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Filmpje waarin de vrijwilligers die meehielpen van
het NK Masters een een succes te maken worden
bedankt door niemand minder dan Herman van
der Zandt van Studio Sport.

NK Masters 2018

Vrijwilligers bedankt!
Van vrijdag 1 juni t/m zondag 3 juni vond het NK Masters plaats bij AV Gouda.
Ook dit jaar stonden weer tientallen vrijwilligers klaar om er een fantastisch
evenement van te maken. En dat is gelukt!
Beelden zeggen meer dan woorden en daarom staan er in de kolom hiernaast
en elders in dit clubblad foto’s van het evenement. Wie meer foto’s wil zien
kijkt op de website van het NK Masters.

5-Regio-Ontmoeting
Op 16 juni was AV Gouda gastheer voor de jaarlijkse 5-Regio Ontmoeting
waarbij pupillen en C/D-juniorenvan clubs uit vijf regio’s (Zuid-Holland Midden, Dordrecht, West-Brabant, Rijnmond en Zeeland) met elkaar de strijd aan
gaan op verschillende atletiekonderdelen. Om als atleet mee te doen aan deze
wedstrijd moet je worden geselecteerd en uitgenodigd.
Elke regio heeft een vaste kleur en deelnemers dragen een T-shirt in deze
kleur. Dat levert een vrolijke aanblik op.

Foto’s van Wim Slagers, gemaakt op vrijdag 1 juni
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Sponsors AV Gouda

Lustrum: 35 jaar AV Gouda
AV Gouda bestaat dit jaar 35 jaar. Dit zullen we vieren tijdens de clubkam
pioenschappen op 6 oktober. Reserveer deze datum alvast in je agenda!
35 jaar AV Gouda is echter niet het hele verhaal. In 1983 werd AV Gouda een
zelfstandige atletiekvereniging, maar de geschiedenis van AV Gouda begint al
veel eerder, namelijk in 1906. De komende maanden zullen we je meenemen
in de geschiedenis van onze vereniging. Deze
stukjes zijn gebaseerd op de bundel: ‘100 jaar
Atletiek vereniging Gouda - In de loop der
jaren...’ die in 2006 ter gelegenheid van het
honderdjarig bestaan is verschenen. Van deze
bundel zijn nog een aantal exemplaren be
schikbaar. Laat het me even weten als je graag
een exemplaar wilt ontvangen: voorzitter@avgouda.nl

Hoe het allemaal begon...
De vereniging opgericht in 1906 heette tot 1914 Excelsior. Met een contributie
van 2 cent(!) per week was voetbal de enige sport. In 1914 moest bij het toetreden tot de Nederlandse Voetbal Bond (NVB) de naam veranderd worden,
omdat er al een Rotterdamse voetbalvereniging met de naam Excelsior inge
schreven stond. De naam werd gewijzigd in: Voetbal en Athletiekvereniging
Gouda (V&AV Gouda). De clubkleuren waren toen ook al rood en wit. In de
loop van de jaren zijn die kleuren vaak in het clublied bezongen:
Rood en wit zijn onze eigen kleuren
Rood en wit ons ideaal
Rood en wit gaan nooit verloren
Rood en wit ons ideaal

Van vooral voetbal naar structurele aandacht voor atletiek
De toevoeging ‘athletiek’ betekende niet dat deze sport regelmatig beoefend
werd, hoewel er in 1908 al landelijke atletiekwedstrijden waren voor voetbalverenigingen. In 1929 is er volgens het jubileumboek van de AtletiekUnie
in Gouda een atletiekwedstrijd Nederland - Duitsland gehouden. Pas in 1934
kwam er meer structuur in de atletiek. Aan de secretaris van de vereniging,
de heer Slingerland (van de Slingerlandtrofee die we nog ieder jaar uitreiken)
werd toen verzocht trainingen te laten verzorgen in de zomer. Hier had niet
alleen het voetbal plezier van, want het leidde ook tot een bloeiende atletiektak binnen de vereniging, die veel goede atleten - en later ook goede atletes
- heeft voortgebracht.

