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Bestuur 

 
  
Ad-interim voorzitter       John Velterop                                                0548-515497 
 VACANT!!          J.velterop@planet.nl 
  
Penningmeester               Johan Leeftink                          0547-362620 
            leeftinkjohan@gmail.com 
Per september 2015 VACANT!! 
                                            
Secretaris           Henk Dijkhuis                                               0547-273208 
            henkdijkhuisgoor@gmail.com  
  
Wedstrijdsecretaris          Minie Wouda                                     0547-275590 
                                            miniewouda@gmail.com 

Lid            Michel van der Heide                                    0547-273625 
                                           michelvanderheide@gmail.com                 06-43111125 
 
Bankrekeningnummer AV Goor’75:  NL20RABO0322119332 
 
 
 
            
 Ledenadministratie          Elisabeth Freriksen                0547-352080 
                                            eamfreriksen @gmail.com               06-10631135                                                                                                                                                                                                                              
              
Jury contact persoon         VACANT!!     
                  
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 
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Trainers 
 
 
Loopgroep senioren 
Fitclub en fitfysio 
                    Esther van Wijnen         
                                              sportiefontbijt@gmail.com                    06 - 12765410  
                                                   
Jeugd                                         
1 jeugdtrainer VACANT!!          
 
 Jeugdtrainer                            Lisanne Scheeren,                                 0547-271088 
                                                   lisannescheeren@hotmail.com          
                                                    
Jeugdtrainer                            Tom Wouda                  0547-275590 
                                        twouda@live.nl                                        
                                               
  
Clubbladredactie  Mariska Ensink                                        0547-275041 
                                                   Michel van der Heide                              0547-273625 
Bezorging clubblad                  Gerard Middelhuis                                  0547-272144 
  
Sponsorcommissie                  Herman ten Hove                                    0547-276399 
                                                   hetenhove@caiway.nl                            06-53395224 
                                                   Voor meer informatie mail info@avgoor.nl 
 
Website coördinator                 Michel van der Heide                             0547-273625 
                                                   michelvanderheide@gmail.com            06-43111125 
  
Kantinebeheer                           Rita van Eijk                                           06-11108331 
  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
Copy /stukjes / foto’s / wist je 

datjes 
sturen naar redactie adres: 

info@avgoor.nl  of  r.ensink01@hetnet.nl 
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Van de voorzitter, 

Beste AV Goor leden, 
 
Dit jaar vierden wij ons 40 jarig bestaan. Het bestuur heeft gemeend dit groots 
te moeten vieren. Er werd een jubileumcommissie ingesteld. Deze commissie 
had een fantastisch programma gemaakt, waarover leden vol lof waren.  
 
Terugkijkend op de achterliggende jaren valt mij op dat er een grote saamhorig-
heid onder de leden is. Als het bestuur een beroep op haar leden doet voor vrij-
willigers werk bij wedstrijden en andere evenementen dan is men altijd genegen 
om te helpen. De leden hebben hart voor de zaak. Ik ga geen namen noemen, 
want dan loop je het risico een enkeling te vergeten. We hebben een sportieve 
vriendenvereniging.  
 
Nu een blik op de toekomst. We moeten ons focussen op aantrekken van nieu-
we leden en zorgen voor een goede accommodatie. 
Het ledenaantal is de laatste jaren vrij stabiel, echter aanwas van leden is voor 
een club erg belangrijk, met name jeugdleden.  Om groei te realiseren dienen 
we meer aan de weg te timmeren. Het blijkt dat veel inwoners van Goor niet 
weten dat er een atletiekvereniging in Goor is. De onwetenden dienen we door 
middel van acties de weg naar AV Goor te wijzen. Mijn voorstel is dat ieder lid 
een nieuwe lid meebrengt. 
 
Het punt van onze accommodatie. Onze huidige accommodatie is minder ge-
schikt voor alle facetten van de atletiek. We mogen er onder auspiciën van de 
AU geen officiële wedstrijden organiseren, met uitzondering van de technische 
nummers. 
Onze hoop is nu gevestigd op de gemeente om voor de moedersport der spor-
ten een geschikte accommodatie te realiseren. De gemeente heeft namelijk in 
haar beleidsnotitie accommodatiebeleid aangegeven om alle buitensportaccom-
modaties in de gemeente zoveel mogelijk te clusteren op een aantal locaties. 
Voor Goor is hiervoor het sportcomplex Mossendam aangewezen. Wij hebben 
aangegeven mee te willen denken over verplaatsing van AV Goor naar de 
Mossendam.  

