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Bestuur 
  
Voorzitter                John Velterop 
           Aschwin Kruders (vanaf 1 jan. 2018)          06-15366906 
           aschwinkruders@hotmail.com 
 
  
Penningmeester               Johan Leeftink                          0547-362620 
            leeftinkjohan@gmail.com 
VACANT!! 
                                            
Secretaris           VACANT 
  
Wedstrijdsecretaris          Minie Wouda                                     0547-275590 
                                           miniewouda@gmail.com 

Lid            Michel van der Heide                                     
                                           michelvanderheide@gmail.com                 06-43111125 
 
Bankrekeningnummer AV Goor’75:  NL20RABO0322119332 
 
 

 
            
 Ledenadministratie          Elisabeth Freriksen                0547-352080 
                                            eamfreriksen @gmail.com               06-10631135                                                                                                                                                                                                                              
              
Jury contact persoon         VACANT                0547-352781 
                  
Materiaal en              Johan Leeftink                                           0547-362620 
Accommodatie                                               
                          
Onderhoud              Theo Kosters                                          0547-273487 
                                           
              Gerard Middelhuis                                    0547-272144 
                                           
                                             Frits Koldenhoven                          0547-275509 
 
                                              Roel van Eijk                                              06-13125355 
 
    John Velterop 
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Trainers 
Loopgroep 
senioren                  Nico van Putten 

                                             Michel van der Heide 
                                                   
Loopclinics                              Nico van Putten 
                                                  Michel van der Heide 
                                                  Willem Ketting   
 
                       
Jeugd                                       Tom Wouda                  0547-275590 
                                        twouda@live.nl 
                                                                                                     
  
Clubbladredactie  Aschwin Kruders 
                                                   Michel van der Heide                               
Bezorging clubblad                 Gerard Middelhuis                                  0547-272144 
  
Sponsorcommissie                  Thijs Korte                                               06-48907072 
                                                   hetenhove@caiway.nl                            06-53395224 
                                                   Voor meer informatie mail info@avgoor.nl 
 
Website coördinator                 Michel van der Heide                              
                                                   michelvanderheide@gmail.com            06-43111125 
  
Kantinebeheer                           Rita van Eijk                                           06-11108331 
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Van de voorzitter 

Dit is als voorzitter mijn laatste voorwoord voor ons clubblad. 
Na 17 jaar draag ik per 1 januari 2018 het stokje over aan Aschwin Kruders. 
Aschwin is voor jullie geen onbekende, hij is namelijk al jaren lid van AV Goor en is 
ook in de sportwereld geen onbekende. Zijn groot netwerk kan hij aanboren ten 
gunste van AV Goor. 
 
Terugkijken doe ik niet vaak. 
Maar af en toe moet je een uitzondering maken. 
Terugkijkend op de 17 jaar als voorzitter, kan ik alleen maar zeggen dat het een 
mooie tijd was. Soms een rumoerige, maar in de meeste gevallen een tijd die je tot 
blijdschap stemde. 
 
We hebben als bestuur veel tijd moeten investeren in de privatisering van de 
kleedkamers. Oprichten van stichting De Horst. Deze stichting heeft het beheer van 
de kleedkamers van Phenix en AV Goor. Onderhoud van het terrein. Bij dit laatste 
hadden we veel ondersteuning van Roel. 
 
Toen ik het stokje van Rita overnam dacht ik dat we in de loop der jaren door 
zouden groeien tot 200 leden. We hebben geen middel onbenut gelaten om het 
ledental boven de 200 te krijgen. Helaas bij mijn afscheid blijven we steken rond de 
100 leden. Het steekt mij dat het niet is gelukt. Hoop daarom dat de nieuwe voor-
zitter over de 200 leden heengaat. 
 
Vooral het geringe aantal jeugdleden was zorgelijk. We gingen terug van 40 naar 10 
jeugdleden. Gelukkig zijn we nu weer op de goede weg en is het ledenaantal weer 
gestegen naar 20. Maar meer zou zeer welkom zijn. Jeugdleden zijn zeer belangrijk 
zijn voor een vereniging. 
De terugloop van de jeugdleden had deels te maken met onze niet al te goede at-
letiekaccommodatie. Een deel vertrok daarom naar omliggende atletiekverenigingen 
die wel beschikken over een volwaardige atletiekaccommodatie.  
 
Onze accommodatie voldoet niet aan de norm van de AU voor het houden van of-
ficiële wedstrijden. De enige licentie die we van de AU hebben gekregen is die voor 
het houden van onze pupillenwedstrijd en werpkamp. Deze licentie loopt tot midden 
2018. 
De strijd met de gemeente om onze accommodatie op te waarderen tot een vol-
waardig atletiekaccommodatie verloren wij.  
Onze hoop is nu gevestigd op de uitvoering van het gemeentelijk beleidsplan waarin 
is opgenomen clustering van alle buitensportaccommodaties in de Hof van Twente. 
In Goor is het sportcomplex De Mossendam hiervoor aangewezen. Als bestuur 
dachten we dit is onze kans. 
Samen met alle sportverenigingen van dit complex hebben we een beleidsplan ge-
maakt en volgens ons ook een goed, gedegen en zakelijk onderbouwd beleidsplan.  
Nadat we vele gesprekken met de gemeente hierover hadden gevoerd werd ons te 
verstaan gegeven dat ons plan, om financiële reden, in de ijskast werd gestopt. Met 
als schrale troost dat de deur op een kiertje bleef staan. 



 

 

In een gesprek met de wethouder heb ik toen aangegeven dat dit de doodsteek 
voor AV Goor kan betekenen. Als compromis werd toegezegd dat ons terrein 
zou worden geëgaliseerd zodat we de komende jaren op een fatsoenlijk veld 
kunnen trainen. Bij groen licht van de gemeente wordt er in april 2018 gestart 
met deze werkzaamheden. Het probleem is wel dat we 3 tot 4 maanden niet op 
het terrein mogen trainen Onze eerste trainingen kunnen we in juli/augustus 
2018 op het veld hervatten. In overleg met GFC mogen we in deze periode ge-
bruik maken van hun accommodatie. 
Zo ga je als verenigingen met elkaar om. GFC bedankt. 
 