Diverse locaties
De voetbal- en atletiekvereniging heeft niet altijd zijn accommodatie op het
Groenhovenpark gehad. De eerste locatie was aan de Knip aan de Veerstal,
daarna aan de IJssellaan, de Karnemelksesloot, de Bloemendaalseweg, de
Graaf Florisweg, waarna de vereniging in 1938 naar de Nieuwe Vaart, later
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TienSport
Sportzaak voor vrouwen

Nieuwe Gouwe O.Z. verhuisde. Vanaf die periode zijn er verhalen, notulen,
kranteknipsels, foto’s etc. bewaard gebleven. V&AV Gouda was in die tijd
niet de enige vereniging voor atletiek. Er waren er maar liefst acht, waarvan
twee atletiekvereningen en zes omniverenigingen. Ook in de regio waren er
verschillende verenigingen. Al deze verenigingen waren verbonden door de
Goudse Atletiek Commissie
(GAC), opgericht
in 1925, die elke
zomer wedstrijden
uitschreef wat de
onderlinge band
tussen atleten en
verenigingen sterk
bevorderde. Het
vervoer ging per
Vlees en Celeritas Parkloop 1953
fiets en soms per
bus of trein.

Competitieploegen AV Gouda op dreef
Net als andere jaren is AV Gouda goed vertegenwoordigd op de nationale
competitie in alle leeftijdscategorieën.
Bij de D- en C-jeugd hebben we in beide leeftijdsgroepen jongens en
meisjesploegen die deelnemen. Landelijk doen de C-jongens het uitstekend
met een 20e plek in het tussenklassement van de ruim 150 deelnemende
ploegen. Elmar, Stan en Bart verzamelden al vele punten voor AV Gouda. Voor
de CD-jeugd volgt nog 1 competitiewedstrijd op zaterdag 30 juni.
Voor de B-junioren zit de landelijke competitie van 2018 erop. Zij hadden twee
wedstrijden. De B meisjes zijn landelijk 30e geworden. Fabienne Buijs deed
het hartstikke goed. Opvallend sterk was haar 1500 m in Lisse in een tijd van
4.58.52 s. De jongens B zijn landelijk als 20e geëindigd. Dit kan als bijzonder
goed beschouwd worden. Hiermee eindigde AV Gouda bijvoorbeeld voor traditioneel sterke ploegen als Ilion uit Zoetermeer en AAV’36 uit Alphen aan den
Rijn. Jochem en Ruben scoorden veel punten bij de laatste wedstrijd in Lisse.
Zo liep Jochem een sterke 100 m in een tijd van 11.53 s. Ruben deed het goed
op de 400 m met een tijd van 52.53 s. Tijdens die wedstrijd liep het estafetteteam ook uitstekend. Zij zetten de tijd stil op 45,40 s op de 4 x 100 m. Dat is
1,2 s sneller dan vorig jaar en de 9e tijd landelijk tijdens de competitie.
Onze senioren ploegen hebben ten
tijde van het schrijven van dit stukje
nog 1 wedstrijd te gaan. Deze wedstrijd zal plaatsvinden op zondag
30 juni. Na twee wedstrijden doen
zowel de heren als dames ploeg het
prima in de landelijk tweede divisie.
Promotie naar de eerste divisie lijkt
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Handig om te weten over de
contributie
Begin mei 2018 heeft de eerste factureringsronde van de contributie plaatsgevonden. Het moment van factureren
heeft later plaatsgevonden dan we in
eerste instantie hadden gehoopt. Graag
licht ik dit toe in dit onderstaande bericht:
“Binnen AV Gouda wordt de facturering van contributie twee keer per jaar
uitgevoerd. Tijdens de Algemene Leden
Vergadering (ALV) van november 2017 is
dit voorstel van het bestuur met instemming van AV Gouda leden goedgekeurd.
Naast het reduceren van het aantal
momenten van facturering, van vier
naar twee momenten per jaar, zijn we
als vereniging ook overgestapt naar een
nieuw ledenadministratiesysteem. Door
de overstap naar dat nieuwe ledenadmi
nistratiesysteem, heeft de eerste afschrij
ving (gepland in januari) pas op 9 mei
j.l. plaatsgevonden. We realiseren ons
dat we daarover wellicht te weinig of te
laat hebben gecommuniceerd. Dat gaan
we voortaan anders doen. Ook hebben
we per email verscheidene berichten
ontvangen met vragen, die opgehelderd
moeten worden. Om vragen die leven
weg te nemen, staat op de website een
overzicht met veelgestelde vragen. Verdere informatie over de contributie staat
op de website via http://www.avgouda.
nl/lid-worden en http://www.avgouda.nl/
lid-worden/contributie.”
Tot slot, om te voorkomen dat de tweede
facturering te kort op de eerste wordt
geïncasseerd, zullen wij niet in juli maar in
september 2018 het 2tweede halfjaar van
2018 factureren.
Met sportieve groet,
Casper Boekelaar (Contributiebeheer AV
Gouda)

