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Baanatletiek 2017

VROUWEN

200 m
34.94 (1,1) Zerline de Boer 50

400 m
1.19.72 Zerline de Boer 50

1500 m
6.33.53 Trijnie Heeres 65

Kogelstoten (3 kg)
8.18 (6) Ingrid Zuijdervliet 60

Discuswerpen (1 kg)
21.45 (5) Ingrid Zuijdervliet 60

Speerwerpen (500 gr)
18.46 (3) Ingrid Zuijdervliet 60

Kogelslingeren
23.42 (2) Ingrid Zuijdervliet 60

De getallen tussen haakjes geven het aantal 
wedstrijden aan.

MANNEN

100 m
13.16 Ton de Best 40                                                                                                                                       
15.85 (0.5) Roel Gaasbeek 73

200 m
33.55 Roel Gaasbeek 73 (2)

400 m
1.19.81 Roel Gaasbeek 73                                                                                                                                      
1.21.68 Adrie van Etten 71                                                                                                                                    
1.23.28 Jan Stolker 65

800 m 
3.01.58 Leks van der Horst 66 (2)                                                                                                                           
3.02.62 Cees de Vries 65                                                                                                                                 
3.26.82 Jan van Zalinge 62

1000 m    
3.01.65 Fabiaan Hendricks 32                                                                                                                                   
3.58.49 Cees de Vries 65                                                                                                                                         
4.20.22 Bauke de Jong 70

Gijs Knoppert

1500 m
5.57.32 Leks van der Horst 66 (2)                                                                                                                               
6.19.82 Cees de Vries 65                                                                                                                                  
6.21.84 Jan Stolker 65                                                                                                                                       
6.45.07 Bauke de Jong 70  (2)                                                                                                                            
6.59.24 Roel Gaasbeek 73

EM=1609 m
7.24.09 Bauke de Jong 70                                                                                                                                
7.52.86 Jan van Zalinge 62

3000 m
13.11.15 Ron Haanstra 67                                                                                                                                         
13.23.54 Leks van der Horst 66                                                                                                                                  
14.17.25 Bauke de Jong 70 (3)                                                                                                                                    
15.07.21 Jan van Zalinge 62

5000 m
16.41.0 Emiel Pieterse 40                                                                                                                                      
21.10.00 Albert Stehouwer 68                                                                                                                            
22.37.92 Jan Stolker 65                                                                                                           
22.45.19 Leks van der Horst 66                                                                                                                                   
22.54.76 Cees de Vries 65 (3)                                                                                                                          
23.35.3 Roelof Pepping 69

10000 m 
50.57.86 Bauke de Jong 70

hoogspringen       
1.30 Teo Maat 69                                                                                                                                   

verspringen        
2.63 (1.4) Roel Gaasbeek 73

kogelstoten (4 kg)
8.80 Roel Gaasbeek 73

discuswerpen (1 kg)
41.61 Teo Maat 69

Speerwerpen (600 gr)
33.50 Teo Maat 69

Het is nauwelijks verklaarbaar, waarom 2017 zo 
weinig prestaties opleverde. Niet het gevolg van 
een afspraak, maar een plotselinge malaise. In 2018 
moeten we nog maar eens proberen.

Na de fraaie seizoenen 2014, 2015 en 2016 kun je rustig spreken van het rampjaar 2017. Kijk mee.

Op 27 januari vormt de 29e Physio.Fit Dirk IV-loop in Hoor-
naar het traditionele startsein van het Grote Rivieren Loop-
circuit. Misschien niet het oudste circuit van Nederland, 
maar inmiddels wel een van de grotere bekende loopcircuits, 
of misschien wel het grootste, dat in 2018 alweer voor de 14e 
keer georganiseerd wordt onder auspiciën van de Gorkumse 
atletiek- en triathlonvereniging Typhoon.

Het circuit is inmiddels bijna verdubbeld qua aantal wedstrij-
den. In 2005 werd begonnen met vijf wedstrijden, in 2017 
zijn het er al negen. De nieuwste wedstrijd is de Molenloop 
in Alblasserdam. Jawel, dan wordt er gelopen in de omgeving 
van het Werelderfgoed dat gevormd wordt door de beroem-
de molens van Kinderdijk.
Maar er veranderde in 2017 nog meer. Univé maakte in 2016 
bekend te stoppen als hoofdsponsor. Dankzij de ondersteu-
ning van het comité uit Noordeloos kon er snel overeenstem-
ming gevonden worden met subsponsor Toyota Schouten, 
die daarmee hoofdsponsor van het circuit werd.
In ditzelfde jaar werd ook besloten dat alle deelnemers die 
meedoen aan de hoofdafstand voortaan zouden worden 
geklasseerd als wedstrijdlopers voor het overallklassement. 
Alleen de deelnemers aan de bij-afstanden worden sinds die 
tijd geregistreerd als recreanten. En in 2017 werden bij alle 
lopen -voor zover dat nog niet was- ook jeugdafstanden toe-
gevoegd. En hiervoor wordt, verdeeld over drie categorieën, 
ook een klassement bijgehouden.
En er was nog een aanpassing in 2017. In Papendrecht werd 
de Wim Hol Memorial vervangen door de Nationale Len-
teloop. Het verdwijnen van de Wim Hol Memorial in oktober 

was ook de reden van de opname van de Molenloop. Het ge-
hele circuit, dat lopers van heinde en verre trekt, bestaat uit 
zesmaal een tien kilometer, eenmaal een vijftien kilometer en 
eenmaal een tien Engelse Mijlen. De allerlangste afstand is te-
rug te vinden in Dordrecht, waar een halve marathon wordt 
gelopen. Voor de klassementen tellen de resultaten van de 
beste zes wedstrijden. Kortom voor elk wat wils.

Alle informatie over het Toyota Schouten Grote Rivieren 
Loopcircuit, afgekort als GRL, is terug te vinden op de site van 
Typhoon: http://www.avtyphoon.nl/loopcircuit
Vooraf inschrijven is altijd mogelijk via www.inschrijven.nl. 
Om het voor deelnemers nog aantrekkelijker te maken, kan 
daar zelfs vooraf worden ingeschreven voor het gehele circuit 
tegen een scherp gereduceerd tarief. 

Het Toyota Schouten Grote Rivieren 
Loopcircuit gaat van start

De finishboog laat 
duidelijk zien wie de 
sponsor is van het 
Grote Rivieren 
Loopcircuit

 
                       
 

zondag 17 december 2017 
 

  twaalfde 

  SPIJKENISSE MARATHON 
 
Programma: 
Marathon,  
Halve marathon, 10km en 5km 
- mooi, gecertificeerd parcours halve en hele marathon 
- snelle tijden zijn mogelijk, digitaal geregistreerd 
- start en finish op de atletiekbaan van SPARK 
- deelname aan circuit marathon- en ultracup 
- goede organisatie 
- prijzengeld totaal 3000 euro 
- winnaars 2016: Remy Vasseur en Jorieke Casteleijn 
- vorig jaar 1300 lopers waarvan 250 op de marathon 

 

  Vanaf 1 juni 2017 is de inschrijving geopend! 
  Meer informatie op www.spijkenissemarathon.nl 
  Volg ons op facebook en twitter. 

BESTEL HIER UW BIBFIX:

WWW.BIBFIX.NL

NO MORE
SAFETY PINS!

Kijk voor voorraad en aanbieding avVN Clubkleding 2017 op avvn.net

Mail naar:  info@runcolor.nl  -  Bel naar:  06 – 466 36 906