Voorstel is destijds aan de leden voorgelegd. Van de leden hebben we groen 
licht gekregen. 
Binnenkort gaan wij, wij zijn GFC, TVM, sporthal de Mossendam en AV Goor, 
met een  goed onderbouwd  plan van aanpak naar de gemeente om de 
Mossendam geschikt te maken naar de wensen van genoemde verenigingen. 



 

 

Mijn overtuiging is dat een geschikte atletiekaccommodatie een zuigkracht heeft 
voor het aantrekken van nieuwe leden. De jeugd hoeft dan niet meer naar ande-
re verenigingen die wel een goede accommodatie hebben. Door meer leden zal 
de onderlinge concurrentie  toenemen. Dus blijf bij AV Goor. 
 
Afsluitend wens ik jullie allen fijne feestdagen en een gezond en sportief 2016 
toe. 
 
Vr.gr. John 

Elke vereniging heeft water bij de wijn gedaan. Minder tennisbanen, minder 
kunstgrasvelden, een atletiekbaan met minder lanen enz.  

Foto uit de oude doos 
Wie weet alle namen nog? 



 

 

Vanaf februari 2016 gaat AV Goor loopscholing geven aan 30-40 pupillen 
van GFC op ons veld. De GMHC (hockey) ziet er voorlopig vanaf. 

Omdat er vanuit de Deldensestraat geen zicht is op het atletiekveld heeft AV 
Goor aan de gemeente gevraagd om de grote heg voor een deel vrij te ma-
ken en tegelijkertijd om een bord te plaatsen met de trainingstijden.  Er wordt 
nog gezocht naar sponsoren om het te bekostigen. 

De atletiekunie heeft ons veld afgekeurd, zelfs voor pupillenwedstrijden. 
Hiervoor hebben we wel dispensatie aangevraagd. Mochten we in 2017 op 
een andere locatie zitten dan wordt het veld wel goedgekeurd. Het bestuur 
wil graag voor de jongere jeugd Atletics Champs gaan organiseren. Een atle-
tiekprogramma dat uitgaat van spelenderwijs atletiek beoefenen. Het leden-
aantal neemt iets af, voornamelijk bij de jeugd. De jeugd gaat naar andere 
atletiekverenigingen waar het meer concurrentie heeft. 

Begroting 2015 + contributievoorstel 
Johan Leeftink neemt de begroting 2016 door. Het voorstel is om de contri-
butie voor de senioren te verhogen met € 4,80 per jaar. De contributie wordt 
dan € 97,50 per jaar inclusief bondsafdracht en exclusief wedstrijdlicentie. 
Voor de jeugd blijft de contributie gelijk. Dit voorstel wordt met algemene 
stemmen aangenomen. 

Aanvraag Schoolfeestfonds 
Elke 2 jaar kan een aanvraag worden gedaan bij het schoolfeestfonds voor 
een bijdrage in een investering. Na een inventarisatie worden de volgende 2 
onderwerpen geschikt bevonden om een bijdrage voor aan te vragen: 
 
- Laptop(s) voor de wedstrijden 
- Nieuwe staanders voor het hoogspringen 

Ledenvergadering 25 november 

Er wordt ook onderzocht of kunstgras een alternatief zou zijn voor een kunst-
stofbaan. In dat geval zou het gecombineerd kunnen worden met een voetbal-
veld. Technische nummers kunnen dan niet op het kunstgrasveld. Het plan 
houdt in dat verenigingen gezamenlijk gebruik maken van kleedkamers en kan-
tine. Moeten we weg op onze huidige accommodatie? In de beleidsstukken van 
de gemeente wordt benoemd dat ze dit punt in het 2e kwartaal van 2016 aan 
de orde zullen stellen. 