Gezamenlijk hebben we echter nog steeds de intentie om van het sportcomplex 
De Mossendam een multifunctionele sportcomplex te maken. Zoals in het 
beleidsplan van de gemeente staat verwoord. 
Eind november heeft de accommodatiecommissie hierover weer onderling over-
leg gehad. Het voornemen is dat er op korte termijn een gesprek met de 
wethouders gaat plaatsvinden. Vervolgens gaan we in januari 2018 wederom 
met de gemeente in gesprek hoe nu verder. 
De accommodatiecommissie bestaat uit bestuursleden van de verenigingen op 
sportcomplex De Mossendam. Maar de nieuwe voorzitter vind het verstandiger, 
vanwege mijn dossierkennis, dat ik in de accommodatiecommissie blijf en voor 
het accommodatiebeleid woordvoerder ben namens AV Goor. 
Het is een ietwat lang stuk, maar ik vind het teleurstellend dat het mij als voor-
zitter niet is gelukt om voor de leden van AV Goor een volwaardig atletiekac-
commodatie te realiseren. Maar optimistisch blijven. 
 
Via deze weg wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet bij alle activiteiten 
die we organiseerden. Vooral de inzet bij onze crossen en wedstrijden op het 
veld. Maar ook bij werkzaamheden rondom het veld, het schoonmaken van de 
kleedkamers. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Daar zijn wij als kleine club 
groot in. Mijn overtuiging is dat dit blijvend is. 
Bij een afscheid hoor je mensen te bedanken, maar het is heel moeilijk om 
namen te noemen, want dan weet je bijna zeker dat je een aantal vergeet. 
Toch wil ik een paar namen noemen die heel veel hebben gedaan en gelukkig 
nog steeds doen voor AV Goor. Deze zijn: Roel, Rita, Minie, Theo.  Ben ik ie-
mand vergeten dat mijn oprechte excuses.  
 
Heb nog een paar wensen en deze zijn: 

Meer leden op onze beide trainingsavonden. 
En dat er op de woensdagavonden na afloop van de training meer leden 

samen gezellig iets gaan drinken in de kantine. Persoonlijk vind ik dit 
heel fijn. Lekker even kletsen. Neem een voorbeeld aan onze trouwe 
“klanten” Gerard en Frits. 

Leden werven nieuwe leden. 
Dat meer atleten van ons deelnemen aan wedstrijden. Vooral de jeugd. 

Ouders ga met je zoon of dochter naar wedstrijden. Het is motiverend 
en stimulerend voor hen. 

Tijdens wedstrijden is ons clubtenue hèt visitekaartje voor de naams-
bekendheid van AV Goor.  

      Vr.gr.  John 



 

 



 

 

Donderdag 31 Augustus ben ik samen met twee collega’s gestart aan 
het bewandelen van de Mont Ventoux na maanden van voorbereiding. 
Voorafgaand werd een indrukwekkende minuut stilte gehouden waarna 
een groep van 150 wandelaars vanuit Sault vertrokken. “Tijdens de wan-
deling van 25 kilometer sloeg het weer om en was de top al vrij snel niet 
meer zichtbaar”.  De organisatie van Groot verzet tegen Kanker besloot 
daarna ook om de laatste 6 kilometer op de ‘Kale Berg’ te laten voor wat 
het is en de finish derhalve na 19,5 kilometer bergopwaarts in te richten. 
“De weersomstandigheden waren inderdaad zeer slecht, de regen kwam 
met bakken uit de hemel”,  Ondanks dat wij de laatste 6 kilometer niet 
hoefden te lopen hebben wij een knappe prestatie geleverd die zowel 
fysiek als emotioneel voor een bijzondere ervaring heeft gezorgd.  

Mont Ventoux 



 

 

Donderdagavond kreeg ik een Mailtje van de organisatie met de 
mededeling om als nog op vrijdagmorgen de wandeltocht naar de top te 
bewandelen. 
We zijn `s morgens met de bus naar het eind punt van donderdag 19.5 
kilometer gebracht waar de laatste zware 6 kilometer begon. 
Voor mijn collega’s was dit niet mogelijk omdat ze vrijdag weer richting hu-
is gingen. 
Ik zelf heb met Tonnie samen de Top gehaald. 
Geweldig gevoel. 
Ik wil graag iedereen nogmaals heel hartelijk bedanken voor alle 
(financiële) steun”.  

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elisabeth Freriksen 



 

 



 

 

Jeugdkamp juli 2017 



 

 



 

 



 

 

“Wat komt er na de klassieke marathon afstand? de ultra!” 
 
Na verschillende marathon wedstrijden te hebben gelopen, was ik op 
zoek naar een nieuwe uitdaging, nog verder dan de 42,195 km. Mijn 
keuze is gevallen Saarschleife Ultra trail in het Duitse Orscholz-Mettlach. 
Dit is een hardloopwedstrijd over 60 kilometer en 2.000 hoogtemeters 
over onverhard en bergachtig terrein. Aan de start van de langste af-
stand stonden 118 lopers uit meerdere landen. Wegens de storm van de 
nacht ervoor was de organisatie om veiligheidsredenen genoodzaakt om 
de wedstrijd met 7 kilometer in te korten tot 53 kilometer en nog ruim 

1.600 hoogtemeters. Na het 
startschot maakte ik onderdeel uit 
van de kopgroep van 5 lopers die al 
snel een groot gat sloegen met de 
rest van het deelnemers veld. Na 6 
kilometer moest ik de 4 andere lop-
ers laten gaan. Op 20 kilometer, 
kort na de tweede verzorgingspost, 
sloeg het weer om; harde wind-
stoten en een flinke regenbui maak-
ten het vervolg van de wedstrijd 
zwaar. De 16 kilometer naar het 
volgende verzorgingspunt, met ruim 
600 hoogtemeters waren het zwaar-
ste deel van de wedstrijd.  
Na 44 kilometer, met uitzicht op de 
keramiekfabrieken van Villeroy & 
Boch, kwam ook langzaam het 
einde in zicht, nog 9 kilometer te 
gaan. Nog een flinke klim en wat 
slingerpaden kwam ik verrassend 

als 5e binnen met een eind tijd van 5 uur en 40 minuten. 
 
