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Van de voorzitter 

Een week geleden las ik tot mijn verbazing in Tubantia dat de gemeente de 
ontwikkelingen op de sportaccommodaties Delden en Goor (sportcomplex 
Mossendam) voorlopig in de ijskast heeft gezet. Het is zeer teleurstellend dit 
uit de pers te moeten vernemen, met name omdat op 15 juni een vergadering 
met de wethouders staat gepland om verder te praten over een multifunctio-
nele accommodatie op genoemde sportcomplex. Op deze avond zou er een 
afrondend gesprek plaatsvinden van het door ons, op verzoek van de ge-
meente, ingediend plan. 
Het was een goed doordacht plan waar alle wensen richting gemeente ver-
woord stonden voor alle verenigingen op het sportcomplex Mossendam. 
In dit plan zou er voor AV Goor een volwaardige atletiekaccommodatie wor-
den gerealiseerd. Door de realisatie van dit plan was het voor AV Goor weer 
mogelijk om baanwedstrijden te mogen organiseren onder auspiciën van de 
AU. 

Naar aanleiding van het bericht in Tubantia hebben we gezamenlijk besloten 
om te blijven strijden voor een multifunctionele accommodatie op sportcom-
plex het Mossendam die voor ons, maar ook voor de gemeente, een uitstra-
ling heeft die de bewoners aanspreekt om lid te worden van een van de ver-
enigingen op dit complex. De gedachte bij ons was dat bij het zien van ver-
schillende sporten de behoefte bestaat om ook te gaan sporten.  
Hou jullie van de verdere ontwikkelingen op de hoogte. 

Wat ik niet onbenoemd wil laten is dat de door ons georganiseerde wedstrij-
den (zowel de crossen als de pupillenwedstrijd en de werpdriekamp) een 
steeds een grotere naamsbekendheid krijgen. Bij de pupillenwedstrijd hadden 
we dit jaar maar liefst 80 deelnemers. Ik verwacht dat bij de werpdriekamp in 
augustus weer meer deelnemers zijn dan in het afgelopen jaar. 

Dit is mede te danken aan de goede organisatie, maar niet te vergeten aan de 
inzet van alle vrijwilligers. Vaker gezegd zonder deze vrijwilligers geen wed-
strijden. Bedankt voor jullie inzet voor nu en ook voor de toekomst. 



 

 

Wil toch nog even herhalen wat ik in het laatste editie van 2016 heb gezegd. 
Bij mij staan de volgende wensen op papier: 

Meer leden op onze trainingsavonden. 
Leden werven nieuwe leden. 
Dat meer atleten van ons aan wedstrijden deelnemen. Goed voor de-

naamsbekendheid van AV Goor.  
Het clubtenue is tevens onze visitekaart. 

Vr.gr. John 

Op 7 mei is ons lid Gerrit Oosterveld op 70 jarige leeftijd overleden.  
Gerrit was vanaf het begin van de oprichting lid van onze vereniging. 
Met zijn heengaan is ons een trouw en actief zeer betrokken lid  
ontvallen.  
Als wedstrijdleider en af en toe als starter was hij bij al onze 
wedstrijden aanwezig.  
Maar ook bij het opzetten van de start en finish van onze crossen 
altijd behulpzaam.  

Niet alleen bij onze vereniging maar 
ook bij vele verenigingen in Twente was 
Gerrit een bekend persoon en gewaar-
deerd jurylid.. 
Wij wensen de familie heel veel sterkte 
en kracht om dit verlies te dragen. 



 

 



 

 

Dianthe heeft 8 april, een dag voor de echte marathon deelgenomen aan de NN 
Rotterdam Kidsrun met een zeer mooi resultaat.  
In haar leeftijdscategorie werd ze derde, waar meer dan 450 kinderen starten. 
Van alle kinderen op de 1 km (meer dan 2500 ) was ze 26 ste. Ze liep een tijd 
van 4.01 .  
Niek Nijman starte op de 2,5 km 13 tot 16 jaar en liep net naast het podium 
met een mooie vierde plaats.  
De Goorse lopers hebben het fantastisch gedaan in Rotterdam! 

