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Bram Popkema in actie tijdens de
Cross in Boskoop op 5 november
2016 (foto: Hans Braker)

ALV 23 november
Op 23 november wordt de Algemene
Ledenvergadering georganiseerd.
Op de agenda staan onder andere:
de begroting 2017, een voorstel voor
aanpassing van het contributiehuis en
contributietarieven, een toelichting
op de plannen rond het NK masters,
de uitreiking van het Slingerlandschild
en de benoeming van drie ereleden.
Zet de datum alvast in je agenda! We
hopen je dan te zien!
Het bestuur

Sponsors AV Gouda

Dag papieren clubblad, hallo digitaal clubblad!
Hierbij ontvang je de allereerste editie van het splinternieuwe digitale clubblad van AV Gouda. We hopen dat je het met minstens evenveel plezier zult
lezen. Heb je suggesties of kopij voor het clubblad, laat het ons dan weten:
clubblad@avgouda.nl

Het cross seizoen is weer begonnen
Terwijl de bomen prachtig verkleuren en we kunnen genieten van een tot nu
toe milde en zonnige herfst is ook het cross seizoen weer begonnen. Traditiegetrouw organiseert Boskoop de eerste cross in de regio, gevolgd door
Reeuwijk en op zaterdag 10 december zal de K&S cross in Gouda gehouden
worden. Noteer de datum alvast in je agenda! Dit jaar organiseert AVGouda in
samenwerking met de Brede
School een serie van drie
cross clinics voor kinderen
van basisscholen in Gouda
om ze voor te bereiden op
deelname aan de K&S-cross.
Gonnie Paulides zal deze
clinic geven. Voor meer informatie over de clinic:
pupillen@avgouda.nl
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Sportief wandelen bij AV Gouda
AV Gouda is in oktober met de clinicgroep sportief wandelen gestart. De
groep start iedere maandag om 9.00 uur op de baan van AV Gouda en sluit
om 10.15 uur af met een kopje koffie of thee. Deze groep is dé manier om,
onder deskundige begeleiding, de stap richting sportief wandelen te zetten.
Op laagdrempelige wijze maak je kennis met het sportief wandelen in je
eigen omgeving. Hierbij werken we aan het versterken van je spieren en
(het ontwikkelen van) de meest efficiënte loophouding. Voor de trainingen
verzamelen we op de atletiekbaan van AV Gouda in het Groenhovenpark,
vlak bij de Goudse geluidswal. Tijdens de trainingen wordt er ook aandacht
besteed aan zaken als gezonde voeding, juiste kleding en goed schoeisel. Heb
je interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact met Hayo den Boeft:
tc@avgouda.nl

Grote Clubactie
Ook dit jaar doet AV Gouda weer mee met de Grote Clubactie. Vorig jaar was
de opbrengst ruim € 1.900,=, maar daar willen we dit jaar minimaal € 2.500,=
van maken. En dat moet lukken met jouw hulp! Van de opbrengst gaan we
in ieder geval nieuwe spullen voor de
kantine en nieuw trainingsmateriaal
kopen. Dit jaar verdien je ook een prijs
als je minimaal dan 10 loten verkoopt.
De allerbeste verkoper ontvangt een
speciaal cadeau en een wisselbeker! De
boekjes van de Grote Club actie bij AV
Gouda kunnen tot aanstaande woensdag 23 november worden ingeleverd.
Voor vragen kun je terecht bij Annelies van Dorp:
secretariaat@avgouda.nl of 06 27 28 55 11.

