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Revalidatietraining voor atleten
AV Gouda
Sinds enkele maanden bieden we alle
sporters van AV Gouda vanaf 16 jaar (B1
en ouder) wekelijks de gelegenheid aan
te sluiten bij ons nieuwe aanbod: een
revalidatietraining op onze eigen baan
onder leiding van Simon Bliek (FysioVisiq).
Dit aanbod is van toepassing wanneer
fysieke beperkingen het tijdelijk niet mo
gelijk maken aan te sluiten bij de eigen
trainingsgroep.
Deze training is van 19.30 uur tot 20.30
uur en is tot stand gekomen via de brede
re samenwerking die AV Gouda kent met
FysioVisiq. Deelname aan deze training
vindt plaats na een intakemoment bij Si
mon op maandagavond (tussen 19.00 uur
en 21.00). Uit dit Intakemoment komt een
passend advies voor het vervolgtraject
met betrekking tot je blessure, waarvan
deelname aan deze revalidatietraining
een optie is.
Andere mogelijkheden zijn het afne
men van een massage of een traject bij
FysioVisiq in hun praktijk. Kosten van een
behandeltraject bij FysioVisiq loopt via de
eigen verzekering.
Deelname aan de revalidatietraining
op onze eigen baan is inbegrepen in je
lidmaatschap en dus verder kosteloos.
Overleg tussen Simon, de sporter en de
eigen trainer is belangrijk en zal verzorgd
worden. Ook de sporter heeft hierin na
tuurlijk zijn verantwoordelijkheid.
Voor vragen kunnen leden terecht bij
hoofdtrainer Brendan Troost:
hoofdtrainer@avgouda.nl
06-41229718

SPONSORLOOP AV GOUDA
9 februari 2018
Onze dank gaat in het bijzonder uit naar:
De Gemeente Gouda; Sportverenigingen in de buurt en
omstreken; Winkeliers van Gouda en omstreken; Ondernemers
in Gouda en omstreken; Sport.Gouda; de Montagnestichting;
alle vrijwilligers en alle deelnemers aan de sponsorloop en hun
supporters.

Sponsorloop ‘Help AV Gouda uit de brand’ groot
succes!
Op 9 februari stond de sponsorloop ‘Help AV Gouda uit de brand’ op het
programma. Een actie met als doel zo veel mogelijk geld op te halen om het
materiaal dat bij de brand eind december verloren is gegaan te vervangen.
Niet alleen aan atleten van AV Gouda werd gevraagd mee te doen, iedereen
was welkom om zo veel mogelijk rondjes te komen lopen.
Hoewel de weersvoorspellingen niet al te gunstig waren, was de opkomst fan
tastisch: zo’n 200 deelnemers en hun supporters stroomden vanaf 17.30 uur
het terrein op. De kantine was open voor de broodnodige warme versnaperin
gen. Om 18.00 uur gaf burgemeester Milo Schoenmaker het startschot voor
de eerste groep lopers en gingen we van start. De baan kleurde langzaam wit
van de sneeuw, maar dat mocht de pret niet drukken.
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Opvallende prestaties

Matthijs (tweede van rechts) en de lal’ers

Jong en oud liep mee, in de sneeuw

Lang voor het eerste startschot was er al iemand begonnen. Matthijs van de
Wetering had zichzelf als doel gesteld: een marathon lopen op de baan. Dat
zijn 106 rondjes! Gelukkig hoefde hij dat niet alleen te doen. Zijn vrienden van
de Langeafstandlopers van AV Gouda (de lal’ers) vergezelden hem om beur
ten. Hayo den Boeft liep er maar liefst 58 mee! Tijdens de laatste ronde van
Matthijs stroomde de kantine leeg om hem binnen te halen. Klik hier voor een
filmpje van zijn finish.
Een andere bijzondere prestatie was die van AV Gouda penningmeester Marian
Verhaegh. Zij wilde als niet-actieve atleet proberen om 800 meter te lopen
binnen 5 minuten. En dat haalde ze met gemak!
Ook de plaatselijke politiek deed mee: Eppy Boschma en Jan-Willem van
Gelder van het CDA waren van de partij en draaiden hun rondjes op de baan
om een bijdrage te leveren.
Pupil (ren ren) Renske de Wilde liep extra hard - en niet alleen om haar moeder
op kosten te jagen die haar voor een euro per rondje had gesponsord - en
bracht een heel mooi bedrag binnen.
Dit is maar een kleine greep uit de vele fantastische prestaties die zijn geleverd
op deze bijzondere avond. Hulde aan alle deelnemers!

Opbrengst
Aan het einde van de avond werd de voorlopige opbrengst van de sponsor
loop bekendgemaakt: € 16.500,- is er die avond bij elkaar gerend. Wat een
fantastische uitkomst van een zeer geslaagde avond!
Ook Rabobank Gouwestreek kwam met een fijn bericht: zij doneren maar liefst
€ 15.000,- voor nieuw materiaal.
Het was nog lang onrustig in de kantine van AV Gouda ...
Het CDA in actie

Goudse Runners helpen AV Gouda uit de brand

Het bestuur onthult de opbrengst van de sponsorloop

Ook de Goudse Runners hebben een steentje bijgedragen. De zaterdag-, vrijdag- en
Tot besluit: een prachtige donatie van Rabobank

dinsdaggroep haalden met behulp van een aantal ‘oud-runners’ het prachtige bedrag van

Gouwestreek

€ 835,- op.
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Sponsors AV Gouda

Nieuw materiaal
Er is inmiddels veel geld binnengekomen en er is een begin gemaakt met de
aanschaf van nieuw materiaal. Op het terrein zijn twee zeecontainers geplaatst
waarin het materiaal voorlopig wordt opgeslagen. De resten van de oude
opslag zijn weggehaald en de plek wordt weer bouwklaar gemaakt.
De reeds geplande renovatie van de toiletgroep aan de voorzijde kantine is
op 19 februari gestart. Op 22 februari zijn de lichtmasten vervangen die be
schadigd raakten tijdens de storm. Zo werken we langzaam maar zeker aan de
opbouw van AV Gouda.

