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Programma NK Masters
vrijdag 9 juni
wedstrijd: 18.30 - circa 22.00 uur
•• hink-stap-springen (M/V)
•• polsstokhoogspringen (M/V)
•• speerwerpen
•• 5000 meter (V)
•• 10.000 meter (M)
zaterdag 10 juni
kidsrun: vanaf 9.00 uur
officiële opening rond 11.40 uur
wedstrijd: 12.15 uur - circa 21.00 uur
•• verspringen (M)
•• hoogspringen (V)
•• discuswerpen (V)
•• kogelstoten (V)
•• Looponderdelen:
•• 80 / 100 / 110 meter horden (M/V)
•• 100 meter (series / finale) (M)/V
•• 400 meter (series / finale) (M/V)
•• 1500 meter (M/V)
•• 5000 meter (M)
•• 10.000 meter (V)
zondag 11 juni
wedstrijd: 10.00 - circa 16.30 uur
•• verspringen (V)
•• hoogspringen (M)
•• discuswerpen (M)
•• kogelstoten (M)
•• Speerwerpen (V)
•• 3000 / 5000 meter snelwandelen (M/V)
•• 200 / 300 / 400 meter horden (M/V)
•• 200 meter (series / finale) (M/V)
•• 800 meter (M/V)
•• 2000 / 3000 meter steeplechase

Speerwerpen tijdens de 1e Kaas en Stroopwafelinstuif van dit jaar. Deze goed bezochte
wedstrijd diende eveneens als generale repetitie voor het NK Masters dat op 9, 10 en 11 juni
wordt gehouden op de baan van AV Gouda (foto: Wim Slagers)

NK Masters 9, 10 en 11 juni
Over anderhalve week is het zover: dan barst het NK Masters los op de baan
van AV Gouda. Inmiddels hebben zich circa 500 deelnemers ingeschreven
op 950 onderdelen. Om een en ander in goede banen te leiden kunnen we
nog steeds vrijwilligers gebruiken. Kom helpen om van dit mooie evenement
een groot succes te maken. Meld je aan via nkmasters@avgouda.nl of via de
inschrijflijst in de hal van het clubhuis.
Publiek is natuurlijk ook van harte welkom. Zie het kader hiernaast voor een
verkort programma. Meer informatie over de wedstrijd staat op de website
van het NK Masters.

ALV woensdag 21 juni
Op woensdag 21 juni van 20.00 - 22.00 uur wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden in de kantine van AV Gouda. Deze ALV heeft deze keer
een iets andere opzet. Voor de pauze organiseren we discussietafels over de
volgende drie onderwerpen:
•• Welke (nieuwe) activiteiten kunnen we opzetten om de accommodatie 		
nog beter te gebruiken (en inkomsten te vergroten)?
•• Hoe kunnen we de inkomsten uit verhuur vergroten?
•• Verplichte vrijwilligerstaken voor alle leden? Goed idee of niet?
Heb jij hier ideeën over en/of ben je benieuwd naar de mening van andere
leden? Zorg dan dat je er op 21 juni bij bent. We starten om 20.00 uur en
eindigen dit deel rond 21.00 uur. De ideeën uit deze discussietafels gaan we
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gebruiken om voorstellen uit te werken die we ter bespreking en goedkeuring
zullen voorleggen aan de ALV in november.
Na de pauze staan de volgende onderwerpen op de agenda: voorstel tot
benoeming van Lotte Wevers als bestuurslid, presentatie van de jaarrekening
2016 en korte terugblik op het NK Masters. Tot dan!

