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Oud-meerkamper Pelle Rietveld gaf
zondag 23 april een clinic speerwerpen bij ons op de baan voor onze Cen D-junioren om hen te enthousiasmeren voor ‘zijn’ zomerkampen van
T&F. Dit was buitengewoon geslaagd
met een mooie grote opkomst!

Oproep van de klusclub
Overwogen wordt de toiletgroep bij
de ingang te renoveren. Hiervoor is de
klusclub op zoek naar een tegelzetter
en een loodgieter.
Wij hopen dat er binnen onze vereni
ging leden of ouders van leden
zijn die ons bij deze klus willen assisteren. Planning juli/aug/sept.
Reacties graag naar Kees v.d. Dool.
E-mail: c.j.vandendool@hetnet.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. een interview met master-atleet én evenementsponsor Agnes
Popkema en informatie over de kidsrun.

AV Gouda: Bedankt!!!! Ruim 500 euro opgehaald!
Afgelopen zondag 2 april heeft AV Gouda de traditionele opening van het
baanseizoen gevierd met de “openingswedstrijd”. Het was fantastisch weer
en een grote opkomst van atleten van jong tot oud. De actie “Verbeter je
prestatie en verdien een donatie voor giro 555” is een groot succes geworden.
AV Gouda heeft in totaal € 505,89 gisteren opgehaald voor giro 555! Daarnaast
hebben we met het kleingeld potje op de bar ook nog € 10,05 opgehaald. Dit
maakt het mooie bedrag van € 515,94! Een geweldig bedrag behaald door
jullie prachtige prestaties en vanwege het feit dat een sponsor van AV
Gouda (Braker Investment Consulting
BV) dit bedrag ook heeft aangevuld,
met 1 euro per pr! Geweldig! Dank
hiervoor! Zelf ben ik actief geweest
namens Giro 555 voor de landelijke
fondsenwerving binnen segment
sport. Uiteindelijk hebben we met Giro
555 ongeveer 33 miljoen euro opgehaald voor de Hongersnood in Afrika!
Namens Giro 555 nogmaals hartelijk
dank voor de enorme support van de
leden van AV Gouda!
Shane ten Hennepe
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Sponsors AV Gouda

K&S instuif 25 mei
Op donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) wordt de eerste K&S instuif van dit
baanseizoen gehouden. Zoals ieder jaar verwachten we ook dit jaar weer heel
veel deelnemers. De organisatie (Reinier Bliek, Alexander Kirkels en Jelle Smid)
zijn druk bezig met de voorbereidingen en hebben een mooi programma opgesteld. Het programma vind je hier. Deze wedstrijd zullen we ook gebruiken
als generale repetitie voor het NK Masters dat in juni gehouden wordt. Moch
ten leden zich willen aanmelden als vrijwilliger tijdens de 1e (25 mei) of 2e
(25 augustus) instuifwedstrijd, kunnen ze een mail sturen naar kens@avgouda.
nl t.a.v. Reinier. We hebben nog veel mensen nodig, dus alle hulp is welkom!

Vergroten gebruik accommodatie. Denk jij mee?
AV Gouda heeft een prachtige accommodatie die vooral in de avonduren
goed gebruikt wordt. Overdag kan de accommodatie (baan en clubhuis) nog
meer gebruikt worden. Een van de doelen voor 2017 is daarom om ideeën uit
te werken hoe we het gebruik van de accommodatie van AV Gouda kunnen
verhogen en daarmee de inkomsten van de vereniging kunnen vergroten.
Hierbij kan bijvoorbeeld aan het volgende gedacht worden:
•• Wat kunnen we in ons aanbod veranderen om opbrengsten te vergroten
(andere trainingen, andere doelgroepen, andere trainingstijden)?
•• Hoe betrekken we het sociaal domein erbij (BSO etc.)?
•• Hoe kunnen we met andere partners op onze accommodatie samen
werken met win-win voor de vereniging: zoals FysioVisiq (voor revalidatie),
of een andere aanbieder als een sportschool, bootcampclub, triathlon etc.)
•• Hoe kunnen we dit organiseren/realiseren? Wat is een mooie eerste stap?
•• Waar moeten we rekening mee houden? Wat zijn randvoorwaarden en
risico’s?
In april is een groep verenigingsondersteuners als onderdeel van hun oplei
ding met deze casus aan de slag gegaan. In één dag hebben ze een onderzoekje gedaan en een aantal ideeën gepresenteerd aan het bestuur. Als
volgende stap willen we een AV Gouda werkgroepje starten om de moge
lijkheden verder te verkennen. Het doel is om aan de ALV eind 2017 enkele
concrete voorstellen te kunnen presenteren. Heb jij ideeën en wil jij meedenken, dan nodig ik je graag uit voor een kop koffie/thee! Ik hoor graag van je:
voorzitter@avgouda.nl

