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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

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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VAN DE VOORZITTER

Handen uit de mouwen 
Gelukkig zijn de voortekenen positief. Er kan weer 
steeds meer en de club draait bijna weer als vanouds. 
Wat zou het fijn zijn om nu naar een mooi lente- 
en zomerseizoen, zonder al die restricties, over te 
gaan. De trainingen kunnen weer zonder gedoe 
worden gehouden en de wedstrijdkalender is voor 
dit jaar weer gevuld, Met als aftrap de opening 
van het wedstrijdseizoen op de baan op 26 maart. 
De competities starten weer en er staan mooie 
wedstrijden bij Passaat gepland, zoals de Lenteloop, 
estafettemarathon, cross en nog meer. Wat leuke 
extra activiteiten zijn daaraan door onze trainers 
toegevoegd, zoals o.a. een ploegentijdloop, wat 
interne 5 en 10km tijdloopjes, een marathonchallenge 
en run-bike-run. Neem eens een kijkje op de 
wedstrijdkalender, die altijd te vinden is op onze 
website, en schijf de data alvast in je agenda. 

Zo krijgen we er weer zin in! 
Lekker trainen op de baan, in het krachthonk of door 
Papendrecht en omstreken is waar we allemaal blij 
van worden en ons energielevel mee opladen. Zoals ik 
in het vorige clubblad schreef, ben ik trots op onze 

vereniging waar een heel divers gezelschap, van 
jong tot oud en recreatief tot profs, actief is. Maar 
een vereniging is meer dan sporten alleen. Reuze 
fijn dat er trainingen zijn en wedstrijden worden 
georganiseerd. Of dat je na de training even gezellig 
kan napraten met een drankje en een hapje. Of dat de 
baan wordt onderhouden en de douches het doen. 
Dat er een financieel gezond beleid wordt gevoerd 
en er bijvoorbeeld sponsoren worden aangetrokken. 
Of wat dacht je van de sportmaterialen? Die komen 
er ook niet vanzelf en moeten zo af en toe vervangen 
worden.

Een vereniging is meer dan sporten 
alleen
Het lijkt soms erg vanzelfsprekend dat alles er 
allemaal is. Maar we hebben elkaar daarvoor nodig. 
Samen een vereniging zijn, betekent ook samen de 
lusten én de lasten. We hebben versterking nodig 
van het vrijwilligersteam om de lasten wat meer te 
verdelen. 
Je begrijpt het vast al: we hebben JOU ook nodig. Als 
vrijwilliger om zo af en toe eens een taak te vervullen 
voor die mooie club van je. Als bestuur willen we van 
iedereen een verplichte bijdrage gaan vragen in de 
vorm van tijd en inzet voor de club. We zullen dat op 
de komende Algemene Ledenvergadering dan ook 
voorstellen. Schrik niet, niet iedereen hoeft trainer 
of penningmeester te worden! Een paar uurtjes per 
jaar van een ieder kan al heel veel verlichting geven. 
Af een toe een bardienst, een paar keer per jaar 
papier ophalen, een parcours opbouwen, de voorraad 
voor kantine inkopen of een dagje juryhulp zijn bij 
een wedstrijd. Foto’s voor de website, wat stukjes in 
het clubblad, of onderhoud van de website. Het zijn 
zomaar wat taken waarvoor versterking hard nodig 
is en die vaak op een gezellige wijze vervuld kunnen 
worden. In deze editie van het clubblad vind je wat 
meer info van een aantal commissies binnen onze 
vereniging.

Ik reken op jullie positieve reacties!

Met sportieve groet,

John Peter Kuntz
Voorzitter AV Passaat

Deze uitgave staat in het teken van de vrijwilligers. 
Van bestuurslid tot barmedewerker, van trainer tot 
commissielid… vrijwilligers zijn van onschatbare 
waarde. Een vereniging kan niet zonder hen. Ook AV 
Passaat niet. 

Met sport valt veel te winnen! 
Dat sport verbindt en verbroedert, weten we 
allemaal. Sport bepaalt mede wie we zijn, wat we 
doen, waar, wanneer en met wie. Sportverenigingen 
zijn een ontmoetingsplek voor allerlei mensen en 
spelen daarom een belangrijke verbindende rol. 

Vier van de tien mensen die lid zijn van een 
vereniging zijn actief als vrijwilliger. Ze halen er 
voldoening en eigenwaarde uit, en vergroten hun 
vrienden- en kennissenkring ermee. Vrijwilligers zijn 
een bindende kracht in onze samenleving. 
 
Flexibel 
Binnen AV Passaat hebben we gemerkt dat de 
wensen van vrijwilligers veranderen. Het vinden van 
vrijwilligers is een uitdagende klus. Tegenwoordig 
geven veel mensen de voorkeur aan kortdurend 
en projectmatig werk en daarnaast weten we dat 
vrijwilligers vaker gebonden zijn aan meerdere 
vrijwilligerstaken binnen de maatschappij. AV Passaat 
stelt zich om die reden flexibel op sluit graag aan bij 
de behoeften en mogelijkheden van degenen die ze 
willen vinden en graag willen binden. 

Je moet er wel iets voor doen 
Het werven van vrijwilligers gaat niet vanzelf. AV 
Passaat heeft volop vacatures op dat gebied. Je komt 
ze in deze uitgave volop tegen. We doen graag een 
eerste beroep op jou als lezer door je te vragen niet 
door te bladeren maar de vrijwilligers-uitvragen stuk 
voor stuk te lezen. Het volgende wat we je willen 
vragen, is om naar je persoonlijke dagbesteding te 
kijken.  

Heb je misschien nog ruimte over in je vaak overvolle 
agenda? We hopen dat je daarop voorzichtig 
positief kunt antwoorden en dat we je kunnen 
enthousiasmeren om je steentje op een dusdanige 
manier bij te dragen dat we er gezamenlijk en liefst 
langdurig profijt van hebben: Profijt voor jou, want je 
inspanning wordt dankbaar ontvangen en daarnaast 
profijt voor je mede-vrijwilliger, die met jouw hulp 
weer een beetje ontlast wordt.

Neem het in overweging, laat het bezinken en kom in 
actie want er valt veel te winnen. 

