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Contributie 2023
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 17 februari 2023 
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We gaan van start
Leuk was het hè, ons jubileum. Een sportieve dag 
met helaas wat nattigheid, maar ook met een 
feestelijke barbecue en zelfs de zon die, ondanks het 
enigszins tegenvallende weer, toch nog tevoorschijn 
kwam. Ook waren velen van jullie aanwezig tijdens 
een heel gezellige avond in de kantine met muziek, 
ontmoeting, pub quiz en oude krantenknipsels. Dank 
aan de organisatoren en ook aan iedereen die heeft 
bijgedragen aan het samenstellen van de prachtige 
jubileum-editie van ons clubblad.

“Op naar het volgende jubileum”, zeg ik, maar we 
hoeven natuurlijk niet te wachten tot een volgend 
jubileum om weer eens een gezellige avond in de 
kantine houden. Ontmoet elkaar gewoon lekker na 
de trainingen. Of, nog leuker, organiseer eens met 
je groep een hapjesavond. Heb je leuke ideeën voor 
een spelletjesavond, een dansfestijn of wat dan ook… 
Laat het weten want de sociale cohesie is minstens zo 
belangrijk als de sportieve prestaties.

Vrijwilligersbeleid
Dat brengt me meteen bij ons vrijwilligersbeleid. Zoals 
jullie allemaal hebben kunnen lezen via een mailing 
aan alle leden, gaan we nu dan toch echt van start. 
Al eerder heeft de algemene ledenvergadering ertoe 
besloten. 

Per 1 januari 2023 gaan we van start. In het kort komt 
het erop neer dat ieder lid van AV Passaat geacht 
wordt zich in te zetten voor de club. 

Een kleine bijdrage in tijd wordt van elk lid gevraagd 
om op die manier alle taken binnen de vereniging goed 
te kunnen vervullen en om niet de schouders van al 
die mensen die toch al zo vaak taken op zich nemen 
nog zwaarder te belasten. Misschien voelt het als een 
zware verplichting maar zeg nu zelf; wat is nu 8 uur 
inzet voor je club op een heel jaar? Slechts 8 uur per 
jaar… Meer mag natuurlijk altijd!

Energie
Wat ons als bestuur wel zorgen baart is de situatie 
rondom de energieprijzen. Die prijzen gaan omhoog 
en dat zullen we zeker in de portemonnee merken. 
Gelukkig hebben we in de afgelopen jaren wel een 
goed beleid gevoerd qua duurzaamheid. We hebben 
zonnepanelen op ons gebouw, ledverlichting en 
zelfs ook de baanverlichting is omgeschakeld naar 
led. Dat heeft gelukkig een positief effect gehad op 
ons verbruik. We hebben hierover contact met de 
gemeente en andere verenigingen en merken dat 
AV Passaat er ten opzichte van andere verenigingen 
gelukkig wat beter voor staat. Maar omdat we 
ongetwijfeld toch last zullen krijgen van de stijgende 
kosten, vragen we nu alvast ieders begrip voor het 
moment dat we zullen ingrijpen door bijvoorbeeld de 
verwarming wat lager te zetten.
Met sportieve groet,

John Peter Kuntz
Voorzitter AV Passaat

VAN DE VOORZITTER
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VAN DE REDACTIE

tankstation

auto
wasstraat

Rembrandtlaan 1 
Papendrecht

welkom@opelcentrale.com
tel.: 0786919111

Terugblik op 2022
Het einde van 2022 is weer inzicht. We kijken 
terug op een moeizame start van het jaar omdat 
aanvankelijk nog niet alle evenementen door konden 
gaan maar gedurende het jaar veranderde dat en 
werd er meer en meer mogelijk. Ook bij AV Passaat 
werden de evenementen weer georganiseerd en 
meldden zich, hoewel nog niet in grote getale, 
deelnemers aan. 

Dat het verenigingsgevoel weer aanwakkert is 
wel degelijk te merken. Er deed een flink aantal 
leden mee aan de clubkampioenschappen en ook 
de aansluitende BBQ was, ondanks het enigszins 
tegenvallende weer, gezellig als vanouds. Verder 
heeft de Papendrecht Cirkel Loop een mooi bedrag 
opgeleverd voor hospice De Cirkel en bleek de 
Passaatcross weer een succesvol evenement.

Wat brengt 2023 jou?
Een nieuw jaar betekent voor veel mensen 
het plannen van goede voornemens, positieve 
voornemens, gezònde voornemens. Stoppen met 
roken, meer sporten, een paar kilootjes kwijtraken…
Beter zorgen voor onszelf en voor elkaar. En het 
zingt nu al rond in de loopgroepen want er blijkt 
al behoorlijk wat animo te zijn voor deelname 
aan evenementen. Denk bijvoorbeeld aan de 
marathontrainingen die, in aanloop op de Rotterdam 
Marathon (of een andere voorjaarsmarathon), 
intussen weer van start zijn gegaan of de opening van 
het baanseizoen waarnaar nu al wordt uitgekeken. 
Ook Roy Hoornweg, aan wiens wereldrecordpoging in 
deze uitgave aandacht besteed is, heeft een prachtig 
voornemen: zich kwalificeren voor de Olympische 
Spelen van 2024 in Parijs!

Een mooie afsluiter
Maar voordat 2023 begint, is er op de laatste dag 
van ’t jaar eerst nog onze eigen Oudejaarsloop. Hou 
voor exacte informatie onze socials in de gaten zodat 
we er samen een mooi eindejaarsevenement van 
kunnen maken!

De Redactie
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LOCH NESS MARATHON – 2 OKTOBER 2022
Door Rob Lems 

Een paar jaar geleden kwam het idee om Loch Ness 
‘ns te lopen en dit jaar nam het duo Menco en Simon 
het initiatief om dit daadwerkelijk op poten te zetten. 
De twee Rene’s (het komische duo) brulden direct 
dat ze wel mee wilden en er volgden er meer. Al snel 
werd het een flinke groep. 

Zes marathonlopers en twee voor de 
10km
Vanwege een belofte aan mijn vrouw wilde ik geen 
marathon meer lopen maar ik móést gewoon mee 
als Schotlandfan. Alle deelnemers schreven zich in, er 
werden vluchten geboekt en er werd marathongericht 
getraind onder zware omstandigheden (hitte). 
Vanwege blessures moeten Dennis en Cees helaas 
afhaken en na flink geveld te zijn geweest door 
Corona zette Marco zijn marathondeelname om in 
een 10 km, wat heel verstandig was. Berend ging 
mee voor de gezelligheid en had zich ook voor de 
10 km ingeschreven. Bert was na vele trainingen 
overgehaald om aan te sluiten. Dat maakte groep 
compleet: Menco, Simon, de 2 Rene’s, Bert en ik voor 
de marathon, en Marco en Berend voor de 10km.