Nieuwe pupillengroep Atletiek Vereniging Gouda
De atletieksport is in trek in Gouda en dat merkt Atletiek Vereniging Gouda al
enkele jaren! Dit betekende dat met name pupillen even geduld moesten hebben na hun aanmelding bij onze vereniging alvorens ze konden gaan trainen
bij AV Gouda. Dat is nu voorbij. Per 9 mei start AV Gouda een nieuwe groep
B-pupillen (geboren in 2008) op dinsdagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur.
Hun tweede training in de week is net als hun leeftijdsgenootjes op vrijdag
avond van 18.00 uur tot 19.00 uur. Atleten op de wachtlijst krijgen voorrang
om deel te nemen. Andere nieuwe niet-leden zijn ook van harte welkom. Al
bestaande B-pupillen worden gewoon verwacht op de woensdag en vrijdag,
zoals dat nu het geval is. Dankzij voldoende deskundige en enthousiaste trai
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ners kunnen nieuwe atleten rekenen op een plezierige, uitdagende en sociaal
veilige omgeving om te sporten bij AV Gouda. Als vereniging zijn we er trots
op dat steeds meer sporters terecht kunnen bij AV Gouda.

Koningsspelen 2017

TienSport
Sportzaak voor vrouwen

Op 21 april vonden in Gouda op verschillende locaties in het Groenhovenpark
de Koningsspelen plaats. AV Gouda verzorgde zes blokken van elk een half
uur. Binnen elk blok rouleerden we zelf onderling met twee keer een kwar
tier. We splitsten elke groep in tweeën. De helft ging eerst werpen en daarna
lopen, en andersom. Dus we hadden uiteindelijk twaalf keer een blok van een
kwartier “lopen” en twaalf keer een blok van een kwartier “werpen”.
Marianne Groenendijk en Floris de Boer verzorgden het werpen. De kinderen
moesten met kleine ballen proberen om een grote bal naar de kant van de
tegenpartij te drijven.
Henny Heeren en Hans Braker verzorgden het lopen. Eerst deed iedereen een
kort circuit met hekjes, slalom, loopladder, versnellen door hoepels. Daarna
een teamestafette waarin iedereen tot het naadje ging.
Hans Braker, een van de trainers: “Het was heel leuk om te doen. We kwamen
ook heel veel pupillen van AV Gouda tegen. En al doende hebben we ook nog
een mooi bedrag voor AV Gouda verdiend, als vergoeding voor het verzorgen
van de clinics.”

Trainers AV Gouda klaar voor clinic basisschoolkinderen
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Wereldkampioen inspireert atleten AV Gouda
Door Tineke Hoekstra

Ondanks Koningsdag en de meivakantie lieten zo’n 25 hardlopers zich inspi
reren door wereldkampioene Lornah Kiplagat. Ze was speciaal voor de presentatie van haar sportkleding bij TienSport, vanuit Kenia waar ze een het grootste deel van het jaar woont, naar Gouda komen vliegen. Dezelfde ochtend had
ze nog een kuitblessure opgelopen in de duinen van Schoorl, maar afzeggen
komt in haar vocabulaire niet voor. De kou was volgens haar echtgenoot wel
een dingetje, maar als je net uit 30 graden komt dan is dat begrijpelijk.
Sprinten maakt je sneller
Leuke spaaractie bij Simon Levelt: korting voor
jou en sparen voor het NK Masters. Vergeet je shirt
niet mee te nemen naar de winkel!

