
 
U I T N O D I G I N G  

 
ALGEMENE  VERGADERING  

 
 
 
Datum  : vrijdag 17 maart 2017 

Aanvang : 20.00 uur 

Plaats  : Clubhuis 

 
AGENDA: 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
 

2. Ingekomen stukken  
 

3. Notulen Algemene Vergadering van 11 maart 2016 
 

4. Jaarverslag secretaris 
 

5. Jaarverslag wedstrijdsecretaris 
 

6. Verslag kascommissie 
 
(Lees)pauze 
 

7. Jaarverslag penningmeester 
 

8. Contributie 
- vaststelling bedrag contributie 
- voorstel automatische incasso 
 

9. Begroting 2017 
 

10. Bestuursverkiezing *) 
 

11. Verkiezing kascommissie 
 

12. Uitreiking Tuinenburgtrofee 
 

13. Rondvraag 
 

14. Sluiting 
 
 

*)  
• Aftredend en herkiesbaar als algemeen bestuurslid is Gerrit de Jong, 
• Aftredend en herkiesbaar als voorzitter is Ronald Hamaker, 
• Verkiesbaar als penningmeester is Jannie Belder, 
• Aftredend als algemeen bestuurslid en niet herkiesbaar is Jan Meerhof. 
 
 

- De voorzitter en penningmeester dienen in functie gekozen te worden. (Statuten, artikel 8, lid 1 sub c); 
- Tot aan de aanvang van de Algemene Vergadering kunnen door het bestuur of door ten minste vijf leden 

(tegen)kandidaten gesteld worden. (Statuten, artikel 8, lid 2 sub a); 
- Elk verenigingslid ouder dan 16 jaar is stemgerechtigd. (Statuten, artikel 17 lid 2 sub a); 
- De wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden zijn stemgerechtigd. (Statuten, artikel 17 lid 2 sub b). 

 

  



 

 

Notulen Algemene Vergadering van 11 maart 2016. 

 

Aanwezig zijn, inclusief 7 bestuursleden, 23 stemgerechtigde leden. 
Onder de aanwezigen bevinden zich twee Ereleden en negen Leden van Verdienste. 
Namens SSH zijn Klaas de Jong en Rob Zwijnenburg aanwezig. 

 
1. Opening en vaststelling agenda. 

Om 20.00 uur opent voorzitter Ronald Hamaker de vergadering. Hij heet iedereen hartelijk welkom. 
Aan de agenda wordt punt 12A toegevoegd: uitreiking Tuinenburgtrofee. 

  
2. Ingekomen stukken. 

Bericht van verhindering is ontvangen van zes leden: Ad Verhoeff, Bas Zwijnenburg, Charles van 
IJsselmuide, Hans Boon, Marillion Zwijnenburg en Wim van Beuzekom. Namens SSH heeft Menno 
Boetes zich afgemeld. 

  
3. a) Notulen Algemene Vergadering van 20 maart 2015 

Op de notulen komen geen opmerkingen en worden aldus goedgekeurd. 
b) Notulen Algemene Vergadering van 2 april 2015 
Op de notulen komen geen opmerkingen en worden aldus goedgekeurd. 

  
4. Jaarverslag secretaris. 

Geen opmerkingen, het verslag wordt door de Vergadering goedgekeurd onder dankzegging. 
  

5. Jaarverslag wedstrijdsecretaris. 
Geen opmerkingen, het verslag wordt door de Vergadering goedgekeurd onder dankzegging 

  
6. Jaarverslag trainersactiviteiten. 

Geen opmerkingen, het verslag wordt door de Vergadering goedgekeurd onder dankzegging. 
  

7. Verslag kascommissie. 
Op 9 februari hebben Els Meerhof en Bert Groenendaal ten huize van de penningmeester de kas 
gecontroleerd.  
Bert leest het verslag voor. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd en gestelde vragen zijn naar 
behoren beantwoord. Het advies om decharge te verlenen wordt door de Vergadering met applaus 
overgenomen. 

  
 20.15 uur (lees)pauze. De financiële stukken worden uitgedeeld. 
  

