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Soms lopen de taken een beetje door elkaar: Henk
van Zutphen onderbreekt zijn werkzaamheden in de
keuken om deel te nemen aan het onderdeel speerwerpen tijdens de clubkampioenschappen die op 30
september en 1 oktober plaatsvonden bij AV Gouda
(foto: Hans Braker).

Grote Clubactie
Ook dit jaar doet AV Gouda weer mee
met de Grote Clubactie. Vorig jaar was de
opbrengst € 2492,01. Daar willen we dit
jaar graag meer van maken. En dat moet
lukken met jouw hulp! Eén lot kost € 3,
waarvan maar liefst 80% direct naar de
club gaat. Dit jaar willen we weer graag
nieuwe materialen aanschaffen.
Als verkoper verdien je een prijs als je
minimaal 10 loten verkoopt. Hoe meer
loten je verkoopt hoe groter de prijs. De
allerbeste verkoper ontvangt een speciaal
cadeau! De boekjes met verkochte loten
kunnen uiterlijk 3 november ingeleverd
worden. Mensen die de loten kopen
maken kans op mooie prijzen, zoals de
hoofdprijs van € 100.000. De trekking van
de Grote Clubactie vindt plaats op 13 de
cember 2017. Vanaf 14 december staat de
trekkingsuitslag op clubactie.nl

Vrijwilligersbeleid AV Gouda
AV Gouda draait nagenoeg volledig op vrijwilligers. Wij kiezen voor het
uitgangspunt: iedereen is vrijwilliger en daarmee gaan we ervan uit dat ieder
lid – of zijn ouder bij jeugdleden – een kleine of grotere bijdrage levert aan
het draaiende houden van onze vereniging. Wij willen het vrijwilligerswerk zo
gaan organiseren dat iedereen eenvoudig zijn vrijwillige bijdrage kan leveren
en dat dit minder vrijblijvend wordt dan in de huidige situatie. We hebben
elkaar hard nodig om een gezonde vereniging te blijven én vele handen ma
ken licht werk! De vraag is: wat wil jij doen?
Voor wie gaat dit vrijwilligersbeleid gelden? Het vrijwilligersbeleid geldt voor
alle sportende leden van AV Gouda. Uitgangspunt van het vrijwilligersbeleid is
dat ieder sportend lid van onze vereniging tenminste één vrijwilligersactiviteit
vervult. Dit kan een functie zijn of twee taken. De gemiddelde tijdsduur van
één taak is een dagdeel (4 uur). Voor onze jeugdleden (pupillen, C- en D-ju
nioren) zal de vrijwilligersactiviteit worden vervuld door één van hun ouder(s)/
verzorger(s). Voor het vervullen van een kantinedienst, waarbij alcohol wordt
geschonken, is een minimumleeftijd van 18 jaar vereist. Wanneer één gezin
meerdere jeugdleden bij AV Gouda heeft, hoeft door de ouders maar voor één
kind vrijwilligerswerk gedaan te worden.
Wil jij meebeslissen hoe we dit precies gaan organiseren? Kom dan naar de
Algemene Ledenvergadering die op woensdag 29 november gehouden zal
worden.
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Sponsors AV Gouda

Succesvolle deelname AV Gouda aan Nationale
Estafette Kampioenschappen
Op 23 en 24 september heeft AV Gouda met vier ploegen deelgenomen aan
de Nationale Estafette Kampioenschappen. De top inzet van de atleten van
AV Gouda resulteerde in maar liefst vier nieuwe clubrecords. Op elke deelge
nomen afstand werd het clubrecord gebroken. De Meisjes Junioren A (Julia
Hollander, Chantal Kruit, Kim Lavrijsen en Frederique Post) beten op zaterdag
het spits af met een mooi clubrecord op de 4 x 100 m in 51,17 s. Zij werden
direct gevolgd door het jongens junioren B team (Ruben Koning, Faas Igna
tius, Indigo Tjan en Jochem Ribberink) met een mooi record op de 4 x 400 m
in 3:39,88. Dit was tevens goed voor een zilveren NK-medaille. Zondag zou
het spannend worden omdat er een record uit 1957 (!) gebroken zou kunnen
worden door de Heren senioren (Floris de Boer, Cosmo van Berkel, Riepko de
Vries en Vincent Kruit) op de 4 x 200 m. Het lukte na een toprace in 1:34,79
en die tijd was goed voor een bronzen medaille. Tot slot maakten de jongens
junioren B hun feestje compleet door een zilveren medaille en een clubrecord
te scoren op de 4 x 200 m in 1:37,10. Het oude record stamde ook al uit 1994,
dus de recordboeken zijn lekker opgefrist. Mooie prestaties waar hard voor
getraind is!

