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Contributie 2021
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

Inleveren kopij volgende editie 
sluit op 1 december 2021
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We mogen weer
“Ja, we mogen weer”, riep iedereen in koor. De 
versoepelingen zetten door en eerste wedstrijden zijn 
een feit. De eerste resultaten ook. En al worden die 
resultaten soms nog wat als tegenvallend ervaren, 
feit is dat we weer lópen. Met elkaar. En dan komen 
de prestatieverbeteringen vast ook weer vanzelf.

Aan de jeugd
Over verbeteringen gesproken. Ons clubblad mag dan 
iets later zijn uitgebracht, het is wel gevuld met over 
‘wat ons bezig houdt’. Meer ingezonden kopij. En 
van èn over meerdere leeftijdscategorieën. Speciale 
dank hiervoor gaat uit naar de jeugd, waarover graag 
gelezen wordt maar – helaas - relatief weinig werd 
gedeeld. Vanaf deze uitgave willen wij daar, met hulp 
van onze jeugdleden, verbetering in aanbrengen. Een 
oproep aan onze jeugd is daarom op z’n plaats; draag 
je steentje bij en blijf kopij aanleveren, laat van je 
horen en deel wat je bezig houdt! Vanzelfsprekend 
geldt datzelfde voor hun ouders/ verzorgers, trainers 
en trouwe supporters.

Op naar een prachtig naseizoen
Terwijl de zomer niet echt geweldig was qua weer 
hebben we prachtige clubkampioenschappen 
gehouden in de zon. Kampioenschappen waarbij 
er volgens mij zelfs ook records zijn verbeterd. De 
aansluitende barbecue was ook in een woord een 
succes. Laten we hopen dat we op deze prachtige 
zomeravond corona echt een beetje hebben mogen 
uitzwaaien... 

Ik wens een ieder een prachtig naseizoen met hele 
leuke en sportieve wedstrijden. Verder moedig ik 
iedereen aan via clubblad@avpassaat.nl kopij aan te 
leveren van belevenissen op, rond en over onze club!

Namens de redactie, Jan

Van de redactie
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Van de voorzitter

De herfst heeft zijn intrede gedaan, de temperatuur 
gaat langzaam naar beneden en de dagen worden 
weer korter. Ik hoop dat iedereen een mooie zomer 
heeft gehad en weer is opgeladen voor ’n sportief 
naseizoen.

We krijgen de smaak weer te pakken
De eerste wedstrijd is inmiddels weer achter de rug. 
En wat voor één! Een heel volle en enthousiaste 
baanwedstrijd met deelnemers uit alle hoeken 
van Nederland. Je proefde weer een echt gezellig 
wedstrijdsfeertje en je kon merken dat iedereen weer 
volop zin had. Het was gezellig druk en er was weer 
wat leven in de brouwerij. Fijn! 

Ben je benieuwd naar de onlangs gehouden 
clubkampioenschappen? In deze uitgave lees je er 
meer over. 

Op 30 september 2021, het moment waarop ons 
clubblad bij de drukker ligt, gaan we vol gas voor 
de verenigingskas en lopen of wandelen we met 
elkaar weer een leuk bedrag bijeen met de L&B 
verenigingsrun. Omdat de Gemeente Papendrecht dit 
jaar eenmalig co-sponsor is en daarom het bedrag per 
gelopen ronde verdubbelt, betekent dat dat er per 
gelopen ronde wel € 4,00 verdiend wordt!

En er komt nog meer want later dit jaar staan de 20e 
AV Passaatcross (6/11) en de 1e Papendrecht Cirkel 
Loop (27/11) nog op de planning.

Naast alle georganiseerde activiteiten draaien de 
trainingen ook weer op volle toeren. Toch merken we 
dat mensen het nog lastig vinden om elkaar weer in 
de kantine op te zoeken om na de trainingen weer 
even bij te praten. Vandaar dat ik via deze weg vraag: 
“Kom je ook weer even langs, na de training?”

Verenigingsgevoel
De afgelopen anderhalf jaar heeft zijn weerslag op het 
verenigingsgevoel gehad. Sommigen haakten af als 
sporter maar ook verloren we hier en daar vrijwilligers 
wat ontzettend jammer is. Laten we er samen weer 
de schouders onder zetten want alleen gecombineerd 
met de inzet van vrijwilligers draait onze vereniging 
Passaat gesmeerd. 

