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Saïd Kanfaoui tijdens het NK Masters
in 2016 aan kop bij de 10 kilometer.
Hij sloot deze race winnend af in de
categorie Mannen 40-44. Hij won ook
de 5 kilometer.

VB-atleten zoeken trainer!
Al eerder stond in het clubblad een
oproep van de VB-atleten van AV Gouda
voor een nieuwe trainer. De nood is hoog,
want de huidige trainers Loes en Frank
kunnen het niet alleen en zoeken dringend versterking. De VB-atleten trainen
elke woensdag van 19.00 tot 20.00 uur.
Daarnaast doen ze mee met een aantal
wedstrijden. Ben je geïnteresseerd en
wil je meer weten? Neem dan contact
op met Frank Dekker via frank.e.dekker@
gmail.com Of nog leuker: kom een keer
langs als ze aan het trainen zijn.

Sponsors AV Gouda

Special NK masters
In het weekend van 9 tot en met 11 juni 2017 organiseert AV Gouda het
Nederlands Kampioenschap atletiek voor Masters. Het is heel bijzonder
dat wij dit grote officiële kampioenschap voor atleten van 35 jaar en ouder
toegewezen hebben gekregen, en nog wel voor drie jaar. We zijn er erg trots
op dat de Atletiekunie zo veel vertrouwen in ons heeft dat we dat mogen
doen. Het organisatiecomité is al maanden bezig met de voorbereiding.
Tot en met het clubblad van eind mei besteden we elke maand aandacht aan
dit bijzondere evenement. Je vindt deze 'special' achteraan in dit clubblad.

Vrijwilligersspeld voor Meindert de Joode
Op vrijdag 10 februari werd het jaarlijkse Goudse Sportgala gehouden in de
Mammoet. Meindert de Joode kreeg de vrijwilligersspeld van de VGSO voor
zijn jarenlange werkzaamheden voor AV Gouda. Meindert is in 1984 bij AV
Gouda gekomen. In 1985 werd het clubhuis gebouwd en Meindert heeft
werkelijk alle tegels in de douches, toiletten en op de vloeren gelegd. Hij en
Aart Broer waren er elke avond na het werk. Ook bij de bouw van het tweede
deel van het clubhuis in 1989 herhaalde deze situatie zich. Avond aan avond
was Meindert er. En steeds geheel belangeloos! In 2012 is Meindert bij de
klusclub gekomen; een waardevolle uitbreiding met deze zeer vakbekwame
timmerman. Toen AV Gouda overwoog om het middenterrein zelf te gaan
maaien, bood hij direct aan dit voor zijn rekening te nemen. Vanaf voorjaar
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2014 maait hij in de zomer minimaal één keer per week. De maaier heeft na
drie jaren al een tellerstand van in totaal ruim honderd uur. Daarnaast moet op
het nieuwe veld handmatig beregend worden. Ook dit neemt Meindert voor
zijn rekening. Tenslotte heeft Meindert de prachtige nieuwe raampartijen gemaakt en werkt hij mee aan het opknappen van de kantine, onder meer door
het verzorgen van het stucwerk. Meindert, van harte gefeliciteerd met deze
welverdiende vrijwilligersspeld!

Verkiezing sportman en sportvrouw 2016
Bij de verkiezing van de sportman en sportvrouw van het jaar hoorden Pascal
van Norden en oud AV Goudalid Femke Pluim tot de
genomineerden. Het publiek was zichtbaar onder
de indruk van de prestaties van ultra-atleet Pascal
van Norden. Zowel Pascal als Femke kregen heel veel
publieksstemmen, maar helaas telden die niet mee en
gingen de titels voor sportvrouw en sportman 2016
naar Joy Stubbe en Ronald Hertog.