Robert Schreurs 



 

 

Bovenbergloop november 2017 



 

 



 

 

Op onze jaarvergadering van woensdag 15 november werd onze nieuwe 
voorzitter door John Velterop aan ons voorgesteld. Voor mij althans heeft 
John dat aardig geheim gehouden. 
Het is Aschwin Kruders geworden. In onze vereniging geen onbekende, 
een lid van ons. Hij treedt 1 januari 2018 in functie. 
Ik vind het wel een aangename verrassing, want John Velterop heeft vele 
jaren zijn uiterste best moeten doen om iemand bereid te vinden hem na 
17 jaar voorzitterschap op te volgen. 
Ik heb de wielersport altijd met bijzondere belangstelling gevolgd en als 
zodanig bezocht ik o.a. de ronde van Goor. Aschwin Kruders maakte op 
mij daar als wedstrijd verslaggever een zeer sterke indruk. 
In dagblad Tubantia van Zaterdag 18 november werd hij als onze nieuwe 
voorzitter gepresenteerd. Daarin las ik o.a. dat hij met Aschwin Kruders 
Sport Promotion al jarenlang Nederlandse toppers begeleidt. Dan moet 
hij, ook omdat hij nog vrij jong is, wel veel in zijn mars hebben, anders 
lukt dat niet. Ik hoop en verwacht dan ook dat wij met zijn aanleg en ook 
al ervaring in de sport, ons voordeel hiermee zullen hebben. 
 
Van harte welkom Aschwin! Welkom als voorzitter bij AV Goor '75. 
 
Op de laatste ledenvergadering heb ik mij nogal kritisch geuit over 
bepaalde zaken. Dat moge soms wat negatief overkomen. Dat ben ik 
echter beslist niet. Het het heeft vooral te maken met mijn open en di-
recte manier van van spreken. Ik denk ook beslist niet niet de waarheid 
in pacht te hebben, ook al ben ik een van de oprichters van de club. Het 
bestuur, trainers enz. moeten hun werk kunnen doen, vanuit hun eigen 
verantwoordelijkheid en visie. Wel denk ik altijd kritisch en bewogen mee, 
voor wat zich in onze vereniging afspeelt. 
Ik zie goede en bedenkelijke ontwikkelingen bij onze club en de atletiek 
in zijn algemeenheid. 
 
Eerst de bedenkelijke situatie. 
Tom Wouda, onze jeugdtrainer, gaf op de ledenvergadering al aan, dat 
zijn pogingen om aanvullende jeugdtrainers te vinden waren mislukt. 
John zag eerdere pogingen hieromtrent ook al stranden. Frits Koldenho-
ven, die vroeger bij AV ‘34 in Apeldoorn de baanatletiek beoefend heeft, 
toen de atletiek nog springlevend was, sprak ook zijn zorgen uit over de 
baanatletiek. 

Wisseling van de wacht 



 

 

Zowel Tom als Frits signaleren dit dezelfde trend, helaas! 
Een ander zorgelijk aspect is, je hoort het overal, dat het aantal vrijwil-
ligers in onze maatschappij drastisch afneemt. Over het algemeen zie je 
vaak alleen nog de ouderen. Als dit doorzet dan is dit ronduit dramatisch 
en een groot gevaar voor het overleven van veel verenigingen, organisa-
ties en hun activiteiten. Want als je een organisatie wilt runnen en iets 
organiseren, dan heb je mensen nodig!! Bij ons hebben we, tot nu toe, 
nog steeds mensen bereid gevonden te helpen bij alles wat er te doen 
was en de sfeer was hierbij ook altijd goed! 
Maar ook nu hebben wij vacatures in het bestuur, voor de jeugdtrainer, 
clubblad en andere werkzaamheden. 
 
Nu de goede ontwikkelingen. 
Michel van der Heide, Nico van Putten en Willem Ketting zijn, in het ge-
heel, zeer goed bezig met het trainen en begeleiden van de loopactivi-
teiten van onze club. Ik zie het aantal deelnemers aan onze trainingen 
groeien. Ook het aantal deelnemers aan onze veldlopen op de Boven-
berg stijgt de laatste jaren sterk. Ondanks het zeer slechte weer waren er 
op de laatste cross toch nog 260 deelnemers. 
 
Ten slotte nog dit: 
Ik wil John Velterop, langs deze weg, nogmaals hartelijk danken voor zijn 
bezielende leiging van onze vereniging. Overal zag je hem! 
Ik hoop dat we hem nog vaak mogen tegenkomen bij onze club. 
Ook wil ik Henk Dijkhuis, die met het secretariswerk stopt en Mariska En-
sink, die het werk bij het clubblad beeindigt, hartelijk dank zeggen voor 
hun werkzaamheden.. Ik wil ook de andere bestuursleden danken voor 
hun werk voor ons in 2017. 
Ik spreek tevens mijn waardering uit voor de leden van commissie, train-
ers en de vele vrijwilligers, die bij de organisatie van onze evenementen 
actief waren. 
Tenslotte nog dit: Ik weet zeker dat ik namens allen spreek, dat we zeer 
blij zijn om ons aller Rita van Eijk weer opgeruimd in onze kantine te zien 
rondhuppelen na haar ernstige ziekte. "Wie hopt allen vurig dat het 
staand hoalt"!! 
 
Fijne feestdagen toegewenst en vooral een gezond en sportief jaar 2018 
samen jullie geliefden. 
Good goan! 
 
