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Grote Noord 32-34
1621 KK Hoorn

0229-21 41 37

Westerstraat 97
1601 AD Enkhuizen
0228-321 321

JUWELIER

Winkelcentrum De Beurs - Blokker
www.koning.keurslager.nl

© Gerda Horneman

http://www.koning.keurslager.nl
http://www.ceesrood.nl
http://devriesjuwelier.nl/
http://www.cartridgecity.nl
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BOUWCENTER RAB

BURGGRAAF CONSULTANCY

CEES ROOD Autoservice

FRITSPRINT Drukwerk

GEBR. SNIP Kitverwerking

GERTJAN DEKKER Ontw. en Tekenburo

JOHN KOOMEN TUINEN

KEUKENLOODS

KOETSBOUW 

OCTANT Mondzorg

RUNNERSWORLD Hoorn

SNS Hoorn-Bovenkarspel

SNUFFELHOEK.NL

VAN DEN BERG Banketbakkerij

VAN DER VALK WIERINGERMEER

VAN HOUTEN Schilderwerken

VASTENBURG Schoonmaakbedrijf

Bordsponsors 
AV Hollandia

De vereniging wordt 
financieel gesteund door een 
aantal bordsponsors. 
Heel veel dank voor jullie 
financiële bijdrage.

oktober 2020
Clubblad AV Hollandia

Inhoudsopgave

De zomer is op haar eind als ik dit schrijf. Tegen de tijd dat het gelezen wordt 
is het misschien volop herfst. Ik hoop van ganser harte dat we met elkaar 
voldoende discipline kunnen betrachten de tweede Corona golf niet 
gigantisch uit de hand te laten lopen….. 

Deze keer geen ‘Lopen tijdens Corona’ verslagen. Wel een verslag van de 
Gerrit Vosbokaal die, in aangepaste vorm, kon doorgaan op 5 september. 

Ook het Estafettestokje is present en wordt weer doorgegeven. 

(Te) kort voor de deadline werd duidelijk dat een interview met een trainer 
niet meer ging lukken. Daarom deze keer een stukje over de redactie: wie 
zijn we en wat zijn onze rollen. 
Wil je ook een rol in de redactie? Laat het ons weten!

In dit nummer ook een nieuwe rubriek: Voor het voetlicht! Doel van deze 
rubriek is elkaar beter te leren kennen. Marieke Bliek en Ron Schoutsen doen 
een mooie aftrap; zij hebben Hanneke Piek en Kris Oedit Doebé gevraagd 
de volgende keer iets over zichzelf te vertellen. 
We zijn nieuwsgierig naar alle leden; je hoeft dus niet te wachten tot iemand 
aangeeft meer van je te willen weten! 

Wie zien jullie input graag tegemoet!

Karin

Van de redactie

Van het bestuur 4
Jeugd 7
Jeugd Gerrit Vosbokaal 8
Van het bestuur 13
De Vrijwilligers 14
Voor het voetlicht 16
Uit de vereniging Clubdag 20
Loopnieuws Roadrunner 21
Colofon 24



40e jaargang nr. 4 | oktober 2020

4

Van de voorzitter
Van het bestuur

Inmiddels is het begin oktober. Normaal 
gesproken is driekwart van het seizoen achter 
de rug en zouden we genoten hebben van grote 
sportevenementen. Zoals de Olympische Spelen, 
het EK voetbal en niet te vergeten de diverse 
hardloopevenementen zoals o.a. de Dam tot 
Damloop en onze eigen Dijkenloop. 
Gelukkig hebben we weer een eerste evenement 
kunnen organiseren (zij het met strenge regels en 
een protocol): de Gerrit Vos bokaal op 5 september. 
De regels hielden bijvoorbeeld in dat we geen 
gebruik konden maken van onze kantine. En dat 
er geen toeschouwers mochten zijn, maar dat we 
zoveel mogelijk ouders inzetten als hulp bij de 
diverse onderdelen.

Een van de hoogtepunten van het jaar is de 
clubdag. Maar deze is uiteraard nu ook in een 
aangepaste vorm georganiseerd: heel veel atletiek- 
en loopplezier, maar helaas geen BBQ na afloop.   
Ook de familie estafette moesten we dit jaar laten 
gaan en de kantine bleef gesloten. 

Inmiddels is er ook een protocol opgesteld voor 
de openstelling van de kantine. In dit protocol 
is opgenomen dat de kantine alleen open is na 
de trainingen. Er zijn vaste looplijnen en vaste 
zitplaatsen ingericht in de kantine, wat inhoudt dat 
er op dit moment maximaal 20 zitplaatsen zijn. 

Als bestuur streven we ernaar om de algemene 
ledenvergadering van 17 november 2020 door 
te laten gaan. Daar zullen (ook) de punten 
besproken worden die we normaal gesproken in 
de vergadering van afgelopen april behandeld 
zouden hebben. 
Daarnaast is er een ander belangrijk punt: de 
renovatie. De vereniging moet daarvoor een 
financiële verplichting aan gaan en daarvoor is 
formele toestemming nodig van de ALV. 

We denken nog na over de vorm en locatie van de 
ALV. Immers, in de kantine kan maar een beperkt 
aantal personen terecht.  