8. Jaarverslag penningmeester. 
Ronald geeft aan dat zonnepanelen worden aangeschaft. Hiervoor is een aardige subsidie mogelijk. De 
investering wordt terugverdiend door lagere energiekosten. De panelen komen te liggen op het dak van 
het bijgebouw. Maar eerst moet de dakbedekking worden vervangen omdat dit asbesthoudend is. Ook is 
een overkapping van het hoogspringkussen in de maak. Beide zaken vergen een behoorlijke uitgave 
waardoor de begroting negatief zal zijn. 
Annemarie krijgt het woord. Dit jaar is voor het eerst gewerkt met een geautomatiseerd systeem. 
Mogelijk dat daarom enkele posten niet goed op elkaar aansluiten. Dit is eenmalig. 
Middels een power point presentatie wordt uitleg gegeven over de inkomsten en uitgaven. 
Robert vraagt naar de kosten van de drainage. � de werkzaamheden zijn verricht en betaald in 2016. 
Ronald geeft aan dat wij bij de aanleg van de baan in 2011 hiermee toch te zuinig is geweest. De kosten 
komen ten laste van de vereniging. 
De begroting 2015 en definitief 2015 wordt toegelicht. Met name de contributies zijn flink lager. Jan 
Meerhof heeft dit nader uitgewerkt en legt uit dat in 2013 en 2014 er een flinke aanwas van leden was. 
Daarna was er een daling onder andere door het verdwijnen van een trimgroep en de wandelgroep. 
Daarnaast zijn er bij de jeugd nu meer afmeldingen dan aanmeldingen. Door diverse initiatieven, onder 
andere twee startersgroepen per jaar, is er inmiddels weer een aardige aanwas. 
Jan geeft aan ook te maken te hebben met achterstallige betalingen waarvan een deel oninbaar lijkt. 
Genoemd wordt een bedrag van 2000 euro. 
Geopperd wordt een incassobureau in te zetten maar dat is een erg zwaar middel. 
Ook komt het voor dat leden opzeggen terwijl net voor een heel jaar afdracht voor de Atletiekunie is 
gedaan. Daar schiet de vereniging bij in. 
Wilko vraagt hoe het komt dat het risico van afdracht Atletiekunie bij Avantri ligt. � Jan geeft aan dat 
daar aandacht aan besteed gaat worden. Ook vraagt Wilko hoe sluitend de ledenadministratie is. � Er 
vindt geen poortcontrole plaats en dat willen we ook niet. Er blijkt wel sociale controle te zijn en veel 



trainers houden bij wie er allemaal komen trainen en bij twijfel wordt navraag gedaan bij de 
ledenadministratie. Een waterdicht systeem is er niet. 
Jan geeft aan dat er jaarlijks circa 120 ledenmutaties zijn. Dat is erg hoog. 
Ronald merkt op dat de Atletiekunie werkt aan een gedifferentieerd systeem betreffende de afdracht. 
Rob vraagt of er beleid is betreffende betalingsachterstand � nee, niet vanuit het bestuur, wel vanuit de 
ledenadministratie. 
Dit punt betreffende de contributies wordt in het bestuur nader besproken. 
Ben de Wildt mist de schuldrest van de vereniging. � Klopt, de vereniging betaalt vergoeding voor het 
gebruik van de baan aan de stichting en die kan daarmee de verplichting aan de bank voldoen. 
Cor Terlouw vraagt in welk jaar de Oliebollenloop wordt geboekt � Dat gebeurt nog in hetzelfde jaar. 
Ingegaan wordt op enkele opmerkingen van de kascommissie: 
- Bepaling rekeningnummer bij voorinschrijving wedstrijden? � dat zal Annemarie aangeven. 
- Is het aanhouden van drie rekeningen noodzakelijk? � In het verleden is er al gesaneerd. Dit wordt 

nader bekeken. 
- Nieuwe clubkleding wordt zonder marge verkocht. Is het verstandig om wat marge te berekenen? � 

