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35e Rabobank Oliebollenloop
Op de laatste dag van 2017 stond de 35e Rabobank 
Oliebollenloop op de agenda. 1232 Bikkels wisten op deze dag 
de finish te bereiken. 

De dag begon met veel wind, maar het was gelukkig droog. 
Stipt om 11.00 uur begonnen de lopers aan de 6,4km, even later 
gevolgd door de deelnemers aan de 2km. De lopers van de 
6,4km hadden onderweg veel last van de wind, maar ondanks 
deze omstandigheden werden er prachtige tijden gelopen. Rik 
Wolswinkel kwam als eerste loper over de finish in een tijd van 
22:28 min. 

Tijdens de 10km en de 15km kwam er behalve de wind ook 
nog een hoop regen uit de lucht vallen. Dit maakte de tocht nog 
zwaarder, maar ook nu wisten nagenoeg alle deelnemers zich 
over de finish te slepen. Bij de 10km wist Jean-Andrew Fingal 
de finish in 34:16min te bereiken en Patrick Kwist kreeg het voor 
elkaar om de 15km ruim binnen het uur te lopen: 52:53min.

Ook speciale aandacht voor alle vrijwilligers die in weer en 
wind de Oliebollenloop in goede banen wisten te leiden. De 
organisatie kan terugkijken op een mooie dag en we hopen 
iedereen volgend jaar weer terug te zien bij dit Schoonhovense 
hardloopspektakel.

Uitnodiging Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering vindt dit jaar plaats op vrijdag 
16 maart. Het bestuur van Avantri nodigt hierbij alle leden uit 
om deze vergadering bij te wonen. De aanvang is om 20:00 uur. 
Ouders van jeugdleden zijn uiteraard ook welkom en hebben 
ook stemrecht. Tevens mag een volmacht worden afgegeven. 
Raadpleeg hiervoor de statuten. De stukken zijn te vinden op 
de Avantri-website. 

Ben jij onze nieuwe secretaris?
Door: Het bestuur

Na 20 jaar heeft secretaris Jos Koeleman aangegeven zijn 
functie neer te willen leggen. Maar wat is een goed draaiende 
vereniging zonder een goede secretaris? 

Dit betekent dat Avantri vanaf maart 2018 een lege stoel 
in het bestuur heeft en jij kunt ons helpen om deze stoel 
weer bezet te krijgen. Maar wat wordt er verwacht van 
een secretaris? Zijn of haar taken zijn onder andere het 
voeren van officiële correspondentie van de vereniging, het 
voorbereiden en organiseren van de Algemene Vergadering 
en de 11 bestuursvergaderingen en het aanvragen van diverse 
vergunningen.

Ken je iemand die voor deze functie perfect is of ben jij zelf 
de aangewezen persoon? Dan horen wij dat graag! Stuur een 
mail naar secretaris@avantri.nl en we hopen je snel te zien in 
ons team!

Nieuwjaarsreceptie
Op 7 januari was het clubhuis van Avantri weer geopend voor 
iedereen die elkaar een gelukkig nieuwjaar wilden wensen. Het 
clubhuis was flink gevuld en de sfeer zat er goed in. 

Tijdens de toespraak van voorzitter Ronald Hamaker werden 
verschillende terugblikken gedaan naar 2017 en werd er naar 
de toekomst gekeken. Ook werd een aantal personen naar 
voren geroepen. Zo werden de winnaars van de Superprestige 
en de medaillewinnaars van het NK en WK in het zonnetje 
gezet. Daarnaast werd speciale aandacht gegeven aan de 
pupillen die de meeste loten verkocht hadden voor de Grote 
Clubactie. Zij mochten onder groot applaus de cheque van 
maar liefst €2820,- overhandigen aan voorzitter Ronald 
Hamaker en penningmeester Jannie Belder. Het was een mooie 
dag en we gaan met alle Avantrianen ervoor zorgen dat ook 
2018 een prachtig jaar gaat worden!



Kijk voor meer nieuws op www.avantri.nl
en volg Avantri ook op Facebook!

Grafisch ontwerp & redactie: Xander de Ruiter

Loting obligaties
Tijdens de Algemene Vergadering in maart 2017 zijn tien 
obligaties uitgeloot. Volgens de voorwaarden kunnen deze 
worden verzilverd tussen 1 januari 2018 en 1 juli 2018 bij Erik 
Bode, de penningmeester van Stichting Stormbaan Hofland.

