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Eerste paal de grond in
PAPENDRECHT - De eerste
paal van het gezamenlijke
clubgebouw in de Oostpol-
der voor Atletiekvereniging
Sliedrecht en Atletiek- en
Recreatiesportvereniging
Papendrecht (ARSV) is ge-
slagen. De twee clubs fuse-
ren eind september tot één
vereniging. Over de nieuwe
naam hebben beide partii-
en nog geen overeenstem-
ming bereikt maar eind no-
vember staat er een nieuw
gebouw.

In eerste instantie zou het nieuwe
complex door beide verenigingen

ebruikt worden, maar al snel
Ëleek dat uit efficiëntie overwe-
gingen net zo goed gefuseerd
kon worden. Beide verenigin-
gen konden toch al uitstekend
door één deur", zegt zowel
Wens Rupert, secretaris van
ARSV als A Metzemaekers, voor-
Zitter van Atletiekvereniging
Sliedrecht. Metzemaekers: „Het
leek ons ook nuttig met elkaar ver-
der te gaan en op die manier te
kunnen beschikken over een mo-
derne baan. Bovendien heeft de

emeente Sliedrecht een andere
estemming voor de plaats waar

onze vereniging nu is gevestigd.
Zonder dat het de bedoeling
was, werd gedeputeerde Hout-
man tijdens een werkbezoek aan
Papendrecht getuige van het
slaan van de eerste paal voor het
clubgebouw.

Inrichting
„Aan het slaan van de eerste
paal hebben we geen ruchtbaar-
heid gegeven omdat we de leg-
ging van de eerste steen tastbaar-
der vinden", zegt Rupert. „ Dat
gebeurt waarschijnlijk in de laat-
ste week van augustus.' ' Aan de
statuten wordt momenteel ge-

werkt, want eind november wordt
het clubgebouw al opgeleverd.
De binnenkant van het gebouw
moet dan nog worden ingericht.
Rupert: „Zeker 80 vrijwilligers
hebben aangeboden een handie
te helpen bij de binnenwerk-
zaamheden."
Het nieuwe gebouw gaat huee
verdiepingen tellen. De begane

rond wordt ingericht voor kleed-
amers, de bovenverdieping gaat

de kantine huisvesten met een
dakterras. Buiten komt de nieuwe
kunststof baan te liggen en wordt
daarmee een volwaardige wed-
strijdbaan met zes lanen. Beide
clubs betalen ruim anderhalf mil-
ioen gulden uit eigen zak mee
aan de bouw van het clubhuis.
De baan wordt gefinancierd door

de gemeentes Papendrecht en
Sliedrecht, die elk de helft van de
kosten voor hun rekening nemen.
Metzemaekers: „Sliedrecht en
Papendrecht betalen elk onge
veer 2,3 miljoen gulden. Dat is
niet alleen voor de baan maar
ook voor de infrastructuur om het
complex, zoals parkeergelegen-
heid en een stalling.''
Het nieuwe gebouw gaat ook be-
bruikt worden voor andere activi-
teiten zoals kinderopvang. Ru-
pert: „Er komt een groot hek om
het terrein te staan waardoor kin-
deren veilig kunnen spelen. Mid-
delbare scholen gaan gebruik
maken van de accommodatie
voor hun gymnastieklessen."
De officiële opening vindt april
volgend jaar plaats.

O Gedeputeerde M. Houtman, tweede van rechts, is getuige bij
het slaan van de eerste paal van het nieuwe clubgebouw voor de
fuserende atletiekverenigingen vit Papendrecht en Sliedrecht.

foto Richard van Hoek,
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Een regen van
persoonlijke records

PAPENDRECHT - De Lopers-
groep '92 van atletiekvereniging
ARSV staat al sinds de start op 14
maart in het teken van de regen.
Op bijna elke zaterdagmorgen tij-
dens het trainingsuur op het Slob-
bengors kwam er wel wat regen bij
kijken, Soms heel veel en soms een
beetje. Ondanks deze overdadige
nattigheid hebben de deelnemers
van de lopersgroep zoveel plezier indeze vorm van atletiek gekregen dat20 van hen zich aangemeld hebbenvoor deelname aan de Lenteloopvan 9 mei jl.
Naast de wekelijkse zaterdagtrainingen de individuele rondjes lopendoor de week is er bovendien door
een tiental aspirantlopers en begelei-ders op de vrijdagavond vooraf-gaand aan de Lenteloop nog een
„pasta-party" gehouden in De Staat-sche Schans. Uit een speciaal sa-mengesteld menu 'van een 3-tal Ita-liaanse pasta's heeft deze groep ex-tra energie opgeslagen voor hun eer-
Stc prestatieloop voor eigen publiek.
Ook zaterdag 9 mei regende en goot

het. De onder deze weersomstandig-
heden geharde loopsters en lopers
lieten zich echter niet afschrikken
en hebben stuk voor stuk hun eerste,
Persoonlijk Record neergezet op de
5 kilometer. Twee deelnemers heb-
ben er 10 km van gemaakt. Het en-
thousiasme voor de loopsport is aan
het einde van het Lopersgroeppro-
ject zo groot dat velen van de deel-
nemers inmiddels besloten hebben
door te gaan met deze tak van atle-
tiek en zich aangesloten hebben bij
atletiekvereniging ARSV.
Individuele lopers (v/m) vanaf ca.
18 jaar die zich ook eens willen ori-
enteren op het lopen in clubverband
kunnen kontakt opnemen met de
trainer. Nico van den Adel 078-
150105 of de coordinator vande lo-
persgroep Kees Visser Azn. 078-'
161728.
Het project is mede op gang geko-
men door een uitstekende samen-
werking tussen ARSV en de Papen-
drechtse Sportraad. Tijdens kan-
tooruren kan men ook bij de Sport-raad terecht voor informatie 078-
418230 of 418229.

EEN Nieuwe sprint Pan ARS V
ATLETIEKCLUB
DIE overweegt
haar kantine

open te stellen
voor naschoolse
opvang. ARSV
denkt na over
de toekomst.

. n',eloop

Voorzitter Nico Kluwen van de Papendrechtse atletiekvereniging ARSV en secretaris Wens Rupert kijken al uit naar de Alternatieve Olympische Spelen die voor 30 september
op het programma staan.

PAPENDRECHT - Atletiek- en
Recreatiesportvereniging Papen-
drecht (ARSV) wil meer zijn dan
een sportclub alleen. De atleten
denken na over de functie van de
vereniging binnen de gemeen-
schap en kijken of het mogelijk
is om scholieren na schooltijd
op te vangen.

„De vereniging richt zich op
iedereen en wil haar accommo-
datie ook voor iedereen open-
stellen. Dus ook voor naschool-
se opvang", zegt voorzitter Nico
Kluwen. „Er ligt hier in de Oost-
polder een prachtige atletiekac-
commodatie, maar die wordt
slechts ten dele gebruikt voor
het beoefenen van atletiek. Ver-
der ligt het er soms verlaten bij.
Wij vinden dat we als sportver-
eniging ook een maatschappelij-
ke taak hebben. We willen dan
ook met partijen om de tafel
gaan zitten om te kijken of ande-
ren gebruik kunnen maken van
de accommodatie. De atletiek-
vereniging ligt midden in de
Oostpolder, een jonge kinderrij-
ke wijk. Het is een kleine en logi-

sche stap om

scholieren na schooltijd op te
vangen en bezig te houden. In
Rotterdam zijn er projecten
waarbij er in kantines van sport.
verenigingen huiswerkbegelei-
ding wordt gegeven. We moeten
kijken hoe ver we daar als atle-
tiekvereniging in willen gaan.
Maar we willen graag wel alle
mogelijkheden op een rij zet.
ten."

Geen gek idee, zeker gezien
de komst van een compleet
nieuwe atletiekbaan en clubge-
bouw. Ook is het idee in de lijn
van de discussie een paar weken
geleden over de Papendrechtse
sportnota. Daarin werd sportver-
enigingen gewezen op hun
maatschappelijke functie.

De Papendrechtse atletiekver-
eniging presenteert het plan ove-
rigens op een bijzonder mo-
ment. De onderhandelingen met
atletiekvereniging Sliedrecht
over de aanleg van een nieuw at-
letiekcomplex zijn in volle gang.
Volgens Kluwen is de kans zeer
groot dat de twee verenigingen
volgende maand een overeen-
komst bereiken.

ken nog verder. Behalve de aan-
leg van een nieuwe miljoenen
kostende accommodatie, wil de
vereniging zich ook richten op
de groeiende groep skeelers.
Binnen ARSV zijn er initiatieven
om te komen tot een speciale af-
deling voor het populaire skeele-
ren. Kluwen: „De vereniging
zoekt alleen nog naar mensen
die het idee verder gestalte kun-
nen geven."

En last but not least: ARSV
bestaat ook nog eens twin-
tig jaar. Een feit dat zater-
dag 30 september wordt

moest en moet vooral leuk en
gezellig blijven."

Een groeispurt van het aantal
leden dwong de vereniging te
verhuizen. Er was nog plek op de
velden van voetbalvereniging
Drechtstreek op sportpark Slob-
bengors. Secretaris Wens Rupert
begint te lachen: „lk weet nog
dat we ons moesten omkleden
in een oude keet van de gemeen-
te." Maar door de groei van het

ledental moest de atletiekver-
eniging een eigen onderko-
men neerzetten. Dat kwam
er met de hulp van veel

gevierd. Twintig jaar gele- vrijwilligers in 1991. Klu-
den richtte een handjevol wen: „Toen maakten we
Papendrechters de Atle- ook de groei naar 250 le-
tiek- en Recreatie- den mee."
sportvereni-
ging Papen-
drecht op. Het
aantal leden

Ideaal was
het onderko-

Tekst Jeffrey Kutterink men op Slob-
bengors niet.

nam altijd ge-

Reputaqe

Maar de ambities rei-

staag toe, maar steeg de laatste
vijf jaar pas echt explosief van
250 naar 400.

De successtory van de club
begon in 1980 op een veldje ach-
ter de Pelzenflat. „Zoals je aan
de naam van de vereniging ei-
genlijk al kunt zien, is het recre-
atieve aspect van het begin af
aan belangrijk geweest", zegt

Er ontstonden
steeds meer spanningen tussen
de voetbal- en de atletiekvereni-
ging. Kluwen: „De aanloop-
strook voor de verspringbak bij-
voorbeeld was te smal. Als kin-
deren aan het springen waren,
stond er een rij opgesteld. Voet-
ballers maakten er een sport van
om op de rij te schieten alsof de
kinderen een stel kegels waren."

Nico Kluwen. „Het Op Oostpolder ontstond er in

Foto Cees Schilthuizen

1996 ruimte, omdat koôalver-
eniging PKC de beschikking
kreeg over kunstgrasvelden. Een
deel van de grond werd niet
meer gebruikt en was uitermate
geschikt voor atletiek. Bijna de
helft van de leden stak de han-
den uit de mouwen om een
nieuw clubgebouw neer te zet-
ten. Rupert: „We hadden een
keet van rijkswaterstaat overge-
nomen, maar dat was niet meer
dan een paar palen met planken.
Vrijwilligers hebben elektra aan-
gelegd, geschilderd, dakbedek-
king aangebracht en noem maar
op."

Om de twintigjarige geschie-
denis te vieren, organiseert de
atletiekverenging voor 30 sep-
tember Alternatieve Olympische
Spelen. Stella Jongmans geeft
om 13.00 uur het startsein. Op
het programma staan die atle-
tiekonderdelen die vroeger wel,
maar nu niet meer worden beoe-
fend. Zo wordt bijvoorbeeld ge-
daan aan hoog- en verspringen
uit stand, Zweedse estafette,
touwtrekken en kogelstoten
waarbij zowel met links als met
rechts moet worden gestoten.
Het gemiddelde van de twee af-
standen telt voor het klasse-
ment. De dag is voor iedereen
toegankelijk.

JuBiLeUm!

Jaargang 22- September 2022



CONTRIBUTIE 2022
prijzen per jaar

Pupillen     
Altijd met licentie € 148,00  

Junioren
Altijd met licentie € 180,00

Senioren / Masters
Met licentie € 244,00

Sportief en Nordic Walking € 138,00 
  
Gastleden (na toestemming bestuur) € 62,00

Recreanten/Senioren zonder licentie € 214,00
Rustend lid/Donateur € 49,00

Familiekorting wordt in het 4e kwartaal 
uitbetaald.
3 gezinsleden € 60,- 
4 gezinsleden € 80,- 
5 gezinsleden of meer € 100,-

•  De contributieverhoging over het 1e 
 kwartaal wordt in het 2e kwartaal geïnd. 
•  De contributie inning wordt uitgevoerd per   
 kwartaal door middel van automatische   
 incasso. 
•  lnschrijfkosten € 25,- (lnclusief inschrijving   
 bij Atletiekunie). 
•  De Atletiekunie-bijdrage en de 
 licentiekosten zullen niet meer apart in   
 rekening worden gebracht. 
•  Bij het niet kunnen incasseren van de 
 contributie stuurt de penningmeester   
 binnen twee weken na het in gebreke 
 blijven van de betaling een aanmaning aan 
 betrokkene om alsnog tot betaling binnen   
 een genoemde termijn over te gaan,
 waarbij een administratieve boete wordt   
 opgelegd van € 2,50. Daarbij wordt 
 aangekondigd dat bij het wederom 
 uitblijven van betaling een tweede 
 aanmaning zal worden gezonden waarbij   
 een administratieve boete van € 10,00   
 wordt  opgelegd. Mocht na deze twee 
 aanmaningen niet zijn betaald, dan stuurt   
 de penningmeester de vordering naar het   
 incassobureau, waarbij de kosten 
 aanzienlijk hoog zijn, welke voor    
 rekening komen van het betreffende 
 (ex) lid.

Opzeggen dient voor het einde van een kwartaal schriftelijk plaats te vinden bij de 
ledenadministratie. Bij opzegging is contributie verschuldigd tot en met het kwartaal volgend op dat 
waarin werd opgezegd. 
Bankrekeningnummer NL74RAB0035.30.36.625 t.n.v. Penningmeester AV Passaat

Colofon
VOORZITTER:
John Peter Kuntz

PENNINGMEESTER:
Cilia Visscher

SECRETARIS:
Chris Boutsma

SPONSORING:
Piet van den Bos

REDACTIE:
Sylvia Konings, Daniëlle Bertrand,
Jan Clarisse.

VORMGEVING:
Hein Montijn

DRUKKER:
De Groot drukkerijen. Goudriaan

VERSCHIJNINGSDATUM:
Dit clubblad verschijnt vier keer per jaar
in een oplage van 500 stuks en is bestemd
voor de leden en adverteerders.
De kopij sturen naar :
clubblad@avpassaat.nl
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Forever Young!

We vieren ons jubileum. Een jubileum van een 
vereniging die jong van geest is maar diepgeworteld 
zit. Twee prachtige diepe, sterke wortels die zijn 
samengekomen tot een stevige stronk waaruit 
de verenging AV Passaat is doorgegroeid. Een 
prachtvereniging met vele mooie takken en regelmatig 
nieuwe loten aan de stam.

Maar hoe zit dat nou eigenlijk met dat jubileum? Wat 
vieren we nu precies?