‘’Iedereen wil sneller worden’’, zegt Lornah tegen de groep. En dat kan volgens
haar alleen als je veel korte sprintjes in je trainingsprogramma opneemt. Dus
na inlopen, rekken en nog eens inlopen moesten we in oplopende tempo’s vijf
keer 200 meter sprinten. Gelukkig vertelt ze pas na afloop van ons beulwerk,
dat ze zelf vaak veertig keer 200 meter afwerkt. Net zo makkelijk voor iemand
die 325 km per week hardliep. De groep had respect voor de van oorsprong
Keniaanse. Na afloop bleven de atleten dan ook om haar heen hangen omdat ze alles wilden weten over de achtergrond van haar grote prestaties als
topatlete. Volgend jaar wil ze absoluut weer komen, maar dan later in het jaar
vanwege de kou.

De Jumbo-spaaractie heeft AV Gouda het mooie
bedrag van € 506,57 opgeleverd.
Het NK Masters nadert en dat betekent ook dat er
nieuwe materialen aangeschaft zullen worden.
Op 6 april arriveerde een vrachtwagen met onder
meer de steeple horden. Hans Braker, Marianne
Groenendijk, Jochem Ribberink, Floris de Boer
hielpen mee sjouwen:
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Opvolger(s) gezocht!
Vanaf 1 juli a.s. zal Michelle Martinot gaan stoppen met haar vrijwilligers
werk voor AV Gouda. Het bestuur is daarom op zoek naar iemand die haar
werkzaamheden wil overnemen. Het liefst twee personen want het betreft
twee functies: verhuursecretariaat en uitvoerend penningmeester
Verhuursecretariaat
Het verhuren van onze accommodatie (clubhuis en baan) aan scholen, be
drijven, andere verenigingen etc.:
contact met huurders (per e-mail)
huurcontract opmaken
(digitale) verhuuragenda bijhouden
nadien verhuurfactuur sturen (via SportLink)
Tijdsbesteding: ca. 2 uur per week. In de verhuurperiode (voorjaar) iets meer.
Uitvoerend penningmeester
alle betalingen verrichten (crediteuren, trainers, declaraties etc)
bankmutaties bijhouden
factureren sponsors en andere debiteuren (via SportLink)
debiteurbeheer
Tijdsbesteding: ca. 4 uur per week

Gezocht: Nachtwacht

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

Even voorstellen: mijn naam is Miranda Brokke en ik ben nu een aantal jaar lid
van AV Gouda, jurylid en soms voer ik ook ’s nachts een activiteit uit voor de
club. Onze eigendommen in het clubhuis worden bewaakt met een bevei
ligingsinstallatie, die alarmen afgeeft aan de centrale van Hilsafety. Als er ’s
nachts een alarm afgaat dan word ik gebeld en ga ik poolshoogte nemen.
Dit gebeurt een paar keer per jaar. Meestal is er niet goed afgesloten waardoor
deuren open waaien en een alarm wordt gegenereerd. Na een check kan ik
de alarmcentrale bellen dat er niets aan de hand is en kan het alarm afgedaan
worden.
Als ik het niet vertrouw, bel ik een enkele keer de politie. Die dan komt kijken
of er inderdaad sprake is van braak. Meestal is daar geen sprake van.
In de loop van dit jaar verhuizen wij iets verder van de atletiekbaan en kost
het meer tijd om een alarm op te kunnen volgen. Daarom is het tijd voor een
nieuwe “nachtwacht”. Dus woon jij in de buurt van de atletiekbaan en heb je
het voor je club over om een paar keer per jaar (3-5 keer) ’s nachts te checken
wat er aan de hand is, neem
dan even contact met
mij op dan kan ik je meer
info geven en de nieuwe
“nachtwacht” even inwer
ken. Ik ben bereikbaar op
06-40599311.
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Interview met Agnes Popkema (58), voormalig master-atleet en sponsor NK Masters 2017

De kleintjes kunnen zich tijdens het NK Masters
vermaken op de spingkussen van Sport.Gouda.