Gerard Middelhuis 



 

 

Duurloop/wedstrijd kalender 1e kwartaal 2018 
 
Januari 

 Zo. 07  -  Rutbeek cross 

 Za. 13 - Oefenloop Kastelenloop 

 Zo. 14 - Looptraining TTVW / Woolderesloop 

 Za. 20 - Cross Holten 

 Zo. 21 - Duurloop AV Goor / Hulsbeekcross 

 Za. 27 - Oefenloop Kastelenloop 
 
Februari 

 Zo. 04 - Duurloop AV / Woolderesloop / Apeldoorn 

 Za. 10 - Oefenloop Kastelenloop / Cross Wierden 

 Zo. 11 - …  

 Za. 17 - … 

 Zo. 18 - Duurloop AV Goor 

 Za. 24 - Oefenloop Kastelenloop 

 Zo. 25 - Woolderesloop 
 
Maart 

 Za. 03 - Oefenloop Kastelenloop 

 Zo. 04 - Achtkastelenloop Vorden 

 Za. 10 - Bovenbergcross 

 Zo. 11 - … 

 Za. 17 - Oefenloop Kastelenloop 

 Zo. 18 - Woolderesloop 

 Za. 24 - Dinkelloop De Lutte 

 Zo. 25 - Mijlenloop Haaksbergen 

 Za. 31 - Oefenloop Kastelenloop 
 
April 

 Ma.02  - Halve van Hengelo 

 Za. 07 - Oefenloop Kastelenloop 

 Zo. 08 - Marathon Rotterdam / IJsselloop 

 Za. 15 - Kidsrun Kastelenloop Diepenheim 

 Zo. 16 - Kastelenloop Diepenheim 

 Za. 21 - ... 

 Zo. 22 - Enschede Marathon 

Duurlopen starten altijd om 9.30 uur 
Start van de oefenloop-kastelenloop is bij “Uit de kunst” in Diepenheim 



 

 

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 



 

 

•  Wat is je leeftijd en waar woon je?  
Ik ben 29 jaar en ik heb onlangs een 
huis gekocht op de Whee in Goor. 
 
•  Wat doe je graag in je vrije tijd?  
Zelf sport ik graag, dus dat is wel iets 
dat ik graag doe in mijn vrije tijd, maar 
ik vind het ook erg leuk om ergens 
naartoe te gaan, zoals de bioscoop of 
een stad. 
 
•  Ga je graag op vakantie?  
Absoluut en dan liever een aantal wat 
kortere vakanties gespreid door het 
jaar, dan een lange achter elkaar. Dat 
zorgt af en toe net even voor wat meer 
rust, want ik vind het door mijn eigen 
bedrijf nog wel eens lastig om mijn 
telefoon en laptop aan de kant te 
doen. Dan moet het wel, haha. 
 
•  Welke sport volg je zelf het liefst?  
Oei, dat is een gevaarlijke om te zeggen bij een atletiekvereniging, maar dat is 
dan toch wielrennen. Dat is ook de sport waar ik eigenlijk uit kom, hoewel ik 
inmiddels ook al ruim tien jaar hardloop. Maar bovenal vind ik wielrennen ge-
woon een ontzettend leuke sport om te kijken. 
 
•  Wat is jou favoriete muzieknummer?  
Die heb ik echt niet. Ik heb een heel brede muzieksmaak en vind dus eigenlijk 
heel veel leuk. 
 
•  Hoe kun je jezelf het beste omschrijven?  
Ik denk dat ik in ieder geval wel bevlogen ben, maar ik ben ook zeker een tik-
keltje eigenwijs. En ik houd van flauwe humor. 
 
•  Kun je vertellen bij welk bedrijf je werkt?  
Al ruim acht jaar heb ik mijn eigen onderneming, Aschwin Kruders Sport Promo-
tions. Daarmee verzorg ik de communicatie van sportevenementen en andere 
organisaties binnen de sport en ik werk als manager en communicatiespecialist 
voor zo’n tien sporters, waaronder olympisch kampioene wielrennen Anna van 
der Breggen, wereldkampioene tijdrijden Annemiek van Vleuten en atleten Jip 
Vastenburg en Gert-Jan Wassink. 

Interview met de nieuwe voorzitter van AV Goor’75 

    Aschwin Kruders 



 

 

•  Welke uitspraak gebruik je vaak?  
 Ik sta wel graag voor de mentaliteit in mijn eigen bedrijf; ‘niet lullen, maar po-
etsen’. Dat is in mijn ogen ook wel een veel voorkomende mentaliteit in Twente 
en daar houd ik wel van. 
 
•  Sport jij zelf ook? 
Zeker! Hoewel ik er door een blessure inmiddels al een tijdje uit ben, loop ik heel 
graag hard bij AV Goor ’75. Ben ik niet geblesseerd, dan loop ik normaal twee 
tot vier keer per week. Daarnaast fiets ik op de racefiets en mountainbike, en ik 
geef nog twee keer per week les bij Movado Sports. 
 
•  Hoe lang ben je al lid van AV Goor '75?  
Zo’n tien jaar geleden ben ik voor het eerst lid geworden, maar ik ben ook een 
tijdje weggeweest. Ik denk zeven of acht jaar. 
 
•  Anders als je huidige baan is het voorzitterschap een vrijwillige taak. Hoe denk 
je daarover? 
Al vanaf dat ik een jaar of zestien was heb ik vrijwillige dingen gedaan voor 
onder meer de Ronde van Goor, Ronde van Overijssel en Hofstreek FM. Per-
soonlijk heb ik het altijd heel belangrijk gevonden. Sporten (en ook andere ding-
en) kun je doen doordat anderen je die mogelijkheden bieden. Dan vind ik het 
bijna een vanzelfsprekendheid dat je ook weer wat voor anderen doet, zodat ook 
anderen kunnen geniet van hun sport. En daarnaast heb ik er in de loop der jar-
en ook heel veel van geleerd en veel mensen leren kennen. 
 
•  Had je al langer de ambitie om voorzitter te worden?  
Als je iemand van 29 jong vind is het misschien gek dat ik daar bevestigend op 
antwoord, maar je die ambitie had ik al wel. Enkele jaren geleden heb ik er al 
eens over nagedacht, maar toen vond ik mezelf te jong. Met de ervaring die ik 
nu heb opgedaan met mijn werk en in diverse besturen, denk ik dat ik er nu wel 
klaar voor ben. 
 
•  Hoe staat de club ervoor in jouw ogen?  
Goed! Ja, er is absoluut wat te wensen en ik denk ook dat we de vereniging een 
impuls kunnen geven. Ik denk echter dat de je ook heel positief kunt kijken naar 
de dingen die er al wel zijn. Bij de jeugd zie ik weer wat groei en bij de senioren 
zie ik inmiddels weer een heel grote groep, waarbij we ook nog eens meerdere 
trainers hebben en voor mijn gevoel is de sfeer de afgelopen jaren alleen maar 
beter geworden. En laat ik niet vergeten dat er ook steeds (weer) meer door 
leden ondernomen wordt. Gezamenlijk naar wedstrijden, de weekendduurlopen 
en meer. Dat is toch alleen maar positief?! 



