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Op 25 maart trainden de CD-junioren
op het strand van Kijkduin. Een
zeer geslaagde dag. Kijk voor meer
foto’s op de Facebookpagina van AV
Gouda.

Openingswedstrijd 2 april 2017
Op zondag 2 april vindt de openingswedstrijd van AV Gouda plaats. Voor deze
gezellige, laagdrempelige, onderlinge
wedstrijd staan er veel verschillende onderdelen op het programma, zodat ieder
AV Gouda lid kan meedoen.
Check het programma en de chronoloog
op de website en geef je op!
Wil/kun je niet meedoen, maar wil je wel
helpen? Geef je dan op als jurylid bij:
juco@avgouda.nl

NK Masters 9, 10 en 11 juni
Lees meer over de ontwikkelingen met
betrekking tot het NK Masters verderop
in dit clubblad. O.a. speciale sponsormogelijkheid voor AV Gouda-leden en een
interview met SAB’ers Jelle en Joost.

Verbeter je prestatie en verdien een donatie voor
Giro 555
Jullie hebben vast al vernomen dat er een nationale actie van Giro 555 is
uitgeroepen: “Help Slachtoffers Hongersnood”. De wereld staat op dit moment
voor de grootste humanitaire ramp sinds de Tweede Wereldoorlog.
Een dodelijke combinatie van geweld, armoede en extreme droogte veroorzaakt honger in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië, Jemen en omringende landen.
Wel 20 miljoen (!) mensen dreigen te sterven door honger. En dat terwijl
wij voor en na het sporten lekker en genoeg kunnen eten en drinken om
te komen tot een optimale prestatie. Daarom is Giro 555 begonnen met de
noodhulpactie “Help Slachtoffers Hongersnood”.
AV Gouda roept de leden op om in actie te komen voor Giro 555 en de slacht
offers van de hongersnood. Onze actie draagt als titel: “Verbeter je prestatie
en verdien een donatie voor Giro 555”.
Voor alle leden die deelnemen aan de openingswedstrijd op 2 april: we dagen
jullie uit om zo veel mogelijk persoonlijke records (PR’s) te verbeteren! Stijg
boven jezelf uit en laat je daarbij steunen door een financiële stimulans. Vraag
je ouders, buren en kennissen om 5 euro te doneren aan Giro 555 bij elk PR dat
je verbetert! Meer of minder mag natuurlijk ook.
Zondag liggen in het clubhuis formulieren waarop je kunt invullen welke PR’s
je hebt verbeterd en welke donatie dat oplevert. Je hoeft zondag geen geld
mee te nemen. Als je zondagavond je donatie zelf overmaakt naar Giro 555

1

Sponsors AV Gouda

(NL08 INGB 0000 0005 55) is dat prima. Een mooie beloning voor een mooie
dag sporten!
Voor meer informatie over Giro 555, zie de eigen actiepagina van AV Gouda.
Via de actiepagina kun je ook doneren als je zelf niet meedoet aan de ope
ningswedstrijd – of als je zondag niet zo in vorm bent dat je je PR’s kunt
verbeteren!

Opknappen clubhuis: kantine en krachthonk
De onderhoudsploeg werkt hard aan het opknappen van het clubhuis. De
afgelopen weken is een aantal muren en deuren opnieuw in de verf gezet.
De pastelkleuren en het rood zijn vervangen door wit, grijs en donkerblauw.
De bar is opgeknapt en ook het krachthonk is onder handen genomen. In het
krachthonk zijn door Bram Popkema alle wanden opnieuw geverfd en is er
door de onderhoudsploeg een spiegelwand gemaakt.
Het krachthonk voor de
verbouwing ...

... tijdens de verbouwing ...

en na de verbouwing!