Kidsrun Rotterdam 



 

 

Lieve mensen van AV GOOR ‘75 
 
Sinds Januari 2017 is bij mij eierstokkanker in de buikholte ontdekt. Dat 
heeft anderhalve week ons leven op de kop gezet. Daarna hebben de gy-
naecoloog- oncoloog en de internist- oncoloog hun uiterste best gedaan 
om de kankercellen te bestrijden. Ook mijn lichaam heeft zijn best gedaan 
door zo goed mogelijk op alle behandelingen te reageren. Zelfs AV Goor 
heeft mij geholpen want bij deze vereniging heb ik mijn conditie op peil 
kunnen houden al die jaren. Ik was ook heel blij met het mooie bloemstuk 
van het bestuur die door Gerard werd gebracht. Hij leek wel een bloe-
menbezorger want na mijn operatie kwam eerst Liesbeth met haar man 
met bloemen, chocolade en een mandje met allemaal lekkere dingetjes 
namens de loopgroep van AV Goor en bijna tegelijk Gerard met een 
prachtig boeket van hemzelf. 
En wat heb ik veel kaarten met lieve en bemoedigende woorden gehad 
van de leden en oud leden. Ik heb al een heleboel mensen persoonlijk be-
dankt maar wil dit ook graag via deze weg doen om niemand te vergeten. 
Mijn chemokuren zijn nog niet allemaal klaar als ik dit schrijf maar ik voel 
mij goed en wandel alweer een uur per dag. Hoe het allemaal verder gaat 
daar kan geen arts wat over zeggen  maar ik hoop dat ik nog heel vaak en 
lang met jullie koffie kan drinken en leuke dingen kan doen. 
Bedankt ook namens Roel. Rita. 

Bedankje 

Agenda  

 1 en 2 juli kamp jeugd 
 Datum onbekend: speciale trainingsavond tijdens de 

vakantie voor de junioren voor de werpwedstrijd 
 14 t/m 16 juli NK Atletiek 
 25 augustus Werpdriekamp AV Goor ‘75 junioren 
 Clubkampioenschappen? Bij het ter perse gaan van dit blad nog 

geen datum bekend. 
 Bovenbergcross Markelo zondag 26 november 
 Weekendduurlopen zie tzt de website of facebook AV Goor 



 

 



 

 

Achternaam Huistede 

Voornaam Guus 

Geboortedatum 14 mei 2009 

Sterrenbeeld Stier 

Lengte 134 

Haarkleur Blond 

Mijn ogen Blauw 

Favoriete kleding Van alles 

School Heeckeren 

Favoriete vak Handvaardigheid 

Mijn hobby's Atletiek/ scouting 

Mijn lievelingsdier Herten en elanden 

Favoriete kleur Geel 

Favoriete muziek (waarom) 

Geen echte favoriete muziek, ik 

vind veel leuk 

Favoriete sport (waarom) Atletiek, onderdeel hardlopen 

Dit vind ik super cool Geweien 

Dit vind ik stom Pesten 

Favoriete TV programma Klokhuis 

Mijn lievelingseten Wraps 

Ik wil later worden Natuurbeschermer 

Ik zou best 1 dag willen ruilen met Ik wil gewoon mezelf zijn 

Noem drie dingen die je beslist 

meeneemt naar een onbewoond eiland Mijn vrienden,huis, mijn gezin 

AV Goor '75 vind ik Wel leuk 

Ik geef de pen door aan Floor Vogelzang 



 

 

Ook dit jaar zijn we weer gestart met een nieuwe hardloopclinic onder leiding 
van Willem Ketting (beginnersgroep) en Michel van der Heide (gevorderden 
groep).  Gedurende 4 maanden hebben we toegewerkt naar de Halve van Hen-
gelo in April.  Iedereen heeft de afstand van 5 of 10 km met succes volbracht.  

Clinic 2017 

Direct na de zomervakantie starten we weer een nieuwe hardloopclinic! 

“Bentelo Dames” na afloop van de Halve van Hengelo. Zij hebben ook de 10 km 
afstand van de Marikenloop volbracht samen met Meriam en Evelyne. 

