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In het weekend van 4 en 5 juli was het weer tijd voor de 
jaarlijkse Avantri Meerkamp. Het beloofde een weekend 
te worden met hoge temperaturen en veel deelnemers. 
Uiteindelijk hebben er circa 140 deelnemers de hitte 
getrotseerd en mooie prestaties geleverd.

Er werden dit weekend niet alleen maar hitte records 
verbroken, maar ook veel persoonlijke- en baanrecords. Het 
was mooi om te zien hoe goed de sfeer onderling was en hoe 

groot de opkomst was, ondanks de Tour De France die ook 
nog in de buurt langs kwam. 

En dan nog een speciaal bedankje voor alle vrijwilligers die zich 
aangemeld hebben om mee te helpen, zodat deze gezellige 
Meerkamp ook dit jaar weer een succes werd. We kijken terug 
op een mooie Meerkamp en we zien alle deelnemers volgend 
jaar graag weer terug. De uitslagen zijn te vinden op www.
atletiek.nu en de foto’s en wedstrijdverslagen op www.avantri.nl.

Tussenstand Juniorencup
De Juniorencup is in volle gang en er is sinds de Meerkamp 
veel gebeurd in de strijd om de eerste plaats. Op dit moment 
staat Floris Meijvis (JD) bovenaan met een totaal van 72 
punten. Floris mag nog niet te vroeg gaan juichen, want Max 
Odding zit vlak achter Floris met een totaal van 68 punten. Er 
kan dus nog van alles gebeuren in de twee wedstrijden die nog 
op de planning staan. De huidige top 10 is als volgt:

1. Floris Meijvis  72 punten
2.  Max Odding  68 punten
3.  Eline Brand  54 punten
4.  Max Oortwijn  52 punten
4.  Mischa Rook  52 punten
6. Rowena Spelt  48 punten
6.  Jeroen van Harmelen 48 punten
8. Julia Hollebrandse 38 punten
8.  Fee Steehouwer  38 punten
10. Max Halling  37 punten

Nazomerloop
23 augustus aanstaande is het weer zover: de Nazomerloop. 
Je kunt je inschrijven voor de 1.5, 5 of 10 kilometer. Voor-
inschrijven kan via www.inschrijven.nl of tot een half uur voor 
aanvang op de Stormbaan. Ga voor meer informatie over de 
Nazomerloop naar www.avantri.nl en we zien je graag op 23 
augustus aan de start of als supporter.

Een Meerkamp in de hitte



Kijk voor meer nieuws op www.avantri.nl
en volg Avantri ook op Facebook!
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Interview met...
Naam:   Erika Zijderlaan
Leeftijd:  37 jaar
Woonplaats:  Lopik
Categorie:  Master 35+

Hoe lang zit je al op atletiek?
Ik ben nu sinds ongeveer 2,5 jaar 
weer lid geworden van Avantri nadat 
ik rond mijn 18e was gestopt met 
atletiek vanwege studie activiteiten. 
Met 16 jaar ertussen heb ik het dus 
weer opgepakt, omdat het toch bleef 
aantrekken. 

Wat zijn je favoriete onderdelen? 
Ik vind vooral de korte afstanden, 100 en 200 meter, en 
verspringen het leukst om te doen. Maar een meerkamp op 
onze eigen baan in juli is een leuke afwisseling en dan doe ik 
alles, ook de onderdelen die me niet zo liggen. 

Wat zijn je PR’s bij deze onderdelen? 
Gekeken vanaf mijn Masterperiode: 
100m: 13.31 sec.
200m 28.09 sec.
Verspringen 4,74m (4,80m was met net te veel mee wind!)

Wat doe je verder bij Avantri?
Ik heb mijn twee kinderen van 5 en 7 jaar enthousiast 
gemaakt voor de atletiek en met hun vierde jaar meteen lid 
gemaakt. Wanneer zij wedstrijden hebben, help ik wat mee 
ter ondersteuning. De onlangs gevolgde trainerscursus bij Jan 
Meerhof gaf toch weer nieuwe informatie over de feiten en 
regels. Als je zelf deelneemt aan een wedstrijd sta je letterlijk 
aan de andere kant.

Hoe zie jij je toekomst bij Avantri?
Ik hoop nog vele jaren met plezier atletiek te kunnen blijven 
doen en dan ga ik er wel vanuit dat dit binnen de technische 
onderdelen is. Lange afstanden zijn niet zo aan mij besteed, 
maar je weet maar nooit. Als het sprinten en het gespring 
niet meer zou kunnen, kan ik me nog altijd richten op de 
werpnummers!

Wat wil je verder nog kwijt? 
Ik wens iedereen die bij de club is betrokken of het nu sporters 
zijn, trainers of de vele vrijwilligers, dat we met elkaar ons 
blijven inzetten om in atletiek een leuke en veelzijdige manier 
van sporten te behouden. 

Nieuw clubrecord speerwerpen
Bij de eerste Trackmeeting in Utrecht verbeterde Jeroen van 
Harmelen (JB) zijn persoonlijk record bij het speerwerpen 
met ruim drie meter. Hij wierp een afstand van 49,26m en 
verbeterde daarbij ook meteen het 26 jaar oude clubrecord 
van Jeffrey Lauffer. Deze stond op 48,96m. Een hele mooie 
prestatie en we hopen dit jaar een clubrecord van boven de 
50m te zien. Gefeliciteerd, Jeroen en ga zo door!

Clubkleding bestellen
We hebben een nieuwe leverancier voor clubkleding. Hierdoor 
verandert de methode voor het bestellen van je kleding. Voortaan 
kun je gewoon bij Avantri de kleding passen en bestellen en wij 
verzorgen de rest! Wanneer de pasdagen zijn en hoe de kleding 
besteld kan worden, wordt later bekend gemaakt.

Agenda
23 aug Schoonhoven, 5e Avantri Nazomerloop
29 aug Reeuwijk, 3e ZHM pupillen, sc Reeuwijk
30 aug 3Plassenloop, Zoetermeer
02 sep Schoonhoven, 3e onderlinge pupillenwedstrijd
04 sep Utrecht, 6e Runnersworld Track Meeting
05 sep Noordeloos, 5e Loop naar de Pomp, av Typhoon
19 sep Alphen ad Rijn, 4e ZHM Pupillen en junioren, AAV ‘36
20 sep Lekkerkerk, Expert-Mudde Ekiden, av Start
03 okt Schoonhoven, Clubkampioenschappen, Avantri