Opbrengst Grote Clubactie 2016 voor nieuwe polshoogpalen
Met onder meer de opbrengst van de Grote Clubactie (2.500,-) en een bijdrage
van het Rabobankfonds (1.500,-) heeft AV Gouda nieuwe polshoogpalen gekocht. Hiermee is het begin gemaakt met de vervulling van een hele grote wens:
het vervangen van de huidige, technisch afgeschreven polshoog installatie.
Agnes Popkema (trainer en master) heeft deze keer 128 loten weten te
verkopen! En met maar liefst 87 loten is Renske de Wilde de beste verkopende
pupil. Zij krijgt hiervoor een speciale, mooie prijs. Verder hebben Puck van de
Wolf, Tijn en Sjoerd Mikkers, Sara Liebrechts, Jorn Eerland en Giamingga Orsini
allemaal meer dan 30 loten verkocht en dat is heel erg goed. Ook zij krijgen
een prijs. Ook zijn er nog 30 pupillen die 10 tot 29 loten verkocht hebben. Zij
krijgen ook nog een prijsje. Tot slot was er ook een prijs voor het beste verkopende team en dat zijn de meisjes pupillen A2. Zij krijgen een lekkere traktatie.
Graag willen we hierbij ook alle andere atleten bedanken die hebben meegewerkt aan de verkoop van loten voor de Grote Clubactie.

Even voorstellen: Lotte Wevers
Ik ben Lotte Wevers (36 jaar), woon samen met
mijn man, Casper, en onze twee dochters Leonie
(3 jaar) en Floor (2 jaar). Vier jaar geleden zijn we in
Gouda komen wonen en ben ik lid geworden van
AV Gouda. Met veel plezier loop ik hard op dinsdagavond in de recreantengroep. Ik werk aan de
Hogeschool Leiden als docent voor de opleiding
fysiotherapie. Naast mijn gezellige drukke bestaan
thuis, ontspan ik door lekker een eind hard te lopen
of te schaatsen, een boek te lezen of gezellig af te
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TienSport
Sportzaak voor vrouwen

spreken met vrienden en vriendinnen. Ik heb zin om als algemeen lid in het
bestuur van AV Gouda deel te nemen!

NL Doet op zaterdag ochtend 11 maart
Op 11 maart willen we weer een klusochtend bij AV Gouda organiseren in het
kader van NL Doet. We beginnen om 10.00 uur en werken tot aan de lunch.
Voor koffie, thee, koek en lunch wordt gezorgd. Er staan diverse binnen- en
buitenklussen op het programma. Doe je mee? We hebben nog zeker 12 vrij
willigers nodig. Aanmelden kan via secretariaat@avgouda.nl

Sparen voor atletiekmaterialen bij Jumbo

Clubkleding
Voor al je clubkleding en natuurlijk ook
schoenen en spikes kun je terecht bij de
Spikeshop.
Het adres van de Spikeshop is Jan Tinbergenstraat 27G, 2811 DZ Reeuwijk

Van 8 februari tot en met 14 maart organiseert de Jumbo aan de Sportlaan de
actie ‘Sparen voor je Sportvereniging’. Iedereen die boodschappen doet, krijgt
voor elke 10 euro een ‘sportpunt’ met een code. AV Gouda doet ook mee aan
deze actie: wij willen graag nieuwe speren, trainingshekjes en een fitnessapparaat aanschaffen. Hoe meer ‘sportpunten’ we krijgen, hoe meer we kunnen
kopen. Spaar je ook mee voor AV Gouda bij Jumbo Sportlaan?
Hoe werkt het? Je krijgt bij de kassa de punten. Deze punten kun je in het
bakje van AV Gouda dat in de winkel staat doen. Maar op de website www.
jumbosparenvoorjesportvereniging.nl kun je zelf ook heel eenvoudig de
punten aan AV Gouda geven. Dat gaat zo: bij stap 1 vul je AV Gouda in, je klikt
vervolgens op de blauwe balk met AV Gouda en je vult bij stap 2 de code(s) in.
Lukt het niet? Lever dan de codes in bij de trainer.
Naast AV Gouda doen er nog een aantal andere sportverenigingen uit de
regio mee. Aan het einde van de actie verdeelt Jumbo het beschikbare budget
(5000 euro!) over alle deelnemende sportverenigingen op basis van het aantal
ontvangen sportpunten. Iedere sportvereniging krijgt dan een cheque uitgereikt waarmee de aankopen kunnen worden gedaan. Alvast veel dank voor
jullie medewerking!