Inmiddels hebben we ook het rapport van de energiescan gekregen met een
aantal adviezen om te besparen op onze energiekosten. De onderhoudsploeg
zal op basis van dit rapport een voorstel voor het bestuur voorbereiden.
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Gezond Gouds Loop

TienSport
Sportzaak voor vrouwen

Op vrijdagavond 7 april organiseert
Gezond Gouds, in samenwerking
met GoudaSport! en AV Gouda voor
de tweede keer de Gezond Gouds
Loop. Volwassenen kunnen kiezen uit
de afstanden 3,5 km, 7 km en 10 km
(inschrijfgeld 6,50 euro). Voor kinderen is er een kids run van 400 meter op de atletiekbaan (inschrijfgeld
2 euro). Voor iedereen is er na afloop
een prijs en kan er een drankje
worden gedronken in de kantine van
AV Gouda. Vorig jaar was de loop een
groot succes met menig persoonlijk record!
Tickets voor de kinderen te verkrijgen op de dag zelf. Aanmelden hiervoor kan
ook via de Personal Trainer App in de Agenda. Deze run telt ook mee voor het
Kids Run circuit vanuit de Brede School. Voor de langere afstanden kun je de
tickets aankopen via de Personal Trainer App. De startnummers worden op de
wedstrijddag uitgereikt.
Deelnemen met een sportploeg/team kan natuurlijk ook! Neem hiervoor contact op met info@gezondgouds.nl

Wereldkampioen Lornah Kiplagat geeft clinic bij AV
Gouda
De beroemde Keniaanse hardloopster Lornah Kiplagat lanceert, samen met
Tineke Hoekstra van TienSport, Lornah Sports in Gouda. TienSport, de sport
zaak voor vrouwen, verkoopt exclusief in Gouda en omstreken dit mooie
sportmerk. Lornah Sports is een mix van Afrikaans design, aardetinten en
geraffineerde high-tech elementen. Het merk ademt moed, toewijding en
discipline. Alles wat een hardloper nodig heeft om goed te kunnen presteren.
De clinic van Lornah is op donderdag 27 april op de atletiekbaan, de start is
om 19.00 uur. Lopers kunnen zich aanmelden via info@tiensport.nl Er kunnen
maximaal 50 lopers deelnemen. Na afloop van de training is er natuurlijk een
mogelijkheid om Lornah te spreken en haar kledinglijn te bewonderen.
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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

Iedereen kan sponsor zijn van het NK Masters
AV Gouda is trots dat Spikeshop, dé aanbieder van spikes en hardloopschoenen, de startnummers van de vrouwen sponsort! Ook GoudApot geeft
een flinke bijdrage aan het NK Masters. Maar we zijn er nog niet. We zoeken
nog sponsoren, onder andere voor de startnummers van de mannen.
De actie voor een spandoek naar eigen ontwerp langs de baan loopt goed. Er
hangt al een rijtje spandoeken. Er zitten er meer dan tien in de pijplijn. Jouw
persoonlijke sponsordoek ook langs de baan? Of eentje van je werkgever? Zie
hier voor de speciale ledenactie.

Website NK Masters live
De speciale website voor het NK Masters
staat vanaf 1 april live: www.nkmasters.nl
Neem een kijkje, schrijf je in of meld je
aan als vrijwilliger en zorg dat je ook deel
uitmaakt van dit bijzondere evenement!

Joost van Zutphen (links) en Jelle Smid (tweede
van links): SAB’ers die niet alleen op de atletiekbaan actief zijn, maar ook daarbuiten als vrijwilliger tijdens evenementen.