De renovatie commissie is hard aan de slag 
gegaan om het proces weer op gang te brengen; 
dit heeft weer geresulteerd in een aantal goede 
besprekingen met de gemeente. Gezamenlijk 
zijn we tot de conclusie gekomen dat we de 
daadwerkelijke renovatie laten plaatsvinden in het 
jaar 2022. 

Het vorige clubblad is alleen uitgegeven in digitale 
vorm (PDF). Daarover hebben de redactie en 
het bestuur veel lovende en positieve reacties 
ontvangen; daar zijn we zeer blij mee. Tijdens de 
ALV van november zal ook de verschijningsvorm 
van het clubblad op de agenda staan. 

Met alle beperkende maatregelen die we hebben 
moeten nemen is (en blijft) het lastig om een 
goede invulling te geven aan het clubgevoel. We 
zijn ontzettend blij te zien hoe dit door veel leden 
wordt ingevuld en positief wordt ervaren. 

Ruud Poldner
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De volgende nieuwe ledenheten we van harte welkom: De hieronder genoemde leden hebben opgezegd:

Ledenmutaties tussen 9 juni en 17 september 2020

Uit de vereniging

Clubblad
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!

Editie Uiterste datum voor kopij Verschijningsdatum
2021-1 maandag 7 december 2020 uiterlijk helft januari 2021

2021-2 maandag 8 maart 2021 uiterlijk eerste week april 2021

2021-3 maandag 7 juni 2021 eerste helft juli 2021

2021-4 maandag 13 september 2021 uiterlijk eerste week oktober 2021

Rachèlle de Graaf

Ton Ham

Annabel Hermarij

Marjan Hoff

Jayda Koeten

Quincy Koeten

Tim de Koning

Jop Kriele

Jan Langeveld

Aidan Mmbaga

Mase Lennox Moens

Kai Rozema

Takumi Rozema

Tristan Sas

Jayden Tjon-Fo

Feline Veldhuis

Julia Verment

Ken Arnhem

Jos Beentjes

Margreth Blaauwgeers

Jan Groot

Ilona Huisman

Danielle Koene

Boaz Koets

Chloe Koets

Fleur Krull

Jonas Mesgen

Milan Pot

Guido Rietveld

Gio Rolie

Angelika Römer

Sam Verburg

Eind augustus heeft de Gemeente Hoorn tijdens een 
bijeenkomst met alle vakleerkrachten Gym besloten 
dat alle schoolsportdagen en buitenschoolse 
sportactiviteiten voor het primair onderwijs tot 1 
januari afgelast zijn.

Dat betekent dat elke school van het 
basisonderwijs met het ingaan van het nieuwe 
schooljaar op 17 augustus geen sportactiviteiten 
buiten de school kan doen. Geen hockeytoernooi, 
geen sportdag en ook geen scholierenveldloop. 

De sportlessen en de sportdagen voor het voortgezet 
onderwijs gaan, in beperkte mate, nog wel door.

Wat betreft de organisatie van Fun-in-atletics: hierover 
komt na 1 januari 2021 een besluit. Dat betekent dat er 

maar weinig tijd is voor de organisatie, dus:

Ik start de hele organisatie wel gewoon op, 
verstuur de informatiebrieven, de inschrijvingen, 
maak de wedstrijdschema’s en de afspraken met 
de sporthallen en vraag de vrijwilligers.

Het is veel werk. Daarom wil ik voor het voorjaar 
2021 weer een beroep doen op de vrijwilligers van 
AV Hollandia om te helpen met FIA 2021. Te zijner 

tijd horen jullie van mij de data en de sporthallen.

Simon Laan

Schoolsportdagen en Fun-in-atletics
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PontMeyer Zwaag 
De Factorij 23, Zwaag
tel. 0229 - 21 23 00

Geopend:  
maandag t/m vrijdag: 7 tot 17 uur 
zaterdag: 7 tot 15 uur

© Gerda Horneman

s c h u i j te s k a d e  1 3

a r c h i t e c t e n

t r igal lez

peeters

van apeldoorn

hangelbroek

gouwetor

architec ten

1 6 2 0  e d  h o o r n

t  0 2 2 9 - 2 1 2 9 1 9

e info@tpahga.nl

w w w. t p a h g a . n l

http://www.pontmeyer.nl/vestiging/pontmeyer-zwaag
http://www.veldhuiszonwering.nl
http://www.heermeester.nl/
http://www.tpahga.nl
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Jeugd
Het estafettestokje

- Wat is je naam en hoe oud ben je?

Esmée van der Woude en ik ben 10 jaar oud.  

- Hoe lang zit je al op atletiek?

4 jaar. 

- Bij wie train je?

Jacqueline, Betsy en Lianka.

- Wat vind je het leukste atletiekonderdeel en 
waarom?

1000 meter (lange afstand) omdat je er 
uiteindelijk een ritme in krijgt en ik me er vrij 
bij voel. 

- Wat vind je een minder leuk onderdeel?

Heb ik niet.

- Hoe ben je op het idee gekomen om op atletiek 
te gaan?

M’n zus Amber zat er al op, en ik wou het 
toen ik 6 was ook eens proberen en vond het 
uiteindelijk zo leuk en gezellig dat ik er nu 4 jaar 
op zit.

