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Lustrum: 35 jaar AV Gouda
Zaterdag 6 oktober vieren we ons 35-jarig
lustrum tijdens de clubkampioenschappen.
Graag nodigen we je uit om na de prijsuitreiking van 17.30 uur het glas met ons te
heffen!
Hierna is iedereen welkom voor een gezellige borrel in het clubhuis.

Just married!
Op 10 september zijn Brendan en Jolanda
getrouwd. Namens AV Gouda: van harte
gefeliciteerd!

Wedstrijden bij AV Gouda op 15 september
Op 15 september jl. organiseerde AV Gouda de laatste wedstrijd van de pupillencompetitie en de CD-blok meerkamp. Vele enthousiaste atleten uit heel de
regio waaronder zo’n 50 pupillen en 30 junioren van AV Gouda probeerden
nog een keer hun eigen prestaties te verbeteren.
De allerjongste pupillen stonden als team zelfs op de hoogste trede van het
podium.
Naast goede teamprestaties waren er ook goede individuele prestaties.
Bij de pupillen was er
ook een aanmoedigings
klassement waarbij de
atleten punten kregen voor
hun prestaties; 2 pun
ten wanneer t.o.v. vorige
wedstrijden de prestatie
niet verbeterd werd, 4
punten bij gelijke prestatie
en 6 punten bij een betere
prestatie. Mooi om te zien
wie zich in het seizoen
verbeterd heeft.
Met dank aan vele vrij
willigers is het een lange
maar zeer geslaagde dag
geweest.
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Sponsors AV Gouda

Clubkampioenschappen 2018
Op 6 oktober vinden de clubkampioenschappen plaats bij AV Gouda. Het
programma vind je op de website. Alle pupillen en CD-junioren kunnen zich
inschrijven via de AV Gouda database. De overige atleten kunnen zich inschrij
ven via atletiek.nu of via email: marianne.groenendijk@avgouda.nl
Wilt u bij deze wedstrijd helpen dan kunt u zich aanmelden bij Marieke v.d.
Graaf: juco@avgouda.nl

Rabobank Sponsorfietstocht
De Rabobank Sponsorfietstocht op 30 juni jl. was voor AV Gouda een succes!
Vele leden en familie hebben maar liefst 925 euro bij elkaar gefietst voor de
club. We hebben een cadeaupakket van onze sponsor Simon Levelt verloot
onder de deelnemers die zich hadden opgegeven.
De prijs is gewonnen
door de familie Slob
(zie foto hiernaast). Zij
fietsen alle drie 60 km.
Een welverdiende prijs
dus.
Er waren helaas maar
weinig jonge fietsers
bij, dat is jammer
want we hadden een
paar vrijkaartjes voor
Jumpsquare te verloten.
Deze zijn gewonnen
door Xander en Denise
Broer en Luca en Mandy
Lambrechts.

Inspraakavond renovatie
Om onze renovatieplannen van het clubgebouw te delen, wordt er een inspraakavond georganiseerd voor alle leden. Deze inspraakavond zal plaatsvinden op donderdag 11 oktober van 20:00 tot 22:00 uur. Tijdens deze inspraak
avond zal er een korte presentatie worden gegeven van de plannen, mogelijke
resultaten en hoe hiertoe te komen. Hierin zullen we ingaan op enkele punten
als; renovatie van het dak, mogelijke uitbreiding, herindeling, nieuwe zonnepanelen en verduurzaming van de club. Na deze presentatie is er mogelijk
heid tot het stellen van vragen. Hierbij zal de renovatiecommissie aanwezig
zijn. We zien jullie graag op 3 oktober in het clubgebouw.
De renovatiecommissie
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AV Gouda 1938 tot 1983

TienSport
Sportzaak voor vrouwen

Grote Clubactie 2018
Ook dit jaar doet AV Gouda weer mee met
de Grote Clubactie. De boekjes zijn uitgedeeld bij de training en er is een informatiebrief via de e-mail verstuurd.
Mocht je niets hebben gekregen, vraag het
dan aan de trainer. Lever het boekje uiterlijk
1 november weer in. Help allemaal mee om
deze actie tot een succes te maken. Dus
koop loten en/of verkoop zoveel mogelijk
loten.
Als verkoper verdien je ook een prijs als je
minimaal 20 loten verkoopt. De allerbeste
verkoper ontvangt een speciaal cadeau!
Mensen die de loten kopen maken kans
op mooie prijzen, zoals de hoofdprijs van
100.000 euro. De uitslag
van de trekking van de
Grote Clubactie is op 14
december bekend.