De rest van de clinicgroep na afloop van de Halve van Hengelo 



 

 



 

 

Uitslagen Leuke loopjes   

2 april Lochemse bergloop   

7,5 km Arne Oplaat 35,27 

9 april ijsselloop Deventer   

15 km M50 Willem Ketting 1,26,25 

21 april City Run Hardenberg   

3 km Rene Nijman 11,42 

23 april marathon Enschede   

Msen Robert Schreurs 3,13,37 

M45 halve marathon John Norda 1,38,45 

 Nico van Putten 1,54,08 

M55  Henk Dijkhuis 2,01,18 

M10 km Remco Geerdink 45,3 

 Theo Kosters 51,45 

V10 km Marielle Jimenez 57,15 

27 april Oranjeloop Hoge Hexel   

2 Mijl Aschwin Kruders 12,56 

2 april Halve van Hengelo M45  Joost Meijers             1.39.04 

Erik  
Wesselink 

Marloes Thomasson 

Joost Meijers  
Halve Hengelo 



 

 

Leuke loopjes 

5 mei Bevrijdingsloop Holten   

Msen 10 km Robert Schreurs 42,22 

 Jeroen Jansen 53,06 

M40 10 km Willem Ketting 1,02,15 

 Michel van der Heide 41,2 

 Theo Kosters 58,26 

M40 5,5 km Arne Oplaat 22,11 

V40 10 km Meriam Burggraaff 1,04,10 

M5 km Rene Nijman 21,43 

 Vincent Heering 26,32 

 Henk Dijkhuis 27,52 

M 1 km Dianthe Scherphof 3,49 

7 mei Thriathlon Gorssel    

1/8  Gerben Heimerink 1,09,21 

14 mei Kastelenloop 
Diepenheim 

  

M35 halve marathon Gerben Heimerink 1,37,33 

 Jeroen Jansen 1,47,19 

M45  Michel van der Heide 1,24,1 

 Joost Meijers  1,38,02 

 Remco Geerdink 1,45,29 

 Erik Wesslink team 2,10,00 

M55  Theo Kosters 1,59,22 

 Nico van Putten 1,49,15 

Msen Robert Schreurs 1,30,32 

Vsen  Saskia Kruse 1,45,59 

 Linda Slaat 1,49,30 

 Mieke Prins 1,50,59 

V35 Meriam Burggraaff 2,21,21 

 Marloes Thomasson 2,10,39 

V45 Elisabeth Freriksen 2,06,01 

Kidsrun 34 M Lukan Groeneweg 2,27 

Kidsrun 656 V Dianthe Scherphof 4,03 Jeroen Jansen 

Arne Oplaat 
Bevrij-
dingsloop 

Gerben Heimerink 
Kastelenloop 



 

 



 

 

Leuke loopjes 

20 mei Brooklandrun Bornebroek   

10 km Saskia Kruse 47,38 

28 mei Eiberrun Eibergen   

M9-11 1 km Dianthe Scherphof 4,26 

3 juni Triathlon Gld.   

1/8 Willem Ketting 1,19,18 

 Remco Geerdink 1,10,29 

¼ Jeroen Jansen 2,17,30 

 Gerben Heimerink 2,17,31 

6 juni zomeravondloop Albergen   

M40 5 km Michel van der Heide 18,19 

9 juni Rijsserbergloop Rijssen   

M40 10 km Willem Ketting 55,08 

 Gerben Heimerink 40,29 

M60 Theo Kosters 52,54 

M60 5 km Tonny Mengerink 33,3 

M-9 1,5 km Dianthe Scherphof 6,13 

10 juni Zwolse halve marathon   

M50 Joost Meijers  1,43,07 

17 juni Wiezoloop Wierden   

Msen 5 km Bernd Ongena 22,15 

M45 5 km Arne Oplaat 20,49 

M60 5 km Theo Kosters 25,38 

Brooklandrun 
Saskia Kruse 

Theo  
Kosters  
Rijssen 
 



 

 

11 maart Onze eigen Bovenbergcross   

In de Bovenbergcross, de door AV Goor’75 georganiseer-
de hardloopwedstrijd, heeft Michel van der Heide zich 
opnieuw de snelste Goorse loper getoond. Hij won in zijn 
categorie, de mannen 40+, de cross over vijf kilometer. 
Daarbij rekende Van der Heide af met Peter Bruinsma uit 
Nijverdal. Het was één van de 
twee Goorse overwinningen in de 
thuiswedstrijd. Bij de meisjes tot 
en met negen jaar was Dianthe 
Scherphof namelijk de beste over 
anderhalve kilometer. 
Mieke Prins werd knap tweede op 
de 10 km afstand.   

