

De eerste excursie ging naar het

Vredespaleis waar we 2 uur hebben

rondgelopen en nog niet alles

gezien hebben, zo groot is dat. 

Op deze dag werd ook duidelijk dat

er binnen de groep diverse groepen

waren en dat ik de enige eenling

was. Overdag was dit prima maar

na de excursies ging iedereen een

kant op. Gelukkig bleven er nog wat

mensen in het hotel eten zodat ik

daar niet alleen zat.

De tweede dag zijn we naar de

Chinese Muur gereden en hebben

daar een stuk overgelopen. Het is

een indrukwekkend iets en best 

pittig om over te lopen, eigenlijk

nergens een stukje vlak, veel trap-

pen, steile stukken, treden van 

minimaal 30 treden etc. Doordat het

zover weg was duurde deze excursie

bijna de hele dag. Op de terugweg

zijn we nog even langs het

Olympisch Dorp gereden en konden

we van afstand een blik werpen op

het Olympisch Stadion (vogelnest)

en de andere stadions.

Dag drie zijn we in originele Chinese

wijk (Hutong) geweest, die steeds

meer worden gesloopt en waar

hoogbouw komt, waar we een rond-

leiding kregen zowel lopend als met

een rickshaw. De regering probeert

nu wel een aantal wijken in stand te

houden (voor de toeristen).

Dag 4 was een rustdag met een

kort trainingsloopje. ’s Avonds op

tijd naar bed, omdat we om 6.00

uur ’s morgens in de bus moesten

zitten voor het vertrek naar de start.

Om 5.30 uur ging het ontbijtbuffet

speciaal voor de lopers open, dus

even snel wat eten en dan de bus

in. Rondom het stadion waar de

start was, liep het verkeer al vast.

Gelukking kon de bus het terrein op

en na een korte wandeling waren

we dan bij de start. De dag ervoor

hadden we in het hotel al de start-
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nummers, het t-shirt, en de medaille

ontvangen dus we hoefden niet in

de rij te gaan staan. Uiteindelijk

klonk om 8.15 uur de start van alle

afstanden. Direct vanuit de start

waren de wegen wel breed maar

het was erg druk omdat de halve

marathonlopers die achter ons star-

ten al voorbij kwamen. Pas na een

kilometer of 5 begon er wat ruimte

te komen om goed te kunnen lopen.

De verzorging onderweg was prima,

elke 2.5 kilometer een drankpost

met water en elke 5 kilometer water,

sportdrank en sponzen, geen eten.

Het parcours was niet echt spannend,

lange rechte wegen, wel veel maar

stil publiek langs de kant, wat wel

jammer was. Alleen de Hollanders

hoorde je onderweg (er waren veel

supporters voor de NOC-NSF groep

met de bekende Nederlanders) aan-

moedigingen schreeuwen.

Onderweg veel bijzondere lopers

gezien, mensen op blote voeten,

mensen met grote vlaggen, mensen

die achteruit liepen (12 km per uur),

iemand die al touwtje springend

liep, mensen in spijkerbroek (voor

de halve marathon, omdat de finish

niet in de buurt van de stad lag),

mensen met rugzakken op.

Na een kilometer of 30 begon het

wel zwaar te worden (de bekende

man), mijn geplande schema heb ik

dan ook moeten laten varen maar

uiteindelijk toch binnen de 4 uur

kunnen blijven. Na de finish werd je

direct het stadion (wat bijna leeg

was) uitgestuurd, kreeg je een

handdoek, petje en een lunchpak-

ketje, op zich wel efficiënt zodat er

geen opstoppingen ontstaan.

Na afloop werden we weer terugge-

bracht naar het hotel om een beetje

bij te komen. 

De laatste dag stond er nog een

excursie naar het Plein van de

Hemelse Vrede en de Verboden

Stad. Door de grootte van beide

com-

Hierbij een gedichtje dat ik tegen kwam op de

achterkant van het T-shirt van een loopmaatje.

Mary Langerak

De Hoge Veluweloop

Oh, kudde lopers tot een loze jacht gedoemd

Oh, prooi die daarna winnaar wordt genoemd

U draaft van A naar A, niet eens naar B

Tot spot van moeflon, everzwijn en ree

Geen meter opgeschoten bij de meet

De benen stram en lam terwijl U weet

Dat als Uw dorst naar snelheid is gestild

U altijd nog trager bent dan het traagste wild

Jac. Toes

plexen hebben we veel gelopen,

wat wel lekker was voor de spieren,

al vielen de eerste trappen niet

mee.