Dit wordt nader bekeken. 
Beloofd is voor 15 april te antwoorden. 
Cor vraagt naar de kosten/baten van de wegwedstrijden. Bij de Oliebollenloop is wel sponsor Rabobank 
aangegeven maar niet Autobedrijf Terlouw. Dit geldt ook voor de Dijkloop met HTrans. � Klopt, dit zijn 
wel sponsors maar een bedrag is niet te noemen omdat hun bijdrage geldt voor de wegwedstrijd, een 
reclamebord en/of een vermelding op de website. Die bedragen zijn niet uitgesplitst. 
Annemarie bedankt de ophalers van het oud papier. Dit jaar is weer meer opgehaald en de prijzen 
trokken aan. Vandaar de flinke plus. Het ophalen van oud papier blijft nodig en is lucratief. 
Gerhard Wortelboer vraagt of er vaker een overzicht verstuurd kan worden. � Een overzicht wordt altijd 
naar Ron gestuurd. 
Er zijn geen vragen meer. De Vergadering gaat akkoord. 

  
9. Contributie. 

Het bestuur stelt voor de contributie ongewijzigd te laten. Hiermee gaat de Vergadering akkoord. 
  

10. Begroting 2016. 
Dit is al bij punt 8 besproken. 

  
11. Bestuursverkiezing. 

De Vergadering gaat akkoord met de herverkiezing van Annemarie Hofman-Brondijk in de functie van 
penningmeester. 
De Vergadering gaat akkoord met de herverkiezing van Jos Koeleman in de functie van secretaris. 
De Vergadering gaat akkoord met de herverkiezing van Simone Zwijnenburg als algemeen bestuurslid. 
De Vergadering gaat akkoord met de verkiezing van Mandy Kampman als algemeen bestuurslid. 
De Vergadering gaat akkoord met de verkiezing van Xander de Ruiter als algemeen bestuurslid. 
Bij ieder besluit klonk applaus. 
Ab de Kluijver is niet aftredend maar heeft toch besloten het bestuur te verlaten. De dinsdagavond 
(vaste vergaderavond) komt hem slecht uit en hij voelt zich beter buiten op de baan dan binnen aan de 
vergadertafel. 
Ronald overhandigt aan Ab een flinke bos bloemen en betreurt zijn vertrek, maar geeft aan hiervoor 
begrip te hebben en bedankt hem voor zijn inbreng. 
Jos geeft aan dat dit zijn 10e termijn is en hij na die periode zijn functie graag wil overdragen. 

  
12. Verkiezing kascommissie. 

De nieuwe commissie wordt nu gevormd door Els Meerhof en Ab de Kluijver. Wilko Schuijff is bereid 
reservelid te zijn. De Vergadering gaat hiermee akkoord. 

12a Tuinenburgtrofee 
Het bestuur stelt voor deze te geven aan Ron de Jong. Ron is al jaren de coördinator van het oud papier 
en is hier ondanks zijn drukke baan, nog steeds enthousiast mee bezig. De Vergadering gaat hiermee 
akkoord. Ron was echter niet aanwezig. Een mooi moment om de trofee te overhandigen is op een 
ophaaldag, tijdens de koffiepauze. 

  
13. Rondvraag. 

Pieter van den Dool: Graag aandacht voor de wegcommissie. De commissie dreigt onderbezet te raken. 
Met name de Oliebollenloop begint flink te knellen. Ronald haakt daarop in met een oproep om niet te 
wachten met het afleggen van het examen voor Verkeersregelaar. 
Rob Zwijnenburg: Hoe staat het met het aanmelden van de Verklaring Omtrent het Gedag � hier wordt 
aan gewerkt. 
Peter Hofman vraagt hoe het staat met de verplichte dienstverlening. � Dit staat op de actielijst van het 
bestuur, er wordt wel over nagedacht maar het is niet opgepakt. 

  
14. Sluiting. 

Niets meer aan de orde zijnde dankt Ronald iedereen hartelijk voor zijn/haar positieve inbreng en sluit 
de vergadering om 21.45 uur. 

  
 

  



Jaarverslag secretaris, 2016 
 
 
Het was een moeilijk jaar. 
Zo stond Annemarie Hofman tijdens de Algemene Vergadering in maart haar financiële 
cijfers met verve te verdedigen en werd ze herkozen als penningmeester, zo kwam op 1 juni 
het dramatische bericht dat ze was overleden. Meer hierover verderop in dit verslag.  
 