Mede namens het bestuur en de huidige vrijwilligers, 

Daniëlle Bertrand

Sinds oktober 2021 is er, naast de loop- en wandel-
groepen, ook een groep bij AV Passaat die gericht 
is op de meerkamp. De groep is opgericht met als 
doel om volwassen mensen begeleid kennis te laten 
maken met de meerkamponderdelen. De trainingen 
zijn in groepsverband maar de begeleiding is aange-
past op uw niveau en fysieke gesteldheid. Inmiddels 
bestaat de groep uit circa 12 atleten en het mooie is 
om te zien dat er naast veel plezier ook progressie is. 

Ons doel is in september met deze groep aan de 
meerkamp van de clubkampioenschappen deel te 
nemen. 
  
Wilt u ook weten hoe het is om een speer of een 
discus te werpen, een kogel te stoten, hoog of ver te 
springen en hard te lopen?  Komt u dan gerust eens 
langs op de dinsdagavond; u bent van harte welkom! 
  
Heeft u vragen?
Mail ze gerust naar baanatletiek@avpassaat.nl 

VAN ONSCHATBARE 
WAARDE 

DE DINSDAGAVOND
MEERKAMP-GROEP 
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ALTERNATIEVE MIDWINTER 10 EM 
HOME-EDITION 

Vorig jaar hadden we met een gezellige groep 
mensen uit de lopersgroep bedacht om ons in te 
schrijven voor de Midwinter Marathon (10 EM) van 
Apeldoorn op 06-02-2022 met als afsluiter… het 
pannenkoekenhuis! We hadden wel zin om door 
de prachtige bosrijke en heuvelachtige omgeving 
van Apeldoorn te lopen. Het hoogste punt van het 
parcours (100 m boven NAP) leek ons een leuke 
uitdaging maar daar moest natuurlijk wel voor 
getraind worden. We liepen namelijk nog geen 16,1 
km…. Er was dus nog werk aan de winkel! Eerst waren 
er een paar belangstellenden maar al snel haakten 
er meer mensen aan. Het gezegde “ hoe meer zielen 
hoe meer vreugd” geldt hier zeker en dat maakt het 
trainen nog leuker. 

Zo spraken wij op 20 november 2021 voor het eerst af 
om onze training te beginnen. Ronald Aartsma zette 
vanaf dat moment iedere week een ronde uit. We 
volgden het trainingsschema richting 6 februari maar 
weer dwarsboomde Corona deze plannen. Dat bracht 
ons op het idee dan maar een Home-edition te doen 
want ja, we gingen voor die 10 EM, en gelukkig heeft 
Papendrecht ook een pannenkoekenrestaurant  

Door Papendrecht, Alblasserdam (via “het 
Stinkboertje”), Dordrecht (via Dordtse parken), 
Wijngaarden, Sliedrecht (over het Boerenpad... Uhm 
wat is dat?) en door de prachtige Dordtse Biesbosch 
en Elzen. Mooi hoor, maar wat een wind stond daar... 
Dat was nog eens een training. Gelukkig hadden we 
stroopwafels op de finish, voor èchte kanjers! 

Op zaterdag 12 februari 2022 waren wij (Linda, 
Natalie, Ronald, Jan, Fred, Ferdy, Astrid, Jacqueline 
en Paula) dan allemaal Coronavrij en startten we aan 
onze Home-edition. Dit was een heerlijke loop en wat 
een zon. Beter kon je het eigenlijk niet treffen. Het 
doel was om het met elkaar uit te lopen, maar binnen 
2 uur. Dat is zeker gelukt! Die pannenkoeken hadden 
we wel verdiend! 

Sportieve groet van alle lopers van de 
Alternatieve Midwinter 10EM Home-Edition

VAN DE REDACTIE
Kopij
Weet jij de kopijdatum voor de volgende uitgave? De 
kopijdatum is een belangrijke datum voor de redactie 
want tot die datum verwacht de redactie teksten en 
beeldmateriaal voor de aankomende editie van het 
clubblad. Vaak moet de redactie tegen de tijd dat het zover 
is nog ‘ns éxtra lobbyen om teksten aangeleverd te krijgen, 
liefst met bijbehorende foto’s. Is er echt te weinig kopij, 
dan klimmen we zelf last-minute ook in de pen en nemen 
we een interview af of benaderen we medesporters 
waarvan we weten dat zij een waardevolle bijdrage 
kunnen leveren. 

Wat zou je willen lezen?
Als redactie proberen we de potentiële inzenders (jij 
dus!) zich zoveel mogelijk in te laten leven met wat de 
lezer van ons clubblad zou willen lezen. Daarbij kun 
je jezelf verschillende vragen stellen, zoals Wat is van 
belang te communiceren? Wat is interessant? Waren er 
overwinningen? Zijn er mijlpalen waaraan we slingers 
zullen hangen? Hebben we verbeterpunten die aandacht 
verdienen? Valt er iets aan de weet te komen van ‘de 
betere atleten’? Speelt er iets noemenswaardigs? Hebben 
we aan alle leeftijdscategorieën gedacht? 

Laat van je horen!
Heb je iets wat je wilt laten plaatsen maar 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 om een tekstuele bijdrage aan te leveren. 
Alle aangeleverde teksten worden namelijk 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. 

Zijn de teksten en foto’s gereed, dan is het aan de 
vormgever om ons clubblad gereed te maken voor de 
drukker. 

DTP’er gezocht!
Onze vormgever (DTP’er) staat er op het moment 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. 

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. 

Jan

tankstation

auto
wasstraat

Rembrandtlaan 1 
Papendrecht

welkom@opelcentrale.com
tel.: 0786919111 76



Een sport om heel enthousiast van te worden: 
dat is atletiek, volgens René van Valen (44) uit 
Sliedrecht. René is lid en vrijwilliger bij AV Passaat, de 
atletiekvereniging van Sliedrecht en Papendrecht. 
  
