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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
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Piet van den Bos
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Sylvia Konings, Daniëlle Bertrand,
Jan Clarisse.
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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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De jeugd heeft de toekomst 
Op maandag en woensdagavond is er altijd volop 
activiteit op en rond de baan bij Passaat. Echt heel 
leuk om te zien hoe er dan met ontzettend veel 
enthousiasme wordt gesport. Flinke groepen met 
pupillen en junioren zijn dan aan de slag met alle 
verschillende atletiekonderdelen. Een bruisend geheel!  
Onder leiding van een groep met kundige trainers 
en met aandacht voor elk individu worden de fijne 
kneepjes van de atletiek bijgebracht en wordt ieder op 
zijn of haar niveau begeleid.

Het is fijn om te zien dat er steeds aanwas is van 
nieuwe, jonge leden. Maar ook heel mooi om te zien 
dat ook al op jonge leeftijd er zoveel jeugdleden een 
taak als trainer op zich willen nemen! En het heeft 
effect. Er worden mooie resultaten geboekt op sportief 
vlak, maar het belangrijkste is toch wel dat er vooral 
met veel plezier wordt gesport. Ik wil dan ook hierbij 
de trainersgroep eens in het zonnetje zetten. Velen 
van jullie zijn al van jongs af aan zelf als atleet bij 
Passaat begonnen en in de rol van trainer gegroeid. En 
jullie staan er toch maar weer steeds om je kennis en 
ervaring op anderen over te brengen. Bedankt! 

Onze trainerscoördinator René heeft onlangs een 
info-avond georganiseerd en ouders geïnformeerd over 
het reilen en zeilen van de jeugdgroepen. 

Hoe we trainen, waarom en hoe ouders te betrekken. 
Ook investeren we in opleiding van de trainers. 

Qua jeugdleden hebben we gelukkig een flinke groep. 
Maar er kunnen er altijd bij. Nodig dus gerust eens wat 
vrienden, bekenden en klasgenoten uit om eens een 
paar keer mee te doen. Een paar keer meetrainen om 
kennis te maken met de atletiek kan voor niks, dus laat 
ze het gerust eens proberen.

Mooie initiatieven om jeugd met sport kennis te laten 
maken zijn bijvoorbeeld de koningsspelen die op 
onze baan plaatsvonden, of het ‘’daily mile’’ project 
bij diverse scholen waarin ook de baan bij Passaat 
wordt gebruikt om de jeugd eens nader kennis te laten 
maken met atletiek. 

Graag helpen we op deze manier om iedereen al 
op jonge leeftijd kennis te laten maken met sport 
en bewegen enthousiast te maken voor de sport, 
vaardigheden aan te leren en zo een actieve leefstijl te 
ontwikkelen. Gezond voor lijf en leden en goed voor de 
toekomst van onze club.

Met sportieve groet,

John Peter Kuntz
Voorzitter AV Passaat

VAN DE VOORZITTER

tankstation

auto
wasstraat

Rembrandtlaan 1 
Papendrecht

welkom@opelcentrale.com
tel.: 0786919111

VAN DE REDACTIE
Hij ligt weer voor je, ons clubblad
Bij de redactie hebben we goed kunnen merken dat 
er weer meer en meer gesport wordt. In deze editie 
passeert een mix van zowel officieel- als onderling 
georganiseerde activiteiten de revue.
Voor de samenstelling van deze editie druppelde de 
kopij weer spontaner binnen dan voorheen en daar 
zijn we bij de redactie blij mee want alleen op die 
manier kunnen we als club onze gezamenlijke en 
persoonlijke sportbelevenissen en -prestaties delen. 
Precies zoals dat binnen een vereniging bedoeld is. 

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 iets moois van maken, zul je in deze 
editie zien.

Veel leesplezier!
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ELSHOUTLOOP

Elshoutloop, sinds 1575
Na twee jaar corona wordt er weer volop getraind 
bij Passaat. Op dinsdag- en donderdagavond is 
iedereen weer hard aan het werk om de conditie en 
techniek te verbeteren.  Voor de liefhebbers van de 
duurloop heeft groep drie, naast de avondtrainingen, 
een jarenlange traditie om iedere zaterdag een 
lange duurloop te organiseren. Heerlijk iedere 
zaterdagochtend met een groep de polder in en met 
veel plezier kilometers wegtikken. 
Hoe anders was het nog maar een jaar geleden! 
Baantrainingen waren niet meer mogelijk, sporten in 
groepjes van meer dan vier personen waren ook niet 
toegestaan. Hoe houd je dan je team gemotiveerd?

Het ontstaan
Nadat er in 2020 weer enige ruimte was om 
na de strenge lockdown weer buiten de baan 
te lopen, had groep drie al snel een methode 
ontwikkeld om toch te blijven trainen. Binnen de 
coronaregels kon via een vast parcours zelfstandig 
een trainingsparcours worden afgelegd. Zelfs de 
gebruikelijke zaterdagduurloop kwam weer aarzelend 
op gang. Omdat onze routes door de Alblasserwaard 
meestal door Menco van Loon worden voorzien van 
een stukje geschiedenis uit de Alblasserwaard kwam 
al snel het idee om een loop te organiseren met een 
historische achtergrond. In april 2021 kon dan ook 
de eerste Elshoutloop worden georganiseerd. Een 
duurloop van 104.987 voet door de polder.

De historie
Elshout is de historische naam van het dorp 
Kinderdijk. Gelegen aan de Lek en Maas was het altijd 
een belangrijke strategische plaats en er was zelfs 
een schans gevestigd. Een schans is een vestingwerk 
waar men controle had over de rivieren de Maas en 
Lek. In 1575 hadden de Spanjaarden een schans bezet 
aan “den Elshout”. Het was een strijd tussen Alfa en 
Willem van Oranje en in deze spannende periode in 
onze geschiedenis kreeg Willem Janz de opdracht 
een order over te brengen van Hardinxveld naar 
Elsthout. De route die Willem Janz moest afleggen 
in 1575 is zorgvuldig gereconstrueerd. Het blijkt dat 
veel paden in de Alblasserwaard nog onveranderd 
zijn ten opzichte van 1575. Met deze informatie is een 
route gemaakt waarbij gebruikt is gemaakt van deze 
historische informatie. In 2021 werd met succes door 
een aantal teams de route volbracht. 

Elshoutloop, editie 2022
Het succes van 2021 smaakte naar meer en op 26 
maart 2022, met een stralende ochtendzon werd om 
10.00 uur het startsein voor de 2e editie gegeven. 
24 enthousiaste lopers, waaronder een team uit 
Limburg, kwamen aan de start. Het mooie van de 
Elshout loop is dat je zelf kan kiezen hoe de route van 
104.987 voet wilt lopen; alleen, als duo of met een 
grotere groep… Alles is mogelijk. Het gaat om het 
volbrengen van de zware tocht van Willem Janz uit 
1575.

Dat iedereen zelf invulling geeft aan hoe de tocht 
volbracht wordt, is goed te zien bij de eerste 
waterpost op de Donk (zie foto). Team Limburg1 
gaat na 50.000 voet eerst even uitgebreid picknicken 
voordat aan het tweede deel van de loop wordt 
begonnen. 

Een aantal zeer gedreven lopers vloog voorbij en 
begon aan het tweede gedeelte van de tocht. Bij 
Nieuw-Lekkerland zag je de spanning in de teams 
oplopen, de op papier snelste lopers, Daniëlle, Siena, 
Wouter en René kwamen in zicht. Bij het binnenlopen 
van Nieuw-Lekkerland werden de meeste deelnemers 
ingehaald door deze snelle lopers. In de geest van 
Willem Janz begonnen zij aan de laatste etappe. 
Gelukkig stond ook in Nieuw-Lekkerland onze mobiele 
waterpost en na een kleine verfrissing konden ook de 
overige teams beginnen aan de finale. 
Na de finish van de snelste Willem Janz deelneemster 
Siena Peet konden ook de overige deelnemers de 
felbegeerde, door Yvonne van Dijk ontworpen en 
gefabriceerde medaille in ontvangst nemen.