Hoewel we veel mensen hebben die – soms al 
vele jaren - hun steentje al bijdragen, kan op dit 
moment iedere commissie wel aanvulling gebruiken. 
De kantinecommissie heeft mensen nodig die 
bijvoorbeeld de roosters maken, de voorraad op 
peil houden, wat broodjes smeren bij wedstrijden 
maar vooral mensen die af en toe achter de bar 
staan. De wedstrijdcommissie kan ook altijd weer 
juryleden gebruiken of hulp op wedstrijddagen, zoals 
bijvoorbeeld een middagje de zandbak aanharken of 
de horden op hun plek zetten. Ook zoeken we iemand 
die de trainings- en wedstrijdmaterialen beheert en 
nieuwe materialen aanschaft. En wat te denken van 
de kledingcommissie, nu er binnenkort weer nieuwe 
clubkleding is? En zo kan ik nog wel even doorgaan... 

Help ook mee!
Samen staan we sterker. Meld je daarom aan als 
vrijwilliger. Trek daarvoor mij even aan mijn jas of 
spreek een van de andere bestuursleden aan en help 
mee om onze club weer bruisender dan ooit tevoren 
te maken!

Met sportieve groet,

John Peter Kuntz
Voorzitter AV Passaat
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Omdat het leuk is om wat meer te weten te komen 
van de leden met een bovengemiddeld talent van onze 
vereniging, praten we dit keer met Bart van Nunen, 
topatleet van AV Passaat. Bart is 25 jaar en woont in 
Doorwerth. Hij traint op Papendal als marathonloper 
en daarnaast studeert hij Wiskunde op de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. 

Hoe het begon
Rond 2008 werd hij lid van Passaat, hij was zo’n 13 
jaar oud. Tijdens de Lenteloop raakten zijn vader en 
hij in gesprek met Addy Ruiter en toen hij een keer 
mee kwam trainen, was hij onmiddellijk verkocht. 
Het bleek al snel dat zijn talent bovengemiddeld was. 
In zijn eerste jaar bij Addy ging hij erg snel vooruit 
waardoor men het idee kreeg dat er nog wel eens wat 
meer in hem zou kunnen zitten. Op zijn 15e liep hij 
voor het eerst een 10km. Daarmee werd hij 3e bij het 
NK junioren, in 32:20. Dat was het moment waarop 
hij echt begon te dromen van een topsportcarrière en 
heel serieus met trainen werd. 

Zijn tijden werden in de loop van de tijd steeds beter, 
met een Nederlandse titel op de halve marathon en 
een geweldige marathontijd in Valencia, waardoor 
hij naar de olympische spelen mocht. Hieraan 
voorafgaand heeft hij lang moeten zoeken naar een 
juiste balans in alles. Eerst was hij te gedreven en 
later bleek hij niet de juiste studie in combinatie met 
de sport te hebben gekozen. Ook op het mentale 
vlak moest hij nog stappen zetten want, ongeacht 
wat er gebeurt, je moet altijd het maximale eruit 

kunnen halen. Dat vindt hij nog steeds wel eens lastig. 
Uiteindelijk is het hem pas in dit jaar gelukt om alles 
goed in balans te krijgen waardoor hij weer een flinke 
stap heeft kunnen zetten. Door dit alles bleef hij soms 
wel eens langer op een bepaald niveau hangen.

Ambitie
Bart had de ambitie om naar de Olympische Spelen in 
Japan te gaan en gebruikte de marathon van Valencia 
om onder het olympisch limiet te lopen. Tijdens deze 
marathon zat het hem niet echt mee want hij viel rond 
17km en liep vanaf 25km solo. Tussen de 25

en 33km had hij de wind vol tegen en leek het een 
onmogelijke opgave om het limiet nog te gaan halen. 
Daarom besloot hij om de tijden compleet los te laten 
en gewoon maar alles te geven wat hij had. Toen hij 
echter op de finishstrook kwam zag hij de klok en toen 
die op 2:10:16 kwam te staan, wist hij niet wat hij zag! 
Het was echt loodzwaar maar hij had na al die jaren 
een olympisch limiet op zak en dat gevoel was echt 
onbeschrijfelijk…

Bart mocht dus naar de Olympische Spelen en dat 
was natuurlijk een hele bijzondere gebeurtenis. Als 
hij erop terugkijkt vond hij het heel bizar om mee 
te mogen maken. De wedstrijd zelf liep voor hem 
helaas slecht af. Na een rustige start schoof hij heel 
mooi door in het veld alleen rond 35km ging hij zich 
ineens heel raar voelen. De combinatie van warmte 
met een hoge luchtvochtigheid zorgde ervoor dat hij 
hitteletsel opliep. Dit is het stadium voor hitteberoerte 
(beter bekent als ‘’heatstroke’’). Bij een hitteberoerte 

