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Na een zomer met hitte records gaan we weer richting herfst.

Wat is het alweer vroeg donker; bij de duurlopen ‘s avonds hebben we de 
lichtjes al weer aan!

Gelukkig kunnen we nog even nagenieten met een aantal leuke verslagen 
(o.a. van de Roadrunner) van diverse loopjes. 

Op dinsdag 19 november vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in 
het clubgebouw. Kom je ook?

Karin
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Van het bestuur

Let op: na 20:00 uur is er geen training!

Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 
dinsdag 19 november 2019 in het clubgebouw van AV Hollandia, 

Blauwe Berg 2 te Hoorn.

Aanvang 20.00 uur.

Agenda

1. Benoeming notulen commissie

2. Opening

3. Vaststellen agenda

4. Mededelingen

5. Ingekomen stukken

6. Notulen voorjaarsvergadering 15 april 2019 
 (staan op www.avhollandia.nl)

7. Begroting 2020 (staat op www.avhollandia.nl)

8. Contributie voorstel 2020

Pauze

9. Renovatie clubgebouw

10. Bestuurlijke ontwikkelingen

11. Rondvraag

12. Vaststelling datum Algemene Ledenvergadering april 2020 

Sluiting

Vergaderstukken

Conform het besluit genomen 
tijdens de ledenvergadering 
van 20 april 2017 worden 
vergaderstukken niet meer 
opgenomen in het clubblad, 
maar op de website geplaatst. 

Scan de QR code of gebruik 
onderstaande link:

http://www.avhollandia.nl/
bestuur/vergaderstukken

Als je een document opent 
voor de ledenvergadering 
van november 2019 moet je 
een wachtwoord invoeren: 

Ho!!@ndi@0419

Algemene Ledenvergadering 19 november 2019
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ClubbladClubblad
Heb je kopij? Die ontvangen we natuurlijk graag. 
Het liefst op de volgende manier:

• via mail naar redactie@avhollandia.nl
• tekst in Word, in lettertype arial 10
• ieder stukje als apart document
• foto’s los aanleveren aanleveren en inclusief   
 toestemming van de herkenbare leden/deelnemer
• Uitslagen in excel

Let op! 

In het kader van de AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) moeten leden of deelnemers aan 
evenementen die herkenbaar in beeld zijn op foto’s vooraf 
expliciet toestemming geven voor het plaatsen van de 
foto(‘s) in het clubblad en op de website. Voor minderjarige 
leden is toestemming nodig van de ouder(s). 

Stuur deze toestemming (in een email) mee met de foto(‘s). 

Foto’s aangeleverd zonder toestemming kunnen helaas niet 
worden geplaatst!

De volgende nieuwe leden heten we 
van harte welkom:

Ledenmutaties tussen 11 juni 2019 en 9 september 2019
Van het bestuur

De hieronder genoemde leden
hebben opgezegd:

Editie Uiterste datum voor kopij Verschijningsdatum
2020-1 maandag 9 december 2019 eerste helft januari 2020

2020-2 maandag 9 maart 2020 uiterlijk eerste week april 2020

2020-3 maandag 8 juni 2020 eerste helft juli 2020

2020-4 maandag 14 september 2020 uiterlijk eerste week oktober 2020

Maarten Buis

Bart Eekels

Mark Entius

Alieke de Greeuw

Sjors de Jonge

Paul Moedig

Koen Nicolai 

Denny Pham

Lara Smits 

Imme Swart

Ambroise Uwiragiye

Steven de Vlugt

Frans Willebrands

Jarrod Bakker

Jip Borghardt 

Eva Bruijns

Tristan Dekker

Bram Domsdorf

Dieuwke Domsdorf

Yasmin Flierman

Pim Hartkamp

Fay Noa Ivangh

Tara Bo Ivangh

Paul Janssen Duijghuijsen

Jukka John

Desteny van de Kasteele

Ingmar Klarenbeek

Lucas Knetemann

Niel Kok

Danique de Koning

Fenna de Koning

Ingeborg van der Linden

Egir Medina Castillo

Bas Meester

Sjaak Mettes

Jim Mooij

Stephanie Nierop

Milan Otten

Fleur Plaizier

Sam Post

Nikki de Smit

Milan Spin

Jord Steltenpool

Renée van Westen
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De trainers van AV Hollandia
Henk Jan Blom en Iwan Groothuijse?

De trainers, je ziet ze staan 
langs de baan. Het zijn 
mensen met wensen, 
idealen en gedrevenheid 
en hebben allemaal hun 
eigen verhaal.

Wie zijn nu eigenlijk……
Henk Jan en Iwan

Augustus is vakantietijd, dus ik had er al niet meer op gerekend dat ik de mannen 
van de krachtruimte nog zou zien voor de deadline van dit blad. Ik zag een jongen 
met wat gewichten stoeien toen ik vanaf de baan “het hok” in keek. 
“Jij bent zeker de enige die hier traint he?” vroeg ik. Maar hij wees naar rechts en tot 
mijn verbazing zag ik om de hoek Henk Jan bezig met zijn oefeningen.
Ik vroeg hem of hij tijd had voor een interview voor de rubriek en hij stemde toe. 
Maar al gauw kwam hij met het voorstel om ook Iwan daarbij te halen, omdat dat 
zijn trainingsmaatje is en zij samen de trainingen in de krachtruimte verzorgen.

We spraken af op de volgende maandag en dus zat ik met twee super gespierde 
mannen tegenover me in de kantine. Ik zweette nog na van mijn training of kwam 
het ergens anders door? Ik had ze zien trainen met een gewicht van 14 kilo dat 
ze met 1 arm heen en weer zwaaiden liggend op een schuin bankje. “Dit is een 
oefening voor werpers zoals wij. De hoek die wij hiermee maken komt overeen met 
de hoek die je met je lichaam maakt als je werpt. Met deze oefening train je ook de 
rompspieren die mee moeten werken bij een worp” vertelt Henk Jan als Iwan aan de 
beurt is. Ik kon dat ding met twee handen wel optillen hoor, maar keek vol bewon-
dering hoe zij met gemak zwierden met dit enorme gewicht. 