uitgesloten, maar handhaving moet zeker mogelijk zijn. Opvallend was de
mooi 49.77 s op de 400 m van Vincent bij de eerste competitiewedstrijd. Ook
Frederique Post liep een hele snelle 12.44 s op de 100 m, toen in Gouda. Bij de
damesploeg haalde B-junioren Fabienne ook hier veel punten voor de ploeg.
Zo liep zij onder andere een sterke 800 m in een tijd van 2.25.12.
De pupillen hebben er bij het verschijnen van dit clubblad 3 competitiewedstrijden op zitten. Ongeveer de helft van de pupillen doet hieraan mee met
prachtige prestaties als resultaat. Maar ook belangrijk bij deze groep is het
plezier wat er aan beleefd wordt. Daarom hopen we bij de laatste competitiewedstrijd in Gouda een grote groep te mogen verwelkomen.
De mannen masters hebben hun twee competitiewedstrijden, in Hoorn
en Zeist, achter de rug. Een paar masters die afgelopen jaren van de partij
waren moesten het helaas laten afweten vanwege blessures. Het team kon
twee nieuwe atleten verwelkomen: Gianni en Matthijs voegden zich bij
Michiel, René, Eric, Jaap en Hans. De mannen zetten degelijke tot uitstekende
prestaties neer. Vanwege ziekte moest op de tweede dag de indeling worden
omgegooid, maar gelukkig zijn veel van de mannen allround inzetbaar. Helaas
ging het mis op het laatste onderdeel: tijdens de Zweedse estafette (400 – 300
– 200 – 100 meter) blesseerde tweede loper René zich. Toch eindigde het team
landelijk als 25e, een plaats beter dan vorig jaar.