- Wie is je idool of voorbeeld?

Heb ik eigenlijk niet.

- Wat is je doel voor 2020?

Beter worden in waar ik nog niet zo goed in ben.

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

Alle herinneringen zijn leuk en ik ben trots op 
wat ik allemaal al heb laten zien.

Het estafette stokje geef ik door aan de broers 
Finn (A1) en Mikai Temme (C).
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Gerrit Vosbokaal
Jeugd

Op 5 september vond de jaarlijkse Gerrit Vosbokaal 
plaats voor pupillen. Ondanks alle corona-perikelen 
wilde Hollandia deze wedstrijd heel graag door 
laten gaan, dat is dus gelukt.
Mede dankzij een goede organisatie, een vlot 
tijdschema voor iedere deelnemer en de hulp van 
veel Hollandia-leden als jurylid. Klasse!

Maar liefst 161 pupillen kwamen af op de 
wedstrijd, waarvan 38 Hollandianen. Voor sommige 
kinderen was het extra spannend, omdat het hun 
eerste wedstrijd ooit was, of hun eerste wedstrijd 
sinds langere tijd.

Er werd goed gepresteerd. De omstandigheden 
waren ideaal met het windje mee bij de 
onderdelen sprinten en verspringen. Menig PR 
werd verbroken en ook vielen diverse Hollandianen 
in de prijzen. 

Mini-pupil Nick Molenaar in actie op zijn eerste 600 
meter.

Foto gemaakt door Sjoerd de Roos.

Bij de jongens pupillen A1 vielen de prestaties van 
Alex van Eldik en Dave Visser op. Ze werden 1e en 
2e op de meerkamp door vooral prima resultaten 
op de 60 meter sprint en bij het verspringen. 

Finn Temme liet zijn voeten spreken op de 1000 
meter. Met een tijd van 3:50,03 minuten pakte hij 
het brons. 
Bij de meisjes pupillen A1 deed Esmée van der 
Woude hetzelfde, in een snelle tijd van 3:46,61 
minuten. 

Bij de meisjes pupillen A2 was het Jayda Koeten, 
terug bij de club, die net naast de medailles greep 
op de meerkamp. 
Dat gold ook voor Anne Vlaar (MPA1) op de 
1000 meter en voor Kyan Visscher (JPmini) op de 
meerkamp.

Heel leuk om te zien dat er zoveel aanstormend 
talent is bij onze vereniging en dat iedereen 
genoten heeft. 

We hopen jullie allemaal weer te zien op zondag 27 
september op onze Clubdag. 
Meer informatie hierover vind je op: 
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/34105/ 

Je kunt jezelf gratis online inschrijven!

Monique Le Blansch
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Gerrit Vosbokaal
Jeugd
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Gerrit Vosbokaal
Jeugd
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Gerrit Vosbokaal
Jeugd

Met dank aan Sjoerd de Roos voor het beschikbaar 
stellen van de foto's.
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projectinrichting  | www.flexicomfort.nl

Jumbowood
Houthandel

De specialist in buitenverblijven

Nijverheidsweg 7
1613 DZ Grootebroek
tel: 0228-522444
www.jumbowood.nl

W
e o

ntvangen u graagin
 onze showtuin

foto: Sjoerd de Roos

http://www.davetweewielers.com
http://www.flexicomfort.nl
http://www.4sprong.nl
http://www.jumbowood.nl
https://lippits-bodyfashion.business.site/
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Algemene Ledenvergadering dinsdag 17 november 2020
Van het bestuur

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

Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 
dinsdag 17 november 2020. 

Over de vorm en locatie volgt nog nader bericht. 

Aanvang 20.00 uur.

 

 Agenda

1. Benoeming notulen commissie

2. Opening, ingekomen stukken en mededelingen

3. Vaststellen agenda

4. Notulen najaarsvergadering 19 november 2019 (staan op 

 www.avhollandia.nl)

 Jaarverslagen 2019 van de diverse commissies

 Financieel verslag 2019

5. Verslag kascontrole commissie

6. Benoeming kascontrole commissie

7. Begroting 2021 (staat op www.avhollandia.nl)

8. Contributievoorstel 2021

 

 Pauze

9. Renovatie clubgebouw

 • Toestemming ALV tot het aangaan van een financiële verplichting  
 t.b.v. de renovatie 

10. Bestuurlijke ontwikkelingen

 • Aftreden Penningmeester Jan de Vries m.i.v. 2021

11. Verschijningsvorm clubblad

12. Rondvraag

13. Vaststelling datum Algemene Ledenvergadering april 2021

 

 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 2020 moet je 
een wachtwoord invoeren: 
Ho!!@ndi@0420 

http://avhollandia.nl/bestuur/vergaderstukken
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De redactie van het clubblad: 
Gerda Horneman, Connie 
Vertegaal, Karin Voogt en Anja 
Stroet 

De           van AV Hollandia

Ik zat eerst op het hek, maar ik kreeg continu 
duwtjes van de natte koeien snuiten en ik voelde 
de sterke tong over mijn regenjas gaan. Dan maar 
voor het hek met mijn schrijfblokje, want ik vond 
die koeienkoppen toch wel erg groot en het hek 
smal. De zelfontspanner werd ingesteld, Gerda 
regisseerde onze pose en zo werden er mooie 
plaatjes geschoten. 