De terugblik
Toen de belevenis bij alle deelnemers nog vers in ‘t 
geheugen lag, is ieder van hen gevraagd in slechts 
enkele woorden uit te drukken wat hij of zij vond van 
deze Elshoutloop. 
Cora: Een klein glaasje mango likeur met een 
heerlijke haverkoek geserveerd in Schotse rok.
Daniëlle: De stralende dag was een cadeautje, de 
Elshoutloop ’n feestje!
Ellen: Relaxte loop door de afwisseling met het 
fietsen, door een prachtig landschap. Voortreffelijke 
lunch! 

Gerben: Historisch!
Ilona: Wind in de haren, manden met proviand, 
zon op de benen en een bubbeltje in de hand. 
Zes sportieve dames op de fiets en te voet, 
PRECIES ZO als de Elshoutloop in onze vrolijke ogen 
zijn moet.
Jan C: Heerlijke passaat(wind) door de 
Alblasserwaard.
Jan: Fantastische verzorging op een historisch 
mooie lentedag! De facilitaire dienst van deze 
Elshoutloop had minstens zo goed boodschappen 
gedaan als de boodschapper Willem Janz in 1575…
Loïs: Dit was de leukste, gezelligste, mooiste loop 
ooit! 
Marco: Ik vond de Elshoutloop schitterend
Margriet: Wat een heerlijke run/bike/run was 
het. Prachtig weer, mooie route, maar bovenal samen 
met een groep toffe hardloopmaatjes. Zo fijn dat ik 
na bijna 7 maanden weer mee kon doen. Ik heb elke 
minuut genoten!
Menco:  104987 voet
René: Het waren 24 fantastische kilometers
Rob: Mijn ervaring - de Elshoutloop was voor mij 
een loop waar ik alleen  prettige herinneringen aan 
beleef met een gezellig stelletje fantastische mensen
Sylvia: Strakblauwe lucht, leuke route, lieve 
loopmaatjes: GENIETEN met hoofdletters 
Truus: Het was een fantastische, zonnige en 
sportieve dag
Wouter: Gezelligheid, samen sportief, vrijwilligers 
en voor iedereen passend! Lopen, fietsen, individueel 
of in een team.
Yvonne: Genoten van deze onderlinge uitdaging 
met een hele gezellige groep loopmaatjes. Goede 
verzorging onderweg ontbrak het niet aan en het 
zonnetje liet ons zelfs stralen (van het zweet)

Op naar de 3e editie!
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Loopgroep Voorjaar 2022! 
Afgelopen januari is de Loopgroep Voorjaar 2022 van 
start gegaan. Weliswaar is dat in een wintermaand 
maar we noemen ons toch de Voorjaarsgroep. Deze 
groep bestaat uit mensen van diverse pluimage die 
allemaal een ding gemeen hebben: ze willen graag 
(weer) het hardlopen oppakken en beter worden 
hierin, of gewoonweg aan hun conditie werken. Ze 
waren het beu om teveel Netflix te kijken en bij de 
zoveelste lege zak chips die werd weggegooid, kwam 
de openbaring: Loopgroep!  

Januari kende een relatief rustige start met 
afwisselend loop- en wandelminuten. Dit beperkte 
zich niet tot de baan want we gingen ook op pad 
door de nieuwe woonwijken in de buurt van de 
atletiekbaan. Vanuit onze ooghoeken konden we 
de mensen in de huiskamer naar hun smartphone 
zien grijpen om de Whatsapp buurtpreventiegroep 
te raadplegen maar we konden ze geruststellen: we 
waren slechts een nieuwe loopgroep! 

De trainingen zijn niet alleen nuttig voor het 
opbouwen van de conditie maar ook de looptechniek 
krijgt voldoende aandacht, zoals het goed afwikkelen 
van de voet en een goede lichaamshouding om zo 
efficiënt mogelijk een parcours af te leggen. 

Together Everyone Achieves More
Inmiddels zijn we bezig aan het vijfde schema 
met als doel op 11 juni a.s. mee te doen aan de 
Nationale Lenteloop. De groep bestaat uit lopers 
met verschillende ambitieniveaus. We zijn niet 
allemaal even snel maar dat maakt niets uit. Het 

gaat erom plezier in het hardlopen te krijgen en 
het groepsproces is een belangrijke basis voor de 
individuele prestaties. We hebben een duidelijke 
afspraak dat de voorsten de achtersten ophalen vlak 
voor of net na het einde van een hardloopsessie. We 
hebben inmiddels de betekenis van het woord team 
goed ondervonden: Together Everyone Achieves 
More. 

Je komt nog ‘ns ergens
Gelukkig beperken de trainingen zich niet tot de 
atletiekbaan maar maken we ook leuke uitstapjes. Zo 
hebben we inmiddels het Alblasserbos ontdekt, de 
Merwelanden in Dordrecht verkend, via  Wijngaarden 
de mooie natuur van de polder doorkruist en 
binnenkort gaan we met de boot naar Alblasserdam 
om daar vandaan terug te lopen naar Papendrecht. 
Met de loopgroep kom je nog eens ergens! 

Deze groep heeft voor de meesten onder ons een 
leuke basis voor een vervolg gelegd. De volgende 
najaarsgroep gaat minstens even leuk worden! We 
moeten in de zomer wel uitkijken dat we niet weer 
in Netflix en zakken chips terugvallen. De shirts van 
de trainers zeggen  ‘’t loopt lekker bij Passaat’  maar 
we kunnen nu ook zeggen dat ’t Lekker loopt bij de 
Loopgroep Voorjaar 2022! 

’n Loper van de Voorjaarsloopgroep 2022

PS Heeft dit stukje je aandacht gewekt en lijkt het je 
leuk om aan te sluiten zodra een nieuwe loopgroep 
start, houd dan onze media-uitingen in de gaten!

‘T LOOPT LEKKER BIJ DE LOOPGROEP
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Clinic

Clinics van Eric van Steenhoven en 
Gregory Sedoc 
Op een steenkoude 1 april-avond, toen net de 
lentesneeuw ontdooid was en de ijzige wind over 
de atletiekbaan bij PAC raasde, hebben een aantal 
van onze jeugdtrainers daar twee interessante clinics 
bijgewoond. 

‘Positief coachen’ en ‘logisch trainen’
De eerste clinic werd gegeven door RTC-Trainer 
Eric van Steenhoven. Het ging over verspringen 
en hinkstapspringen. Er werden oefeningen voor 
gevorderden geboden. En om het een beetje warm 
te krijgen, hebben de trainers natuurlijk ook zelf 
de oefeningen meegedaan. De tweede clinic werd 
gegeven door topatleet Gregory Sedoc. Deze ging 
over hordenlopen; hoe ga je een horde over, waar 
let je op en met wat voor oefeningen kan je dit doen. 
Daarnaast gaf hij ook aan hoe belangrijk ‘positief 
coachen’ is en wat het effect is van ‘positief coachen’ 
en ‘logisch trainen’. ‘Positief coachen’ is aandacht 
hebben voor de atleet en aandachtspunten duidelijk 
uitgelegd overbrengen met altijd ook de focus op 
dat wat wèl goed gaat. ‘Logisch trainen’ houdt in dat 
de oefeningen van de warming up en het te trainen 
onderdeel met elkaar in verband staan. 

Nooit meer hakken-bil oefeningen
Een duidelijke boodschap die de 3-voudige Olympiër 
ons gaf, is: “Doe nooit meer hakken-bil oefeningen; 
niet doen, is nutteloos, slaat nergens op, kappen 
ermee…”. De gedachte achter deze oefening was dat 
het been tijdens de sprint vanuit deze positie werd 
gehaald. En hoewel de sprint inmiddels al een tijdje

verder is ontwikkeld, is deze oefening wel blijven 
hangen maar heeft het zijn nut verloren. 
  
Van beide clinics hebben de deelnemers zeker een 
aantal nieuwe ideeën en inzichten gekregen. Aan 
bod kwam een aantal trainingsoefeningen die een 
variatie zijn op bestaande oefeningen of gebaseerd 
zijn op nieuwe kennis en inzichten. Een voorbeeld 
is het ingewikkelder maken van oefeningen om zo 
de coördinatie te bevorderen. Een van de nieuwe 
inzichten is dat de voetlift bij de sprint niet meer naar 
voren gaat, maar recht omhoog om zo de kortste weg 
af te leggen. 