We konden niet meer terug
Menco, onze ‘regelsmurf’ en ‘topgozert’, regelde 
echt alles, zelfs een bezoek aan de whisky distillery. 
Na het samen met Simon regelen van de huurauto’s 
stond alles vast en konden we niet meer terug. Er zat 
niks anders op dan flink te trainen. En die trainingen 
gingen goed, ondanks de zomerse hitte. We sloegen 
ons er doorheen met vallen en opstaan en natuurlijk 
veel lol. We kregen er steeds meer zin in
Het doel was ‘uitlopen’ en ook ‘tijd is niet belangrijk’, 
al kreeg ik bij sommigen wel mijn twijfels of dat 
laatste echt wel van toepassing was. Hoe dan ook 
kreeg deze supergezellige groep er steeds meer zin in.

Het avontuur kon beginnen
Acht zenuwachtige mannen gingen vroeg op 
pad richting Schiphol om een vroege vlucht naar 
Edinburgh te nemen. Terloops kwamen we kwamen 
daar ook ‘groep Jo’ tegen die met vijf man en een 
vrouw dezelfde uitdaging aan zouden gaan. De vlucht 
ging voorspoedig en nadat we de grote koffer van 
René Broer hadden opgehaald, kon het avontuur 
beginnen. 

In plaats van twee auto’s kregen we één grote bus, 
wat zeer comfortabel en gezellig bleek. Simon Stokvis 
(Simon Heykoop, zo genoemd vanwege de gelijkenis 
met het personage Simon Stokvis uit de vroegere 
serie ‘Toen was geluk heel gewoon’) was de chauffeur 
en René Brand de bijrijder. Er werd besloten om een 
route te nemen vanaf de nieuwe brug (2018) van 
Edinburgh helemaal binnendoor naar Inverness. We 
reden door de mooie natuur en stopten onderweg 
in Breamar  waar een bakker wereldberoemde pie’s 
maakt. Menco, die dit had uitgezocht, had er geen 
woord van gelogen. ’t Smaakte heerlijk.

In Inverness sliepen we, verdeeld over twee kamers, 
in het Black Isle Hostel. Het hotel staat in het midden 
van het centrum waar we ‘s avonds aten in een echte 
pub. 
Zaterdags vervolgden we ons schoolreisje via de 
marathonroute naar Fort Augustus om daar de 
trapsluizen te bekijken en om er ‘fish and chips’ te 
eten. Diezelfde avond gingen we naar Frankie and 
Benny’s om pasta te stapelen. Ook gingen we naar 
Tesco, een soort grote supermarkt, waar Menco al 
dagen over zeurde. Daar hebben we direct het ontbijt 
ingeslagen voor de marathondag.

Dag van de waarheid  
’s Morgens om half zes ging de wekker. Om zes uur 
zaten we aan het ontbijt om om half zeven richting 
te bussen te wandelen. Dat was een afstand van zo’n 
twee kilometer. Er stonden megaveel bussen die alle 
deelnemers naar de start moesten brengen. Het was 
koud waardoor iedereen moest plassen. Eén iemand 
van de groep greep daarom direct naar de fles al was 
dat niet om hem te legen…

Na anderhalf uur waren we bij de start. Daar bovenop 
het plateau was het koud en fris waardoor er 
opnieuw heel veel mannen en vrouwen het veld in 
gingen voor hun sanitaire stop. Na dit lachwekkende 6



tafereel werd het tijd de rugtasjes in te leveren en 
te wachten tot het startschot. Om 10.00 uur was de 
start. Het parcours ging direct bergaf waardoor het 
tempo er direct flink in zat. Stijgingen – niet bepaald 
de hellinkjes die we gewend zijn – volgden ook. De 
route was zwaar met de vele hoogtemeters maar van 
start naar finish één lange weg door de mooie natuur 
en een stukje Inverness.

Verrassing
Onderweg troffen we een grote verrassing. Drie jonge 
mannen met een grote vlag van Passaat stonden ons 
aan te moedigen. Het waren de zoon van Menco en 
de schoonzoon met broer van René Broer. Hoe leuk is 
dat!? Menco kreeg hierdoor toch wel vochtige ogen. 

Daar komen de toppers
Na 23 km kwam bij mij meer de man met het mes in 
plaats van de hamer. Werkelijk alles deed pijn en ik 
kon alleen maar dribbelen en wandelen. Gelukkig heb 
ik ‘t toch volbracht binnen de gestelde limiet. 

De finishtijden zijn niet de tijden waarvan je zegt 
“daar komen de toppers” maar beréikt hebben we de 
finish allemaal:
Menco  5.09.00
Bert  5.12.50
Simon 5.12.52
René Brand 5.15.55
René Broer 5.42.07
Rob 4.109.39-en-nog-wat
Berend 55.12
Marco 1.06.36

Na de finish strompelden we terug naar ‘t hostel 
om te douchen, een tukje te doen en daarna het 
welverdiende biertje te drinken in de Black Isle Pub 
met zijn 23 bieren op de tap, 81 bieren op de fles en 
53 verschillende whisky’s. Later kwam de ‘groep Jo’, 
waarvan allen deze pittige marathon met een mooie 
tijd volbracht hadden, een biertje drinken. Na twee 
biertjes ging voor sommigen het licht al uit. Die nacht 
werd er aardig gesnurkt.

Het schoolreisje was nog niet ten 
einde
Hoewel de marathon achter de rug was, was het 
schoolreisje nog niet voorbij. ‘s Ochtends ontbeten 
we bij de beste zaak van Inverness en om elf uur 
stond ‘Whisky distillery Tomatin’ op de planning met 
een rondleiding en proeverij van 3 drams. Dat was 
echt heel leuk. Daarna moesten we als een speer naar 
Edinburgh om de bus nog voor half vier in te leveren. 

In Edinburgh sliepen we weer in het centrum, naast 
de kerk waar koningin Elizabeth opgebaard heeft 
gelegen. Ons onderkomen was een bijzondere locatie 
met de naam CoDE. De slaapplaatsen waren enigszins 
vreemd, het waren ‘pods’. Ieder had zijn eigen ‘pod’, 
een koker van één meter breed en één meter hoog. 
De pods waren twee hoog gestapeld, vier naast 
elkaar en ‘t was moeilijk in- en uitklimmen, zeker met 
spierpijn. We hebben daar veel gelachen en mooie 
plaatjes geschoten. Wat een geweldige locatie!

Twee korte dagen hadden we om Edinburgh te 
bekijken wat we - heel slim - met een bustour hebben 
gedaan. Op die manier konden we heerlijke biertjes 
drinken in een speciaal door Menco uitgezochte pub. 
Hij was er overduidelijk in zijn nopjes.

Even was er nog paniek omdat Bert zijn paspoort 
kwijt dacht te zijn. Achteraf lag dat gewoon in zijn 
koffer. 

Dinsdagavond vlogen we terug
Bij het inchecken raakte Menco zijn duurbetaalde 
blikken bier kwijt. Die blikken mochten helaas 
niet uitgevoerd worden. De terugvlucht verliep 
voorspoedig, net als het uitchecken. Rond half twee 
waren we weer thuis na vijf geweldige dagen met een 
supergroep.
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Nieuwe kennis en inspiratie
De website van de Atletiekunie vermeldt dat de 
Looptrainersdag hét loopevenement is voor alle 
hardlooptrainers van Nederland. Het belangrijkste 
ingrediënt van de dag is het opdoen van nieuwe 
kennis en inspiratie zodat de trainingsgroepen 
weer verrast worden met nieuwe inzichten en 
trainingsvormen.