De VB-atleten van AV Gouda behalen medailles tijdens de Nationale Special Olympics 2018
Op 8, 9 en 10 juni 2018 vonden de Nationale Special Olympics Achterhoek
2018 plaats. Met AV Gouda hebben we met 7 atleten deelgenomen: Judith
Visser, Leonne Aalbregt, Linda Meijer, Michael Koolmees, Peter Rijk, Wouter de
Waal en Wouter Schwiebbe. Als coach zijn mee geweest: Loes den Dulk, Barbara Luxen en Frank Dekker. Nicky van Tok was (voor ons: helaas) met vakantie in
Portugal en kon dus niet mee. We hopen dat ze er over twee jaar wel weer bij
is, want we hebben Nicky gemist! Freek Karssen traint nog maar kort bij ons en
was te laat voor de inschrijving, maar grijpt misschien over twee jaar zijn kans.
Stefan Rabouw moest in het weekend van 9 en 10 juni kiezen: de Special
Olympics of het Open Nederlands Kampioenschap Para Atletiek in Nijmegen.
Vanwege de verwachte uitdagingen koos Stefan uiteindelijk voor het ONK. En
hij heeft het fantastisch gedaan: de 5e tijd overall op de 100 meter (12:40, 0:01
achter nummer 4), 5,70 meter ver gesprongen (3e afstand overall) en als beste
prestatie een geweldige 200 meter in 24:69, een evenaring van zijn pr. Jammer
dat wij hem moesten missen, maar we gunnen hem deze bijzondere wedstrijd
van harte en … op zondag kwam hij met zijn familie naar Winterswijk om zijn
trainingsmaatjes aan te moedigen. Echt geweldig!! En dit geeft precies de
sfeer aan bij onze VB-atleten: een fantastische, hechte groep.
Op vrijdagmiddag 8 juni vertrokken we richting de overnachtingslocatie in de
Achterhoek: Marveld recreatie in Groenlo. Twee bungalows, een voor de dames
en een voor de heren, naast elkaar. We installeerden ons en maakten ons op
voor vertrek met bussen, onder politiebegeleiding, naar stadion De Vijverberg
in Doetinchem voor de openingsceremonie. Buiten opstellen en per provincie
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15%-regel
Hoe werkt de 15%-regel? Op zaterdag
vond de voorronde plaats. De prestaties
op zaterdag waren bepalend voor de
indeling in divisies op zondag, voor de
finale. Per divisie waren er medailles te
verdienen. Dus, als je op zaterdag minder
presteert, maak je op zondag meer kans
op een medaille. Dat zou niet eerlijk zijn
natuurlijk, als dat expres gebeurt. Vandaar de 15%-regel: als je op zondag de
prestatie van zaterdag met (kort gezegd)
meer dan 15% verbetert, word je gediskwalificeerd. Protest is niet mogelijk.
De coach kan diskwalificatie voorkomen
door binnen 30 minuten na het bekendmaken van de uitslag op zaterdag, een
prestatieaanpassing in te dienen, zodat er
geen risico meer is op overschrijding van
de 15%. Voor ons coaches een uitdaging.