In het vorige clubblad schetsten we het ontstaan van onze vereniging. We eindigden toen eind jaren dertig. De vereniging verhuisde toen naar een complex
aan de Nieuwe Gouwe O.Z. Het complex bestond uit drie voetbalvelden, een
hoofdtribune waaronder zich de kleedkamers bevonden en de materiaalber
ging én een kantine met twee bestuurskamers. Rondom het hoofdveld,
afgezet met hekken, lag een sintelpad. Dit was onze eerste sintelbaan van
drie à vier meter breed, maar dan met vier hoeken. Achter deze velden lag
een drassig, moerasachtig terrein met dijken waar de roemruchtig Gouda
cross gehouden werd. De eerste editie vond plaats in 1958. De dijken zijn eens
doorgebroken waardoor alle voetbalvelden een halve meter onder water
stonden. De cross werd soms uitgesteld of kon alleen doorgaan door bruggen
te slaan. In de bagger van dit terrein moeten zich nog schoenen bevinden die
nooit teruggevonden zijn.
We maken een sprong in de tijd. In de jaren zeventig begon het Groenho
venpark op papier vorm te krijgen. De voetbal- en atletiekafdelingen van de
vereniging wilden daar naartoe verhuizen. Voor de afdeling atletiek was een
atletiekbaan voorzien, echter zonder kantine of kleedkamers. Volgens de
plannen zouden de atleten gebruik moeten maken van de faciliteiten van de
afdeling voetbal. Dit bracht de wens van de afdeling atletiek om als zelfstandige vereniging verder te gaan in een stroomversnelling. In 1983 werd AV
Gouda opgericht. Dat jaar verhuisde de voetbal naar het Groenhovenpark en
bleef AV Gouda alleen achter op de terrein aan de Nieuwe Gouwe. De kantine en bestuurskamer werden afgesloten en AV Gouda creëerde een provisorisch onderkomen onder de hoofdtribune met zowel een kantinefunctie als
bestuurskamer. Omdat er al sloopwerkzaamheden plaatsvonden, ontstonden
er grote lekkages. Tot overmaat van ramp werd er ook nog ingebroken.
In 1984 was de nieuwe sintelbaan gereed en kon ook AV Gouda naar het
Groenhovenpark verhuizen. Op het nieuwe terrein kon ook de lang gekoesterde wens van een eigen clubhuis in vervulling gaan. Met een eigen bouwcommissie en financiële deskundigen werd een bouwplan gemaakt. De bedoeling
was dat een groot deel van de werkzaamheden door vrijwilligers zou worden
uitgevoerd om kosten te besparen (ook toen al!). Een strenge vorstperiode
verhinderde dit echter en uiteindelijk is een bevriende aannemer de vereniging te hulp geschoten. In 1985 werd het complex feestelijk geopend door
Fanny Blankers Koen.
De vereniging groeide snel van honderd naar meer dan vierhonderd leden
en daarom moet het clubhuis uitgebreid worden. Dit is met veel hulp van
vrijwilligers in 1989 gerealiseerd. In die tijd gingen veel atletiekverenigingen
over van een sintelbaan naar een kunststofbaan. Om leden te behouden en
aantrekkelijke wedstrijden te kunnen blijven organiseren werd er een commissie ingesteld die aan de slag ging met een plan voor realisatie van een kunststofbaan. Hoe dat verliep zullen we volgende maand uit de doeken doen.
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Bericht uit de klusclub