Een jaar of twee terug werd ik aan mijn jasje 
getrokken. “Je weet toch wel dat we al 40 jaar 
bestaan?’’  Nou ja, dat is de oorspronkelijk 
Papendrechtse wortel: ARSV (de Atletiek en Recreatie 
Sport Vereniging) – die is in 1980 opgericht. ‘’Nee joh’’ 
riep een ander, we zijn al een stuk ouder hoor. We zijn 
toch ooit samengegaan met Sliedrecht. Terugkijkend 
bleek die wortel al in 1956 te zijn opgericht als 
Sliedrecht Sport ’56 en op dat moment dus al 24 jaar 
voorsprong te hebben. 

Beide verenigingen hebben de krachten gebundeld 
en zijn al voor 2000 zeer intensief gaan samenwerken 
op een nieuwe accommodatie op (min of meer) de 
grens van Sliedrecht en Papendrecht. Een nieuwe, 
professionele baan kwam er met steun van beide 
gemeentes, maar een eigen verenigingsgebouw 
moest toen nog van de grond komen. Daar is door 
de leden van beide verenigingen heel erg hard voor 
gewerkt en met wat een prachtig resultaat.  De 
eerste steen voor het gebouw werd in 2001 gelegd. 
En de totstandkoming van de nieuwe vereniging was 
in 2002 een feit. Dat is nu dan 20 jaar geleden. Een 
jubileumviering waard, nietwaar?  

Maar dit domweg als 20 jaar Passaat wegzetten 
zou zeer tekortdoen aan de daar voorafgaande 
mooie, soms moeilijke, maar zeker ook succesvolle 
atletiekjaren. Onze roots gaan dus al zeker 66 jaar 
terug in Sliedrecht en al 42 jaar in Papendrecht.

Ik mocht onlangs met wat mensen van het eerste uur 
in gesprek. Hoe mooi is het dan om te zien met welk 
enthousiasme destijds beide clubs zijn ontstaan, en 
met welke moeite er ook door de jaren heen geknokt 
is voor die sportverenigingen. Bijvoorbeeld: hoe de 
atletiektak in Sliedrecht op moest zien te boksen tegen 
de veel grotere voetbaltak van Sliedrecht sport. De 
atletiektak is daarom afgesplitst, maar vormde nog 

steeds een omni-vereniging 

met de tafeltennis en de volleybal, met ieder 
hun eigen belangen. Een ander voorbeeld: ARSV 
die keihard geknokt heeft voor een fatsoenlijke 
accommodatie en daar visie heeft neergelegd met een 
accommodatieplan en groeiplan voor de atletiek in de 
regio Papendrecht/Sliedrecht.  En gegroeid is er zeker. 
Waar er in die beginjaren van AV Passaat nog geen 250 
leden waren is dit in de loop der jaren verdubbeld.

Petje af voor die mensen die hun verenigingshart 
hebben laten spreken door al de jaren heen. Hun visie 
en doorzettingsvermogen heeft onze club gebracht 
waar ze nu is: een regionale atletiekvereniging waar 
met enthousiasme wordt gesport. Van recreatief tot 
professioneel niveau. 

Laten we dat met elkaar vieren.  Diepgeworteld, maar 
forever young !
Een jubileumfeestje waard!

Met sportieve groet,

John Peter Kuntz
Voorzitter AV Passaat 

tankstation

auto
wasstraat

Rembrandtlaan 1 
Papendrecht

welkom@opelcentrale.com
tel.: 0786919111

We vieren ons jubileum 
Een jubileum mag niet onopgemerkt blijven en daarom 
was in onze vorige editie een oproep gedaan aan 
iedereen die betrokken is (geweest) bij onze vereniging 
om aan deze editie mee te werken. We vroegen om 
verhalen over de vroegere Papendrechtse en Sliedrechtse 
atletiekverenigingen, om oude foto’s, krantenknipsels, 
diploma’s van wedstrijden, prijzen en/of andere 
herinneringen.  
 
Verzamelde clubhistorie 
Velen hebben aan de oproep gehoor gegeven om in 
hun persoonlijke archieven te duiken maar ook uit de 
verenigingsarchieven is een en ander opgeduikeld. De 
verzamelde informatie uit ‘de oude doos’ hebben we in 
deze editie gemixt met recent gemaakte herinneringen. 
Oud en nieuw hebben we met hulp van jou, van jullie 
verenigd. Speciale dank gaat dan ook uit naar diegenen 
die het mogelijk hebben gemaakt. 
 
Jouw bijdrage maakt ons clubblad 
Blijf ons vooral kopij toesturen, liefst zo snel mogelijk 
na de activiteit. Voel je er weinig voor om ‘met naam 
en toenaam’ vermeld te worden, dan vinden we daar 
samen met jou een oplossing voor. Ook benadrukken 
we graag dat je absoluut geen ster in taal hoeft te zijn 
want alle aangeleverde teksten worden door de redactie 
geredigeerd zodat het eindresultaat ervan prettig leesbaar 
is. Als het gaat om de bijbehorende foto’s, is de resolutie 
van belang en weten we graag wie er op die foto staat/
staan.  
 
DTP’er gezocht! 
Zijn de teksten en foto’s gereed, dan is het aan de 
vormgever om ons clubblad gereed te maken voor de 
drukker. Onze vormgever (DTP’er) staat er op het moment 
nog altijd alleen voor en zoekt een gelijke om samen 
zijn terugkerende klussen te klaren. Het werk van onze 
vormgever bestaat niet alleen uit het vormgeven van ons 
clubblad want daarnaast is hij verantwoordelijk voor het 
bewerken en opmaken van alle andere documenten voor 
drukwerk dat uiteindelijk gepubliceerd zal worden. Samen 
stem je af wie wat wanneer doet, zodat het zo gunstig 
mogelijk in je persoonlijke dagritme past.  
Bezit jij de kennis en middelen om gezamenlijk die 
werkzaamheden op te pakken, laat dan van je horen door 
Hein rechtstreeks aan te spreken en/of een mail met je 
contactgegevens te sturen naar clubblad@avpassaat.nl.    
 
Dat we er samen (al jaren!) iets moois van maken, zul je in 
deze editie zien. Heel veel kijk- en leesplezier.

De Redactie

VAN DE VOORZITTER VAN DE REDACTIE
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Zaterdag 4 juni 2022 werd er afgereisd naar Gorinchem 
voor de 3e StARD wedstrijd van de meisjes pupillen A2. 
Wat begon als een frisse bewolkte middag eindigde in 
een warme zonnige middag.

Aan de start stonden Nina, Evanne, Simone en Naomi
In de frisse lucht werd er om 12.45 uur gestart met 
het hoogspringen. Persoonlijke overwinningen werden 
er behaald. Alle meiden hebben hun best gedaan. 
Iedereen is over de lat heen gekomen en er is zelfs een 
PR gesprongen.

Toen om 14.20 uur voorzichtig het zonnetje om het 
hoekje kwam, was het tijd voor de 60m. Wat gingen 
ze weer hard. Er werden PR’s gerend en er was zelfs 
sprake van een fotofinish.

Om 14.25 uur was het tijd voor kogelstoten. De zon 
was in de tussentijd volledig doorgebroken en het werd 
al snel warm. Ondanks de warmte werden er toch PR’s 
gestoten!

Ondanks wat protesten vanwege de warmte werd om 
15.20 uur de 1000m gelopen. De warmte liet duidelijk 
zijn uitwerking zien. De meiden hadden het zwaar, 
maar ondanks dit alles hebben ze allemaal de finish 
bereikt! 

Uitslag
Nina Sels 5e
Evanne Mol 6e
Simone Lems 15e
Naomi Bos 16e

Top gedaan, meiden! Op naar de volgende.
De 4e StARD wedstrijd is op 2 juli 2022 in Dordrecht.

3E STARD WEDSTRIJD PUPILLEN
COMPETITIE MEISJES A2
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[SLIEDRECHT] Esmee van Dis (14) en Ilana Veth (14) 
uit Sliedrecht kennen elkaar al sinds groep drie en 
zijn nog altijd veel in contact, onder meer doordat zij 
allebei jeugdtrainsters zijn bij atletiekvereniging AV 
Passaat in Papendrecht.

Door Eline Lohman

Esmee en Ilana geven training aan de jongste atleten 
van de sportclub. Voor Esmee is dit het tweede jaar 
van haar trainerschap en voor Ilana het eerste jaar. 
Esmee vindt het erg leuk vrijwilligerswerk, vertelt 
zij. ,,Ik werd hiervoor gevraagd en wilde het zeker 
doen, want het leek me wel wat om trainster te 
worden. Mijn oma is bij veel organisaties betrokken 
en spoorde mij aan om trainster te worden bij AV 
Passaat. Ik heb er geen moment spijt van gehad. De 
omgang met kinderen is heel leuk; ik vind het mooi 
om deze doelgroep wat te leren. De kunst is om iets 
duidelijk uit te leggen.”

Ilana sluit zich daar bij aan. Zij is de vervangster 
van iemand die met zwangerschapsverlof ging. Ook 
Ilana hoefde geen twee keer na te denken toen haar 
gevraagd werd of ze trainster wilde worden bij haar 
club. ,,Het is gezellig om met de kinderen te praten 
en om ze iets te leren. Net als Esmee ben ik al sinds 
mijn negende lid van AV Passaat. Ik vind het heerlijk 
om sportief bezig te zijn. Bij voetbal doe je alleen aan 
voetbal, maar bij atletiek zijn er veel verschillende 
onderdelen. Je kunt je specialiseren in onderdelen. 

Zelf houd ik van verspringen en sprinten. Rennen is 
echt wat voor mij.”

De variatie vindt Esmee ook het meest aansprekende 
aan atletiek. ,,Je traint heel de tijd wat anders en 
zo doe je veel met je lichaam. En je onderhoudt 
je conditie goed. Mijn moeder zat vroeger ook op 
atletiek. Dus het zit wel in de familie om hiermee 
bezig te zijn!”

De moeder van Ilana korfbalt en haar vader voetbalt. 
Zelf heeft de Sliedrechtse ook op turnen gezeten, 
maar toen ze vervolgens een keer met Esmee mee 
ging naar de atletiekvereniging, was ze verkocht. 
Ilana: ,,Wij kennen elkaar van de basisschool, al sinds 
groep drie. We doen veel samen en zeker doordat we 
allebei trainster zijn, hebben we echt een goede band 
met elkaar opgebouwd. We trainen de kinderen ook 
samen, één keer per week. Je leert dan samenwerken 
en communiceren, bijvoorbeeld over wat we tijdens 
een training gaan doen.” Esmee vult aan: ,,En je 
leert om leiding te geven. We hebben best een grote 
verantwoordelijkheid, want het is een groep met 
twaalf kinderen. Die moet je onder controle zien 
te houden. Het is mooi om te zien dat er geregeld 
broertjes en zusjes mee komen en dan soms blijven 
hangen. Atletiek is niet zo bekend als bijvoorbeeld 
voetbal, terwijl het een sport is waarmee je alle 
kanten op kunt.”

Het originele artikel vind je hier: https://www.hetkompassliedrecht.nl/lokaal/
mensen/822139/jeugdtrainers-atletiek-esmee-en-ilana-we-hebben-best-een-grote-

WE HEBBEN BEST EEN GROTE 
VERANTWOORDELIJKHEID

info@korteland-rijwielen.nl www.korteland-rijwielen.nl

www.delagewaard.nl

HOUD JIJ VAN
EEN SPORTIEVE 
UITDAGING?
Kies dan voor:

Totaal krijg je 5 uur sport in de week. 
Zo kan jij optimaal je sportieve talent 
verder ontwikkelen!BRUGKLAS MAVO/HAVO
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Als de laatste zorg 
de beste moet zijn

Tineke van der Jagt 
Uitvaartverzorging staat 

al 25 jaar garant voor een 
persoonlijk afscheid en een 

begrip in de regio. Bij Tineke 
en haar team staat persoonlijke 
aandacht voor de overledenen 

en hun families voorop.

De ervaring leert dat het regelen van de uitvaart, in 
overeenstemming met de (soms bijzondere) wensen 

van de nabestaanden, een belangrijke rol speelt bij de 
rouwverwerking. Mensen die bij leven hun uitvaart willen 

regelen, kunnen ook terecht bij Tineke van der Jagt. 
Bent u benieuwd naar de benadering van Van der Jagt 

Uitvaartverzorging? Neem vrijblijvend contact op. 

DEMENTIE & ROUW FAMILIEKAMERS
ROUWVERWERKING ONDERSTEUNING 
& ADVIES BEGRAVEN EN CREMEREN

JAN VALSTERWEG 100 - 3315 LG DORDRECHT - T. 078 644 07 77
INFO@VANDERJAGTUITVAART.NL - WWW.VANDERJAGTUITVAART.NL

0004722.indd   10004722.indd   1 08-11-2021   10:2008-11-2021   10:20

Vlak voor de zomer hebben wij deze twee toppers 
uitgezwaaid: Laura en Susanne hebben jarenlang 
training gegeven aan de kleinste atleten bij AV 
Passaat. Susanne heeft 17 jaar training gegeven 
en Laura 15 jaar. Het grootste deel van de huidige 
trainersgroep heeft dan ook van hen training gehad.
 
Het training geven hebben ze altijd met veel inzet en 
plezier gedaan, maar voor beiden past het training 
geven niet meer in hun dagelijkse bezigheden! 
 
Jullie enthousiasme en betrokkenheid werden altijd 
zeer gewaardeerd en wij gaan jullie missen! Dank 
jullie wel en wij wensen jullie het beste voor nu en 
voor de toekomst!

door 

René van Valen

Plezier, gezelligheid en je sportieve grenzen 
verleggen; wat was het weer een heerlijke start na de 
zomervakantie! Het weer was prima, soms misschien 
wat aan de warme kant. Maar dat mocht de pret niet 
drukken: heel veel atleten - en vrijwilligers - hebben 
deze dag tot een groot succes gemaakt. Grote dank 
voor alle vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten 
voor onze mooie sport en vereniging.  

Leuke weetjes: 231 atleten uit ruim 50 verschillende 
verenigingen | 68 atleten van Passaat (29%) | ± 50% 
mannen (116) en ± 50% vrouwen (115) | Grootste 
categorie Meisjes Junior D (13%) en Jongens Junior 
D(12%)

door 

Door Ida Wiersma

32 JAAR 
TRAINERSERVARING 
UITGEZWAAID!

EEN GESLAAGDE 
BAANWEDSTRIJD OP 
27 AUGUSTUS 2022
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Zondag 31 juli was het dan zover: een grote groep 
‘Passaaters’ was aangekomen in Rotterdam. De 
grootste hitte was gelukkig weggetrokken maar het 
was nog broeierig warm. 
De groep bestond uit: Ronald, Gert Jan, Simon, 
Yvonne, Ilona, René, Thérèse, Dirk en Jan.
Ook waren er de nodige supporters meegekomen 
om iedereen aan te moedigen. Applaus zeker voor 
hen, die ook vroeg uit bed waren gekomen. Eén van 
de groep, ik ga geen namen noemen, was heel blij 
dat Roy Hoornweg ook tot de deelnemers behoorde. 
“Dan was er toch nog enige vorm van tegenstand” 
Ilona en Thérèse liepen de kwart marathon en er 
waren 3 deelnemers van deze groep die de halve 
marathon voor de eerste keer deden. Dit was aan 
de start wel te merken: ze waren toch wat stiller dan 
anders……
Dirk had er heel veel zin in en stond vooraan in 
het startvak terwijl de rest zich toch meer in de 
achterhoede bevond. 