Sterke trainers, sterke clubs
Dit jaar was de looptrainersdag op zaterdag 
5 november 2022. Het motto van deze 26e 
Looptrainersdag op Papendal was “Sterke trainers, 
sterke clubs”. 

Samen met ruim 1.150 trainers uit het hele land 
waren van AV Passaat de volgende (assistent)trainers 
aanwezig; Willem, Jo, Cees, Gerwin, Thérèse, 
Conny, Annet en Yvonne.

Een gevarieerd programma
Nadat iedereen, onder het genot van een kop koffie 
of thee was verwelkomd, volgde een motivational 
speech door Mark Tuitert. Het verhaal van deze ex-
schaatser is indrukwekkend. Daarna werd het tijd 
voor drie workshops per persoon naar eigen keuze. 
Die keuze was reuze en de variatie enorm. De dag 
werd afgesloten met een gezellige, gezamenlijke 
borrel.

Ben je benieuwd naar de ervaringen van onze 
(assistent)trainers? Vraag het hen gerust!

LOOPTRAINERSDAG 2022

Ben je 

benieuwd naar de 

ervaringen van 

onze (assistent)

trainers? 

Vraag het hen 

gerust!
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OPBRENGSTEN OUD PAPIER

           
Het bestuur bedankt iedereen die zijn steentje (in papier) heeft bijgedragen aan deze opbrengsten.   
        
   2017    2018    2019    2020    2021    2022 
           
Januari € 509,29  € 719,14  € 854,79  € 843,36  € 759,62  € 785,14 
Februari € 605,33  € 674,26  € 708,63  € 665,54  € 726,64  € 778,34 
Maart   € 665,43  € 702,82  € 683,26  € 761,16  € 751,46  € 730,40 
April   € 634,93  € 669,16  € 778,69  € 870,30  € 835,78  € 737,54 
Mei   € 628,28  € 757,22  € 692,32  € 738,72  € 852,44  € 723,26 
Juni   € 721,91  € 670,18  € 660,60  € 825,76  € 762,00  € 799,08 
Juli   € 584,20  € 696,95  € 661,52  € 728,86  € 753,84  € 684,84 
Augustus € 700,77  € 727,89  € 506,96  € 666,98  € 692,98  € 688,92 
September € 633,72  € 707,83  € 662,42  € 805,02  € 799,74  € 773,58 
Oktober € 651,84  € 744,55  € 788,36  € 787,34  € 930,98  € 718,16 
   € 6.335,70  € 7.070,00  € 6.997,55  € 7.693,04  € 7.865,48  € 7.419,26 
           
November € 702,88  € 806,09  € 688,09  € 762,52  € 756,22   
December € 754,22  € 744,89  € 746,38  € 935,58  € 763,36   
           
   € 7.792,80  € 8.620,98  € 8.432,02  € 9.391,14  € 9.385,06 € 7.419,26 
           

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

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

www.drechtstedennalatenschappen.nl
10



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

DRIE GENERATIES HOOGSPRINGERS

Van Simone Veth ontving de redactie deze inzending 
waarbij drie generaties tijdens dezelfde actie op de 
foto staan.

Teun Veth
Simone deelde een bladzijde uit het fotoalbum van 
haar vader Teun Veth, toen C of B junior. Hij springt 
met de roltechniek en landt in het zand. Dit was rond 
1969. De vereniging heette toen Sliedrecht Sport 
56. (foto’s 1, 2 en 3) 

Simone Veth
Op foto nummer 4 staat zij zelf als B junior. Ze schat-
te in dat dat in 1995 was. De vereniging heette toen 
AV Sliedrecht.  

Yara Slingerland
Op de laatste foto ziet
u haar dochter
Yara Slingerland, 
pupil van AV Passaat. 
 

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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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



Op 11 september 2022 kregen we bezoek op de baan 
van AV Passaat. Het waren de TransFit atleten van de 
stichting Sport en Transplantatie die hun maandelijkse 
trainingsprogramma in Papendrecht kwamen 
afwerken.  

TransFit 
TransFit is het ontwikkelprogramma van de stichting 
Sport en Transplantatie. Zij willen fitheid van 
getransplanteerden versterken door recreatief en 
gezond bewegen, op elk niveau kunnen sporten en 
iedereen over de mogelijkheden en effectief van sport 
of bewegen te informeren.  

On tour 
De TransFit atleten zijn on tour omdat hun 
‘thuislocatie’, de baan van GAC, vanwege volledige 
renovatie langere tijd niet bruikbaar is. Dat is de 
reden waarom zij iedere maand bij een andere 
vereniging te gast zijn, ook bij AV Passaat. 

Social talk en trainen 
Op 11 september jl. stond de training op het 
prachtige complex van AV Passaat op het programma. 
Onder een stralende zon werden eerst de ervaringen 
van de afgelopen tijd uitgewisseld. Na die zgn. ‘social 
talk’ startten de atleten hun trainingsprogramma. 
Helaas trainen zij zonder trainer omdat zij nog steeds 
op zoek naar een enthousiaste trainer die deze 
diverse groep wil trainen/begeleiden. De training 
begon met de gezamenlijke warming up, gevolgd 
door de onderdelen. Nadat de TransFit atleten ons 
mooie complex nog even bewonderden, werd de 
dag afgesloten met koffie en versgebakken Belgische 
wafels bij ‘Huize Paalvast’. 

Neem voor meer informatie een kijkje op
www.TransFit.nl  

AV PASSAAT MEETS TRANSFIT 

Neem voor meer informatie een
kijkje op www.TransFit.nl
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Sinds begin 2022 heeft onze vereniging er een nieuwe 
loper bij. Het gaat hier niet om een doorsneeloper 
want zoals hij zelf gekscherend zegt als je vraagt hoe 
lang hij eigenlijk is, “ik ben aan de linkerkant twee 
meter en aan de rechterkant 1.50 lang”. 
Ik heb een leuk gesprek met Dirk de Jong uit Groot-
Ammers, 57 jaar jong, getrouwd met Chantal en 
trotse vader van twee dochters, 
Sylvia van 18 en Dewi van 16. Zoals geschreven is Dirk 
geen standaardloper want hij loopt met een blade; 
een soort veerbeen. 

Dan maar hinkelen 
Op 5 april 2011  kreeg Dirk een bedrijfsongeval. 
Hij viel van de heftruck en vervolgens reed er 
11.000 kg over zijn rechteronderbeen. Toen het 
gebeurde voelde Dirk geen pijn en versleepte hij 
zichzelf als reactie zelfs nog 6 meter verder. Bij 
aankomst in het ziekenhuis bleken zowel zijn kuit 
als scheenbeen finaal verbrijzeld; het been was als 
mikado, aldus Dirk. Na een operatie van negen uur 
in het Erasmusziekenhuis kwam de mededeling dat 
het been met veel problemen gereconstrueerd zou 
kunnen worden. Hoewel dit positief nieuws leek, 
koos Dirk hier niet voor want deze reconstructie zou 
inhouden dat zijn been altijd stijf zou zijn omdat alles 
vastgezet moest worden. Hij zou dan altijd met een 
stok moeten lopen en dus echt invalide zijn. Hij nam 
daarom een moedig besluit:  hij zou zijn been laten 
amputeren omdat hij wist dat hij zonder het been 
veel meer zou kunnen. Dirk was altijd al een positief 
persoon en liet de moed niet zakken. Toen zijn 
jongste dochter – toen vier jaar - hoorde dat zijn been 
geamputeerd zou worden vond ze dat haar vader dan 
maar moest leren hinkelen. 