Veel handen maken licht werk
Om van het NK Masters een succes te ma
ken, is de organisatie nog steeds op zoek
naar vrijwilligers die een dag(deel) komen
helpen. Dat kan van alles zijn: van invoeren
prestaties op tablet/smartphone, helpen bij
kogelstoten of speer-/discuswerpen, helpen bij horeca, toezicht bij het tassendepot
of de vrijwilligersruimte, toezicht parkeerterrein etc.
Veel handen maken licht werk, dus je hoeft
niet een heel weekend beschikbaar te zijn.
Als je een dagdeel beschikbaar bent, zou
dat al heel mooi zijn. Wil je graag meehelpen? Meld je dan aan via vrijwilligers@
avgouda.nl of zet je naam op de inschrijf
lijst in de gang van het clubgebouw.

Je hebt een enorme ervaring als wedstrijdatleet. Wanneer ben je begonnen?
“Ik ben bij AV Impala (Drachten) in 1968 begonnen als D-juniore. Omdat ik
met de autoped naar een ander deel van Drachten moest, ging ik met mijn
vader mee die training gaf bij Invictus in Oosterwolde. Daar ben ik toen ook
lid geworden. We trainden twee keer per week: een keer om de voetbalvelden
en een keer in het bos of op een zandverstuiving. Elke laatste zaterdag van de
maand een lange duurloop – paaltjesroute (vond ik nog leuk ook). Toen liep ik
een redelijke 800 meter, maar de sprint was toch veel leuker. Mijn toen mooi
ste prestatie was het lopen van het Noordelijk Record in 1972 bij de C-meisjes
op de 80 meter.
In april 1980 ben ik naar Gouda verhuisd en gelijk lid van AV Gouda geworden.
Ik zag er erg tegen op naar een ‘westerse’ vereniging te gaan, maar eigenlijk
waren de trainingen vergelijkbaar met wat ik gewend was: trainen om voetbalvelden heen. Wel raar dat niet iedereen aan de cross-competitie deelnam,
dat was ik wel zo gewend. Maar na een jaar hield ik het ook voor gezien.
Het grootste verschil was wel dat de juryleden hier niet in KNAU-outfit rond
liepen, dat vond ik heel vreemd.”
Op welke onderdelen heb je gepresteerd als wedstrijdatleet?
“In 1994 werd uitgenodigd om voor Nederland in Rheine uit te komen in een
veteranenwedstrijd; ver, 200 en 4x100. En in 1997 liep ik in Spa de 200 en de
4x100 m; dat was de laatste interland waar ik aan deelnam. Door mijn trai
ningsmaatje Jan Kees Boon werd ik gemotiveerd deel te nemen aan het NK
Masters en de mooiste herinnering is de wedstrijd in Emmen (1997) waar ik
Nederlands kampioene op de 200 meter werd en tweede op de 100 meter.”

Kidsrun op zaterdag 10 juni
Op zaterdagochtend 10 juni vindt, voorafgaand aan het programma van het NK
Masters, een kidsrun plaats. Inschrijven kan
via de Brede school of ter plekke een half
uur voor aanvang.
Afstanden:
•• 400 m (Superstars A en B, minipupil		
len en C-pupillen)
•• 800 m (Pupillen A1 en B)
•• 1200 m (Pupillen A2 en B, Junioren D)
Deze runs starten vanaf 9.00 uur.
•• Ouder/verzorger-kids run (2600 m):
start 11.45 uur