NK Masters 2018 – deelnemers van AV Gouda

Verheugend te kunnen melden dat vanaf
april Jaap Steenbeek in de klusclub actief is.
Jaap heeft zich spontaan gemeld om op de
maandagmorgen en ook vaak op woensdagmorgen mee te draaien in het buitenwerk
op de baan. Jaap is enige tijd nog trainer
geweest bij de lange afstandgroep.
Ook verrassend de aanmelding van Trees
Bakker , recreante dinsdag. Zij heeft
gedurende 2 weken op de maandagen en de
woensdagen mee geholpen om o.a. de kogelringen onkruidvrij te maken. Trees stopt
er nu even mee, maar is een goed voorbeeld
van hoe je je gedurende ook een korte periode actief kunt inzetten voor de club.
Wij wensen Jaap veel plezier in de groep
en bedanken Trees voor haar spontane aanmelding en werk. Wil je het voorbeeld van
Trees volgen, aarzel dan niet om eens langs
te komen op maandagmorgen.
Wij zijn er om 9.00 uur.

Ja, wie waren de deelnemers in het tenue van AV Gouda, aan welke onderde
len deden zij mee, wat presteerden zij, wat waren hun tijden en/of afstanden?
Ging het allemaal goed of liepen zij een blessure op of nog erger konden zij,
om welke reden dan ook, helaas niet meedoen? Lees hieronder hun verhalen.

Namens de klusclub
Kees

Vrijdagavond 1 juni
18:25 uur, Hans Braker, kogelslingeren, klasse 50-54
Nadat ik de nacht had doorgebracht als nachtwaker in het clubhuis, de hele
dag had gesjouwd met spullen, en als lid van de organisatiecommissie van
het NK in de weer was geweest, was het voor de prestatie niet ideaal om deel
te nemen aan het NK. Twee jaar
geleden ben ik begonnen met
kogelslingeren omdat ik vanwege
een slechte knie niet meer mag
hardlopen. Nu meegedaan omdat het op eigen terrein was, niet
omdat ik dacht hoog te kunnen
eindigen. Twee en een halve meter onder PR, dus niet super. Wel
zesde van Nederland geworden, oftewel laatste van de zes deelnemers. Erg
leuk om op de eigen baan te hebben kunnen meedoen en te ervaren hoe het
gaat op een NK. Heel veel hulde aan de jury die een geweldige klik had met de
atleten en het onderdeel professioneel leidde.
19:55 uur, Jaap van Mannekes, 800 m, klasse 60-64
Het aantal deelnemers was helaas
beperkt, slechts drie man. Onze
serie werd aangevuld met de
deelnemers in de klasse 65+, 70+
en 75+. Mijn grootste concurren
ten waren Cees Meijer, verleden
jaar tweede, ik derde, en Piet van
Wijngaarden, twee jaar geleden,
hij tweede, ik derde. Met beiden
had ik dus een appeltje te schillen en dat lukte. Na een snelle eerste ronde
in ca 72 sec. had ik een voorsprong van 15 à 20 m wat ze niet meer konden
dichten. Ik finishte als eerste in een tijd van 2:35,67, Cees werd 2e en Piet 3e.
Heerlijk, een geslaagde revanche en een gouden medaille.

Meindert bij een van de nieuwste projecten van
de klusclub: een nieuwe bank met overkapping.
Comovado.nl heeft samen met de Goudse Runners van de vrijdagochtend de realisatie hiervan
mogelijk gemaakt, zodat deze runners op de
vrijdagochtend weer droog hun jasjes etc kunnen
ophangen en indien nodig kunnen schuilen aan
het eind van deze ochtend training.

21:10 uur, Michiel Heerema, Hink-stap-sprong, klasse 45-49
Nadat ik op het vorige NK brons had gewonnen bij het hoogspringen wilde ik
dit jaar graag een gouden medaille halen. Hink-stap-springen is dan voor mij
geen slechte keuze. In het verleden ben ik op dit onderdeel al twee keer Ne
derlands kampioen geworden. Maar ja, je moet het nog maar wel even doen.
Zwakke plek: de rug. Gelukkig heeft Simon van FysioVisiq me hierbij goed geholpen. Het plan vooraf was om maximaal twee keer te springen. Na de eerste
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10:30 uur, René Verkerke, 100 m (serie),
klasse 55-59
Het is al de tweede keer dat ik in Gouda
uitkom voor AV Gouda. Na een goede war
ming up ging ik er vandoor als een speer,
maar mijn tijd was net niet voldoende om
aan de finales mee te doen. Volgens mij
heb ik wel met mijn tijd (13.67) een CR
gelopen. Sorry Jaap, deze was van jou.