 

 

•  Wat is prioriteit de komende periode en het doel op langere termijn? 
Zoals ik iets eerder al zei denk ik dat het werken aan commissies, en de invulling 
daarvan, een prioriteit is. Binnen het bestuur en ook via de Algemene Leden 
Vergadering leeft al langer de wens om te gaan werken aan de hand van com-
missies. Dat zal er voor moeten zorgen dat taken beter verdeeld kunnen worden, 
maar ook dat beter inzichtelijk wordt hoeveel tijd iets kost. Op die manier hoop ik 
dat meer mensen denken; ‘Goh, maar als dat het is, wil ik ook best die taak op 
me nemen’.Dat is ook belangrijk met het oog op wat er verder gaat en kan 
gebeuren. En op de langere termijn vind ik het zelf heel belangrijk dat wij als club 
meer zichtbaar gaan worden. Ook vanuit de andere dingen die ik in Goor heb 
gedaan, merk ik dat veel mensen vaak geen idee hebben wat AV Goor ’75 nu 
precies is en wat wij op Sportpark De Horst doen. Dat is dus iets om aan te 
werken. En ja, de accommodatie is ook erg belangrijk met het oog op de 
toekomst. We hebben de kwaliteit qua trainers en trainingen, we hebben een 
enthousiaste groep leden, et cetera. Een echt geschikte atletiekbaan ontbreekt 
echter. Dat blijf ik belangrijk vinden. Ook omdat ik er van overtuigd ben dat zo’n 
baan een impuls kan geven aan zowel de complete atletiek- en loopsport in de 
Hof van Twente, alsook aan bijvoorbeeld sportlessen voor scholen en trainingen 
voor andere clubs. 
 
•  Hoe kunnen de leden jou het beste benaderen?  
Jullie kunnen me mailen op aschwinkruders@hotmail.com, bellen of whatsappen 
op 06-15366906 of me gewoon eens aanspreken. Ik ben ook heel benieuwd naar 
de mening van andere leden. Dus heb je een opmerking, idee of wat dan ook; 
schroom niet om contact met me op te nemen. 
 
•  Zijn er nog punten die je aan wilt vullen? 
Ik gaf al aan dat we heel graag willen dat we taken wat meer kunnen verdelen. 
Ook in de ALV, maar sowieso vaker, merkte ik dat mensen denken dat bepaalde 
taken heel veel werk zijn of dat ze direct ergens aan vast zitten. Laat ik dat 
omdraaien; We hebben jullie hulp heel hard nodig om AV Goor ’75 gezond te 
houden én te laten groeien. Daarvoor zou het fijn zijn als meer mensen een taak 
willen uitvoeren, maar dat hoeft echt niet heel groot te zijn. Wil je wat doen of 
denk je daarover na, laat het me dan weten. Dan kunnen we juist aan de hand 
van jouw eigen voorwaarden en mogelijkheden kijken wat bij je past. 
 
Hartelijk dank voor dit openhartige interview. 
Veel succes gewenst. 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Voornaam 

  
 
 
 
 
 
 
 
Michel 

  
Achternaam 

Huisken 

  
Geboortedatum 

22-06-1981 

  
Dagelijks werk 

Ik werk in het Deventer ziekenhuis op de medische 
microbiologie als laborant. 

  
Leuke of inter-
essante kant ervan 
  

Bezig zijn (verantwoordelijk) met patientenmateriaal 
en weten dat je ze beter kunt maken met het werk wat 
je doet. 

  
Wat is één van je 
meest favoriete 
uitspraken 

Heb ik niet. 

  
Wat  doe je in je 
vrije tijd 
  

Film kijken, spelletjes en vooral veel sporten (triathlon) 
tot zeker in de zomer soms wel richting de 15 uur in de  
week 

  
Favoriete muziek 
(waarom) 
  

Hardrock,Metal , maar ook gewoon wat er op de radio 
is. 
Klassiek is waar je me absoluut NIET blij mee maakt! 

  
Favoriete sport 
 (waarom) 
  

Hardlopen om te doen, waarom weet ik eigenlijk niet 
haha , kan alleen maar nadelen bedenken (Koud, moe 
worden, nat worden, kost geld etc… ) behalve dat het 
goed voor de gezondheid is om te sporten 
  
Darten om te kijken. 

  
Aan wie of wat heb 
jij een grote hekel 

Niemand 



 

 

  
Voor wie heb je grote 

Bewondering 
  

 Dat zijn er zoveel, bijvoorbeeld Maarten van 
de Weijden, Jetze Plat 

  
Favoriete TV programma 

  

Niet veel, mijn vriendin is de baas over de tv! 
Ik kijk vooral films en af en toe mag ik Ink 
Master kijken 

  
Waardeloos TV progamma 

HEEEL veel! Bijvoorbeeld : Hello goodbuy , 
Gordon gaat trouwen, the story of my life…. 
  

  
Goed nieuws laatste 

maand 
  

Overuren worden uitbetaald! J 

  
  

Slecht nieuws van de 
maand 

  

 Geen slecht nieuws gehad deze maand. 

  
Wat is jouw sportieve 

uitdaging dit jaar  

Dit jaar niet veel, ik wil altijd nog wel mijn PR 
aanscherpen op de 10 km <38.42 en ooit een 
marathon lopen onder de 3 uur. 
Aankomden jaar is voor mij team triathlon 3

e
 

divisie belangrijk , omdat we strijden hopelijk 
voor wederom proomotie. 

  
Als ik het voor het zeggen 

had 
  

12 urige werkweek met salaris verhoging. 

  
Wat stond er in je laatst 

verstuurde 
 Whatt´s app bericht 

 Een duimpje naar mijn  broer J 
  

  
AV Goor `75 vind ik 

  

Leuke vereniging.  
  