In ieder clubblad staan er foto’s die door Gerda 
gemaakt zijn naast onze verhalen over trainers, 
vrijwilligers of deelnemers aan loopjes. Ze wordt 
wel eens laat gevraagd om nog een foto te maken 
met de deadline in het zicht, maar ze weet het altijd 
wel voor elkaar te krijgen om de foto te kunnen 
plaatsen. 

“Ik vind dat wij nu aan de beurt zijn voor een plekje 
in de rubriek van vrijwilligers!” appte ik naar Karin, 
Connie en Gerda. Ze waren het alle drie eens met 
mijn voorstel. Wij zijn recreanten en lopen dus bij 
de loopgroep en vormen samen de redactie van 
het clubblad. Ik moet zeggen dat we een goed 
team zijn. We doen waar we sterk in zijn en staan 
open voor commentaar van elkaar. Er wordt voor 
elkaar geredigeerd en geholpen bij het kiezen van 
de juiste foto bij het verhaal.

“Ik wil wel een ludieke foto van ons maken” riep 
Gerda enthousiast. Kijk, dat is nou zo leuk van 
haar. Gerda is al jaren lid van de redactie voor de 
fotografie. Ze verzint een plek en dan weet ze 
eigenlijk al hoe het plaatje eruit gaat zien. “Ik wil 
iets met koeien” appte ze later. “Oh, nou, kom dan 
maar bij mij thuis. Ik heb overal koeien om mijn 
huis heen.” appte Karin. 

Dus op een zondagmiddag wordt het fototoestel 
afgesteld op een hek met daarachter een stuk of 
tien zeer nieuwsgierige koeien.

foto: Gerda Horneman
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De foto’s zijn heel scherp en je ziet dat ze er oog 
voor heeft om iemand op zijn mooist op de foto te 
zetten. 

Connie is de oude rot in het vak. Ze doet als 
journaliste niets anders dan stukjes schrijven voor 
de krant, maar weet er tussendoor ook nog wat 
voor het clubblad in elkaar te zetten in haar eigen 
stijl van schrijven. Connie: “Ik ben in 2007 gaan 
hardlopen bij Hollandia en na ongeveer anderhalf 
jaar vroeg de toenmalige voorzitter Mindert 
Mulder of ik bij de redactie van het clubblad wilde. 
Hij dacht waarschijnlijk: die Vertegaal moeten 
we hebben, die werkt bij de krant. Het clubblad 
verscheen toen nog elke maand, dus je had je 
stukjes nog niet geschreven of er kwam alweer 
een nieuw nummer aan. Maar het ging goed, 
want Mindert kende de vereniging door en door 
en wist altijd wel wie leuk was voor een interview, 
wie er opvallende goed presteerde en ook wie de 
kleedkamers zo trouw schoon hield.
Inmiddels zijn we alweer een tijdje vier keer per 
jaar en is de redactie versterkt. Ik doe er nu minder 
voor, gewoon omdat het kan. We doen veel online.”  

Karin kwam er als laatste bij (in 2015), maar ze is 
nu de belangrijke schakel tussen de redactie en 
Ronald Guitoneau die het blad uiteindelijk in elkaar 
puzzelt. Karin zorgt dat alles voor hem in ieder 
geval in het juiste formaat aangeleverd wordt. 
Connie en ik hebben wel eens een cursus van 
Karin gekregen hoe we de verhalen in Google 
Drive konden krijgen, want dat was voor Ronald 
handiger. Helaas is het haar niet gelukt om 
het deze twee digibeten te leren. Ze heeft het 
opgegeven en doet het gewoon zelf, nadat ze al 
onze verhalen van spelfouten heeft ontdaan. Ze 
is dus van grote waarde voor ons. Karin is heel 
systematisch en zorgt altijd dat er op tijd een 
e-mail eruit gaat als de deadline nadert. Dat is voor 
ons het zetje om de verhalen nog net op tijd in te 
leveren. Naast deze taak is zij ook nog trainer van 
de loopgroepen en draait haar hand er niet voor 
om in te vallen waar trainers uitvallen.

Ik draai ook alweer wat jaren mee in de redactie, 
schrijf regelmatig stukjes over allerhande 
onderwerpen en heb de trainers rubriek opgezet 

en vul deze in met iedere keer een interview met 
een andere trainer van de club. Inmiddels zijn 
bijna alle trainers al voor het voetlicht geweest.
Het is leuk om de trainers te spreken over hoe ze 
hier terecht gekomen zijn en wat ze allemaal doen 
in de sport. Ik val soms van de ene in de andere 
verbazing en het is weleens moeilijk om de juiste 
vragen te stellen omdat ik als gewone hardloper 
totaal niet thuis ben in de atletiek wereld. Dat 
het ook wel eens mis kan gaan is in deze editie te 
merken. Ik dacht een trainer te kunnen interviewen, 
maar het is me niet gelukt om op tijd contact te 
krijgen. Er bleef uiteindelijk te weinig tijd over voor 
de deadline.