sprong van 10.87 had ik de medaille limiet gehaald en stond ik voorlopig
eerste (op een totaal van twee deelnemers :-)). Na aanwijzingen van Vincent
(meestal zijn de rollen omgedraaid) toch maar een tweede poging gewaagd.
Deze was al een stuk beter: 11,33. Een afstand waarvan mijn concurrent dacht
die niet te zullen halen. Vervolgens gaf hij op. En ik even later ook. Verspringen
en hoogspringen heb ik niet meer gedaan. Heb namelijk nog wel een week
spierpijn gehad. Maar de missie van de gouden plak was geslaagd.

10:50 uur, Gianni Orsini, 100 m (serie),
klasse 45-49
Ik deed voor de eerste keer mee aan de NK
Masters, sterker nog: het was de tweede
keer (sinds een jaar of 30!) dat ik weer
officieel een 100 meter liep. Erg spannend,
de zenuwen gierden door mijn lijf, ook al
had ik feitelijk weinig te verliezen. Gelukkig
werd ik door andere masters opgejut en
van tips voorzien. Het ging me voorname
lijk om de tijd, want ik wist al dat ik op
papier kansloos zou zijn voor een finaleplek. Er zijn voor de 100 meter nogal veel
deelnemers, en ook nog eens een aantal
uitblinkers… ik werd dan ook een-na-laatste in mijn serie, waar ik meteen na de race
door mijn kinderen op werd gewezen. Ik
was echter heel blij met de 12.89s. die ik
had gelopen. Een prima basis om op verder
te bouwen. Hopelijk volgend jaar beter
en dan misschien ook meer onderdelen,
wellicht ook hoog en de 200 meter?

14:20 uur, Geert Moelker, 1500 m, klasse 40-44
Ik zou uit mezelf niet zomaar met een NK meedoen, maar omdat het NK
nu drie jaar in Gouda wordt gehouden leek het me wel erg leuk. Ik had een
onderdeel uitgekozen waarbij ik zo min mogelijk op achterstand zou worden
gelopen en dat was de 1500 m. Ik had ingeschat dat ik met veel training net
onder de 5 minuten moest kunnen uitkomen en dan zou ik ‘maar’ 40 seconden
langzamer zijn dan de winnende tijd van vorig jaar. Samen met Matthijs, Jaap,
Roelof en Eric had ik twee maanden een apart trainingsprogramma gevolgd
en de prestaties werden ook steeds beter. Ik liep samen met Matthijs in een
volle en snelle serie (2 categorieën, 35-40 en 40-45). Hoewel het tempo voor
mij veel te hoog was werd ik toch meegetrokken naar een mooie eindtijd
(4:52). Helemaal kapot kwam ik over de finish, was laatste in de serie, maar
toch erg tevreden. Volgend jaar onder de 4:50?

Michiel Herema met het goud op de hink-stapsprong, klasse 45-49.