Precies zoals ons motto is
Duidelijk is geworden dat wij al veel van de besproken 
manieren toepassen en dat onze manier (denkwijze) 
van training geven de juiste is: door het geven 
van een grote variatie aan oefeningen en zelfs het 
hierin toepassen van elementen uit andere sporten 
ontwikkelt het sportlichaam zich zo compleet 
mogelijk en verklein je de kans op blessures. De focus 
moet op het enthousiasme voor onze sport liggen, 
precies zoals ons motto ook aangeeft: ‘Als de prestatie 
namelijk het doel is, verdwijnt het enthousiasme. 
Maar met enthousiasme als doel komt de prestatie 
vanzelf!’ 
  
Het was een zeer geslaagde avond en zeker voor 
herhaling vatbaar (bij voorkeur met minimaal 17 
graden en een zonnetje). 

René van Valen

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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Stoute schoenen, deel 3
Jawel, de Stoute schoenen krijgen een vervolg. In 
de afgelopen editie eindigde ik mijn bijdrage met: 
“Een halve marathon is maar 5km verder.” en daarna 
volgde het appje van Ronald: “Ik heb mij ingeschreven 
voor de halve, wie volgt?” 

Wie volgt?
Na het lezen van die vraag begon het te jeuken. Zo erg 
zelfs dat mijn vrouw het zat werd en zei: “Zeur niet en 
schrijf je gewoon in als je het leuk vindt!” Ineens sloeg 
de twijfel toe en begon mijn ge-ja maar… Ik weet niet 
meer hoeveel en wat voor smoezen er allemaal langs 
kwamen om er misschien maar beter vanaf te zien. 
Het waren er te veel om te noemen maar om een 
lang verhaal kort te maken…

Ik heb me ingeschreven
Ik heb me ingeschreven voor de halve marathon van 
Rotterdam. Ja, een loopevenement midden in de 
zomer! Ik houd vast aan wat een top hardloopster 
eens zei: “Maak je niet druk om de dingen waar je 
geen invloed op hebt, maar doe de dingen die je 
wel kan beïnvloeden. Weersomstandigheden heb je 
geen invloed op. Maar wel op je trainingsarbeid. Doe 
je training ook als het warm is.” Daarnaast vertelde 
een wijze buurvrouw me dat het op 31 juli ook kan 
regenen! 

Mijn training is in volle gang
Een traingsschema is gemaakt en hoewel ik er nog 
veel te gaan heb, zitten de eerste kilometers er al op. 
Een extra motivatie is dat ik nu ook voor een goed 
doel loop; ik verwacht dat het KWF, mede door mijn 
inzet, een mooi bedrag zal ontvangen.

Opgeven is nu geen optie meer.

Jan Clarisse

Een gezellige dag bij Typhoon
Na een gezellige dag bij Typhoon Gorinchem met 
een hoop PR’s en een prima weertje, kunnen we 
nu voorzichtig kijken naar een eerste landelijke 
tussenstand. 

De jongens van Team 1 staan met 4490 punten op 
een 37e plaats en de jongens van Team 2 hebben 
3752 punten en staan daarmee op plaats 70 van in 
totaal 202 ingeschreven teams. 
De meiden hebben bij elkaar 3837 punten verzameld 
en staan voorlopig op plaats 65 van in totaal 201 
teams. 

Wij vonden het een ontzettend leuke dag en kijken nu 
al uit naar de 2e, op 14 mei 2022 bij Passaat. 

Junioren-D
 

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
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Bij dit evenement staan gezelligheid en 
saamhorigheid voorop zonder het sportieve karakter 
uit het oog te verliezen en iedereen is welkom.

In het kort
De volledig af te leggen afstand is opgedeeld in 
ronden van ± 2,6 kilometer waarbij de wissel op de 
atletiekbaan plaatsvindt. Dat maakt de Estafette 
Marathon toegankelijk voor zowel de fanatieke als de 
recreatieve loper maar zelfs voor de minder ervaren 
lopers voor wie het uitlopen van de gekozen afstand 
het ultieme doel is. Een team bestaat uit minimaal 
twee personen maar die grootte kan worden 
aangepast aan de afstanden die de individuele lopers 
kunnen of willen afleggen. Na de finish van het laatste 
team vindt de prijsuitreiking plaats. Als afsluiter van 
de dag volgt een overheerlijke BBQ.

Waanzinnig Snelle Baanrecord 
Brekers?
Zaterdag 21 mei 2022, de dag van de Boerman 
Transport Estafette Marathon, konden ‘s ochtends de 
startnummers worden opgehaald. In totaal hadden 12 
teams zich ingeschreven. Het bleek een bont geheel 
aan deelnemers. Ook als het om sommige 

gekozen teamnamen gaat, was al wel enigszins in 
te schalen waar de insteek van de deelname kon 
worden ingeschaald. Neem bijvoorbeeld Team Slak, 
die zich nog tijdens het evenement hebben laten 
omdopen tot Team Escargot, wat hen toch iets 
meer aanzien gaf. De naam van Team WSBB wekte 
ook nieuwsgierigheid. Waar zou het voor staan? 
Waanzinnig Snelle Baanrecord Brekers? Niets was 
minder waar… Het bleek de afkorting te zijn van 
Waldorf, Statler, Beavis en Butt-head.

BOERMAN TRANSPORT 
ESTAFETTE MARATHON

Je weet wel… Waldorf & Statler bevonden zich tijdens 
een Muppet-theatervoorstelling samen in de loge op 
het balkon, van waaraf ze tijdens iedere aflevering 
regelmatig op een ironische manier kritiek leveren op 
het optreden van de artiesten. Beavis & Butt-head, 
bekend van een tekenfilmserie die gaat over twee 
pubers die voortdurend om alles zitten te grinniken, 
vooral schuine moppen en videoclips. 

Bij navraag blijkt dat het idee om mee te doen aan 
de Boerman Transport Estafette Marathon ontstaan 
was onder het genot van een biertje en bitterbal 
na een eerdere ploegentijdloop. Het eerste team 
werd tijdens die borrel direct al gevormd en het 
tweede was voor de helft compleet. Gezelligheid en 
saamhorigheid ten top.

Tot in de puntjes voorbereid
Bij alle deelnemende teams was de verdeling 
onderling goed geregeld. Om 11.00 uur klonk het 
startschot en renden alle nummers 1 het parcours 
over. Tijdens de eerste twee ronden stonden 
er verkeersregelaars. En daarnaast was ook de 
bewegwijzering prima in orde.

Een drankpost was er niet. Dat was ook niet nodig 
omdat de rondjes slechts ±2,6 kilometer lang waren 
en de wissel plaatsvond op het clubterrein, zodat 

deelnemers zich van hun eigen natje en droogje 
konden voorzien of even iets konden gaat halen 
in de kantine. Sommige deelnemers hadden hun 
picknickkleedje mee om even heerlijk op adem te 
komen.

Ongeacht de eerdergenoemde teamnamen was 
iedereen vanzelfsprekend op zijn of haar manier 
toch bloedfanatiek. De wisselmomenten verliepen 
vlekkeloos en het enthousiasme straalde van de 
deelnemers af.

Toen de laatste deelnemer de finishlijn gepasseerd 
was, kon de prijsuitreiking starten. Jo, die als speaker 
de dag begeleidde, deed ook de prijsuitreiking. Elk 
team werd in het zonnetje gezet maar Team Fortius A 
stak er voor wat betreft hun hardloopprestatie toch 
wel met kop en schouders bovenuit. Zij verdienden 
met een totaaltijd van 2:33:07 de wisselbeker. Ben 
je benieuwd naar alle uitslagen? Check dan onze 
website!