NK Masters 2018

Foto’s van Aad Ruyrok gemaakt op zaterdag 2
juni 2018

het stadion inlopen. Eric Hulzenbos en Erben Wennemars presenteerden het
programma. Hijsen van de vlaggen, het Wilhelmus, intocht van de Torch Run,
ontsteken van het Olympisch Vuur, afleggen van de eed en dan … feest met
niemand minder dan (onder anderen) Gerard Joling! Het dak ging eraf.
Veel publiek op de tribune, waaronder ouders van onze atleten. Dan weer in
de bussen naar Groenlo. Na een lange dag: slapen. Om 23:00 uur was iedereen
onder zeil. Nog een rondje en dan zelf ook tukken.
De volgende ochtend om 6:30 uur de atleten wekken en ontbijten bij de
bungalow. Barbara was al voor dag en dauw opgestaan om het ontbijt klaar te
zetten voor ons allemaal. Om 8:25 uur vertrokken we met de bussen naar de
atletiekbaan van AV Archeus in Winterswijk. Een prachtige baan in het mooie
coulissenlandschap van de Achterhoek. Bepaald geen slechte locatie!
Aankomst op de baan, samen met onze supporters installeren op het gras,
9:00 uur bijeenkomst van de hoofdcoaches en om 9:19 uur moest de eerste
atleet zich melden in de call room voor de 100 meter. Iedereen was blij dat de
wedstrijd was begonnen. Gezonde zenuwen. Iedere atleet mocht meedoen
met 2 loopnummers en een technisch nummer. De atleten kozen voor de 100
en de 200 meter en voor kogel (6 atleten) en ver (Michael Koolmees).
Tijdens de bijeenkomst voor de coaches werd duidelijk dat de jurering streng
zou zijn. Bovendien werd de ‘15%-regel’ strikt toegepast (zie kader).
Op zaterdag oogsten we drie pr’s, waarvan Peter er twee voor zijn rekening
nam: op de 200 meter een verbetering met ruim een seconde en met de kogel
een verbetering met 0,42 meter. Michael, briljant gecoacht door Barbara,
scoorde een mooi pr met verspringen: 4,19 meter. En dat bij een temperatuur
van 33 graden! Tijdens de finale op zondag verbeterde Michael ook zijn 200
meter pr met een seconde en een honderdste. Uiteraard hebben ook de andere atleten alles gegeven. Zo was Judith helemaal ‘leeg’ na de 200 meter!
Uiteindelijk hebben we zaterdag zeven prestatieaanpassingen laten door
voeren, die gelukkig allemaal goed zijn uitgepakt. Toch hielden we onze adem
in, toen Linda op zondag met grote voorsprong eerste werd op de 200 meter
in haar divisie. Ze verbeterde haar tijd van zaterdag met maar liefst meer dan
5 seconden! Gelukkig bleef dit net onder de 15% verbetering zodat ze gewoon haar welverdiende gouden medaille kreeg.
Zaterdagavond was het feest. Het was zo warm in de feesthal, dat geen van
onze atleten (en wij ook niet) het er echt lang uithielden. Het terras van het
restaurant van Marveld was dan ook volgepakt. Een band van blazers maakte
vrolijke muziek en de avond was prachtig. Loes was niet te houden en wilde
(zelfs twee keer) met het treintje mee, dat rondreed over het terrein. Natuur
lijk konden Leonne, Peter en Wouter de Waal haar niet alleen laten gaan! Maar
goed ook, want tijdens de tweede rit liep het treintje vast en moesten ze
verder lopen.
Zondag dus die finale. De bus vertrok ‘iets’ vroeger naar de atletiekbaan, dus
iedereen wakker maken om 6 uur. Zondag hadden we nog meer supporters!
Het was dan ook de Grote Finale. De dag begon wat bewolkt; het had gere
gend. Maar in de loop van de ochtend brak de zon door en werd het weer een
gezellige 27 graden. De sfeer was uitstekend. De nachtrust had de meeste
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sporen van het feest van zaterdagavond uitgewist en iedereen verscheen redelijk fris aan de start. Eigenlijk liep het op rolletjes. Zo goed zelfs, dat Michael,
toen hij zich moest melden in de call room voor de 200 meter en ik hem vroeg
of ik mee moest lopen, op een oprecht vriendelijke manier zei: ‘Dat moet je
zelf weten. Het is jouw feestje.’
Door de divisioning kan het natuurlijk gebeuren dat je nét in een hogere
divisie terechtkomt en dus minder kans maakt op een medaille. Dat overkwam
Wouter de Waal. Hoewel hij prima presteerde en op alle onderdelen net niet
zijn pr’s evenaarde, won hij dus geen medaille. Maar heel goed gedaan! Dat
geldt des te meer omdat wij ons als coaches niet met de atleten mochten
bemoeien als zij hun onderdeel afwerkten. Bij het kogelstoten moesten wij ten
minste op 10 meter afstand blijven. Heel mooi om te zien dat de atleten hun
pogingen kogelstoten geheel zelfstandig uitvoerden. Loes pakte bij het kogelstoten nog wel heel alert een kans om er toch dichtbij te komen. De jury had
nog iemand nodig die de kogels naar de ring terugbracht. Loes twijfelde geen
moment en kon zo toch nog coachen. Goed voorbeeld doet goed volgen, dus
ik bood op mijn beurt spontaan mijn hulp aan, toen Wouter Schwiebbe moest
stoten. 32 keer bukken en een kogel oprapen was het meer dan waard! En de
jury was geholpen.
De andere atleten wisten op een of twee onderdelen een medaille te vero
veren. De enige gouden medaille was voor Linda (200 meter). Een fantastische
comeback, na jaren geen atletiek te hebben beoefend! Goed dat zij er weer
bij is. Liefst tweemaal zilver was er voor Leonne (100 meter en kogelstoten)
en Wouter Schwiebbe (200 meter en kogel). Ook Judith won op overtuigende
wijze een zilveren medaille met kogelstoten. Peter en Michael wonnen allebei
in spannende races brons op de 200 meter. Tel daarbij de vier pr’s en het is
meteen duidelijk dat er goed is gepresteerd! Als coach kun je het natuurlijk
altijd beter doen, maar Barbara, Loes en Frank zijn (zacht gezegd) zeer content
met het resultaat. Vermoeid maar zeer tevreden aanvaardde onze ploeg de
reis naar huis.
Al met al was het een fantastisch atletiekweekend! En niet in de laatste plaats
hebben we (ook deze keer weer) energie gekregen door de hartelijke belangstelling van het thuisfront en de aanwezigheid van onze trouwe supporters.
Ouders, familie, (en toch een beetje bijzonder deze keer: Stefan en familie)
héél veel dank voor jullie support voor onze atleten, jullie enthousiasme, aanmoedigingen, hulp en bijstand. Tot slot mijn dank aan Loes en Barbara voor
de soepele en vooral leuke samenwerking! We vulden elkaar goed aan. Voor
Barbara was het de eerste keer. Volgens mij heeft ze er wel van genoten. Erg
gaaf om te zien hoe zo’n weekend de onderlinge band tussen de coaches en
de atleten weer verder versterkt. De Nationale Special Olympics is voor mij de
mooiste wedstrijd om voor te trainen. De vele uitroeptekens in dit verslag zijn
daar de getuigen van. De atleten vroegen alweer waar we over twee jaar naar
toe gaan. Dat zegt genoeg!
Frank Dekker