Clinic 
Voor het ongeval was Dirk geen hardloper maar acht 
jaar later zag zijn vrouw Chantal een advertentie van 
een clinic om te leren lopen met een sportblade. 
Dirk mocht bij deze clinic een blade lenen, liep er 
anderhalf uur op en was verkocht. Via WMO kon hij 
zelf een sportblade aanschaffen, nadat hij beloofd 
had dat hij er vijf jaar mee zou doen. Het sportblade 
kostte 6000 euro en Dirk had WMO voorgerekend dat 
als hij er vijf jaar mee zou doen je voor dat bedrag 
nog geen kippenhok zou kunnen kopen, dus dat de 
prijs best meeviel. Op vier december van dat jaar, 
bijna als sinterklaascadeau, kreeg hij zijn sportblade 

en kon hij gaan oefenen met hardlopen. 

EEN NIEUW BEGIN – DIRK DE JONG
Door Sylvia Konings
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De halve marathon 
Dirk vertelt dat het lopen op een blade 100% 
zwaarder is dan lopen op twee benen. Achteraf viel 
het trainen hem mee maar hij moest wel conditie 
opbouwen. Ook zijn gezonde verstand gebruiken was 
erg belangrijk want hoewel hij graag veel wilde, kon 
hij in het begin maar één keer per week lopen en dat 
was dan zo’n twee kilometer in 25 minuten. Ondanks 
dat het zwaar was vond hij het fijn om te doen. 
Afgelopen zomer heeft Dirk de halve marathon van 
Rotterdam gelopen in 2.48 uur. Na afloop voelde hij 
zich gesloopt; vanaf 16 km kon hij ook niets meer 
binnenkrijgen, waarschijnlijk omdat hij te snel was 
gestart. Omdat hij wist dat zijn vrouw en kinderen 
aan de finish stonden, liep hij de halve marathon op 
karakter uit. Hij kon het laatste stuk alleen zijn ene 
been nog nauwelijks voor het andere krijgen en was 
daarna nog een week moe. 
Ondanks de vermoeidheid sluit Dirk niet uit dat hij 
nog eens een halve marathon gaat lopen. Nu hij 
weet wat een halve met hem doet zal hij zeker geen 
hele marathon gaan lopen. Op 5 februari 2023 gaat 
hij de 10 EM van de Midwintermarathon lopen in 
Apeldoorn. Hij weet nu al dat het een uitdaging gaat 
worden want dit traject heeft een stijging van 100 
meter en heuvels zijn lastig met zijn blade. Toch heeft 
hij zijn streeftijd gezet op 1.59.59. 

Herriemaker 
Op de vraag of er bij onze vereniging ruimte is voor 
mensen met een beperking antwoordt Dirk dat dit 
zeker het geval is. Dirk voelt zich opgenomen in de 
groep en wordt net zo goed in de zeik genomen 
als de rest van de groepsleden. Een veel gehoorde 
opmerking is dat hij wel veel herrie maakt met zijn 
blade. 
Aan de lezers van ons blad wil hij meegeven dat 
geïnteresseerden gerust vragen aan hem mogen 
stellen. Dirk vindt het leuk om uitleg te geven over 
zijn blade en over zijn kunstbeen dat hij draagt als 
hij niet met hardlopen bezig is. Dirk zet zijn ervaring 
positief om door op scholen te vertellen over leven na 
een amputatie. Zijn revalidatiearts citeert hem zelfs 
als ze nieuwe patiënten met een amputatie krijgt: 
“leven na een amputatie is een nieuw begin”. 
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Opleiding Wandeltrainer 1 
Op zaterdag 29 oktober vond bij AV Passaat de 
opleiding Wandeltrainer 1 van de KWBN (Koninklijke 
Wandelbond Nederland) plaats. Via de Adviseur Lokale 
Sport is deze opleiding bij NOC*NSF aangevraagd. 
Hierdoor hebben acht deelnemers, waarvan vijf 
deelnemers van AV Passaat deze opleiding gratis 
kunnen volgen.  
Met deze compacte opleiding zijn de deelnemers nu 
capabel om met een groep op verantwoorde en veilige 
wijze een wandeling te maken. 

Opleiding Wandeltrainer 2 
Op woensdag 2 november 2022 heeft bij AV Passaat 
de eerste bijeenkomst plaatsgevonden voor de 
Wandeltrainer 2 opleiding, ook van de KWBN 
(Koninklijke Wandelbond Nederland). Deze opleiding 
is net als Wandeltrainer 1 via de Adviseur Lokale Sport 
aangevraagd bij NOC*NSF. Er hebben vier deelnemers 
deelgenomen, waarvan drie van AV Passaat.  

Bij deze opleiding krijgen de deelnemers uitgebreid 
uitleg als assistent wandeltrainer. Ze leren de fijne 
kneepjes van het vak door intensief met een ervaren 
wandeltrainer samen te werken. In de periode van 2 
november tot 30 november jl. hebben de deelnemers 
opdrachten moeten voorbereiden en uitvoeren, 
waaronder wandeltrainingen geven onder begeleiding 
van een ervaren wandeltrainer. John van der Sluis heeft 
deze taak op zich genomen (waarvoor heel veel dank) 
om de drie deelnemers van AV Passaat, te weten Alice, 
Susanne en Cilia te begeleiden en, daar waar nodig, 
tips en uitleg te geven.  
Naast ervaring opdoen om training te geven, moest 
er onder andere ook een calamiteitenplan gemaakt 
worden en worden deelgenomen bij het organiseren 
van een evenement.  

OPLEIDING WANDELTRAINER 1 EN 2 
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UIT DE HOEK VAN DE SPONSORCOMMISSIE

Het jaar 2022 is weer bijna voorbij. Dit is dus een 
goed moment om even terug te blikken op wat we 
dit jaar hebben bereikt. En uiteraard kijken we ook 
al vooruit.  

Borden en vlaggen  
Zo werd er dit jaar voor in totaal 45 meter aan 
nieuwe reclameborden geplaatst. De nieuwe borden 
komen van New York Pizza, Treffers in Beweging, Van 
Mill Opel, Volvo PG Auto’s, Drechtsteden Hypothe-
ken & Verzekeringen, Tineke van der Jagt Uitvaart-
verzorging, NoordRiver Shipping en  onze goede 
buur FysiOost.  

Ook de vlaggen langs de baan deden het goed. In 
totaal zijn er 9 nieuwe vlaggen van CSG De Lage 
Waard, Vertom, L&B, A&G Autoservice en 
Van Mill Opel.  