Afsluitende BBQ
Als afsluiter van de dag werd de BBQ opgestookt. 
Nog even leek er lichte paniek te ontstaan bij Waldorf 
& Statler vanwege een mistelling van het aantal 
uitgereikte bonnen. Een van de twee oude mannetjes 
had tot twee keer toe een totaal van 4 bonnen geteld 
terwijl het er 6 bleken te zijn. Beavis & Butt-head en 
ook de anderen die lucht van dit Muppetgemopper 
kregen, konden erom gniffelen.
Op het terras, onder het genot van voldoende eten 
en drinken, werd uiteindelijk gezellig nagepraat over 
deze zonnige, geslaagde dag.
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Eindelijk mag het weer, de competitie. Waar vorig 
jaar alleen voor de C-junioren enkele wedstrijden 
in competitieverband georganiseerd mochten 
worden, is het dit jaar voor alle teams mogelijk in 
competitieverband uit te komen. Op zaterdag 9 april 
2022 mochten de D- en C-junioren het spits afbijten 
met hun competitiewedstrijd. De zondag daarna was 
het de beurt aan de atleten U20/U18.  
 
Goede weersomstandigheden, wat ze elders in 
het land niet altijd konden zeggen, en plaats van 
handelen Gorinchem. De trainers van de C-junioren, 
tegenwoordig ook wel atleten U16 genoemd, konden 
helaas alleen met een meisjesteam aantreden. Heel 
jammer dat het aantal jongens dat zich opgaf voor de 
competitie te klein is om een team samen te stellen. 
Met Ilana de Veth, Evelien Hartkoren, Mykhaila Boon, 
Denise Saly, Femke van der Waal en Lieke Boshuizen 
konden we aan de start verschijnen. Helaas moesten 
Linet den Hartog en Esmee van Dis vanwege een 
blessure verstek laten gaan. 

Het werd een prachtige dag atletiek, waar iedere atleet 
het beste in zich naar boven haalde. Dat resulteerde 
in een vierde plaats op de estafette, vele persoonlijke 
records en uiteindelijk een puntentotaal van 4267 
punten. Hiermee staan de meiden in het landelijke 
klassement op een mooie 56e plek (van de 168 
deelnemende teams).  

  

Op zondag was het de beurt aan de teams 
U20/U18. Vroeger waren de competities voor 
A-junioren en B-junioren aparte wedstrijden. Maar 
aangezien veel verenigingen niet in staat zijn complete 
teams op de been te brengen, bij deze competities zijn 
ook meer onderdelen, heeft de atletiekunie besloten 
deze leeftijdscategorieën samen te voegen en in één 
competitie te laten strijden.  
Met vijf dames en tien heren verschenen we aan de 
start in Breda. Met zoveel atleten aan de start voor de 
trainers wel een iets drukkere dag dan de dag ervoor. 
Maar, Hélène Borsje, Sacha Ruf, Sophie Jonker, Kyra 
Korevaar en Danique de Kock bij  de dames en Jeroen 
Jonker, Luc de Goeij, Arjen Schippers, Steven de Kock, 
Christiaan van den Adel, Nathan van Drunen, Max 
Kraal, Stijn van der Waal, Erik Hokken, en Jochem 
Wiersma bij de mannen zorgden ervoor dat het 
coachen een waar genoegen was. En ook vandaag 
vlogen de persoonlijke records ons om de oren. De dag 
werd afgesloten met de spectaculaire 4x400 m. waarbij 
zowel de dames als de heren een mooi clubrecord 
wisten te lopen. In dit soort verslagen vind ik het altijd 
lastig om individuele prestaties te noemen omdat 
je dan snel de prestaties van anderen te kort doet, 
hieronder wel een lijst met alle prestaties. Toch wil ik 
dit keer een uitzondering maken en er één prestatie 
uitlichten. Om 15:20 uur stond Kyra aan de start om 
de 3000 m. te lopen en vervolgens om 16:30 uur aan 
de start te staan van de 4x400 m. Wij trainers hielden 
ons hart vast, maar wat een bikkel ben je dan als je in 
jouw 400 m. “gewoon” nog even twee atleten inhaalt. 
Daarvoor maken wij een diepe buiging.

EERSTE COMPETITIEWEEKEND
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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

Sponsoren opgelet; save the date
Op vrijdagavond 23 september 2022 van 19.00 tot 
21.00 uur en op zaterdag 24 september 2022 van 
10.00 tot 15.00 uur organiseren wij tijdens de baan-
wedstrijden twee gezellige inloopdagen voor onze 
sponsoren. 
 
Onder het genot van gratis hapjes en drankjes kunt u 
nader kennismaken met onze vereniging, kijken naar 
de wedstrijden van de atleten en op een gezellige en 
informele manier samenzijn met collega’s en me-
de-sponsoren.
 
U krijgt hierover nog verder bericht maar voor het 
moment geldt: reserveer deze data. 
 
Clubavond 7 april 2022
Op donderdagavond 7 april jl. was de kantine weer 
als vanouds gevuld met heel veel leden en oud-le-
den. Roy Hoornweg bediende het Rad van Fortuin en 
dankzij de onderstaande sponsoren kon Roy prachtige 
cadeaus uitreiken aan de vele prijswinnaars. 
 
Wij bedanken: Dierenspeciaalzaak De Lange, Ron’s 
Bloemensjop, PapeCity Bar & Bites, King Mode, An-
tilope Outdoor, Voogt Tweewielers, Vakgarage Prins 
Auto, Runnersworld Dordrecht, Schoonheidsinstituut 
Alblasserwaard, JungleWash De Walvis, Nefeli Grieks 
Afhaalrestaurant, Bartens Slagerijen, Korteland Rij-
wielen en Barend Romijn Electro.  
 
De hoofdprijs, een gezichtsbehandeling door Schoon-
heidsinstituut Alblasserwaard, werd gewonnen door 
Thea van den Bos 
 
Reclameborden 
Een nieuwe mijlpaal: we zijn, sinds we hier eind 2020 
actief mee begonnen, de 200 meter inmiddels ge-
passeerd!  In maart werd een prachtig bord geplaatst 
van Uitvaartverzorging Tineke van der Jagt en met de 
nieuwste, nog te plaatsen borden, van de Van Mill 
Groep, Noordriver Shipping en Drechtsteden Hypo-
theken & Verzekeringen komen we op 207 meter aan 
nieuwe reclameborden, samengebracht door in totaal 
46 nieuwe sponsoren in iets minder dan anderhalf 
jaar. 
 
Dit betekent dat steeds meer ondernemers in de 
regio de waarde van adverteren via AV Passaat onder-
kennen en de ideologie en het sportieve en duurzame 

karakter van de club omarmen. 
 

Cadeaubon van 50 euro  
En wat ook heel leuk is, is dat ieder lid van AV Passaat 
die een sponsor aanbrengt die een reclamebord laat 
plaatsen, van AV Passaat een cadeaubon van 50 euro 
ontvangt. Dus heb je iets of iemand op het oog, meld 
het bij Piet van den Bos (spoc@avpassaat.nl) of Ed 
Mulder (spocwerving@avpassaat.nl) en de rest komt 
vanzelf. 
 
Herinnering: SponsorKliks 
Weten jullie het nog? Als je via de SponsorKliks 
button op de website van AV Passaat een bestelling 
doet bij een webwinkel als Bol.com, Coolblue, AH, 
Thuisbezorgd, Booking.com, MediaMarkt, Plus en vele 
andere, dan ontvangt Passaat 75% van de toegekende 
commissie.  

Via de knop aan de rechterkant van het scherm “Com-
missie voor AV Passaat” kun je jezelf aanmelden. Dit 
is niet verplicht maar als je dat doet, krijg je interes-
sante aanbiedingen en ontvang je elke maand het 
overzicht hoeveel wij, maar ook andere verenigingen, 
met elkaar al hebben verdiend. Eerder dit jaar ontving 
AV Passaat al een keer een mooi bedrag en om dit in 
stand te houden, plaatsen we graag deze reminder. 

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

In verband met hun 25-jarig lidmaatschap zijn op 11 maart 2022, tijdens de algemene ledenvergadering, de 
volgende leden gehuldigd: 
 
Jeroen Janssen, Wies Blommers, Rob Lems, Sanne Korteland en Roy Hoornweg.
Lieke Hoornweg, de echtgenote van Roy Hoornweg, was niet aanwezig.