De organisatie van de Bovenbergloop kan terugkijken op een geslaagde editie 
en hoopt jullie allemaal 26 november weer te mogen begroeten. Alle lopers en 
vrijwilligers bedankt. 

Leden en oud leden zijn al tijden van te voren gevraagd en met een in het 
hoofd zittend draaiboek en weinig overleg geeft Roel de taken aan de opbou-
wers. Zij weten al van de afgelopen jaren wat er gebeuren moet. Het loopt ge-
smeerd. 
Daar zijn de atleten, velen die zich vaak op het laatste moment nog inschrijven, 
mede afhankelijk van het weer (de mooiweerlopers). Dat betekent dat de op-
komst vaak hoger is dan verwacht, vooral op de 5 km. De inmiddels geoliede 
organisatie van de inschrijvingsdames weet hieraan prima het hoofd te bieden. 
Het weer werkt mee, het is droog en er zijn tevreden toeschouwers. 
Helaas waren er 2 atleten te laat voor de start, maar konden alsnog vertrekken 
zonder mededinging. Ze stonden bij de verkeerde atletiekvereniging! 

Bron: Goorsnieuws 

https://www.goorsnieuws.nl/wp-content/uploads/2015/11/Michelvanderheide3.jpg
https://www.goorsnieuws.nl/wp-content/uploads/2017/01/Herikerbergloop-2017-Dianthe-Scherphof.jpg
https://www.goorsnieuws.nl/wp-content/uploads/2017/01/Herikerbergloop-2017-Dianthe-Scherphof.jpg
http://www.avgoor.nl/wp-content/uploads/2017/03/miekeprins.jpg


 

 

                De vrij gift zal ik doneren aan het goede doel:    

Deze berg in Frankrijk ga ik samen met twee collega’s van mijn werk op 31 
augustus 2017 bewandelen. Wij drieën zijn na een succesvolle behandeling 

heel blij dat we dit nog kunnen doen. 



 

 

Openingstijden 
 

Maandag, dinsdag en donderdag 
16.00 tot 22.00 
Woensdag zijn we gesloten 
Vrijdag t/m zondag en op feestdagen 
11.30 tot 22.00 



 

 

Halve Triathlon Bocholt  

Yes I did it.... Een halve triathlon in de pocket. 11 juni gestart in Bocholt, dat was 
vroeg op staan en op tijd aan de start verschijnen. Om half 9 klonk het 
startschot en zijn we vertrokken met het zwemonderdeel 2km, dit was erg druk 
aan het begin maar uiteindelijk een mooi plekje weten te bemachtigen en rustig 
kunnen zwemmen. Na 34 minuten zat dit voor mij er op en kon ik gaan begin-
nen aan 90 km fietsen. Dit afgerond inclusief wissel in 2.52.01. Dan alleen nog 
"maar" 20 km lopen, pff dit was zwaar. Het was warm en overleven van water-
post naar waterpost. Na 1.55.51 was dit klaar en kon ik nog een eind sprintje 
trekken naar de finish waar Marcel ten Hove al stond te wachten. Het was 
geweldig, uiteindelijk 12e dame overall geworden in 5.21.53 uur. Een goede 
generale voor de IM 70.3 in Zell am See! Nu rusten en herstellen, op naar Zee-
wolde voor de OD 24 juni:)  