Kortom een heel leuke ervaring,

veel gezien en tevreden over mijn

marathon debuut.

Remko Groot
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zondag 28 oktober 2007

Wolfskamerloop Huizen 10 km

William Osinga 42:10

Ineke Klaver 46:42

Patrick van Welzenes 48:23

Loes Terwel 50:23

William Haarmans 57:16

Bettina Kuijer 1:09:00

zondag 21 oktober 2007

1/2 marathon Amsterdam 

21,1 km

Marielle van Laar 1:44:06

Cornelie Peschar 1:44:12

Jan Keurs 1:44:34

Bert de Goede 1:46:29

Arthur Westgeest 1:47:37

Patrick van Welzenes 1:48:18

George de Groot 1:50:26

Teun van Rossum 1:50:28

Gert van Thienen 1:51:02

Theo Galesloot 1:52:17

Marijke van Bokhorst 1:54:31

Bart Majoor 1:56:43

Judith Wolvenne 1:56:48

Karin Wolvenne 1:56:49

Lex Veldkamp 1:57:37

Marlies Bakker 1:57:38

Rick van Brenk 1:58:41

Bert Gasenbeek 1:59:14

Ruud van Bokhorst 1:59:14

Angelique van der Lee 2:00:28

Rob van Croonenborgh 2:05:06

Annemieke Heffels 2:09:17

Jacob Kosman 2:09:52

zondag 21 oktober 2007

5 kilometer Amsterdam 5 km

Rendolf van Hoof 36:53

zondag 21 oktober 2007

Beijing Marathon Beijing 42,2 km

Remko Groot 3:56:17

zondag 21 oktober 2007

Marathon Amsterdam 42,2 km

Nico van der Lee 3:27:48

Bert Akkersdijk 3:57:10

zondag 14 oktober 2007

3/4 Bosmarathon Soest 31,5 km

Frank Aalten 2:46:38

zondag 14 oktober 2007

4 mijl Groningen 6,437 km

Marielle van Laar 29:17

zondag 14 oktober 2007

Bosmarathon Soest 42,2 km

Auke de Schipper 3:46:40

zondag 7 oktober 2007

Fortis singelloop Utrecht 10 km

Monica van Damme 46:42

Bert Gasenbeek 50:18

Ton de Groot 53:37

Angele Lauf 53:37

Elin van Bokhorst 56:27

zondag 4 november 2007

Maple Leaf Hilversum 3 km

1 Ilse Venema 13:36

2 Marleen Sievers 14:05

3 Jelle Jansen 14:06

3 Lydia Slob 14:14

5 Boris Schram 14:38

7 Kirsten van Bokhorst 14:59

8 Marleen Ram 15:00

9 Monique Hennipman 15:01

6 Sven Poelmann 15:21

11 Didi van Catz 15:35

12 Miranda Ram 15:36

15 Sacha Slob 16:54

17 Lotte van Catz 17:49

18 Susan de Boer 18:05

22 Pauline van Catz 19:01

23 Christel Wets 19:08

14 Rendolf van Hoof 47:37

35 Marijke de Boer 58:18

zondag 4 november 2007

Maple Leaf Hilversum 6 km

1 Pieter Mijnhout 12:21

2 Marius Messemaker 14:29

3 Nils van der Weiden 14:35

1 Cornelie Peschar 29:04

7 Rokus van Opstal 31:58

8 Gerie Broek 33:06

12 Paul van Catz 33:55

5 Ria Hofland 34:47

6 Corry Voorn 34:48

10 Joyce Hovius 36:02

12 Brenda Kuiper 38:45

14 Joke van der Klis 38:58

15 Karin de Bruijn 38:59

22 Astrid Bijlsma 41:10

23 Sandra van der Kieft 41:13

27 Ineke Klaver 42:33

33 Loes Terwel 48:32

40 Corine van den Berg 53:52

41 Ester Vijselaar 56:14

42 Nienke Brouwer 56:32

43 Lisette Goud 56:35

LANGE
AFSTAND
R E C R E AT I E

44 Brenda Karssen 56:41

45 Betty de Wit 56:43

46 Lydia Prinsen 59:33

47 Saskia van Dorsselaer 59:40

zondag 4 november 2007

Maple Leaf Hilversum 9 km