Om 9.00 uur was daar dan de start, Roy had denk 
ik toch andere ideeën met deze wedstrijd dan de 
meesten achteraan want hij had van ons geen enkele 
tegenstand te duchten. Voor wij over de startstreep 
gingen waren er toch al wel 20 minuten voorbij. 

In een rustig tempo (toch regelmatig de melding 
uit de groep “dit gaat te hard!”) door de stad naar 
Kralingse Plas. Heel langzaam kwam ik in een cadans,

echter het tempo lag wat lager dan ik voor ogen had. 
Tegen Yvonne en Gert Jan gezegd dat dit mijn tempo 
was, dat het niet harder zou gaan die dag en dat ze 
hun eigen plan moesten trekken. Yvonne ging op haar 
eigen tempo verder en Gert Jan is heel lang bij me 
gebleven, waar ik veel steun aan heb gehad. Gelukkig 
werd de benauwdheid van het weer steeds minder en 
kwam er zelfs een beetje wind. 

Na de lus onder de A16 door zagen we de 
veegwagens al het parcours opgaan, wat dus 
betekende dat we toch wel in de ‘achterhoede’ 

HALVE MARATHON ROTTERDAM 2022 BEDANKT CEES!liepen. Maar we liepen nog steeds en het tempo 
viel niet echt terug. Ondertussen gingen we ons 
klaarmaken om onze supporters weer te ontmoeten. 
Heel langzaam liep ik van Gert Jan weg. Geen idee 
waarom maar ik kon mijn tempo niet meer aanpassen 
het leek wel of ik in een trance verkeerde (Gert 
Jan, sorry). Dirk zag ik in de verte voor mij (niet zo 
lastig met zijn bijna 2m lengte) en ja, daar waren de 
supporters, ik weet niet wie er blijer waren, zij of ik 
dat ik hen weer zag, maar dat het extra energie gaf 
was zeker!

Wat geen extra energie gaf was de korte maar stevige 
regenbui in de laatste 5 km. Wat ging de koude regen 
zeer doen met benen die ‘vol’ liepen en pijn deden. 
Maar daar waren de Kubuswoningen en we waren 
bijna bij de Coolsingel!
 
Gelukkig was er nog genoeg publiek op de Coolsingel 
om ons aan te moedigen. Mijn supporters waren er 
gelukkig ook weer: wat had ik ze graag daar al om de 
nek gevlogen maar ik moest nog een stukje door.  Roy 
was als winnaar al lang gehuldigd maar wij waren ook 
winnaars: we hadden de finish gehaald en kregen een 
prachtige medaille om onze nek! Na afloop hebben 
we nog met z’n allen pannenkoeken gegeten.

Iedereen die ons gesteund heeft tijdens deze 
marathon maar er ook zeker daarvoor bij de 
trainingen: heel hartelijk dank voor deze onvergetelijk 
dag.

door 

Jan Clarisse

Cees Boesveld zet zich al jaren in als jurylid voor de 
senioren vrouwen en mannen. De eerste jaren heeft 
hij meegereisd met de vrouwen die toen in de 2e 
divisie zaten. Gezamenlijk werd gereisd van Den Haag 
naar Nijmegen en van Vught naar Arnhem. Zonnig 
weer of stortregens, het maakte Cees niet uit. Hij 
zette zich, met een 
lach op zijn gezicht, 
altijd in als jurylid 
voor ons.

In het 
zonnetje
Op 3 juli 2022, 
de laatste 
competitiedag, 
in Zevenbergen, 
hebben wij Cees 
al persoonlijk in het zonnetje gezet met een kort 
toespraakje en een cadeaupakketje. Hij houdt er niet 
van om in de belangstelling te staan maar dit wilden 
wij niet onopgemerkt laten. 

Nogmaals voor jou, Cees
Wij, alle vrouwen en mannen van de senioren, willen 
jou enorm bedanken voor je tijd en de energie die 
jij ons geeft. Wij hopen dat je ons nog jaren kan 
verblijden met je inzet.

Door: 

de dames en heren van de 
seniorencompetitie
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4E STARD WEDSTRIJD PUPILLEN
COMPETITIE MEISJES A2

Op 2 juli 2022 werd er afgereisd naar de atletiekbaan 
van Fortius, in Dordrecht voor de 4e StARD wedstrijd.

Alles geven wat er in zit
Aan de start stonden Dieke van Hemert, Nina Sels, 
Lieke van Noorden, Simone Lems en Evanne Mol. 
Tijdens alle voorgaande wedstrijden scheen de zon 
en die kon deze dag natuurlijk ook niet ontbreken. 
Hij scheen de hele dag. Het was een week voor de 
zomervakantie en de meiden moesten ‘nog even’ aan 
een wedstrijd meedoen en alles geven wat er in zit. 
En dat deden ze. Ze hebben allemaal weer hun best 
gedaan!

Deze dag begon voor de meiden om 13.30 uur. Ze gin-
gen van start met het verspringen. Er werden mooie 
afstanden gesprongen en er is zelfs een PR behaald!

Na een hele korte pauze maakten de meiden zich op 
om naar het vortexwerpen te gaan. Lekker de vortex 
zover mogelijk werpen en als het lukt ook nog eens 
te laten fluiten, dat is leuk! Tijdens dit onderdeel is er 
ook een PR behaald.

Direct na en voor sommigen zelfs nog tijdens het 
vortexwerpen, dus zonder tussentijdse pauze, was 
het al tijd om zich klaar te maken voor de 60m sprint. 
De jury had dit in de gaten en liet de meiden de rust 
pakken die nodig was om zich klaar te maken voor de 
sprint. Vol gas renden de meiden over de finish, ook 
deze dag was er een fotofinish nodig om te bepalen 
wie er als eerste over de streep ging.

Als afsluiting van de dag stond de 1000m op de 
planning. De één vindt het een leuke afstand, voor de 
ander hoeft het helemaal niet. Toch lopen alle meiden 
de 1000m. Toppers zijn het!

De uitslag van de 4e StARD wedstrijd
Nina Sels 5e
Lieke van Noorden 9e
Evanne Mol 11e
Dieke van Hemert 16e
Simone Lems 18e

De 5e en laatste wedstrijd in de StARD competitie is 
op zaterdag 10 september 2022. Dan zal er afgereisd 
worden naar AV Spirit in Oud-Beijerland maar nu, nu 
is het eerst tijd om te genieten van de zomervakantie!
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Voor duurzaam schone auto’s 

Bij SOP Autowas zetten we ons in voor 
een duurzame wereld, maar we realiseren 
ons goed dat we dat niet alleen kunnen. 
Daarom verbinden we ons aan lokale 
sportverenigingen die duurzaamheid en 
gezondheid hoog in het vaandel hebben 
staan. Zo vinden we het mooi om ook 
atletiekvereniging Passaat te sponsoren, 
waar een leven lang samen sporten een van 
de belangrijkste speerpunten is.

Waarom we Passaat sponsoren Over ons
SOP Autowas is de duurzaamste wasstraat 
van Alblasserwaard. Zo gebruiken we 
grondwater om er osmosewater van te 
maken. Bovendien recyclen we het waswater 
en zijn al onze schoonmaakmiddelen 100% 
biologisch afbreekbaar. Na 8 minuten in 
onze extra lange wasstraat is je auto weer 
duurzaam schoon.

Zien we je snel bij SOP Autowas?

Edisonweg 60, Alblasserdam - www.sopautowas.nl

Gratis wasbeurt winnen?
Volg onze socials!
@sopautowasalblasserdam

Inloopdagen, speciaal voor alle 
sponsoren
Op vrijdag 23 september 2022 van 1900 tot 2100 uur 
EN op zaterdag 24 september van 1000uur tot 1500 
uur waren alle sponsoren uitgenodigd voor twee 
gezellig inloopdagen. 
 
AV Passaat zorgde voor hapjes, drankjes, VIP-tenten 
en een leuk presentje. Er was de mogelijkheid om 
nader kennis te maken met onze vereniging, te kijken 
naar de clubkampioenschappen en, indien gewenst, 
de gelegenheid om zaken te doen met mede-
sponsoren.

Irma de Kock ontvangt voor 50 euro 
aan waardebonnen (zie foto)
Irma loopt niet alleen bij Passaat en doet bardienst, 
zij werkt ook bij Drechtsteden Hypotheken en 
Verzekeringen aan het Erasmusplein in Papendrecht. 
Zij stelde haar werkgever voor een reclamebord 
bij Passaat te plaatsen. De eigenaar Klaas van den 
Herik zag daar het voordeel direct van in en bestelde 
een bord van 5 meter bij ESBI en plaatst ook 2 
advertenties in het clubblad. 
Irma koos voor haar 50 euro voor waardebonnen van 
Ron’s Bloemensjop. 

Samengevat: Irma blij, Klaas van den Herik blij, 

Passaat bij, ESBI blij en Marc Commandeur van Ron’s 
Bloemensjop blij.

Wil jij ook jezelf en anderen blij maken en weet jij 
iemand (werkgever, winkelier, familielid, kennis etc.) 
die ook bij Passaat een fraai reclamebord wil laten 
plaatsen? Meld het aan Piet van den Bos (spoc@
avpassaat.nl) of aan Ed Mulder (spocwerving@
avpassaat.nl) en de rest komt vanzelf.
 

Vlaggenmasten, banieren, het hek en 
het veld
Het zal iedereen zijn opgevallen. Het terrein van 
Passaat wordt steeds mooier. Uiteraard komt dit 
door alle werkzaamheden van het onderhoudsteam 
van Hans de Waard, maar zeker ook door de diverse 
activiteiten van Piet en Thomas, die altijd in de weer 
zijn om voor sponsoren nieuwe mogelijkheden te 
creëren en om reclame te kunnen maken.
Zo zijn er 5 nieuwe vlaggenmasten geplaatst en is 
het hek aan de noordzijde verstevigd zodat er naast 
het bord van Stichting Sport en Transplantatie van 
Erik Paalvast, extra ruimte is gemaakt voor nieuwe 
reclameborden. Zoals je op de foto kunt zien is hier 
dankbaar gebruik van gemaakt.

De banieren en de reclameborden op het veld zijn 
inmiddels uitverkocht maar voor vlaggen en borden 
langs de baan is nog ruimschoots plek. Heeft u als 
sponsor interesse, laat het ons weten.

De jeugd helpt ook
De zomervakantie is natuurlijk de gelegenheid bij 
uitstek om de handen uit de mouwen te steken. 
En gelukkig helpt ook de jeugd een handje. De 
reclameborden zien er weer glanzend uit.
Dank jullie wel!

UIT DE HOEK VAN DE SPONSORCOMMISSIE
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èn het lekkerste vers èn heel voordelig!

Markt van Matena 18  3356 DL Papendrecht  tel: 078-6456020

Het is dinsdagavond 21 juni 2022. Normaal gesproken 
zou Loopgroep 4 een training afdraaien op de baan 
in Papendrecht maar Jo zou Jo niet zijn als we niet op 
een andere locatie een speciale training zouden doen. 
En zo geschiedde…

Pittige vragen en een beetje 
improviseren
Om even voor achten verzamelden de atleten van 
Groep 4 zich bij de Sterrenwacht in de Merwelanden 
om daar de traditionele “laatste” training voor de 
zomervakantie te starten. Jo had een fraaie training 
in elkaar gedraaid waarbij de groep in tweeën werd 
gedeeld om een puzzeltocht door de Merwelanden 
te hollen. Hierbij moesten pittige vragen beantwoord 
worden om de juiste richting op te gaan. Tot vraag 
4 ging dat goed maar daarna werd het een beetje 
improviseren. 
Maar Passaat’ers die verdwalen in de Merwelanden 
zijn geen Passaat’ers en zo kwamen de groepen om 
kwart over negen weer bij elkaar. 

Een lekkere afsluiter
De traditionele picknick kon beginnen. Een aantal 
atleten hadden voor eten en drinken gezorgd en 
Gerben was jarig dus die had ook nog wat lekkers bij 
zich. Zo werd de avond heerlijk afgesloten en konden 
we ook Floris nog bedanken voor de trainingen die hij 
als stagiair heeft gegeven.

Loopgroep 4 wenst iedereen een hele fijne en 
sportieve vakantie!

PUZZELTOCHT MET TRADITIONELE 
PICKNICK

+PODOTHERAPIE +PEDICURE +SCHOENMODE

Plantageweg 45, 2951GN Alblasserdam (Gratis parkeren!) | Ma t/m Vr 8.30-17.00, Za 10.00-16.00 | www.vreeken-voetverzorging.nl

Verkoop van hardloopschoenen 

Podotherapeutische zolen

Voetklachten? Welkom

voor vrijblijvend advies

Blessurevrij hardlopen
Voet-, of houdingsklachten? Welkom bij Vreeken Voetzorg & Schoenmode

Afwikkeling nalatenschap? 
U hoe�  het niet alleen te doen!

Erasmusplein 2G  3351 GG  Papendrecht   T 085 0645 890  info@drechtstedennalatenschappen.nl

www.drechtstedennalatenschappen.nl
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Ik heb het genoegen te mogen praten met Johanny 
Gelens, een van de topatleten van onze club. Johanny 
is 52 jaar en (alleenstaande) trotse moeder van twee 
kinderen, een zoon van 21 en een dochter van 19. 
Johanny heeft een visuele beperking en zij werkt 
als ervaringsdeskundige bij een dagbesteding voor 
mensen met een visuele beperking. Hier brengt ze 
haar kracht en positieve instelling over op anderen en 
ze helpt ze om ze te leren denken in mogelijkheden 
in plaats van beperkingen. Dit kan zijn op het vlak van 
creatieve vorming maar ze geeft ook ondersteuning 
bij computervaardigheden en iPhonetrainingen. 
Dat Johanny zelf niet denkt in beperkingen maar in 
mogelijkheden blijkt wel uit haar geweldige prestaties 
in de atletiek.

Retinitis pigmentosa
Toen Johanny 20 jaar oud was werd ze nachtblind 
en werd de aandoening Retinitis pigmentosa 
geconstateerd. Nadat ze haar tweede kind kreeg ging 
ze steeds slechter zien. Indertijd liep ze nog niet hard 
maar rond 2014 besloot ze – ondanks deze oogziekte 
- te gaan hardlopen. Haar vriend liep met haar mee 
als “buddy” en al snel bleek dat Johanny talent voor 
hardlopen had. In 2016 kwam ze in contact met 
Running Blind en deed ze daar een oproep voor een 
passende buddy. 
 
Running Blind
Running Blind is een stichting die in het leven is 
geroepen om mensen met een visus beperking te 
laten hardlopen of aan Nordic Walking te laten doen. 
De stichting heeft zo’n 150 leden in Nederland, 
verdeeld over verschillende regio’s. Johanny werd in 
2019 lid van de stichting waardoor ze gesponsord kon 
worden voor officiële wedstrijden. 