Mieke Prins 

3
e

 Univé Hof van Twente Triathlon 2017 

Op zondag 21 mei werd voor de 3e keer  de Hof van Twente Triathlon gehou-
den. Het evenement vindt plaats in en rondom het zwembad te Markelo, waar-
bij de finish in de Kosterskoele is. De weergoden waren ons voor de 3e keer 
weer enorm gezind en vele toeschouwers trokken massaal naar dit evenement 
om de vele bekenden en onbekenden aan te moedigen. 
Maar liefst 500 sportievelingen namen hieraan deel. De kinderen beten t spits 
af, gevolgd door de individuelen en daarna de Trio’s en Bedrijven Trio’s. Ook 
stonden de er leden van AV Goor aan de start. Zo behaalde Michel van de Heide 
een eerste plaats bij de trio’s, Niels Haverkate was 2e bij de jeugd,  Mieke Prins 
eerste bij de dames uit De Hof van Twente en Theo Kosters kwam naar ten val 
bij het fietsen, maar de bikkel die hij is, sprong hij meteen weer op zijn fiets om 
het stokje door te geven aan Peter Scheren, die het loopgedeelte op zich nam. 
Liesbeth Freriksen (bijna 60 jaren jong) die ook een 8e triathlon deed, heeft een 
knappe prestatie neergezet. Mijn grote vriend Nico van Putten, Brian Mors-
sinkhof en Joost Meijers waren ook van de partij. 
Zo’n groot evenement is alleen mogelijk door de hulp van vele vrijwilligers, 
waar ook leden van AV Goor haar bijdrage aan hebben geleverd. Wij zijn jullie 
hiervoor erg dankbaar en hopen dat we ook in de komende jaren weer een be-
roep op jullie kunnen doen. Op de volgende pagina een sfeerimpressie. 



 

 

Sfeerimpressie Thriatlon 



 

 

  
Voornaam 

  
Maren 

  
Achternaam 

 
Kuipers 

  
Geboortedatum 

 
20 juli 1996 

  
Dagelijks werk 

Momenteel aan het afstuderen als verpleegkundige, in 
juni begin ik met een nieuwe baan als wijkverpleegkun-
dige. 

  
Leuke of interessan-
te kant ervan 
  

 
Het is erg afwisselend en ik vind het leuk om contact te 
hebben met mensen. 

  
Wat is één van je 
meest favoriete uit-
spraken 

 
Eigen dingen doen! 

  
Wat  doe je in je 
vrije tijd 
  

 
In mijn vrije tijd ga ik graag zwemmen en wielrennen. 

  
Favoriete muziek 
(waarom) 
  

 
Ik luister graag naar de muziek van U2 en Coldplay. 

  
Favoriete sport 
 (waarom) 
  

 
Triathlon, ik vind de afwisseling leuk. 

  
Aan wie of wat heb jij 
een grote hekel 

 
Ik heb een hekel aan… eetgeluiden! 



 

 

  
Voor wie heb je 

grote 
Bewondering 

  

  
 
Voor mijn opa en oma 

  
Favoriete TV pro-

gramma 
  

 
Homeland 

  
Waardeloos TV 

progamma 

  

Kunst en kitsch 

  
Goed nieuws 
laatste maand 

  

  
Mijn wiskunde toets toch nog gehaald in een keer. 

  

  
  

Slecht nieuws 
van de maand 

  

  
 

Dat ik met mijn blessure een lange adem moet hebben 

  
Wat is jouw spor-

tieve uitdaging 
dit jaar  

 
Ik zou graag een openwater zwemwedstrijd willen doen. 

  
Als ik het voor 
het zeggen had 

  

Moeilijke vraag.. 

  
Wat stond er in je 
laatst verstuurde 
 Whatt´s app be-

richt 

  
 

Zin om vanavond te gaan wielrennen? 

  
AV Goor `75 vind 

ik 
  

  
Leuk! 

  
Ik geef de pen 

door aan 

 
Brian Morssinkhof 

  
Handtekening 

 
M. Kuipers 



 

 

   Ruime parkeerplaats 
   Kwaliteit  
   Gezellig 
   Niet duur                 
                               Leeuwerikstraat  47 
                                        Goor 
                                Tel. 0547—260005 

 Cafetaria de Kievit 

 
 
 
                                                                                                                                                                 



 

 

Ook dit jaar heeft Peter  
Scheeren een prestatie van for-
maat neergezet door de Ropa 
run uit te lopen. Dit keer weer 
van Hamburg naar Rotterdam, 
een rit van 570 km.  
Warm onthaal was in door-
komstplaats Almelo waar hij 
werd aangemoedigd door fami-
lie en clubgenoten. Nog even 
een interview met reporter 
Aschwin Kruders en snel weer 
verder richting de Coolsingel. 