Het aantal advertenties in het clubblad steeg ge-
staag met 2 dankzij 2 halve pagina’s van 
Drechtsteden Hypotheken & Verzekeringen.  

Het aardige is dat de advertenties en het reclame-
bord van Drechtsteden Hypotheken & Verzekeringen 
voortkwamen uit een lead van Irma de Kock. Irma 
mocht hiervoor als beloning voor € 50 aan waarde-
bonnen uitzoeken dus zo zie je dat ook leden hun 
steentje kunnen bijdragen en dat dat door AV Pas-
saat zeer gewaardeerd wordt.  

Sponsordagen  
Op 23 en 24 september 2022 organiseerden we 
tijdens de Clubkampioenschappen 2 gezellige dagen 
voor onze sponsoren. Hier werd volop gebruik van 
gemaakt en de positieve reacties van o.a. A&G Auto-
service, de Opel Centrale en Barend Romijn Electro 
zorgen er zeker voor dat wij dit volgend jaar weer 

gaan organiseren.  

Cirkel Loop  
Naast Mc Donald’s als hoofdsponsor leverden ook 
andere sponsoren een bijdrage om via advertenties 
een mooie opbrengst te realiseren voor Hospice De 
Cirkel. Advertenties werden geplaatst door Belmar 
Keukens & Badkamers, Cipris, De Huidverbeteraars, 
ESBI, Rovanda, Verstegen Assurantiën, 2M Make-
laars, CSG De Lage Waard, FysiOost, Joh. Kraaijeveld 
Administratiekantoor, Groot Letselschade, Van Mill 
Opel, Tineke van der Jagt Uitvaartverzorging en het 
Willem de Zwijger College.  

Hapjesavonden  
Ook voor alle prijzen die sponsoren beschikbaar 
stelden om de 2 hapjesavonden tot een groot succes 
te maken zijn wij hen zeer dankbaar. Van de vele 
bedrijven en winkels die meededen willen wij er een 
paar noemen: Antilope Outdoor, Barend Romijn, 
Vakgarage Prins Auto, SOP Autowas, De Huidver-
beteraars, Voogt Tweewielers, King Mode, Ron’s 
Bloemensjop en Runnersworld Dordrecht.  

2023 doelstelling, visie en strategie  
In 2023 willen wij de band tussen de sponsoren en 
de vereniging verder gaan versterken. Uiteraard 
gaan wij weer 1 of meer sponsordagen organiseren 
en met als thema “Sporten is Gezond” willen wij 
ondernemers die gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld 
sportpodologie en bewegingstherapie uitnodigen 
om zich te presenteren en een lezing te geven over 
hun vakgebied.  

En zoals je in het voorbeeld van Irma de Kock hebt 
kunnen lezen, gaan wij proberen jullie allemaal te 
enthousiasmeren om leads aan te brengen die Piet 
en Ed verder zullen oppakken om zo met elkaar het 
terrein van AV Passaat nog verder aan te kleden en 
te verfraaien met vlaggen en reclameborden.  

Want dat is onze doelstelling: met elkaar maken wij 
de mooiste atletiekbaan van Nederland! 

18



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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èn het lekkerste vers èn heel voordelig!

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

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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DE LOPER 

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

Het was zondag 6 november 2022 en de dag begon al 
zwaarbewolkt. Voor de middag was lichte regen voor-
speld. Samen met andere teamleden van AV Passaat 
zou ik die middag aan de Drechtstadloop deelnemen. 
We waren het met elkaar eens dat ’t qua weer al met 
al niet tegenviel. Het had erger gekund. 

Vroeg in de middag waren de eerste Passaat’ers al 
gearriveerd. Om de drukte in de sporthal te mijden, 
besloten we om naar buiten te gaan waar we naar de 
prestaties van andere lopers konden kijken. Al snel 
was duidelijk dat het programma uitliep waardoor de 
start van de 10km en die van de halve marathon met 
ongeveer een half uur uitgesteld werd.  

Niet alleen het programma liep uit, ook de voorspel-
de lichte regen bleek toe te nemen. Ruim voor de 
start regende het nl. al lekker door waardoor we het 
tijdens de warming-up al niet drooghielden. En laat 
ik nou niets erger vinden dan al drijfnat aan de start 
staan. Nadat de speaker ook het goede doel nog uit-
gebreid had toegelicht, viel het startschot. 

Mijn doel was om de tijd de tijd te laten en op zoek te 
gaan naar het lekkere loopgevoel. Al snel werd ik ge-
passeerd door een aantal Passaat’ers en dit besloot ik 
dan ook maar zo te laten. Gaandeweg ging het harder 
regen en of het nou gevoelsmatig was of niet, ook de 
wind begon ook steeds kouder te worden. Toen de N3 
in zicht kwam, stond daar tot mijn grote verrassing 
een aantal Passaat’ers om alle lopers enthousiast aan 
te moedigen. Even vergat ik de kou en kreeg ik een 
prettige boost. Die support deed me goed!  

Eenmaal op de Wantijdijk (de zgn. schapendijk) rich-
ting de N3 zag ik dat de supporters van AV Passaat er 
nog steeds stonden om iedereen aan te moedigen. 
En hoewel de regen steeds harder naar beneden viel 
en de temperatuur tot een minimum gedaald leek te 
zijn, gaf me dit toch nieuwe energie. Precies genoeg 
voor het laatste stuk. 

Langzaam ging mijn looptempo toch nog iets omhoog 
en hield ik dat lekkere tempo vol. Tot in het centrum, 
vlakbij de finish, stonden supporters aan te moedigen 
en bij de finish wachtte me een ‘warm’ onthaal van 
Passaat’ers die wachtten totdat de groep weer com-
pleet was. In een voor mij geweldige tijd van 1.01.01 
kwam ik over de finish. Het was geen PR maar zo 
voelde het wel.  
Ik besef dat ik deel uitmaak van een geweldige ver-
eniging en sluit af met een woordje van dank aan alle 
supporters die in de stromende regen en ijskoude 
wind voor ons langs de kant stonden.

  Jan Clarisse



Beginnen met hardlopen 
Hoewel Marcel altijd al een sportief persoon was - hij 
voetbalde en liep wel eens hard - begon hij pas op 
44-jarige leeftijd serieus met hardlopen. Hij merkte 
al snel dat hij lekker kon lopen en dat de sport 
hem goed lag. Toen hij na zo’n twee jaar hardlopen 
over een marathon begon na te denken, maakte 
hij kennis met Passaat en ging hij meedoen met de 
marathontraining. Dit beviel hem goed en zodoende 
werd hij lid.  
Marion begon in de Lenteloopgroep toen ze 44 jaar 
was. In het begin had ze niet zo in de gaten wat 
voor loper ze was maar ze ging wel iedere keer een 
stukje verder. Tot ze op een dag bij de marathon in 
Rotterdam ging kijken en het idee kreeg dat ze dat 
eigenlijk ook wel zou kunnen, en ook nog wel een 
stukje beter dan veel van de deelnemers die ze na 
5.30 uur over de finish zag komen. Ze kregen dus 
samen al snel de marathonsmaak te pakken. 