Algemene Vergadering 
Aanwezig waren, inclusief bestuur, 23 stemgerechtigde leden. Annemarie Hofman-Brondijk 
werd herkozen als penningmeester, Simone Zwijnenburg werd herkozen als algemeen 
bestuurslid. Ab de Kluijver was niet herkiesbaar en werd met een bos bloemen uitgeluid. 
Mandy Milikan en Xander de Ruiter waren de nieuwe gezichten in het bestuur en tenslotte 
werd Jos Koeleman herkozen als secretaris. 
De Tuinenburgtrofee werd bij verstek uitgereikt aan Ron de Jong dit voor zijn jarenlange 
inzet als coördinator bij het ophalen van het oud papier. 
Er werd flink meegedacht over het ledenaantal en de reclame-opbrengsten. Dieper werd 
ingegaan op het innen van achterstallige en ook oninbaar gebleken contributies. 
 
Baanonderhoud 
De Baanploeg was weer iedere dinsdag druk met het onderhoud van de baan. Veel last werd 
ondervonden van ongewenste groei van gras, mos en verder onkruid. Dat groeide tussen 
kunstgras, tegels en zelfs op het kunststof van de baan. Spuiten met onkruidverdelger is uit 
den boze, dus dat werd handwerk of behandelen met lichtere middelen die weinig effect 
bleken te hebben. 
Onder leiding van Frans van der Ham zijn de drainagekanalen doorgespoten en is drainage 
aangelegd onder de kogelbak. In de kanalen die in de lengterichting van de baan liggen zijn 
T-stukken aangebracht met een deksel zodat ze nu goed toegankelijk zijn. 
Het bijgebouw kreeg een flink aantal zonnepanelen op het dak. De bedoeling is hiermee flink 
op de energierekening te besparen. En het is natuurlijk waardevol voor het milieu. Maar 
voordat de panelen werden geplaatst werd de dakbedekking vervangen. Dat moest worden 
gedaan omdat het oude dak asbest bevatte.  
Met behulp van Maarten Littel is een mooie overkapping gerealiseerd voor het 
hoogspringkussen. Zo is dit kussen goed beschermd tegen de weersinvloeden. 
Door het inzetten van een hoogwerker van Hoogwerker Centrum Nederland (Wim van 
Beuzekom) zijn alle lampen van de lichtinstallatie vervangen.  
De baan wordt tegenwoordig periodiek gekeurd door de KNAU. Opmerkingen zijn er 
natuurlijk altijd maar globaal gezien was de baan prima in orde. Hulde aan de harde werkers 
van de baanploeg. 
 
Bestuur 
Door het plotseling wegvallen van Annemarie zaten we dus zonder penningmeester. Ronald 
ging dit waarnemen. Met hulp van Peter Hofman werd hij wegwijs gemaakt in de materie en 
het krijgen van toegang tot de diverse rekeningen kostte heel wat telefoontjes, e-mails en 
vooral grijze haren. Intussen gingen we op zoek naar een opvolger. Gelukkig werd Jannie 
Belder bereid gevonden de functie te gaan vervullen en dus toe te treden tot het bestuur. 
Daar waren we natuurlijk erg blij mee. Enthousiast is Jannie aan haar taak begonnen. 
Door het secretariaat werden 35 brieven verstuurd en 48 brieven werden ontvangen plus een 
flinke hoeveelheid e-mails.  
Het bestuur kwam dit jaar elfmaal bijeen.  
Ronald heeft een paar keer het door de Atletiekunie georganiseerde voorzittersoverleg van 
regio 10 bezocht. Dat overleg werd als zeer nuttig ervaren. Daarnaast was Avantri bij diverse 
gelegenheden vertegenwoordigd. 
Om diverse redenen is besloten bij de baan een brievenbus te plaatsen. Deze is aan het hek 
bevestigd. Alle voor de vereniging bestemde post moet worden verstuurd naar Nieuwe Singel 
25A postcode 2871 AX. 
 