Het “hok” dat nu wel krachtruimte genoemd mag worden is behoorlijk veranderd 
het laatste jaar. Dat is te danken aan het initiatief van deze mannen. Met een tientjes-   
actie verzamelden ze geld in en verkochten een aantal oude apparaten op markt-
plaats. De oude apparaten die voor vrij starre oefeningen bestemd waren, gingen 
eruit en zo werd meer ruimte gecreëerd voor de samengestelde oefeningen. 
Met nieuwe spullen, zoals gewichten, het squatrek en medicin ballen en de bege-
leiding van deze ALO-afgestudeerde trainers worden met minder apparaten meer 
spieren getraind.

De kleine spullen konden vorig jaar net voor de zomer worden aangeschaft door 
de opbrengst van de verkoop van apparaten, de tientjesactie waarbij er ook ouders 
waren die enthousiast gewoon 100 euro gaven en een bedrag van het bestuur. “We 
hadden gehoopt op 800 euro, maar uiteindelijk konden we voor 1400 euro spullen 
kopen.“ vertelt Henk Jan trots. De spullen zijn best wel duur. Ook werd de vloer 
opgeknapt, kabels van apparaten vervangen ter vergroting van de veiligheid en 
een poetsdoek over de ramen gehaald. Het ziet er nu mooi uit en er zijn gewichten 
gekocht waarbij vooral ook aan de jeugd gedacht is. Want het is wel de bedoeling 
dat iedereen van deze ruimte gebruik kan maken. 

Samen met de trainers van de jeugd zoals Edwin en Nico, maar ook Frank stimuleren 
Iwan en Henk Jan de jongeren om ook in de krachtruimte te trainen. 
Voor iedere atleet is het belangrijk. In het begin de algemene krachtoefeningen, 
maar als je je specialiseert in een sport zijn er weer specifieke oefeningen voor 
bepaalde spiergroepen. Het is er soms behoorlijk druk als een groep bezig is met een 
circuit met lekkere muziek op de achtergrond.

Foto's: Gerda Horneman
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Iwan en Henk Jan trainen samen met nog wat anderen voor 
de mastercompetitie.
“Het is best bijzonder dat wij een vrij grote groep hebben 
waarmee wij samen kunnen trainen en meedoen aan de 
wedstrijden. Op sommige onderdelen kan niet eens iedereen 
meedoen, dan geldt de wet van de sterkste. Het stimuleert 
enorm als je samen kunt trainen.” “Ja” zegt Iwan met een lach, 
“We trainen zelfs ook op feestdagen gewoon door. Kerstda-
gen, Oudjaarsdag en ook op lappendag.” 

22 september doen ze mee aan de Master-competitie finale. 
Daar komen de beste 12 teams van Nederland samen in de 
strijd. Ieder team doet de verschillende onderdelen en krijgt 
daar punten voor en zo strijd je als teams tegen elkaar in indiv-
iduele sportactiviteiten. 
Ze denken dat ze in ieder geval bij de beste 5 teams horen, 

maar hopen natuurlijk op een podiumplek.

Het is bijzonder hoe deze twee mannen in een paar jaar zo’n 
gouden team geworden zijn dat zoveel aan elkaar heeft gehad, 
maar ook zoveel voor de vereniging al hebben kunnen doen 
en ik weet wel zeker dat het eind nog niet in zicht is van hun 
activiteiten voor de vereniging. Ik hoorde al dat ze weer naar 
het bestuur willen gaan met nieuwe plannen. 

Dus, stap gewoon eens even binnen in de krachtruimte waar 
deze twee trainers bijna iedere dag aanwezig zijn en verwon-
der je over de krachten die daar tot ontwikkeling komen en 
over het enthousiasme waarmee er gesport wordt. 
Maar meedoen is natuurlijk ook een goed idee.

Anja Stroet

De trainers van AV Hollandia
Henk Jan Blom en Iwan Groothuijse?
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Herman Akkerman 25 jaar trainer !
Uit de vereniging

Op 9 juli werd Herman met een mooie bos bloemen in 
het zonnetje gezet voor zijn 25 jarig jubileum als trainer!

Gerrit Vosbokaal - zaterdag 31 augustus
Uit de vereniging

Op een stralend zonnige dag, stralende sportieve deelnemers en enthousiaste vrijwilligers!

De uitslagen bekijken of meer foto’s zien? 
Dat kan via de site: 

https://www.avhollandia.nl/fotos-en-uitslagen-gerrit-vos-bokaal/ 

of scan de QR code
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Jeugd
Het estafettestokje

Wat is je naam en hoe oud ben je?

- Mijn naam is Sophie Le Blansch en ik ben 12 jaar 
(2e jaars D-junior)

Hoe lang zit je al op atletiek?

- 5 jaar. Ik ben ooit begonnen bij SAV. Als A2-pupil ben ik 
naar Hollandia overgestapt omdat mijn ouders daar ook 
actiever gingen trainen en ik de trainsters Jacqueline, 
Mariette en Freya met de mastercompetitie wedstrijden 
steeds al zag.

Bij wie train je?

- Jacqueline, Cheryl, Freya en soms Nico.

Wat vind ik het leukste onderdeel en waarom?

- Kogelstoten, omdat ik daar best goed in ben. En iedere 
donderdag tijdens de werptraining probeer ik hier 
samen met Freya nog beter in te worden. We oefenen 
dan niet alleen kogelstoten, maar ook discuswerpen, 
speerwerpen en kogelslingeren. Heel leuk!

Wat vind je een minder leuk onderdeel?

- Horden lopen, omdat je hard kunt vallen als je struikelt. 
Daarom durf ik dit ook niet zo goed.

Hoe ben je op het idee te komen om op atletiek te gaan?

- Ik deed als klein kind al af en toe met een hardloop-
wedstrijdje mee, omdat mijn ouders ook aan hardlopen 
doen. Zo ben ik er ingerold. 

Wie is je idool of voorbeeld? 

- Anouk Vetter, omdat zij een hele goede meerkampster is 
en toch heel bescheiden en een beetje op de achtergrond 
blijft.

Wat is je doel voor 2019?

