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Wedstrijden en evenementen april/mei 2018
08 april - Openingswedstrijd - AV Gouda
13 april - Green Heart Track Event –
middelbare scholen - AV Gouda
14 april - 1e CD competitie - nnb
15 april - 1e A competitie - nnb
21 april - 1e ZHM pupillen - nnb
21 april - 1e CD Blokmeerkamp - Ilion
22 april 1e Senioren competitie /
2e divisie Poule ? (M/V) - AV Gouda
28/29 april - NK Werp5kamp/kogelsl/
gewicht Masters - Zutphen
10 mei - 1e K & S – Hemelvaart - AV Gouda
13 mei - 1e Masters competitie - nnb
13 mei -1e B jun competitie - nnb
19 mei - 2e CD competitie - nnb
25 mei - 2e CD Blokmeerkamp - Antilope/
AV’47
26 mei - 2e ZHM pupillen - Reeuwijk
26 mei - 2e A competitie - nnb
27 mei -2e Senioren competitie /
2e divisie Poule ? (M/V) - nnb

AV Gouda atleet Hans Braker in actie tijdens tijdens de mastercompetitie in Alphen op
25 juni 2017. Foto: René Verkerke.

Allereerste Goudse Slingerwedstrijd
Op zaterdag 31 maart zal de allereerste slingerwedstrijd in de historie van AV
Gouda worden georganiseerd. Sinds begin januari heeft AV Gouda een echte
slingerkooi en om het baanseizoen goed te beginnen, zal de allereerste baan
wedstrijd dit jaar een slingerwedstrijd zijn.
De wedstrijd begint om 11.00 uur en de laatste groep start om 16.00 uur. Het
maximaal aantal inschrijvingen is al bijna bereikt.
Nog nooit een slingerwedstrijd gezien en nieuwsgierig? Kom dan de 31e langs
om te kijken.

Openingswedstrijd zondag 8 april

Op woensdag 28 maart kwam Victor van Drie
met een ploegje van drie man de bouwlocatie
gereed maken. Een klusje van vier uur, geheel

Op zondag 8 april houden we de openingswedstrijd. Na de sponsorloop heb
ben veel vrijwilligers keihard gewerkt om op tijd nieuw wedstrijdmateriaal in
huis te krijgen en de baan op orde te krijgen. We hopen daarom dat iedereen
meedoet en dat er heel veel pr’s gaan sneuvelen met het spiksplinternieuwe
wedstrijdmateriaal. Het programma voor de openingswedstrijd staat hier.
Om 13.30 uur zullen bovendien de deelnemers aan de afgelopen NK’s gehul
digd worden.

gesponsord door Van Drie!
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AV Gouda uit de brand
Na het ongelooflijke resultaat van de sponsorloop in februari zijn we keihard
aan de slag gegaan om de schade van brand en storm te herstellen. Wat is er
allemaal gebeurd:
•• Er is veel trainings- en wedstrijdmateriaal besteld, zodat alle wedstrijden in
het baanseizoen kunnen doorgaan zoals gepland. Alle trainingsmaterialen
die we mochten lenen van de collega atletiekverenigingen in Reeuwijk en
Schoonhoven zijn inmiddels teruggebracht.
•• De vergunning voor de vervangende materiaalopslag is binnen en er is in
middels opdracht verleend voor het plaatsen van een nieuwe opslagruimte.
Deze zal eind april of uiterlijk begin mei geplaatst worden. Met hulp van AV
Gouda lid en sponsor Victor van Drie is het terrein geëgaliseerd en op orde
gemaakt.
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•• Met hulp van Sport.Gouda is de stormschade hersteld: het hekwerk is
gerepareerd en de lichtmasten zijn vervangen. En tenslotte is er een nieuwe,
super stormvaste polshoogoverkapping geleverd.
En wat hebben we nog meer gedaan? Het volgende heeft niets met de brand
of storm te maken, maar stond al in de planning en hebben we gelukkig ge
woon door kunnen laten gaan:
•• De heren- en damestoiletten zijn gerenoveerd.
•• De nieuwe polshoogmat is geleverd en de oude is verkocht en zaterdag
24 maart opgehaald.
•• Er is een wandje geplaatst in de gang achter de damestoiletten, zodat het
wedstrijdmateriaal voortaan in het clubhuis opgeslagen kan worden.
Een aantal leden heeft hier de afgelopen maanden heel hard aan gewerkt en
die willen we hierbij enorm bedanken voor hun inzet:
•• De klusclub: Kees van den Dool, Dick Stijnman, Bram Brenkman, Detlev
Konig, Henny Heeren, Ed Vergeer, Meindert de Joode, Wim Zeltenrijch, Aart
Broer
•• Onze materiaalvrouw: Marianne Groenendijk
•• De onderhoudsploeg wedstrijdmateriaal: Geert Popkema, Jan Jaap van de
Maas, Pim Veltman
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Vrijwilligersbeleid