Johanny vertelt hoe het is om als 

slechtziend of blind persoon hard te lopen. Je bent 
afhankelijk van je buddy om alles voor je te “zien” en 
je moet letterlijk blind vertrouwen op haar of hem. 
Johanny vond dit nooit heel moeilijk of spannend. 
Ze ging in het begin vooral oefenen op fietspaden 
om het vertrouwen in elkaar te krijgen en de 
communicatie op elkaar af te stemmen. Natuurlijk 
gaat het wel eens mis maar dan moet je niet boos of 
teleurgesteld zijn maar gewoon opstaan en verder 
gaan. Het is wel belangrijk dat je je kwetsbaar durft 
op te stellen en je buddy eerlijk vertelt wat je wel 
of niet kunt zien en wat voor informatie je tijdens 
het lopen wel of niet wilt krijgen. Een buddy moet 
eigenlijk net een beetje harder kunnen lopen dan 
Johanny zodat zij de buddy niet op sleeptouw hoeft te 
nemen als zij of hij moe wordt. 
Zij vertelt verder dat in principe iedereen buddy 
bij Running Blind kan worden. Als je je hiervoor 
openstelt ben je sowieso een empathisch persoon die 
zijn of haar sportieve enthousiasme wil overbrengen 
en dat is de basis. Inmiddels is er wel een basisboek 
uitgekomen met een handleiding voor de buddy. 
Hierin staan standaardcommando’s die Johanny 
overigens zelf niet gebruikt. Zij bedenkt samen met 
haar buddy’s de manier van communiceren. Johanny 
loopt met verschillende buddy’s; wie dat is hangt af 
van de afstand en het tempo dat ze op zo’n moment 
loopt.

Lid worden van een 
atletiekvereniging
Johanny ervaarde in 2018 dat het als slechtziend 
persoon helemaal niet zo makkelijk is om je aan 
te sluiten bij een atletiekvereniging. Bij twee 
atletiekverenigingen kreeg ze te horen dat ze het te 
lastig vonden om te organiseren. Ze kreeg het advies 
zich te melden bij AV Passaat waar ze met Willem 

Zwart sprak. Willem vond het juist een goed idee en 
zag in Johanny een aanwinst voor onze vereniging; 
sinds die tijd loopt ze bij hem in de groep.
 
Successen
Inmiddels heeft Johanny al veel successen behaald. 
In 2019 won ze de 15 km van de Zevenheuvelenloop 
op het NK Running Blind. Het was de eerste keer dat 
ze zo’n belangrijke wedstrijd won. Ze was wel al vaak 
tweede of derde geworden bij het Grote Rivieren 
Loopcircuit maar dat waren reguliere wedstrijden. 
Eigenlijk vindt Johanny zulke wedstrijden ook het 
fijnst. Toen ze het NK ging lopen vond ze het in 
eerste instantie spannend om te levellen met andere 
slechtzienden. Ze ging daarom heel hard weg maar 
terwijl ze even aan het uitrusten was werd ze door 
iemand ingehaald. Dat liet Johanny er niet bij zitten 
dus ze versnelde en kwam weer op kop. Ze won de 
wedstrijd van zowel de mannen als vrouwen en het 
gevoel daarna was euforisch. Het was de eerste keer 
dat ze een gouden medaille kreeg, inmiddels heeft 
ze er vier want ze won ook de 400, 800, 1500m op 
het Open NK Para-atletiek naast de 15 km van de 
Zevenheuvelenloop.

Ambassadrice
Ondertussen doet ze al een paar jaar mee op het 
Open NK Para-atletiek en loopt daar verschillende 
afstanden. Ook heeft ze de Marathon van Rotterdam 
gelopen in 4 uur en 9 minuten. Een dergelijke afstand 
gaat ze nu ook lopen met de “Veertig van Breda”, bij 
de Singelloop. Johanny is ambassadrice voor Running 
Blind met de bedoeling om mensen met een visuele 
beperking te enthousiasmeren. Een boegbeeld voor 
de stichting wil ze niet zijn want ze denkt dat dat juist 
tegengesteld zou werken omdat mensen kunnen 
denken dat je per se heel snel moet kunnen lopen om 
lid te worden terwijl dat helemaal niet het geval is.

PR
Als ik Johanny spreek is ze net terug van vakantie. 
Tijdens haar vakantie heeft ze bewust rust genomen 
maar in het weekend na ons gesprek heeft ze alweer 
een wedstrijd. Deze wedstrijd is bedoeld om haar 
record op de honderd meter officieel te vestigen; het 
vorige was afgewezen omdat het toen te hard waaide.

Trainingen
Johanny traint vier keer per week bij Willem Zwart. 
Op dinsdag loopt ze meestal zo’n 10 km in de 
polder op tempo, rond 4.50 tot 5 minuten p/km. 
Op donderdag traint ze op de baan waar één van de 
lopers in de groep van Willem als buddy fungeert. 
Zaterdags en zondags doet ze een rustige duurloop 
van 15 tot 20 km op 5.20 – 5.30 minuten p/km. 
Naast deze training doet ze thuis nog kracht- en 
coretraining.

Trots
Op de vraag waar ze het trotst op is antwoordt 
dat ze dat dit haar gouden medailles zijn. Haar 
doelen voor het komende jaar zijn: haar titel op 
de Zevenheuvelenloop verdedigen en haar eigen 
baanrecords aanscherpen.

Tot slot
Aan de lezers van ons blad wil ze meegeven dat ze het 
fijn vindt dat ze bij Passaat wordt gezien als één van 
hen. Ze vindt het heel bijzonder om mee te doen bij 
de club en zich geen slechtziende te voelen. Ze is blij 
met haar buddy’s en hoopt dat ze als voorbeeld kan 
fungeren voor mensen met een beperking.

Door

Sylvia Konings
 

DENKEN IN MOGELIJKHEDEN: 
JOHANNY GELENS 
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Op 3 juli 2022 stond alweer de laatste 
competitiewedstrijd op het programma. Met een 
gemotiveerd team stonden we weer aan de start van 
wat weer een gezellige dag zou gaan worden. Een 
mooiere dag om de competitie af te sluiten hadden 
we ons niet kunnen wensen want er zijn vele PR’s 
behaald en van ‘t begin tot het eind scheen het 
zonnetje uitbundig.

De dag zag er als volgt uit

Sophie Jonker en Sander van Tuijl waren het die 
om 11.00 uur die dag openden. Sophie begon met 
hoogspringen en met een hoogte van 1,50m behaalde 
zij een 5e plaats, een evenaring van haar PR.

Sander begon zijn dag niet met zijn geliefde 
onderdeel hoogspringen maar met het onderdeel 
110m horden, een nieuw onderdeel voor hem. In een 
tijd van 20,46sec, meteen een PR, behaalde hij de 9e 
plaats.

Om 11.10 uur was het Deborah Scharloo die haar 
dag startte met een nieuw onderdeel voor haar; 
kogelslingeren (groep A). In haar derde poging wierp 
zij een afstand van 18.30m, meteen een PR, wat haar 
de 15e plaats opleverde.

Om 11.15 uur kwam Steven de Kock in actie op het 
onderdeel verspringen (groep A). In zijn eerste poging 
kwam hij tot zijn beste afstand. Met een afstand van 
5,14m, een PR, behaalde hij de 15e plaats.

Om 12.00 uur was het tijd voor Jeroen Jonker om zich 
op te maken voor de 800m. In de tweede serie kwam 

hij in actie en met een tijd van 2.06,38min werd hij 
7e.

Om 12.25 uur was het voor Steven de Kock alweer 
tijd voor zijn tweede onderdeel; de 100m sprint. Hij 
mocht direct in de eerste serie van start. In een tijd 
van 13.30sec kwam hij over de finish wat hem de 17e 
plaats opleverde.

Sacha Ruf kwam om 12.30 uur voor het eerst in actie 
deze dag op het onderdeel verspringen (groep A). In 
haar derde poging, met een afstand van 4,26m, die 
deze keer wel genoemd mag worden, eindigde zij op 
een 15e plaats.

Arjan Schippers kwam ook om 12.30 uur in actie. Hij 
had het onderdeel hoogspringen. Met een mooie 
hoogte van 1,80m kwam hij op de 4e plaat, tevens 
een PR.

Om 12.40 uur was het voor Kirsten Kuntz tijd om in 
actie te komen. Zij kon zich klaar maken voor de 100m 
sprint. In de laatste serie was ze aan de beurt. Ze 

kwam beter uit de startblokken en het lopen ging ook 
soepeler dan de vorige keer wat haar een mooie 3e 
plaats opleverde.

Deborah Scharloo kwam voor de tweede keer in actie 
om 13.00 uur. Deze keer op kogelstoten (groep A). 
Met een afstand van 8,33m in haar eerste poging 
kwam zij op een 20e plaats.

Tobias Steevensz mocht zich om 13.25 uur gereed 
maken voor de 400m. In de tweede serie kwam hij 
in actie. Hij snelde in een tijd van 56,37sec over de 
finish. Dit PR leverde hem de 9e plaats op.

Om 13.45 uur kwam Jeroen Jonker voor de tweede 
keer in actie. Deze keer was het het onderdeel 
verspringen (groep B). Met een afstand van 5,29m in 
zijn eerste poging kwam hij op een 12e plaats.

14.00 uur was het Simone Veth die zich klaar kon 
gaan maken voor haar eerste onderdeel van vandaag, 
kogelslingeren (groep B). Met een mooie worp in haar 
laatste poging kwam zij tot een afstand van 30,87m 
wat haar een mooie 4e plaats opleverde.

Om 14.20 uur was het voor Maaike van Tuijl tijd voor 
de 1500m, haar eerste onderdeel. Deborah Scharloo 
maakte zich toen gereed voor haar laatste onderdeel. 
Maaike rende soepel de baan rond en zij kwam met 
een tijd van 5.41.99min, een PR, als 7e over de finish. 
Deborah finishte als 12e in een tijd van 6.15.69min, 
tevens een PR.

Om 15.00 uur was het Maaike die na een korte 
pauze door kon gaan met haar tweede onderdeel; 
verspringen (groep B). De 1500m die ze even 
daarvoor liep, had haar goed gedaan. Haar spieren 
waren nog warm en met een afstand van 4,40m, een 
PR, kwam zij op de 10e plaats.

Vervolgens kwam Tobias Steevensz om 15.15 uur in 
actie voor zijn tweede sprint onderdeel van deze dag. 
In de derde serie mocht hij van start gaan. Met een 
tijd van 24,32sec, een PR,  snelde hij als 5e over de 
finish.

Simone Veth, di om 15.25 uur van start ging op 
haar tweede onderdeel, het kogelstoten (groep B), 
behaalde met de afstand van 9.68m de 7e plaats.

Kirsten Kuntz en Sacha Ruf kwamen om 15.35 uur in 
actie op de 200m. Voor Sacha was het pas de tweede 
keer dat zij de 200m ging lopen. In de tweede serie 
ging zij van start. Ze had zichzelf een doel gesteld om 
onder de 30 seconden te duiken maar behaalde met 
een tijd van 30,93sec de 12e plaats. Kirsten kwam in 
de laatste serie goed uit haar startblokken en ook hier 
lukte het haar om soepel te kunnen blijven lopen. Dit 
resulteerde in een mooie 3e plaats met een tijd van 
28,02sec.

Toen werd het tijd voor de laatste onderdelen; de 
estafettes van 4 x 400m. De mannen gingen als 
eersten van start. In volgorde stonden aan de start 
Tobias Steevensz, Sander van Tuijl, Arjen Schippers en 
Jeroen Jonker. Ze hadden er zin in en met een tijd van 
3.48.90min kwamen zij als 5e over de finish.
De dames sloten de dag af. Hun volgorde aan de 
start was Maaike van Tuijl, Sophie Jonker, Sacha 
Ruf en Kirsten Kirsten. Met een tijd van 4.37.34min 
behaalden zij de 4e plaats.

De competitie is voorbij gevlogen en er zijn mooie 
resultaten zijn neergezet. Op naar volgend jaar!

SENIOREN COMPETITIE, MANNEN EN
VROUWEN, IN ZEVENBERGEN
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Ingezonden door Frans G. Bouter

Drie Papendrechters
De gemeente Papendrecht is een sportief dorp 
met veel sportverenigingen maar tot 1980 was er 
geen atletiekvereniging. Drie inwoners steken de 
koppen bij elkaar en besluiten tot het oprichten 
van een nieuwe vereniging. In augustus 1980 wordt 
deze op het notariskantoor gelegaliseerd en is de 
ARSV Papendrecht een feit. De oprichters zijn Nico 
van den Adel, Bert van Opstal en Johannes van 
der Veen. Er wordt ’s zomers buiten getraind op 
het sportveld van de Willem de Zwijger SG en in 
de winter in de sporthal van de school. De eerste 
trainer was Henny Woering. De sportmaterialen zijn 
opgeslagen bij voorzitter Nico. Later kan een gedeelte 
daarvan in het gebouwtje op het sportveld gestald 
worden. Het ledenaantal, zowel van de kinderen 
als de volwassenen groeit gestaag. Gelukkig zijn er 
inmiddels ook dames bij gekomen, o.a. Anita Hut.
Het eerste bestuur bestond uit: voorzitter Nico v.d. 
Adel, secretaris Bert van Opstal, penningmeester 
Jos Baptist, lid Johan van der Veen. De 
activiteitencommissie werd in 1982 geïnstalleerd 
met de mannen: Nico v.d. Adel, Frans Bouter 
en Jan Plasman. Deze cie. organiseerde diverse 
prestatielopen in Papendrecht. In dat zelfde jaar werd 
de eerste beleidsnota opgesteld om te komen tot een 
volledige kunststofbaan van 400m en gepresenteerd 
aan de gemeente. 

De eerste Lenteloop en een verhuizing 
naar het Slobbengors
De 1e Lenteloop over 15 km, een wegwedstrijd, 
werd georganiseerd op 2 april 1983. Deze loop 
zou uitgroeien tot een landelijke wedstrijd met 
internationale deelname met meer dan 1000 
deelnemers, mede door toedoen van Alex Halter, 
die in 1984 ook trainer werd. Het honderdste lid 
werd verwelkomd op 9 maart 1984. Inmiddels is de 
vereniging verhuisd naar de Oostpolder en gebruiken 
we de kleedkamers van vv Drechtstreek. 

De trainingen worden vanaf 1986 gegeven door 
Alex Halter en Jan Plasman op de maandag en de 
woensdag, gericht op de wedstrijdlopers. Nico van 
den Adel en Frans Bouter verzorgen de trainingen 

op de dinsdag en donderdag voor de recreatieve 
lopers en beginnende wedstrijdlopers. Alie de 
Rover gaat de junioren trainen. Ook verhuizen we 
naar het Slobbengors bij vv Papendrecht, waar we 
op het achterste gedeelte ons veld krijgen en de 
voorzieningen voor ver- en hoogspringen worden 
aangelegd. Het ledental loopt dan al richting de 200 
leden. 

Plannen voor de Oostpolder
In oktober 1988 wordt er een verzoek gedaan 
aan de gemeente om medewerking tot het 
realiseren van een atletiekbaan in de Oostpolder bij 
korfbalvereniging PKC. Het bestuur werkt, samen 
met de Sportraad een plan uit met tekeningen en 
kostenberekening. De presentatie van ons plan wordt 
gedaan op 4 oktober 1990 in de kantine van PKC. Wim 
Verschoor is nu de voorzitter van de vereniging. 
Op 20 februari 1991 is er een oriënterend gesprek 
met AV Sliedrecht Sport om te komen tot een 
gezamenlijke atletiekbaan. Dat betekent dat ook 
de beide gemeentes betrokken zullen moeten 
worden. Op het Slobbengors wordt gewerkt aan 
een eigen houten clubgebouw met kleedkamers en 
kantine. De werkzaamheden worden verricht door 
veel vrijwilligers van de vereniging. De opening van 
het nieuwe onderkomen wordt verricht door de 
toenmalige burgemeester dhr. Bandell. De vereniging 
telt dan ongeveer 200 leden. Cor Terlouw is dan onze 
voorzitter.