- Mijn doel was eigenlijk om over de 10 meter te stoten 
met de kogel, maar nu ik dat al heb gehaald wil ik 
proberen om over de elf meter te komen met de 2 kilo 
kogel. Hiervoor heb ik dan nog tot 1 november de tijd 
want daarna moet ik met een 3 kilo kogel gaan stoten.

Wat vond je tot nu toe het leukste of is je mooiste herinnering 
aan atletiek of waar ben je super trots op?

- Ik ben super trots op mijn nieuwe pr van 10,32 meter 
met kogelstoten, dat ik onlangs in Barendrecht heb 
gehaald.

Aan wie geef jij het estafettestokje door?

- Ik geef het stokje door aan de broers Sjors en Niek 
Eveleens
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33e Hemmeromloop – warm – warm, maar goed te doen.
Loopnieuws

Enige tijd geleden stond er een artikel in de krant om 
te waarschuwen als het tijdens de Dam tot Damloop op 
22 sept a.s. erg warm zou worden. Koelbaden en extra 
verplegend personeel moeten dan aan de finish staan 
om oververhitte deelnemers te koelen. De afstand is dan 
wel 16 km maar zo warm als vandaag zal het zeker niet 
worden. Wel kreeg ik het al warm bij de betaling van 
het startgeld: €15 (bij na-inschrijving, € 13 bij voorinschrij- 
ving) en al kiezen we er zelf voor, het is toch pittig. 
Het houdt toch mensen tegen, al moet je wel waarde-
ring hebben voor de organisatie die zo’n groot evene-
ment wil organiseren. 

Al om 8.30u start men met de wandeltochten en om 
10.30u start de 6 km loop. Na de 10 km gaat het pro-
gramma verder met lopen voor de jeugd dus een groot 
evenement ter promotie van de loopsport. Sinds 1998 
winnen hier hoofdzakelijk de Kenianen zowel bij de 
mannen al bij de vrouwen. De Hollanders hebben een 
eigen klassement. Voor de start praat ik bij met Ronald 
Guitoneau en we zijn ons ervan bewust dat we dank-
baar moeten zijn om dit op onze leeftijd nog te kunnen. 
Mede VOC-ers Kees en Greet komen ons aanmoedigen 
en als ze konden, deden ze vast nog wel mee. Tot m’n 
verbazing zie ik speaker Bouke achterop een motor 
stappen met microfoon. Hij zal verslag doen van de 
wedstrijd en we zijn blij dat hij dit na een moeilijke tijd, 
weer kan doen.  Om 12u precies klinkt het startschot en 
ga ik rustig van start met dit, te, warme weer. Een natte 
spons heb ik al mee en in de bidon op mijn rug zit water 
om de spons mee nat te houden. Ik koel regelmatig mijn 
hoofd en nek, drink bij iedere waterpost en pak daar 
nog een extra natte spons. De eerste ronde is iets langer 

en na 4 km kom ik voor de eerste keer langs de finish 
bij café Irma La Douche. Iets verder hoor ik de motor 
aankomen en ga gedwee aan de kant lopen. De nr 1, 
Hillary Kipkoech (wie kent hem niet) stuift me voorbij. 
Hij heeft dan al ruim 7 km gelopen. Iets verder haalt de 

1e dame (ook uit Kenia) me in. Wat zijn ze iel en waar 
halen ze de kracht vandaan. Toch heb ik bewondering 
voor ze.    Door hun lopen brengen ze hun families in 
die arme landen op een hoger welvaartspeil en dat is 
bewonderenswaardig. 

Op de H. Willemweg kunnen we in de schaduw van de 
bomen lopen en vangen we een verkoelende wind op. 
Als we na de H. W. weg de nieuwbouw in gaan richting 
de Hemmerbuurt slaat de warmte ons tegen het lijf, 
geen wind en een brandende zon. De toeschouwers die 
in de bocht staan hebben er ook last van en na hun ap-
plaus voor de toppers zakken ze weer in. Op mijn vraag: 
“Zijn jullie moe?” veren ze weer op en klappen ons ook 
toe. Als ik na de finish mijn tijd aanschouw zit ik ruim 
onder het uur; keurig met deze warmte. Dankbaar neem 
ik de mooie medaille en verfrissing in ontvangst. Een 

prachtige loop waar toch te weinig lopers uit de regio op 
af komen, door wat voor oorzaak ook. 
Op naar de volgende loop en die is al op 1 september: 
de Vooroeverloop in Medemblik. 
Na de Damloop op 22 september bouwen we weer op 
naar het cross seizoen. De Parkcross van Hollandia is 
zeker het deelnemen waard en anders verwachten we 
vele leden als toeschouwer! Houdt de berichtgevingen 
in de gaten voor zondag 27 oktober!
Alvorens het zover is hopen we natuurlijk op prachtig 
weer bij de Scholierenveldloop op woensdag 9 oktober. 
Bij regen: 16 oktober. 

Roadrunner
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De Vooroeverloop, langs de boorden van het IJsselmeer
Loopnieuws

De laatste jaren wordt het  “evenement”  Vooroeverloop gehouden 
rondom Vooroever en Stoommachinemuseum bij Medemblik. De 
eerste malen startte de loop bij het Buitenmuseum in Enkhuizen 
en werd er gefinisht bij kasteel Radboud. Om het wat compacter te 
houden verzamelt alles en iedereen zich rondom het stoommuseum 
aan de dijk. Voor medewerkers en organisatie is dit wel zo prettig en 
ook voor de toeschouwers is deze keus toch wel het beste.

 

Al ruim van tevoren schreef ik me in en nam het risico van een 
voortijdige blessure voor lief. Na de erg warme Hemmeromloop 
van vorige week is het vandaag een verademing, plm 19 graden en 
een verfrissende wind. Als ik om 9.45u mijn startnummer en T-shirt 
ophaal is het een en al bedrijvigheid. Het krioelt van de kinderen die 
in spanning rondlopen tot ze in hun leeftijdscategorie, hun rondje 
langs de Vooroever mogen gaan lopen. Sommige ouders zijn nog 
zenuwachtiger dan hun kinderen. Hier starten de kinderen eerst 
terwijl vorige week in Hem de kinderen na de grote mensen mochten 
starten. Daar is de dag ook naar ingericht met volksspelen en veel 
andere activiteiten. Veel blije kindergezichtjes hier bij hun finish waar 
sommige vaders hun kroost het laatste stuk moeten optillen omdat 
de beentjes niet meer willen. Huilend willen ze soms geen meter meer 
verder lopen. Toe nou, loop nou door, nog een klein stukje, hoor ik 
vaders roepen. De medaille bij de finish maakt veel goed. 