 



Ledenaantal 
We begonnen het jaar met 346 leden, op 31 december waren dat er 363. Dat betekent een 
toename van 17 leden. De trimgroep van Gerrit Hoek besloot te stoppen omdat de groep 
gereduceerd was tot vier leden. Heel jammer. Het was jarenlang een zeer hechte groep die 
in en ook buiten de sportzaal heel veel plezier met elkaar hebben gehad. 
Extra aandacht is besteed aan het innen van achterstallige contributie. Er wordt nu sneller 
een aanmaning gestuurd. Meestal was de reactie: sorry, helemaal vergeten. 
 
Oud papier 
Op 10 zaterdagen werd weer oud papier opgehaald. Ron moest meestal flink puzzelen om 
voldoende ophalers op de been te krijgen. 
In totaal werd 217.520 kilo opgehaald. Dat was 3480 kilo minder dan vorig jaar. De prijs van 
het oud papier was beter dan in 2015 dus qua euro’s was de opbrengst hoger.  
 
Overleden 
Al eerder werd het overlijden van Annemarie Hofman-Brondijk genoemd. Ze wist dat haar 
gezondheid haar in de steek ging laten maar ze bleef toch heel positief. Uiteindelijk overleed 
zij toch vrij plotseling op 48-jarige leeftijd, man Peter en haar twee jonge kinderen Max en 
Rens achterlatend. Heel triest.  
Op 70-jarige leeftijd overleed Henk Schep. Henk, Lid van Verdienste, was een van de 
mensen van het eerste uur. Hij had een mooie sportieve carrière als sprinter en was daarna 
actief als jurylid en secretaris maar hij was vooral bekend als de maker van circa 100 goed 
gevulde clubbladen. Toen waren niet de middelen van nu beschikbaar: dat ging nog met de 
schrijfmachine. Op de dag van condoleren zou hij 71 jaar zijn geworden. 
Op Tweede Kerstdag overleed Henk Stigter. Totdat hij en zijn vrouw Iet verhuisden naar 
Ruurlo was hij, en ook Iet, actief als jurylid. Na hun verhuizing bleven zij contact 
onderhouden met de vereniging. Henk is 77 jaar geworden. 
Het jaar 2016 was ook het jaar van het overlijden van sporticoon Johan Cruyff. Zelden 
iemand gezien die na overlijden zoveel aandacht kreeg. 
 
Sponsoring 
Veel dank aan hen die dit jaar Avantri steunden als sponsor. Er waren sponsors die 
vertrokken maar het aanvullen van nieuwe sponsors bleef wat achter. Maar toch: A&B 
Glaszetters werd verwelkomd als sponsor van twee reclameborden. 
 
En nog dit 
- In juli, tijdens de Meerkampen, werd Simone Zwijnenburg in het zonnetje gezet: ze 

beheert het wedstrijdsecretariaat nu 25 jaar. 
- De gemeente heeft een Jeugdsportfonds opgericht. Dit is bedoeld om kinderen van iets 

minder draagkrachtige ouders toch te kunnen laten sporten. 
 
Tenslotte 
Het bestuur dankt iedereen die het afgelopen jaar heeft bijgedragen aan het functioneren 
van Avantri. 
 
 
Jos Koeleman 
secretaris 
 
  



 

Jaarverslag Wedstrijdsecretariaat 2016 
 

Een bijzonder jaar voor mij als wedstrijdsecretaris; dit 

jaar was het in juni precies 25 jaar geleden dat ik het 

stokje overnam van Marion Visser. Tijdens onze 

jaarlijkse Meerkampen werd ik in het zonnetje gezet, 

mijn wedstrijdsecretariaat werd versierd en ik kreeg 

een speech van medebestuurslid Mandy Milikan. Van 

Gerrit de Jong kreeg ik een mooi fotoboek met foto’s 

van de afgelopen 25 jaar. 