VAN ARSV PAPENDRECHT NAAR 
AV PASSAAT

NK Veteranen en een tweedehands 
gebouw
Tijdens de Lenteloop op 9 mei 1992 wordt door 
onze vereniging ook het Nederlands Kampioenschap 
Veteranen georganiseerd. Dat is een hele eer voor 
ons. Inmiddels zijn er weer besprekingen met 
de gemeente voor de aanleg van een kunststof 
atletiekbaan. Dit wordt aangehouden tot 1994. Door 
de groei van de verenging zijn er nu 7 trainers voor de 
jeugd en de senioren. 

Doordat PKC de beschikking krijgt over een kunststof 
veld hebben zij minder ruimte nodig. De ARSV 
Papendrecht verhuist dan naar Oostpolder en zo 
worden wij als vereniging de buren van PKC. Er kan op 
het veld een grasbaan van 300m uitgezet worden. De 
tempotrainingen worden gehouden op het fietspad 
langs de N3 en op het pad langs de A15. Er wordt een 
2e hands gebouw gekocht en met vereende krachten 
van vele vrijwilligers opgebouwd. 

Papendrecht en Sliedrecht realiseren 
samensmelting op grensgebied
Doordat de atletiekvereniging van Sliedrecht plaats 
moet maken voor een bedrijventerrein worden 
door de beide verenigingen plannen gemaakt om 
samen te gaan werken. Bij beide gemeentes worden 
onze plannen voorgelegd. Uiteindelijk wordt op 
het grensgebied Papendrecht – Sliedrecht een 
kuststof 400m baan aangelegd, gefinancierd door 
Papendrecht en Sliedrecht. De beide verenigingen 
bekostigen de bouw van een nieuw clubgebouw. Na 
20 jaar is de baan gerealiseerd en is AV Passaat een 
feit. 
Het is het jaar 2000. Als één vereniging gaan 
we verder en er komen nieuwe leden maar 
evenzo gaan er ook mensen weg. De WOC 
(wedstrijdorganisatiecommissie) zorgt voor baan- 
en wegwedstrijden. Ook andere loopactiviteiten 
worden georganiseerd: de Pa-Blo-loop, een estafette 
van Papendrecht naar Blomberg; de Run-bike-run 
over de marathonafstand; Wadlopen, enz. regionaal, 
nationaal en ook internationaal tellen de prestaties 
van diverse leden van onze vereniging mee. 

Een mooi compliment
De vele vrijwilligers, verdeeld over diverse 
commissies, zorgen ervoor, dat de vereniging goed 
draait. Het sportcomplex ziet er goed verzorgd uit. 
Lopers van bezoekende verenigingen zijn zeer te 
spreken over de organisatie van wedstrijden en 
het mooie gebouw. Een mooi compliment voor de 
vereniging.
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Ingezonden door Nico Kluwen 

Op een kwart voetbalveldje
Het was 1992. We waren net verhuisd van 
Barendrecht, Rotterdam naar Papendrecht en 
onze dochter Janneke wilde op atletiek. Uit de 
Gemeentegids begrepen we dat de atletiekvereniging 
ARSV op het Slobbengors was gevestigd. Daar rond 
gereden en al wat ik zag was geen atletiekbaan. Dan 
maar even bij de voetbal vragen. Ja, het klopt. Op 
het laatste veldje, een kwart voetbalveldje, daar was 
ARSV. Alie de Rover gaf daar training aan de jeugd. Op 
de trainingsavonden vlogen de ballen van de voetbal 
langs de oren van de jeugd. Maar de ouders waren 
enthousiast en gingen veelal gezamenlijk naar alle 
wedstrijden die er maar waren. De jeugd viel in die 
tijd vaak in de prijzen. 

Meer dan betrokken
Op een ledenvergadering, Cor Terlouw was voorzitter, 
moesten een nieuwe penningmeester en secretaris 
worden gekozen want Leo Dam (secretaris) en Peter 
van Leeuwe (penningmeester) stopten ermee. Wens 
Rupert zat die avond naast mij en stelde voor: “Als jij 
je als penningmeester verkiesbaar stelt dan doe ik dat 
als secretaris.” Zogezegd, zo gedaan en vanaf 1992 
was ik meer dan betrokken bij de vereniging. 

Een eigen terrein
Als bestuur hebben we toen twee doelen gesteld die 
helemaal zijn uitgekomen. Het eerste doel was dat 
we als vereniging een eigen terrein zouden krijgen. 
In die tijd hadden we ook een aantal commissies die 
alles deden voor de realisatie van die doelen. We 
hebben in Papendrecht rondgekeken en vonden een 
oplossing. PKC had naast de PKC-hal en achter de PKC-
hal grasvelden. Als PKC een kunstgrasveld zou krijgen 
dan zou één grasveld naast de PKC-hal vrijkomen. Als 
bestuur hebben we dit met PKC aan de Gemeente 
voorgesteld en na de gebruikelijke onderhandelingen, 
kwam het akkoord. ARSV kon zodoende verhuizen 
naar het grasveld naast de PKC-hal, daar waar nu de 
huidige atletiekbaan ligt. De voorbereidingen konden 
van start gaan. 

Ons clubgebouw aan het Slobbengors hebben we 
aan de Taekwondovereniging verkocht en met 
die opbrengst en een kleine lening hebben een 

tweedehands houten gebouw neer kunnen 
zetten. Het gebouw kwam van Roest en 

Busker. Tinus de Rover hield alles in de gaten en 
het houten gebouw werd met vrijwilligers verder 
afgebouwd. Verwarming, elektra, water, kleedkamers, 
douches en een prachtige kantine. Toen het gereed 
was hebben een loop gedaan vanaf het Slobbengors 
naar de Oostpolder waar Cor Terlouw de sleutel 
van het nieuwe clubgebouw in ontvangst heeft 
genomen. Hierna is Cor gestopt en heb ik het stokje 
van de voorzitter overgenomen. We trainden op het 
grasveld, deden de tempo’s op het fietspad naast 
de A15 en dronken na afloop iets in de kantine. Het 
eerste doel was verwezenlijkt.

Een veel grotere uitdaging
Nadat het eerste doel verwezenlijkt was, kwam 
het tweede doel, wat een veel grotere uitdaging 
was, want wat is een atletiekvereniging zonder 
atletiekbaan? Op het gemeentehuis gaven we 
het voorbeeld wat is een zwemvereniging zonder 
zwembad. Dus we hebben een plan ingediend voor 
een atletiekbaan. Het grasveld was niet groot genoeg 
voor een 400 m baan. Dus op een andere locatie, 
namelijk op de grens van Papendrecht en Sliedrecht. 
De wethouders Sport van Sliedrecht en Papendrecht 
stemden niet in met dit plan en dus verdween dit 
plan in de prullenbak. Daarna hebben we nog met 
de Gemeente Papendrecht andere opties besproken 
omdat dit plan niet haalbaar was. Helaas liepen deze 
onderhandelingen met de Gemeente Papendrecht in 
eerste instantie op niets uit. Ondanks verschillende 
tegenslagen was ons doel nog steeds aanwezig. 
Inmiddels was er tussen de atletiekverenigingen 
Sliedrecht en Papendrecht op bestuurlijk niveau een 
samenwerking gaande. Wij hadden inmiddels een 
plan gemaakt om een atletiekbaan te realiseren op 
het grasveld waarop we trainden. Aan de noordkant 
van het grasveld was nog een parkeerterrein 
aanwezig. Als dat verplaatst kon worden naar de 
andere kant van de Andoornlaan dan zou een 
atletiekbaan van 400 m er precies inpassen. Door de 
samenwerking met de atletiekvereniging Sliedrecht 
zou het een en ander wel te realiseren zijn.  
 
Als de atletiekvereniging Sliedrecht mee ging doen 
dan zou het terrein voor het station in Sliedrecht 
vrijkomen ca. 40.000 m2 wat door de Gemeente 
Sliedrecht als positief werd ervaren en die waren 
zodoende bereid mee te werken aan het plan de 
realisatie van de atletiekbaan op grond van de 
Gemeente Papendrecht. Buiten de toegezegde 

HERINNERINGEN VAN EEN VOORMALIG 
PENNINGMEESTER

samenwerkingen moest er wel het nodige worden 
gedaan. Het parkeerterrein moest worden verplaatst 
naar de andere kant van de Andoornlaan, onder 
de elektriciteitsmasten van de EZH. De Gemeente 
Papendrecht was hier sceptisch over, echter hadden 
wij als bestuur de nodige voorbereidingen gedaan 
en hadden reeds toestemming van EZH. Daarnaast 
was de voorwaarde dat wij als vereniging zelf het 
clubgebouw moesten neerzetten. Dus de verdeling 
kwam op het volgende neer: Gemeente Papendrecht 
grond, Gemeente Sliedrecht medefinancier en de 
verenigingen het clubgebouw. 

Ons huidige clubgebouw
Een architect heeft het gebouw ontworpen. Als je 
naar het clubgebouw kijkt dan zijn de contouren van 
het schavot van de prijsuitreiking aanwezig (2-1-3). 
Rietveld bouw heeft het gebouw casco neergezet. 
De afwerking hebben wij (lees: alle vrijwilligers) zelf 
gedaan. André Leeuwis en Arie Bezemer waren in die 
tijd nauw betrokken bij de uitvoering en stuurden 
alles aan zoals gas, elektra, water, verwarming, 
tegelen, verven etc. We hadden een gigantische ploeg 
vrijwilligers die klaar stonden en hebben er iets moois 
van gemaakt. Financieel hebben we het toen ook 
rond gekregen terwijl onze inkomsten hoofdzakelijk 
uit de contributie en de opbrengsten van het ophalen 
van oude kranten bestond. In die tijd moesten we 1,1 
miljoen gulden lenen voor de financiering van het 
clubgebouw maar wel tegen de gunstige voorwaarde 
van 1 % hypotheekrente. Daar stond tegenover dat 
wij de grond van de atletiekbaan voor onbepaalde 
tijd tegen 1 gulden per jaar mogen gebruiken. 

Prachtig dat we dat met elkaar hebben gerealiseerd
Na 10 jaar bijna dag en nacht aan deze doelen 
gewerkt te hebben was het gerealiseerd. In 2001 is 
Wens Rupert gestopt als secretaris en een jaar later 
ben ik gestopt als voorzitter. Met plezier kijk ik terug 
op die 10 jaar. Wat een geweldige vereniging en 
prachtig dat we dat met elkaar hebben gerealiseerd.
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DIERENSPECIAALZAAKDELANGE.NL

Met meer dan 800m2 winkelplezier bent u van harte 
welkom in onze dierenspeciaalzaken te Papendrecht!

voor 15:00 uur besteld is dezelfde dag in huis!*

MA T/M DO

* Op vrijdag voor 18.00 uur en zaterdag voor 14.00 uur besteld is dezelfde dag in huis.

Achterom 6   3351 PC Papendrecht   078-6150835
Jan van Goijenstraat 17  3351 JM Papendrecht   078-6150835

BELEEFBOERDERIJ 
*boerderijwinkel * brouwerij*  
*fruit uit eigen boomgaard * 

*terras* *rondleidingen * 
 *wandelroute * bijenstal *  

*zorgboerderij * ontvangstruimte* 

KERKBUURT 56                                                            
3354 XK PAPENDRECHT                                                        

078-6440599                                                     

DE HEERLIJKHEID VAN PAPENDRECHT 

info@heerlijkheidpapendrecht.nl 
www.heerlijkheidpapendrecht.nl 

Ingezonden door Bert Lock 

Ik word ontvangen met een gulle glimlach. De radio 
speelt ‘The sultans of swings’ van de Dire Straits. 
Coby brengt koffie. Coby is de weduwe van Nico van 
den Adel. Nico van den Adel… de Godfather van de 
atletiek in Papendrecht, die samen met Bart van Op-
stal en Johannes van der Veen op 27 november 1980 
ARSV Papendrecht oprichtte.  

“We zaten allebei op dansles bij dansschool Kemps. Ik 
was 15, hij 17. We woonden in Dordrecht in de Vogel-
buurt.  Nee, afdansen deden we niet in die tijd. Wel 
was het duidelijk dat hij een oogje op me had”, vertelt 
Coby. Johannes en Bart stopten om diverse redenen 
al snel na de oprichting van ARSV. Nico ging onverdro-
ten alleen verder.  

“We brachten huis-aan-huis folders rond in Papend-
recht om te polsen of er belangstelling was voor een 
atletiekclub. We hadden gerekend op zo’n dertig 
personen. Er kwamen er vijftig. Twintig lopers. Het 
Willem de Zwijger College speelde een belangrijke 
rol in die beginfase. We mochten gebruik maken van 
hun gymzaal, kantoortje en hun sportveld achter de 
Pelsertflat. We woonden trouwens ook in die flat. De 
pers begon aandacht te besteden aan de onze ver-
eniging. Ik heb alle krantenartikelen bewaard uit die 
jaren. Die bevinden zich nu in het archief van AV Pas-
saat. Later verhuisden we naar een stuk grond naast 
VV Drechtstreek, waar onder andere een verspring-
bak werd aangelegd”. 

Verhuizing drie ging naar het Slobbengors, waar men 
het gebouwtje van de Duivensportvereniging kon 
overnemen. Daar werd ook de eerste schoolatletiek-
dag gehouden. Zelfs nu is de datum (de vrijdag na 
Hemelvaart) onveranderd gebleven. 

“Nico is heel lang voorzitter geweest. Verder is hij 
jurylid, scheidsrechter en wedstrijdleider geworden. 
Het meeste plezier haalde hij uit zijn trainersdiploma. 
Honderden mensen hebben les van hem gehad in de 
loopgroepen, die zeer populair waren en nog steeds 
zijn. De eerste begon bij de Opel Centrale. Ik deed alle 
administratie”. 

Er werd opnieuw verhuisd, nu naar de Andoornlaan, 
waar we nu nog steeds zitten. ARSV kreeg daar een 
300-meter grasbaantje. Nico zette zich in als lid van 
de Kommissie Realisatie Atletiekbaan Papendrecht 

(KRAP).  “Eindelijk kregen we de ruimte.  Onze zoon 
Richold deed samen met Mike van Harmelen de 
elektriciteit. Het was Nico’s gelukkigste tijd bij de club. 
KRAP was wel een strenge, maar succesvolle commis-
sie”.  

Een nieuwe fase kwam met de fusie ARSV Papend-
recht/ AV Sliedrecht. “Nico wilde die fusie eigenlijk 
niet. ARSV was zijn kindje. Dat is later helemaal 
goedgekomen. Hij draaide helemaal bij. De Lenteloop 
werd ineens heel groot. We kregen zelfs een keer een 
aantal Poolse deelnemers te slapen”.  
Papendrecht kent een jumelage met Blomberg in 
Duitsland. Eerst ging het om een uitwisseling van 
mensen, terwijl nu om de zoveel jaar een estafette-
loop van Papendrecht naar Blomberg wordt georgani-
seerd. Coby herinnert het zich nog goed, “We sliepen 
in een kazerne op een militaire basis. Die werd opge-
heven, en zo eindigde deze vorm. Ik heb daar ontzet-
tend genoten“.

Zeven jaar geleden overleed Nico van den Adel aan 
kanker. Zijn laatste atletiekactie was een vraag aan de 
Wensambulance. “Nog eenmaal wilde hij zijn klein-
zoon Christiaan aan het werk zien tijdens de laatste 
cross in Gorkum bij Typhoon. Dat is gelukt. Hij was 
apetrots op de club en de sport, die hij jarenlang 
trouw had gediend. Vanuit het niets heeft hij dat toch 
maar voor elkaar gekregen”. 
Coby en ik maken de balans op. “Hij heeft doorgezet, 
en ik steunde hem. Ook als het zwaar was. Je wil niet 
weten hoeveel tijd hij in zijn club heeft gestoken. Ik 
moest dan uitleggen aan de kinderen dat papa weer 
niet thuis was. Maar de club was ook zijn kindje”. 