JUBILARISSEN

+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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Senioren competitie, mannen en 
vrouwen, op 1 mei 2022 in Spijkenisse
Gemotiveerd reisden de senioren af naar Spijkenisse. 
Vele onderdelen werden deze dag afgewerkt. 
Sommige onderdelen worden in 2 groepen (groep A 
en groep B) afgewerkt. Dit wordt gedaan omdat er 
atleten zijn die aan meerdere onderdelen deelnemen 
zodat er op deze manier ruimte gecreëerd wordt om 
alles af te kunnen werken met wat rust ertussen. 
De einduitslagen van de groepen A en B worden tot 
1 uitslag verwerkt. De looponderdelen, behalve de 
3000m bij de vrouwen en de 5000m bij de mannen, 
worden in series afgewerkt en tot 1 uitslag verwerkt.

Tijmen van Straten had de eer, na veel wikken en 
wegen, om de dag voor AV Passaat officieel af te 
trappen met de 110m horden. Er was weinig training 
aan vooraf gegaan maar toch bereikte hij de finish 
in een tijd van 22,21sec wat hem een 8e plaats 
opleverde.

Om 11.15 uur begon Tobias Steevensz zijn 
wedstrijddag met hink-stap-springen (groep A) en met 
10,97m kwam hij op de 8e plaats.

Om 11.30 uur was het de beurt aan Deborah Scharloo 
voor het discuswerpen (groep A). Zij behaalde hierbij 
een afstand van 27,87m en eindigde hiermee op een 
3e plaats.

Om 12.00 uur mocht Jeroen Jonker voor het eerst 
in actie komen die dag. Hij begon met de 800m. Van 
start tot finish lag hij op kop in zijn serie. Hij eindigde 
met een tijd van 2.05,93 op de 5e plaats.

Om 12.20 uur ging Maaike van Tuijl van start met haar 
800m. Met een gangmaker in de eerste ronde om 
vervolgens hierover heen te gaan met nog 300m voor 
de boeg, kwam zij tot een tijd van 2.40.16min. Zij 
eindigde hiermee op de 5e plaats.

Om 12.35 uur begon Sacha Ruf haar wedstrijddag 
met verspringen. Met een afstand die ze liever niet 
noemen wil (4,17m) werd zij 13e.

Om 12.40 uur maakten Frank Everaarts zich klaar voor 
zijn eerste onderdeel van de dag. Tobias Steevensz 
maakte zich klaar voor zijn tweede onderdeel van de 
dag, de 100m sprint. Beiden zaten in dezelfde serie. 
Met een nipt verschil tussen de twee mannen was 
het Frank die als eerste over de streep kwam in een 
tijd van 12,07sec wat hem een 5e plaats opleverde, 
Tobias kwam in een tijd van 12,09sec over de streep 
wat hem een 7e plaats opleverde.

Om 12.45 uur was het tijd voor het tweede onderdeel 
voor Tijmen van Straten die zijn discus (groep A) 
de ring uit mocht gaan werpen. Met een worp van 
30,30m werd hij 9e.

Om 12.45 uur was het ook tijd voor het tweede 
onderdeel van Jeroen Jonker; hoogspringen. Met al 
een 800m in zijn benen kwam hij tot een hoogte van 
1,70m wat hem de 4e plek opleverde.

Om 13.00 uur kon Hélène Borsje haar dag gaan 
starten met de 100m sprint. Met een tijd van 
13,72sec werd zij 5e.

Om 13.00 uur startte ook Simone Veth haar 
wedstrijddag bij het kogelstoten. Nadat zij in 
november voor de tweede keer moeder is geworden 
en zij rustig en gecontroleerd haar trainingen afwerkt, 
was ze er klaar voor om weer een wedstrijd te gaan 
doen. Met een afstand van 9,26m, waarmee zij 9e 
eindigde, is zij zeer tevreden en weet zij dat de 10m 
toch nog mogelijk kan zijn dit seizoen.

13.20 uur maakte Thijmen van der Stelt zich klaar 
voor zijn eerste onderdeel deze dag; de 400m. Met 
een tijd van 1.02.65min werd hij 19e.

Om 13.45 uur was het voor de tweede keer dat 
Maaike van Tuijl van start ging op een looponderdeel, 
nu de 400m. Met een tijd van 1.08.33min werd zij 
10e.

Om 13.45 uur kwam Steven de Kock voor de eerste 
keer in actie vandaag bij zijn onderdeel hink-stap-
springen (groep B). Met een afstand van 10,61m werd 
hij 10e.

Om 14.00 uur was het voor de tweede keer dat 
Simone Veth in actie kwam; discuswerpen (groep B). 
Met een afstand van 24,13m kwam zij tot een 12e 
plaats.

Om 14.05 uur kwam Arjen Schippers in actie op de 
5000m. Het werd steeds warmer en de zon scheen 
volop, dit maakte het, naast de afstand, een pittige 
race. Na afloop was water hard nodig. Voordat hij zijn 
water in ontvangst kon nemen liep hij deze afstand 
in een tijd van 18.32.63min wat hem een 10e plaats 
opleverde.

Om 14.15 uur was het voor Sacha Ruf tijd om zich 
klaar te maken voor haar tweede onderdeel, het 
hoogspringen. Met een hoogte van 1.45m werd zij 5e.

Om 14.15 uur was het Tijmen van Straten die zijn 
derde onderdeel ging doen, kogelstoten. Met een 
afstand van 9.73m werd hij 8e.

Om 14.40 uur was het voor Frank Everaarts en Tobias 
Steevensz tijd om zich klaar te maken voor de 200m 
sprint. Deze keer zaten zij niet in dezelfde serie, maar 
zaten zij qua tijd toch dicht bij elkaar. Frank kwam in 
een tijd van 24,32sec over de streep wat hem de 6e 
plek opleverde. Tobias kwam in een tijd van 24,60sec 
over de streep wat hem de 7e plek opleverde.

Om 14.55 uur was het Hélène Borsje die zich klaar 
mocht gaan maken voor haar tweede sprintonderdeel 
van vandaag, de 200m. Met een tijd van 28,13sec 
werd zij 5e.

Om 15.10 uur kwam Deborah Scharloo in actie op de 
3000m. Met een tijd van 13.48.67min werd zij 11e.

Om 15.15 uur was het Thijmen van van der Stelt die 
in groep B zijn discus uit de ring mocht gaan werpen. 
Met een afstand van 19,46m werd hij 21e.

Om 15.30 uur was het Sander van Tuijl die zijn 
eerste onderdeel van de dag mocht gaan afwerken. 
Helemaal optimaal was het niet qua tijd, gezien het 
feit dat hij ook onderdeel was van de estafette ploeg. 
Toch nog sprongen genomen en kwam hij tot een 
hoogte van 1,75m wat hem een 3e plek opleverde. 
Direct na het behalen van deze hoogte haastte hij zich 
om een snelle schoenenwissel te doen om zich klaar 
te maken voor de estafette.

De Zweedse estafette is een estafette waarbij de 4 
atleten allemaal een andere afstand afleggen. De 
starter legt een afstand af van 400m, de tweede loper 
300m, de derde loper 200m en de laatste 100m. 
In de volgorde van starter, tweede loper, derde loper 
en finisher kwamen in actie bij de mannen Jeroen 
Jonker, Sander van Tuijl, Steven de Kock en Thijmen 
van der Stelt en werd om 15.40 uur het startschot 
gelost. Met een tijd van 2.14.18min werden zij 6e.

Om 15.55 uur werd het startschot gelost voor starter 
Sacha Ruf, Maaike van Tuijl (tweede loper), Hélène 
Borsje (derde loper) en Deborah Scharloo (finisher). 
Zij kwamen tot een tijd van 2.43.05min waarmee zij 
als 7e eindigden. Na de Zweedse estafette zat de dag 
erop.

Het was een dag vol prestaties en er werd veel 
gelachen. Iedereen heeft het naar zijn/haar zin 
gehad! Op naar 22 mei in Dordrecht voor de 2e 
wedstrijd in de senioren competitie!

De dames en heren van de 
Seniorencompetitie

SENIORENCOMPETITIE
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Op 13 april vond in Theater De Willem voor de 16e 
keer het Sportgala Papendrecht plaats. Een mooi 
en goed georganiseerd evenement en een prachtig 
podium om de prestaties in de sport, maar ook het 
belang van sporten onder de aandacht te brengen in 
de gemeente Papendrecht. Helaas is het dit jaar, zoals 
het er nu uitziet, voor het laatst geweest. 
 