 

 

Clubrecords 

In 2016 werden 15 indoor- , 13 outdoor- en 10 wegrecords verbeterd. Hieronder het overzicht: 

 

Indoor:   Weg: 

MC Maartje Blanken 60mh 9,31 V45 Marleen Zijderlaan 10km 43.40 

Daniëlle Wooning Kogel 11,51 V50 Astrid van der Born 20km 1:44.52 

MB Feline Molenaar 300m 44,75 V60 Argen van Rijk 15 km 1:15.43 

 Feline Molenaar 60mh 9,37  Argen van Rijk 30 km 2:51.44 

 Maartje Blanken 50mh 8,08 V65 Aria Wuijster 10 EM 1:34.49 

MA Carolien de Pater 50m 7,0 M35 Wilko Schuijff 1/1 M 3:11.15 

 Carolien de Pater 60m 8,50 M45 Ab de Kluijver   

 Carolien de Pater kogel 11,64  Jos Koeleman 

V35 Erika Zijderlaan 50m 7,28  Kees van der Heul 

M45 Gerard Faaij 60m 7,86  Arie Visser 

 Gerard Faaij 60mh 8,93  Nico van den Heuvel 

 Gerard Faaij 1000m 3.42,64  Jos Schinkel Ekiden 3:03.22 

 Gerard Faaij hoog 1,72  M60 Jos Koeleman 30km 2:19.54 

 Gerard Faaij ver 5,45  M65 Piet Wuijster 15km 1:08.45 

 Gerard Faaij vijfkamp 3358 ptn  Piet Wuijster ½ M 1:36.06 

 

Outdoor: 

MC Daniëlle Wooning kogel 11,68 

MB Feline Molenaar 100mh 15,07 

 Feline Molenaar 300mh 48,58 

MA Carolien de Pater kogel 11.72 

 Carolien de Pater discus 36,73 

V35 Erika Zijderlaan ver 4.74ev 

 Maaike Waterreus polshoog 2.40 

 Maaike Waterreus HSS 9,18 

V50 Astrid van der Born 1000m 4.11,6 

 Astrid van der Born 1500m 6.32,78 

 Astrid van der Born 3000m 13.50,4 

 Mandy Milikan discus 8.12 

M55 Arie Visser 1 EM 5.45,05 

 

 

  



Nederlandse Kampioenschappen 

In het Omnisport Apeldoorn werden er in de laatste week van januari en in de eerste drie weken van februari 

weer de NK Indoor georganiseerd. Op 23 en 24 januari waren de junioren C en D aan de beurt voor hun nationale 

kampioenschap. Max Halling (JD2) werd 13e op de 60mh en 10e bij het 

hoogspringen. Op de zondag kwamen onze C meiden in actie. Maartje Blanken 

(MC2) startte de dag met de series 60mh, waar ze zich plaatste voor de halve 

finale. In die halve finale liep Maartje een nieuw CR/PR met 9.31s. Dit leverde 

haar een 5e plaats op en daarmee mocht ze door naar de finale. In een 

spannende race kwam ze als 5e over de finish in 9,45s. Daniëlle Wooning (MC1) 

kwam uit op de 60m, verspringen en kogelstoten. Voor de eerste twee 

onderdelen kwalificeerde zij zich niet voor de finales, maar bij het kogelstoten 

wel. Na vijf rondes stond Daniëlle op een 5e plaats. In haar laatste poging kwam 

alles er goed uit en stootte zij voor het eerst over de 11 meter. Met een stoot 

van 11,24m kwam zij terecht op de 2e plaats. De meegereisde supporters en 

trainers gingen uit hun dak. Dit hadden zij niet verwacht. 

Op 12 en 13 februari mochten de masters de arena betreden. Voor Avantri 

kwamen vier atleten aan de start. Gerard Faaij (M45) en Erika Zijderlaan (V35) 

vielen in de prijzen. Gerard werd 2e op de 60mh met 9,20s en 3e op de 60m met 

7,86s. Bij het verspringen kwam hij tot 5,44m waar hij 5e mee werd. Erika werd 

2e op de 60m met 8,39s. Helaas blesseerde zij zich met verspringen waardoor ze 

zich moest afmelden voor de 200m. Rob Zwijnenburg (M45) werd 6e met kogelstoten 10,92m en Robert Hofman 

(M40) werd 5e op de 800m in 2.14,79 min. Als laatste van de Avantrianen kwam Carolien de Pater (MA) op 21 

februari in actie op het onderdeel kogelstoten. Zij werd 6e met 11,28m. 