Laatste loodjes op weg naar 
Rotterdam (foto rechts). Niet 
alleen lopen maar fietsen dus. 

Team “Friends Run 4 Life” zet 
zich in om zoveel mogelijk 
geld binnen te halen voor de 
palliatieve zorg voor mensen 
met kanker. 
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        GMA – HKC B.V. NDT Services
  

         Enschedesestraat 218 A 
         7552 CL Hengelo 
 
            WWW.GMA-GROUP.COM 
 
 

           Quality Assurance 
 
                  Keuring en Certificering 
 

       Niet Destructief Onderzoek 
   

                                             Laboratorium en Destructief Onderzoek 

       



 

 

 

In 2013 bereikte het bestuur van AV Goor ’75 het bericht dat in Diepen-
heim een Halve Marathon zou worden georganiseerd. We hebben toen 
contact gezocht met de 3 initiatiefnemers en er was bij hen 
behoefte aan het uitgeven van de startnummers en jurering.  Dat konden 
wij wel leveren met 
onze kennis van het organiseren van de Bovenbergloop. Vanaf het begin 
was AV Goor van de partij en het aantal leden dat meehelpt is fors ge-
groeid. 
 
De Kastelenloop is  vanaf het eerste moment een groot succes. In de eer-
ste plaats om de geweldige omgeving met kastelen en bijbehorende land-
goederen. In de tweede plaats om de combinatie van de halve marathon 
en de estafette. Voor elk wat wils. In de derde plaats de goede organisatie. 
In 2017 was het  cijfer dat de deelnemers het evenement gaven een 8,7. 
 
Maar laten we de Kidsrun niet vergeten.  De eerste drie jaren, een uur 
voor aanvang van de Kastelenloop, een Diepenheimse aangelegenheid. Dit 
jaar is er voor gekozen om de Kidsrun meer aandacht te geven.  Niet meer 
voorafgaand aan de Kastelenloop op zondag, te weinig tijd, maar in de late 
zaterdagmiddag. Het idee: een gratis loop voor alle kinderen van de basis-
scholen in de Hof van Twente met voor iedereen een medaille, drinken  en 
een ijsje. Voor de basisscholen met de relatief grootste opkomst: wisselbe-
kers. Het is een dave-
rend succes geworden. 
Het dubbele aantal 
deelnemers dan voor-
heen. Eigenlijk is de 
Kidsrun nog leuker om 
te organiseren dan de 
Kastelenloop. 

Kastelenloop 



 

 

De Kastelenloop is het initiatief van drie Diepenheimse particulieren die 
op zich wel iets met hardlopen hebben, maar waar de echte kwaliteit ligt 
in het organiseren van evenementen.  Nu 4 Kastelenlopen verder zijn 
deze initiatiefnemers niet meer actief. Gert-Jan Tuller is verhuisd. Geert 
Jan Bittink en Iwan Nijkamp doen nog beperkte taken. 
 
De ambitie van de organisatie is echter groot. Volgend jaar is het 1e lus-
trum. De Kastelenloop is gegroeid naar 800 deelnemers verdeeld over 2 
dagen en er ligt nog zoveel potentie, vooral bij de Kidsrun. De Kastelen-
loop is daarom op zoek naar uitbreiding van de organisatie. Mensen die 
het leuk vinden om iets te organiseren, nieuwe elementen te verzinnen 
en die in staat zijn een bepaalde deeltaak zelfstandig evt. met vrijwilligers 
uit te voeren. Zonder organisatie geen Kastelenloop. 
 
De Kastelenloop kan niet zonder AV Goor en andersom kan AV Goor niet 
zonder de Kastelenloop. Dus denk er eens over na. 

De Kastelenloop Diepenheim door Henk Dijkhuis (bestuur AV 
Goor en bestuurscomissie Kastelenloop) 

Ook dit jaar vonden de 
kinderen van ‘t Stedeke 
het erg leuk en leerzaam 
om op Koningsdag bij AV 
Goor het kogelstoten ver-
springen en hardlopen te 
leren. We hopen jullie 
volgend jaar weer te 
zien!! 