Olympiër Bart Van Nunen
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loop je permanente gezondheidsschade op en er was 
dan ook afgesproken dat als het erop leek dat dat 
zou gebeuren, hij uit de race gehaald zou worden. 
Uiteindelijk is hij er nog goed van afgekomen, alleen 
hij was compleet in de war: hij kon alleen maar losse 
woorden uitbrengen en werd afgevoerd in een rolstoel, 
waar hij in gehesen moest worden door een paar 
Japanners. Niet echt de ervaring waar hij op gehoopt 
had dus. Wel heeft hij onwijs genoten van de spelen 
zelf en heeft hij nu een beter beeld van wat er nog 
nodig is om echt goed mee te kunnen doen.

De juiste balans
Bart traint natuurlijk vaak om dit niveau te kunnen 
behalen, meestal zo’n 12 of 13 keer per week. 
Duurvermogen is heel erg belangrijk, dus de rustige 
duurlopen zijn goed vertegenwoordigd. Verder doet 
hij op maandagmiddag sprints, dinsdagochtend lange 
marathonblokken en op donderdagmiddag korte 
thresholdintervallen (bijvoorbeeld 10x1000m op halve 
marathonsnelheid). Op woensdagmiddag en vrijdag 
doet hij krachttraining en zaterdag loopt Bart, in plaats 
van een gewone duurloop, 90-150 minuten iets vlotter 
(meestal rond de 3:30/km). Deze weekindeling heeft 
hij in voorbereiding op de marathon. Normaal is het 
nog net wat anders; het ligt eraan waar hij voor traint.

Bart doet, naast het hardlopen en krachttraining, niet 
echt aan andere sporten. Hij is wel regelmatig in het 
krachthonk oefeningen aan het doen om te zorgen 
dat zijn belastbaarheid hoog blijft. Als hij geblesseerd 
raakt, stapt hij wel op de fiets. Fietsen vindt hij de 
fijnste manier om alternatief te trainen.

Bart is trots op hoe hij zich door dit jaar heeft 
heengeslagen. Het was best een turbulent jaar maar 
hij kon ongeacht wat er gebeurde gewoon presteren 
op de momenten dat het moest. In de komende 
jaren hoopt hij zijn pr’s nog flink wat verder aan te 
scherpen om zo echt mee te kunnen doen in de grote 
toernooien. Voor nu is hij vooral heel blij met waar hij 
gekomen is en gaat hij er alles aan doen om nog veel 
beter te worden. Op de vraag wat zijn favoriete afstand 
is, antwoordt hij dat dit zonder twijfel voor hem de 
marathon is. 

Naast het vele sporten, doet Bart ook nog een studie 
wiskunde. Dat is best een uitdaging maar hij heeft 
daar nu een goede balans in kunnen vinden. Vorig 
jaar moest hij nog een verplicht aantal punten halen 
en dat is nu gelukt. Uiteindelijk kan hij, dankzij alle 
medewerking die hij krijgt, nu prima studeren zonder 
dat zijn sportprestaties eronder lijden. Hij denkt dat 

zijn studie zijn sportprestaties zelfs in positieve mate 
beïnvloedt omdat hij het heel interessant vindt. Wat 
hij na zijn afstuderen wil gaan doen weet hij nog niet 
precies maar iets met logistiek of cryptologie lijkt hem 
heel interessant en dat geldt ook voor een baan in de 
informaticasector.

Wat Bart de lezers wil meegeven
Aan de lezers van ons blad wil hij meegeven dat ze 
moeten durven te dromen: “Jaag je dromen na en 
doe alles wat je kan om deze te verwezenlijken. Als je 
gedisciplineerd te werk gaat, kun je heel veel meer dan 
je zou verwachten. Verder is het ook altijd gewoon veel 
leuker als je ergens mee bezig bent waar je passie ligt!”
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In deze editie van ons clubblad praten we weer met 
familieleden die allen lid zijn van onze vereniging. 
Dit keer zijn dat opa Piet en kleindochter Debora van 
Hofwegen. 