Marathon als favoriete afstand 
Ze startten allebei in groep 4, bij Jo Kortooms. Marcel 
liep in het begin vooral graag de 10 km maar later 
werd dat minimaal een halve of een hele marathon. 
Marion loopt vooral graag marathons omdat ze 
het trainen met de groep voor de marathon altijd 
heel leuk vindt.  Inmiddels heeft Marcel zo’n 17 
marathons gelopen en Marion 10, daarnaast deden 
ze ook beiden een aantal keer mee aan de Roparun. 
In 2013 besloten ze voor het eerst een buitenlandse 
marathon te gaan doen; 

dat was de marathon van Rome. Dat smaakte naar 
meer en daarna volgden Barcelona, Athene en 
Valencia. In maart 2023 doen ze weer mee aan de 
marathon van Rome. 

Mooie marathons 
Op de vraag wat zij de mooiste marathon vinden 
antwoorden ze dat het eigenlijk overal wel mooi is. De 
start in Barcelona vond Marion heel indrukwekkend; 
het was op een prachtige locatie en het nummer van 
Queen “Barcelona” werd er gespeeld. De omgeving 
van Valencia vond ze heel erg mooi maar ook heel 
bijzonder was de “moeder der marathons” Athene.  
Deze marathon was heel indrukwekkend wat nog 
versterkt werd doordat er net een bosbrand was 
geweest waardoor de hellingen helemaal afgebrand 

DOE EENS EEN MARATHON
IN HET BUITENLAND     Door Sylvia Konings 

Veel leden doen wel eens mee aan een wedstrijd 
en komen daardoor op andere plaatsen of bij 
andere atletiekverenigingen. Een klein aantal vindt 
het zien van andere plaatsen zo leuk dat ze hun 
wedstrijden of loopjes combineren met een mooie 
reis naar een ander land. Twee van die mensen 
zijn Marion en Marcel van Eck. Zij praten met mij 
over hun mooie ervaringen met buitenlandse 
marathons. 
Marion is 63 en Marcel is 64, ze zijn getrouwd en 
wonen in Sliedrecht. Marcel is geboren in Den 
Bosch en Marian komt uit het Gooische Baarn. 
Samen hebben ze twee dochters van 34 en 30 jaar 
en drie kleinkinderen. 
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waren. Hierbij waren ook mensen omgekomen en 
halverwege de marathon was een herdenkingsplaats 
voor de slachtoffers. Wat ze daar ook bijzonder 
vonden was dat er mensen in rolstoelen, zogenaamde 
Wheelers, meededen. De marathon van Athene is 
een lintmarathon: je wordt met de bus naar de start 
gebracht in de plaats Marathon, dan loop je naar 
het Panathinaikonstadion, waar ooit de allereerste 
moderne Olympische Spelen plaatsvonden.  Als 
ze terugdenken aan Rome dan is de start bij het 
Colosseum imponerend, ook passeer je daar de 
iconische Trevifontein. Op het eind is deze marathon 
wel zwaar door de vele kinderkopjes.  
Op Malta deden ze een marathon in drie dagen. Alex 
Halter was toentertijd hun trainer en die organiseerde 
die reis altijd. Het leek op de Marathonchallenge 
zoals wij die nu bij AV Passaat kennen. Het was vrij 
kleinschalig en niet zo professioneel, maar de finish in 
Valetta was geweldig. De lopen begonnen al vroeg op 
de dag omdat het, ondanks de maand november, nog 
warm was.  

Stedentrip 
De aantrekkingskracht van een buitenlandse 
marathon ligt in eerste instantie bij het trainen met 
de groep en het met elkaar naar die bestemming 
gaan. Ze maken er altijd een reisje van dat dan van 
vrijdag tot en met maandag duurt. Over het algemeen 
reizen ze met het vliegtuig en verblijven ze in een 
hotel. De allereerste keer zaten ze op een camping 
buiten de stad maar dat was niet zo prettig omdat 
iedereen met twee Fiatjes 500 naar de stad vervoerd 
moest worden. Jo organiseert altijd alles en zorgt 
ervoor dat het enigszins low budget is zodat het 
voor iedereen mogelijk is om mee te gaan. In maart 
gaat er ook weer een groep van 24 mensen naar 
Rome, inclusief de partners. Ze maken er dan weer 
een stedentrip van zoals ze dat al eerder deden. In 
Barcelona maakten ze bijvoorbeeld een fietstocht en 
bezochten ze de Sagrada Familia. In Rome staat er 
sowieso een bezoek aan de St-Pieterbasiliek in het 
Vaticaan op het programma. 

Nooit te oud 
Aan de lezers van ons blad willen ze meegeven dat 
het ook op latere leeftijd nog mogelijk is om met 
hardlopen te beginnen en marathons te lopen. Je 
bent nooit te oud om te beginnen. Het is fijn om 
buiten te zijn en ondanks het individuele karakter van 
de sport is het groepsgebeuren ook heel belangrijk. 

DOE EENS EEN MARATHON
IN HET BUITENLAND     Door Sylvia Konings 
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Al vijf keer haasde Roy Hoornweg (33) anderen naar 
een wereldrecord maar nu was de beurt aan hemzelf. 
Op 16 september 2022 waagde Roy zijn poging naar 
het wereldrecord marathon op een loopband. Roy’s 
persoonlijke record op de marathon staat op 2:16.38. 
Voor het record op de loopband moest hij sneller dan 
2:17.56 lopen.

Olympische Spelen
 
Speciaal voor deze poging was bij het bedrijf L&B aan 
de Veerweg in Papendrecht een podium ingericht 
met daarop een loopband. Verder was er een DJ 
met uptempo muziek en waren er allerlei hapjes 
en drankjes voor de tientallen belangstellenden die 
waren gekomen om Roy aan te moedigen.
Het extra doel van Roy’s recordpoging was om geld in 
te zamelen om zich te proberen te kwalificeren voor 
de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Daar droomt 
hij al sinds zijn jeugd van. Omdat Roy geen A-status 
heeft, moet hij alles zelf bekostigen wat betekent 
dat hij ongeveer 20.000 euro nodig heeft. Tijdens de 
wereldrecordpoging werd daarom ook een veiling in 
een VIP-tent gehouden en konden bezoekers voor 5 
euro de eindtijd van Roy voorspellen.

Streng toezicht

Om iets over 1600 uur was Roy gestart. Alles 
gebeurde onder streng toezicht van juryleden. Zelfs 
het aanpassen van het tempo van de loopband 
werd door iemand anders gedaan want Roy mocht 
zelf niets aanraken. Met twee camera’s werd alles 
geregistreerd en via een livestream was de poging 
wereldwijd te volgen. Ook dat was een voorwaarde 
om het record erkend te krijgen in het Guinness Book 
of Records.

Aanvankelijk hield Roy een mooi constant tempo aan 
van 18,6 km per uur maar na ongeveer 25 kilometer 
kreeg hij het moeilijker en werd de snelheid verlaagd 
naar 18,0 km per uur en later naar 16,5 km per uur. 
Het lopen ging steeds minder soepel en ook de 
weersomstandigheden speelden een rol. Na ruim 30 
km bleek dat dat het niet meer mogelijk was om het 
wereldrecord te verbreken en werd het doel verlegd 
naar het verbreken van het Europese record. 