7 Joost Fontaine 35:30

14 William Osinga 38:09

21 Auke de Schipper 38:44

24 Bart van Zanten 39:03

26 Laus Bosman 39:08

3 Sandra Dopheide 40:51

39 Sjef Coenen 41:07

5 Marielle van Laar 42:27

61 Willem van Willigenburg

42:51

57 Dick Neppelenbroek 42:54

61 Patrick Hoeben 43:19

63 Arthur Westgeest 43:36

9 Lineke Braspenning 43:47

73 Marcel Dopheide 44:29

75 Fred Jansen 44:37

83 Bert Voorn 45:44

11 Wendy Vet 45:52

12 Raymond Schipper 45:59

88 Fred Mahler 46:52

93 Nico Rijper 47:52

95 Bert Grob 48:03

98 Joost Beerthuizen 48:17

14 Irene Grob 48:25

101 Bob van Manen 48:52

106 Bert Noom 49:03

115 Karel Hulsman 49:51

124 Ton de Groot 51:52

131 John de Bruijn 54:36

134 Lucas Pijfers 58:17

23 Gre Imbos 58:23

140 Bettina Kuijer 1:01:52

zondag 4 november 2007

New York City marathon New

York 42,2 km

Dina Weening 4:03:28

Sta je hier niet bij of klopt je tijd

niet, stuur een briefje naar

Clemens of een mailtje naar uit-

slagen.recreatie@gach.nl
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juni 18 

Vechtloop 

Max Putman 37.41

Sept 2

Maas en Waal Marathon

Krijn Grifioen 3.57.47

Sept 7

Muiderslotloop

Mvet

Max Putman        1e M.Vet 37.09

Marian Mijwaard    2e V.Vet 42.24

Sept 23

Dam tot Dam Loop

Erik Negerman 53.31 53.30

Mathieu Leclercq 56.48

Lauran van Keulen 59.23 59.21

Brigit Krämer          1e V.Vet

1.03.18 1.03.16

Michel Eekhof 1.04.34

Max Putman 1.04.47

Frank Pitstra 1.05.46

Andre Peer 1.09.40

Bert Oosterhuis 1.14.01

Fons Heinink 1.16.29

Rick Vet 1.21.51

Peter Phillipsen 1.26.45

okt 7

Fortis Singelloop Utrecht

Clemens van Wilgenburg.  Msen

40.38 40.35

Don Zagt 41.03 40.57

okt 14

Bosmarathon Soest 

10,5 km 

Casper Bruins 40.11

42,2 km 

Auke de Schipper 3.46.40

okt 15

Marathon Amsterdam

Matthieu Lequercq 2.40.59 2.40.57

Robert v.d. Heuvel 2.52.08 2.51.53

Michel Eekhof 3.04.36 3.03.32

Maurits de Ruiter 3.06.56 3.06.50

Nico van der Lee 3.31.41 3.27.48

René Godlieb 3.41.59 3.39.57

Herman Heskamp 3.59.19 3.52.00

LANGE AFSTAND

W E D S T R I J D
okt 28

Wolfskamerloop

Msen, 10 km

Frank Pitstra 37.07

Remi Bouwmeester 37.12

Michael Kromhout 41.01

M35, 10 km

Richard Clevett, 1e   34.19

Patrick de Vries, 3e 37.26

Rob Schortinghuis 40.55

Wilko de Bruin 40.56

Marc van Veen 50.35

M45, 10 km

Max Putman, 3e 38.04

Andre Peer 39.04

Frans Looijer 39.28

Bert Osterhuis 40.56

M55. 10 km

Peter Philipsen 47.46

V35, 10 km

Margret de Weerd, 2e 44.02

V45, 10 km

Marian Mijwaard, 1e 42.55

wedstrijd lange afstand

Paul van der Zande 

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

Door nog onopgehelderde oor-

zaken, waarnaar wij zeker niet

gaan zoeken, zijn de uitslagen

van de lange afstand wedstrijden

niet in de clubbladen van septem-

ber en oktober gekomen. 

Het heeft dus zeker niet aan Paul

gelegen dat jullie uitslagen niet

zijn vermeld.