 

 

Vrijwilligers gezocht 

Wat zou een vereniging zijn zonder vrijwilligers? 
Dus bij deze willen wij als AV Goor iedereen bedanken voor de hulp bij de diver-
se activiteiten. De Bovenbergloop had bijv. niet georganiseerd kunnen worden 
door uw hulp. 

Ook in 2016 hopen we weer op jullie te kunnen rekenen. Er zijn diverse activitei-
ten waarbij uw hulp nodig is: 

 Za. 5 maart 2016 - Bovenberg-cross 

 Zo. 24 april 2016 - Kastelenloop Diepenheim 

 Zo. 29 mei 2016 - Hof van Twente triatlon 

Of is clinicbegeleider of activiteitencommissie iets voor jou? 
Daarnaast is ons bestuur aan “verjonging” toe. Nieuwe bestuursleden worden 
dringend gezocht! 
 
Interesse? Neem da even contact op met Michel van der  Heide (T 0643111125) 

Rondvraag 
Remco Geerdink vraagt of sponsoring op clubkleding mogelijk is. Ja, dit is 
mogelijk. Henk Dijkhuis verzoekt namens Roel om alert te zijn om in de 
wintermaanden de baan telkens te verleggen om schade aan het gras te 
beperken. 

Voor de kerst zal WIFI in de kantine worden gerealiseerd Theo Kosters 
zal een offerte laten maken voor de staanders (Schoolfeestfonds) 

 
Sportcentrum Papendal in Arnhem  



 

 

 



 

 

Crossen maakt je beter! Tips (Wilbert de Wijs ‘)

Bijna alle blaadjes zijn van de bomen. De regenbuien maken de bospaden 
zacht. De sporen raken vol met water. Het is tijd voor de cross. Dat strijdperk is 
echt niet alleen voor maniakken die van blubber houden. Ook de serieuze recre-
ant verschijnt aan de start. Ook als zijn ogen gericht zijn op de beste tijden op 
de weg of de atletiekbaan. Word het voor jou ook tijd om je in te schrijven op de 
cross? 

Kracht en snelheid: De cross vraagt de bijzondere combinatie van kracht en 
snelheid. Dat voel je zeker in de cross op Hollandse bodem die vaak bestaat uit 
zand. Je moet ongelooflijk veel kracht – lees explosiviteit – gebruiken om je 
snelheid op peil te houden. 

Strijden: De cross draait niet om snelle tijden. Het is hardlopen met vechters-
mentaliteit. Op je tanden bijten om je tegenstanders heuvel op bij te houden. Op 
tijd kiezen voor de betere lijn, ook al is die net een paar meter langer dan de 
ideale lijn. Dat strijden moet je straks ook tijdens een hardloop event doen. 

Versnellen: Alleen met brute kracht win je geen cross. Op de vlakke gladde 
delen van het parcours moet je meteen kunnen schakelen en brengt pure snel-
heid de winst. Je moet makkelijk kunnen schakelen tussen diverse snelheden. 

Core actief inzetten: Dat wisselen van tempo, klimmen en dalen betekent dat 
je actief je armen en bovenlichaam inzet. Laat dit nu net een trainingsonderdeel 
zijn waar je normaliter niet van bewust bent. Je weet bij een training op de weg 
je core stability ook bij het hardlopen hoort. Maar je voelt het niet. Met de cross 
wel. Dan is het hard werken met je armen, buik- en rugspieren. Daardoor A) 
perfect voor de bewustwording en B) voor het echt trainen van kracht en de ver-
binding met het hardlopen.  

Ga voor het doel: Misschien is de cross niet direct een onderdeel dat je associ-
eert met focus. Voor de cross is het essentieel. Ondanks modder, nattigheid, 
takken langs je benen, maaiende tegenstanders moet je absoluut je aandacht 
vasthouden. Niets mag je afleiden van het doel. Opeens is het je duidelijk, de 
cross is ook een mentaal spel. 

Dubbele conditie:  De cross zit meestal op een lengte van 5 tot 10 kilometer. 
Normaliter op de weg, een eitje. Iedere hardloper met een beetje ervaring loopt 
met gemak uit. Dat is een heel ander verhaal met de cross. Je hebt eigenlijk je 
conditie maal 2 nodig om die afstand krachtig te lopen. Dan weet je wat je te 
doen staat in de trainingen. 