Jeugdtrainers  
In het eerste deel van de avond hebben onze 
jeugdtrainers als collectief de status van 
Sportvrijwilliger 2021 gekregen. Het is een mooie 
groep die klaar staan voor de jeugd bij AV Passaat; 
tijdens trainingen, maar ook bij wedstrijden zijn er 
op de velden veel oranje trainersshirts te zien. Ze 
staan voor elkaar klaar en vormen een hechte groep 
en zijn stuk voor stuk een groot oranje kloppend AV 
Passaat-hart. En dat is gewoon wie ze zijn en wat ze 
‘standaard’ doen.
 
Zij hebben de waardering op het gala gekregen 
voor hun enorme inzet en positiviteit tijdens de 
coronamaatregelen. Door een enorme flexibiliteit 
en bereidwilligheid hebben zij ervoor gezorgd dat de 
jeugd bij AV Passaat bijna de gehele pandemie heeft 
kunnen trainen, binnen de kaders van de geldende 
regelgeving. We zijn trots op onze trainers en 
feliciteren hen met deze status! 

 

Oeuvreprijs voor Roy Hoornweg 
Roy Hoornweg was uitgenodigd in het item 
‘sportmannen en –vrouwen uit het verleden’ om te 
praten over wat sport voor hem heeft betekend in 
zijn leven en wat topsport hem heeft gebracht. Een 
mooi gesprek, samen met andere oud sportmannen 
en –vrouwen, waaruit blijkt dat sport vooral je leven 
verrijkt, je helpt op zowel fysiek als mentaal vlak, en 
dat het je ook sociaal helpt te ontwikkelen. Sporten 
op een vereniging (ook al is het een individuele sport) 
doe je nooit alleen. 
 
Maar het praten over sport met Roy was ook een 
soort garantie van aanwezigheid. Want tot zijn 
grote verrassing en eer heeft Roy Hoornweg op 
het sportgala de oeuvreprijs gekregen voor zijn 
prestaties. En terecht natuurlijk, want om een kleine 
opsomming te geven van zijn prestaties:  

SPORTGALA 

- Zeven nationale titels bij de junioren 
- Nederlands kampioen in de duatlon (2008) 
- Nederlands kampioen op de 3000 m steeple (2009) 
- 2e op Nederlandse indoorkampioenschappen op de 
3000 m (2010) 
- 2e op NK in Amsterdam op de 5000 m (2011) 
- 2e op NK Indoor op de 3000 m (2011) 
- 2e op NK 10.000 m (2013) 
- 3e op NK 10.000 m op de weg (2015) 
- Nederlands kampioen op de 10.000 m (2015)  

Daarnaast heeft Roy als lid van het NN Running Team 
als tempomaker bijgedragen aan 5 wereldrecords. 
Hij is hierin een graag geziene teamspeler en reist 
hiervoor de hele wereld over. En hij is vorig jaar 
1e Nederlander gefinisht tijdens de marathon van 
Rotterdam. Deze prachtige prestaties hebben al 
geresulteerd in meerdere uitroepen tot sportman 
van het jaar en nu dus ook een welverdiende 
oeuvreprijs!!! We zijn trots dat deze topatleet al meer 
dan 25 jaar lid is van AV Passaat en gelukkig nog lang 
niet klaar is!  
 
O ja, en dan blijkt hij ook nog eens een goede 
presentator petje op-petje af te zijn. We hebben de 
petjes meegenomen, dus waarschijnlijk doen we 
op de vereniging nog een keer beroep op dit laatste 
talent! 
 
Jurre en Jelmer 
Op dit sportgala hebben Jurre Chapel en Jelmer 
Korteland onze sport aan de zaal gepresenteerd. 
Met veel enthousiasme werd in de korte tijd die hen 
gegund was de start van een sprint voorgedaan; 
Jurre stond als startcommissaris op het blok en 
Jelmer schoot als atleet uit het startblok. Slechts 
een fragment van onze sport, maar dat kan ook niet 
anders in 1 minuut. Maar het plezier straalde ervan af 
en! je moet er toch maar even gaan staan, dus trots 
op jullie beiden. Dank je wel voor een podiumwaardig 
optreden! 

Foto’s met dank aan Kortekaas Fotografie
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In ons vorige clubblad stonden artikelen over 
vrijwilligers die de club draaiend houden. De kantine 
speelt hierbij vaak een rol als ontmoetingsplek. 
Voor en na de trainingen bestel je iets bij de bar 
zonder erbij na te denken dat het er is. Gedachteloos 
gebruiken we dit allemaal maar dit gaat natuurlijk 
niet zomaar vanzelf. Een grote ploeg mensen zorgt 
dat het hele jaar door dit allemaal z’n gangetje gaat. 
Zodoende hierbij de baanverlichting op het reilen en 
zeilen in de kantine, vanaf het prille begin.

Het affiche 
Het begint bij de aankondiging. In dit geval 
beschrijven we de nabeschouwing van de 
openingswedstrijd baanseizoen op 26 maart 2022. 
Tijdens een wedstrijd bij Passaat is er altijd extra veel 
aanloop in de kantine. Iedereen kan bij de bar iets 
bestellen om wat te drinken of te snoepen. Om nu 
ook wat te kunnen eten, is er iets meer mogelijk in de 
keuken. 

De voorbereiding 
Als wij er nog niet eens aan denken, zijn de 
voorbereidingen al gestart. Aangestuurd door de 
Cheffin de Mission loopt dit alles op rolletjes. Mensen 
worden gevraagd of ze een bepaalde tijd willen 
helpen. Het schema met de mensen voor de bar en 
keuken wordt opgesteld. Voorraden van alles wat 
altijd nodig is, worden opgenomen om tijdig aan te 
vullen, zoals thee, koffie, filters, bekers, frisdranken, 
snoep en ijsjes. De lijst voor het eten uit de keuken 

wordt ook doorgenomen. Wat komt er op het menu? 
En met welke lekkere sauzen? Zijn hiervoor er genoeg 
bakjes, vorkjes en servetten? Is al de apparatuur 
aanwezig en goed werkzaam? Ook de lunchpakketten 
voor de vrijwilligers worden samengesteld. 

De warming-up 
De spanning stijgt. Zal alles op tijd binnen zijn? De 
dag voor de wedstrijd zijn gelukkig alle bestellingen 
binnen. De broden met ham en kaas voor de 
tosti’s. De broodjes met ham en kaas voor de losse 
verkoop. De broodjes, krentenbollen en appels voor 
de lunchpakketten. Nu kunnen de lunchpakketten 
gemaakt worden en in de koeling worden gelegd.
Morgen liggen ze voor de organisatie, juryleden, 
EHBO mensen en alle vrijwilligers klaar. Alle voorraad 
wordt in de bijkeuken gestouwd en de koelkasten en 
vriezers zijn vol. 

Voor de snacks zijn de frituurolie met de patat, 
kroketten en frikadellen nu aanwezig. De ice-packs 
liggen in de vriezer voor als er blessures zijn.  

De wedstrijd 
Dan is de wedstrijddag er eindelijk. Ik vermoed dat 
de Cheffin de Mission op een veldbed ergens in het 
gebouw heeft liggen slapen, bang zich te verslapen 
en niet op tijd aanwezig te zijn om alles op te starten. 
Ook hier blijkt weer dat een goede voorbereiding 
al het halve werk is. Het definitieve schema is 
opgehangen voor al de werkzaamheden. Aan de 
hand hiervan weet iedereen wat er door wie gedaan 
moet worden. De samengestelde kantineploeg blijkt 

AKTIE IN DE KANTINE van wanten te weten. Het wordt een vliegende 
start, opeens is iedereen uiterst gemotiveerd bezig. 
Zonder startschot, tijdwaarneming of jury is deze race 
begonnen. Het is duidelijk dat hier een topprestatie 
geleverd gaat worden. Mogelijk gaat er een 
Olympisch niveau gehaald worden. 
 