Agnes Popkema wordt door AV Gouda-atleten op de schouders genomen na haar overwinning op de 200 meter tijdens het NK Masters in 1997 in Emmen. Veel van deze atleten
kom je nog regelmatig tegen op AV Gouda!
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Een van de sponsors (spandoek) van het NK
Masters is ElliptiGO Benelux. Elliptisch fietsen
combineert het beste van hardlopen, fietsen en
de crosstrainer zodat je op een leuke en effectieve
manier buiten kunt trainen. Benieuwd hoe dat
gaat? Op zaterdag en zondag tijdens het NK staat
ElliptiGO Benelux met een tentje op het parkeerterrein en kun je een proefritje maken.

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.
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Technische Commissie: vacature tc@avgouda.nl
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Kijk voor meer contactgegevens op
www.avgouda.nl

Wat is er anders aan wedstrijden voor masters dan voor jongere atleten?
“Bij het noemen van mijn naam tijdens de prijsuitreiking hoorde ik mijn
8-jarige zoontje zeggen: ‘En dat is nou mijn mama!’ Dat geeft ook de sfeer aan
bij een NK Masters; er wordt gestreden om de prestaties, maar daarnaast zijn
het allemaal ouders van die na/tijdens de wedstrijd er ook voor het gezin zijn.
Het is een kleine wereld, een NK is ook een ontmoetingsplek waar je iedereen
weer ontmoet.
Mijn leeftijdscategorie kende verschillende atleten die goed aan elkaar gewaagd zijn op de sprintafstanden. Het is dan ook niet zo dat je je prestatie of
medaille als ‘cadeau’ krijgt; je moet er echt wel wat voor doen en er ook echt
hard voor lopen. Dat is niet erg, maar de spierpijn in je ribbenkast op maandag
is heus niet leuk!”
Doe je nog steeds mee aan wedstrijden?
“Door achillespees problemen en het wegvallen van de trainingsgroep is het
deelnemen aan trainingen en wedstrijden tot 0 teruggebracht. Zou ik weer
een mooie 200 meter neer willen zetten? Jazeker! Maar wel passend bij de
leeftijd.
Mijn grootste teleurstelling als master was het niet behalen van een prestatie
op de 200 meter in de leeftijdscategorie 40-44. Ik was erg gebrand op een pr
in deze leeftijdscategorie, maar het lukte niet. In de daarop volgende categorie is het er niet meer van gekomen.”
Doe je zelf mee aan het NK Masters?
“Ik zal niet deelnemen aan het NK Masters in Gouda, omdat ik vind dat ik, met
mijn trainingsarbeid en prestaties, daar niet thuis hoor. Ik ben van mening
dat je wel een goede prestatie neer moet kunnen zetten, anders kun je beter
aan een gewone baanwedstrijd deelnemen. Een NK moet wel van een goed
niveau zijn.”
Op welke manier sponsor jij met de Spikeshop het NK Masters?
“Vanwege mijn betrokkenheid bij de vereniging en het positieve gevoel als
deelneemster aan het NK is de reden om als Spikeshop het NK te sponsoren.
Dit doe ik door de startnummers van de vrouwen te sponsoren. Waarom de
vrouwen? Ik ben ook een vrouw ...
Op vrijdagavond en zaterdagnamiddag ben ik als jury-lid bij dit mooie eve
nement in Gouda te vinden. Op zondag zal ik aanwezig zijn met Spikeshop
zodat de atleten nog spikes kunnen kopen of aanverwante producten. Op
aanvraag neem ik de producten
mee die de atleten willen. Dat
doe ik ook bij andere evenemen
ten waar we komen; Nationale
C-Spelen, clubwedstrijden van
verschillende verenigingen en
competitie-wedstrijden. Zolang
het maar niet op zaterdag is want
dan moet de winkel bezet zijn.”

Clubblad 2017-5 verschijnt eind mei: stuur je bijdragen
voor 20-5-2017 naar clubblad@avgouda.nl
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