 



 

 Borne@stepone.to Grotestraat 106, 7622 GN  



 

 

Voorjaar 2015, Mirije Potman-Oplaat oppert om onze gren-
zen te verleggen en te gaan trainen voor de halve mara-
thon. Na enige twijfel  ga ik overstag en ook Herjan Klein 
Leetink gaat de uitdaging aan. Goed stap één is gezet, we 
zeggen JA! Stap twee, waar gaan we de halve marathon 
lopen? We kiezen Amsterdam;  mooi en groot evenement, 
veel mensen, veel publiek, dus veel support en je loopt niet 
alleen!  Stap drie, TRAINEN! We hebben veel uren met el-
kaar doorgebracht, veel energiedrankjes en gelletjes weg-
gewerkt en veel zweetdruppels gecreëerd. Gelukkig niet 
voor niets, want de vooruitgang is zichtbaar en voelbaar. 
Hier en daar een dipje, maar we hebben elkaar er door 
heen gesleept, het doel staat vast, dus opgeven is geen 
optie. Dan de dag van de waarheid, 18 oktober 2015. We 
vertrekken vroeg met z’n drieën richting Amsterdam. We 
halen onze startnummers op, verkennen de omgeving en 
nemen een kijkje in het Olympische stadion. Wow, wat een 
sfeer!  We hebben er zin in, maar de zenuwen nemen ook 
toe. Na het nodige vocht, bananen en en dixi bezoekjes, 
zijn we er klaar voor. Op zoek naar ons startvak, gevonden! 
En nu wachten op het startschot…. 
 

Samen sta je sterk! 



 

 

GO! We mogen! Na een paar kilometer ontdekken we iets 
waar we niet op hebben getraind, tramrails, wat heb je er 
daar veel van in de stad. We slingeren van links naar 
rechts, stoepje op, stoepje af. De eerste  tien kilometer blij-
ven we bij elkaar in de buurt lopen, na tien kilometer moet 
ik helaas een tandje terug doen, maar gelukkig nog genoeg 
andere mensen in de buurt. Onderweg worden we onder-
steund door de vele supporters, mede lotgenoten en mu-
ziek! Na een kilometer of zestien wordt het echt zwaar, pfff 
het is wel afzien, maar het grootste gedeelte zit er op. Ge-
lukkig het Vondelpark in zicht, dat betekent dat we aan de 
laatste kilometers zijn begonnen. Op mijn tandvlees loop ik 
de laatste 200 meter in het Olympische stadion en probeer 
er nog een sprintje uit te persen, GEFINISHT! 
 
Met de medaille om mijn nek ga ik op zoek naar Mirije en 
Herjan. We zijn allemaal moe maar voldaan. Trots op ons 
zelf en elkaar!Hardloopmaatjes bedankt, zonder jullie had ik 
het niet gered. Op naar de volgende uitdaging! 
 
Ilze Broeks 



 

 

Grote Clubactie 

 

Dit jaar hebben onze jeugdleden weer een goot 
aantal loten verkocht. 
 
Van de opbrengst van deze actie kunnen we weer leuke dingen 
doen.  
 
Bovenaan onze wensenlijst staat een kamp voor de jeugd in 2016! 
 

                            
 
Dit jaar zijn er 188 loten verkocht.  
 
Dit jaar zijn onze topverkopers Thijs Nijman en Wesley 
Oudenampsen. 
 
Volgens mij heeft St.Nicolaas voor deze 2 goede verkopers  
dit jaar een extra kadootje. 
 
Daarnaast zijn er in de kantine nog 46 loten verkocht. 
 
Hierbij danken we al onze lotenverkopers heel hartelijk voor alle 

inspanningen. Tevens wensen wij alle lotenkopers veel succes bij 

de trekking op 28 november. 



 

 

Openingstijden 
 

Maandag, dinsdag en donderdag 
16.00 tot 22.00 
Woensdag zijn we gesloten 
Vrijdag t/m zondag en op feestdagen 
12.00 tot 21.30 

 



 

 

MEDAILLE-WEDSTRIJDEN 2014 en 2015 
 
Hierbij een overzicht van de behaalde medailles van onze pupillen en CD jeugd: 
De prestaties van 2014 staan er ook bij om een goede vergelijking te kunnen 
maken. 