Zaterdag 2 juni

14:20 uur, Matthijs van de Wetering, 1500 m, klasse 35-39
Veel geleerd hoe het niet moet, zo kenmerkt mijn voorbereiding zich richting
deze wedstrijd. Wat heb ik geleerd:
- geen 2 marathons lopen in 4 weken
- geen marathon lopen met badstof sokken
- neem pijntjes serieus en ga naar een fysio, te lang met heup/bilklachten door
gelopen.
- vaak trainen is voor mij beter dan lang trainen
- hoe meer kilometer je loopt, hoe meer krachttraining/oefeningen noodzakelijk is
- gewoon lopen is zo heerlijk, waarderen van blessurevrij
- geef het lichaam tijd en support en het herstel kan ineens snel gaan
- niet te veel plannen, vooral veel doen.
Twee weken voor de wedstrijd leek het nog niet te gaan lukken en toen ging
ineens de heup veel beter bewegen. Tijdens de wedstrijd was mijn doel om
onder 4 min en 30 sec te duiken. Dit bleek na 700 m te veel gevraagd en ik
moest passen. Uiteindelijk kwam ik toch in een dik pr en clubrecord over de
finish in 4:47. Gezien de beperkte voorbereiding zeer tevreden.
Ik heb genoten van alle vrijwilligers en de organisatie. Heel bijzonder om te
zien hoe zo’n event wordt neergezet. Volgend jaar ben ik er weer bij.
14:50 uur, Hans Braker, Discuswerpen, klasse 50-54
Net als voor het kogelslingeren ben ik twee jaar geleden begonnen met trai
nen voor het discuswerpen. Daar zat een mooie stijgende lijn in: na een jaar
trainen twee meter verder, dit jaar weer ruim drie meter verder. Discuswerpen
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14:50 uur, Eric Pols, 400 m (serie), klasse
50-55
Vorig jaar deed ik voor het eerst mee aan
het NK. Mooie ervaring op onze eigen
baan, maar lag er na de series geblesseerd
uit. Dit moest en kon dat beter. Een meer
gerichte training bij AV Gouda i.p.v. alleen
wat aanmodderen was een eerste verbete
ring. Dit jaar was mijn doel een finaleplaats
halen. Dat moest mogelijk zijn, omdat de
voorbereiding beter was en er tegelijkertijd
veel minder deelnemers in mijn leeftijds
categorie hadden ingeschreven. Op basis
van de wedstrijdresultaten in de aanloop
naar het NK moest ik echter harder gaan
lopen of misschien slimmer. In mijn serie
moest ik geen laatste worden, dan zou een
finaleplaats zeker zijn. Voor de start is er
die 400 m-spanning, zenuwen. Nu meer
dan anders. Lopende in baan 4 heb ik mooi
uitzicht op de loper naast mij. Na 100 m
loop ik naast hem en na 300 m kom ik voor
hem uit bocht. De man links voor mij loopt
bijna freewheelend. Ikzelf zoek en vind
die extra adem waardoor het mij lukt wat
daarvoor nog niet was gelukt – versnellen.
Het gat is gemaakt, ik word tweede in de
serie (4/100), loop bijna mijn PR en plaats
me dus met een vette ‘Q’. Finale!

17:25 uur, Jaap van Mannekes, 400 m,
klasse 60-64
Slechts twee man bij de 60+, de serie werd
aangevuld met lopers uit de 65+. Aan de
opgegeven tijden was al op te maken dat
ik dit zou kunnen winnen. Wim Treels (65+)
won de serie in een NK-record van 1:00,63.
In mijn klasse werk ik eerste in 1:08,33,
geen medaille omdat die limiet niet gehaald werd. Wel de roos.

in mijn klasse was het enige onderdeel van het hele NK met te veel inschrijvingen. Ik stond een aantal weken tweede reserve. Een paar dagen voor het NK
hoorde ik dat ik toch mocht meedoen. Doel was om niet op de rest te letten,
maar te gaan voor een persoonlijk record. Dat zat er helaas niet in, maar wel
verder geworpen dan in 2017. Je merkt dat er op een NK zo veel meer druk
staat dan op een gezellig avondwedstrijdje waar je ontspannen je ding doet.
Toch één concurrent achter me weten te houden en zo zevende geworden.
15:20 uur, René Verkerke, Verspringen, klasse 55-59
Na de 100 meter heeft Simon van FysioVisiq mijn spieren gemasseerd zodat
ik fris en fruitig naar het verspringen kon gaan. Met de 4 atleten in mijn klasse
gingen we na ingesprongen te hebben 6 sprongen maken. Ik ging er vanuit
dat een 3e plek haalbaar moest zijn. Dit is niet gelukt. Met trainers en juryleden van AV Gouda bij de bak, Gonnie en natuurlijk de meester in springen
Michiel, moest het toch mogelijk zijn. Mijn eerste sprong van 3.79 was echt
niet goed en dat lieten de trainers goed merken, maar het was een geldige
sprong. Na vele aanwijzingen ging het rap van de 3.99 naar 4.32 meter. De medaillelimiet staat op 4.37 dus er moest nog een klein stukkie bij. Druk overleg
gehad met Michiel en…. 4.31 daarna 4.26. Het ging de verkeerde kant uit. Ik
was te veel gefocust op de limiet. Hoofd leeg maken, en met de laatste sprong
moest het gebeuren. 4.46 (CR was 4.05), Yesss; en onverwacht een mooie
zilveren plak. Wat een dag!