Ronald Guitoneau doet de vormgeving van het 
clubblad. Hij past en meet om de verhalen tot hun 
recht te laten komen met de foto’s in het juiste 
formaat erbij. Ik ben maar één keer teleurgesteld 
geweest hierover. Dat was bij het verhaal van Tim 
Veld. Ik schreef over de kerstverlichting in zijn 
huis en op de originele foto lagen de lichtjes voor 
hem op tafel. Maar Ronald had de lichtjes er vanaf 
geknipt wat natuurlijk wel een beetje jammer was. 
Dat hij niet alles leest bij zijn taak is begrijpelijk, 
want het kost al zoveel van zijn tijd.

De toekomst van het papieren clubblad is onzeker. 
Er gaan stemmen op om het voortaan alleen 
digitaal uit te geven. Ik vind dat wel jammer, maar 
de tijden veranderen. Alle leden hebben wel een 
computer en op de site staan de digitale uitgaves 
van de afgelopen jaren. In juli is er door de corona 
crisis geen papieren editie geweest, maar wel een 
digitale, helemaal in kleur. We hebben daar heel 
positieve reacties op gehad. 

Mocht je na het lezen van dit verhaal denken: ik 
zou ook wel aan willen sluiten bij de redactie, hetzij 
als tekstschrijver hetzij als fotograaf, aarzel dan niet 
en neem contact op met een van ons. We zullen 
zien wat de toekomst ons brengt. Vooralsnog gaan 
we gewoon door met waar we mee bezig zijn en 
hopen jullie nog veel plezier te laten beleven met 
het lezen van jullie clubblad, in welke vorm dan 
ook.

Anja Stroet

De           van AV Hollandia
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Nieuwe rubriek
Voor het voetlicht

Met ingang van dit nummer hebben we een nieuwe rubriek in het clubblad; helemaal voor en door jullie!

Het doel: elkaar beter leren kennen!

Treed jij voor het voetlicht? Stuur ons een foto en een stukje tekst.

Je hoeft zeker niet te wachten tot een clubgenoot je vraagt iets meer over jezelf te vertellen!

De vragen hieronder kunnen als leidraad dienen. Je hoeft ze niet persé allemaal te beantwoorden of je te beperken 
tot deze vragen. 

Op de dikgedrukte vragen krijgen we wel graag een antwoord

• Wie ben je? (naam, leeftijd, woonplaats, getrouwd, kinderen – wat je kwijt wilt)

• Sinds wanneer loop je hard/doe je aan atletiek?

• Sinds wanneer ben je lid bij av Hollandia?

• Waarom ben je begonnen met hardlopen/atletiek? Waarom doe je het nu nog steeds?

• Wat is je favoriete looprondje/atletiekonderdeel en waarom?

• Wat vind je de leukste training en waarom? En welke training doe je liever niet?

• Hoe vaak train je per week?

• Op welke prestatie ben je het meest trots?

• Wat is je volgende hardloop/atletiek doel?

• Wat is je droom? Wat hoop je ooit nog te bereiken/doen met hardlopen/atletiek?

• Wat moeten we absoluut van je weten?

• Heb je een tip voor je clubgenoten?

• Van welk clublid wil jij meer weten? 

Input (bij voorkeur in Word, arial 10 en de foto los) s.v.p. uiterlijk maandag 7 december mailen naar: redactie@
avhollandia.nl
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Wie ben je?

Ik ben Marieke Bliek-Boumans, ik woon in Wieringerwerf. 
Oorspronkelijk kom ik uit Drenthe. Ik ben geboren in 
Emmen en opgegroeid in Exloo. Een prachtig esdorp, 
maar voor de liefde van mijn leven ben ik in 2005 naar 
Noord-Holland verhuisd. Inmiddels ben ik gelukkig 
getrouwd (2010) en blij met mijn hond. Er is net een 
trouwe viervoeter van ons overleden. Ik heb helemaal 
mijn plekje gevonden in de polder, al was het in het 
begin allemaal wel even wennen. 

Ik ben al heel wat jaren terug begonnen bij A.V. 
Hollandia begonnen met de start-to-run. Ik denk dat 
het 2012 moet zijn geweest. Daarna ben ik bij de 
atletiekvereniging A.V. Wieringermeer in het dorp gaan 
rennen. 

Alleen heb ik een slechte gewoonte: ik stopte vaak weer 
na een jaar rennen. Na twee keer weer opnieuw lid te 
zijn geworden durfde ik mij niet voor de derde keer bij 
A.V. Wieringermeer mij aan te melden       . 

Zo ben ik terug gegaan naar het oude nest, A.V. 
Hollandia. Een hele goede keuze geweest, een prachtige 
baan en inmiddels al vele lieve nieuwe mensen leren 
kennen.

Inmiddels ren ik alweer twee jaar bij A.V. Hollandia 
en ik ben van plan om hier de rest van mijn leven te 
blijven rennen. Ik merk ook wel, dat ik meer de spirit 
heb gevonden om te blijven gaan, ander werk en iets 
meer tijd. Maar ik word ook enorm geïnspireerd door de 
mensen hier, die al jaren bij A.V. Hollandia rennen.

Waarom ben je begonnen met hardlopen/ atletiek?