Het noodlot sloeg toe
Hij hield goed vol tot het moment waarop de 
loopband ineens stopte en hij verder moest op een 
andere loopband. Vervolgens kreeg hij ook nog kramp 
in zijn hamstring. Toch ging Roy, aangemoedigd door 
de aanwezigen, door. 

Applaus
Uiteindelijk heeft hij de volledige marathonafstand 
op de loopband in 2:27:44 voltooid en dat leverde 
hem naast felicitaties een welverdiend daverend 
applaus op. Zichtbaar teleurgesteld bedankte hij 
alle aanwezigen en sponsoren en liet hij weten zijn 
uiterste best te doen om de kwalificatie voor de 
Olympische Spelen in 2024 in Parijs te halen. 

ROY’S WERELDRECORDPOGING 
MARATHON OP EEN LOOPBAND
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RECTIFICATIE

TROTS OP DE
NIEUWE JURYLEDEN 

Trots zijn we op onze nieuwe juryleden die zaterdag 
3 september 2022 en vrijdagavond 9 september 
2022 bij AV Passaat de cursus ‘Jurylid Algemeen 
functie 60’ hebben volbracht. Onder goede 
weersomstandigheden en in een fijne sfeer werden 
door Hugo Tijsmans praktijk- en theorielessen 
gegeven. 

Deze cursus is met goed gevolg afgerond door 
Ingeborg de Keizer, Jeroen van Dis, Esmee van Dis, 
Benny Draadjer, Tim van Eekeren, Aart-Jan Dekker, 
Annette van Hemert, Jef Ruijtenbeek, Deborah 
Scharloo, Hjalmer van Valen, Danielle van der Hoek, 
Johan Dijkstra, Roelie Vlasblom, Sander Mol van AV 
Passaat, en tevens door Esmèe Verhoef van AAA en 
Ellen Zaal van Fortius 

Word ook jurylid
De volgende jurycursus staat gepland op zaterdag 
18 maart 2023 en vrijdagavond 31 maart 2023. 
Deze cursus is gratis/ wordt vergoed door AV 
Passaat. 

Heb je zin om ook meer te weten over de regels 
die gehanteerd worden tijdens wedstrijden en vind 
je het ook belangrijk dat de kinderen/atleten een 
goede jury hebben tijdens hun wedstrijd? Meld 
je dan aan voor de cursus. Inschrijfformulieren 
liggen in de kantine op de kasten onder het 
Meldingenbord. 

Informatie
Neem voor informatie contact op met Thea van den 
Bos – Jury Coördinator AV Passaat 
via jury@avpassaat.nl of telefonisch via 06-

In de jubileumuitgave 2022, bij het artikel “Portret 
van Nico van den Adel”, is per abuis een verkeerde 
foto geplaatst. Voor het maken van deze fout biedt 
de redactie haar welgemeende excuses aan.  

Nico van den Adel († 2015) is mede-oprichter van 
ARSV Papendrecht in 1980. Naast voorzitterschap 
bekleedde hij meerdere andere functies, zoals jury-
lid, wedstrijdorganisator, wedstrijdleider, trainer en 
organisator van loopgroepen. Tot het laatst is hij 
actief gebleven bij de vereniging. Zijn laatste groep 
had een credo voor hem: “Nico fluit en wij lopen”. 
Het daarbij behorende shirt hangt ingelijst bij de 
ingang. 25



AV Passaat is een samenvoeging van Sliedrecht Sport 
’56 (daarna AV Sliedrecht) opgericht in 1956 en ARSV 
opgericht in 1980. En eindelijk was het zo ver; tijdens 
de clubkampioenschappen op 23 en 24 september 
2022 hebben we ons jubileum uitbundig gevierd. 

Leden, sponsoren, oud leden, familieleden, onze 
buren… iedereen heeft de sfeer kunnen proeven! 

Ter ere van dit jubileum overhandigde wethouder Jan 
Dirk van der Borg een cheque namens de gemeente 
Papendrecht tijdens de clubkampioenschappen en de 
feestelijkheden. 

Na afloop van alle onderlinge wedstrijden, was er een 
gezellige barbecue met aansluitende een feestavond. 
Het was een geslaagde dag waarvan zo’n 250 mensen 
genoten hebben. Als blijvende herinnering ontving 
iedereen na afloop een drinkfles.

JUBILEUMFEEST
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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 

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

maandag 23 januari   18.30 - 19.30 uur 

woensdag 25 januari   18.30 - 19.30 uur 

donderdag 26 januari   19.30 - 19.45 uur 

zaterdag 28 januari   11.00 - 12.00 uur 

bestellen van AV Passaat

clubkleding
23 - 28 januari

    mogelijkheid tot passen:

Bestellen en betalen met IDEAL via de webwinkel

clubkleding@avpassaat.nl        06-30385313 (miranda van loon)

www.balanssport.com/webwinkel-passaat
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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

5E STARD WEDSTRIJD

Pupillencompetitie meisjes A2 - 5e StARD wedstrijd
Na een welverdiende zomervakantie was het tijd voor de 5e en laatste wedstrijd van de StARD 
pupillencompetitie. Deze keer was dat op zaterdag 10 september 2022 in Oud-Beijerland. De dag zou in het 
teken staan van regen - heel veel regen - maar uiteindelijk is er geen druppel gevallen. 

Programma
De dag startte om 12.00 uur met de 60m, gevolgd door hoogspringen en kogelstoten. De dag werd afgesloten 
met de 1000m.

De meiden hebben hun best gedaan en kwamen deze dag tot de volgende uitslag op de meerkamp.
5e Nina Sels
10e  Evanne Mol
11e  Lieke van Noorden

Op de 1000m kwamen zij tot de volgende uitslagen.
3e  Lieke van Noorden
11e  Nina Sels
13e  Evanne Mol

En nu op naar 2023
Het baanseizoen zit er op. Het was een gezellig jaar met mooie prestaties! Op naar 2023 waarin de meiden 
(geb. jaar 2011) overgaan naar de categorie U14 (voorheen junioren D).

maandag 23 januari   18.30 - 19.30 uur 

woensdag 25 januari   18.30 - 19.30 uur 

donderdag 26 januari   19.30 - 19.45 uur 

zaterdag 28 januari   11.00 - 12.00 uur 

bestellen van AV Passaat

clubkleding
23 - 28 januari

    mogelijkheid tot passen:

Bestellen en betalen met IDEAL via de webwinkel

clubkleding@avpassaat.nl        06-30385313 (miranda van loon)

www.balanssport.com/webwinkel-passaat
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Mieke van der Waal, de moeder van Rudi van der Waal, 
heeft herinneringen gedeeld uit de tijd waarin haar 
zoon op atletiek zat. 

Veelbelovend 
Rudi werd geboren in 1985. Vanaf mini pupil tot en 
met de junioren D, eerstejaars, sportte Rudi bij AV Slie-
drecht. Hij was daar een veelbelovende pupil en op 
verschillende disciplines actief. 