Hoe oud je bent, maakt niet uit
Piet werd 26 jaar geleden lid van de vereniging. Piet 
heeft altijd graag halve marathons gelopen en loopt 
tegenwoordig gewoon vooral voor zijn plezier. Debora 
heeft tijdens haar jeugd bij de pupillen en junioren 
gezeten en is sinds twee jaar weer lid van Passaat. Haar 
favoriete atletiekonderdeel was altijd crossen maar 
haar voorkeur ligt momenteel bij de 5 en 10km. 

Samen trainen met de belangrijkste 
supporter
Debora heeft de ambitie om beter te worden in haar 
favoriete afstanden en haar doorzettingsvermogen 
daartoe is hoog; ook als er tegenslagen zijn gaat ze 
door. Ze wil echter vooral plezier hebben en hoopt 
over een paar jaar de marathon van New York te lopen 
met haar opa als belangrijkste supporter langs de kant.
Piet en Debora trainen ieder weekend samen. Ze 
appen elkaar over de afstand en Piet zet dan een leuke 
route uit. Piet gaat meestal mee op de fiets en ze 
hebben het altijd heel gezellig. Momenteel zijn ze hard 
aan het trainen voor Debora’s eerste halve marathon in 
november.

In het dagelijks leven
Naast het hardlopen maakte Piet in het verleden heel 
graag muziek, tegenwoordig fiets hij graag. Debora 
gaat graag naar de Efteling en als ze tijd heeft, vindt ze 
het leuk om de stad in te gaan. In het dagelijks leven 
rijdt Piet mensen rond in een Wijkhopper. Debora is 
net klaar met haar studie en werkt momenteel als 
manager bij Domino’s.

Piet en Debora vinden het erg gezellig bij onze 
vereniging, al was het afgelopen jaar minder leuk 
omdat vanwege de Coronamaatregelen alles dicht 
moest. Dat is nu gelukkig weer voorbij. Piet geeft de 
lezers van ons blad mee dat het hardlopen hem altijd 
positieve energie heeft gebracht en hoe oud je bent, 
maakt daarbij niet uit.

Passaatfamilie
Piet en Debora 
van Hofwegen
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Zoals jullie waarschijnlijk al hebben opgemerkt, 
steken we het terrein zo langzamerhand in een 
steeds mooier jasje. En dan bedoelen wij zeker niet 
alleen het zeer fraaie klimrek waar menig atleet zijn 
spierkracht en lenigheid verder kan ontwikkelen maar 
ook het vooraanzien van het Passaat terrein en de 
omheiningen langs het complex.

Vlaggenmasten en reclameborden
Al bij de ingang vallen de mooie masten op met de 
logo’s van het bekende hamburgerrestaurant en van 
Vakgarage Prins Auto in Alblasserdam. 

Ook de atletiekbaan krijgt een steeds professionelere 
uitstraling. Wisten jullie dat er sinds oktober van het 
vorige jaar al 160 meter aan nieuwe reclameborden is 
geplaatst? Ed Mulder doet de commercie en Piet van 
den Bos en Thomas Prins zorgen voor de montage en 
plaatsing. Gelukkig is er nog heel veel ruimte over, dus 
we kunnen nog even vooruit. 

Uiteraard mag iedereen een handje helpen en weet je 
een bedrijf dat mee wil doen, geef het door. 
 
Alles wat met auto’s en fietsen te 
maken heeft
Als je tijdens de warming-up of bij het uitlopen een 
beetje om je heen kijkt, zie je dat heel veel sectoren 
uit de regio vertegenwoordigd zijn. In het vorige 
clubblad zeiden wij al dat we de komende jaren de 

diverse branches kort willen gaan belichten. Zo zie 
je bijvoorbeeld dat alles wat met auto’s en fietsen te 
maken heeft al goed is vertegenwoordigd. 

Dus, ga je een auto kopen dan kun je terecht bij 
Prins Auto, de Opel centrale, bij Limit Auto’s of 
bij Reno Autoservice. Bij die bedrijven kun je het 
onderhoud laten doen maar ook bij bijvoorbeeld 
A&G Autoservice. En heb je schade, ga dan naar AAS 
Dubbeldam. 

Voor de wasbeurt ga je naar SOP Autowas of De 
Walvis, en moet de auto er weer echt helemaal als 
nieuw uitzien dan kun je naar Poets Anders op de 
Veerweg. 

Heb je geen auto maar een fiets, en/of wil je er 
een kopen of laten repareren? Geen probleem. Bij 
Korteland Rijwielen en Voogt Rijwielen ben je van 
harte welkom.