2014 Thijs Nijman JPB             2015 Thijs Nijman JPA 
balwerpen  24,32 m   balwerpen  26,26 m 
verspringen  3,08 m   verspringen  3,36 m 
1000 m           4,175 s   1000m  4,0371 s 
hoogspringen 1,05 m   hoogspringen 1,15 m 
kogelstoten  5,01 m   kogelstoten  6,79 m 
40 m   7,20 s    60m   10,16 s 
Behaalde resultaat  zilver   Behaalde resultaat   zilver 

2014 Niek Nijman JPA    2015 Niek Nijman JPA 
balwerpen  19,30 m   balwerpen  23,45 m 
verspringen  3,54 m   verspringen  3,46 m 
1000 m  3,313 s   1000m  3,3038 s 
hoogspringen 1,00 m   hoogspringen 1,10 m 
60 m   10,10 s   60m   9,61 s 
kogelstoten  5,39 m   kogelstoten  6,03 m 
Behaalde resultaat  zilver   Behaalde resultaat  zilver 

2014 Roy Scholte van Mast JPA  2015 Roy Scholte van Mast JD 
kogelstoten  5,40 m   kogelstoten  4,98 m 
verspringen  2,91 m   verspringen  3,41 m 
1000 m  3,562 s   1000 m  3,5120 s 
hoogspringen 1,15 m   hoogspringen 1,15 m 
balwerpen  22,31 m   speerwerpen 14,79 m 
60 m   10,40 s   80 m   13,64 s 
Behaalde resultaat  brons   Behaalde resultaat  brons 
 



 

 

2014 Luca Walhof JPA    2015 Luca Walhof JD 
verspringen  2,82 m   verspringen  3,32 m 
1000 m  4,347 s   1000 m  4,2244 s 
hoogspringen 1,10 m   hoogspringen 1,20 m 
balwerpen  20,63 m   speerwerpen 13,36 m 
60 m   10,60  s   80 m   13,66 s 
Kogelstoten   6,14 m   kogelstoten  6,78 m 
Behaalde resultaat  brons   Behaalde resultaat  vaantje 

       2015 Dianthe Scherphof MPC 
       Balwerpen  9.10 m 
       Verspringen  2,26 m 
       600 m   2,1543 s 
       Hoogspringen 0,80 m 
       Balwerpen  9,98 m 
       40 m   7,72 s 
       Behaalde resultaat  brons 

*we een beroemde ICT’er in ons midden hebben? 
 Bernd Waanders zelf een app heeft ontwikkeld: double lemon . 
 Het is de bedoeling om de kaarten weg te spelen, net zoals bij memory. 
 Download de app op www.double-lemon.com! 
 
*dat je een strippenkaart van 10 euro kunt kopen in de kantine voor heel veel          
bakken koffie en thee. 
 
  

Wist je datjes? 

http://www.double-lemon.com


 

 



 

 

Hoi 
Ik ben Dianthe Scherphof en ik ben 8 jaar oud  
en ben nu ongeveer 8 maand lid van AVGOOR. 
In die 8 maand heb ik veel geleerd en heel veel plezier gehad  
en heb al met een aantal wedstrijden meegedaan en dat 
gaat redelijk goed. 
Mijn trainers Lisanne en Tom zijn heel erg leuk en  
leren mij dingen zoals verspringen hoogspringen 
en mijn favoriet hardlopen.  
En natuurlijk blijf ik heel lang doorgaan en nog heel  
veel dingen leren  
want ik wil naar de Olympische Spelen. 
  

Groeten Dianthe Scherphof  

31 oktober 2015 
De Diepehelloop    
(Goorsnieuws) 

Het jeugdige talent van AV 
Goor, Dianthe Scherphof, be-
haalde een mooie 2e plaats in 
de categorie t/m 9 jaar. Ze legde 
de afstand van 1 km af in een 
tijd van 4:14. 