Koningsspelen 



 

 

Uit de oude doos: 



 

 

Wist je datje 

Dat Michel en Nico het diploma Basis Looptrainer 3 (BLT3) behaald hebben. 
Wij hen van harte feliciteren. 

Afsluiting !! 

Woensdag 19 juli stoppen we om 20.00 
uur met de training voor een hapje en 

drankje in de kantine. 
Allemaal welkom!! 

Hapje en drankje zelf meenemen. 

Jeugd 19 juli laatste training, 4 september 1e training. 

Senioren 19 juli laatste training, 23 augustus 1e training. 



 

 

Pupillenwedstrijd 20 mei AV Goor’75 

Jongens Pupillen C 40 mtr hoogsp balwerp pnt 600m 

Guus Huisstede 8,3 0,75 5,75 487 3,07,1 

Lukan Groeneweg 9 0,7 10,04 451 3,18,7 

      

Meisjes Pupillen C      

Floor Vogelenzang 8,7 0,8 9,04 544 3,21,9 

Sanne Haarman 9,7 0,75 7,61 354 3,20,9 

Jet Siemerink 10 0,75 4,95 255 3,51,6 

Stella Vogelenzang 10,3 0,6 4,5 101 4,37,7 

      

Jongens Pup A 1ejr 60m versp kogel pnt 1000m 

Niels Freriksen 10,4 3,09 4,68 1041 4,27 

      

Meisjes Pup A 1ejrs      

Dianthe Scherphof 10,4 3,15 3,28 946 3,56,5 

Uitslagen 

Met een grote opkomst van 
vele verenigingen uit de omge-
ving en eigen jeugdleden werd 
het een geslaagde pupillen-
wedstrijd. Het weer was heer-
lijk, zodat er ook vele aanmoe-
digingen van ouders en beken-
den langs de kant waren. Er 
zijn door onze pupillen goede 
resultaten behaald. Top ge-
daan allemaal. Dank ook aan 
alle ouders en  leden die mee 
hebben geholpen om deze dag 
goed te laten verlopen. 



 

 

Pupillenwedstrijd  sfeerimpressie 

Duizendpoot voor de jeugd  
Minie Wouda  



 

 



 

 

SNS Crosscompetitie 

 

Wat houdt de competitie in?  
U loopt vijf keer door een bosrijke en over heuvelachtig parcours. 
De eerste cross loopt u door de prachtige, heuvelachtige en bosrijke de omge-
ving van de Rijsserberg, Smalle zandpaden, achter de camping De Golden Ketn 
langs, de grote weg over om vervolgens achter Hotel de Rijsserberg langs te 
lopen, alwaar men een erg steil stuk naar beneden loopt om vervolgens een 
stuk over de atletiekbaan naar de finish loopt.  
de 2de cross over de eveneens prachtige omgeving van de Regge, het Dokters-
bos en natuurlijk over de Nijverdalseberg,  een bosparcours, afgewisseld met 
brede en smalle paden. Een uitdagend  parcours. 
 De 3de cross gaat over de Holterberg. Loop over de smalle paden dwars door 
het bos, langs de Canadese begraafplaats, door de zandkuil en het laatste stuk 
heuvel af. 
De 4de om het Lage Veld te Wierden. Loop dit keer over het strand om het 
Lage Veld en achter het Lage Veld door het bos, 

 
Aanmelden, wijzigingen of afmelden 

 
Schriftelijk of per mail doorgeven aan de ledenadministratie: 

 
Elisabeth Freriksen 

Vosland 5  
7478 BK  Diepenheim 

eamfreriksen@gmail.com 
of deponeren in brievenbus ledenadministratie in het clubgebouw  

 
 Pupillen/Junioren (halfjaarlijks) voor 15 juni  of 15 november  
 Senioren voor 15 november  
 



 

 