Atletiek bij AV Passaat spreekt me 
aan 
Acht jaar geleden raakte René betrokken bij AV 
Passaat omdat zijn oudste zoon er lid is. Een jaar later 
werd ook zijn andere zoon lid. “Langzaamaan ging ik 
steeds meer helpen bij club. Inmiddels ben ik nu drie 
jaar trainerscoördinator. Het leek me erg leuk om 
deze functie op me te nemen en dat bleek al gelijk, 
toen de groep heel goed reageerde op mijn komst. 
Atletiek bij AV Passaat spreekt me aan omdat niet de 
prestatie centraal staat maar het enthousiasme voor 
de sport. Het is naar mijn mening de meest veelzijdige 
sport die er is, omdat de meerkamp alle vormen 
van beweging biedt. Naast ver- en hoogspringen, 
werponderdelen en hardlopen werken we ook aan 
balans, coördinatie, reflex en uithoudingsvermogen. 
Je gebruikt echt alle onderdelen van je lichaam. 
Mensen die overstappen van een andere sport, 
hebben vrijwel altijd spierpijn, omdat ze bij atletiek 
spieren gebruiken die ze normaal niet gebruiken.”

  
Met enthousiasme als doel komt de 
prestatie vanzelf
Bij AV Passaat ligt de nadruk vooral op enthousiasme, 
benadrukt René. “Als de prestatie het doel is, 
verdwijnt het enthousiasme maar met enthousiasme 
als doel komt de prestatie vanzelf. Als je op de 
vereniging loopt en je ziet allemaal vrolijke sporters 
om je heen, weet je waar je het voor doet. We 
richten ons ook op veiligheid; bijvoorbeeld dat er 
geen pestgedrag binnen de vereniging is en we 
kijken goed naar de belasting van jonge lichamen. 
De trainingen zijn aangepast aan de groei en 
ontwikkeling van de jeugd. Deze begeleiding door 
een grote groep gedreven trainers gaat van jeugd 
tot en met de senioren. Ook voor de loopgroepen 
en wandelgroepen bij AV Passaat is begeleiding 
maatwerk.”
  
Begeleid trainen werkt
Inmiddels heeft René ook een ouderengroep opgezet, 
die hij traint. Zelf doet hij dan ook mee. “Ook weer 
met de gedachte om vooral plezier te hebben op de 
baan. De oudere doelgroep kan atletiek goed aan; 
de leden hebben geen blessures en ik zie progressie. 
Ik merk dat begeleid trainen echt werkt en dat is 
mooi om te zien. Ons doel is in september aan de 
meerkamp van de clubkampioenschappen deel te 
nemen.”
  
Sportiviteit zit René, een geboren en getogen 
Sliedrechter, in het bloed. “Vroeger heb ik meerdere 
sporten beoefend: atletiek, voetbal, taekwondo, 
squash, tennis, wielrennen en golf. De laatste twee 
nog steeds af en toe. In bepaalde periodes in mijn 
leven kwamen bepaalde sporten voorbij. Maar nu 
vind ik het voor mijn lijf goed om aan atletiek te doen. 
Fijn om dit bij zo’n warme vereniging als AV Passaat te 
doen.” 
  
Door

 Eline Lohman 

ATLETIEK IS DE MEEST VEELZIJDIGE 
SPORT DIE ER IS
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info@korteland-rijwielen.nl www.korteland-rijwielen.nl

GEKTE IN DE VERENIGING

Mij is wel eens gevraagd wanneer het ophoudt 
met nieuwe variaties om wedstrijdjes en speciale 
uitdagingen te bedenken. Eerlijk gezegd word ik 
ook wel eens gek van mezelf: die ideeënbak draait 
maar door en ik wil het ook nog uitvoeren. Aan de 
andere kant: het leuke is dat er altijd weer atleten 
zijn die mijn - soms gekke - voornemens omarmen en 
er ook nog aan meedoen! Neem nou die loop naar 
Blomberg. Eerlijk gezegd wist ik vooraf niet waar ik 
aan begon. Toch hebben we die kleine 400 km maar 
liefst 4x volbracht

Op de vraag van de redactie of ik nog een bijdrage 
heb voor het clubblad ben ik eens in mijn bestanden 
gaan neuzen. Daar staan nog altijd een aantal 
hersenspinsels die ik ooit bedacht heb en nog niet 
wil weggooien. Wie weet komt het er ooit van, al dan 
niet in een aangepaste vorm. Ik neem je mee naar 
een paar spinsels die nog wachten op realisatie. 

BAGGERTOCHT
Wellicht weet je dat er rond onze accommodatie 
en PKC een sloot ligt die op een bepaald waterpeil 
moet worden gehouden om verzakkingen van de 
sportvelden te voorkomen. Een rondje sloot: wat 
een uitdaging zou het zijn om bij de inrit de sloot in 
te gaan en ploeterend, zwemmend, blubberend en 
zwoegend de hele ronde door de sloot te volbrengen? 
Zie je het al voor je: onherkenbaar kom je uit de 
baggersloot maar wat een spektakel zou dat zijn. 
Hilarisch. Wie durft? 

PABLOLYMPICS
In 2014 wilde ik de PaBlolympics organiseren. Een 
sportief treffen van Blombergse en Papendrechtse 
(sport)verenigingen op een zaterdag in de zomer. Wel 
een aanzet voor gegeven maar nooit tot uitvoering 
gekomen. Dat is eens wat anders dan een Pablo-
loop: de krachten meten met de “Sportvereinen 
aus Blomberg”. Winnen is leuk maar belangrijker is 
uitwisseling met elkaar.

NACHT VAN PAPENDRECHT
De nacht van Papendrecht is nog zo’n file die ik 
regelmatig tegenkom. Op de langste dag om 22.00 
uur starten en finish om 10.00 uur volgende ochtend. 
Doel is de grootste afstand per team afleggen. Telkens 
een rondje van 2 kilometer door het park volbrengen. 

Op het veld heeft ieder team een tent, caravan of 
partytent voor de eigen catering, of om bij de buren 
te snaaien bij hun barbecue! Doen? 

PAPE-TOCHT
Wist je dat er in Nederland meerdere plaatsen  zijn 
met “Pape”? Zoek maar op: Papekop, Papendorp, 
Papenvoort, Papendal, Papenveer. Daar kan ik wat 
mee! Ronde over twee dagen van Papendrecht – 
Papendorp (Utrecht) naar Papenveer (Nieuwkoop) 
- en daar overnachten. Volgende dag naar Papekop en 
vandaar terug naar Papendrecht. Hoe? Run-bike-run 
individueel, in teams of combinatie wandelen, fietsen 
en hardlopen. Roept u maar! 

MOLENTOCHT 
En wat dacht je van een Molentocht? Nee 
niet schaatsen maar de oevers volgens van de 
schaatsroute à la Elfstedentocht. Een ultraloop van 84 
km! Te gek natuurlijk, maar wie is zo gek? Of toch in 
een andere vorm?

