16

17
RABOBANK HEUVELLAND MARATHON
Vaals 17 maart 2019
42.2 kilometer
V60
Marion Wenders
3e
6:29:33

18E MONNIKENLOOP
Schiermonnikoog 30 maart 2019
5 kilometer
M65
Arie van der Ham
1e

KEMPENRUN
Hapert 17 maart 2019
21.1 kilometer
V55
Anneke van de Vorst 3e

4E BRAKELSE LENTELOOP
Brakel 30 maart 2019
10 kilometer
M65
Bauke de Jong

20 VAN ALPHEN
Alphen aan de Rijn 24 maart 2019
20 kilometer
M60
Rob Boddeke
3e

1:36:53

LENTELOOP
Eerbeek 24 maart 2019
3 kilometer
M
Gert Jan Tichelaar

0:12:00

19E HALDERBERGLOOP
Oudenbosch 24 maart 2019
10 kilometer
M55
John van Tilburg

1e

2e

DRENTS FRIESE WOLDMARATHON
Diever 30 maart 2019
42.2 kilometer
V
Jannet Lange
1e
HALVE MARATHON NUNSPEET
Nunspeet 30 maart 2019
5 kilometer
M70
Roelof Pepping
10 kilometer
M60
Leks van der Horst
21.1 kilometer
V50
Irma Heeren

Lilian van Rijt, Apeldoorn

1:51:06

0:39:13

3:43:05

2e

0:24:42

2e

0:47:35

1e

1:28:17

Johan van Santen, Vreden

3e

Alweer een top-dag avVN
0:25:25

0:51:44

WEIR VENLOOP NK HALVE MARATHON
Venlo 31 maart 2019
21.1 kilometer
V70
Ria v. Loon
3e
2:02:08
M50
Paul Coolegem
3e
1:17:24
M70
Dirk Visser
1e
1:39:43
10 VAN HALSTEREN
Halsteren 31 maart 2019
10 kilometer
M55
John van Tilburg

2e

0:39:17

KASTELENLOOP
Diepenheim 7 april 2019
21.1 kilometer
V45
Anja van Vliet

2e

1:53:31

50E WALLENLOOOP
Elburg 27 april 2019
5 kilometer
M50
Gert Jan Tichelaar

3e

0:18:35

Vorig jaar schreef ik dat een jaar ‘verrassend snel voorbij
loopt’. Dit jaar was - door organisatorische omstandigheden - de ALV van onze fan-tas-tische avVN ruim een
maandje opgeschoven en vond plaats op zaterdag 13 april
2019. Maar ook deze ‘dertiende’ maand vloog voorbij.

Vlinderloop in Houten
Voorafgaand aan deze ALV was er voor de ‘kilometervreters’ en/of andere sportieve lopers en loopsters andermaal
de mogelijkheid om deel te nemen aan de maandelijks te
houden Vlinderloop in Houten. Keuzemogelijkheden: ca. 5
- 11 – 15 km en ja, zelfs een halve marathon! Vóór de start
werd door ons bestuurslid én commentator Toon Verkerk
de huldiging mét prijsuitreiking gedaan van de geregistreerde kilometers van de lopers en loopsters. Geweldig
hoeveel kilometers er door de dames en heren afgelopen
jaren gelopen werden, maar nog indrukwekkender zijn de
totale afstanden die door de top 300 bij elkaar gerend zijn.
(zie elders het overzicht van de ‘kampioenen van 2019’)
Harrie Stempher, administrateur/coördinator, had -zoals
al sedert de aftrap van het kilometerboekje door avVN-,
alle uitslagen, overzichten en oorkondes wéér piekfijn op
orde. Gelardeerd door wat achtergrondinformatie werden de prijswinnaars bedolven onder hun prijzen én kregen ze - in plaats van het inmiddels bekende mooie bloemetje - het door Walter van Gelderen fraai geschreven
boekje: “OVER LOPEN GESCHREVEN”. Uiteraard werd
ook de organisatie van deze Vlinderloop in woord en middels een mooie ruiker in natura bedankt voor haar medewerking. Óók in 2020 zijn we weer welkom.
Het startschot van de prestatieloop klonk om 11.30 precies. Wég waren ca. 125 dravers, die in hun eigen tempo
hun keuze-afstand keurig tot een goed einde brachten.
Een fris windje in combinatie met een mooi zonnetje
zorgde voor heerlijke loopomstandigheden op een, door
veel verkeersbegeleiders beveiligd, parcours. (zie wat
sfeerfoto’s)

Jannet Lange, Steenwijk

er zeker níet groter op was geworden. (procentueel gezien
wél, maar dat komt doordat het ledenaantal iets gekrompen is.) Na de informele inloop met koffie, thee, muffins en
fris werd de opening van de ALV gedaan door onze voorzitter Gijs van den Hurk. (Het verslag, opgemaakt door secretaris Johan van Santen, is elders in dit clubblad geplaatst.)
Na het vlot doorlopen van de diverse agendapunten, waarbij véél positieve gedachten én inbreng gedaan door de
aanwezigen, het bestuur weer aan het nodige uitwerken
doet zetten én de huldiging van de winnaars van de diverse
loopklassementen in de vele leeftijdscategorieën door
Toon Verkerk en Gijs van den Hurk, werd er onder het genot van enkele natjes én de hapjes ontzettend gezellig en
nog lang bijgepraat in de lobby van hotel Mitland van ons
lid Rob Plijnaar. Onze dank voor het beschikbaar stellen
van de nodige faciliteiten én de gratis parkeerfaciliteiten
werd middels het grote boeket gestalte gegeven.
Tot slot van deze korte samenvatting van mijn avVN-dagje
13 april 2019 zou ik tóch echt nog een lans willen (laten)
breken om het aantal aanwezigen op onze ALGEMENE LEDEN VERGADERING in 2020 minimaal te verdubbelen!
….. als alle aanwezigen van dit jaar één lid óók enthousiasmeren dan zijn we er al.We moeten op deze combi-dag
toch minimaal een aantal van 60 personen kunnen halen?
En als we dat dan in 2021 óók nog herhalen, moet hotel
Mitland mogelijk wel aan aanpassingen denken.
Terugrijdend van Utrecht naar de mooie Brabantse dreven,
nog terugblikkend en nakeuvelend met Jan Weijnen (een
van onze oudere, nog steeds actief lopende leden) vonden
we beiden dat deze combi-dag naast ons fraaie en keurrijke
clubblad mét het evenement Wallenloop in Heusden tóch
een schitterende gelegenheid is om uw collega-leden te
ontmoeten!

Ná de finish vlug douchen, omkleden en op naar de:

Ik daag U allen uit: blijf ons clubblad goed en grondig lezen
én kom op zondag 6 oktober naar de Wallenloop in het
geweldig mooie en gezellige vestingstadje Heusden én in
2020 zéker naar onze avVN ALV. (convocatie te zijner tijd
in ons clubblad).

Jaarvergadering in hotel Mitland – Utrecht

Alvast dank.

Dáár moest, ondanks mijn verzoek, het bestuur helaas
tóch vaststellen dat het aantal leden dat op deze ALV acte
de présance gaf ten opzichte van 2018 en eerdere jaren

Met sportieve loopgroet,
Mart Verboord
penningmeester avVN