Het motto blijft natuurlijk: Niets hoeft, alles mag, 
maar als je bij de sponsoren van AV Passaat laat 
weten dat je lid bent van onze vereniging, dan heb je 
altijd een streepje voor.

Vooruitblik
Als het volgende clubblad verschijnt, zitten we in de 
“mooi zijn” en de “lekker eten”-maand dus gaan we in 
op onze horeca sponsoren en de specialisten op het 
gebied van verzorging en beauty.

de Sponsorcommisie

VAN DE
SPONSORCOMMISSIE
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Kinderrubriek

De eerste 250 lootjes van de Grote Clubactie zijn al verkocht!Voor wie het nog niet weet… Het idee van de Grote Clubactie 
is eigenlijk heel simpel. Vanaf de landelijke startdatum op 18 
september 2021 mogen alle lotenverkopers (onze clubleden) 
langs de deuren gaan, bij vrienden en familie aankloppen en/
of berichten delen via social media en WhatsApp om loten te 
verkopen. 

Loten kosten € 3,- per stukOok bij AV Passaat zijn de boekjes van de Grote Clubactie 
uitgedeeld en de eerste 250 lootjes zijn al verkocht. De 
verkoop sluit pas op 23 november 2021 (om 23:59u) dus...Ga 
zo door met z’n allen! Met elk verkocht lootje zijn wij blij want 
van de opbrengst gaat 80% (dus € 2,40 per lot) direct naar de 
club!
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Hallo iedereen!

Wat fijn dat we de afgelopen tijd weer hebben mogen sporten, wedstrijden 

hebben mogen doen en als afsluiter hebben mogen laten zien wat we kun-

nen tijdens de clubkampioenschappen! 

Ook was het fijn om ons AV Passaat clubseizoen met elkaar af te sluiten met 

een gezellige bbq.

Vanaf maandag 27 september 2021 is iedereen doorgestroomd naar een 

hogere groep. Succes iedereen, in de nieuwe groep!

Groetjes van Iris Munten-Kloet
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Doe je mee met de 
20e AV Passaatcross?Nu het baanseizoen over is en je naar een hogere groep bent gegaan, is het straks ook weer tijd voor de Cross… 

Lekker rennen in het bos! 
(dat rijmt nog ook ;-) )



Dringende oproep: 
Barpersoneel gezocht!

Afscheid Huig van 
Garderen

Barmedewerk(st)ers zijn onmisbaar!
Het is weer toegestaan om na een activiteit samen te 
komen in de kantine en, al dan niet aan de bar, heerlijk 
na te kletsen onder het genot van een bakkie thee 
of koffie. Om daar te kunnen bestellen en bediend te 
kunnen worden, zijn barmedewerk(st)ers onmisbaar!

Als barmedewerk(st)er heb je in 
principe 1x in de 6 à 7 weken dienst
Dat valt reuze mee, toch? Wil je meer informatie over 
wat er precies van je verwacht wordt, heb je vragen 
over de mogelijkheden, of wil je je direct aanmelden, 
neem dan contact op met Miranda
via miranda.van.loon@upcmail.nl 

Op 1 juli jl. heeft Huig van Garderen afscheid genomen 
bij AV Passaat.
Huig was sinds 1997 lid van AV Passaat. Velen onder de 
seniorenlopers hebben training van hem gehad.
Jarenlang heeft Huig ook training gegeven aan de 
loopgroep, waarbij hij velen van ons advies heeft 
gegeven over looptechniek.
Bedankt Huig, voor je actieve inzet, niet alleen als 
trainer, maar ook achter de bar heb je regelmatig 
geholpen. We wensen Huig en zijn vrouw heel veel 
succes met hun verhuizing naar Veghel, het ga je goed.
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Op zaterdag 11 september 
2021 was er door de Gemeente 
Papendrecht een OPEN HUIS 
Proeverij 2021 georganiseerd. Het 
doel van deze dag was zoveel mogelijk activiteiten 
onder de aandacht van de inwoners van Papendrecht 
te brengen. Ook AV Passaat had haar accommodatie 
opengesteld.

De leukste ‘Ouder&Kind’-route 
Er waren drie verschillende routes uitgezet; een 
Cultuur- & Natuurroute en een Zorg- en Welzijnsroute, 
en voor jonge gezinnen was er De Leukste 
‘Ouder&Kind’-route, waarbij AV Passaat was ingedeeld. 