Op 12 maart liep Jan Zijderlaan jr. (M45) mee tijdens NK Cross in Oldenzaal. Na 7800m crossen kwam Jan als 

11e over de finish in 29.06 min. Rob Zwijnenburg reisde het weekend van 30 april en 1 mei af naar Zutphen 

voor het NK Werpen Masters. Op de zaterdag werd Rob 5e bij het kogelslingeren met 29,82m en 6e bij het 

gewichtwerpen 9,14m. Op zondag werd de NK-werpvijfkamp gehouden en hierbij werd hij 7e met 2716 punten. 

Op 11 en 12 juni werden de NK Masters georganiseerd in Amersfoort. Hier haalden drie Avantrianen in hun 

klasse een podiumplaats. Erika Zijderlaan (V35) werd in een spannende race 1e op de 100m in 13,28s en 3e bij 

het verspringen 4,66m. Piet van Wijngaarden M60 liep op zaterdag de 400m en behaalde daar de 3e plaats in 

1.03,03 en op zondag werd hij 2e op de 800m in 2.30,35. Rob Zwijnenburg (M45) streed in zijn klasse om de 2e 

en 3e plaats bij het discuswerpen. In de laatste poging kwam zijn concurrent hem net voorbij en werd hij 3e met 

34,73m. Bij het kogelstoten werd hij 4e. Robert Hofman (M40) liep in een sterk veld op de 800m naar een 7e 

plaats in 2.15,78. 

Het laatste NK waar Avantrianen aan deelnamen was het NK voor junioren AB. Dit werd gehouden in het 

weekend van onze eigen Meerkampen op 1 en 2 juli. Helaas konden we deze twee atleten niet supporteren 

vanaf de zijlijn, maar moesten we het doen met de live uitslagen verbinding van de Atletiekunie. Op 1 juli was 

het de beurt aan Jeroen van Harmelen (JB) bij het speerwerpen. Ook hij presteerde het om in zijn laatste 

poging van de 5e plaats naar de 3e plaats te gaan. Met een worp van 55,30m moest hij wachten op de twee 

atleten die net nog voor hem stonden om te weten of deze afstand genoeg was. In de kantine van Avantri was 

de spanning te snijden en nadat deze atleten hadden geworpen klonk er een oorverdovend gejuich. Jeroen was 

3e van Nederland was geworden.  

Op zondag 2 juli reisde Carolien de Pater (MA) af naar Breda voor haar onderdelen discus en kogel. Carolien 

werd 8e bij het kogelstoten met een worp van 11,69m en 7e bij het discuswerpen met 36,73m wat een nieuw 

clubrecord opleverde. 

  



Europese Kampioenschappen Indoor voor masters in Ancona Italië. 

Gerard Faaij nam op 30 maart 2016 deel aan de 

vijfkamp op het EK Masters indoor. Gerard deed het 

daar voortreffelijk en nam een bronzen medaille 

mee naar huis. Zijn prestaties waren 60mh 9,30s, 

ver 5,45m, kogel 11,03m, hoog 1,72m en 1000m 

3.42,64. Hiermee behaalde hij 3358 punten. Op 2 

april liep hij ook nog de finale van de 60mh, hij werd 

net 4e maar liep wel een supertijd van 8,93s. 

Tijdens de training van zijn junioren werd hij door 

hen in het zonnetje gezet. 

 

Competities 

Avantrianen namen dit jaar deel aan verschillende competities. 

ZHM pupillencompetitie 

Aan de pupillencompetitie deden 13 Avantri pupillen mee. Dit was gelukkig alweer de helft meer dan vorig jaar. 

Bij de JpC werd Dean Korbee 13e, Yannick van der Velde 16e en Pieter Vennix 36e. Bij de MpB werd Fleur Rietveld 

7e, Merel Kuijf 16e en Konstantina Nikolakopoulou 31e. Bij de JpA1 mocht Levi de Bruin op het hoogste podium 

staan. Na vier wedstrijden stond hij eerste. Tijmen van der Hek was 23e en Henri Vennix 43e. De JpA2 deden dit 

jaar voor het laatst mee aan deze competitie. Axel Warmenhoven werd 7e, Danilo van Driest 13e, Berto Anker 

32e en Robin Boogaarts 72e (deed aan twee wedstrijden mee). 