Ik ben destijds begonnen met rennen, omdat ik mij nog 
al druk kon maken over van alles. Om mijn hoofd een 
stukje rust te geven, dacht ik dat het misschien wel goed 
was om te gaan rennen. Vroeger heb ik veel gesport 
en ik had een droom: dat was een heel stuk aan één 
gesloten kunnen rennen. Ik zag ergens op facebook dat 
de start-to-run in Hoorn startte en ik pakte mijn kans. 
Wat was ik trots op mijn eerste gerende 3,5 km. Aan één 
stuk rennen, zonder te stoppen. Een euforisch gevoel!

Wat vind je de leukste training en waarom? En welke 
training doe je liever niet?

Ik vind de trainingen op de maandagavond erg gezellig. 
Inmiddels heb ik daar een vaste kern waar ik mee ren en 
is het ook een sociaal iets geworden. 

Elke zondagochtend probeer ik naar de duinen in 
Schoorl te gaan, waar Karin training geeft. Ook van deze 
training geniet ik enorm. Lekker buiten zijn in de natuur. 
Ik merk dat ik daardoor beter ben gaan rennen. 

Hier ben ik krachtiger geworden, door de heuvels die je 
beklimt en het mulle zand. 

De donderdagen probeer ik naar de MiLa-training 
te gaan, maar daar ben ik inmiddels al een tijdje niet 
geweest. Tijd om het weer op te pakken. Dit vind ik nog 
wel een beetje pittig.

Op welke prestatie ben je het meest trots?

Dit moet ik hier eigenlijk niet vertellen, met allemaal 
ervaren renners. Maar ik doe het toch, want het is wel 
een beetje “ik”. Ik heb doordat ik telkens weer stopte 
na een periode van rennen, een aantal jaar geleden de 
Dam-tot-Dam loop ongetraind gerend. Tijdens de 16 
km vervloekte ik mijzelf en dacht ik ben zo slecht bezig. 
Maar het gevoel van over de finish gaan, was geweldig! 
Het gaf ook altijd weer de power om het rennen op te 
pakken.

Wat is je droom? Wat hoop je ooit nog te bereiken met 
hardlopen?

Mijn droom is om ooit nog een keer een halve marathon 
te rennen. Daarna een hele en mijn allergrootste droom 
is om ooit de marathon van New York te rennen. Dromen 
moet je hebben toch? 

Ik heb het onwijs naar mijn zin bij de vereniging en 
oefen nog even door en wie weet ga ik ooit meer 
kilometers maken. Wil er iemand mee mijn droom 
naleven? 

Van welk clublid wil jij meer weten?

Ik zou graag meer willen weten van Hanneke Piek. Zij 
traint ook wel eens mee op de maandagavond en in de 
duinen. 

Marieke Bliek
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Openingstijden: woensdag t/m vrijdag

13.30 tot 19.30 uur
E-mail: cornelisse.sportprijzen@quicknet.nl

Dan is Haptotherapie misschien iets voor u!
Meer weten? Een eerste gesprek kan verhelderen en 
is vrijblijvend. Kijk op www.connybuis.nl voor meer 

informatie.

Herkenbaar?
“Ik heb moeite met het maken van keuzes”

“Ik vind het lastig om mijn grenzen aan te geven”
“Ik zit niet lekker in mijn vel”

“Ik denk dat ik overspannen ben”
“Ik weet niet goed wat ik voel”

“Ik ben angstig en hyperventileer”
“Ik ben onrustig en slaap slecht”
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Dorpsstraat 162
1689 GG Zwaag
Telefoon: 0229 - 23 72 28
E-mail: info@theobot.nl

SLAAPKENNER
THEO BOT

Gratis parkeren 

slaapkenner
THEO BOT

TM

wij kennen onze slapers

OPENINGSTIJDEN

Dinsdag 9:30 - 17:30 uur
Woensdag 9:30 - 17:30 uur
Donderdag 9:30 - 17:30 uur
 19:00 - 21:00 uur
Vrijdag 9:30 - 17:30 uur
Zaterdag 10:00 - 17:00 uur

theobot.nl

http://www.connybuis.nl
http://www.theobot.nl
http://www.veldboereenhoorn.nl
mailto:cornelisse.sportprijzen%40quicknet.nl?subject=
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Ik ben Ron Schoutsen, 61 jaar. Ik woon in Wognum 
en heb, samen met mijn vrouw, drie mooie dochters, 
twee kleinzoons, één kleindochter en een kleinzoon op 
komst. Hij wordt in december verwacht.

In mijn middelbare schooltijd deed ik niet aan sport 
omdat ik met 42 km fietsen per dag en werken op het 
land bij mijn vader voldoende beweging had. Toen ik 
in Wageningen ging studeren miste ik de beweging  en 
het buiten zijn en ben ik gaan hardlopen. Dat is ruim 40 
jaar geleden. Na mijn studie ben ik getrouwd met Mary 
en zijn we vaak verhuisd: Andijk-Wervershoof-Nieuw 
Vennep-Hoofddorp-Naaldwijk-Maasland. In 2000 zijn we 
in Wognum neergestreken, waar ik nog steeds woon, en 
ben ik kort daarna lid geworden van Hollandia.