Jammer dat maandag erna in het NHD weer alleen een foto staat van 
de nummer één lopend langs het IJsselmeer. Niets van de reuring 
bij het stoommuseum en wat had de fotograaf daar prachtige 
plaatjes kunnen schieten met het jubilerende stoomgemaal op de 
achtergrond. Niets over de uitslagen van 5 en 10km en niets over de 
vele kinderlopen. Alleen een kort en summier onderschrift bij de foto 
van de winnaar, het net niet gehaalde parcoursrecord en het aantal 
deelnemers. Logisch dat velen zo de sportpagina’s snel doorslaan. Een 
foto van vele hardlopende kids met een leuk sfeerverslag zou m.i. de 
mensen veel meer aanspreken. Dit euvel maken we al jaren mee. Ik 
zou haast op mijn blote knieën willen vragen aan Connie in Alkmaar: 
kun jij hier niet wat aan doen? 

Net voor de start doen we een gezamenlijke warming-up waarbij er 
velen aan meedoen maar o, o, het kost soms wel wat moeite.

’n Westfries uit zich nooit zo in het openbaar. 

Om 10.35u, een vroeg tijdstip, start de 10 km. Het loopt heerlijk en via 
de westelijke bossen van Onderdijk komen we uit bij het gemaal uit 
1973 wat de taken van het stoomgemaal in 1973 heeft overgenomen. 
Bedenk wel: half Westfriesland houdt door dit gemaal droge voeten! 
Mijn Wognumse loopvriendin geeft inmiddels het tempo aan en 
ze loopt een mooi constant tempo. Ik mag als oudere gewoon 
volgen en doe dat op eerbiedige afstand. Na plm 6 km is de eerste 
verzorgingspost met bananen en sinaasappels en water en sponzen. 
Weer veel werk voor de organisatie om dit alles rond te maken. 
Onderweg staan de vaste fotografen en op de website komt u iedere 
deelnemer meerdere keren op de foto tegen. De bal van de voetballers 
in Onderdijk belandt vlak voor ons in het IJsselmeer, zo dicht spelen 
ze bij het water. De paden worden smaller en het is af en toe uitkijken 
want, vooral voor mensen die wat minder zien, kunnen stenen en/of 
graskeien gevaarlijke obstakels zijn. Afstand houden dus. Anderhalve 
km voor de finish is het bij de Vooroever een en al bedrijvigheid. De 
kofferbakmarkt is hier uitgegroeid tot een mega verkoopbeurs. Het 
lijkt de bazaar in Beverwijk wel. Wat een uitstallingen en spullen. Heel 
veel publiek maar ook hier meer kijkers dan kopers en ze hebben geen 
belangstelling voor ons zwoegende hardlopers; het zij zo! Hoffelijk 
als ik ben laat ik mijn loopmaat voorgaan over de finish matten en 
met onze tijd van ruim 58 minuten zijn we tevreden. Heerlijk gelopen 
en dat is het belangrijkste. De 21 km is nog volop bezig. Ik laat mijn 
stijve kuiten masseren want ook hier is aan gedacht. Wel vraag ik nog 
even aan loop-goeroe Simon Zeilemaker of er volgend volgend jaar 
mogelijk een 60+ klasse kan komen want in de 40+ klasse voel ik me 
eigenlijk toch niet meer echt thuis. 

Ik bezoek nog even het machtige Stoommachinemuseum en hierin 
lopend gaan mijn herinneringen terug naar 1971 toen ik hier als 
jochie van 21 mijn thuisbasis had als medewerker bij het Ambacht van 
West-Friesland, genaamd de Vier Noorder Koggen en wie kan dat nu 
nog zeggen! Ik praat met vrijwilliger Rob Bes die hier met zijn andere 
vrijwilligers de expositie 150 jaar Stoommuseum, binnenkort op 
poten gaat zetten. Best interessant om hier eens rond te lopen. Ik loop 
verder naar mijn volgende loop en dat zal de Dam tot Damloop op 22 
september zijn.

Met sportgroeten, Roadrunner
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Ironman Hoorn

Ergens in februari stond er in de krant een stuk dat Iron-
man in de zomer naar Hoorn kwam.
Er kon naast  diverse kidsruns en een night run 
meegedaan worden voor de 5i50 en de 4-18-4.

De 5i50 is een grafische voorstelling van 5150 en dat is 
de totale omvang van deze triatlon tw: 1,50 km zwem-
men + 40 km fietsen + 10 km hardlopen, opgeteld is dat 
51,50 km. De “i” komt van “ironman” en vervangt de “1”.
De 4-18-4 is iets duidelijker tw: 400 m zwemmen, 18 km 
fietsen en 4 km hardlopen.
De 5i50 vond ik letterlijk en figuurlijk wat te ver gaan 
vandaar dat ik besloot me in te schrijven voor deze z.g. 
sprint versie.

In februari had ik nog geen racefiets maar ik was wel van 
plan die aan te schaffen omdat ik toch wat meer tijd zou 
krijgen om ook rondjes te gaan fietsen in onze prachtige 
provincie.
Zwemmen had ik in mijn jeugd gedaan bij de Water-
vrienden in Amsterdam dus op alle 3 onderdelen kon ik 
meekomen was de gedachte.
Ik besloot me dus in te schrijven in februari en dacht 
niet meer aan dit evenement tot ergens in april, ik moest 
toch maar eens gaan kijken hoe het met het zwemmen 
stond. Ik een paar keer naar de Waterhoorn om baantjes 
te zwemmen. Nu valt het niet mee om constant borst-
crawl te zwemmen, na 4 baantjes van 25 m was dat wel 
over en ging ik over naar de schoolslag. De omvang was 
wel steeds ongeveer 1000 m per keer zodat ik zeker wist 
dat 400 m te volbrengen was.
Inmiddels was de fiets ook aangeschaft en de eerste 
tochtjes kon ik gaan maken bij een temperatuur die niet 
hoort bij korte broek en open race hemd, daar kwamen 
nog beenstukken en een warm jasje aan te pas.
Als de 3 onderdelen los worden uitgevoerd op verschil-
lende dagen dan is dat goed te doen, dit combineren 
heb ik nooit geprobeerd, het was toch maar voor de fun, 
dacht ik.