Nog meer? Ja zeker!
- Papendrecht @ Sea: wandeluitdaging van 
Papendrecht naar Oostvoorne: 65 km;
- Jonsok (Noors voor midzomerfeest): 24 uurs-
loop als een challenge; 
- Run-bike-run voor individuele deelnemers. Je 
loopt 10 km, fietst 20 km en loopt weer 10 km;  
- Sightseeing tour door Papendrecht. Rondleiding 
met sportief karakter. Pas 1x uitgevoerd. 

FIETSENBEURS
Niet sportief maar wel goed voor de financiën van de 
club. Wie struikelt niet over die overjarige fiets die 
niemand meer gebruikt? Wij verkopen de fiets voor 
de eigenaar en houden een deel van de opbrengst 
voor de vereniging. Zeer lucratief (ervaring). 

WAARSCHUWING
Je ziet, er zit nog genoeg in het vat. Dus niet 
raar opkijken als ik een flyer onder je neus houd 
voor een Molentocht, een Pape-ronde of een 
potje “slootploeteren” rond het complex. Je bent 
gewaarschuwd. 

 Jo Kortooms

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 2
In de uitgave van december 2021 schreef ik over 
de Molenloop. Ik had toen de stoute schoenen 
aangetrokken om, samen met enkele mede-
clubleden, deel te nemen aan de 10EM. “En nu 
verder..”, waren opmerkingen die ik achteraf hoorde. 
Of eigenlijk werd me de vraag gesteld wat de 
volgende uitdaging zou worden: “Is dat de halve?”

Dat een halve marathon ‘slechts’ 5km verder is dan 
de 10EM, is een feit. Maar wat die 5km extra nou 
daadwerkelijk voor mij inhoudt, hield me bezig. Een 
enkele 5km loop is voor mij zo ongeveer een half uur 
hardlopen. Twee maal die 5km kost me zéker een uur 
en als ik daar drie maal 5km van maak, ben ik al gauw 
een uur plus 45 minuten onderweg. Omdat ik slechts 
één keer een 10EM had volbracht, had ik nog niet 
echt de ambitie om daar een halve marathon van te 
maken.

Doe je mee?
Tijdens de afgelopen herfstvakantie meldde mede-
loper Ronald dat hij zich had opgegeven voor de 
Midwinter Mini-Marathon in Apeldoorn. Hij vroeg 
wie er ook interesse had om mee te doen. De website 
van dat loopevenement weet de route al mooi te 
omschrijven: “De route voert je door de prachtige 
bosrijke en heuvelachtige omgeving van Apeldoorn en 
Hoog Soeren. Op de Kampsteeg ligt het hoogste punt 
van het parcours (100 meter boven NAP). De start en 
finish is op de ‘koninklijke’ Loolaan. Deze afstand is in 
2019 gecertificeerd en is dus precies 16,1 kilometer.”

Al snel kwamen de eerste positieve reacties en 
het extra lokkertje dat er pannenkoeken na afloop 
gegeten zouden gaan worden, deed de rest. Er was 
volop interesse maar daarnaast ook de nodige twijfel 
omdat menigeen nog nooit een langere afstand dan 
10km had gelopen.

Een gedegen voorbereiding en goede 
moed
Ronald, die zich had opgeworpen als een soort-van 
leider, had daarom contact opgenomen met onze 
trainers, Thérèse en Dennis. Samen met hen werd 
een passend trainingsschema opgesteld waarbij het 
volgens hen voor iedereen te doen moest zijn om die 
10EM in Apeldoorn te volbrengen. Nog niet volledig 
overtuigd van hun kunnen, gingen de lopers toch met 

goede moed aan de slag. Er werden trainingsroutes 
verzonnen en – nog belangrijker – er werd lekker 
gelopen. 

Door de tussentijds aangescherpte Covid-19 
regels waardoor de loop in Apeldoorn niet door 
kon gaan, lieten we ons niet uit het veld slaan. 
Flexibel als we zijn en bovendien gelokt door de 
pannenkoekentraktatie die ons onderling na afloop 
nog altijd te wachten stond, trainden we door richting 
de 10EM; de aangepaste, virtuele 10EM, die we door 
Papendrecht zouden gaan lopen. Door onvoorziene 
ongemakken kon helaas niet iedereen bij de 
trainingen aangehaakt blijven en hoewel dat jammer 
is, biedt ook weer een nieuwe uitdaging om er tijdens 
een volgende editie, toch weer met z’n allen naartoe 
te trainen. 

De dag van onze alternatieve 10EM
Op zaterdag 12 februari 2022 was het dan zover 
stonden 9 enthousiastelingen klaar voor de start. 
Allen hebben we de uitdaging volbracht en met 
elkaar aten we, als welverdiende beloning, de 
pannenkoeken bij Fritella, in Papendrecht. Daar 
hadden we praatjes voor tien gekregen en bleek 
als snel dat de 10EM voor de meesten erg is 
meegevallen. Al pratend werd een volgende uitdaging 
geopperd… Een halve marathon is maar 5km verder.
 
Komt er een deel 3 op de stoute schoenen? 

Wordt vervolgd… 

Jan Clarisse

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
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douche, voldaan in de woonkamer, al denkend aan de 
dag van morgen. Want de volgende dag stond er voor 
ons een veel zwaardere trail op het programma.

Op zaterdag 18 december, na het ontbijt, vertrokken 
we om 10:00 uur voor een trail van 22 of 32 km. Na 5 
km ploeteren en klauteren splitste de groep zich op. 
De snelste mannen vertrokken voor de 32 km.
Het was een hele mooie route met zelfs een skipiste 
als onderdeel. Schitterende, kabbelende riviertjes 
met mooie rotspartijen en met de nodige hoge 
hoogtemeters. En modder, heel veel modder. 

Na 3 uur en 45 minuten kwamen we weer in Spa aan. 
Moe maar voldaan. De mannen die de 32 km hadden 
gelopen, kwamen een uur later binnen. 
‘s Avonds zijn we met z’n allen uit eten geweest 
bij de Italiaan en hebben we ook nog een medaille 
ontvangen met een Belgisch lintje van onze trainer 
Jo. John Peter werd gefeliciteerd als winnaar, voor het 
maken van de mooiste foto.