Ik ben nog steeds graag buiten en in beweging. 
Hardlopen en tuinieren zijn mijn grootste hobby’s. 
Op dit moment train ik drie keer per week. Ik train graag 
intensief, ik wil “voelen” dat ik getraind heb. Omdat 
ik meestal al drie keer per week bij AV Hollandia train 
komt zelf een rondje lopen niet vaak meer voor. Een 
mooie ochtend in de polder, met daarbij de stilte en wat 
geluiden van vogels en weinig tot geen verkeer maken 
me blij. Maar de mooiste looproutes zijn routes door 
bossen, duinen en langs de kustlijn.

Door omstandigheden heb ik de laatste jaren heel 
weinig “wedstrijdjes” gedaan. Ik heb daar nu meer 
tijd voor, maar helaas kunnen die door COVID nu niet 
georganiseerd worden. De mooiste afstand vind ik 10 
EM (16 km). De droom om een keer een marathon te 
lopen is nog niet uitgekomen en ik verwacht dat ook 
niet meer te gaan doen gezien mijn leeftijd en nog 
steeds de drang om tijdens de training teveel te willen 
doen waardoor blessures op de loer liggen. Het is 
belangrijk om “heel” te blijven.

Wat ik nog niet genoemd heb is, misschien wel het 
belangrijkste van het lopen in clubverband, het sociale 
aspect. Lekker samen lopen, wat kletsen (als het niet te 
hard gaat), soms meer diepgaande gesprekken voeren, 
elkaar uitdagen, een onderling “wedstrijdje” doen, elkaar 
een beetje plagen / prikkelen, een geintje maken, thee 
drinken, samen klusjes doen en er voor elkaar zijn. 

Dat laatste heb ik heel sterk gemerkt in maart. We zagen 
elkaar niet vanwege COVID, maar de steun die ik van 
heel veel mede-atleten en trainers heb gehad, tijdens 
de ziekte en het overlijden van mijn vrouw Mary, was 
en is overweldigend. Jullie hebben mij hier doorheen 
gesleept.

Ik wil onze trainer Kris wel wat beter leren kennen. Hij is 
een van de trainers die ons wekelijks begeleidt, uitdaagt 
en soms opzweept, maar van wie ik nog niet veel weet.

Run with Fun

Ron Schoutsen

Ron Schoutsen
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(Heel) ver na de sluitingsdatum voor kopij, dus over 
de valreep i.p.v. erop nog een paar foto’s van de 
Clubdag van dit jaar. 

En onze roadrunner schrijft nog sneller dan hij 
hardloopt: hij heeft nog een heel leuk stukje 
aangeleverd!

Clubdag, over de valreep....
Uit de vereniging

Het was weer een mooie dag met nieuwe PRs.

Daarnaast een zeer geslaagde primeur: de 5 km 
wegwedstrijd met 40 deelnemers.

Goed voor herhaling dus!
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Clubdag, over de valreep....
Uit de vereniging

de eerste loopwedstrijd voor de Roadrunner sinds 
1 maart!!

Op deze mooie zondag start de clubdag om 11 uur 
met kogelslingeren en polsstokhoogspringen. Om 
11.50u start de 100 mtr  waarbij ons VOC-lid Guido 
Bot zijn kunnen liet zien op deze sprintafstand. 
Met een 3e tijd van 13,5 sec was hij niet tevreden, 
vernam ik later van hem. Leuk dat ik rond het 
middaguur de uitslagen van de wedstrijden die al 
afgelopen zijn op de site atletiek.nu kan aflezen. De 
techniek staat toch voor niets zegt de man die niet 
met computers is opgegroeid! 

Om 14.15u fiets ik naar de atletiekbaan en 
bij aankomst zie ik overal leden, maar vooral 

jeugdleden bezig met hun sportonderdeel. 
Kogelstoten, hoogspringen, verspringen, 
speerwerpen en vele andere sporten. Vele 
series van 400-600 en 1000 mtr starten op de 
atletiekbaan. Een van de organisatoren Simon Laan 
praat alle deelnemers op tijd naar hun onderdeel 
toe. De hele dag is Simon met vele andere 
vrijwilligers in touw om deze dag te doen slagen. 
Daarom is het o zo belangrijk dat ook de oudere 
leden hun neus laten zien om op loop- of andere 
onderdelen mee te doen. 

Een uitgelezen mogelijk hiervoor is dan ook de 
5000 meter. Als ik net met mijn warming-up bezig 
ben zie ik het thuisfront naderen. Echtgenote, 

Zondag 27 september, clubdag av Hollandia en……….
Loopnieuws
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dochter en twee heerlijke meiden van 4 en 1 jaar 
komen opa aanmoedigen. Ze zouden met mijn 
rondeteller, waarmee ik op de ijsbaan mijn rondes 
klok, hier mijn 12 baan-rondjes gaan bijhouden. 
Door de redelijk grote deelname van 40 lopers en 
loopsters is het niet verantwoord om op de baan 
de rondes te lopen. De mogelijkheid om dicht bij 
elkaar te lopen is te groot en een mooi alternatief is 
vier rondes om de baan door de Zevenster. 