Eind juni kregen de deelnemers een mail van de organ-
isatie met daarin alle benodigde informatie en pas toen 
werd duidelijk dat er ook limieten gelden: 20 min. voor 
het zwemmen, 50 min. voor het fietsen en 30 min. voor 
het hardlopen. Over het hardlopen maakte ik me geen 
zorgen, een 5 km loop lukt meestal ruim binnen de 30 

Loopnieuws

min. dus dat was wel te doen maar ja het is wel nadat je 
ook gefietst hebt, zou ik dat redden??
Met fietsen moet je dus een gemiddelde rijden van 21,6 
km p/u om op tijd binnen te zijn, mijn gemiddelde tot 
dan was 25 km/u dus moet te doen zijn maar wat nu als 
er op die dag een hard wind staat of je krijgt een lekke 
band, allemaal vraagtekens??
Om het zwemmen te testen ging ik naar de Wijzend 
waar een 50m bad ligt, daar de borstcrawl en schoolslag 
gecombineerd en ik kwam uit op 12 minuten voor 8 
baantjes in mooi vlak zwemwater.
Voor mij voldoende voorbereiding; laat de dag maar 
komen.

Op vrijdag 5 juli begon het toch wel te kriebelen en 
kwam er wat spanning bij. In de ochtend samen met 
mijn zoon naar de Westerdijk ter hoogte van de oude 
schouwburg om onze spullen op te halen. Ik heb geen 
licentie van een van de 3 sportbonden dus moest ik een 
daglicentie aanschaffen. Na controle van de QR code in 
de bevestigingsmail werd een mooie rugtas overhan-
digd met daarin wat promotiemateriaal, je loopnummer, 
een vel nummerstickers, een rode, witte en blauwe tas 
en een zwemmuts. De gekleurde tassen voor resp. je 
fiets- en hardloopkleding, op de tassen moest je een 
sticker aanbrengen met je deelnemersnummer.
We zijn daarna naar de Vale Hen gelopen om te kijken 
hoe het wisselvak in elkaar steekt, je fiets moet daar 
zaterdagavond tijdens het zwemmen en hardlopen 
achterblijven evenals de tassen met de kleding.

Zaterdagochtend de nummers op de tassen geplakt, 
3 op de fietshelm en 1 rond de zadelpen en het loop-/
fietsnummer werd aan een elastische gordel gespeld.
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Om 16:30 was het zover: op je racefiets en de drie inmid-
dels goed gevulde tassen naar de Vale Hen, maar hoe 
doe je dat? Mijn vrouw zag mij worstelen en vroeg heel 
lief of ze maar niet mee moest fietsen en als pakezel 
moest dienen. Uiteraard zei ik daar geen nee tegen en 
zo gezamenlijk op naar het centrum van Hoorn.
Alleen met een polsbandje mag je het wisselgebied is 
en dat geeft je wel het goede gevoel dat er geen ruimte 
is voor onbevoegden, je laat daar tenslotte toch je fiets, 
die bij binnenkomst gekeurd wordt, en kleding achter 
en vertrekt met alleen je zwempak en badmuts. Geluk-
kig konden wij tot de start bij een vriend van mijn zoon 
terecht die 40 m van de start een woning heeft.

Een kwartier voor de start op blote voeten de steeg door 
en op naar het startpunt. Van boei naar boei zwemmen 
met de begin- en eindstukken zou dat dus 400 m moet-
en zijn, per 5 seconden mochten er 6 deelnemers het 
water in. Het deelnemersveld overziende kwam er wel 
bij mij op dat Decathlon een goede maand moet heb-
ben gehad qua omzet van triatlon pakjes, veel heren en 
dames waren gekleed in een blauw of roze tri pak van 
dit sportwarenhuis. Wij stonden redelijk achteraan en 
toen we de eerste van start zagen gaan was er tot onze 
verbazing geen sprake van zwemmen maar kon je de 
hele afstand wadend, zwemmend of een combi daarvan 
afleggen omdat het water maar max 1 meter diep was. 

De 400 m werden dan ook ruim binnen de voorspelde 
14 minuten afgelegd; na 6 minuten was ik weer uit het 
water. Vanaf het eindpunt tot het wisselpunt werd een 
tijdelijke loper uitgelegd waarover de deelnemers op 
blote voeten naar het wisselvak konden rennen. In het 
wisselvak gauw de blauwe tas met wielren kleding en 

Ironman Hoorn
Loopnieuws

helm van de haak genomen en dan is het zaak om zo 
snel mogelijk je sokken, schoenen, shirt aan te trekken 
en je helm en fietsbril op te zetten, de snelste doen dat 
in ongeveer 2 minuten maar ik had daar ruim 6 minuten 
voor nodig, had dat stuk dus niet getraind en wilde dat 
dan ook relaxed doen, niet wetende dat die tijd ook 
meetelt. Het hielp vervolgens niet mee dat een dame in 
het wisselvak vertelde dat ik pas vanaf de boog mocht fi-
etsen, daar aangekomen sprong ik op mijn fiets en klikte 
een schoen vast om vervolgens te horen dat ik af moest 
stappen om pas na 5 meter op de fiets te mogen anders 
werd ik gediskwalificeerd (VAR momentje?).