 
In 1992 werd hij eerste op de clubkam-
pioenschappen.  
In 1993 wist hij een baanrecord te verbeteren en werd 
hij 1e op de meerkamp en 1e op de 600 meter. Later 
dat jaar werd hij 1e op de 1000 meter. 

In 1993 deed hij ook mee aan de Baggermolenloop 
waarbij hij de 1e plaats behaalde. Diezelfde 1e plaats 
behaalde hij opnieuw in 1995. 

In 1998 sprong Rudi, als eerstejaars D junior, een PR 
van 1.55  

Nieuwe fase 
De mooie prestaties bleken niet alleszeggend want 
hoewel Rudi goed presteerde, nam zijn enthousias-
me voor atletiek toch af. Hij stopte en heeft het ook 
nooit meer opgepakt. Tegenwoordig heeft Rudi een 
mooie maar drukke baan in de gezondheidszorg en 
zijn moeder, zij koestert mooie herinneringen aan deze 
oud-sporter.

VAN EEN TROTSE MOEDER
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CROSSEN BIJ AV PASSAAT

Niet vies van een beetje blubber
Dit jaar werd de AV Passaat Cross voor de 20e keer 
georganiseerd. Crossen bij AV Passaat gebeurt in het 
Oostpark en rond de atletiekbaan. Voor de jeugd 
maakt deze deel uit van de regio crosscompetitie 
maar losse deelname is ook toegestaan. Volwassenen 
hebben de keuze uit de korte of de lange cross. 

Op zaterdag 5 november 2022 bleken er aardig wat 
atleten niet vies te zijn van een beetje blubber. De 
grootste deelnemersgroep was die van de jeugd maar 
ook een kleine 50 volwassenen crosten mee. 

Verrassingselement
De weersomstandigheden waren de hele week al wis-
selvallig maar net op deze dag kon er in droog weer 
gelopen worden over het natuurlijke parcours. Een 
van de volwassenen merkte op dat het verrassings-
element waarover in de aankondiging op internet 
gesproken werd, vast en zeker het smalle paadje met 
boomstammen om overheen te springen was. Het 
was daar smal en glibberig. 

Nog voordat het opnieuw ging regenen was iedereen 
weer terug voor ’n lekkere kom verse erwtensoep en/
of een broodje worst. 

Ben je benieuwd naar de uitslagen? Je vindt ze op
Senioren/Masters:
https://avpassaat.nl/uitslagen-cross-2022
Pupillen:
https://uitslagen.nl/uitslag?id=2021110606901

Bert Lock – de stem van AV Passaat
Zodra de wedstrijd bijna gaat beginnen, komt ook de 
microfonist, of speaker in beeld. Hij of zij is degene 
die de wedstrijden of loopevenementen ‘aan elkaar 
praat’ en het publiek en de deelnemers op de hoogte 
houdt van het verloop van de wedstrijd.

In de hele regio en ook bij AV Passaat staat Bert Lock 
bekend als microfonist. Al jaren is hij speaker, ‘de 
stem’ die ons achtergrondinformatie vertelt, die laat 
weten wie de kanshebbers zijn. Hij is degene die zorgt 
voor de juiste sfeer. 

Ook tijdens deze 20e AV Passaat Cross deed Bert Lock 
de verslaglegging vol enthousiasme. Pas achteraf 
kreeg juist deze cross een wel heel bijzonder tint-
je. Het was nl. de allerlaatste keer dat Bert Lock de 
verslaglegging deed. En hoewel hij het al geruime tijd 
aankondigde te gaan stoppen, kwam dit moment toch 
voor menigeen toch enigszins onverwacht.

CROSSEN BIJ AV PASSAAT 

31



32

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



Op 15 oktober 2022 organiseerde AV Passaat voor 
de tweede keer de Cirkelloop. Zowel leden als niet-
leden konden zich aanmelden. Het parcours startte 
en finishte op de atletiekbaan van AV Passaat en liep 
door Papendrecht en langs Hospice De Cirkel. Voor 
deelname aan de 5 km betaalde je € 8,00 en voor 
de 10 km werd € 10,00 gerekend. Daarnaast konden 
deelnemers een donatie doen aan Hospice De Cirkel. 
McDonald’s Alblasserdam was hoofdsponsor van deze 
loop.

Hospice De Cirkel
Hospice De Cirkel is een bijna-thuis-huis waar mensen 
die ongeneeslijk ziek zijn en die naar verwachting 
niet langer dan drie maanden zullen leven, kunnen 
verblijven om te sterven. De kwaliteit van hun leven 
en comfort in deze laatste fase staan hierbij centraal. 
De bewoners krijgen in het hospice dezelfde zorg als 
ze thuis zouden hebben ontvangen van de thuiszorg, 
de huisarts, familie en vrienden. Bovendien kunnen 
de bewoners en hun naasten altijd rekenen op 
liefdevolle aandacht van vrijwilligers.
Hospice De Cirkel in Papendrecht is voor een groot 
deel afhankelijk van giften. Zij zijn heel blij met alle 
steun en daarom was er gekozen om het hospice als 
goede doel aan deze loop te verbinden. Bijdragen kon 
dan ook via een donatie in het inschrijfformulier.

Uitreiking cheque aan hospice De 
Cirkel
Deze tweede Cirkelloop van AV Passaat heeft voor 
hospice De Cirkel een bedrag opgeleverd van maar 
liefst € 3.500. Op zaterdag 5 november jl. vond de 
officiële uitreiking plaats.

Nico van der Veen, bestuurslid Stichting vrienden van 
hospice De Cirkel, nam de cheque in ontvangst. Hij 
is AV Passaat en alle sponsoren zeer erkentelijk voor 
deze publiciteit en de financiële steun middels de 
Cirkelloop. ‘Een prachtig geldbedrag waar we erg blij 
mee zijn’ aldus Nico ‘en een welgemeende dank aan 
alle vrijwilligers bij AV Passaat die dit mogelijk maken’.

Hulp van vrijwilliger
Mede door de inzet van vrijwilligers is de Cirkelloop 
een succes geworden maar niet alleen om een 
evenement als de  Cirkelloop te kunnen organiseren 
hebben wij de inzet van vrijwilligers hard nodig. Wil 
jij je inzetten voor een van onze loopevenementen, 
meld je dan aan als vrijwilliger.

Wij zoeken geregeld naar verkeersregelaars, 
vrijwilligers voor het inschrijfbureau, versterking voor 
het op- en afbouwteam en drankposten verzorging. 
Wil je in de toekomst ook meehelpen? Meld je dan 
aan als vrijwilliger. Aanmelden hiervoor kan bij WOC 
secretariaat

2e CIRKELLOOP
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KINDERRUBRIEK

PIETENTRAINING

Een heerlijk avondje was het zeker Er waren Pieten over de hele baan En niet alleen keken de Pieten toe Er werd ook fanatiek meegedaan 
Met Sinterklaasmuziek uit de boxen En kruidnoten om op te eten Was de training een groot feest Die we niet snel zullen vergeten 

Sinterklaas, dank voor de cadeautjes En Pieten al helemaal dank je wel Jullie enthousiasme was top! Hopelijk zien we jullie weer snel  
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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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