Clinics voor jong en oud
De trainers hebben met elkaar clinics voor jong en oud 
georganiseerd om de inwoners van Papendrecht en 
Sliedrecht de mogelijkheid te geven te proeven wat 
Atletiek inhoudt. De hele dag is er aanloop geweest en 
hebben de kinderen vol enthousiasme deelgenomen 
aan de clinics. Ook de ouders van de kinderen waren 
geïnteresseerd in de sportmogelijkheden bij AV 
Passaat.

Een geslaagde dag
Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde dag. 
De week na de proeverij hebben zich circa 15 kinderen 
aangemeld om mee te doen aan de trainingen.
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“‘Barefoot running’ is letterlijk ‘hardlopen op blote 
voeten’. Bij deze speciale vorm van hardlopen, kunnen 
heel soepele (barefoot) hardloopschoenen worden 
gebruikt. Deze schoenen zorgen voor bescherming 
van de voetzool en geven je extra grip, maar zijn niet 
gemaakt om extra demping of steun te bieden.“

Groep 1 probeerde ‘barefoot’ uit
Op de baan kwamen renners voorbij met die speciale 
schoenen, met tenen. Dat maakte nieuwsgierig: “Kan 
Groep 1 ook op blote voeten hardlopen?”

Welja, schoenen en sokken uit en rennen maar…
Nee, dat is niet helemaal waar want ook barefoot 
lopen doe je, om blessures te voorkomen, niet zonder 
trainen en opbouwen. 

Tijdens het rondje dribbelen met de cooling down 
mocht Groep 1 het, als spontane actie, uitproberen. 
Als je zo loopt, is zo fijn dat het 
Met hartelijke groet, 

Meta Kruijs

De Onderhoudsploeg 
Av passaat

Barefoot running
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Bijgaand een overzicht van de maandeijkse opbrengsten van het ophalen van het oud papier vanaf 2017 
Jaarlijks is dit toch een mooie verdienste voor onze vereniging.

Bedankt namens het bestuur voor iedereen die hier zijn steentje (in papier) aan bijgedragen heeft.

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€   

4.349,37€  4.889,73€  5.039,81€  5.433,70€   5.441,78€   

Augustus 700,77€   727,89€   506,96€   666,98€   
September 633,72€   707,83€   662,42€   805,02€   
Oktober 651,84€   744,55€   788,36€   787,34€   
November 702,88€   806,09€   688,09€   762,52€   
December 754,22€   744,89€   746,38€   935,58€   

Totaal opgehaald per jaar 7.792,80€  8.620,98€  8.432,02€  9.391,14€   5.441,78€   

Oud papier

+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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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
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Leuk hè, zo’n Prisma afkortingenwoordenboek! Als je 
het toevallig niet in bezit hebt, verwijs ik graag naar 
Google. 

Een kort verslag?
De onderhoudende onderhoudsploeg van AV Passaat 
kreeg na een onderhoud met het bestuur een bbq 
aangeboden. We mochten daarbij onze wederhelften 
meenemen, zodat zij ook eens met eigen ogen kon-
den zien waar hun venters iedere week zo over lopen 
op te scheppen. Piet had mij gevraagd daar een KORT 
stukje over te schrijven, niet beseffend dat hij voor 
korte stukjes niet bij mij moet zijn.

Echt mieters 
We waren met 23 personen, allemaal ’40-ers en 
’50-ers. Tenminste, dat zijn globaal onze geboorteja-
ren. Zeg maar, de jaren van het Polygoonjournaal in 
zwart-wit, en de stem van Philip Bloemendaal. Zoiets 
als: “Den Vleeschmeester Thomas, dien olijken guit, 
die den bewondering oogstte der jonge kirrende 
jonge bloempkes in den knop, toverde met zijne ijze-
ren stang den heerlijksten vleeschgerechten uit den 
bakoven, daarbij  jaloersch gaadegeslagen door den 
jeugdigen schavuiten.  Echt mieters.”

Ieder z’n rol
De voor deze gelegenheid na vele stemmingsronden 
speciaal unaniem aangewezen woordvoerder Han de 
Waard liet horen wat hij waard was: “Voor het vele 
werk dat we doen, heeft het bestuur spontaan aan-
geboden ons te belonen. Het bestuur beschouwt ons 
als een belangrijke financiële kurk waarop de club 
drijft”. Onze eigen Jamie Oliver, Thomas Prins, had het 
samen met onze eigen John de Mol, Piet van den Bos, 
op zich genomen dit etentje te verzorgen. Thomas 
ontpopte zich als een waardige kandidaat voor Heel 
Holland Bakt. Hij leunde daarbij op het blinde ver-
trouwen dat hij sinds jaar en dag geniet binnen OPA. 
Na een stemming via zitten en opstaan werd duidelijk 
dat deze alleskunner er niet langer onderuit kon deze 
belangrijke functie op zich te nemen. Zo werkt demo-
cratie bij deze onderhoudsmatties.
Ging dan alles perfect? Nou, nee…..in een onbewaakt 
ogenblik plaatste enig persoon het plastic emmer-
tje pindasaus pardoes op het warmhoudplaatje. Er 
ontwikkelde zich een natuurlijk proces, waardoor de 
bodem als het ware in het niets oploste. Wij waren al-