Iedereen die ‘t deze dag gaan maken, komt het terrein 
op en de kantine in. Alle wedstrijd organisatoren, 
vrijwilligers en de atleten arriveren. Met alle 
begeleiders en toeschouwers wordt het een drukte 
van belang. Vanaf nu is het voor de kantineploeg 
‘volop aan de bak’. Nog even wordt aandacht besteed 
aan voldoende papieren handdoekjes en toiletpapier. 
Het wordt gezellig druk in de kantine en zo gaat 
dat de hele dag door. Overal zijn nu deelnemers en 
bezoekers die iets nuttigen en wat kletsen. Het is 
een steeds wisselende groep, al naar gelang welk 
wedstrijdonderdeel vrij is. De bar is het middelpunt 
van alles wat op deze dag wordt gedronken, gesnoept 
en gegeten. Er worden vele flesjes drank, kopjes thee 

of koffie met iets lekkers besteld.
Een heel systeem om continu koele drankjes te 
serveren is er opgetuigd. Voortdurend worden er 
flesjes drank, als in een estafette, naar voren gebracht 
vanuit de koeling in de bijkeuken via de koelkast in de 
keuken naar de vitrines achter de bar. Hierdoor is er 
bij de bar altijd gekoelde drank binnen handbereik. 
 
Nog voor het verloop van de wedstrijddag hebben 
alle vrijwilligers een setje bonnen gekregen waarmee 
ze aan de bar iets te drinken kunnen krijgen. 
Ook kunnen zij op elk willekeurig moment hun 
lunchpakket meenemen. 
In de keuken staat een apparaat waar snel veel heet 
water en koffie in gezet kan worden. Dat is nodig want 
er gaan heel wat thermoskannen met koffie en water 

voor thee op zo’n dag door. De thermoskannen zijn 
voor bij de bar en gaan ook naar de vrijwilligers die op 
het veld bezig zijn, zodat ook zij ter plekke, tijdens de 
wedstrijd, hun drankje hebben.
 
Aan de bar worden ook de bestellingen voor de 
snacks genoteerd. Via een bonnetje worden deze 
doorgespeeld naar de keuken waar de bestellingen 
vervolgens worden bereid. Zodra gereed, wordt de 
bestelling bij de bar afgegeven waar het vervolgens 
wordt afgehaald. 
 
Bij warm weer kan de ijscokar beneden buitengezet 
worden. Op die manier wordt er hopelijk meer 
verkocht en wordt de bar boven hierdoor ontzien.
De hele dag worden de tafels in de kantine afgeruimd 
en wordt de vloer netjes gehouden. Zowel binnen als 
buiten worden worden de prullenbakken in de gaten 
gehouden en tijdig geleegd.  

Spikes zijn binnen niet toegestaan. Daarom wordt 
daar terloops ook nog op gelet. Want hoewel er 
buiten, tegen de gevel, grote waarschuwingsborden 
hangen, lopen er toch geregeld wedstrijddeelnemers 
zo met spikes aan naar binnen met als gevolg dat de 
vloer stuk gaat van de scherpe pinnen.

De cooling-down 
De wedstrijddag loopt ten einde. De drukte in 
de kantine neemt af. Als de wedstrijdonderdelen 
afgerond zijn, gaan de sporters met supporters naar 
huis. Voor de vrijwilligers wordt het nu een rustige 
uitloop naar de finish. De hoge lat is blijven liggen, de 
race is weer goed uitgelopen, de eindstreep zonder 
problemen gehaald. Er is enkel geen prijs op onze 
eindstreep, die werd buiten verdiend. We zijn blij dat 
alles weer prima geregeld was en goed verliep. 
 
Na afloop komen allerlei vrijwilligers van buiten nog 
even uitpuffen. De dag wordt terloops doorgenomen 
en op deze manier afgesloten voor deze vrijwilligers. 
Alle apparaten gaan weer uit en worden schoon 
gemaakt. Spullen worden verzameld en opgeruimd. 
De kantine en keuken worden weer netjes 
achtergelaten. Als kantineploeg kaarten we nog wat 
na en gaat iedereen met stalbenen huiswaarts. 

Met onze bijdrage als vrijwilliger is er weer een mooie 
sportdag geslaagd.  
 
Een ongeregelde keukenhulp 

Jozup 
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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

TRAINING VAN TRAINSTERS ESMEE EN
LAURA BIJ DE MINI’S
Zomaar een paar foto’s van zomaar een training van 
de mini’s in maart, waarbij zelfs de ouders even mee 
mochten doen.  

Natuurlijk waren onze Passaatjes sterker dan de 
ouders

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 

Zaterdag 26 maart 2022, de dag van de 
openingswedstrijd, was een prachtige dag om het 
buitenseizoen te starten! Vanaf de vroege ochtend 
scheen het zonnetje uitbundig en wat waren de 
meiden blij om weer een wedstrijd te mogen gaan 
doen.

Iedereen had er zin in!
De dag startte met de 60m gevolgd door het 
hoogspringen. Toen volgde even een pauze en 
vervolgens gingen zij door naar het kogelstoten om 
daarna de dag af te sluiten met de 1000m.

Er zijn prachtige prestaties neergezet op de 1e 
wedstrijd 
De lijst met volledige voor- en achternamen van de 
meisjes pupillen A2 van de openingswedstrijd ziet er 
zo uit:
966 Naomi Bos
967 Diana Dekker
968 Dieke van Hemert
969 Simone Lems
970 Evanne Mol
972 Nina Sels
973 Anna Valks 

Op naar de volgende wedstrijd!

OPENINGSWEDSTRIJD VOOR DE MEISJES 
PUPILLEN-A2
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Je koffieleverancier 
altijd bij jou in de buurt 
 

Professionele koffieautomaten, koffie en bijbehorende  

ingrediënten voor op het werk en op de vereniging.

Fortune Coffee regio Rijnmond  | 0180 - 414 203 | fortune.nl

PRINS AUTO

ONDERHOUD VOOR 
IEDERE AUTO! 

MOBILITEITS GARANTIE 

OFFERTE VOORAF 

GARANTIE OP 
DE REPARATIE

PASSEND VERVANGEND VERVOER

PLAN DIRECT EEN 
WERKPLAATSAFSPRAAK IN

PRINS AUTO

10%
 KORTINGSPECIAAL VOOR LEDEN VAN AV PASSAAT

10 % KORTING OP ONDERHOUD. 
DEZE ACTIE IS EENMALIG TE VERZILVEREN EN KAN MIDDELS HET INLEVEREN VAN DE ADVERTENTIE GEBRUIKT WORDEN. 

WATTSTRAAT 14    -    2952AX ALBLASSERDAM    -    WWW.PRINSAUTO.NL    -    078 6918448



Jaarlijks biedt AV Passaat de mogelijkheid voor 
zowel leden als niet-leden om mee te trainen ter 
voorbereiding op de marathon in Rotterdam. Onder 
begeleiding van ervaren en gediplomeerde trainers 
van AV Passaat deden de afgelopen jaren vele lopers 
met succes mee aan deze trainingen. 

Op zondag 10 april 2022 vond de marathon van 
Rotterdam plaats, een marathon die bij veel 
Passaatleden een vast item op de agenda is 
geworden. Vanzelfsprekend beleeft iedereen die 
marathondag op zijn of haar eigen manier maar de 
huldiging, dat is toch echt een club-aangelegenheid 
want de eerstvolgende dinsdagavond worden alle 
deelnemers – welverdiend – door alle medeleden in 
het zonnetje gezet. En op de vraag of zij, al dan niet 
hersteld van de spierpijn, een volgende keer weer 
opnieuw mee zullen doen…

De marathon
Geen idee hoe het ooit begon 
of wie deze onzin verzon
Want elke keer denk ik halverwege het Kralingse Bos
Er zit aan mij toch een schroefje los.

Wie gaat er nou starten met je rug naar de 
eindstreep?
Hoewel, de magie van de Erasmusbrug neemt je in de 
houdgreep.
De deinende massa voor je, zuigt je mee naar Zuid,
Geen twijfel mogelijk, die kant moet je uit.

Die eerste helft van de 
koers is nog twee 
vingers in de neus
en neem je die 
marathon,
sans pardon,
niet au sérieux.

Verhip, bij het afdalen 
van de brug, die finish 
wéér in de buurt,
terwijl het parcours 
je genadeloos de verkeerde 
kant op stuurt.
De benen malen, 
tunneltje afdalen, rustig ademhalen en focus 
op de finale:
ik moet de Coolsingel zien te halen.