  
Ik geef de pen door aan 

Brian Morssinkhof 

  
Handtekening 

M.Huisken 
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D-Day, 27 juli 2017. Na maanden voorbereiding was het vandaag dan 
eindelijk zo ver; Alpe d'Huez triathlon. 2,2 km zwemmen - 118 km fietsen 
- 21 km lopen. 
Zwemonderdeel ging voorspoedig, had weinig last van het 15 graden 
koude water. Na 34 minuten was ik weer op het droge. 
Op de fiets ging het voor mijn doen ook lekker. Het parcours kende ruim 
3000 hoogtemeters en klimmen is niet mijn sterkste punt, in afdalingen 
nog verrassend veel goed kunnen maken. 
Na het beklimmen van de Alpe d'Huez begonnen met mijn halve mara-
thon op het lekkere heuvelachtige terrein op de top. Dit was maximaal 
afzien, en wat tijd betreft snel vergeten. 
Al met al wel genoten van deze prachtige wedstrijd en goede organisatie. 
Maar pieken aan het begin van de zomer is wel wat saai, daarom nog 
twee belangrijke evenementen op Hollandse bodem. 
Te beginnen met de 'Challenge Almere-Amsterdam', halve triathlon 1,9 
km zwemmen, 92 km knallen op de fiets en 21 km hardlopen als toetje. 
Wederom een prachtig evenement, met koude en onstuimige we-
ersomstandigheden. Misschien juist door dit Nederlandse weer, dat ik me 
'als een vis in het water' voelde. De wedstrijd ging boven verwachting 
goed! 

De zomer van..... 
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De laatste belangrijke wedstrijd van het seizoen was de 'Amsterdam 
Marathon' 42 heerlijke hardloopkilometers langs de culturele trekpleisters 
van deze stad. Genieten was het, voor het grootste gedeelte, maar zodra 
de verzuring komt wordt dat toch wat lastiger. Gelukkig zorgde de 
muzikale ondersteuning op de route voor een nieuwe energie boost. 
Het was voor mij de zomer van de uitdagingen. Die ik met pijn, plezier en 
voldoening heb volbracht! 

Ik hoop dat ik samen met jullie nog veel meer zweetdruppels mag kwe-
ken op mooie sportieve hoogtepunten. 
Groet, 
Jeroen Jansen 

Grote Clubactie 2017 
 
Hierbij danken wij alle kopers en 
verkopers van de Grote Clubactie. 
Dit jaar zijn er 269 loten verkocht, 
dat is een mooie score, met het deel 
wat voor onze eigen vereniging is 
kunnen we mooie dingen doen. 
Omdat onze jeugdleden voor de 
meeste opbrengst hebben gezorgd 
komt een heel groot deel ten goede 
aan activiteiten voor de jeugd. 
Onze topverkoopsters: Sanne Haar-
man en Dianthe Scherphof. 
Hierbij danken we al onze lotenverkopers heel hartelijk voor alle inspanningen. 
Tevens wensen wij alle lotenkopers veel succes bij de trekking op 8 december. 
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Wist je dat? 
 
Bron”Atletiekunie 
Pieke de Zwart is voorzitter van de Atletiekunie per 1 december 2017. Heel 
graag draagt hij bij aan het verder professionaliseren en positioneren van de At-
letiekunie alsmede aan het versterken van de atletieksport.   
 
Er 2 zwangere dames bij AV Goor zijn: Marloes Boink en Saskia Kruse. 
Beiden van harte gefeliciteerd!! 
 
Robert Schreurs deelgenomen heeft aan de Saarschleife long trial. 62 km of-
froad met 2000hm. 
 
Peter Scheeren wederom de Roparun heeft volbracht. 
 
1 Keer per 2 weken er op de donderdagavond ook een training is met hetzelfde 
programma, dezelfde trainer als de woensdagavond, maar dan in een kleiner 
clubje. 



 

 



 

 

27 augustus was het dan eindelijk zo ver. De start van de IM 70.3 in Zell am See 
Kaprun, dit doel had ik mijzelf in 2016 gesteld. Na een lange voorbereidingsperi-
ode ging het dan echt gebeuren. 
Om ongeveer 11.10 ging het startschot voor de age group. Het zwemmen ging 
lekker, geweldig helder meer, super zonnig weer. Tijdens het zwemmen kon ik 
goed met een groepje zwemmen, behouden gez-
wommen om nog wat energie over te houden voor 
de rest. Uiteindelijk na 33.58 min klaar om het water 
te verlaten om door de wisselzone te gaan. Dit was 
een hele aparte ervaring. Je tasje opzoeken, een 
plekje in de tent zoeken, hulp krijgen met je wetsuit 
uittrekken, alles netjes weer in het tasje, tasje af-

geven en dan door naar de fiets om te beginnen aan 
de 90 km fietsen. Daar zag ik wel tegenop, de dag 
voor de wedstrijd al veel verhalen gehoord over de 
berg die in het parcours zat. Eenmaal daar aangek-
omen viel het me toch nog mee, ik was bang dat ik 
niet fietsend boven zou komen maar dit gebeurde 
gelukkig niet. Tijdens de klim zelfs nog mensen 

ingehaald. Dat gaf 
een lekker gevoel. Met een big smile langs de 
fotograaf die op de top stond foto’s te maken. 
Maar die 90 km door het glooiende landschap 
hakken er wel in hoor. Weer terug in de wissel-
zone na 2 uur en 55 min fietsen weer door de 
grote wisselzone heen op zoek naar je tasje, de 
bank en omkleden voor het lopen. Het eerste uur 
liep ik lekker, dit ging goed maar toen kwam er 
nog een venijnige klim op het laatst. Deze hakte 
erin daar ging het tempo met lopen.  De laatste 
kilometers afgeteld van bordje naar bordje 
gedribbeld en bij het bordje weer even wandelen. 
Dit was helaas niet hoe ik het voor me zag. Bij de 

laatste kilometer kreeg ik weer energie en toen 
vol gas naar de finish. In de verte zag ik die fin-
ishboog, daar kwam het eindsprintje, geweldige 
ervaring. Na 2 uur en 5 min lopen was daar toch 
eindelijk die magische finishboog. In de verte zag 

ik Marcel al op me staan te wachten met mijn felbegeerde medaille. Met 
wederom een big smile op de fotoJ Geweldige ervaring. Niet slecht om m’n 
eerste IM 70.3 in 5 uur en 44 min te finishen.  