lemaal voorstander dit tot op de bodem uit te zoeken, 
maar zie dat zonder bodem maar eens voor elkaar te 
krijgen!
 
De OMA’s
De aanwezige OPA-dames, zeg maar de OMA’s , de-
den ook van zich van zich spreken.
Vooral Dini Lock werd uitbundig geprezen en bewon-
derd door mijn gluiperige, kruiperige matties, omdat 
ze het ‘al meer dan veertig jaar weet uit te houden 
met zo’n type als Bert’  En: ‘Arme vrouw, hoe lang 
moet je nu nog?”
Margriet vond de maaltijd heel goed verzorgd: “Jullie 
zijn echt een vriendengroep. En leuk, dat jullie ook 
aan de vrouwen hebben gedacht”. 
Ankie sloot zich daar volmondig bij aan: “Het is een 
mooie avond in een goede sfeer. Het eten is heerlijk. 
Wat de mannen iedere week presteren, tekent de 
betrokkenheid bij de club.”
Cyta kent haar Kees als geen ander: “Hij vindt het erg 
vervelend als er op donderdag iets anders gepland 
staat.” Toch een kleine kanttekening: “ Zijn de koffie 
en de koeken hier soms lekkerder dan thuis?”
Ans heeft in de beginfase van de fusie tussen AV Slie-
drecht en ARSV Papendrecht nog een bestuursfunctie 
bekleed. “Het valt me op, hoe netjes alles is. Leuk om 
hier weer eens te zijn. De nieuwe belijning springt 
meteen in het oog. En de nissenhut staat er ook nog.”
Kortom heel wat veren in het achterwerk van de glun-
derende matties.
 
Het laatste woord
Het laatste woord is traditiegetrouw aan de Passaat’er 
met de grootste mond:
BESTUUR, THOMAS EN PIET, HARTSTIKKE BEDANKT, 
HET WAS TOP, WE HEBBEN GENOTEN!
 

Bert

OPA  BBQ’T   N.A.V   BBHH M.D.A.  HET DB.
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Punten scoren… 
Spaar mee met punten van DE!

èn het lekkerste vers èn heel voordelig!

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

Wist u dat…
- onze vereniging DE punten spaart?
- U deze kunt vinden op Douwe Egberts koffie?
- Senseo hier ook onder valt?
- ook op doosjes Pickwick thee punten zitten?
- de barmedewerk(st)ers deze graag van u in ontvangst nemen?
- er veel punten nodig zijn voor thermoskannen en serviesgoed?
- sparen met z’n allen best hard kan gaan?
- wij u bij voorbaat hartelijk danken voor uw punten?
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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



Competitie D-junioren

Een verslag van Lieke, Febe, Denise, Linet, Carlijne en 
Femke

Een erg gezellig team bij de D-finale in 
Venray
Op 18 september 2021 waren wij bij de D-finale in 
Venray. Dit is de finale van de competitie voor C- en D 
junioren. We hadden een erg gezellig team!

Bij de estafette gingen Denise, Femke, Febe en Carlijne 
voor een clubrecord. 
Dat is helaas niet gelukt. We werden 4e met een tijd 
van 34,27. Het clubrecord was 33.7. 

Linet haalde een PR met kogelstoten van 6.37.  
Carlijne won de 600m met 1.48.26, ook een PR. 
Lieke liep 2.03.99 en verzamelde daarmee punten voor 
ons team. 
Femke en Febe evenaarden hun PR op hoogspringen. 
Denise haalde met verspringen een PR van 4.18. 
Uiteindelijk zijn we 9e geworden! 