 Gefeliciteerd, knap gedaan! 
 

http://www.avgoor.nl/?p=3777


 

 



 

 

Naast de gebruikelijke atletiektrainingen op de maandag- en woensdagavond 
bieden we op ons sportcomplex onder leiding van Esther van Wijnen, ook ande-
re vormen van training aan:                                                                                                              
Fysio Fitclub AV Goor 
– Woensdagmorgen 10.00 – 11.00 uur                                                              
Fitclub AV Goor ip. 
– Dinsdagavond 19.30 – 20.30 uur 
– Donderdagavond 19.00 – 20.00 uur 
– Vrijdagmorgen 09.00 – 10.00 uur 

Interesse? 
Kom eens (vrijblijvend) langs op een van de genoemde tijdstippen of  neem con-
tact op via info@avgoor.nl 

FitClub is ontstaan omdat ik er achter ben gekomen dat werken 'vanuit je hart' 
cq zonder dat het om geld gaat, veel leuker en relaxter werkt dan zodra er gel-
delijke verwachtingen om de hoek komen kijken. FitClub is een internationaal 
principe waar ik in geloof en ik zal het toelichten: 
Mensen gaan zich beter voelen, in balans komen/blijven zodra ze voldoende 
bewegen en zich goed voeden. Ik kan ze gratis begeleiden in voeding en bewe-
gen: mijn basis-tijd* daarin is gratis !* mijn basis-tijd is de tijd dat ik op locatie 
aansluitend bij FitClub  ben. 
Dus ook de mogelijkheid van bewegen onder mijn deskundige leiding is gratis: 
er komen alleen mensen die graag willen, niet omdat zij zelf of een ander er 
geldelijke vergoeding voor betalen. Geld is dus geen ook reden meer om NIET 
te bewegen. 

http://www.avgoor.nl/?page_id=53
mailto:info@avgoor.nl


 

 

Daarom duf ik te zeggen ik heb een oplossing voor ieder probleem: iedere uitda-
ging ga je in de basis aan vanuit je eigen instelling, vanuit hoe jij je voelt, hoe jij 
reageert en doet. En die basis wil ik graag met mensen aangaan, verbeteren, 
versterken met bewegen en eventueel met voeding. Hoe jij traint, resultaten be-
reikt is namelijk voor mij "De Herbalife evenwichtige actieve levensstijl filosofie: 
20% lichaamsbeweging, 80% voeding, 100% instelling MET samenwerking/
coaching." 

De FitClub is voor iedereen !!!  
Voor kinderen onder de 16 jaar adviseer ik ze dat ze een volwassen begeleider/
ouder meenemen ! 

De eerste FitCheck is gratis, dat is het meten van je lichaamssamenstelling, 
metabolische leeftijd en advies: plan van aanpak om jouw doelen te bereiken 
bespreken we, eventueel aan huis. 

Naast mijn werk als leefstijltrainer voor chauffeurs heb ik  mijn fysiotherapie  
behandelingen/werkzaamheden op dit moment beperkt tot waarnemingen in de 
omgeving. Ik vind het al hoe lastiger te accepteren mijn patiënten te moeten 
behandelen en administratie te moeten bijhouden zoals de zorgverzekering dat 
wenst. De reden dat ik het vak in ben gegaan waren de mensen niet de admi-
nistratie.  Ik ben daarin nog zoekende en hoop meer duidelijk te krijgen op het 
congres "contractvrije zorg" op 10 december. Denk zelfs dat het FitClub principe 
hierin past, al weet ik nog niet exact hoe. . . .  

In nieuwsbrieven geef ik wekelijks informatie over alle acti-
viteiten en informatie: schrijf je daarvoor in via  
sportiefontbijt@gmail.com 

Dan nog een geweldig gemeentelijk initiatief 
www.hofvantwentevitaal.nl is begonnen, doe mee als 
wilt en maak met mij een afspraak voor de eerste Fit-
Check. Het doel is mensen in beweging te krijgen door 
het dagelijkse doel van 10.000 stappen(7 km) zicht-
baar te maken en daarmee fictief naar Parijs te lopen: 
begin met in beweging komen om tot een gezonde 
leefstijl en verbeterde vitaliteit te komen. Erg leuk en 
goed voor mensen die niet aan hun dagelijkse portie 
beweging komen en toch een stok achter de deur e/o 
doel willen hebben. 