We halen nog wat herinneringen op, en ik bedank 
Coby, weduwe van een indrukwekkende man aan wie 
wij veel te danken hebben. 

DE CLUB WAS ZIJN KINDJE
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Ingezonden door Rob Lems

Met de fiets naar Berlijn om de 
marathon te lopen
In januari kwam het idee om met een aantal mensen 
de marathon van Berlijn te lopen, bij elkaar 8 mannen 
en 2 vrouwen. Rinie onze trainer, best ’n bazig figuur, 
zorgde voor een perfect schema. In april, op een 
zwoele donderdagavond, onder genot van een lekker 
pilsje kwam iemand (ik dus) met het waanzinnige 
idee om eens gek te doen: met de fiets naar Berlijn en 
vervolgens de marathon lopen. Nog een idioot, Peter 
heet hij, had hier wel oren naar. 

Er moest alleen nog getraind worden voor zowel 
het lopen als het fietsen. Met de fiets werd eerst 
Woerden heen en teruggereden, een afstand van 
130km. Ergens in juli fietsten we een tweedaagse 
reis van 340km, naar Lochem en terug. Hieruit werd 
wel een les getrokken wat betreft het nemen van 
verkeerde afslagen, enzo. Peter heeft daarna een 
week gepuzzeld om de kortste, mooiste route naar 
Berlijn te vinden. Wel mooi maar echt niet kort want 
de afstand kwam op dik 870km. 

Regionale beroemdheden
Ons plan nam wel hele serieuze vormen aan want 
zelfs De Dordtenaar ging zich ermee bemoeien 
waardoor wij van zeer rustige figuren ineens regionale 
beroemdheden werden. Wel heel leuk natuurlijk 
maar het had ook wel nadelen want nu móesten we 
wel. De druk werd aardig groot.

Vlug at ik wat en ging ik op weg
Op donderdag 18 september 2003, om zes uur ‘s 
ochtends ging de wekker. Vlug at ik wat en ging ik op 
weg naar Peter, die ongeveer 10km verderop woonde. 
Dat was normaal gesproken al een pokkeneind. Nog 
even deden we een bakkie bij Peter om half acht, vol 
goede moed en prachtig weer, te beginnen aan onze 
tocht. Er stond een zuidwestenwind en het was 26 
graden. Alles ging naar wens. Dit hadden we echt niet 
durven dromen. We reden slechts één keer verkeerd, 
een omweggetje van slechts 8km.
Tegen vijven arriveerden we in Doetinchem en 
vriend Peter had een vreselijke honger dus op naar 
een Chinees waar we na zessen van tafel rolden. Ik 
verbaas me nog over hoeveel die Peter kan vreten! 
We gingen op zoek naar een hotel en kwamen 

uiteindelijk terecht in Zieuwent, een 
gehucht waar ik nog nooit van had gehoord, 

en boekten een kamer in Hotel ‘t Witte Paard. We 
gingen lekker douchen en daarna naar beneden waar 
ook de plaatselijke kroeg was gehuisvest. Daar zat een 
gezellig stelletje tukkers en er werd een aardig pilsje 
gedronken. Het was een gezellige donderdagavond.
De teller stond die dag op 192 km.

“Ich moesse zalf fur die bille”
Vrijdagochtend hadden we ’n goed ontbijt en 
vertrokken we om acht uur. De lucht was strakblauw 
en het zou 28 graden worden. Na een paar uur 
trappen kwam de honger en zijn we gestopt in 
Coersfeld waar we bij een bakker allebei een 
appeltaart (eigenlijk bedoeld voor 4 personen) 
bestelden, met koffie. De verkoopster keek ons 
verbaasd aan terwijl ze ons enigszins aarzelend vroeg 
of ze ’t voor ons moest inpakken of dat we ‘t meteen 
wilden opeten. “Meteen opeten!”, antwoordden wij 
lachend. De appeltaart smaakte heerlijk. De koffie die 
we ernaast besteld hadden, kregen we niet in gewone 
kopjes maar in bekers die je met twee handen moest 
optillen.
Na de appeltaart, die trouwens niet zo lekker was 
als die van Lydia, gingen we op weg naar Guterloh. 
Onderweg moest Peter nog even apotheek aandoen, 
waar hij de verkoper in zijn beste Duits zei: “Ich 
moesse zalf fur die bille haben”. De beste man 
begreep er niks van maar na enkele aanwijzingen, 
letterlijk en figuurlijk, kwam Peter toch met zalf naar 
buiten.
Omstreeks zes uur, na 155km, kwamen we aan 
bij een hotel in Herzerbroek. Na het douchen en 
wassen smaakte het diner ons voortreffelijk. Het 
bier overigens ook. Rond de klok van tien rolden we 
vermoeid ons mandje in.

Voordelig overnachten? Niet dus!
Ook op zaterdag was de lucht strakblauw met zo’n 
28 graden. Na een stevig ontbijt zaten we om 0800u 
op weer op de fiets. We reden richting Holzminden. 
Er zaten al flinke klimmetjes in het parcours en soms 
haalden we slechts 10 kilometer per uur.
Toen om twaalf uur de honger zich weer aandiende, 
bestelden we op een terrasje in Detmold allebei een 
macaroni, niet wetende dat we na de maaltijd een 
flinke klim voor ons kiezen zouden krijgen. Door de 
inspanning kwam bij mij de macaroni zowat weer 
terug.
We hadden er 130km op zitten toen we tegen de 
klok van half vijf in Holzminden aankwamen waar 
we zouden overnachten. We zagen een vuurtoren 

waarin een jeugdherberg zat en dachten dat daar 
lekker goedkoop te kunnen doen. Niet dus. Het kostte 
ons 70 euro! Om voordelig te kunnen overnachten, 
moesten wij, 49 en 55 jaar oud, lid worden van de 
Bond van Jeugdherbergen. Uiteindelijk moesten we 
slapen in een torentje, heen-en-weer lopen onder de 
douche om nat te worden en nog op weg naar het 
centrum om iets te bunkeren. Al met al was het geen 
succes. Bovendien stond ons voor de volgende dag 
een rit vol beklimmingen te wachten. Vroeg naar bed 
dus.

Alarm
De volgende morgen waren we al om zes uur uit 
bed. Het was zondag 21 september. We hadden 
geen zin om tot half negen te wachten op het ontbijt 
en maakten daarom om 0620u aanstalten om te 
vertrekken. Helaas kregen we de deur niet open en 
door het gemorrel drukte Peter, zonder dat hij er erg 
in had, op de alarmknop. Een vreselijke herrie werd 
veroorzaakt en het hele gebouw was in rep en roer. 
Nee, we maakten hier geen vrienden. Nadat de deur 
open was zijn we er als een speer vandoor gegaan. Op 
een bankje aten we ons ontbijt wat bestond uit wat 
lekkere broodjes die we onderweg bij een plaatselijke 
bakker hadden gehaald.
Die zondag was het alweer aardig warm. Opnieuw 
was er 28 graden voorspeld. Blijkbaar hadden we 
het verdiend. Na het ontbijt vertrokken we richting 
Blankenburg. We trotseerden vele heuvels (of 
eigenlijk waren het bergen) en kwamen tegen de 
middag aan in Seesen waar we voor de verandering 
maar weer macaroni bestelden. En voor Peter twee 
bier erbij. 
Na de maaltijd gingen we op naar Goslar, in het 
Harzgebergte, een werkelijk prachtig gebied. Omdat 
we er verkeerd reden, werd de route wat Noordelijker 
aangepast.

Hornburg, een aanrader
Na 120 km weggetrapt te hebben, kwamen we tegen 
1600u aan in Hornburg, een leuk en mooi (Oost) Duits 
stadje. We vonden er een kamer in het centrum, 
tegen een zeer lage prijs en in een leuk hotel. Solidair 
met mijn vrouw die op dat moment in Griekenland 
op vakantie was, kozen wij er, na een verfrissende 
douche genomen te hebben, voor om bij een Grieks 
restaurant aan tafel te gaan. Na het eten namen we 
nog even de tijd om in Hornburg cultuur te snuiven. 
Het is werkelijk een schitterend vakwerkersstadje met 
scheve gebouwtjes en laagvliegende vleermuizen. Dit 
dorp even onthouden: HORNBURG- een aanrader.

Gesteund door het thuisfront
Op maandag 22 september, het was niet te geloven, 
was er weer een strakblauwe lucht en zou de 
temperatuur opnieuw oplopen tot wel 29 graden. 
Na een voortreffelijke ontbijt vertrokken we richting 
Loburg. De eerdere bergen werden gelukkig weer 
heuvels en we troffen het ook met de wind die ons 
meezat. Onderweg werden we zoals elke dag gebeld 
door iemand van de marathongroep. Dat deed ons 
altijd goed, zeker op momenten dat we er doorheen 
zaten. 

Omstreeks twaalf uur moest er gegeten worden en 
dit keer was dat bij een groot benzinestation. En 
waar Peter al drie dagen over zeurde, gebeurde nu; 
eindelijk aten we Bratwurst mit Kartoffeln. Met een 
volle maag ging de rit weer verder. Via een omweg, 
omdat we weer eens bij een weg uitkwamen die 
overging in een autoweg, kwamen we aan in Loburg. 
Het was een oud, lelijk en armoedig plaatsje met 
slechts één hotel, wat nog gesloten was ook. Gelukkig 
was er wel een pension, een klein huisje midden 
tussen kippen, duiven, ooievaars en reeën. “’t Moet 
maar”, dachten we en achteraf bleek het eigenlijk 
heel leuk. Nadat we ons hadden opgefrist, vertrokken 
we naar het centrum maar hier in Loburg was het op 
maandag geen wasdag maar een rustdag. Enkel de 
afhaalpizzabakker was open, waar we aan een ietwat 
smerig tafeltje wel een pizza konden eten die we 
wegspoelden met enkele halve liters. Eenmaal terug 
bij ons huisje was het nog altijd 24 graden en hebben 
we nog tot de klok van tien buiten tussen de dieren 
gezeten. 
Die dag hadden we er 137km op zitten.

Bij Berlijn werden de oogjes wel even 
nat
De vrouw des huizes bracht het ontbijt. ’t Bestond uit 
verse eieren, broodjes en koffie. Daarna gingen we 
op weg richting Potsdam. Het weer was deze dag iets 
minder lekker want we hadden volop regen en wind. 
Die laatste, de wind, zat ons gelukkig mee waardoor 
we hoge snelheden haalden. Om een uur of elf werd 
het droog en brak een flauw zonnetje door die de rest 
van de dag bleef schijnen. De rit ging voorspoedig en 
rond het middaguur zaten we aan een lekkere steak. 
We arriveerden vroeg in Potsdam om de stad te 
bekijken en een hotel te zoeken. Omdat de prijs voor 
een overnachting er naar onze mening aan de hoge 
kant was - we wilden het wel leuk houden – reden 
we door naar Berlijn. En daar, bij het bord ‘Berlijn’, 
werden de oogjes wel even nat. Dat kwam vast 
omdat we vermoeid waren. Dat we dachten dat we 
al bijna bij ons hotel waren, hadden we mooi mis 
want we moesten nog zeker 18km trappen voordat 
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we bij Hotel Berolina zouden arriveren. Hotel Berolina 
kenden we van twee jaar eerder. 
Hoewel we er eigenlijk vanaf de woensdag 
gereserveerd hadden, konden we er nu ook 
al terecht. Na het douchen zijn we naar ‘onze 
stamkroeg’ de Hippodrom gegaan om te eten en een 
pintje te drinken.

Onze fietsrit zat erop
De teller stond nu op een totaal van 870 gereden 
kilometers, van huis tot aan Hotel Berolina in Berlijn. 
Ik moet bekennen dat ik aan Peter geen beter maatje 
had kunnen hebben. Het was altijd van “Kom op!” en 
“Rob, je kan het!”. En qua weer zat het ons ontzettend 
mee want zowel de temperatuur als de windrichting 
was gunstig. Als we dat geluk niet hadden gehad, had 
het nòg zwaarder geweest dan dat het al was. Verder 
is er per dag per man 5 liter water gedronken plus 
‘s avonds nog enkele pilsjes. Ook hebben we flinke 
maaltijden weggewerkt en vele liga’s en mueslirepen 
en toch ben ik 5kg afgevallen. 

Eindelijk lekker uitslapen
Op woensdag 24 september konden we eindelijk 
lekker uitslapen en rustig ontbijten. Het was lekker 
weer; zo’n 19 graden met een zonnetje. We zijn lekker 
gaan wandelen naar de welbekende Kurfurstendamm 
en maakten een rondrit door Berlijn met de citybus. 
De spierpijn werd met het uur minder en de goede 
hoop voor zondag groeide.

Een ontmoeting met een beroemdheid
Donderdag 25 september was weer zo’n stralende 
dag. Na het lichte ontbijt zijn we voor het eerst een 
ontspannen stukje gaan hardlopen door een prachtig 
park. Dat hardlopen viel niet tegen waardoor de hoop 
voor de zondag verder groeide. Daarna hadden we 
een terrasje gepakt en was het wachten op de rest 
van de groep.
Wachtend op het terras raakten we in gesprek met 
wat achteraf een beroemdheid bleek te zijn: Oscar 
van den Boogaard, een schrijver die in Berlijn woonde 
en een prijs van 60.000 euro van de deelstaat Berlijn 
had ontvangen om een jaar hier gratis te wonen. 
Hij bood ons zijn laatste geschreven boek aan; 
“Heerlijkheid van Julia”. Heel leuk.
Tegen zessen kwamen de eersten van de groep 
binnendruppelen en werd er ook direct een flink 
pilsje gedronken op een van de twee kamers (met 
elk 5 bedden). Om acht uur was de groep, op twee 
personen na, compleet en gingen we naar een Balkan 
restaurant, wat ons nog bekend was van een eerder 
bezoek. Vervolgens gingen we voor een afzakkertje 

naar de Hippodrom en lagen we om half 
twee op bed.

Vrijdag was de volledige groep 
compleet
Op vrijdag 26 september, opnieuw een stralende dag, 
vervolgden we na een goed ontbijt onze citytrip. Met 
de trein, metro en benenwagen gingen we naar Check 
Point Charlie om het museum te bekijken. ’s Middags 
hielden we ons gemak en deden sommigen een dutje 
om tegen de avond met de groep de startnummers 
op te halen en de sportbeurs te bezoeken, waar direct 
wat inkopen werden gedaan.
Inmiddels waren Wies en Ron ook gearriveerd 
waardoor de groep, lopers en supporters, nu echt 
compleet was. Met z’n allen hebben we bij een 
Argentijns steakhouse gegeten en een afzakkertje 
gehaald.