Onze excuses hiervoor

namens de redactie

Ron Meijer
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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

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

ATLETIEK MANAGER

Vacature

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

Voorzitter

René van de Kuil 06-18552454 jtcgac@gmail.com

Technische zaken

Peter Koperdraad 06-53166124 peter@koperdraad.nl

Secr/penningmeester

John Dankers 06-20018866 john.dankers@ah.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

Lies Muntslag 035-6838398

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

Dik Zeldenrijk 035-5823212

secretaris

Felix Debets 035-5318264

penningmeester

Ed Bisel 035-6932382

inkoop

Nico van der Lee 035-6211998

Jos Dekker 035-6832568

planning bardienst

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

evenementen

Nora Swankhuizen 035-6563420

SPORT MEDISCHE COMMISSIE

Coördinator

Jaques van Garderen 035-6241370

Fysiotherapeut

Hans Hofman 035-6244914

Sportmasseur

Dik Zeldenrijk 035-5823212

RECREATIESPORT COMMISSIE rsc@gach.nl

Voorzitter

Henry Swankhuizen 035-6563420

Gertjan Reichman 035-6216291
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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

Wim van der Linden 035-6854722

Karin de Bruijn 035-6851153

Els Elenbaas 035-6854026

Joost Fontaine 035-6853906

Jan van Leeuwen 035-6854497

Elly Majoor 035-5310748

Leo Mayer 035-6859909

TRAINERS WEDSTRIJDATLETIEK

Hoofdtrainer - korte afstand en 

veldonderdelen selectie meerkamp meisjes/vrouwen

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

Hoofdtrainer - midden en lange afstand 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 Ton Eijkenboom

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!