Het plan voor zondag 19 december moesten we even 
aanpassen omdat er in Nederland, waar onze laatste 
trail zou zijn, weer strengere maatregelen ingegaan 
waren in verband met Corona. Gelukkig had Jo voor 
onze trail van 19 km die aanvankelijk in Gulpen op het 
programma stond, een alternatief in België gevonden. 
Daar mochten we namelijk wel gezamenlijk lopen. 
Jeanine, Miranda en ik gingen wandelend door de 
weilanden, en de anderen rennend. Ook daar was ‘t 
weer ploeteren door de modder. Daarna zijn we allen 
huiswaarts gekeerd, een ervaring rijker en met een 
heerlijk gevoel dat we het allemaal volbracht hadden.

Het was weer een sportief en gezellig weekend.

 Anja Broere

TRAILWEEKEND SPA
Het programma
Vrijdag 17 december 2021 om 22:00 uur: Nachttrail 
Afstand: 5 km Hoogteverschil:+ 235 m 
Moeilijkheidsgraad ++
Zaterdag 18 december 2021 om 10:00 uur: Trail 
Afstand:22 km Hoogteverschil:+ 650 m 
Moeilijkheidsgraad +++
of Afstand:32 km Hoogteverschil:+1000 m 
Moeilijkheidsgraad ++++
Zondag 19 december 2021 om 11:30 uur: Trail
Afstand:19 km

De deelnemers
Ruud Huisman,Jo Kortooms,Jaap 
Westerbeek,Christiaan Verhoeven,Mariëlla 
Scalia,John Peter Kuntz,Miranda Bieleveld, Jeanine vd 
Riet,Robert Kuntz,Jan Visser en ik (Anja Broere).

Op vrijdagmiddag 17 december 2021 om 13:00 uur 
vertrokken we afzonderlijk van elkaar naar Spa. 
Mariëlla en ik reden met Jo mee, afgeladen met 
boodschappen en sporttassen. Onderweg stuurde 
Jaap ons nog een fotootje van ons onderkomen 
in Spa. Het bleek naast het frietkot te zijn. Toen Jo 
de eigenaar belde om te laten weten dat we over 
een half uurtje zouden arriveren, vroeg deze of 
iemand van de groep verstand van elektriciteit had. 
Een vreemde vraag maar bij aankomst bleek één 
van de boilers het niet of slecht te doen. Dus Jo lag 
al vroeg onder de boiler, terwijl Mariëlla en ik de 
boodschappen binnen brachten. Het gebouw was 
gedateerd. De keuken zat achter een kast verstopt en 
ook Jo zijn bed zat in een kast verstopt. Maar al snel 
hadden Mariëlla en ik een gezamenlijke huiskamer 
gevonden, waar we de avonduren 

konden doorbrengen. 

Langzaam maar zeker druppelde iedereen binnen. 
Na het avondeten stond onze eerste run op het 
programma: de nachttrail. We vertrokken rond 21:30 
uur, lopend door Spa naar het begin van het parcours. 
Bij de eerste de beste klim kwamen de meesten al 
zonder adem boven. Maar als beloning was er wel 
een mooi uitzicht over Spa. Daarna door het bos, over 
keien en gladde paden. Gelukkig hadden de meesten 
goede hoofdlampjes op. De een nog een grotere 

bundel dan de andere, want dat was wel hard nodig. 
Iedereen had het volbracht. Later zaten we, na een 
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Een belangrijk deel van onze 
inkomsten
Eén keer in de maand, op maandagavond, helpen 
vrijwilligers van AV Passaat mee met HVC om in een 
aantal wijken oud papier op te halen. De opbrengst 
hiervan komt ten goede aan AV Passaat en is een 
belangrijk onderdeel van de inkomsten van onze 
vereniging. Om welke bedragen het gaat, is te zien in 
het overzicht. 
Hoe meer vrijwilligers helpen, hoe beter de schema’s 
eerlijk verdeeld kunnen worden. Het is ook fijn 
als er een reservelijst is omdat het altijd een keer 
kan voorkomen dat iemand onverwachts niet kan.

Versterk jij ons team?
Zou jij, als lid of ouder, ook je (papieren) steentje bij 
willen dragen, dan wordt dat door zowel de vrijwilligers 
als de vereniging enorm op prijs gesteld. Voordat je 
kan helpen moet je eerst een certificaat halen.

Neem voor informatie en het afstemmen van je 
beschikbaarheid contact op met Jan Visser
of met het bestuur.

OUD PAPIER
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   2.017   2.018   2.019   2.020   2.021 
         
Januari € 509,29  € 719,14  € 854,79  € 843,36  € 759,62 
Februari € 605,33  € 674,26  € 708,63  € 665,54  € 726,64 
Maart   € 665,43  € 702,82  € 683,26  € 761,16  € 751,46 
April   € 634,93  € 669,16  € 778,69  € 870,30  € 835,78 
Mei  € 628,28  € 757,22  € 692,32  € 738,72  € 852,44 
Juni   € 721,91  € 670,18  € 660,60  € 825,76  € 762,00 
Juli   € 584,20  € 696,95  € 661,52  € 728,86  € 753,84 
Augustus € 700,77  € 727,89  € 506,96  € 666,98  € 692,98 
September € 633,72  € 707,83  € 662,42  € 805,02  € 799,74 
Oktober € 651,84  € 744,55  € 788,36  € 787,34  € 930,98 
November € 702,88  € 806,09  € 688,09  € 762,52  € 763,36 
December € 754,22  € 744,89  € 746,38  € 935,58  € 756,22 
         
   € 7.792,80  € 8.620,98  € 8.432,02  € 9.391,14  € 9.385,06 
         
         



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

Dit stukje gaat over vrijwilligers en sponsoren. En over 
de begrippen actief en passief. 

Actief
De sponsorcommissie bestaat uit twee vrijwilligers: 
Piet van de Bos en Ed Mulder. Zij zijn wat je noemt 
“actieve vrijwilligers”. Actief omdat zij:
1. de boer op gaan om nieuwe adverteerders en  
 sponsoren voor Passaat te vinden
 en daarnaast
2. de leden van Passaat aansporen om te gaan   
 “winkelen” bij onze sponsoren.