 

 



 

 

Bovenbergcross 29 november 

Deze editie van de Bovenbergcross is het beste te omschrijven als 
modderig. Ondanks de flinke buien waar de club met parcoursbouwers in 
moesten werken, klaarde het zowaar op!! en bleef het bijna bij alle lopen 
droog! Er was boven verwachting goede deelname, 350 atleten, in deze 
omstandigheden. 
Voor sommigen was het pittig de 1e Bovenberg, voor anderen die al jaren 
meedoen was het ook een zwaar loopveld, vooral op de 10 km. De tip die 
gegeven werd dat je het beste door de plassen kon lopen (want daar zit 
vaste grond onder), werd goed opgepakt . Er waren enkele uitvallers en 
uitglijers, echter de EHBO is maar een paar keer in actie gekomen. Tijdens 
de 10 km viel helaas de microfoon uit, met als voordeel dat onze speaker 
Theo toch de 5 km kon lopen. Goede lopers Dianthe, Thijs, Niek, Niels, 
Boudewijn en Michel (zie uitslag) van AV vielen in de prijzen. 
 
We bedanken alle vrijwilligers die het slechte weer trotseerden om er voor 
AV weer een geslaagde loop van te maken. Tot in maart! 



 

 

10 km   

M     16 Michel Huisken 44,33 

22 Gerben Heimerink 55,09 

24 Jeroen Jansen 56,22 

26 Emiel Huisken 59,49 

M40   1 Michel vd Heide 41,44 

14 Remco Geerdink 51,32 

M50   8 Peter Scheeren 51,22 

11 Nico van Putten 55,05 

18 Willem Ketting 1,04,16 

V35    4 Evelyne Bekke 1,10,48 

5 km   

M    14 Tom Wouda 23,08 

M40  4 Arne Oplaat 23,33 

8 Freddie Vrugteman 25,32 

15 Robert Hartgerink 30,49 

M50  8 Theo Kosters 27,46 

Vsen 2 Rianne Aarnink 22,59 

9 Saskia Kruse 27,45 

V35   4 Sandra Oplaat 27,21 

8 Annemarie Kelder 30,22 

1,7 km   

2 Niek Nijman 6,49 

8 Luca Walhof 9,38 

1 km   

A        2 Thijs Nijman 3,59 

7 Wesley Oudenampsen 4,25 

17 Milan Roebers 5,2 

B         3 Niels Freriksen 5,19 

2 Dianthe Scherphof 4,24 

C         2 Boudewijn Braakman 5,47 



 

 



 

 

Vanaf maandag 2 november 2015 startte AV Goor weer met een nieuwe 
hardloopclinic. De trainingen zijn afgestemd op je eigen niveau en je leert 
hoe je verantwoord én lekker kunt hardlopen. 
Gedurende de clinicperiode van 5 maanden wordt er toegewerkt naar een 
5 km wedstrijd in april 2016. Naast een schema voor 5 km is er voor de 
(iets) ervaren loper ook een schema gemaakt voor een 10 km afstand. 

Het programma 

 Maandagavond vanaf 18.30 tot 19.30 uur: (Wissel)duurloop met de 
groep in het buitengebied van Goor. 

 Woensdagavond vanaf 19.00 tot ongeveer 20.15 uur: Gevarieerde trai-
ning op ons atletiekveld bestaande uit een uitgebreide warming up, 
loopscholing en een loopprogramma op intervalbasis. Na afloop gratis 
thee/koffie 

 In het weekend (om de andere week), een gezamenlijke duurloop in de 
omgeving Herikerberg of ander natuurgebied. 

 Gratis deelname aan de 5 km wedstrijd op zondag 3 april in Hengelo. 
Start en finish in het FBK stadion. 

Start nieuwe hardloopclinic 

De Clinic-groepen worden geleid door Willem Ketting, Michel van der Heide en 
Nico van Putten. We hebben in november bijna 10 nieuwe deelnemers mogen 
verwelkomen. Zij zijn allen enthousiast en volop in training voor de 5 km  
wedstrijd in april. 