smurfen, 2000-2001

José Hilhorst        035 6850975 josehilhorst@kpn-officedsl.nl

meisjes pupillen C - Mini's, 1999-2000

Nelleke Dankers 035 6564511 joh.dankers@planet.nl

jongens pupillen C - Mini's, 1999-2000

Rene van de Kuil 06 18552454 jtcgac@gmail.com

meisjes pupillen B, 1998

Stef de Beer 06 10142665 sdebeer@hetnet.nl

jongens pupillen B, 1998

Nick Davelaar        06 55802006 nick_davelaar@hotmail.com

meisjes pupillen A - 1e jaars, 1997

Bert Grob 035 6242443 ib.grob@tiscali.nl

jongens pupillen A - 1e jaars, 1997

Michiel van Voorthuijsen 035 6244535 michvoort@hotmail.com

meisjes pupillen A - 2e jaars, 1996

Marianne Bruininks 035 6838293 jantje_40@hotmail.com

jongens pupillen A - 2e jaars, 1996

Bob van manen 06 10224293 manen48@xonnet.nl

meisjes junioren D 1e + 2e jaars, 1994-1995

Jan Versteeg 06 51994897 famj.versteeg@tiscali.nl

jongens junioren D 1e + 2e jaars, 1994-1995

Jos Koekoek 035 6563998 J.Koekkoek2@kpnplanet.nl

TRAINERS RECREATIESPORT

Sportief wandelen

Lidy Bakker 035-7724591

Diny de Beer 035-6246050

Andries Furster 035-6857964

Fonnie Haverkort 035-6917406

Wil v. Klooster 035-5311548

Wim van der Linden 035-6854722

Rie van Nigtevecht 035-5826509

Jan Hendrik Reinders 035-6241315

Lia Schipper 035-6245051

Ad Verheul 035-6240781

Patrick Weening 035-6856060

Wandelen

Stien Reumer 035-6916445

Ina Schouten 035-6832564

Hardlopen

Anneke Bakker 035-6219332

Miep van de Berg 035-5820072

Geraldine van Bers 035-5824095

Iwan van Biemen 035-6912047

Hans Bikker 035-6859164

Ed Bisel 035-6932382

Maarten Boelee 035-6247512

Sandra Bos 035-6838601

Marion Boshuis 030-6621000

Laus Bosman 035-5821691

Lineke Braspenning 035-6216291

Gerie Broek 035-6912887

Karin de Bruijn 035-6851153

Ron Buisman 035-6249703

Erik Dalmeijer 034-6213340

Felix Debets 035-5318264

Chris Doornekamp 035-6853419

Chris Driessen 035-6234173

Els Elenbaas 035-6854026

Piet Doorn 035-6910271

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

Fred Jansen 035-6838673

Dennis ’t Jong 035-6856224

Jacquelien Klop 035-6833175

Frits Kok 035-6831831

Hanneke van Kralingen 035-6214282

Evelien Kuijt 033-4321029

Mary Langerak 06-22068395

Dick van der Lee 035-6247667

Jan van Leeuwen 035-6854497

Elly Majoor 035-5310748

Leo Mayer 035-6859909

Ron Meijer 035-6850719

Frans Oomen 035-7722571

Andre Peer 035-6248972

Christine Rietdijk 035-6212237

Erwin de Rijk 035-7724616

Gerard van Rooy 035-6852316

Josine Rusche 035-5382870

Cor van de Schaaf 035-6833062

Anja Schimmel 035-6835525

Elke Schleper 035-7726125

Dick Slootbeek 035-6218063

Bea Splinter 035-6915632

Henry Swankhuizen 035-6563420

Loes Terwel 035-6241315

WilmaTerwel 035-5318264

Trijntje Timmer 035-5821215

Siebe Turksma 035-7721909

Elbert Vastenburg 035-6852277

Fred Verkerk 035-7726150

Joop de Vink 035-6851666

Bep Vleerlaag 033-4802402

Jan Vonk  035-5821546

Truus v.d. Vooren 035-6289202

Yvonne v.d. Voort 035-6218437

Sylvia Vos 035-6836889

Wil v.d.Water 035-6213804`

Paul de Wijs 035-6851800

Gert Wingelaar 035-6856122

Clemens van Wilgenburg 

035-6858072

UITSLAGEN VOOR CLUBBLAD 

EN INTERNET

jeugdatletiek

Clemens v. Wilgenburg 035-6858072

uitslagen.jeugd@gach.nl

recreatiesport

Clemens v.Wilgenburg 035-6858072

uitslagen.recreatie@gach.nl

wedstrijdatletiek - website

Marc van Veen                

uitslagen.wedstrijd@gach.nl

wedstrijd lange afstand

Paul van der Zande 

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

juniorenA/B, senioren en 

veteranen - clubblad

Ilona Mulder 

a.anten@versatel.nl

uitslagen voor pers/media

Arjen Kuper 06-21888741

uitslagen.wedstrijd@gach.nl

Telefoon Clubhuis: 035-6856380
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Sinterklaasfeest
Beste jeugdatleten,

Op zaterdag 01 december komt Sinterklaas op bezoek bij de Gooise Atletiek 

Club. Wij nodigen jullie allemaal uit om aanwezig te zijn bij dit sportieve en 

gezellige Sinterklaasfeest.

Het feest begint buiten op de baan met een sportieve meerkamp in 

Sinterklaasstijl. Ondertussen wachten wij vol spanning op Sinterklaas en zijn 

Pieten.... Misschien mag jij bij de Sint komen, of halen de Pieten grapjes 

met je uit. Er zal voldoende snoep, eten en drinken zijn om de magen te vullen, 

en voor iedereen hebben de Pieten wat in de zak zitten. 

Start Sinterklaasfeest 15.00 uur bij het clubhuis van de GAC

Einde Sinterklaasfeest uiterlijk 18.00 uur

Kledingadvies Trainingspak (warme makkelijke kleding)

Geef je allemaal op! Tot zaterdag 01 december.

Jullie trainers

Beste ouders/verzorgers,

U bent zelf vanaf 17.00 uur welkom in het clubhuis om het feest bij te wonen.

Let op: er is die zaterdagochtend géén training voor de mini's en pupillen.

Graag de volgende strook vóór zaterdag 24 november inleveren bij de trainer 

van uw kind i.v.m. de inkoop van diverse niet nader te noemen voorwerpen 

door Sinterklaas.

Hierbij geven wij op voor het Sinterklaasfeest van 02 december 2006:

Voor- en achternaam Geboortejaar 

Ouder/verzorger is bereid mee te helpen met de organisatie: ja nee

Indien ja, uw telefoonnummer

Wij nemen vooraf contact op als we gebruik maken van uw aanbod. 

Hebt u nog informatie over uw kind, die nog niet in het bezit is van Sinterklaas, 

maar waar hij wel zijn voordeel mee kan doen, vult u die dan a.u.b. hier onder in.

1 DECEMBER 2007  
VOOR ALLE SMURFEN, MINI'S EN 
PUPILLEN B-C-A1

!