Het gaat om de volgende nummers:
A (30 euro): 008 / 021 / 048 / 049 / 079.
B (300 euro): 005 / 020 / 061 / 072 / 099.

Van jeugdatleet tot sponsor
Bijna twee jaar geleden maakte Tobias Versteeg de stap om zijn 
dromen na te jagen: het runnen van een eigen sportschool. Op 
12 maart 2016 opende hij de deuren van Hard Work Industrial 
Sports. Zijn inspiratie kreeg hij door Avantri en hij is altijd nog 
lid gebleven. Vanaf nu mogen wij hem ook verwelkomen als 
sponsor van Avantri en is zijn bord langs de baan te zien! 
Wij zijn trots en dankbaar voor zijn bijdrage aan de club!

45e Rivierenland Parkloop
Nog heel even wachten en dan kunnen we op zaterdag 
31 maart weer door het Schoonhovense Springerpark 
hardlopen tijdens de 45e Rivierenland Parkloop. Ook dit jaar 
hebben we weer een mooi programma voor alle fanatiekelingen 
klaar staan. 

Allereerst gaan de lopers voor de 1,5km van start om 
12:00 uur. Twintig minuten later om 12:20 uur zal het 
startschot van de 5km klinken, gevolgd door de 10km die 
om 13:00 uur zal beginnen.

Inschrijven is mogelijk via www.inschrijven.nl. Meer informatie 
is te vinden op de website van Avantri of in het Facebook event. 
Deze is op te zoeken via de Facebook pagina van Avantri. Als 
je toch al op Facebook zit, nodig gerust al je sportvrienden uit 
voor dit evenement en we zien jullie graag op 31 maart aan de 
start van de 45e Rivierenland Parkloop.

Stormbaan te sterk voor storm
In januari kreeg Nederland te maken met een aantal flinke stormen 
en het KNMI heeft meerdere malen Code Geel, Code Oranje en 
Code Rood afgegeven. Ondanks door de hevige windvlagen wist 
de accommodatie van Avantri zich goed er doorheen te slaan. 
De enige schade die zichtbaar was, waren de witte goten die 
losgewaaid waren en verspreid lagen over de baan. 

Gelukkig is de Stormbaan bij zulke weersomstandigheden veilig 
genoeg om deze weertypes te doorstaan, maar de weg er naartoe 
kan erg gevaarlijk zijn. Het bestuur heeft daarom besloten:

CODE GEEL/ORANJE: de trainer beslist of de trainingen door 
zullen gaan. Bespreek dit met de trainer of houd de website goed 
in de gaten.

CODE ROOD: alle trainingen en activiteiten komen direct te 
vervallen en er wordt aangeraden niet het risico te nemen om naar 
de Stormbaan of sportzalen te komen.

Agenda
11 mrt Halve Natuurmarathon, Lekkerkerk (2e wedstrijd SP).
17 mrt Oud papier ophaaldag, aanvang 09:00 uur.
31 mrt 45e Rivierenland Parkloop, (3e wedstrijd SP).
08 apr Openingswedstrijd Avantri (onderlinge wedstrijd).
08 apr Rotterdam Marathon.
14 apr Ploegen Competitie CD junioren.
15 apr Ploegen Competitie A junioren.
21 apr Oud papier ophaaldag, aanvang 09:00 uur.
21 apr 1e ZHM Pupillencompetitie.
21 apr 1e ZHM CD Blokmeerkamp.
22 apr 1e Senioren competitie, poule 12.
25 apr 1e wedstrijd van de Onderlinge Pupillen Competitie.
28 apr NK Masters werp5kamp/ kogelslingeren/
 gewichtwerpen, Zutphen (dag 1).
10 mei Hemelvaartsdagloop, Lekkerkerk (4e wedstrijd SP).
19 mei Oud papier ophaaldag, aanvang 09:00 uur.
19 mei 2e CD Competitie.
25 mei 2e ZHM CD Blokmeerkamp, Boskoop/Waddinxveen.
26 mei 2e ZHM Pupillencompetitie, Reeuwijk.
27 mei 2e Senioren Competitie, poule 12.
01 jun NK Masters, Gouda dag 1.
02 jun NK Masters, Gouda dag 2.
03 jun NK Masters, Gouda dag 3.
08 jun 1e Avondwedstrijd Avantri (3000 meter telt mee 
 voor de SP).
16 jun Oud papier ophaaldag, aanvang 09:00 uur.