Fruhstucklauf
Op zaterdag 27 september deed een aantal van de 
groep mee aan de welbekende Fruhstuklauf van 
7km. Ik had daar geen zin in want wilde m’n rust 
nemen voor ‘de grote dag van morgen’, ook al voelde 
ik me heel goed en had ik totaal geen spierpijn 
meer. Ik wilde elk risico vermijden want ik wist 
niet wat de uitwerking van die 6 dagen fietsen zou 
zijn. Peter ging wel een stukje hardlopen met wat 
tempoversnellingen wat achteraf goed bleek uit te 
pakken.
Toen de groep weer bij elkaar was, gingen we 
gezamenlijk aan de koffie met apfelstrudel en 
maakten we ‘s middags een rondvaart. Rond de klok 
van half acht aten we een heerlijke pastamaaltijd bij 
de Hippodrom, waarna we vroeg naar bed gingen. 
Hoewel… Dat ‘voorgenomen vroeg’ werd vanwege 
heel wat bier ‘flink laat’, gevolgd door een lichte kater 
de volgende morgen.

De grote dag
Op zondag 28 september zaten we om zes uur ‘s 
ochtends al aan het ontbijt. Daarna konden we nog 
even rusten, enkele keren naar de wc (de spanning 
liep op) en vertrokken we om acht uur te voet naar 
de start die op ongeveer 2km afstand zou zijn. Dat 
dachten we. In werkelijkheid bleek het een stuk 
verder. Het was nog maar tien minuten voor het 
startschot zou klinken en toen moesten we nog 1,5km 
lopen. De paniek sloeg toe. Toen we onze tasjes nog 
moesten inleveren, hoorden we het startschot al. 
Gelukkig deden er 37.000 lopers mee en konden we 
ruim na 0900 uur nog ‘gewoon’ aansluiten voor de 
startlijn.

Mijn langzaamste, m’n zwaarste maar 
wel mijn mooiste marathon!
Aan het begin kon ik niet in m’n ritme komen. Dat 
kwam voornamelijk door de vele (snel)wandelaars. 
Al na 10 km moest ik een (vol) Dixi-toilet bezoeken 
en na 16 km kreeg ik ineens vreselijke spierpijn. Ik 
ging steeds langzamer en wandelde ook zo af en 
toe. Uiteindelijk kwam ik met natte ogen (halfdood) 
binnen in 4.56.30. Het was mijn langzaamste, m’n 
zwaarste maar wel mijn mooiste marathon!
Het publiek in Berlijn was super enthousiast. Je werd 
werkelijk vooruit gebruld en overal was er muziek. De 
sfeer was fantastisch. We werden op vele punten in 
de stad toegejuicht door Martine, Connie, Wies, Ron 
en Ed, die ik daarvoor niet vaak genoeg kan bedanken 
want ik had dat echt nodig.
Bij de finish kwam ik rest van groep tegen. Alie was 
de snelste in 4.19.58 en toen m’n fietsmaatje Peter 
in 4.27.14… Grote klasse! Mike en Bert finishten 
op 4.31.27. Arie, die vanwege blessures weinig had 
getraind, finishte in 4.44.46, samen met Rinie die last 
van zijn heup had. Trots ben ik op Lydia, die in 4.51.14 
over de finish kwam. Ad, die ook geblesseerd was 
geweest, liep ‘m in een tijd van 4.52 51 en als laatste 
zette Hans een tijd neer van 5.02.53, die vanwege 

blessures al 6 weken niet meer had getraind en net 
terug was van vakantie. 
Na afloop, terug naar het hotel, pakten we mooi de 
trein. Na het opfrissen en een poosje rusten zaten 
we om half acht weer in het Balkan restaurant. De 
meesten van ons zaten onder het eten werkelijk af te 
branden en ik al helemaal. Gauw naar bed dus. 
De volgende morgen vertrokken we om negen uur 
met de auto naar huis waar we, na veel files, om half 
zeven ‘s avonds aan kwamen. 

Fietsen? Dàt nooit meer!
Ik kijk terug op een zeer gelaagde reis, zeker op de 
fiets met een zeer goed fietsmaatje en ook in Berlijn 
met een zeer gezellige marathongroep. Onder het 
schrijven ben ik al met de volgende marathon bezig 
maar fietsen… dat - geloof ik - nooit meer!
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Ingezonden door Rob Lems

Helaas – voor sommigen - is er geen Lenteloop dat 
jaar. Op zondag 22 mei 2005 is het de dag van de 
Marathon van Praag. Dat maakt dus een hoop goed! 

Met 17 man zijn we op de voorafgaande donderdag 
vertrokken. Er gingen er 8 met het vliegtuig, te weten 
Rob & Frida Lems, Arie & Connie Mol, Ed & Lydia van 
Kriekingen, Bert van Leeuwen en Ron Janssen. Met 
de trein gingen er 5, te weten Peter Louwerens, Daan 
Gorlitz, Ad van de Biggelaar, Hans van de Kop en 
Martine Jansen. En de familie Van Harmelen reisde 
met z’n vieren met de auto.

Eenmaal allemaal gesetteld in een klein pension 
aan de rand van het centrum, op 400 meter van de 
start / finish, verkenden we ’s avonds Praag. En dan 
vooral de terrassen nadat we met z’n allen een lekker 
etentje achter de rug hadden.

Marathonexpo en toeristische uitjes
Vrijdag en zaterdag werden gevuld met een bezoek 
aan marathonexpo. Ook bekeken we diverse 
stadsdelen. Zo ging de een naar het Prehistorisch 
Museum en de ander naar de ‘Prague Castle’, de 
bekende Karelsbrug met de vele kunstenaars, en er 
gingen er zelfs ook naar het 40 km verderop gelegen 
voormalige concentratiekamp Theresienburg. 
Uiteraard werden er ’s avonds op ‘Old Town Square’ 
verhalen verteld die met het kwartier groter werden! 

Wat hadden we het zwaar
Op zondag, de marathondag, stond er geen wind 
en was het 27ºC. Het eerste stuk van het parcours 
liep met een paar lussen door het centrum met 
veel kasseien, trambanen en stoepen. Daarna werd 
koers gemaakt naar de rivierzijde waar eerst een 
korte Noordelijke lus werd gemaakt en daarna een 
Zuidelijke lus van zo’n 18 kilometer. In deze behoorlijk 
saaie lus, waar geen schaduwplekje te vinden was, 
liep je langs een autoweg. Het was er een komen en 
gaan van ambulances voor mensen die uitgedroogd 
waren door het weer. Wat hadden we het zwaar. 
Mike van Harmelen heeft, gelukkig zonder hulp van 
de broederdienst, helaas op kilometer 16 op moeten 
geven. Hans van de Kop was de enige die nog onder 
deze bizarre omstandigheden onder de 4 uur kon 
blijven. 

De verzorging onderweg was zeer goed, alleen 
bepaalde afzettingen konden wel beter. Want Bert, 
en velen met hem, kwam na kilometer 39 ineens 
al aan bij de finish. Dat was een foutje van het 
parcourscomité. Bert heeft het reststuk nog wel 
gelopen, hij is teruggegaan naar de plaats waar het 
misging en alsnog de lus gemaakt. Klasse!!

Uitslagen
Hans van de Kop 3.57 uur
Daan Gorlitz  4.13 uur
Arie Mol  4.40 uur
Bert van Leeuwen 4.46 uur
Rob Lems  5.11 uur
Peter Louwerens 5.11 uur
Lydia van Kriekingen 5.16 uur
Ron Janssen  5.45 uur

Geweldig, zo’n weekend!
De rest van de dag hebben we met z’n allen gevierd 
en afgesloten met een welverdiend etentje. Op 
maandag zijn we allen weer terug naar huis gekeerd. 
“Wat wordt de volgende buitenlandse trip” was het 
gesprek van de dag…Geweldig zo’n weekend!

PRAGUE INTERNATIONAL MARATHON
22 MEI 2005

PORTRET VAN NICO 
VAN DEN ADEL
Geboren: 21-08-1944     
Overleden: 08-03-2015
Getrouwd met Coby. 
Zij kregen 2 kinderen: Ilonka en Richold

Hij is mede-oprichter van arsv Papendrecht in 
1980, tevens was hij eerste voorzitter. Naast dit 
voorzitterschap bekleedde hij meerdere andere 
functies, zoals jurylid, wedstrijdorganisator, 
wedstrijdleider, trainer en organisator van 
loopgroepen. Natuurlijk hoorde zelf hardlopen er 
ook bij. Regelmatig was hij te vinden bij regionale 
prestatielopen en wedstrijden. Ook is hij finisher van 
de Rotterdam Marathon in 1993 met een tijd van 3u 
32 min. Een prima tijd voor iemand zijn leeftijd.  
In zijn werkzame leven was hij technische tekenaar 
bij Fokker Papendrecht en moest met enige 
regelmaat naar andere vliegtuigbouwers in Europa 
en Amerika. Zijn hobby’s waren: fotograferen, 
hardlopen, tekenen, vakantie vieren.
Tot het laatst is hij actief gebleven bij de vereniging 
tot kanker een einde maakte aan zijn leven. Zijn 
laatste groep had een credo voor hem: “Nico fluit en 
wij lopen”.

Nico van de Adel (midden)38



Traditionele loopgroep start voor achtste maal

Vijftien weken trainen
voor Lenteloop van 

DAPENDRECHT - Aan de goede voornemens zelf
ligt het meestal niet, het is de uitvoering waar hetvaak aan schort. Stoppen met roken, afvallen en

meer sporten; het is makkelijk praten met een oliebolin de ene en een glas champagne in de andere hand.In de praktijk komt er meestal niets van terecht. Ge-lukkig helpt Atletiek & Recreatie Sport Vereniging(ARSV) uit Papendrecht elk jaar een handje door eenloopgroep te starten.

Ook dit jaar gaat deze inmid-
dels traditionele -loopgroep
weer van start, voor de achtste
maal alweer. Aan het concept is
niets veranderd. De atletiek-
vereniging richt zich op mensen
die zelden of nooit iets aan
sport doen. In vijftien weken
worden de deelnemers klaarge-
stoomd voor de acht kilometer
lange Lenteloop van de ARSV.

Onder deskundige begelei-
ding - de ARSV heeft twintig
mensen klaarstaan - werken de
deelnemers aan hun conditie.

-6

De ervaring leert dat de lopers
variëren in leeftijd van achttien
tot 65 jaar. „Afgezien van het
feit dat het natuurlijk gewoon
gezond is, is het ook heel erg ge-
zellig. Iedereen werkt tenslotte
naar het zelfde doel toe; de Len-
teloop."

Dat zegt Ruud van Schoonho-
ven, coôrdinator van de loop-
groep. „Het is de bedoeling dat
je na vijftien weken een basis-
conditie hebt opgebouwd waar-
mee je ongeveer drie kwartier
onafgebroken kunt lopen. Na-

tuurlijk vallen er links en
rechts wat mensen af, maar de
meesten halen de Lenteloop en
worden vervolgens lid van onze
vereniging. Vorig jaar waren
dat er dertig."

Enthousiast
In 1992 begonnen met een

kleine dertig deelnemers, is de
loopgroep anno 1998 uitge-
groeid tot ruim honderd lopers,
die volgens Van Schoonhoven
na afloop stuk voor stuk en-
thousiast zijn. „We hebben elk
jaar bijvoorbeeld een aantal de-
zelfde deelnemers. Dat zijn
mensen die 's zomers een ande-
re sport beoefenen en in de win-
ter hun conditie op peil willen
houden."

De eerste bijeenkomst is ge-
pland op zalerdag 23 januari,
in het clubgebouw van de
ARSV op Sportpark Oostpol-
der, naast PKC. „Die dag wordt
er nog niet gelopen, maar wordt
het een en ander verteld over
de groep. Welk schoeisel men-
sen moeten aanschaffen bij-
voorbeeld, want dat is natuur-
lijk het belangrijkste bij lopen.
Ze kunnen een stukje proeflo-
pen, want Sportcentrum Dor-
drecht is aanwezig met schoei-
sel. Daarnaast komt Mariëlle
van de Merwe van Fitpoint iets
vertellen over blessurepreven-
tie. De week daarop gaan we
pas lopen. "

De leiding h)estaat voor ne-
gentig procent uit mensen die
vorige jaren deel hebben uitge-
maakt van de loopgroep. „Die
weten dus wat het is als je ei-
genlijk nog nooit iets op sportief
gebied gedaan hebt en kunnen
zich daardoor verplaatsen in de
deelnemers."

Doorstromen
De bedoeling is om mensen

enthousiast te maken voor de
atletiekvereniging, maar het
blijkt elk jaar weer dat een aan-
tal mensen het niet kan bijhou-
den. „We hebben een opbou-

ARSV
wend schema. Elke week lopen
we een stukje verder. Toch val-
len er mensen af. Speciaal
daarvoor hebben we een trim-
groep in het leven geroepen.

Die bestaat uit elke week een
uurtje bewegen. Je conditie
wordt er niet echt beter van,
maar je bent toch lekker bezig. "
Maar ook mensen die het wèl
volhouden, kunnen aansluiten
bij andere groepen van de club.
„We hebben een prima door-
stroming binnen de vereni-
ging."

De conditietrainingen vinden
voor het grootste gedeelte op de
weg plaats, omdat de club niet
over een volledige atletiekbaan
beschikt. Maar daar wordt aan
gewerkt, er is een accommoda-
tieplarv opgesteld t dat ; onder
meer voorziet in een nieuw
clubhuis en een kunststof atle-
tiekbaan, waar alle vormen van
atletiek uitgeoefend kunnen
worden. Nu is dat nog niet het
geval, waardoor de club zich
voornamelijk richt op lopen.
„Het plan is behoorlijk ambiti-
eus, maar dat is niet zo één,
twee, drie gerealiseerd. We
hebben onder meer met de ge-
meente en Rijkswaterstaat te
maken, maar de club is in ieder
geval bezig om de faciliteiten te
verbeteren."

Vooralsnog moet deze loop-
groep het nog doen in de huidi-
ge situatie. Dat gaat al jaren
uitstekend, dus waarom zou
dat dit jaar anders zijn? De in-
formatiebijeenkomst begint za-
terdag 23 januari om 10.30 uur.
De trainingen nemen per keer
ongeveer anderhalf uur in be-
slag en voor kinderopvang
wordt gezorgd. Dus terwijl pa
en ma het luie zweet eruit ren-
nen worden hun kinderen in
het clubgebouw bezig gehou-
den. De kosten zijn te verwaar-
lozen; zestig gulden voor vijf_
tien weken, inclusief een T_
shirt en inschrijving voor de
Lenteloop op 8 mei 1999.

Voor meer informatie en in-schrijvingen: Wim Zwart
(6413015), Ruud van Schoonho_
ven (6916140) of Berend Bak_ker (6153928).

De Drechtstreek

Loopproiect moet mensen
meer in beweging brengen
STREEK - De atletiekvereni-
gingen uit Papendrecht en
Sliedrecht houden, gedre-
ven door het succes van
voorgaande iaren in Pa-
pendrecht, een gezamenliik
loopgroepproiect voor be-
ginnende lopers. Vooruitlo-
pend op een mogeliike fu-
sie hebben ARSV Papend-
recht en Atletiek Vereniging
Sliedrecht de handen ineen

eslagen en de deskundige
?rachten gebundeld om
ook in het komende iaar
weer een loopproiect te
houden.