Om 15.30u starten we en in korte tijd ligt het 
veld al lekker uit elkaar. Bij de tennisbaan lijkt 
het of ik te snel ben gestart en het stuk achter de 
atletiekbaan loopt slecht door de stenen maar 
door de Zevenster gaat het weer beter. Bij het 
binnenkomen van de baan staan de fotografen 
met hun toestellen in de aanslag en hoor ik daar 
kleine Mirthe “Hup Opa” roepen? Kan nog haast 
niet maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit. 
Voor me loopt Ronald G. langzaam verder uit maar 
ik hou hem in het vizier. Voor ik voor de tweede 
keer de baan op kom word ik al ingehaald door de 
latere winnaar en een aantal snelle lopers weten 
me ook te passeren voordat ik mijn laatste ronde 
in ga. Het is toch wel warm en mallig weer maar 
iedereen heeft daar last van. 

Als ik voor de laatste keer de baan op kom, is het 
nog 300 meter naar de finish en in een voor mij 
mooie tijd van 26.51 kom ik over de streep waarbij 
speakster Karin V. mij vast een topper noemt want 
zo zijn hardloop speakers toch? Even bijkomen 
want het is geen regelmaat in de Corona periode 
om wedstrijden te lopen. Zoveel zijn er nog niet. 
Daarom bedanken we de organisatoren die het 
aandurfden om deze dag voor ons te organiseren. 

En mogelijk komt er in 
de toekomst een lid bij 
want als onze Tessa, als 
4 jarige, 400 meter kan 
lopen op, haar laarsjes, 
in 2.50 dan heeft ze toch 
looptalent geërfd!

Roadrunner

Zondag 27 september, clubdag av Hollandia en……….
Loopnieuws
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Pearle Opticiens biedt een 
grote collectie lenzen en 
sportbrillen aan.
Zowel voor kinderen als 
volwassenen.

altijd goed zicht, 
ook tijdens het 
sporten

Grote Noord 111, Hoorn
Tel. (0229) 27 30 94

De Huesmolen 9, Hoorn
Tel. (0229) 76 89 90

Vijverhof 5, Avenhorn
Tel. (0229) 26 55 55

Raadhuisplein 6, Hoogkarspel
Tel. (0228) 56 49 71

mailto:info%40fysiotherapiepraktijkdekoning.nl?subject=
http://www.lieshouthoorn.nl
http://www.ddbhoorn.nl
http://www.johnkoomen.nl
http://www.pearle.nl
http://www.polytechniek.nl
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Colofon

Dagelijks bestuur
Voorzitter Ruud Poldner voorzitter@quicknet.nl 
Secretaris Edwin Bruynesteyn secretaris@avhollandia.nl 
Penningmeester Jan de Vries penningmeester@avhollandia.nl

Bestuursleden
Technisch  beleid Nico van der Gulik nicovandergulik@quicknet nl
Thuiswedstrijden Melvin Tuil melvintuil@gmail.com

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

Coördinator: Arie den Blanken sportverzorgingavhollandia@gmail.com

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
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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

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) 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 06-12259707
 VOC (Wo; trainers rouleren) 
Loes Kunst VOC (Wo; trainers rouleren) 06-27120788
Simon Laan ABC (Wo +Za) 06-53742862 
 VOC (Wo; trainers rouleren) 
Frits Martens VOC (Wo; trainers rouleren) 0229-239614
Bart Muller ABC (Ma + Za)  06-46267679
Kris Oedit Doebé CDE (Di) 06-15155071
 BC (Wo)  
Ton Overpelt VOC (Wo; trainers rouleren) 06-57108950
Karin Voogt ABC (Ma) 06-55366143
 CDE (Do)
 Duintraining (Zo) 
Pieter van de Wiel MiLa (Do) 06-13146916

Technische commissie
Coördinator technische onderdelen Nico van der Gulik nicovandergulik@quicknet.nl
Coördinator sportverzorging Arie den Blanken a.den.blanken@quicknet.nl
Coördinator loopgroepen Pieter van de Wiel pieter@blijflopen.nl

Jeugdcommissie
Voorzitter:  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 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
Wedstrijdsecretaris:  Joost Daalhuisen  0229-239705 
 wedstrijdsecretaris@avhollandia.nl
Trainingcoördinator:  Nico van der Gulik nicovandergulik@quicknet.nl 

Commissie Hollandia loopgroep
Contactpersoon Arie den Blanken a.den.blanken@quicknet.nl
 Wil van Gelderen wil.vangelderen@xs4all.nl
 Athy Mes athy.mes@quicknet.nl
 Ruud Poldner ruudpoldner@quicknet.nl
 Bart Muller bart.muller@ziggo.nl
 Hugo van der Veen  hugovanderveen@hetnet.nl 
 Kees Bot keesbot100@msn.com
Trainingcoördinator:  Pieter van der Wiel pieter@blijflopen.nl
Contact:  holnieuws@gmail.com

Commissie Thuiswedstrijden
Voorzitter Melvin Tuil melvintuil@gmail.com

Commissie Algemeen Beheer
Voorzitter Vacant

Sponsorcommissie
Contactpersoon Frank Ettes frankettes@gmail.com

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 redactie@avhollandia.nl

Colofon
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http://www.stumpel.nl
http://www.vastenburg.nl
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http://www.runnersworldhoorn.nl