De ASICS NK Atletiek keren na 12 jaar terug 
naar Utrecht, met als meest in het oog sprin-
gende onderdeel polsstokhoogspringen op 
het Vredenburg op donderdag 13 juli. Atle-
tiekbaan Maarschalkerweerd is van vrijdag 
14 tot en met zondag 16 juli het decor van 
de overige disciplines.  
Het programma zal uit vier dagen bestaan 
met, op de donderdag, een heuse polsstok 
arena op het Vredenburg. Niemand minder 
dan oud wereldkampioen en meervoudig 
Nederlands Kampioen polsstokhoogspringen Rens Blom is volledig toegewijd 
aan dit bijzondere evenement. Als ambassadeur en co-host is hij donderdag 
13 juli op het Vredenburg te vinden om de Nederlandse top naar extreme 
hoogtes te supporten. 
Met op donderdag 13 juli het polsstokspektakel op het Vredenburgplein en 
van 14 tot en met 16 juli de andere disciplines op atletiekbaan Maarschalker-
weerd, zijn dit dé twee unieke venues om de Nederlandse toppers te volgen.          
Wil je het tijdschema zien, kijk dan op atletiekunie.nl 

ASICS NK Atletiek - 13 tot en met 16 juli 2017 

Dag van de Atletiek Papendal. Interessante bijscholing over blessurepreventie, 
loopscholing en een goede presentatie van algemeen directeur bij voetbalclub 
PSV, Toon Gerbrands, met nieuwe inzichten over het leiden van de huidige jon-
gere generatie en ook de vraag naar gezondere voeding bij sportkantines groeit. 
Maar liefst 60% van de kantinebezoekers wil meer gezonde producten in de 
sportkantine. De samenwerking tussen Jongeren op gezond gewicht en de Atle-
tiekunie werd op de Dag van de Atletiek, 18 maart 2017, beklonken. 

Dag van de atletiek Papendal 

5 atletiekverenigingen slaan de handen ineen en loodsen u over de mooiste 
plekken in de regio.  Dit jaar zijn de hoogst geclasseerden Dianthe Scherphof    
1 e en Gerben Heimerink 7e in zijn categorie. In 2017-2018 wordt de crossen 
voor de 20e keer gehouden. Onze eigen Bovenbergcross is hier een onderdeel 
van! Houdt de website van de SNS crosscompetitie in de gaten voor de data. 



 

 

André & Hanneke  Deldensestraat 74     747KX  Goor    

Onderdeel van Vredehof 



 

 

Aanmeldingsformulier 

AV GOOR’75 

Beste atleet / atlete, 

Je hebt nu een paar weken de training gevolgd bij één van de trainingsgroepen 

van de atletiekvereniging te Goor. Wij hopen dat je het leuk vindt op deze manier 

bezig te zijn. Dmv ondertekening van uw aanmelding, verleent u een machtiging 

aan AV Goor om de contributie van uw rekening af te schrijven en melden we u 

aan bij de Atletiekunie.  De verenigingscontributie bedraagt per 1 jan.2017: 

Naam en Voorletters: ..........................................................  

Roepnaam...................... 

Straat en Huisnr: ............................................Geslacht: M / V 

Postcode en Plaats: ...................................... Geboortedatum: .................... 

Telefoonnr: ..............................             IBAN bankrekeningnr……………………… 

E-mail adres: ………………………….. 

Wedstrijdlicentie  ja/nee 

Ingangsdatum lidmaatschap: .................................... 

Datum: ..................................   Handtekening: .................. 

Dit formulier is tevens te downloaden via de website: 
www.avgoor.nl 

Categorie Geboor-
tejaar 

Bedrag 

Pupillen 2006 t/m 
2010 

 Per kwartaal incl. bondskosten 
Zie www.avgoor.nl 

Junioren 1998 t/m 
2005 

 per kwartaal incl. bondskosten 
Zie www.avgoor.nl 

Senioren en veteranen 
  

Voor 
1998 

€ 
100,00 

per jaar incl. bondskosten 
 

Wedstrijdlicentie 
Junioren 
  

  € 14,20 per jaar 

Wedstrijdlicentie 
Senioren en veteranen 

  € 22,70 per jaar 

Inschrijving/ 
administratiekosten 

  €   9,50 eenmalig 
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