 

CD Blokmeerkamp 

Aan deze competitie begonnen zeven junioren. Na vier wedstrijden stonden er zes in de einduitslag. De dames 

van Avantri hielden de eer hoog. Daniëlle Wooning eindigde bij de MC1 op de eerste plaats. Rowena Spelt MC2 

eindigde op de 3e plaats. JD2 Max Halling (6) en Friso Schouten (21), Mischa Rook JC1 werd 8e en JC2 Branco van 

Driest 5e, Bor van den Berg deed alleen de eerste wedstrijd mee. 

 

Landelijke competitie 

Het paradepaardje van onze club was dit 

jaar de senioren damesploeg. Zij schreven 

geschiedenis door voor het eerst in het 

bestaan van Avantri mee te doen aan een 

promotiewedstrijd. De herenploeg had dit 

al een paar keer meegemaakt, maar de 

dames nog nooit. Op 18 september reden 

we met supporters en al naar Eindhoven. 

De dames gingen als 11e de finale in en 

eindigde aan het eind van deze dag op de 

8e plaats.  

Avantri schreef voor de landelijke 

competitie ook een Jongens junioren B 

ploeg in. Zij eindigde na twee wedstrijden 

op de 43e plaats van de 96 ploegen. De 

Meisjes jun C eindigden na drie wedstrijden op de 75e plaats van de 184 ploegen. Jongens jun C 118e van de 162 

ploegen en als laatste de Jongens jun D. Zij werden 147e van de 208 ploegen.  

 

Baanwedstrijden 

Op 26 maart startte het baanseizoen met onze openingswedstrijd. ‘s Morgens kwamen er 42 pupillen naar de 

baan en ‘s middags hadden we 46 jun/sen/masters en VB-atleten op de baan.  

De onderlinge pupillencompetitie werd gehouden op 20 april, 15 juni en 7 september. Aan deze competitie 

deden 50 pupillen mee.  



Onze 1e avondwedstrijd op 3 juni werd afgelast wegens het overlijden van onze penningmeester Annemarie 

Hofman.  

Op 2 en 3 juli was het weer een drukte van belang op onze baan voor de jaarlijkse Meerkampen. Er kwamen dit 

jaar minder atleten naar de baan, omdat er in dat weekend ook de NK junioren AB werden gehouden. Toch waren 

er nog 118 atleten bij ons actief over deze twee dagen.  

Op onze 2e avondwedstrijd waren 59 atleten actief, dit waren 14 atleten meer dan vorig jaar. 

Op 1 oktober sloten we het baanseizoen af met onze Clubkampioenschappen. 114 Avantrianen lieten zich van 

hun beste kant zien op deze dag. 

 

Cross/wegwedstrijden 

Er deden in het crossseizoen 2015/2016 35 pupillen en junioren mee aan onze crosscompetitie. Op 23 januari 

werd de Zijderlaancross gelopen en op 13 februari werd de laatste crosswedstrijd weer in het Springerpark 

gelopen. Op 26 november 2016 startte het crossseizoen 2016/2017 en nu stonden tijdens de 1e wedstrijd in het 

Springerpark 38 pupillen en junioren aan de start. 

De commissie wegwedstrijden organiseerde dit jaar weer onze vier wegwedstrijden. Op 2 april werd voor de 

43ste keer de Parkloop gelopen. Dit jaar kwamen er 123 atleten aan de start.  

Op 28 augustus werd de 6e 

Nazomerloop gelopen. Helaas 

kwamen er maar 84 atleten 

aan de start.  

Voor de 41ste Dijkloop hadden 

230 atleten zich aangemeld. 

Iets minder dan het jaar 

ervoor.  

De laatste wegwedstrijd die 

werd georganiseerd was onze 

34ste Oliebollenloop. Op 31 

december kwamen 1195 

deelnemers over de finish. 

182 op de 2 km, 344 op de 6,4 

km, 481 op de 10 km en voor 

de 15 km hadden 188 atleten 

zich ingeschreven. 

 

Simone Zwijnenburg 

 

 