24

INFORMATIE GAC
JEUGDATLETIEK

Voor actuele gegevens met betrekking tot: 

• jeugdactiviteiten - kalender

• trainingstijden

• jeugdtrainer gegevens

• wedstrijdverslagen

• inschrijfbriefjes

• chronologen

SURF NAAR: 

WWW.GACH.NL/JEUGD

JEUGDBESTUUR

Voorzitter Rene van de Kuil 06 18552454 jtcgac@gmail.com

Technische zaken Peter Koperdraad 06 53166124 peter@koperdraad.nl

Secretaris / Penningmeester John Dankers 06 20018866 john.dankers@ah.nl 

HOOFDTRAINERS JEUGD

trainingsgroep geboortejaar

smurfen 2001 - 2000 José Hilhorst 035 6850975 josehilhorst@kpn-officedsl.nl

meiden pupillen C - Mini's 1999 - 2000 Nelleke Dankers 035 6564511 joh.dankers@planet.nl 

jongens pupillen C - Mini's 1999 - 2000 Rene van de Kuil 06 18552454 jtcgac@gmail.com

meiden pupillen B 1998 Stef de Beer 06 10142665 sdebeer@hetnet.nl

jongens pupillen B 1998 Nick Davelaar 06 55802006 nick_davelaar@hotmail.com

meiden pupillen A - 1e jaars 1997 Bert Grob 035 6242443 ib.grob@tiscali.nl

jongens pupillen A - 1e jaars 1997 Michiel van Voorthuijsen 035 6244535 michvoort@hotmail.com

meiden pupillen A - 2e jaars 1996 Marianne Bruininks 035 6838293 jantje_40@hotmail.com

jongens pupillen A - 2e jaars 1996 Bob van Manen 06 46294330 manen48@zonnet.nl

meiden junioren D 1e + 2e jaars 1995 - 1994 Jan Versteeg 06 51994897 famj.versteeg@tiscali.nl

jongens junioren D 1e + 2e jaars 1995 - 1994 Jos Koekoek 035 6563998 j.koekkoek2@kpnplanet.nl

GAC JEUGDACTIVITEITEN KALENDER 2007/8

dag datum omschrijving voor wie opmerkingen

za 24-nov KNAU crosscompetitie, 1e wedstrijd, allen jeugd geen training

Clytoneus - Woerden

za 27-okt (B)CD junioren kamp (B)CD-junioren geen training: CD junioren

zo 4-nov clubkampioenschap cross, Anna's Hoeve- allen

za 1-dec GAC Sinterklaasloop recreanten, pupillen jeugd geen training

A-2e jaars, CD-junioren

za 1-dec GAC Sinterklaasfeest smurfen, mini's, jeugd geen training

CBA1-pupillen

za 22-dec za 22-12 tot zo 06-01 kerst vakantie allen jeugd geen training

za 19-jan KNAU crosscompetitie, 2e wedstrijd allen jeugd geen training

Altis - Amersfoort

za 16-feb KNAU crosscompetitie, 3e wedstrijd allen jeugd geen training

Pijnenburg - Soest

za 23-feb za 23-02 t/m zo 02-03 voorjaarsvakantie allen jeugd geen training

za 15-mrt KNAU crosscompetitie, FINALE selectie jeugd geen training

Pijnenburg - Soest
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CONTACTPERSONEN JEUGDAFDELING
naam telefoon email functie

John Dankers 06 20018866 john.dankers@ah.nl coordinatie jeugd

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

hoofdtrainer van geboortejaar

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 Jongens-Meisjes mini's 2000-2001

en pupillen C

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 46294330 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