Team:Fit / AV Gouda Rookvrije accommodatie
AV Gouda heeft zich aangesloten bij de
doelstelling van Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG): gezamenlijk streven naar een
samenleving waarin alle kinderen en jongeren
wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waarin een gezonde
leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. Tijdens hun jeugd leren kinderen
wat leuk is en wat normaal is. En dat geldt ook voor wat een gezonde leefstijl
inhoudt. Van de voorbeelden die ze vanuit thuis meekrijgen tot de hobby’s
van leeftijdsgenoten. Van welke producten in het oog springen in de supermarkt tot het aanbod in de schoolkantine. Als kinderen opgroeien in een
gezonde omgeving en met een gezonde leefstijl, wordt dit hun hele leven de
normaalste zaak van de wereld. Als atletiekvereniging willen we hier graag
een steentje aan bijdragen. AV Gouda gaat daarom aan de slag met Team:Fit.
Een paar weken geleden is er een adviseur van Team:Fit langsgekomen. Zij
heeft samen met ons het aanbod bekeken en enkele suggesties gedaan om
het aanbod in de kantine nog lekkerder en een tikje gezonder te maken. Dit
betekent niet dat de frituur uit de kantine verbannen wordt. Ook de broodjes
kroket blijven op het menu staan. Eigenlijk is het een kwestie van balans, net
zoals je thuis doet. In Nederland zijn er al zo’n 900 sportkantines die meedoen
met Feam:Fit. In Gouda zijn we de eerste sportvereniging die meedoet.
AV Gouda heeft zich ook aangemeld als rookvrije
accommodatie. Dat vinden wij al enkele jaren de normaalste zaak van de wereld, maar dat blijkt bijzonder.
In Gouda zijn we ook de eerste sportvereniging die
de een rookvrije accommodatie heeft en daar zijn we
trots op!

Parcours motorische beweegbaan
De Vrije Universiteit (VU) en voetbalclub ADO Den Haag ontwikkelen samen
een nieuw parcours om talentvolle jeugdvoetballers te identificeren. Zij
noemen dit parcours de voetbalspecifieke motorische beweegbaan. Het is
een praktisch uitvoerbare, simpele, valide en betrouwbare test om motorische
voetbalspecifieke vaardigheden te meten. Om de effectiviteit van het parcours
te testen worden de resultaten van de jeugdspelers van ADO vergeleken met
een referentiegroep van niet-voetballers van dezelfde leeftijd. Tom de Joode,
student Bewegingswetenschappen aan de VU, heeft AV Gouda benaderd met
de vraag of pupillen en junioren wilden meedoen als referentiegroep aan dit
onderzoek.
Omdat we dit onderzoek graag ondersteunen, hebben we hier aan meege
werkt. Inmiddels zijn alle ouders geïnformeerd, de testjes bij de pupillen afge-
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nomen en hebben de trainers de resultaten ontvangen. De junioren worden
komende week, 29 mei en 1 juni, gemeten. Tom wil hierbij alvast graag alle atleten bedanken die deelgenomen hebben of gaan meedoen aan het parcours
en alle ouders die de bijbehorende vragenlijst hebben ingevuld.

Rabobank Sponsorfietstocht
Op zaterdag 1 juli vindt voor de eerste maal
de Rabobank Sponsorfietstocht plaats. Door
mee te fietsen kunnen we geld verdienen
voor AV Gouda. Steun de vereniging en fiets
mee (15, 30 of 60 km)!
Meefietsen = leuk en geld verdienen!