17:35 uur, Eric Pols, 400 m Finale, klasse 50-55
Finale! Het is mijn NK-doel; mission accomplished zou je zeggen. Maar in
een finale staat iedereen weer op nul, dus ga je voor het maximaal haalbare.
Eerst uitdaging: mijn benen zitten he-le-maal vol na de 400 m serie. Na advies
van Simon Bliek – onze FysioVisiq fysio – begin ik al vrij snel met uitlopen en
vrijwel aansluitend inlopen voor de finale. Ik start in baan 6 met uitzicht op ….
niemand, op 400 m kunststof. Dus ‘vrij’ lopen, eigen indeling, eigen gevoel. Na
140 m komt de eerste sub 60 s loper al onder mij door en aan het begin van
de 200 m doen nog twee man dat. Die had ik verwacht; ze lopen te hard voor
mij. De mannen in de banen 1 en 2 zijn mijn echte tegenstanders, die zou ik
op een goede dag moeten kunnen verslaan. Ter hoogte van de steeplebak
komen zij echter ook onderdoor. Zij zijn de bocht al uit als ik het begin van de
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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 verschijningsdatum ligt ergens in de laatste
week van de maand.
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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 Tinbergenstraat 27G, 2811 DZ Reeuwijk

laatste 100 m nog voor me zie. Ik doe een poging het kunstje uit de serie te
herhalen – versnellen in de laatste meters. Kansloos, er zit niets extra’s meer in.
Ik word zesde en loop ‘slechts’ 7/10 langzamer dan in de serie. Ik kijk daarom
tevreden en met veel plezier terug op dit heerlijk georganiseerde NK. Volgend
jaar weer!!

Zondag 3 juni
13:00 uur, René Verkerke, 200 m (serie), klasse 55-59
Na een grondige warming up, ja, het verspringen zat nog in de benen, moest
ik er aan geloven. De 200 meter. Ik kon toch op mijn eigen baan niet worden
verslagen? Met een mooie 27.63 mocht ik de finale lopen. Als 5e geplaatst, dus
nog niet eens zo slecht. Oude CR stond op 27.66, dus opnieuw een CR.
15:35 uur, René Verkerke, 200 m Finale, klasse 55-59
Op mijn paasbest gingen we met 6 man naar de start. Om het spannend te
maken hadden we eerst een valse start en daarna waren we onderweg. Al
rennend in de bocht moest ik aan allerlei technieken denken, maar op een of
andere reden kwam ik nog steeds als 5e uit de bocht. Dit moest toch veranderen als ik 4e wilde worden. Even de turbo er op en ik eindigde op de 4e
plaats. Door een diskwalificatie van plaats 1, werd ik alsnog 3e. Niet verwacht,
maar ik ben er zeker blij mee.
Organisatie: Bedankt voor een mooi weekend!
Zo, dit waren dus de verhalen van ‘onze’ deelnemers aan de NK-Masters 2018.
Eigenlijk zouden er nog twee mensen meedoen, Annelies van Dorp (2000 m
Steeple Chase) en Roelof Flierman (1500 m). Helaas konden ze beide vanwege
blessures niet meedoen, maar inmiddels zijn ze allebei weer aan het trainen,
kunnen ze volgend jaar wel meedoen.
Ik hoop trouwens dat er volgend jaar nog meer ‘goudse masters’ aan de start
verschijnen. Ik zou zeggen, doe het is één keer om het mee te maken. De sfeer
is er één van ‘oude jongens, krentebrood’, iedereen praat met iedereen en
niet alleen over de sport maar ook over kinderen en kleinkinderen. Wat ik ook
leuk vind, je loopt je wedstrijden tegen leeftijdgenoten. Verder mag iedereen
meedoen, er zijn wat dat betref geen limieten qua tijd of afstand. Er is wel een
limiet qua aantal deelnemers. Kortom, wees
niet bang voor het
‘NK’ maar doe gewoon
mee!
Jaap van Mannekes
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