november

17 Lisa Baas

17 Jochem Franken

17 Anouska Hagedoorn

18 Kep van der Weijden

18 Barbara Bakker

19 Marieke van der Laan

22 Cas van Dongen

23 Esme Calis

23 Luc Weytingh

24 Max Bakker

30 Jonathan van Daalen

30 Jan Eggenkamp

december

1 Jort Boxelaar

1 Sacha Slob

5 Menno Haas

6 Dennis Hulsebos

8 Tim van Beers

9 Anne van den Beld

11 Jop de Jong

13 Jorik Slob

13 Bo de Beer

14 Berit Kramer

14 Max Welling

15 Yari van der Linden

15 Pim Borninkhof

UITSLAGEN
4-11-2007 Maple Leaf Hilversum 

J D 1eJ 1700 meter

9 Bart van Manen 7,02.0

13 Lars Besselaar 7,18.0

14 Steven Mijnhout 7,20.0

15 Guus Lutz 7,21.0

17 Roman Monte 7,24.0

21 Sam Boom 7,40.0

22 Arjen Mulders 7,45.0

24 Jasper Hewitt 7,49.0

31 Leon Peschar 7,58.0

36 Mick Hoeben 8,16.0

41 Mark Aalmoes 9,03.0

J D 2eJ 1700 meter

2 Boy van den Berg 6,36.0

3 Stan Lutz 6,40.0

mini pup 1700 meter

45 Boyke Baeten 9,16.0

J pup A 1eJ 1700 meter

26 Ries Lutz 7,50.0

pup A 2eJ 1700 meter

28 Jelte ter Braake 7,51.0

29 Robin de Graaff 7,53.0

30 Jorik Slob 7,55.0

32 Steijn Bakker 8,05.0

J pup B 1700 meter

20 Berend-Jan Koster 7,38.0

33 Siebe Heuperman 8,06.0

46 Laurens van Loenen 9,19.0

J pup C 1700 meter

37 Stephan Kok 8,24.0

50 Pierre Richard van Willigenburg

10,06.0

M C 3400 meter

1 Jip Vastenburg 13,17.0

M D 1eJ 1700 meter

12 Cista-Roosje Rombout 7,45.0

13 Veere Wienese 7,52.0

14 Jessy Boekraad 7,56.0

15 Tess van den Berg 7,56.0

17 Lizz Prins 8,00.0

M D 2eJ 1700 meter

2 Jessie Homminga 6,53.0

6 Anne Witteveen 7,22.0

9 Willemijn Cnossen 7,36.0

mini pup 1700 meter

10 Tessa Witteveen 7,36.0

20 Otte Wienese 8,25.0

M pup A 1eJ 1700 meter

8 Daphne Bakker 7,26.0

28 Lauren Besselaar 8,58.0

M pup A 2eJ 1700 meter

16 Leonie Grob 7,57.0

18 Jeltje Heuperman 8,01.0

19 Berit Kramer 8,16.0

22 Emma van Leest 8,26.0

M pup B 1700 meter

11 Dille Wienese 7,44.0

29 Carlijn Smallenburg 9,12.0

33 Francien Coppens 10,21.0

M smurf 1700 meter

35 Margriet Hilhorst 10,39.0

!jarigen
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Meisjes Pupillen C 

4x40m

OUD 28.5  sec. 06-06-93 Lelystad

Afke Bouten, Christine Bos, Carolien van't Klooster en Michelle Spaan

NIEUW 27.55e  sec. 22-09-07 Almere

Robin Loos, Luna van der Pas , Dille Wienese en Vera Verboom

Meisjes Pupillen B 

40/bal/hoog

OUD Melanie Versteeg (6.92 - 21.30 - 1.05) 1284 pnt. 22-09-01 Almere

NIEUW Dieuwertje Kok   (6.89 - 20.30 - 1.10) 1314 pnt. 22-09-07 Almere

Meisjes D 

1000m

OUD Claudia Lankreyer 3.15.7 min. 19-05-90 Hilversum

NIEUW Jip Vastenburg 3.14.5 min. 14-04-07 Hilversum

NIEUW Jip Vastenburg 3.11.58 min. 02-09-07 Amsterdam

Meisjes C

4x80m

OUD 40.55 sec. 09-09-06 Etten Leur

Heleen Gorris, Jetske Touw,Melanie Versteeg en Melia de Wit

NIEUW 40.04e sec. 16-06-07 Purmerend

Anne v.d.Booren, Heleen Gorris, Myrte Gorris en Melanie Versteeg 

80m

OUD Anouska den Uyl 10.2   sec. 24-08-86 Amsterdam

Sanne Linders 10.2   sec. 23-05-93 Beverwijk

NIEUW Heleen Gorris 10.43 sec. 16-06-07 Purmerend

150m 