Contributie
Inmiddels is de tweede contributiefactuur in 2017 aan iedereen verstuurd.
In de factuurtekst is helaas een storende fout geslopen. De tweede contributiefactuur betreft de trainingscontributie en wordt op 24 februari geïncasseerd. Bij nieuwe leden staan ook de verenigingscontributie (jaarbedrag)
en de bijdragen voor de Atletiekunie op deze factuur. We leren het nieuwe
ledensysteem steeds beter onder de knie te krijgen.

Ledenpas afgeschaft
Per 1 januari 2017 heeft de Atletiekunie besloten de bestaande hardcopy
ledenpas af te schaffen. Meer informatie vind je in een nieuwsbericht op de
website van de Atletiekunie.
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Van de redactie
Stuur je bijdrage naar:
clubblad@avgouda.nl
Tekstbijdragen mogen maximaal 250
woorden zijn. Foto’s (minimaal 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: vacature tc@avgouda.nl
Kijk voor meer contactgegevens op
www.avgouda.nl

Zet deze activiteiten alvast
in je agenda
19 maart - Indoor Pupillen + VG in Sporthal
de Zebra
02 april - Openingswedstrijd AV Gouda
08 april - 1e ZHM Pupillen
30 april - 1e Senioren competitie / 2e 		
divisie (vrouwen en mannen)
Kijk ook op de Wedstrijdkalender op onze
website.

Een Meesterlijk NK
Door de renovatie van de baan vorig jaar, waarbij we hebben kunnen zorgen
voor alle faciliteiten die voor een kampioenschap nodig zijn, is het mogelijk
een evenement als het NK Masters te organiseren. Een NK Masters is een volwaardig NK waarbij de wedstrijdreglementen strikt worden toegepast. Masters
gaan met elkaar de strijd aan in leeftijdscategorieën van steeds vijf jaar (35-39,
40-44, 45-49 enzovoorts). We verwachten zo’n 600 deelnemers die gemiddeld
voor bijna twee onderdelen inschrijven. Er zal een echte call room worden
ingericht en er moeten heel veel juryfuncties worden ingevuld. Door de Atletiekunie is ook een woud van officials toegewezen, technisch gedelegeerden,
wedstrijdleiders, scheidsrechters, starters, snelwandeljury enzovoorts.
Omdat ons clubgebouw niet groot genoeg is om alles te kunnen herbergen,
zullen we met tenten, douche- en wc-wagens en ander gehuurd materiaal
gaan werken. Er zal ook een flink horecaplein worden ingericht. Voor dat alles
zijn naast veel juryleden ook veel andere vrijwilligers nodig. We hopen dat
ALLE AV Goudaleden aanwezig zullen zijn. Sommige als deelnemer en hopelijk veel als jurylid of in een andere vrijwilligersrol. Kijk regelmatig op www.
nkmasters.nl om de ontwikkelingen te volgen. Daarnaast zullen we jullie de
komende maanden op de hoogte houden via het digitale clubblad.

Juryleden gezocht!
Voor een evement als het NK Masters zijn veel vrijwilligers nodig. Bijvoor
beeld voor hulp bij catering en het ontvangen en begeleiden van atleten,
parcoursopbouwers, mensen voor het neerzetten van de materialen en na
tuurlijk juryleden. Zonder jury geen wedstrijd! Afhankelijk van de onderde
len op een dag zijn er 45 tot 74 juryleden nodig. Dat is nogal wat. Waar haalt
de organisatie die vandaan?
Marieke de Graaf en Marianne Groenendijk zijn hier sinds een tijdje druk mee.
Marieke: ‘Ik ben sinds het najaar van 2015 jurycoördinator bij AV Gouda. Dit
betekent in de praktijk dat ik voor elke wedstrijd die er bij AV Gouda wordt
georganiseerd – de openingswedstrijd, competitiewedstrijden, K&S-instuifen
et cetera – een seintje van de organisator van de wedstrijd krijg (bijvoorbeeld
Marianne) om juryleden van de vereniging te benaderen of zij kunnen jureren
bij die wedstrijden. Voor het NK Masters houd ik me voornamelijk bezig met
met werven van juryleden. Binnen de vereniging maar ook bij de “buur
verenigingen”.‘
Marianne is al meer dan 25 jaar verbonden aan AV Gouda. Ze houdt zich bezig
met wedstrijdorganisatie (onder meer de openingswedstrijd, clubkampioenschappen, competitiewedstrijden), is lid van de Technische Commissie (atletiekmateriaalinkoper) ze is trainer en jurylid (wedstrijdleider, scheidsrechter en
starter). Marianne: 'Voor het NK Masters houd ik me bezig met het opleiden
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Marianne Groenendijk aan het kogelslin
geren in Boskoop. Marianne is wedstrijdatlete werponderdelen en zou normaal gesproken meedoen aan het NK op de onderdelen
kogel en discus. Helaas is dat wegens een
blessure niet mogelijk.