Eindelijk op de fiets lekker vaart maken totdat ik alle-
maal geluid hoor van aanlopen of zo, ik kon zo gauw 
niets ontdekken en fiets door totdat bij de Vollerwaal ik 
het toch zeker wilde weten en even af stapte, er zat een 
plastic bandje tussen mijn rem en band, dat er tussen- 
uit gehaald en weer verder, nog steeds dat geritsel 
totdat ik doorheb dat het mijn loopnummer is wat aan 
de buikzijde zit, bij iedere op en neergaande beweging 
kwam mijn been daar tegenaan, band met nummer naar 
mijn rugzijde gedraaid en eindelijk kon ik geruisloos 
gaan fietsen. Ik was inmiddels bij de brandweerkazerne 
om vanaf daar vol te gaan. Doordat er fietsers voor je 
rijden heb je net als met hardlopen een mooi richtpunt 
ofschoon je zelf ook ingehaald wordt. Ik had nog niet 
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PEARLE OPTICIENS
Grote Noord 111
1621KH HOORN
Tel:  0229-273094
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eerder meegemaakt dat de hele route vrij werd gehoud-
en voor de deelnemers zodat je niet bang hoeft te zijn 
om bij iedere zijstraat het rustiger aan te doen en op te 
letten of er verkeer aankomt. 

Via de Dijk, Schellinkhout en Wijdenes weer langs de 
Provincialeweg terug naar Hoorn waar inmiddels een 
hoop publiek stond om de deelnemers aan te moedi-
gen. Na ruim 20 km ipv de opgegeven 18 km, waren 
we weer terug in het wisselvak, daar de rode tas met 
loopspullen pakken, fiets terugzetten, omkleden en alle 
fietskleding in de blauwe tas. Die tas gooi je vervolgens 
in een bak waar de vrijwilligers ze uithalen en keurig bij 
jouw haakje terughangen zodat je bij terugkomst alles 
weer netjes kan ophalen. Het omkleden van fietsen naar 
lopen gaat vlotter, een getrainde doet dat binnen de 2 
minuten, ik had er ruim 3 minuten voor nodig.

Met m’n vertrouwde loopschoenen aan op de naar de 
4 km run, net na het wisselpunt even een beker water 
en dan gaan, het onderdeel waar ik de meeste ervaring 
mee heb.

Dat het lopen tijdens een triatlon anders is dan een stan-
daard loop ontdekte ik binnen 1 km. Ik zat nog steeds 
niet lekker in mijn ritme en had zware bovenbenen; dan 
maar iets rustiger en eerst maar op adem komen nam 
ik me voor. Vanaf dat moment ging het beter en kon ik 
ook genieten van de loop en de omgeving. Via het Grote 
Noord, het Grote Oost langs de haven naar Visserseiland 
waar een lus was gemaakt om aan de 4 km te komen. 
Langs het water richting Het Park en vervolgens via het 
Breed weer over het Grote Noord naar de Rode Steen, 
het finish gebied. Een scherpe bocht naar links en in 

1:16:13 over een rode loper de finishlijn over waar een 
medaille werd omgehangen. Direct door naar mijn trouw-
ste supporter om een warm shirt en jasje aan te trekken. 
Nog een prachtig grijs Ironman 4184 Finisher T-shirt 
ophalen, een paar stukjes sinaasappel en een watertje 
nuttigen en daarna weer naar huis om te voorkomen dat 
je te veel afkoelt.

Dat was mijn kennismaking met de triatlon, een hele 
leuke ervaring en voor herhaling vatbaar.
In de uitslagenlijst zie ik de volgende dag tot mijn verba-
zing dat ik eerste ben geworden in mijn leeftijdscatego-
rie, nu deden er maar 2 mee van mijn groep maar toch, 
normaal gesproken zijn er altijd een hoop leeftijdge-
noten die voor mij finishen waardoor ik de bijbehorende 
huldiging heb gemist.

AV Hollandia heeft ook een Triatlon afdeling, voor vol-
gend jaar toch maar eens overwegen of ik een paar keer 
mag meetrainen. Wat die mannen en vrouwen presteren 
kon ik de dag erna met eigen ogen waarnemen toen zij 
de 5i50 af werkten, wat een toppers

Ronald Guitoneau

Scan de qr code voor alle 
uitslagen en foto's

Ironman Hoorn
Loopnieuws
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Op 10 juli werd weer de traditionele Zuiderdijkloop georgan-
iseerd. Elk jaar rond deze tijd heeft de loopgroep commissie 
het er maar druk mee om alles goed te regelen en op de rails 
te zetten. Over het algemeen hebben we prachtig weer tijdens 
deze loop op de dijk tussen Oosterleek en Hoorn. Een fantastisch 
uitzicht over het Markermeer krijg je als bonus mee. Dit keer was 
het de hele dag slecht weer. Flink wat regen, maar er werd droog 
weer voorspeld in de avond en dat bleef het ook. 

Zo rond half zeven stapte ik op mijn elektrische ros om richting 
Hollandia te gaan en mij om te kleden. Ik was toch wel be-
nieuwd hoeveel kanjers er mee zouden gaan. 
Maar liefst 22 hadden zich opgegeven om de diverse afstan-
den (16, 14,12, 10, 8 en 5 kilometer) te bedwingen. Sommigen 
durfden niet te zeggen hoeveel ze wilden gaan doen. Maar dat 
maakt helemaal niet uit hoor. Een ieder doet wat hij of zij in zijn 
mars heeft en daar gaat het om. Lekker bezig zijn en genieten. 
Even later werd toch wel drukker en ik zag dat ook Hans Baart 
en Gerbrand Beunder van de partij waren. Deze kanjers liepen 
samen met Kris en Kees de 16 kilometer en zouden als eerste 
worden gelost uit de auto op de dijk. 

Maar voordat het zover was, moesten de auto’s ingedeeld 
worden. Dat ging op zich vrij vlotjes en even na zevenen waren 
we allen op weg. Ruud had Anja en mijn persoontje in zijn bo-
lide en vertelde dat hij zijn zonnebril kwijt was geraakt bij Deen 
in Blokker. Ik heb het briefje nog zien hangen Ruud! 

Eenmaal op de dijk aangekomen was het natuurlijk een drukte 
van belang want een ieder had natuurlijk al doorgegeven wat 
zijn afstand zou worden. 
Zoals gezegd gingen Kees, Gerbrand, Hans en Kris er als eerste 
uit. Niet  lang daarna was het de beurt aan Karin die samen met 
Ronald de 14 liep. Piet Visser en Marian gingen de 12 doen; Carla, 

Zuiderdijkloop 2019
Loopnieuws

Catherine, Elly, Anja, Ben en ik besloten de 10 op te pakken. Ray-
mond  en Gerda gingen voor de 8 en Judith samen met dochter 
Dominique en Jan Zeeman de 5. Het kan zijn dat ik wat namen 
ben vergeten. Mijn excuses hiervoor. 