Dat het eerste vrij goed lukt, blijkt wel uit de lijst van 
maar liefst 91 bedrijven die ons goed gezind zijn (zie 
clubblad december 2021). En als je als actieve vrijwil-
liger wilt helpen om deze lijst verder uit te breiden en 
ook je eigen contacten wilt inbrengen, GRAAG!
Het succes van de tweede activiteit laat zich moeilij-
ker meten. Dat weten we namelijk niet. Wat wij wel 
weten is dat sponsoren soms afhaken omdat ze zeg-
gen dat het te weinig oplevert. En dat is jammer.

Passief
En met dit laatste kom ik gelijk op het punt van de 
“passieve vrijwilliger”. Want als passieve vrijwilliger 
kun je met heel weinig moeite heel veel voor ons 
doen. Passieve vrijwilligers zijn dan ook zeer welkom. 
Wij nodigen iedereen uit! Wel is het van belang om te 
weten of de sponsor wel of niet op de lijst staat. 

Staat het bedrijf op de lijst, dan help 
je ons door vrijwillig
• de sponsor te laten weten dat je lid bent van 
Passaat en dat je hun reclamebord of hun advertentie 
hebt gezien. Bij sommige bedrijven krijg je als lid van 
Passaat zelfs 10% korting. Ik verwijs daarvoor naar de 
advertenties in het clubblad.

WAAR HET HIER OM GAAT, IS DAT DE SPONSOR 
MERKT DAT HET WERKT!

Staat het bedrijf niet op de lijst, dan 
help je ons door vrijwillig
• bij jouw favoriete winkel te vragen of zij open 
staan om bij Passaat te adverteren. En mocht je dat 
vervelend vinden of te opdringerig, dan kun je ze 
uiteraard ook altijd de flyer geven die bij het mede-
delingenbord ligt. Wat ook een optie is, is om ze als 
kennismaking de digitale versie van het clubblad te 
sturen. Deze vind je op onze website onder het kopje 
media.
• te laten weten waar jij, maar ook jouw fami-
lieleden, iets gekocht hebt. Want, stel dat we weten 
dat veel leden bij dezelfde opticien hun bril of lenzen 
kopen, dan staat deze winkelier waarschijnlijk veel 
meer open om iets bij Passaat te gaan doen. 
Of dat heel veel Passaat’ers bij dezelfde fotozaak 
komen, terwijl de winkelier uiteraard niet kan we-
ten dat het allemaal leden van Passaat zijn. Vul op 
de plaats van ‘opticien’ of ‘fotozaak’ maar eens een 
ander woord in, zoals autodealer, garage, badkamer 
& keukenzaak, meubelwinkel, hovenier, loodgieter, 
bloemist, aannemer, fietsenwinkel etc. Je voelt dan 
vast wel aan wat er allemaal nog mogelijk is. 
• te laten weten waar jij werkt of waar je ouders 
werken. 
Zo sprak Ed een Papendrechts Projectbedrijf aan de 
Scheepvaartweg 1 dat ons alleen wil sponsoren als 
één van hun werknemers lid is van Passaat. Dus als 
we dat weten…

Kortom als je als vrijwilliger, actief of passief, een 
handje wilt helpen, meld het aan Piet of aan Ed.

Piet van de Bos: spoc@avpassaat.nl 
Whatsapp: 06 5134 6811

Ed Mulder: spocwerving@avpassaat.nl 
Whatsapp: 06 4239 3465

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

BAR-/ KANTINEDIENST

Heerlijk, hè… Na afloop van een training of evene-
ment nog even nababbelen onder het genot van een 
drankje en een hapje. Zodra het kan, doen we alle-
maal graag. Maar ook als je bijvoorbeeld een icepack 
nodig hebt, is het prettig als de bar bemand is.

Draai ook een bardienst
Onze hele vereniging draait op vrijwilligers. Dat geldt 
ook voor onze baractiviteiten. Omdat vele handen 
licht werk maken, vragen we je je aan te melden om 
af en toe een bardienst te draaien. Hoe groter ons 
team, hoe meer profijt we er met elkaar van hebben. 
Een groter vrijwilligersteam betekent een prettigere 
verdeling van de werkzaamheden èn gegarandeerde 
bezetting voor diegenen die gebruik maken van de 
kantine.

Of ‘n bardienst draaien spannend is? Welnee! 
Gezellig? Ja, dat altijd!

Zo’n twee uurtjes
Een bardienst kost je slechts zo’n twee uurtjes en dit 
zijn de mogelijkheden:
Maandag of woensdag van 18:00 tot ongeveer 20:45 
uur.
Dinsdag of donderdag van 20:30 tot ongeveer 22:30 
uur.
Zaterdagochtend van 10:00 tot ongeveer 12:00 uur.

Meer dan welkom
Wie?  Iedereen van 18 jaar en ouder is van   
  harte uitgenodigd om zich aan te 
  melden. Niet alleen leden maar ook 
  ouders, verzorgers, oma’s of opa’s, je  
  trouwe supporter, etc.
Wanneer?  Eens in de 8 weken, vaker mag altijd.  
  Leg gerust jouw mogelijkheden voor!
Waar?  Voor meer informatie over de bardienst  
  of – liever nog - direct aanmelden, kun  
  je mailen naar kantine@avpassaat.nl. 

Maak jouw beschikbaarheid kenbaar
Is de bardienst iets wat je liever niet doet maar wil je 
je wel inzetten voor onze vereniging, informeer dan 
naar de andere mogelijkheden. Jouw hulp, in welke 
vorm ook, is meer dan welkom.

Hopelijk tot snel!

GEVONDEN VOORWERPEN

Het kan gebeuren dat je je jack, petje of bidon ver-
geet mee naar huis te nemen nadat je dat ‘even’ aan 
de kant van de baan of in de kleedkamer achterliet. 
Vaak kom je daar pas achter als je weer thuis bent of 
zelfs pas als je er naar op zoek bent zodra je ze een 
volgende keer nodig hebt. 

Alle bij AV Passaat gevonden spullen 
worden een tijdje bewaard
Hoe fijn is het als je iemand kunt benaderen om te 
vragen of er iets van jou teruggevonden is? Of dat er 
periodiek bekend gemaakt wordt wat er allemaal in 
bewaring is? Dit is in een notendop wat de taak van 
een ‘vrijwilliger gevonden voorwerpen’ inhoudt. 