van juryleden. Tijdens de wedstrijd ben ik inzetbaar als controleur eigen werp
materiaal (testen, meten, wegen) en als reservejurylid dat overal ingezet kan
worden.'
Kan iedereen jurylid worden bij een NK of moet je daar een speciale
opleiding voor volgen? Zo ja, hoeveel tijd neemt dat in beslag en zijn
daar kosten aan verbonden?
Marianne: 'Voor een aantal taken hebben we gediplomeerde juryleden nodig.
Iedereen kan jurylid worden. Vanaf 16 jaar kun je een opleiding volgen. Hier
zijn geen kosten aan verbonden, het vraagt alleen een investering van vier
opleidingsavonden.' Marieke: 'Maar voor een aantal taken is het niet per se
nodig om een jury-opleiding te hebben. Zoals voor het terugbrengen werpmateriaal en het aanharken van de zandbak, het klaarzetten van het materiaal
en het “aankleden” en opbouwen van de baan en omgeving. Dus mensen die
graag willen helpen en geen cursus hebben, meld je toch want we kunnen
altijd een passende taak zoeken! Daarbij willen we ook nog oefenen met de
juryteams, bijvoorbeeld tijdens de openingswedstrijd op 2 april en de K&S
instuif op 23 mei. Een soort learning on the job zeg maar.'
Kun je je ook voor een dag of dagdeel opgeven of zit je er meteen het
hele weekend aan vast?
Marianne: 'Ja, je kunt je voor een dagdeel of alleen één onderdeel opgeven.'
Marieke vult aan: 'Geef bij het aanmelden door op welke dagen je beschikbaar
bent. Je hoeft niet perse een heel weekend. Geef ook aan naar welke onderdeel je voorkeur uitgaat. Dan proberen we daar rekening mee te houden.
Waar kunnen vrijwilligers zich aanmelden?
Marianne: 'Juryleden kunnen zich aanmelden via juco@avgouda.nl en alle anderen kunnen het contactformulier gebruiken op de website: www.avgouda.
nl/contact

Laagdrempelige sponsormogelijkheden voor lokale
en regionale bedrijven

Marieke de Graaf tijdens de cross in Waddinxveen (foto: Hans Braker). Marieke is
recreant bij AV Gouda en traint op zater
dagmorgen in de groep van Arno Dikhooff
en als het even kan ook op maandagavond
bij de recreantengroep van Paul Möhle.
Op vraag of ze meedoet aan het NK Masters
antwoordt ze: 'Ik heb geen ambities om zelf
mee te doen. Dat heeft niet zozeer met tijd te
maken, maar ik ben echte recreant zullen we
maar zeggen: ik loop voor mijn plezier!'

AV Gouda wil van het NK Masters een win-win-win maken: atleten maken
kennis met Goudse bedrijven, het NK Masters loopt financieel goed en lokale
ondernemers profiteren door meer naamsbekendheid en meer omzet. Met
deze eenmalige actie krijgen ondernemers tegen lage kosten drie jaar lang
een hoge attentiewaarde via een full-colour spandoek. Lees hier meer over
deze actie.

Clubblad 2017-3 verschijnt eind maart: stuur je bijdragen
voor 20-3-2017 naar clubblad@avgouda.nl
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