Mieke Prins 

Ironman 70.3 Zell am See Kaprun 



 

 

  
Voornaam 

  
Brian 

  
Achternaam 

  
Morssinkhof 

  
Geboortedatum 

  
26-11-1985 

  
Dagelijks werk 

  
Project Engineer bij Leering Hengelo 

  
Leuke of inter-
essante kant ervan 
  

Naast het ontwerpen van straalmachines ook het in 
bedrijfstellen, testen en opleveren bij klanten. Dus niet 
alleen bezig zijn om de computer maar ook bezig zijn 
in de praktijk. 

  
Wat is één van je 
meest favoriete 
uitspraken 

Oh noh 

  
Wat  doe je in je 
vrije tijd 
  

In m’n vrije tijd sport ik veel. Zowel zwemmen, fietsen 
als hardlopen. 

  
Favoriete muziek 
(waarom) 
  

80’s, 90’s maar ook top 40 muziek eigenlijk alles wel. 

  
Favoriete sport 
 (waarom) 
  

Zwemmen is mijn favoriete sport. Dat doe ik eigenlijk 
al vanaf mijn 7

de
 jaar. 

  
Aan wie of wat heb jij 
een grote hekel 

De hele discussie over zwarte piet ed. 



 

 

  
Voor wie heb je grote 

Bewondering 
  

Max Verstappen, dat hij gezien zijn leeftijd 
altijd alles doet om te winnen/de beste te zijn. 

  
Favoriete TV programma 

  

Ziggo Formule 1, CSI en NCIS 

  
Waardeloos TV progamma 

Boswachten gezocht, pfff. 

  
Goed nieuws laatste maand 

  

Dat ik met Kimberley ben gaan samenwonen 
in ons nieuwe huis 

  
  

Slecht nieuws van de 
maand 

  

Dat ik vandaag twee bekeuring heb 
ontvangen. 2x keer geflitst binnen een half 
uur. 

  
Wat is jouw sportieve 

uitdaging dit jaar  

Een blessurevrij triatlonseizoen! Het is mij nog 
niet gelukt om een half jaar achter elkaar te 
kunnen hardlopen zonder blessures. 

  
Als ik het voor het zeggen 

had 
  

Werd er meer geld vrij gemaakt voor 
sportverenigingen 

  
Wat stond er in je laatst 

verstuurde 
 Whatt´s app bericht 

Nog gefietst vandaag? 

  
AV Goor `75 vind ik 

  

Een leuke vereniging waarbij je onder goede 
begeleiding looptraining krijgt. Ik vind het leuk 
omdat je bij de training uitgedaagd wordt om 
net wat harder te lopen dan wanneer je alleen 
zou trainen. 

  
Ik geef de pen door aan 

Marcel ten Hove 

  
 

  



 

 

Achternaam Vogelzang 

Voornaam Floor 

Geboortedatum 12-08-09 

Sterrenbeeld Leeuw 

Lengte 144 cm 

Haarkleur Blond 

Mijn ogen Groen 

Favoriete kleding Spijkerbroek,  

School Heeckeren 

Favoriete vak Buiten spelen 

Mijn hobby's Atletiek 

Mijn lievelingsdier Tok (mijn kip) 

Favoriete kleur Turquoise 

Favoriete muziek 
(waarom) 

Kinderen voor kinderen, omdat ik er zo 
leuk op kan dansen. 

Favoriete sport 
(waarom) Atletiek, omdat ik zo lekker kan rennen. 

Dit vind ik super cool Salto's draaien op de trampoline 

Dit vind ik stom Ruzie en pesten 

Favoriete TV program- Teen titans go! 

Mijn lievelingseten Pannenkoeken 

Ik wil later worden Groot 

Ik zou best 1 dag willen 
ruilen met (waarom) Prinses, omdat ik dan niets hoef te doen. 

Noem drie dingen die je 
beslist 
meeneemt naar een 
onbewoond eiland Tent, vishengel, boot 

AV Goor '75 vind ik Leuk 

Ik geef de pen door aan Sofie 



 

 

 
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  
 

Hoi allemaal,  
 
ik ben Lukan  Groeneweg . Ik 
ben 7 jaar en zit sinds 2015 bij 
de atletiek. Het leukste vind ik 
om te verspringen. Maar ik vind 
eigenlijk alles wel leuk. Ik vind 
het leuk om wedstrijdjes te 
doen. Ik heb ook een broertje 
die heet Milo ,hij is 4 jaar en zit 
bij voetbal. Op vrijdag doe.ik 
free runnen, dat.vindt ik ook 
heel leuk. Mijn vader heet Ron-
nie en moeder heet Ilona. Ik zit 
in groep 4a van de heeckeren-
school en vind rekenen het 
leukste om te doen.  
Mijn lievelingseten is tortelli-
ni  en Scoobydoo vind ik de allerleukste tekenfilm.  Wat ik echt noet lek-
ker vind is spruitjes, bah. Als ik later groot ben wil ik politie worden.  



 

 

Dag John, 
 
Je bent 17 jaar voorzitter geweest van 
AV Goor’75 en stopt met jouw 
werkzaamheden per 1 
per 1 januari 2018. 
Hoe ben je destijds bij AV Goor terecht 
gekomen? 
Destijds ben ik begonnen met atletiek-
training bij de atletiekvereniging Rijssen, 
omdat ik zelf in Rijssen woonde. Daar 
sloot ik mij aan bij een groep die alleen 
maar trainde voor de lange afstand, 
zoals de halve en hele marathon 
Op een gegeven moment is deze club, ik 
meen in 1976, ter ziele gegaan en zijn 
we met z’n allen overgestapt naar AV 
Goor’75. 
Na een paar jaar werd de huidige AV 
Rijssen opgericht, iedereen ging terug 
naar Rijssen, maar ik bleef bij AV Goor. 
Bij deze club voelde en voel ik me nog steeds erg op m’n gemak. De sfeer was 
goed en je werd er goed ontvangen. Er is een grote mate van saamhorigheid. 
Ons kent ons. 
 