Jongens B en Heren senioren met hun medailes (foto: Patrick Janssen)

Vacatures vervuld
Opening en sluiting baan voor huurders atletiekfaciliteiten
Al heel lang opent Linda Teekens de accommodatie voor de huurders van
onze atletiekbaan. Voor veel scholen en verenigingen is Linda een zeer bekend
en zeer gewaardeerd gezicht geworden. Een betere gastvrouw kan AV Gouda
zich niet wensen.
Na ruim 10 jaar heeft Linda aangegeven dat het tijd wordt voor een opvolger
en die heeft zij ook zelf gevonden. Per 1 oktober zullen Marco van Oosten en
Andy van Berkel deze taken van Linda overnemen. Linda, heel veel dank voor
je geweldige inzet! Marco en Andy, heel fijn dat jullie deze voor AV Gouda
belangrijke taken willen overnemen!
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Verhuursecretariaat
Vanaf medio oktober 2017 gaan Henk en Karin van Zutphen voor 1 jaar de
verhuur van de accomodatie op zich nemen. Meer informatie over de verhuur
van de accommodatie kunt u vinden op de website van AV Gouda

Vacature van de maand: Nachtwacht

TienSport
Sportzaak voor vrouwen

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 poli
tie. Die dan komt kijken of
er inderdaad sprake is van
braak. Meestal is daar geen
sprake van.
In de loop van dit jaar ver
huizen 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 “nacht
wacht” even inwerken. Ik ben bereikbaar op 06-40599311.

AT2 cursus
Dit najaar is bij AV Gouda de opleiding Atletiek Trainer niveau 2 gestart.
Met een overweldigend aantal van 35 cursisten is onder leiding van trainers
Brendan Troost en Patrick Janssen op vrijdagavond 15 september begonnen
met deze cursus. Het betreffen grotendeels trainers van AV Gouda, maar
ook trainers van de omliggende verenigingen. Deze opleiding leidt trainers
op tot assistenttrainer bij een atletiekvereniging. De cursus richt zich zowel
op baanatletiektrainers als looptrainers. De trainers oriënteren zich via deze
cursus op hun doelgroep en de specifieke kenmerken van de verschillende
leeftijdsgroepen. Ze verdiepen zich ook in de gedragscode van de Atletiekunie
en de toegewaarde waarde van hun eigen rol in het creëren van een prettig
en positief klimaat om in te kunnen sporten. Via praktijkopdrachten gaan
ze aan de slag met het verzorgen van een goede training en wat een goede
training dan precies is. Hun eigen bijdrage als assistenttrainer of gedeeld
verantwoordelijk trainer oefenen ze daadwerkelijk mee op de baan door ook
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(Hard)loopreis van Lornah
Kiplagat nu bij TienSport
Heb je altijd al eens willen lopen op die plek

trainingen voor te bereiden en te geven. Het trainerschap is een echt vak en
daar bekwamen deze trainers zich verder in. Een hele goede zaak voor hen, de
sporters van AV Gouda en onze totale vereniging. We verwachten binnenkort
een grote hoeveelheid gekwalificeerd kader voor de groepen te hebben!

waar veel wereldtoppers nog dagelijks hun
trainingssessie afmaken dan is dit je kans. In
het trainingspark in het Keniaanse dorp Iten
kun je als wandelaar en hardloper je hart
ophalen. Op 2400 meter boven zeeniveau,
grenzend aan de Rift Valley, ligt daar het
trainingskamp van de wereldberoemde
Keniaanse hardloopster Lornah Kiplagat. Het
kamp is inmiddels uitgegroeid tot een mekka
voor sporters.
Het gaat om een compleet verzorgde reis van
13 dagen waarbij je verblijft in het trainings
kamp van Lornah Kiplagat. Je traint met
topatleten en krijgt de gelegenheid alles te
vragen over looptechniek, trainingen en wat
je allemaal moet doen om de wereldtop te

Rotterdampas

bereiken.
Natuurlijk ga je een aantal dagen op safari.
In het natuurpark Lake Nakuru loop je kans
om wilde dieren, zoals olifanten, leeuwen en
luipaarden te spotten.
De sportreis naar Kenia is geschikt voor wan
delaars en hardlopers. De reis is van 26 jan
uari - 6 februari 2018 en er zijn nog een paar
plaatsen over. Meer info over de reis vind je
hier. Wil je je eigen reis samenstellen dan kan
dat ook.
Ook kun je kiezen voor een reis in oktober,
waarbij je de mogelijkheid krijgt om mee te
doen aan de marathon van Nairobi.