Het groepje waar ik in zat had een heerlijk ontspannen tempo. 
Ik wees Anja nog op de afspraak die ik maandag had gemaakt. 
Ik zou glad geschoren meedoen en heb mij daar ook aan ge-
houden. Maandag leek ik wel een struikrover, maar daar was nu 
gelukkig niets meer van te zien. Al hoewel…..? Details laten we 
maar achterwege. 
Er werd veel gepraat en gelachen en voordat we het wisten was 
de verversingspost van Hugo al in zicht. De eerste 5 kilome-
ters zaten er al weer op. Natuurlijk moesten er foto’s gemaakt 
worden. Tijd voor een stukje banaan, water en niet te vergeten 
een Engels dropje. Lekker zoet en dat smaakte naar meer. 
Piet had intussen ons al bijgehaald en bleef een tijdje meelopen, 
maar eenmaal in Hoorn zette hij een tandje bij en we hebben 
hem niet meer gezien. Nog even een terugblik gehad over het 
marathon avontuur van Anja. Met volle teugen heb ik het verslag 
gelezen en natuurlijk ook nog gevraagd wat haar nieuwe doel is. 
Maar dat wist ze nog niet. Carla besprak hoe druk ze het had met 
oppassen van de kleinkinderen. Elly heeft een nieuwe baan en 
was daar heel enthousiast over. 

En zo bereikten we vlotjes de Oosterpoort. Lekker doorgelopen 
tot aan het station en even gewacht op de hele 10 km groep. 
Het laatste stukje naar Hollandia waren we compleet en liepen 
we in een ontspannen tempo door. Eenmaal op de baan lekker 
uitlopen en tijd voor een heerlijke douche en tot slot een kopje 
thee met……..  Engelse drop!!!
Het was weer een prachtig evenement dat goed georganiseerd 
was! Mijn complimenten voor iedereen die hier zijn bijdrage aan 
heeft geleverd! Laten we deze loop in ere houden!
 

Theo Vink



39e jaargang nr. 4 | oktober 2019

17

Meer foto’s zien van de Zuiderdijkloop 2019? 
Ga naar: https://myalbum.com/album/DN2YnrbWLccf 

of scan de QR code. 

Zuiderdijkloop 2019
Loopnieuws
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Variabele trimloop 9 september 2019
Loopnieuws

Op maandag 9 september was er 
weer een variabele trimloop. 

Ongeveer 30 lopers maakten 
gebruik van de gelegenheid om 

na een gezamenlijke warming-up 
een aantal rondjes te lopen over 

de baan, door het park en de wijk. 

De loopgroep commissie had 
gezorgd voor fruit en water. 

Resultaat: veel tevreden lopers. 

Hierbij een sfeerimpressie. 
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VOC uitje 2019 t.g.v. het 10-jarig jubileum
VOC

op 5 juni 2019 bij Café-Restaurant De 
Vriendschap, Driehuizen 13, Driehuizen 
46 deelnemers:

Kees Nelen
Greet Nelen
Johan Tiessing
José Tiessing
Hanneke vanWijk
Kik Huisman
Wil Huisman
Jan Conijn

Margareth Conijn
Gerbrand Beunder
Minne Boelens
Marian Boelens
Anton Knijn
Marinella Koopman
Margareth Smal
Nico Wenker
Margreet Wenker
Henk de Vries
Ina de Vries
Anneke van Oorschot

Ton Overpelt
Annemiek Overpelt
Lou Coevert
Jannie Coevert
Tim Veld
Piet Baardse
Rosário Baardse
Simon Laan
Joke Laan
Loes Kunst
Jan Bommels
Erna Bommels

Theo Koenis
Mary Koenis
Henk Coersen
Erica Konings
Merith Schoemaker
Wilma v/h Schip
Annemiek Groot
Bert de Graaf
Esther Ekelmans
Elly van der Zee
René Rijs
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VOC uitje 2019 t.g.v. het 10-jarig jubileum
VOC
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VOC uitje 2019 t.g.v. het 10-jarig jubileum
VOC
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Colofon

Dagelijks bestuur
Voorzitter (Wnd.) Nico van der Gulik nicovandergulik@quicknet.nl 
Secretaris Ruud Poldner secretaris@avhollandia.nl 
Penningmeester Jan de Vries penningmeester@avhollandia.nl

Bestuursleden
Algemeen beheer Vacant  
Thuiswedstrijden Melvin Tuil melvintuil@gmail.com
Jeugd Vacant jeugdhollandia@hotmail.nl
Senioren /AB Junioren Vacant  
Loopgroep Wil van Gelderen wil.vangelderen@xs4all.nl
Triatlon Vacant
Training Vacant

Algemeen
Wedstrijdsecretaris Joost Daalhuisen wedstrijdsecretaris@avhollandia.nl
Ledenadministratie corr. a.v. hollandia  Postbus 466, 1620 AL, Hoorn,  
  ledenadministratie@avhollandia.nl
Opzegging lidmaatschap:   ledenadministratie@avhollandia.nl        

Het beëindigen of wijzigen van een lidmaatschap dient voor 15 december schriftelijk te 
worden doorgegeven aan de ledenadministratie

Bankrelatie
Bankrelatie  NL33 INGB 0003 0882 94 
Alleen voor contributiebetalingen NL52 INGB 0004 1967 59 

Redactie
Clubblad: Anja Stroet, Connie Vertegaal, Gerda Horneman en Karin Voogt 
 kopij adres:  redactie@avhollandia.nl 
Clubbladbezorgcoordinator:  Vacant.               Tijdelijk: karin.voogt60@gmail.com
Website: Johan Baas,  webbeheer@avhollandia.nl
 Bart Daalhuisen &