Hoogspringen Femke

 Tobias Steevensz-Thijmen Van Der Stelt
Femke-Carlijne-Febe

Denise-Linet-Liek

Sprint Baan2 Lieke Verspringen Denise



Traditiegetrouw is er na de clubkampioenschappen een 
gezellige barbecue. Dat was dit jaar ook weer het geval. 
Het weer werkte in ieder geval mee en we mochten 
genieten van een heerlijk zonnige afsluiting. De 
barbecue werd ons aangeboden door het bestuur en 
bij aankomst zat de jeugd er al helemaal klaar voor. De 
drankjes stonden al koel en men was al druk begonnen 
met het klaarzetten van het brood en de salades. Kort 
daarna waren de barbecues warm genoeg en kon aan 
het braden van het vlees begonnen worden. Niet veel 
later konden we langslopen en ons tegoed doen aan 
het heerlijke eten. 

Er werd ook heel wat ‘bijgekletst’ want gedurende de 
afgelopen anderhalf jaar hebben we elkaar veel minder 
vaak gezien en op 1.5 meter is praten en lopen toch 
lastig. De jeugd had duidelijk nog heel veel energie over 
na de kampioenschappen want op het middenterrein 
werd er nog volop gespeeld. Ook het nieuwe klimrek 
was erg populair. Als je dat dan ziet… wat hebben we 
het dan toch fijn met elkaar! Later op de avond hadden 
de ‘groteren’ nog een bal gescoord en werd er nog druk 
gevoetbald. Zo zie je maar weer dat atletiek veelzijdig 
is.

Het enige, heel kleine minpuntje was dat ik het veel 
drukker had verwacht. Het was nl. prachtig weer en het 
eten was zoals altijd perfect verzorgd dus wat wil een 
mens dan nog meer? Stel je eens voor hoe gezellig het 
zou zijn als volgend jaar iedereen zich hiervoor aan zou 
melden...

Doen, hoor!

Één van onze jaarlijkse tradities: BARBECUEËN
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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
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Vrijdag 24 september 2021 en zaterdag 25 september 
2021 waren de Clubkampioenschappen. We hadden 
het getroffen want de weersverwachting was goed en 
er hadden zich flink wat deelnemers aangemeld.

Zeven onderdelen
Alle leden konden meedoen aan het meerkamp met 
zeven onderdelen. Er was hoogspringen, verspringen, 
discusgooien, kogelstoten en speerwerpen of for-
tex gooien. Ook waren er twee looponderdelen, de 
1.000m en 3.000m. De zeven onderdelen waren over 
twee dagen verdeeld. Zowel de junioren als de senio-
ren waren dit jaar goed vertegenwoordigd. Iedereen 
heeft deze dagen genoten van het sporten met elkaar.

Goed voorbereid
Als voorbereiding voor de Masters hadden de jeugd-
trainers een aantal weken voor de kampioenschap-
pen training gegeven aan de Masters, waarvoor dank 
want hierdoor kon iedereen aan alle onderdelen 
deelnemen.

Twee geslaagde dagen
Op vrijdag was er na het sporten nog een gezellige 
hapjesavond met een loterij. Op zaterdag was er na 
afloop nog een gezellig barbecue. Het waren twee 
geslaagde dagen. Een woord van dank aan de vrijwil-
ligers van de WOC, kantine en onderhoudsploeg is 
daarom op zijn plaats.

Één van onze jaarlijkse tradities: 
De Clubkampioenschappen
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Masters Mannen - Meerkamp

 Naam   100m 800m  Discus Kogel Speer Hoog Ver Punten totaal
1  Robert Bettenbroek 14,09 2:50,73 23,71 9,39 25,78 1,40 4,31 1971
2  Erik Paalvast  DNS DNS  25,75 8,85 28,78 1,35 3,15 1367
3  Rene van Valen 16,50 3:46,26 21,09 7,63 21,76 1,25 2,95 907
4  Jan Visscher  21,67 4:20,63 18,37 8,19 17,19 1,10 2,15 611
5  John Peter Kuntz 17,48 3:00,12 12,71 5,94 15,78 1,15 3,02 310
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Meisjes Pupil Mini - Meerkamp
 Naam   40m 600m  Vortex Hoog Ver Punten totaal
1 Rosanne Saly  7,32 2:53,03 9,26 0,90 2,80 1284
2 Elin van Noorden 8,73 2:47,65 6,58 0,75 2,33 810
3 Lina van Halm  8,56 2:57,03 6,65 0,70 2,29 741
4 Tessa Wiersma 7,54 DNS  9,99 DNS DNS 592

De volledige uitslag van de gehele clubkampioenschappen kun je vinden 
via de onderstaande link:
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/vereniging/36016/124
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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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