‘Vrijwilliger gevonden voorwerpen’ is 
een dankbare taak
Hoewel je rekening moet houden met enige regel-
maat, kun je in principe zelf bepalen wanneer je deze 
werkzaamheden precies doet. Het zou fijn zijn als jij, 
18+’er, die taak voor je rekening wilt nemen! Maak 
er vandaag nog werk van en meld je bij Miranda van 
Loon of een van onze bestuursleden.

VRIJWILLIGERS GEZOCHTVRIJWILLIGERS GEZOCHT

COMMUNICATIE

Wellicht heb je wel eens gedacht: “Wat is sommige 
informatie toch onduidelijk, laat of slecht te 
vinden”, of “Dat kan toch beter of professioneler”. 
In dat geval kunnen we jouw hulp waarschijnlijk 
goed gebruiken! 

Een korte opsomming van zaken waarbij we wel wat 
hulp kunnen gebruiken:
- Planning en organisatie communicatie
- Foto’s maken bij wedstrijden/evenementen,  
 uit of thuis.
- Een kort verslag schrijven van een wedstrijd   
 of evenement
- Het doorsturen van persberichten naar lokale  
 kranten
- Berichtgeving op sociale media, voorafgaand  
 en na afloop van een activiteit
- De informatie op onze website up-to-date   
 houden
- Het kampioenen fotobord in de kantine   
 bijhouden

Een enkele 
bijdrage per jaar
Misschien heb je zelf nog andere ideeën. Laat je in 
dat geval absoluut horen! En echt, niet alle taken 
hoeven structureel en/of meerdere keren per jaar 
door jou te worden opgepakt want ook een enkele 
bijdrage per jaar is goed. 

Is je interesse gewekt? 
Laat weten waarin je precies geïnteresseerd 
bent, leg je eventuele vragen voor en stem je 
beschikbaarheid af zodat we gezamenlijk een 
mooie invulling kunnen creëren die aan ieders wens 
tegemoet komt. 

communicatie@avpassaat.nl 
Miranda van Loon

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 20



DE WOC DOET GRAAG EEN BEROEP OP JOU!

Het Wedstrijd Organisatie Comité, kortweg ‘de WOC’, doet graag een beroep op jou. Wij vragen jou om mee te 
helpen met het organiseren van de diverse wedstrijden bij AV Passaat. 

Positieve ervaringen en een goede uitstraling
De door AV Passaat georganiseerde wedstrijden worden als goed en strak geregeld ervaren door zowel de atle-
ten van onze vereniging maar ook door atleten van verenigingen die bij ons naar de wedstrijden komen. Deze 
wedstrijden geven aan AV Passaat een goede uitstraling en zorgen ook voor de benodigde inkomsten.

Vrijwilligerstaken bij de WOC
Deel je die mening over de positieve ervaringen en wil je dat ook in stand houden, dan doen we een beroep op 
jou en vragen we om een van de openstaande vrijwilligerstaken op je te willen nemen. Je vindt ze in het over-
zicht.

We zien aanmelding graag tegemoet
…of wil je liever eerst nog wat meer informatie want dat kan natuurlijk ook. Neem bij voorkeur via email contact 
met ons op. Ons mailadres luidt wocsecretaris@avpassaat.nl. 

Hopelijk mogen we je binnenkort verwelkomen,

WOC
wocsecretaris@avpassaat.nl

VRIJWILLIGERS GEZOCHT WOC vrijwilligers taak Werkzaamheden Opleiding

secretaris WOC Voor elk overleg een agenda maken en versturen naar overige WOC-leden;
Van elk overleg een verslag maken en naar overige WOC-leden versturen;
Adressenlijst(en) bijhouden voor draaiboeken;
Vergaderschema maken voor WOC-vergaderingen en versturen naar WOC-leden en agenda 
invullen bij de bar;
Wedstrijdkalender / evenementenkalender  maken:
Regio wedstrijdkalender afstemmen met regio functionaris:
o   Wedstrijdkalender regio versturen:
§  W.O.C. leden
§  Bestuur
Jaarverslag maken t.b.v. Algemene Ledenvergadering AV Passaat samen met voorzitter
Begroting maken samen met de voorzitter
Uitnodigen van(dit alles t.b.v. weg / baanwedstrijden  in overleg met coördinatoren):
o   Notabelen
o   Motorrijders
o   EHBO / Rode Kruis
o   Verkeersregelaars

coordinator loopwedstrijden heeft op de wedstrijddag de coordinatie van alle zaken
is beheerder van het draaiboek van de wedstrijd
tijdens de vergaderingen stemt hij af met de andere WOC leden welke acties nog moeten worden 
gedaan
is contactpersoon voor alle medewerkers op de wedstrijddag      

verkeersregelaars
staat op wedstrijddag en van wegwedstrijden op drukke punten langs het parcours om het verkeer 
te regelen online examen verkeersregelaar

jurylid baan atlethiek op wedstrijddagen op de baan optreden als jury bij de diverse onderdelen opleiding jurylid

operator tijdwaarnemingssysteem tijdens wedstrijden van loopnummers het bedienen van het tijdwaarnemingssysteem
het uitdraaien van een uitslag
het doorsturen van de uitslag naar het wedstrijdsecretariaat om deze te laten publiceren

op en afbouw hulpen wedstrijddagen
op wedstrijddagen  het gereedzetten van alle benodigde apparatuur voor de atleten   ( over de 
gehele dag verspreid)
het opzetten van tenten
het ophangen van vlaggen
neerzetten van prullenbakken
aan het eind van de dag alle spullen weer opbergen
het gereedzetten van de horden op de wedstrijddag

materiaalman/-vrouw verzorgt alle sportmaterialen in samenspraak met trainers en atleten   
het controleren van wedstrijdmateriaal door atleten zelf meegebracht
aansturen van de op en afbouwhulpen
aanschaffen van nieuw sportmateriaal
voorraasdbeheer van sportmaterialen

waterposten (man) tijdens wedstrijden het gereedmaken van waterposten
het uitdelen van bekers water aan de atleten

scheidsrechter tijdens wedstrijden  contoleren of de juiste regels worden gehanteerd opleiding jurylid
controleert de juryleden vervolgopleiding  scheidsrechter
neemt bij meningsverschillen een besluit
controleert de opzet van de diverse onderdelen

wedstijdleider heeft de algehele leiding van de wedstrijd opleiding jurylid
vervolgopleiding  scheidsrechter
vervolgopleiding wedstrijdleider

microfonist op wedstrijddagen de diverse onderdelen aan elkaar praten microfonistenopleiding
het omroepen van de uitslagen
het doen van belangrijke mededelingen

starter tijdens wedstrijden het geven van het startschot wapenvergunning
de lopers op hun plaats  laten plaatsnemen