Gouda heeft als stadspas gekozen voor de Rotterdampas. Hiermee kunnen
inwoners meer dan 750 leuke dingen doen, gratis of met korting, in Gouda én
de hele regio. Iedereen kan de pas kopen. Voor volwassenen kost de pas € 60,en voor kinderen € 12,50 per jaar. Ga voor meer informatie en voor het online
bestellen van de pas naar: www.rotterdampas.nl/bestellen
Mensen met een laag inkomen (tot 120% van het bijstandsniveau) komen in
aanmerking voor het gereduceerde tarief van € 5,-. Voor hun inwonende kin
deren is de pas gratis en zij krijgen bovendien het Kindpakket. Met het Kind
pakket vergoedt de gemeente onder meer de kosten voor het lidmaatschap
van sportverenigingen of kosten voor muziek- en zwemlessen. Kinderen van
4 t/m 17 jaar krijgen een jeugdtegoedbon van € 150,- voor het kopen van
spullen voor school, sport of cultuur. Kijk voor meer informatie op
www.gouda.nl/kindpakket.

Voor meer informatie kun je mailen naar
info@tiensport.nl of bellen 06-12249583. Kijk
op de site van TienSport of kom gewoon langs
in de winkel.
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C-junioren in de prijzen

D-junioren pieken op juiste moment

Het is de CD-blokmeerkamp en dus kennen

Op zondag 3 september namen 12 van onze D-junioren deel aan de D-Spelen
in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Hoewel het officieel geen NK mag
heten, komen de beste D’s van Nederland in deze historische sporttempel
bijeen. Met 731 deelnemers is het ook één van de best bezochte wedstrijden.
Wandelend door de Marathonpoort sta je ineens op het podium waar in 2016
nog het EK Atletiek werd gehouden. Dat alleen al geeft menig D-junior een
kick.
In dit decor met Hollandse luchten, prima temperaturen, vrolijke en enthou
siaste atleten presteren onze D-junioren op de toppen van hun kunnen. De
verzamelde uitslagenlijst op Atletiek.nu laat veel groen (pr) en geel (dicht bij
pr) gearceerde uitslagen zien. Prachtig om juist hier tijdens deze wedstrijd te
laten zien wat je in huis hebt. Pepeijn Nieuwveld (D2) die het hele seizoen al
laat zien dat hij een solide sprint in de benen heeft en een enorme progressie
heeft gemaakt, laat dat ook tijdens de D-Spelen zien. Op de 80 m sprint mist
hij op 3 honderdste de finale. Maar na een overtuigende seriewinst op de
150 m (19,80 s) wordt zijn inzet in de finale beloond met een zilveren medaille.

de C-junioren een vergelijkbare competitie.
Mieke van de Pasch (C1) staat na drie wedstrij
den op een keurige derde plaats op slechts
3 punten van de nummer twee. Op de 80 m
horden slaat Mieke direct toe. Met een degelij
ke 15,03 wordt ze tweede op dit onderdeel
en klimt naar de tweede plaats met 5 punten
voorsprong. Het blijkt aan het eind van de
avond goed voor de zilveren positie op het
podium.
Bij de C2-meisjes gebeurt het tegenover
gestelde. Fabienne Buijs staat derde, maar tus
sen de nummers 2 t/m 4 zit slechts 4 punten
verschil. Bij 80 m horden, stap-stap-sprong en
speer scoort de directe concurrentie beter. Fa
bienne eindigt helaas op de ‘baalplek’: vierde.
Sjoerd Peeters en Frank Rüegg (C1) lopen de
avond voor de CD-blokmeerkamp de 10 km
tijdens de Goudse Singelloop.
Sjoerd laat de laatste CD-blokmeerkamp aan
zich voorbij gaan en zakt twee plekken in het
klassement. Frank doet mee, profiteert en
stijgt drie plekken.
Net als bij de D2-jongens staan bij de C2-jon
gens Jochem Ribberink en Liam
Rietbroek op een tweede respectievelijk derde
plaats in het tussenklassement. De verschillen
zijn hier echter nog kleiner; tussen de nummer
1 en 4 zit slechts 7 punten. Met winst op de
100 m horden (14,79 s) en het discuswerpen
(37,05 m) pakt Jochem uiteindelijk de winst
in deze groep. Liam verloor helaas net te veel
punten en belandde net naast het podium.