TienSport
Sportzaak voor vrouwen

De Sponsorfietstocht is een initiatief van
Rabobank Gouwestreek. Voor iedereen die
namens onze vereniging meefietst, stort de Rabobank € 5,00 (route 15 km
= uurtje fietsen), € 10,00 (voor de route van 30 km) of € 20,00 (voor de route
van 60 km) in onze clubkas. Je kunt tussen 10-12 uur starten In Gouda is het
startpunt bij tennisvereniging Ad Astra.
We willen natuurlijk met zoveel mogelijk mensen meedoen. Hoe kun je daarbij
helpen? In de eerste plaats door zelf mee te fietsen. En in de tweede plaats
door anderen te mobiliseren: je teamgenoten, vrienden en vriendinnen,
ouders, kinderen, buren, opa’s en oma’s. Iedereen die namens onze vereniging
deelneemt levert geld op en daar zijn we erg blij mee.
Aanmelden
Meld je aan bij: lotte.wevers@avgouda.nl Vermeld ook met hoeveel personen
je deelneemt en hoeveel km je van plan bent te gaan fietsen. Aanmelden kan
tot uiterlijk 20 juni a.s. In het clubgebouw hangt ook een inschrijflijst.
Op de website van de Rabobank Sponsorfietstocht vind je meer informatie.
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Interview met Jaap van Mannekes
Hij is een van AV Gouda’s succesvolle masteratleten en een vaste waarde voor
de baanploeg als er wedstrijden plaatsvinden op de baan in het Groenhovenpark: Jaap van Mannekes.
Wanneer ben je begonnen met atletiek? Bij welke vereniging?
Mijn atletiek heb ik altijd bij AV Gouda bedreven maar wel over twee periodes. In het voorjaar van 1984 ben ik voor de eerste keer lid geworden van
AV Gouda. Toen had ik de ambitie om de aan de tienkamp mee te willen
doen. Een van de onderdelen is het polsstokhoogspringen en bij het oefenen
daarvan heb ik een blessure opgelopen. Op zich niet zo’n ernstige blessure,
maar bij het herstel heeft zich kalk in het spierweefsel gevormd waardoor er
geen goede doorstroming van bloed mogelijk was. Kortom in 1988/89 lid af
om na circa 10 jaar in 1999 weer lid te worden van AV Gouda. Sindsdien alleen
maar met lopen bezig geweest al kriebelt het wel als ik andere bezig zie met
hordelopen, hoogspringen
of verspringen.
Je loopt nu korte en
middellange afstanden.
Vroeger deed je ook
technische onderdelen.
Zit dat er nog in?
Ja, vroeger heb ik zeker andere onderdelen gedaan,
zoals ik net al aangaf alle
onderdelen van de tienkamp. De werpnummers,
kogel, discus en speer
waren zwak. De loop- en
springnummers lagen mij
aanzienlijk beter. Twee
jaar geleden heb ik nog
een keer meegedaan met
verspringen, dat was geen
succes, geen hoogte in de
sprong en dan kom je ook
niet zo ver. Om dat weer
naar behoren uit te voeren,
zal er toch geoefend
moeten worden. Gezien
Jaap van Mannekes in actie tijdens de Masterscompetitie
de leeftijd houd dat risico’s in Zevenbergen op 5 juni 2016 (foto: Hans Braker)
in en ben je een oudere
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atleet dan kan elke ernstige blessure er een zijn waardoor de atletiek zomaar
over is. Dus we houden het maar bij lopen.
Loop je veel wedstrijden?
Neen, eigenlijk doe ik maar aan weinig wedstrijden mee. In mijn eerste
periode bij AV Gouda heb ik maar aan drie competitiewedstrijden voor de
senioren meegedaan. En nu de afgelopen twee jaren vier stuks bij/voor de
mastercompetitie en tweemaal bij de NK Masters. Verder een paar instuifwedstrijden en een aantal prestatielopen over 5 en 10 km. Oh, ja, de crosscompetitiewedstrijden, daar heb ik er nog een aantal van gedaan.
Heb je eerder meegedaan aan een NK Masters? Of een EK/WK?
EK/WK niet. Bij het NK Masters in 2015 in Zierikzee was ik tweede op de 400m
en verleden jaar in Amersfoort was ik vierde op de 400m en derde op de
800m.
Je bent behalve wedstrijdatleet ook betrokken bij de wedstrijden. Wat is
precies je taak?
Aan de organisatie doe ik niets. Ik help bij opbouw, zowel cross als baan, als
het qua tijd uitkomt. En bij de wedstrijden help ik bij de jury of bij startblokken
verplaatsen, horden plaatsen/verplaatsen of wat dan ook.
Hoe combineer je dat met je eigen deelname?
Heel simpel: op tijd stoppen met helpen en aan je warming up beginnen. Na
de wedstrijd, douchen, kleden en dan weer helpen waar nodig.
Aan welke nummers ga je deelnemen?
Dit jaar, bij de mannen 60, doe ik mee aan de 400m en 1500m op zaterdag en
aan de 800m op zondag.
Hoe schat je je eigen kansen in? Ga je voor een medaille?
De kansen op de 400m, dat zal helaas net aan geen medaille worden. Op de
1500m waren er in voorgaande jaren vier of vijf deelnemers, en dacht ik vooraf
kansen te hebben. Nu zijn er negen deelnemers waarvan er zeven een snellere
tijd hebben, kortom geen kans. Op de 800m is er wel een goede kans op een
derde plaats.
Volg je een speciale voorbereiding voor het NK? Zo ja, waar bestaat deze
uit?
Neen, ik volg geen speciale voorbereiding voor de NK. Ik train bij de lange
afstand lopers, wat een geweldige groep is, onder leiding van goede en vooral
ook meedenkende en meelevende trainers. Van de trainingen, die we van te
voren per e-mail maandelijks toegezonden krijgen, kijk ik wat er gedaan moet
worden en pas ik dat een beetje aan door b.v. niet 6x1000m te doen maar dan
4x1000m in een hoger tempo. Verder geen speciale dingen.

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

Clubblad 2017-6 verschijnt half juli: stuur je bijdragen voor
30-6-2017 naar clubblad@avgouda.nl
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