De eerste jaren heb ik weinig bij AV Goor getraind. Trainde altijd in Rijssen. Op 
een gegeven moment besloot ik toch maar bij AV Goor te gaan trainen. De 
trainingen onder leiding van Roel gaven toch meer inhoud, dan het alleen trainen. 
Na enige tijd werd ik gevraagd of ik belangstelling had in een bestuursfunctie, er 
was nl. een bestuursfunctie vacant. Toen Rita te kennen gaf niet langer voorzitter 
te willen zijn het ik het van haar overgenomen. 
 
De laatste jaren train ik veel meer, ik ben een lange afstandloper en zou nog 
graag 1 keer een marathon lopen. 
 
Wat heb je bereikt als voorzitten? 

Gemoedelijke sfeer is behouden. 
De verspringbak is verplaatst. 
Kogelstootbak is verbeterd. 
De discuskooi is gesponsord door het School-en Volksfeestfonds. 
Er lopen goede atletiektrainers op het veld. 
Pupillenaantal is weer gestegen. 
Uiteindelijk egaliseren van het atletiekveld. 

John tijdens de laaste editie van 
de Rijsserbergcross (10 km) 



 

 

Je hebt een grote rol gespeeld om nieuwbouwplannen te realiseren voor een 
nieuwe atletiekaccommodatie op het multifunctionele plan de Mossendam.  
Hiervoor heb je jaren veel inspanning geleverd en je doel is niet bereikt. 
Hoe kijk je daar tegenaan? 
Daar baal ik wel van, we verhuizen de komende jaren nog niet met een at-
letiekbaan naar GFC. Wel bereikt dat de gemeente nu als compensatie ons veld 
laat egaliseren. Maar misschien bedenkt de gemeente zich en krijgen we toch 
een nieuwe accommodatie. 
 
Hoe staat volgens jou de club er op dit moment voor? 
Er zijn bij AV Goor veeeeel vrijwilligers. Als je ze maar persoonlijk benaderd, is 
eenieder bereid om iets te doen voor de club. 
Helaas zijn er minder koffiedrinkers op de woensdagavond in de kantine. Dat 
had ik graag meer willen zien voor nog meer binding met elkaar en praten over 
gelopen wedstrijden. 
We hebben een tekort aan jeugdtrainers. Er is maar 1 jeugdtrainer meer met 
een stagiaire, terwijl we er wel meer kunnen gebruiken. 
Ik had in de afgelopen jaren de 200 leden willen halen, maar we blijven rond de 
100 steken. 
 
Wie moeten we straks als extra vrijwilliger aantrekken nu jij stopt? 
Je helpt mee bij werkelijk elk evenement waarbij AV Goor betrokken is. 
Denk aan pupillenwedstrijden, werpwedstrijd junioren, schoolatletiek, Kon-
ingsdag, Bovenbergcross,  Kastelenloop. 
Niet voor niets ben je benoemd tot erelid van de club!! 
Dat heb je echter in eerste instantie afgewezen. Maar toch geaccepteerd als 
blijk van waardering. Jij vindt gewoon dat als je wat wilt doen voor een club, je 
dit gewoon doet zonder te klagen, anders moet je het niet doen! Je vond alles 
erg leuk om te doen. 
 
Blijf je nog lopen bij de club? 
Jazeker, zolang ik kan blijf ik op de maandag- en woensdagavond trainen bij de 
club. 
Op 11 november heb ik na 14 jaar weer eens een wedstrijd gelopen. Deed mee 
aan de SNS cross te Rijssen. Afstand was 5 km. Finishte in 30 minuten en dat 
viel mij mee. Bij de volgende cross probeer ik onder de 30 minuten te lopen. Ik 
vind het wel vervelend dat ik tijdens de trainingen niet meer met de jonkies mee 
kan komen, ze lopen me gewoon weg! Balen maar het is niet anders. 
 
Hoe vul jij je tijd in als je geen voorzitter meer bent? 
Oh, ik ben en blijf erg actief. 

4 x per week trainen hardlopen 
Mountainbiken 
Veel lezen 



 

 

Consulent kerkelijke archieven van de PKN.  
Secretaris regiobestuur Water Natuurlijk van de waterschappen 

Vechtstromen en Drents-Overijsselse-Delta. 
Tuchtrechter bij het Instituut Sport Rechtspraak (ISR) 
Betrokken bij de Stichting Sinaï i.o.. Ondersteuning leefomstandigheden Be-

doeïen in de Sinaï. 
 

Voor AV blijf ik actief zoals: 
lid zijn van de accommodatiecommissie voor een nieuwe accommodatie op 

het complex Mossendam. Dit samen met GFC, TVM, en Stevig. 
Kleedkamers schoonhouden 
Vooroverleg voor alle door ons georganiseerde wedstrijden. 
Bij onze pupillenwedstrijd en werpwedstrijd ben ik jurylid. Dit doe ik ook on-

geveer 10 x per jaar bij onze omliggende verenigingen. 
 
Bedankt voor de vele jaren verdiensten bij AV Goor’75 namens alle leden!! 
 
John , het ga je goed. 
Via deze weg willen we ook je vrouw bedanken dat zij jou zo vaak heeft 
uitgeleend aan onze vereniging. Geniet samen van wat er komen gaat. 



 

 

 
Zin in een gezellige laatste trainingsavond? Woensdag 20 decem-
ber. 
 
Na een verkorte training is er een korte 
presentatie van Nico en Michel 
en we houden een Amerikaanse borrel. 
Zelf hapje en drankje meenemen! 
 
Nieuwjaarsborrel 
Fris beginnen in het nieuwe jaar? 
Woensdag 10 januari 
Jullie worden uitgenodigd door het bestuur voor een nieuwjaarsborrel na 
de training. 
 
Alvast fijne feestdagen! 



 

 

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 

€ 
103,00 

per jaar incl. bondskosten 
 

Wedstrijdlicentie 
Junioren 
  

  € 14,20 per jaar 

Wedstrijdlicentie 
Senioren en veteranen 

  € 22,70 per jaar 

Inschrijving/ 
administratiekosten 

  €   7,50 eenmalig 



 

 

 

Print- en Drukwerk 
Websites 

 

 

René Floor 
Het Elferink 20 

7478 CD Diepenheim 
 

06 - 38 53 47 20 
info@refloweb.nl                www.refloweb.nl 