Mijn hoofd schreeuwt: “hou op met deze onzin”,
mijn spieren protesteren maar desalniettemin
zet ik door: de vier en de nul, nog twee voor de boeg.
Eén plus één is meer dan genoeg.

Eindelijk keer ik die rotbrug de rug toe.
Nog effe de laatste meters, waarbij ik telkens beweer 
dat ik het nóóit meer doe.
Ik weet het, ik weet het, de volgende onzin staat al op 
de kalender,
Loch Ness en Rome, die zijn natuurlijk veel minder 
uitputtender, (toch?)!

Nooit meer een marathon, weg met die onzin, kan ik 
dat beloven?
Eerst maar eens zien en dan geloven.

Jo Kortooms

DE MARATHON VAN ROTTERDAM ONS JUBILEUM

PApendrecht en Sliedrecht SAmen ATletiek 
AV Passaat bestaat al heel lang.  AV Passaat is ontstaan in 2003 uit de fusie van de vereniging AV Sliedrecht 
(1956) en ARSV Papendrecht (1980). De vereniging is nog altijd verankerd in beide gemeentes. De naam 
Passaat staat voor PApendrecht en Sliedrecht SAmen ATletiek, de statutaire naam van de vereniging.  

Hebben wij ooit als vereniging een jubileum gevierd?  
Deze vraag kwam voorbij en het antwoord was: “Huh? Huh… nee ‘k geloof van niet.” Reden te meer om daar 
eens iets aan te veranderen. Volgend jaar bestaat AV Passaat 20 jaar en ter ere van dat mooie getal staan er 
een aantal leuke dingen op stapel.  

Feest 
Natuurlijk is een jubileum niks zonder feest en ook daar zijn de voorbereidingen al voor in volle gang. We 
verklappen nog niet te veel. Informatie hierover volgt binnenkort. Het wordt een gezellige happening voor 
iedereen.  

Jubileum uitgave clubblad  
Naast een feest komt er ook een jubileum uitgave van ons clubblad en daarvoor hebben we u, jou, jullie 
nodig! Heb je nog leuke verhalen over de vroegere Papendrechtse en Sliedrechtse atletiekverenigingen, of 
misschien nog oude foto’s, krantenknipsels, diploma’s van wedstrijden of prijzen? Duik in je persoonlijke 
archieven, vraag ’t na bij oud-leden en stuur je bijdrage in want met de verzamelde clubhistorie vormen we 
een prachtige jubileum editie.  

Kom in actie en duik in je archieven 
Onze naam zegt het al: PApendrecht en Sliedrecht SAmen ATletiek. Samen is hoe we het voor elkaar gaan 
krijgen om er een mooi geheel van te maken. We hopen veel leuke reacties te ontvangen. Stuur je bijdrage 
naar clubblad@avpassaat.nl  

Het is fijn als je aan ingezonden beeldmateriaal een kleine tekstuele toelichting toevoegt want wie is nou niet 
benieuwd waar die oude foto gemaakt is, wie er op staat/staan, of waar, waarvoor en wanneer die medaille 
of beker gewonnen was. 

Deel jij je bonte verzameling aan herinneringen? 
Wij zullen ze bundelen tot een mooi geheel! 

We kijken uit naar jullie stukjes.  

De jubileum commissie 
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Wedstrijd Organisatie Commissie

Wedstrijdkalender 2022

Als de prestatie het doel is, 

 verdwijnt het enthousiasme

Maar met enthousiasme als doel, 

 komt de prestatie vanzelf

Datum  Wedstrijd/Evenement   Baan of Weg Organisatie

11 juni 2022  39ste Nationale Lenteloop  Weg  WOC 

23-25 juni 2022  Estafette Marathon   Weg  Trainers

27 augustus 2022 Wedstrijd voor alle categorieën Baan  WOC 

3 september 2022 Run Bike Run    Weg  Trainers

23/24 sept. 2022  Clubkampioenschappen  Baan  WOC 

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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AV PASSAAT TRAINERS BEDANKEN
HUN ATLETEN 
Nadat door de overheid allerlei maatregelen werden 
uitgevaardigd sloeg even de paniek toe. Mogen we 
niet meer sporten? Maar dan blijkt, atleten laten zich 
niet stoppen.  

Toen door de overheid het sporten in 
verenigingsverband werd stilgelegd, zijn de trainers 
van AV Passaat onmiddellijk overgestapt op de 
improvisatiemodus. Want een ding was zeker, 
we laten de atleten niet in de steek. We zijn niet 
maandenlang aan het trainen om ons door een 
lockdown, in de opbouw, terug te laten werpen. 
‘Coronatrainingen’ of ‘lockdowntrainingen’ werden 
geboren.  

In eerste instantie, toen de vereniging helemaal 
gesloten was, werden er tweemaal per week via 
de sociale mediakanalen trainingen verzorgd. Soms 
op papier, soms ondersteund door een filmpje. 
Trainingen die de atleten, thuis zelfstandig, of in 
kleine groepjes konden doen. Voor de trainers een 
geweldig gevoel om te zien met welk enthousiasme 
deze trainingen werden ontvangen. Enthousiasme dat 
ook weer via de sociale kanalen werd gedeeld. Onder 
de trainers gesproken: “Wat hebben we toch een gave 
groep”.  

Ook toen er weer iets meer mocht, trainen 
op 1,5 meter, werd er veel gevraagd van het 
improvisatievermogen van de trainers. Maar geen 
berg te hoog, geen hindernis te zwaar. Ook bij deze 
trainingen was de opkomst van de atleten geweldig. 

Steeds werd de 1,5 m. heel netjes in acht genomen.

Prachtige alternatieve trainingen hebben we 
mogen verzorgen: hindernisrun door de bossen, 
survivalachtige training in het park, buikschuiven, 
kickboxtraining, verkleed trainen, kerstbomen- loop, 
speeltuinentour en onlangs nog een “beast-mode” 
training met windkracht 9 rond het Fokkergebouw 
(gekenmerkt door vele hoogteverschillen).  

Het is steeds weer het enthousiasme van de atleten 
dat het heerlijk maakt om deze trainingen te 
verzorgen.  

De competities hebben helaas grotendeels stil 
gelegen. Alleen de CD competitie heeft een tweetal 
keren doorgang gevonden. Hierbij wisten onze 
meisjes (D en C)  door te dringen tot de D-finales. 
Dat leverde voor onze enthousiaste atleten een extra 
wedstrijd op. 

En de kers op de taart van het jaar zijn natuurlijk 
de clubkampioenschappen. Geweldig om ook daar 
atleten aan de start te zien die normaal iets minder 
snel aan wedstrijden deelnemen. Wij als trainers 
hopen natuurlijk dat deze atleten hiermee de smaak 
te pakken hebben.  

Daarom willen de trainers tegen de atleten zeggen: 
BEDANKT. Bedankt voor steeds weer het enthousiast 
deelnemen aan de trainingen. Dat maakt het voor de 
trainers steeds een feest.  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

Op 20 maart 2022 werd in de prachtige indoorhal van 
Apeldoorn de Nationale Indoorwedstrijd voor D-juni-
oren gehouden. Er deden twee atleten van AV Passaat 
mee; Carlijne van de Maarel en Yara Slingerland. 

Carlijne kwam uit op de 1000 meter meisjes-D2. Voor 
Carlijne was het de eerste keer dat ze een 1000 meter 
liep op een indoorbaan. Ze is gewend aan rondes van 
400 meter en nu waren de rondes 200 meter met 
scherpe bochten. Met haar PR van 3:18,89 was ze in-
gedeeld in de snelste serie. Na vijf spannende rondes 
met veel inhaalmanoeuvres kwam Carlijne na 3:20,78 
over de finish. Met deze mooie tijd eindigde ze op een 
knappe achtste plaats! 

Yara deed mee aan het verspringen en kogelstoten in 
de categorie meisjes-D1. Bij de kwalificatie van het 
verspringen kwam ze tot 3,23 m. Bij de kwalificatie 
van het kogelstoten behaalde Yara een PR met 6.96 
m. Dit leverde haar een plaats op in de finale later op 
de dag! Daar stootte ze de kogel naar 6,98 m. Dit was 
goed voor een elfde plaats. 

NATIONALE INDOOR D-JUNIOREN
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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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