ET tijdwaarnemer tijdens de loopnummers op de baan het bedienen van de apparatuur voor de tijdsmetingen opleiding jurylid
ET tijdwaarnemer

secretariaatsmedewerker op wedstrijddagen meehelpen met de uitslagverwerking:
het uitgeven van de startnummers
het inschrijven van nainschrijvers
uitslagen invoeren
assisteren bij de prijsuitreiking+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
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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

JEUGDCOMMISSIE

Activiteiten voor onze jongste 
clubleden
De jeugdcommissie organiseert activiteiten voor onze 
jongste clubleden (tot 11 jaar). 

In december is er natuurlijk Sinterklaas en hebben 
we een pietentraining. Voor iedereen is er dan iets 
lekkers en een leuk cadeautje. Voor de Kerst zorgen 
we voor een leuke en vooral lekkere traktatie. En ook 
de paashaas vergeet onze club niet! De kinderen gaan 
dan op zoek naar paaseitjes die verstopt zijn op het 
terrein. We hebben intussen ook een paar keer een 
superswingende kinderdisco georganiseerd.

Het mooiste moment in het jaar is wel het 
slaapweekend, wanneer de kinderen één nachtje 
mogen logeren in ons clubhuis. En het is maar goed 
dat we zo’n mooi en groot clubhuis hebben want dit 
weekend wordt meestal druk bezocht. Er zijn dan 
allerlei (sportieve) activiteiten, de kinderen kijken 
film en ‘s ochtends is er een uitgebreid ontbijt. De 
afsluiting met heel veel pannenkoeken is altijd weer 
een groot feest.

Versterking gezocht
De meeste activiteiten organiseren we samen met 
de trainers. Zij bedenken altijd de leukste thema’s en 
spellen en begeleiden de kinderen daarbij. Met elkaar 
maken we er zo steeds iets leuks van.

We hebben drie leden in onze commissie. Inmiddels 
worden onze eigen kinderen ouder en hebben wij 
zelf vanaf volgend seizoen geen kinderen meer bij de 
pupillen. Het zou daarom fijn zijn als we versterking in 
onze commissie kunnen krijgen van ouders met jonge 
kinderen. Dus lijkt het je wat om mee te helpen, 
meld je aan door een van ons aan te spreken of te 
benaderen via ons emailadres pupillen@avpassaat.nl

De jeugdcommissie
Amanda Mol
Sandra Vermeij
Marleen Kouwenberg 
pupillen@avpassaat.nl

LIEF & LEED

Kleine moeite, grote dankbaarheid
Binnen AV Passaat is er een vrijwilligerstaak voor 
het zogenaamde ‘Lief & Leed’. Hoe leuk is het een 
vrolijke wenskaart van je mede-sporters te ontvangen 
als je bijvoorbeeld tijdens een training bent gevallen 
of al wat langere tijd geblesseerd bent? Onder Lief 
& Leed valt de aandacht voor allerlei persoonlijke 
gebeurtenissen waarbij een hart onder de riem of een 
felicitatie op zijn plaats is. 

Laat gerust een fooi achter in de zgn. schoentjes 
Tijdens kantinediensten staan er spaarpotjes (‘de 
schoentjes’) op de bar, waarin een kleine fooi kan 
worden gedaan om deze attenties te bekostigen 
en ook vanuit het bestuur staat hiervoor een klein 
budget ter beschikking.

Die waardevolle nieuwe boost
Helaas is door Corona het onderlinge contact wat 
minder geweest en is ook de Lief & Leed een beetje 
ingedommeld en dat, terwijl we eigenlijk allemaal 
wel hebben ervaren hoe waardevol het sociale 
aspect is. Daarom zoeken wij iemand die hieraan 
een nieuwe boost zou willen geven en onze Passaat-
leden de warmte van de club wil bezorgen als de 
omstandigheden daartoe aanleiding geven. Het 
kost niet veel tijd en moeite maar wordt door de 
ontvangers altijd zeer gewaardeerd. 

Meer informatie kun je inwinnen bij Miranda van 
Loon, 06-30385313.

Het clubtenue van AV Passaat 
Ons clubtenue bestaat uit een marineblauwe broek 
en oranje shirt, singlet of top met enkele marine-
blauwe banen op de borst en het AV Passaat logo in 
blauwe bedrukking. 

Passessies
Velen van ons dragen de clubkleding al. Wil jij ook 
clubkleding aanschaffen, weet dan dat er twee keer 
per jaar, gedurende een korte periode, de mogelijk-
heid is om in de kantine de kledingstukken te passen. 
De kledingstukken kunnen dan via onze webwinkel, 
die enkel gedurende die periode geopend is, besteld 
en betaald worden. De richtlijn is om een bestelronde 
te organiseren in september en in februari. De exacte 
data worden vooraf kenbaar gemaakt.

Bezoek onze website voor meer informatie over de 
clubkleding.

CLUBTENUE EN -KLEDING VRIJWILLIGERS GEZOCHT
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Je koffi eleverancier 
altijd bij jou in de buurt
Professionele koffi eautomaten, koffi e en bijbehorende 

ingrediënten voor op het werk en op de vereniging.

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

Geniet vanaf maart van 
onze koffie bij AV Passaat

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



Wedstrijd Organisatie Commissie

Wedstrijdkalender 2022

Datum  Wedstrijd/Evenement   Baan of Weg Organisatie

26 maart 2022  Openingswedstrijd baanseizoen Baan  WOC 

16 april 2022  Pupillencompetitie   Baan  WOC 

21 april 2022  4e L&B Vereningsrun   Weg  WOC 

12 mei 2022  Ploegentijdloop    Baan  Trainers

14 mei 2022  C/D competitie    Baan  WOC 

21 mei 2022  32ste Boerman Transport 

    Estafette Marathon   Weg  WOC 

27 mei 2022  School Atletiek Dag   Baan  WOC 

Nog onbekend  Schoolsportdag (scholen)  Baan  Scholen

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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• 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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