 Boudewijn van Limpt,   

Beheer Clubkleding  

Pupillen / junioren Melvin Tuil melvintuil@gmail.com
Senioren / Loopgroep Athy Mes athy.mes@quicknet.nl
 http://www.avhollandia.nl/clubkleding/
Triatlon Cindy Koopman cindyned166@gmail.com
  06-41065730
Fysiotherapeut
Therapeut: Nico de Koning 0229-214445 
Tel. spreekuur: Ma van 10.00 tot 10.30 uur en anders inspreken op het antwoordapparaat.
 info@fysiotherapiepraktijkdekoning.nl

Sportverzorging
Iedere maandag van 19:00 uur tot uiterlijk 21:00 uur zijn er in de EHBO-ruimte van het clubge-
bouw twee sportverzorgers aanwezig. Feestdagen en schoolvakanties uitgezonderd. Zie voor 
meer info en het reserveren van een massage: avhollandia.nl/sportverzorging/ 

Clubrecords
Clubrecords kunnen worden gemeld bij Joop Musman: j_musman@planet.nl 
met vermelding van het geëvenaarde of nieuwe clubrecord met datum en plaats en waar de 
uitslag kan worden gecontroleerd.

 AV Hollandia Hoorn | Blauwe berg 2 | 1625 NT Hoorn | Tel. kantine 0229-235436 (alleen tijdens wedstrijden) | Postadres: Postbus 466 | 1620 AL | Hoorn

VOC uitje 2019 t.g.v. het 10-jarig jubileum
VOC
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Vertrouwenspersonen
 Nico van der Gulik nicovandergulik@quicknet.nl 
  0229-230819
 Loes Kunst-Vijzelaar l.kunst@quicknet.nl 
  06-27120788

Trainingstijden
Overzicht trainingstijden:  avhollandia.nl

Trainingscoördinator
Algemeen  (Wnd.) Nico van der Gulik nicovandergulik@quicknet.nl

Pupillentrainers
Jacqueline Tuil  pupillen mini's, C, B (Ma) 06-15332093
Mariëtte Grootjes  pupillen mini's, C, B (Ma + Wo) 0229-210770
Betsy Blokker  MPA1 + A2, JPA1 + A2 0229-219619

Trainers CD-Junioren
 Junioren C  (Ma + Wo)
Truus van Amstel Hordentraining (Wo)
Bart Daalhuisen Polstokhoog (Wo)
Frank Baltus Springtraining (Vr)
Cheryl Nederveen  D (Wo) 0229-579199
Jacqueline Tuil D (Ma + Wo) 06-15332093
Freya Muller werptraining (Vr of Zo) 
 (dit wisselt af) 06-46027522

Trainers Senioren AB-Junioren
 Jun. C, B, A (Ma + Wo)
Nico van der Gulik Sprint / Hordentraining (Di + Vr)
Henk Jan Blom Krachttraining (Wo)
Iwan Groothuyse Werptraining (Di)
Frank Baltus Springtraining (Vr)
Frank Dik Prothese Loopgroep

Looptrainers
Herman Akkerman CDE (Di) 06-51481359
Jessica Bustos-Soza ABC (Wo) 06-34424462
  vanaf 18:30 bereikbaar
Jan Conijn start-to-run (Za; 7 weken miv 7-9-19) 
 VOC (Wo; trainers rouleren) 06-12259707
Loes Kunst VOC (Wo; trainers rouleren) 06-27120788
Simon Laan ABC (Wo +Za) 
 VOC (Wo; trainers rouleren) 06-53742862
Frits Martens VOC (Wo; trainers rouleren) 0229-239614
Peter Mettes ABC (Ma) 0229-573996
Bart Muller ABC (Wo + Za) start-to-tri (Do; 13 weken miv 6-4-19) 
  06-46267679
Kris Oedit Doebé BC (Wo) start-to-tri (Do; 12 weken miv 6-4-19)
(assistent trainer)  06-15155071
Karin Voogt ABC (Zo; duintraining 2x/maand)
(trainer in opleiding)  06-55366143
Ton Overpelt VOC (Wo; trainers rouleren) 06-57108950
Pieter van de Wiel CDE (Do) 06-13146916

Jeugdcommissie
Voorzitter:  Vacant / roulerend  
Vertegenw. bestuur Vacant / roulerend
Secretaris: Joop Musman  0229-217380
Wedstrijdsecr. pup.:  Monique Le Blansch-Paauw 06-54762701
Wedstrijdsecr. CD-jun.:  Monique Le Blansch-Paauw 06-54762701
Overige leden Robbert de Vreng  0229-233082
 Jacqueline Tuil 06-15332093
 Joost Daalhuisen  0229-239705
Contact: jeugdhollandia@hotmail.nl

Commissie Senioren AB-Junioren
Voorzitter  vacant
Leden  Niels Roele  06-39139866
 Arno van Diepen
 Saskia Beerepoot
Wedstr.secr.:  Joost Daalhuisen  0229-239705 
 wedstrijdsecretaris@avhollandia.nl
Trainingcoördinator:  Vacant

Commissie Hollandia loopgroep
Voorzitter Ruud Poldner ruudpoldner@quicknet.nl
Vertegenw. bestuur Wil van Gelderen wil.vangelderen@xs4all.nl
 Arie den Blanken a.den.blanken@quicknet.nl
 Athy Mes athy.mes@quicknet.nl
 Bart Muller bart.muller@ziggo.nl
 Marcel Raaijman m.raaijman@quicknet.nl
 Hugo van der Veen  hugovanderveen@hetnet.nl 
  0229-236946
 Kees Bot keesbot100@msn.com
Trainingcoördinator:  Peter Mettes  0229-573996
Contact:  holnieuws@gmail.com

Commissie Thuiswedstrijden
Voorzitter Melvin Tuil melvintuil@gmail.com

Commissie Algemeen Beheer
Voorzitter Vacant / Ed van Eldik (Ed van Eldik is waarnemend)
Vertegenw. bestuur Vacant

Triatlon
Voorzitter /Secretaris Remco Geltink 06-25496674
Zwemtrainer: Marcel Stroet 06-38911861
Website:  triatlonhollandia.nl

V.O.C.
Woensdagochtendgroep
Administratie:  René Rijs  pa.rijs@ziggo.nl
  0229-217592

Klopt er iets niet? stuur een e-mail naar webbeheer@avhollandia.nl 

Colofon