T-shirts AV Gouda on Fire
Iedereen liep er in rond tijdens de Groenhovenloop en de sponsorloop: een
prachtig sportshirt met de tekst AV Gouda on Fire. Wil jij ook zo’n gaaf T-shirt?
Dat kost maar € 25,- en je steunt er de club mee. Er zijn nog een aantal maten
op voorraad maar bij veel belangstelling komen er vast nog meer.
Stuur een mail naar hans.braker@avgouda.nl en vermeld je naam, maat en of
het om een mannen- of vrouwenmodel gaat.
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Groenhovenloop 2018

TienSport
Sportzaak voor vrouwen

Op de 1e zondag van februari was het gezellig druk op de atletiekbaan. Het
was weer de dag van de Groenhovenloop, dit jaar de 43e editie.
Na de kidsruns over 1500 en 400 meter ging om klokslag 12:00 de halve
marathon van start. De halve marathon lopers hadden op de eerste helft van
hun afstand de wind flink tegen. Op het laatste lange rechte stuk werden zij
beloond met een flinke rugwind.
Een kwartier later vertrokken de lopers van de 5 km ende 10 km voor hun
loop. Ondanks de harde wind sneuvelden toch nog verschillende pr’s.
In totaal waren er 125 deelnemers bij de kidsruns en 340 deelnemers bij 5 km,
10 km en halve marathon.
We hadden dit jaar een primeur: we maakten voor het eerst gebruik van een
elektronische tijdsregistratie - we werden hierbij ondersteund door Ronald
van der Wolf van SC Reeuwijk, die het systeem voor ons bediende. Door het
gebruik van de elektronische tijdsregistratie waren we in staat zeer snel een
uitslag te presenteren.
Alle uitslagen zijn gepubliceerd op www.uitslagen.nl
De Groenhovenloop wordt mogelijk gemaakt door de inzet van de vele vrijwil
ligers. Onder de vrijwilligers bevinden zich ook een aantal ex-atleten van AV
Gouda die geen lid meer zijn maar de club nog steeds een warm hart toedra
gen. De organisatie is alle vrijwilligers dan ook zeer dankbaar voor hun inzet.
We kunnen weer terugkijken op een geslaagde editie!
Namens de organisatie, Bernard, Detlev, Peter en René.

JUMBO SPORTPUNTEN Sparen voor AV Gouda
Van woensdag 7 februari t/m dinsdag 27 maart 2018 kun je bij de Jumbo su
permarkt aan de Sportlaan en in winkelcentrum Bloemendaal sparen voor AV
Gouda! Iedereen die boodschappen doet, krijgt voor elke € 10 een ‘sportpunt’
met een code. AV Gouda doet ook mee aan deze actie. Wij willen graag nieuw
trainingsmateriaal en fitnessmateriaal aanschaffen.

Hoe werkt het?
Begin februari werden de werkzaamheden aan de
slingerkooi afgerond.

Je krijgt bij de kassa de sportpunten, waarna je de punten in het bakje van AV
Gouda in de winkel kunt doen. Naast AV Gouda doen er nog een aantal andere
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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 uitzonde
ring van de zomermaanden). De ver
schijningsdatum ligt ergens in de laatste
week van de maand.

clubs uit de regio mee. Aan het einde van de actie verdeelt Jumbo het be
schikbare budget van € 10.000 over alle deelnemende sportverenigingen op
basis van het aantal ontvangen sportpunten.
Alvast ontzettend bedankt voor jullie medewerking!

Prijswinnaars Grote Clubactie
Onlangs werden de beste lotenverkopers van de Grote Clubactie in het zon
netje gezet en kregen een presentje om ze te bedanken voor hun inzet. Top
lotenverkoper dit jaar was Agnes Popkema. Dank voor jullie inzet!

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 lotte.wevers@avgouda.nl
Kijk voor meer contactgegevens op
www.avgouda.nl

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

Jurycursus
In de aanloop naar het NK Masters geeft Marianne Groenendijk in maart weer
een cursus Jurylid algemeen. De tijdsinvestering in deze cursus is vier avon
den. Data: 23 februari, 9 maart, 23 maart en 6 april. Je hoeft geen examen te
doen, maar wel actief meedoen op de avonden. Plaats en tijd: vanaf 19.00 uur
in het clubhuis van AV Gouda.
Interesse? Meld je aan via juco@avgouda.nl

NK Masters: 1, 2 en 3 juni
Ook dit jaar organiseert AV Gouda het NK Masters, en wel in het weekdn van 1,
2 en 3 juni. De inschrijving start op 1 maart. Wil je komen helpen, meld je dan
aan via vrijwilligers@avgouda.nl

Wedstrijden en evenementen maart/april 2018
11 maart
31 maart
08 april		
13 april		
14 april		
15 april		
21 april		
21 april		
22 april		
28/29 april

Indoor Pupillen + VG
Sporthal de Zebra, Gouda
1e Slingerwedstrijd
AV Gouda
Openingswedstrijd
AV Gouda
Green Heart Track Event AV Gouda
1e CD competitie
nnb
1e A competitie		
nnb
1e ZHM pupillen		
nnb
1e CD Blokmeerkamp
Ilion
1e Senioren competitie / 2e divisie (M/V) AV Gouda
NK Werp5kamp/kogelsl/gewicht Masters Zutphen
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