TienSport
Sportzaak voor vrouwen

De ALV heeft eind 2017 een nieuw vrijwilligersbeleid goedgekeurd. De uit
gangspunten hiervan zijn dat iedereen vrijwilliger is en dat daarom aan ieder
lid - of zijn ouder/verzorger - gevraagd
wordt een kleine bijdrage in tijd te
leveren aan het draaiende houden
van AV Gouda. Want vele handen
maken licht werk. Hoe gaan we dit
organiseren? We onderscheiden twee
categorieën taken: deelname commis
sie (functie) of uitvoering eenmalige
activiteiten. Van alle functies en activi
teiten is een overzicht met tijdsinves
tering. Als je niet kiest voor een functie
dan vragen we je om in te schrijven op
twee taken per jaar (= 2 x 4 uur).
Binnenkort ontvangt iedereen een
mail met een oproep om je in te
schrijven op taken, zoals bardienst bij Henk van Zutphen is het levende bewijs dat
wedstrijden, (assistent) jurylid bij wed je taken voor de vereniging prima kunt comstrijden of hulp bij specifieke klussen
bineren met deelname aan evenementen.
om de baan op helemaal op orde te
Foto: Hans Braker.
krijgen en te houden.
Meer informatie bij george.henze@avgouda.nl

GHTE #1 2018
Op vrijdag 13 april is het zover: de eerste editie van het Green Heart Track
Event. In totaal drie scholen (de Meander, GSG en het Coornhert) sturen scho
lieren naar de baan van AV Gouda. Gedurende een dag strijden scholieren in
dividueel om medailles. Voor hun school proberen zij zo veel mogelijk medail
les te behalen. Er zijn drie leeftijdscategorieën: 1e/2e klas, 3e/4e klas en 5e/6e
klas. GSG zal komen met het derde jaar sportklas, Meander met de interna
tionale schakelklas en op het Coornhert zijn open inschrijvingen. Deze eerste
editie zal een kleiner deelnemersaantal hebben dan van tevoren gepland.

Programma
Om 10.30 uur wordt de wedstrijd geopend door burgemeester Milo Schoen
maker. Het eerste onderdeel is vervolgens om 11.00. uur De prijsuitreiking zal
rond 15.15 uur zijn. Vanuit de club helpen veel juryleden. Sommigen hebben
zelfs een vrije dag van werk hiervoor genomen. Dat zij dit voor het GHTE wil
len doen is heel mooi!

GHTE 2019
GHTE 2019 wordt in het achterhoofd gehouden. Deze editie zal een groter
organisatieteam hebben en meer deelnemende scholen. Deze eerste editie
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kan dan zo een mooi begin worden voor een jaarlijks terugkerende wedstrijd.
Scholen zullen samen komen en met atletiek verbonden worden. AV Gouda
en de atletieksport in het algemeen trekken zo meer aandacht bij zowel po
tentiële leden als sponsors.
Wil jij nog helpen met de opbouw (zowel donderdag als vrijdag), afbouw of
tijdens de wedstrijd zelf? Stuur dan een mailtje naar ghte@avgouda.nl of zeg
het even tegen Indigo Tjan op de club. Hulp is nog steeds zeer welkom!