Foto’s van Leo Ernst, gemaakt op zaterdag 2 juni
2018

P.S. Op de website van de Special Olympics is bekendgemaakt dat de Nationale Special Olympics in 2020 plaatsvinden op 12, 13 en 14 juni, in Den Haag.
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Van de redactie

George Henze, vrijwilligerscoördinator

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 verschijningsdatum ligt ergens in de laatste
week van de maand.

Het zal niemand zijn ontgaan de afgelopen maanden: de continue roep om
vrijwilligers om te helpen bij diverse evenementen. En dat zal zo blijven, want
door de renovatie van de baan beschikt AV Gouda over een accommodatie die
uitermate geschikt is voor het organiseren van grote evenementen zoals het
NK Masters en de 5-Regio Ontmoeting.
George Henze is sinds enige tijd vrijwilligerscoördinator bij AV Gouda. Op de
vraag waarom zegt hij eenvoudigweg: ‘Nou, die functie stond al een hele tijd
open en het leek me leuk om me daar mee bezig te gaan houden.’ George
heeft inmiddels versterking gekregen van Miranda Brokke (oud-bestuurslid).
Samen gaan zij proberen bewustwording te creëren bij leden en ouders van
jeugdleden. ’Mensen hebben echt geen idee hoe hard we vrijwilligers nodig
hebben,’ aldus George. ‘Niet alleen bij evenementen, maar ook voor andere
werkzaamheden, zoals het onderhoud van de baan en het clubhuis, het materiaal, bardiensten en traningen, zijn mensen nodig.’
George is actief als scheidsrechter en doet de inschrijvingen bij de pupillen,
maar hij neemt ook de ICT van de club deels voor zijn rekening. Hij is ooit bij
AV Gouda terechtgekomen via zijn kinderen. Eén zoon sport nog steeds bij
AV Gouda, de ander is inmiddels overgestapt op wielrennen. Zelf heeft hij ook
een atletiekverleden; ooit was hij een fanatieke middellange afstandloper. Totdat een knieblessure roet in het eten gooide. ‘Maar nu ben ik scheidsrechter,
en dat is eigenlijk nog veel leuker!’

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

Wil je je aanmelden als vrijwilliger of meer weten over de mogelijkheden?
Neem dan contact op met George via george.henze@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 Tinbergenstraat 27G, 2811 DZ Reeuwijk
George Henze, in het midden met het rode hesje, aan het werk als jurylid tijdens de Allereerste Slingerwedstrijd in Gouda op 31 maart 2018 (foto: Hans Braker).
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