OUD Liesbeth Mulder 19.3   sec. 17-06-89 Huizen

NIEUW Heleen Gorris 19.2   sec. 14-04-07 Hilversum

NIEUW Heleen Gorris 19.37 sec. 27-05-07 Amstelveen

Ver

OUD Rhoda Hage 5.39  m. 06-07-88 Huizen

NIEUW Melanie Versteeg 5.42  m. 25-08-07 Amsterdam

Kogel

OUD Melanie Versteeg 10.91 m. 08-10-06 Hilversum

NIEUW Melanie Versteeg 12.13 m. 21-04-07 Beverwijk

NIEUW Melanie Versteeg 12.16 m. 25-08-07 Amsterdam

NIEUW Melanie Versteeg 12.49 m. 07-07-07 Utrecht

NIEUW Melanie Versteeg 12.73 m. 17-08-07 Krommenie

Kogelslingeren

OUD Anselma van Midden 34.25 m. 01-07-06 Bergen op Zoom

NIEUW Anselma van Midden 35.34 m. 10-02-07 Eindhoven

NIEUW Anselma van Midden 38.04 m. 27-04-07 Utrecht

NIEUW Anselma van Midden 38.47 m. 26-08-07 Amsterdam

NIEUW Anselma van Midden 39.73 m. 07-07-07 Utrecht

Jongens C

Ver

OUD Niels de Ruyter 6.22 m. 26-06-99 Hilversum

NIEUW Tom Roetman 6.36 m. 26-07-07 Woerden

Polshoog

OUD Jack Wiersma 2.80  m. -70 Papendal

Dick Slootbeek 2.80  m. 12-08-73 Papendal

NIEUW Rens Krommendijk    3.00  m. 07-10-07 Hilversum

NIEUWE CLUBRECORDS 
OUTDOOR 2007
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Jongens Pupillen A

60m

van Roald Middag 8.5   sec. 26-09-87 Huizen

door Arjen Mulders 8.5   sec. 06-10-07 Hilversum

4x60m

35.02 sec. 14-09-02 Hilversum

van Patrick Platschorre, Alle Koperdraad, Dirk-Jan Graat en Bernd Reichman

35.02 sec. 22-09-07 Almere

door Jasper Hewitt, Mick Hoeben, Bart van Manen en Arjen Mulders

Meisjes Pupillen A Hoog

van Kirsten v.Bokhorst 1.30  m. 29-05-99 Amersfoort

door Tessa v.d. Brakel 1.30  m. 01-10-05 Hilversum

door Chinouk v.d. Kuil 1.30  m. 06-10-07 Hilversum

(dit zijn geen officiële nummers voor de C/D-Jun.)

Meisjes C

100 m

OUD: Heleen Gorris 12.75 sec. 11-06-06 Santpoort

NIEUW: Heleen Gorris 12.73 sec. 07-07-07 Utrecht

200m

OUD: Heleen Gorris 27.6   sec. 16-04-06 Hilversum

NIEUW: Heleen Gorris 26.64 sec. 07-07-07 Utrecht

400m

Anne van de Booren 62.51 10-06-07 Beverwijk

(geen eerdere resultaten bekend) 

4x600m.

8.06.65  sec. 30-09-07 Amstelveen

Lydia Slob, Marloes Steenhuizen, Jip Vastenburg, Ilse Venema

(geen eerdere resultaten bekend

4x800m

10.46.45 min. 30-09-07 Amstelveen

Lydia Slob, Marloes Steenhuizen, Jip Vastenburg en Ilse Venema

(geen eerdere resultaten bekend)

Zw.estafette

OUD 2.28.76 min. 17-09-06 Amstelveen

Heleen Gorris, Jetske Touw, Melanie Versteeg en Melia de Wit

NIEUW 2.25.23 min. 30-09-07 Amstelveen

Anne v.d. Booren, Heleen Gorris, Melanie Versteeg en Melia de 

Wit

Jongens C 4x800 m

OUD 9.15.93 min. 18-09-05 Amstelveen

Peter van Aken, Bastiaan Dekker, Alle Koperdraad en Nick van Tol

NIEUW 9.10.02 min. 30-09-07 Amstelveen

Eduard Grob, Daan Hagestein, Bas Jenster en David Landman

Meisjes D 80m

OUD Myrte Gorris 11.15 sec. 09-09-06 Etten Leur

NIEUW Myrte Gorris 10.97 sec. 16-06-07 Purmerend

Jongens D Polshoog

Thom Jenster 2.20 m. 07-10-07 Hilversum

(geen eerdere resultaten bekend)

Jan van Dijk

EVENARINGEN 
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