Wii willen mensen in de leeftijd
van 16 jaar tot in de 80 in bewe-
ging krijgen, voor zover zii niet
sportief actief zijn, zegt Ruud van
Schoonhoven een van de organi-
satoren van het loopproiect. „We
zijn tien jaar geleden gestart met
30 beginners.
Deze keer hopen we met over de
honderd enthousiaste beginnen-
de lopers het project af te werken.
Dat is een verwachting die naar
mijn idee ook gerealisserd kan
worden, omdat lopen mode is, en
ook omdat we het proiect voor
het eerst samen met Sliedrecht or-
ganiseren."
Beginnende lopers kunnen in een
uitgekiend en verantwoord trai-
ningsprogramma gedurende 1 5
weken deelnemen aan het loop
project.
Deelname stelt hun in staat om
aan het eind van de periode de
Lenteloop mee te lopen. Dat is
een prestatieloop over acht kilo-
meter die plaatsvindt op 12 mei.
Ook kunnen zii op 26 mei mee-
doen aan de Merwedeloop, een
prestatieloop over tien kilometer
in Hardinxveld-Giessendam, die

Jong en oud kan deelnemen aan het loopproiect dat de beide atletiekverenigingen volgend jaar hou-
den. Vorig jaar waren er 90 deelnemers.

Atletiekvereniging Sliedrecht iaar-
liiks organiseert.Op 20 januari is
er om 10.00 uur in het clubge-
bouw van ARSV Papendrecht in
sportpark de Oostpolder een in-
troductiebiieenkomst. Daar geven
Albert Minties van het Dordtse
CheckPoint en Kees Jorissen van
Sportcentrum Dordrecht voorlich-
ting aan belangstellenden. De na-
druk ligt dan vooral op advisering
van deugdelijk sportschoeisel.

Tiainingen
De trainingen voor het loopgroep-
project vinden steeds plaats op
zaterdagmorgen. De eerste is za-

terdag 27 •anuari om 10.00 uur.
Aan elke looptraining gaat een
uitgebreide warming-up vooraf.
Vervolgens gaan de deelnemers
in groepen onder leiding van er-
varen lopers aan de slag. Om
daarna de training nog b,vee
maal te herhalen, krijgen de lo-
pers een zogenaamd huiswerk-
schema mee. Voor kinderen tot
10 jaar is er tiidens de trainings-
ochtenden opvang.
De trainers Nico van den Andel
en Harm Kuipers, respectievelijk
van Papendrecht en Sliedrecht,
passen voor elke groep het trai-
ningsschema aan aan het niveau

Archieffoto Etienne Busink

van die groep. De groepen wor-
den begeleid door een aantal vrii-
williggers en twee coòrdinatoren
die geschoold ziin door de Atle-
tiekunie.
Op 19 mei wordt na een lichte
training het loopdiploma uitge
reikt. Na het proiect is het moge-
lijk om lid te worden van een van
beide verenigingen om het opge-
bouwde loopvermogen verder uit
te bouwen.
Voor meer informatie kunnen be-
langstellenden contact opnemen
met Ruud van Schoonhoven, 078-
6916140 of met Willem Zwart,
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Wedstrijd Organisatie Commissie

Wedstrijdkalender 2022

Datum  Wedstrijd/Evenement   Baan of Weg Organisatie

15 oktober 2022  Papendrecht Cirkel Loop  Weg  WOC 

5 november 2022 20e AV Passaat Cross   Weg  WOC 

31 december 2022 Oudejaarsloop    Weg  Trainers

    

25 maart 2023  Openingswedstrijd baanseizoen Baan  WOC 
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Onze redactie is voor een groot gedeelte van de 
kopij afhankelijk van wat onze leden aanleveren. 
We willen het liefst dat alle facetten van de 
atletiek bij Passaat belicht worden en dat er veel 
informatie over de avonturen en/of prestaties 
van onze leden, groot of klein, oud of jong 
en getalenteerd of iets minder getalenteerd 
gedeeld kunnen worden. Toch lukt het niet altijd 
om dit voor elkaar te krijgen. Daarom nogmaals 
de oproep om stukjes in te zenden. Je hoeft 
geen goede schrijver te zijn om dit te doen want 
we maken er voordat het geplaatst wordt altijd 
een goed leesbaar stukje van.

Gerard van der Graaf, oud-voorzitter van 
Sliedrecht Sport ‘56 viel het ook op dat bepaalde 
zaken onderbelicht zijn, daarom stuurde hij ons 
een mail die we graag met jullie willen delen.  

“Geachte redactie, 
Hierbij zend ik u een bijdrage voor uw clubblad. 
Het is geenszins mijn bedoeling kritiek te 
leveren. Echter het verschil tussen toen en nu 
frappeerde mij zeer. Vandaar dit stukje. 

OPMERKELIJK 
Onlangs, bij een bezoek aan uw prachtige 
atletiekaccommodatie, overhandigde 
uw voorzitter mij een aantal “oude” fraai 
uitgevoerde clubbladen van uw vereniging. Ik 
heb die met veel interesse doorgekeken. 

Wat ik daarbij zeer opmerkelijk vond is 
dat ik nergens verslagen tegenkwam van 
Passaatleden op de sintelbaan. Geen letter over 
springprestaties (hoog en ver) en werpprestaties 
(kogel, discus en speer). Ik mag toch aannemen 
dat er leden van uw vereniging op deze 
onderdelen actief zijn. Doch de berichtgeving in 
uw blad handelde vrijwel uitsluitend over lange 
afstand lopen. 

Mijn herinneringen aan de actieve atletieksport 
dateren van zestig jaar geleden, toen ik lid 
was van Sliedrecht Sport ‘56. Ik herinner me 
uit die tijd de felle strijd die er werd geleverd 

op de technische nummers. Men vond het 
een grote eer zijn naam vermeld te zien op 
de clubrecordlijst; daar werd verbitterd om 
gestreden. 

Er zal in de loop van de jaren wel het nodige 
veranderd zijn, maar ik heb het toch als zeer 
opmerkelijk ervaren dat ik in uw cluborgaan 
geen woord ben tegengekomen over de 
prestaties van uw leden op de atletiekbaan. 

Gerard van de Graaf (86) 
Oud-voorzitter Sliedrecht Sport ‘56”

ARSV PAPENDRECHT 40 JAAR GELEDEN 

Geen korfbal of voetbal voor de 
kinderen maar atletiek!  
Voor mij begon de kennismaking met de vereniging 
via mijn kinderen Jeanine en Jorden. Zij werden 
- gestimuleerd door hun ouders om eens wat 
anders te gaan doen - aangemeld bij de kersverse 
atletiekvereniging in Papendrecht. Dat kon bij de 
initiatiefnemers Nico van den Adel en Bert van Opstal.  

Wat anders, ja dàt was atletiek voor Papendrecht. 
Atletiek: de moeder van de sporten! Gelukkig had 
men in Papendrecht niet op moeder gewacht want 
het sportleven was al rijk ontwikkeld. Geen korfbal of 
voetbal voor de kinderen maar atletiek!  

Niet alleen voor de kinderen, ook wij 
als ouders rolden erin 
Het werd niet alleen een vereniging voor de kinderen. 
Op heel natuurlijke wijze rolden wij als ouders erin: 
brengen en halen en even blijven kijken, mee gaan 
naar wedstrijden, jureren en last but not least zèlf de 
spikes aantrekken.  

Een nieuwe sportbeoefening en al snel een 
bestuursfunctie lagen op mijn pad, zoals het 
wedstrijdsecretariaat en het clubblad. Er waren in het 
bestuur meer ouders die vanuit hun enthousiasme 
voor kind en sport meededen. Ik noem daarbij 
Jeanine Terlouw en Fieke v/d Kooy. Wij vormden het 
dagelijks bestuur en deden tal van huishoudelijke 
taken, zonder veel verstand van atletiek te hebben. 
Dat kwam later wel.  

Onze vereniging was aangesloten bij de NCAB, de 
Nederlandse Christelijke Atletiek Bond. Dat was van 
belang omdat Energie in Barendrecht er ook lid van 
was en vanuit onderlinge contacten, zeker voor mij, 
als een model atletiekvereniging werkte. Belangrijk 
in dit proces werd Alex Halter, onze looptrainer, 
ook in Barendrecht werkzaam. Het leverde ons 
veel vruchtbare contacten op en vooral veel kennis 
rondom het populair wordende loopgebeuren. Een 
voorbeeld hiervan was een avond met Jos Hermens 
over looptraining en dergelijke.  

Laten zien dat je er bent 
Naast het bestuur was de groep rond de Lenteloop 
zeer actief en waren we via wedstrijden en 
prestatielopen duidelijk aanwezig. Dat was in die 
periode een belangrijk uitgangspunt: laten zien dat 
je er bent. Mensen aan je verbinden via de sport 

en zo een plaats verwerven in het sportleven van 
Papendrecht.  

Met die lopers was het gemakkelijk: de openbare 
weg was hun oefenterrein. Voor de jeugd binnen 
de vereniging was het problematischer. Na veel 
omzwervingen was het oude veld met toebehoren 
van PKC aan het Slobbengors een voorlopig eindpunt. 
Hier werd al atletiek bedreven vanuit kennis van 
zaken onder leiding van Ali en Tinus de Rover. 
Vanuit mijn herinnering was dit een mooie fase 
in de ontwikkeling van de vereniging: tijdens de 
competitiewedstrijden ontdekken wat atletiek is en 
daar tijdens de training mee verder gaan.  

 Jorden ging uiteindelijk toch korfballen. Jeanine loopt 
nog steeds en ik…  
Ik bleef ook nog even doorlopen.

Door

Henk van de Riet

OPROEP VAN EEN OUD-VOORZITTER 
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“Papendrecht geen atletiekvereniging? Dat kan toch 
veranderen?”, zeiden Bert van Opstal en ik vele jaren 
geleden tegen elkaar. We stonden langs één van de 
velden van v.v. Papendrecht op het Slobbengors en 
filosofeerden honderd uit over sporten waar we zelf 
van hielden. Bert: “Ik ben zelf een atleet en loop 
iedere dag een aantal kilometers om m’n conditie op 
peil te houden. Ook doe ik wel eens mee met een 
halve marathon of andere wedstrijden”. Ik antwoord-
de bescheiden: ‘k Heb meegeholpen om de recre-
atieafdeling van PKC mee op te zetten, heb vroeger 
gymnastiekles gegeven en werk sinds onze komst 
vanuit Friesland naar Papendrecht bij de Nederland-
se Christelijke Sport Unie en ik houd van voetbal en 
eigenlijk wel van alle sporten”. En zo is het gekomen! 
We spraken af hoe we zouden willen beginnen. Er 
werd uiteindelijk gekozen voor een recreatieve atle-
tiekmiddag met een spelcircuit achter De Willem. En 
intussen zouden we de interesse van andere atletie-
kliefhebbers meten.  
 
Enthousiast begonnen we aan de start van wat later 
de Atletiek- en Recreatievereniging Papendrecht is 
gaan heten. En direct was er al een bezige bij, in de 
persoon van Nico van den Adel, die zijn medewerking 
toezegde om bestuurlijk wel wat te willen doen en te 
helpen bij het oprichten van de club. Ook zijn vrouw 
Coby deed al snel mee bij activiteitendagen.  
  
Kennismaken en aansluiting zoeken 
Het accent lag in die eerste periode op kennismaken 
met atletieksport en daar hielp een recreatieteam 
van de Nederlandse Christelijke Atletiek Bond de 
nieuwe club stevig bij. We waren er blij mee want in 
het begin heb je nog niet zo veel vrijwilligers. De kring 
van betrokken ouders van deelnemende kinderen 
werd door het enthousiasme van de organisatoren 
snel groter. Al snel werden er besluiten genomen om 
bij de Gemeente, lees de ambtenaar Sportzaken, een 
oefenterrein te vragen in de wijk Westpolder. Ook 
werd besloten statuten op te stellen en aansluiting te 
zoeken bij de Nederlandse Christelijke Atletiek Bond 
en de Koninklijke Atletiek Unie.  
  
Met respect voor ieders keuze 
Interessant was de discussie over de vraag of het een 
zaterdagvereniging moest worden of een zaterdag/
zondagvereniging. Eén belangrijk argument bleek uit-
eindelijk doorslaggevend te zijn, nl. dat de vereniging 

open moest staan voor volwassenen en kinderen met 
alle denkbare levensopvattingen en dat sportbeoefe-
ning op beide dagen geen bezwaar zou hoeven op te 
leveren zo lang een ieder gerespecteerd zou worden 
in zijn/haar keuze. Mijns inziens een wijze keuze ge-
baseerd op een sterk argument.  
  
Ook de keuze om te kiezen voor de naam ARSV 
Papendrecht werd alom gerespecteerd en gewaar-
deerd. In de vereniging moest het gaan om de atle-
tiekwedstrijdsport maar ook om de recreatieve kant 
van sport. Uiteraard moet het bij de club gaan om het 
willen winnen van elkaar, maar ook om ‘het meedoen 
om andere redenen, zoals de eigen gezondheid en 
het sociale aspect van sport’.   
  
Hulde aan al die vrijwillige 
doorzetters  
In de jaren die na de startfase volgden, werden boei-
ende wedstrijden bijgewoond zoals de Nederlandse 
Club kampioenschappen van de NCAB. Grote aan-
tallen leden van ARSV togen met de bus naar Ede en 
andere plaatsen. Individuele atleten wisten de wed-
strijden van de KNAU ook al snel te vinden.   
Als je je realiseert, dat het allemaal is begonnen met 
een atletiekspelcircuit achter De Willem, dan besef 
je het belang van zo’n mooie vereniging, waar zoveel 
mensen energie in stoppen en welke grote betekenis 
de vereniging heeft gekregen. Hulde aan al die vrij-
willige doorzetters, die het stokje door de jaren heen 
overnamen.  

Dus gewoon met enthousiasme doorgaan! Bert van 
Opstal en ik blijven ervan genieten.  

Johannes van der Veen  
mede-oprichter van ARSV Papendrecht 

Persoonlijk en deskundig 
fi nancieel advies 

voor elke levensfase

wonen • leven • verzekeren

Erasmusplein 2G  3351 GG  Papendrecht   T 078 615 96 05  info@drechtstedenhypotheken.nl  

www.hypotheek-drechtsteden.nl

ENTHOUSIASME WINT HET ALTIJD!  
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• Verhuizingen binnen Europa
• Voor particulier en bedrijf
• Pianovervoer  •   Gratis verzekerd
• Verwarmde/beveiligde opslag
• Bejaarden– en kamerverhuizingen
• Verhuur: verhuisdozen, -dekens en 
hondjes
 

Rivierdijk 823
3371 EN Hardinxveld-Giessendam

0184-612147
www.dendikkenverhuizingen.nl

Bestuur

Voorzitter: 
John Peter Kuntz 
voorzitter@avpassaat.nl     

Secretaris: 
Chris Boutsma
secretaris@avpassaat.nl    

Penningmeester:
Cilia Visscher 
penningmeester@avpassaat.nl     

Jeugdbestuur: Vacant
 

Ledenadministratie: 

Jeanine van de Riet 

ledenadministratie@avpassaat.nl    

Accommodatie: 
Hans de Waard, 078-6155842 

accommodatie@avpassaat.nl    

Vertrouwenspersoon:

Carolien Scheermeijer, 

06-10071565
vertrouwenspersoon@avpassaat.nl   

Wedstrijdsecretariaat uit: 

Arjan Korteland, 078-6410355 

uitwedstrijden@avpassaat.nl     

Wedstrijdsecretariaat thuis:

Els Verberkmoes, 078-6150417 

inschrijven@avpassaat.nl

Contact 

Postadres: 
AV Passaat 
Postbus 1278 
3350 CG Papendrecht   

Bezoekadres/atletiekbaan:
Andoornlaan 38 
3356 LC Papendrecht   
   

Telefoon clubgebouw: 
078-6152172  of
06-28090646

Website: www.avpassaat.nl   
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