Gratis AV Gouda sponsoren met SponsorKliks
Vanaf nu is het voor iedereen die AV Gouda een warm hart toedraagt mogelijk
om de club GRATIS te sponsoren. Op de website www.avgouda.nl staat rechtsboven een banner van SponsorKliks. Door op deze banner te klikken verschijnt
een overzicht van tientallen webwinkels, waaronder Bol.com, Coolblue en
Zalando. Vul bij het sponsordoel Atletiek Vereniging Gouda in. Je kunt ook
direct naar de website gaan: sponsorkliks.com
Elke aankoop bij een van deze bedrijven via SponsorKliks levert AV Gouda een commissie op, terwijl
je zelf dezelfde prijs betaalt. En doe dit ook als je
de volgende keer iets online te eten wilt bestellen
bijvoorbeeld bij Thuisbezorgd.nl
Voor vragen kun je terecht bij Annelies van Dorp:
secretariaat@avgouda.nl
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Groenhovenloop 2017
Traditiegetrouw vindt op de eerste zondag van februari de Groenhovenloop
plaats. De datum is deze keer 5 februari 2017. Er zijn weer diverse afstanden te
lopen:
10.45 uur
Kidsrun 1500m
• 1e start (M/V geboren 2007-2008)
• 2e start (M/V geboren 2004-2006)
11.15 uur
Kidsrun 400m
• 1e start (V geboren 2011-2013)
• 2e start (M geboren 2011-2013)
• 3e start (M/V geboren 2010)
• 4e start (M/V geboren 2009)
12.00 uur
Halve marathon
12.15 uur
5 km en 10 km
Het parcours van de 5, 10 en halve marathon bestaat uit één ronde, uitgezet in
de polders van het fraaie Groene Hart in de driehoek Gouda, Reeuwijk Dorp en
Bodegraven. Start en finish zijn bij de atletiekbaan van AV Gouda.
De kidsruns vinden plaats op en rondom de atletiekbaan. Kijk voor het laatste
nieuws over de Groenhovenloop op www.avgouda.nl

Clinic

Contract clubkleding met
Spikeshop verlengd
Ook de komende jaren kun je voor al je
clubkleding en natuurlijk ook schoenen en
spikes terecht bij de Spikeshop.
Het adres van de Spikeshop is Jan Tinbergenstraat 27G, 2811 DZ Reeuwijk

AV Gouda biedt ook dit jaar weer een clinic aan om deelnemers voor te bereiden op deze wedstrijd. De ervaren AV Gouda trainers Henk van Zutphen en
Hayo den Boeft verzorgen vanaf vrijdagavond 25 november 2016 wekelijks
een looptraining van 19.30u tot 21.00u.
In de training wordt veel aandacht besteed aan looptechniek en het vergroten
van loopsnelheid. Alhoewel alle deelnemers op hun eigen niveau trainen,
is enige loopervaring wel vereist. Deelnemers ontvangen een persoonlijk
trainingsschema, waarmee ze zich naast de training kunnen voorbereiden op
de Groenhovenloop. De clinic bestaat uit 10 trainingen en vindt plaats op de
accommodatie van AV Gouda, Groenhovenpark 6, Gouda.
De trainingsdata zijn: 25 november, 2, 19, 16 en 23 december, 13, 20 en 27
januari en 3 februari. Op vrijdag 10 februari vindt de laatste ‘terugblik’-training
plaats.
De kosten van de clinic, inclusief inschrijving voor de Groenhovenloop, bedragen 60,-. Na afloop van de trainingen staat er voor de deelnemers een kop
koffie of thee klaar. Inschrijven bij: Cobi de Boer, cobiboer@gmail.com

Bij AV Gouda trainen voor het NK Masters
In het weekend van 9 tot en met 11 juni 2017 organiseert Atletiek Vereniging
Gouda het Nederlands Kampioenschap voor Masters op haar atletiekbaan.
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Van de redactie
Dit is het eerste digitale clubblad van
AV Gouda. Helaas zonder bijdragen van
leden, want die heeft de redactie deze
keer niet ontvangen. Dat kan gebeuren
natuurlijk, maar we blijven het leuk vinden
om ervaringen van atleten plaatsen! Dat
mag in tekst, maar ook in beeld. Stuur je
bijdrage naar clubblad@avgouda.nl
Tekstbijdragen mogen maximaal 250
woorden zijn. Foto’s (minmaal 500 kb)
graag apart erbij leveren.