Vlnr: Ewan / Pepeijn, Sacha, Mieke en Jochem –
podium CD-blokmeerkamp (foto: Eric Pols)

Een week later staat er weer een wedstrijd op het programma: de vierde en
afsluitende CD-blokmeerkamp. Een wedstrijd waarin het klassement wordt
opgemaakt om te zien wie het beste resultaat heeft behaald op 12 onderde
len, waarbij iedereen zijn drie slechtste resultaten mag wegstrepen. De eerste
plaats levert 1 punt op, de tweede plaats 2 punten, enz. Degene met het minst
aantal punten is de winnaar.
Voor AV Gouda nemen 32 CD-junioren (18 D’s en 14 C’s) deel aan de CD-blok
meerkamp. Tijdens de laatste wedstrijd werd het nog spannend. Bij de
D1-meisjes realiseren Femke Moelker en Tinka Klatten beide drie keer een pr,
waarmee Femke haar 5e positie behoudt en Tinka er eentje stijgt: 9e.
Bij de D2-meisjes maakte Sacha Goedhart het nog spannend. Riant aan de
leiding in het tussenklassement met 7 punten voorsprong kon zij het zich
permitteren om vooraf het minder favoriete hordenlopen te laten schieten.
Een teleurstellend resultaat bij het hoogspringen gooide echter roet in het
eten. De concurrentie kwam langszij. Met het hordenlopen en het kogelstoten
nog te gaan, moest er gepresteerd worden. Sacha en stress is geen slechte
combinatie: horden 8 honderdste boven pr en kogel pr. In het eindklassement
resteren 2 punten voorsprong, maar die zijn genoeg voor de eerste plaats en
een brede glimlach op het podium.
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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 Tinber
genstraat 27G, 2811 DZ Reeuwijk

Terwijl er veel aandacht naar de strijd om de podiumplekken uitgaat, ver
zamelt Rianne Buijs ondertussen mooie pr-scores bij het hoogspringen en het
kogelstoten. Zij eindigt als 11e in deze grote groep van 30 D2-meisjes.
Bij de D1-jongens zijn er 53 deelnemers en vinden we de AV Gouda-atleten
Christiaan Stuut, Allard de Laat, Mats van Husen, Naut Carol, Arjuno Orsini en
Luca Menken vanaf de 27e positie terug. Zij strijden nog niet om de podium
plekken, maar laten dit hele seizoen al goede vooruitgang zien. Zo pakte Naut
bij zijn rentree na weken blessureleed direct een pr bij 80m horden, pols
stokverspringen én discuswerpen.
Het podium bij de D2-jongens beloofde vooraf met AV Gouda-atleten te
worden gekleurd. Met Ewan ter Hennepe tweede (op 7 punten) en Pepeijn
Nieuwveld derde (op 6 punten van Ewan) in het tussenklassement was er nog
van alles mogelijk. Beide mannen pakken een riant pr bij het polsstokversprin
gen en het speerwerpen. Ewan werpt maar liefst 7 meter (!) verder en komt
tot (32,23 m). Hoewel die extra meters geen punten opleveren laat nummer 1
Elmar van Erkel van SC Reeuwijk steken vallen, maar niet genoeg. Ewan komt
3 punten dichterbij. Het zilver en brons is voor Ewan en Pepeijn. Het verhaal
ging rond dat Elmar een overstap gaat maken naar AV Gouda; is het daarmee
dan toch een clean sweep?
Behalve Ewan en Pepeijn zorgden Jurre van Oosten, Robbin Hoogendoorn,
Bjorn Odijk, Sander de Lange en Wessel van Vlaardingen voor negen pr’s.
Vooral bij het speerwerpen. Zo dacht Robbin (groep 1) dat hij met 34,18m, vier
meter verder dan een week geleden tijdens de D-Spelen, met de dagwinst op
dit onderdeel aan de haal ging. Maar een uur later werpt Wessel 34,23m (!);
prachtig.
De CD-junioren kunnen terugkijken op een prima zomerseizoen, want behalve
de fraaie, meer individuele prestaties in de CD-blokmeerkamp en tijdens de
C- resp. D-spelen is er ook heel goed als team gepresteerd. De meisjes C en D,
de jongens D zijn derde en de jongens C zijn vierde geworden in onze poule.
Mooie wedstrijden waarin we samen het beste uit elkaar hebben gehaald.
Alles bij elkaar onderstrepen deze successen het belang dat AV Gouda hecht
aan wedstrijddeelname van al onze atleten.
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