Renovatie toiletten en baanwerkzaamheden
De renovatie Herentoiletten is gestart op 19 februari en is in 10 dagen af
gerond dankzij de inzet van Olaf van Bijdehand Klussen Service, een bevriende
tegelzetter, een loodgieter en een bevriende buurman, die geadviseerd heeft
bij de aanschaf en plaatsing van de materialen.
Er is iets moois neergezet en de reacties zijn positief. Dat is goed om te horen.
Jammer genoeg is binnen de klusclub en onze vereniging onvoldoende spe
cialistische kennis aanwezig om dit volledig zelf te doen en er gekozen moest
worden voor inhuur.
Nu de heren er zo goed bijzitten kon renovatie Damestoiletten niet meer
worden uitgesteld. Bestuur heeft gevraagd dit op te starten. Op 8 maart zijn
twee toiletten gesloopt en is een wand geplaatst. Daarna is de tegelzetter
begonnen met betegelen van de vloeren. Dit is op 15 maart afgerond. Ook op
die dag zijn de nieuwe toiletten geplaatst. Hopen maar dat ook deze vernieu
wing in goede aarde valt.
Dan nog een kritische noot over de vele andere en vooral zware werkzaam
heden, die op het bordje van de klusclub liggen: o.a. bij de slingerkooi, bij de
kogelring , het reinigen van de binnengoot, bestrating polshoog , opruimen
oude overkapping, opruimen en bouwrijp maken voorterrein, etc.
Bij de slingerkooi moest de bestrating worden gelegd, de 30 oude banden van
de kogelring moesten worden vervangen door nieuwe banden en de oude
banden moesten ook nog worden afgevoerd.
Dit was op 10 maart - de dag van NL doet - gepland door Annelies in overleg
met de klusclub. De dag waarop bij veel verenigingen de mensen de handen
uit de mouwen steken. Naast vier man van de klusclub waren er nog slechts
zeven man/vrouw die zich letterlijk uit de naad hebben gewerkt, maar bij
lange na niet konden doen wat op de planning stond.
Dat onze vereniging wel volop in beweging is was te zien aan de vele atleten
die hun rondjes op de baan liepen. Hebben we deze dag dan toch een ver
keerde keuze gemaakt?
Volgend jaar weer? Dat is de
vraag.
Namens de Klusclub
Kees
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Van de redactie

AV GOUDA doet mee aan de Rabobank fietstocht

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.

Op zaterdag 30 juni vindt voor de tweede keer 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)!
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 10-10.30 uur
starten In Gouda, Waddinxveen of Moordrecht. In Gouda is het startpunt bij
Excelsior, Kale Jonkerpad 2.

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

Mobiliseer je team of je familie
We willen natuurlijk met zo veel 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 en informatie
Meld je aan bij: secretariaat@avgouda.nl
Vermeld ook met hoeveel personen je deel
neemt en hoeveel km je van plan bent te
gaan fietsen. In het clubgebouw hangt ook
een inschrijflijst.
Op de website van de Rabobank
Sponsorfietstocht vind je meer informatie.

NK Masters
Ook dit jaar organiseert AV Gouda weer het NK Masters. De wedstrijd vindt dit
jaar plaats in het weekend van 1 t/m 3 juni. Voor het slagen van het evene
ment zijn weer veel vrijwilligers en juryleden nodig!
Het NK Masters zal er dit jaar als volgt uit zien. We beginnen op vrijdag 1 juni
om 15.00 uur met het kogelslingeren. De rest van het programma start die dag
rond 18.00 uur en eindigt om 22.00 uur. Een belangrijk verschil is dat we op de
zaterdag niet meer tot in de avond door gaan. Het programma zal waarschijn
lijk lopen van 10.00 tot 18.00 uur. De zondag is de wedstrijd, net als in 2017,
van ongeveer 10.00 - 17.00 uur. Na afloop gaan we weer lekker samen eten.
Ook op de andere dagen wordt er goed voor jullie gezorgd!
Op donderdag 31 mei beginnen we met de opbouw van het wedstrijdterrein.
Maandag 4 juni moet alles weer opgeruimd worden.
Wil je meehelpen? Vul dan dit formulier in. In het formulier kun je je beschik
baarheid en voorkeuren aangeven. Alvast bedankt voor je reactie!

Clubblad 2018-04 verschijnt eind april: stuur je bijdragen
voor 15-04-2018 naar clubblad@avgouda.nl
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