Verschijningsdata
De redactie streeft ernaar elke maand een
clubblad uit te brengen (met uitzondering
van de zomermaanden). De verschijningsdatum ligt ergens in de laatste week van
de maand.

Colofon
Redactie clubblad
Saskia Sjollema - clubblad@avgouda.nl
Bestuur
Voorzitter: Marleen Verbruggen voorzitter@avgouda.nl
Secretaris: Annelies van Dorp secretariaat@avgouda.nl
Penningmeester: Marian Verhaegh penningmeester@avgouda.nl
Wedstrijdorganisatie: Henk van Zutphen woc@avgouda.nl
Technische Commissie: Hayo den Boeft tc@avgouda.nl
Kijk voor meer contactgegevens op
www.avgouda.nl

Dit is een officieel kampioenschap voor atleten van 35 jaar en ouder, die over
verschillende leeftijdscategorieën met elkaar de strijd aan gaan. AV Gouda is
bijzonder blij dit mooie nationale evenement naar Gouda te hebben gehaald
en biedt haar leden en geïnteresseerde Gouwenaren een voorbereidingstraject naar deze wedstrijd toe.
Vanaf 10 november wordt er op de donderdagavonden vanaf 20.00 uur
wekelijks getraind worden onder leiding van een gediplomeerd trainer ter
voorbereiding op dit kampioenschap. Alle disciplines van de baanatletiek
komen voorbij, waarbij veel aandacht uit zal gaan naar de sprint-, werp- en
springnummers. Voor leden zijn deze extra trainingen gratis, niet-leden kunnen voor € 50 drie maanden deelnemen aan dit traject.
Neem voor meer informatie contact op met Hayo den Boeft: tc@avgouda.nl of
06-22778343. Doe ook mee aan dit prachtige traject met als kers op de taart
een nationaal kampioenschap op onze mooie atletiekbaan in Gouda.

Samenwerking met FysioVisiq voortgezet
Het samenwerkingsverband tussen AV Gouda en fysiotherapiepraktijk
FysioVisiq uit gezondheidscentrum Bloemendaal, dat sinds 2015 bestaat, werd
onlangs verlengd. FysioVisiq zorgt voor de medische ondersteuning die een
sportvereniging als AV Gouda nodig heeft.
Iedere maandag tussen 19.00 – 21.00 uur zit Simon Bliek, fysiotherapeut bij
FysioVisiq, bij de vereniging in de massageruimte voor paramedisch
spreekuur. Tijdens dit spreekuur is iedereen van de vereniging welkom om
langs te komen voor een advies/onderzoek bij blessures. Vanuit een korte
anamnese + onderzoek wordt er een fysiotherapeutische diagnose opgesteld
en wordt er een oordeel gegeven hoe om te gaan met jouw lichamelijke
klacht/blessure. Dit kan bestaan uit advies + oefeningen om zelfstandig aan je
gezondheid te werken, of je krijgt het advies, indien nodig, om een afspraak
te maken bij een fysiotherapeut voor uitgebreid onderzoek en behandeling.
FysioVisiq sponsort onze vereniging, zodat dit kostenvrij is voor leden.
Daarnaast is er ook nog de mogelijkheid om langs te komen voor sportmassage tegen het tarief van 8,50 euro.
Wie is Simon Bliek?
Fysiotherapeut, afgestudeerd aan Hogeschool voor
fysiotherapie THIM van der Laan, tevens al jaren lid
en atleet bij AV Gouda. Door jarenlang zelf ervaring
te hebben met de atletieksport als atleet en als
trainer, heeft hij hierdoor een goede kijk op specifieke atletiek gerelateerde blessures.
Iedereen is vrij om gewoon langs te komen tijdens
het spreekuur, maar dan bestaat er de kans dat er
geen ruimte is op dat moment. U kunt ook van te voren al een afspraak maken
door een e-mail of een bericht te sturen naar Simon: simonbliek@hotmail.com
/ 06-52697310.

Clubblad # 6 verschijnt tussen Kerst en Oud & Nieuw: stuur je
bijdragen voor 19 december naar clubblad@avgouda.nl
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