Kom helpen tijdens het NK Masters!
Zoals eerder gezegd zijn er heel veel mensen nodig voor het uitvoeren van
allerlei werkzaamheden tijden het NK Masters. Het is niet alleen nodig, het is
ook leuk om bij een dergelijk evenement betrokken te zijn. Jelle Smid en Joost
van Zutphen weten dat. Zij dragen vaak hun steentje bij tijdens een evenement en ontvingen daarvoor tijdens de clubkampioenschappen in oktober
2016 de SAB-vrijwilligersprijs.
Wat doen jullie tijdens evenementen van AV Gouda? Of voorafgaand aan
een evenement?
Jelle: ‘Ik zit in de organisatie van de Kaas- en Stroopwafel instuiven. Daar ben
ik net mee begonnen. En ik regel de prijzen voor de loterij.’ Joost: ‘Ik help vaak
mee met muziek en het geluid. Soms ben ik speaker. Ik ben tijdens het evenement aanwezig en zorg dat alles goed verloopt.’
Waarom doen jullie dat? Wat is er leuk aan?
Joost: ‘Ik vind het leuk om te doen en haal er veel voldoening uit.’ Jelle vult aan:
‘Het is erg gezellig om dit samen met anderen te doen en ik leer er ook nog
wat van.’
Moet je er speciale dingen voor kunnen of kan iedereen meehelpen?
Jelle: ‘Je moet gemotiveerd zijn en goed opletten.’ Joost: ‘Iedereen kan zijn
steentje bijdragen.’
Ook jonge AV Gouda-leden?
Joost: ‘Ja hoor, ik vind zeker dat meer jongere leden mogen meehelpen.’ Jelle:
‘Nieuwe vrijwilligers zijn altijd goed voor de club, als je het leuk vindt dan
moet je zeker meedoen.’
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Wat kun je doen tijdens het NK Masters?
De werkzaamheden waarvoor we een heleboel ‘handjes’ nodig hebben zijn
heel divers. Dit is er allemaal te doen:
••
••
••
••
••
••
••

AV Gouda neemt het stokje over van Altis tijdens
het NK Masters 2016 in Amersfoort (foto: Hans
Braker).

••
••
••
••
••
••
••

Van de redactie
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: vacature tc@avgouda.nl
Algemeen lid: Lotte Wevers

Invoeren prestaties op tablet/smartphone
Prestaties op lijst bijhouden
Helpen bij kogelstoten
Helpen bij speer-/discuswerpen
Helpen bij verspringen/hink-stap-sprong
Helpen bij polsstok/hoogspringen
Opbouw/afbouw tenten en klaarmaken accommodatie op
vrijdag 9 juni overdag en maandag 12 juni overdag
Helpen bij horeca
Toezicht bij tassendepot
Toezicht bij vrijwilligersruimte
Toezicht op inloopterrein
Toezicht bij ingang accommodatie
Toezicht parkeerterrein
Toezicht gedurende de nacht

Wil je er graag bij zijn en je nuttig maken? Meld je dan aan via vrijwilligers@
avgouda.nl

Activiteiten in april en mei om alvast te noteren in
de agenda
02 april		
Openingswedstrijd 			
AV Gouda
07 april		
Gezond Goudsloop			
AV Gouda
08 april		1e ZHM Pupillen				Leiden
30 april		
1e Senioren competitie / 2e divisie (M/V) Woerden
06 mei		
1e CD competitie			
Alphen a/d Rijn
07 mei		
1e Masters competitie			
Den Helder
13 mei		
1e CD Blok – aanvang 14.00		
Leiden
13/14 mei
NK Werp5kamp/kogelsl/gewicht Masters Sittard
13/14 mei
NK meerkamp Junioren			
Emmeloord
20 mei		2e ZHM pupillen				Reeuwijk
21 mei		
1e B jun competitie			
Utrecht
25 mei		
1e K & S – Hemelvaart			
AV Gouda
27 mei		
2e CD competitie			
Leiden
28 mei		
2e Senioren competitie/2e div Poule 4 (M/V) Naaldwijk
9/10/11 juni

NK Masters				

AV Gouda

Clubblad 2017-4 verschijnt eind april: stuur je bijdragen
voor 20-4-2017 naar clubblad@avgouda.nl

Kijk voor meer contactgegevens op
www.avgouda.nl
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