 Gezelligheid! Gezelligheid en plezier in het lopen staat voorop. Je loopt 
nooit alleen en er is (bijna) altijd met jouw loopsnelheid 

 Je krijgt begeleiding van een ervaren hardloper/trainer Je krijgt looptips 
en een rustig opgebouwd schema zal er voor zorgen, of maakt de kans een 
stuk groter, dat je zonder blessures de eindstreep haalt 

 “Stok achter de deur” Het werkt motiverender om met een (clinic)groep te 
lopen: De bekende stok achter de deur. 

 Einddoel Je werkt met z’n allen toe naar het einddoel: een heuse 5 (of 10) 
km wedstrijd. Deelnemen aan zo’n wedstrijd is een unieke ervaring. 



 

       André & Hanneke  Deldensestraat 74     747KX  Goor    

Slagerij Frits & Stefan 
Weversplein 5A – Goor  

T. 0547-745044 
info@fritsenstefan.nl 
www.fritsenstefan.nl  

 
Kant en klaar maaltijden, 
BBQ, buffet, catering 

 



 

 

Je kunt sport op verschillende manieren te nutte maken. 
Passief, vanuit de stoel voor de TV de uitgezonden sportevenementen volgen. 
Naar een sportgebeuren op een veld, baan of hal het evenement rechtstreeks 
volgen als toeschouwer. Of de sport zelf beoefenen. 
De scheidsrechters, juryleden en functionarissen, die voor het goede verloop 
van de sportgebeurtenis zorgen, kunnen uiteraard niet gemist worden. Maar 
zijn ook lang niet altijd eerlijk. 
 
Het vals spelen begeleidt de sport sinds mensenheugenis. Zelfs als het alleen 
maar om de keizer zijn baard gaat. Zelfs bij het kaart spelen bezondigen men-
sen, die slecht tegen hun verlies kunnen, zich aan vals spelen. 
Nu de commercie, de beroepsport en dus het geld de verschillende sporten is 
gaan beheersen, doet natuurlijk het vals spelen zich  in versterkte mate voor. 
Hoe vaak komt het niet voor dat u en ik, op onze stoel wippend van spanning 
omdat onze favoriete sporter of team lijkt te winnen. Dan blijkt, later soms dat 
er van doping sprake was of dat een scheidsrechterer  het team er heeft inge-
floten.  
We kennen allen het voorbeeld van de Amerikaanse wielrenner Lance Arm-
strong. Hij was 7 keer Winnaar van de Tour dr France. 
Als tegenstanders hem beschuldigden, dan sleepte hij ze voor de rechter. 
Hoewel, die tegenstanders zelf waren vaak niks beter. Maar wat moet je ook 
soms.? Als je weet dat je tegenstander je pakt en je zelf daardoor niet kunt 
winnen, hoewel je je kapot traint, Dan neem je ook een pilletje toch.? Zo werkt 
dat! 
 
Ook in de atletiek zijn er vele voorbeelden. Vooral de Oostduiters waren  voor 
de omwentening meesters in het dopinggebruik. Maar er zat ook een hele 
gevaarlijke kant aan. Veel dopinggebruik heeft de gezondheid van menig 
jonge sporter ernstig geschaad. De Russische atletiekploeg heeft op de Olym-
pische spelen in Londen 2012 met nogal wat atleten doping gebruikt. Hoe kan 
dat nou? Er wordt toch scherp gecontroleerd. Jazeker! maar bepaalde dop-
ingsfunctionarisen hebben frauduleus gehandeld. 
 
U zult misschien zeggen: " bij de voetbalsport hoor je niet  niet zoveel van 
doping." Nou, als ik zie hoe gek als de spelers zich vaak gedragen als ze een 
goal hebben gemaakt, Ze ontsporen compleet! 
Dan lijkt het wel degelijk dat ze ook stimulerende middelen gebruiken. 
Men rent, met de mond wijd open, naar de kant gooit zich languit op het gras. 
De meute rent er achteraan en gooit zich in een kluwen er ook wijdbeens bo-
ven op.Het lijkt wel een orgie! 
 

Bedrog in de sport 



 

 

Buffetavond 

In november was er na de training om 20.00 uur een gezellige avond 
met buffet. Het was zo lekker dat het buffet van koude en warme  
hapjes bijna glad op was!  
Onder het genot van een glaasje kletste iedereen gezellig bij. 
Ondanks de goede opkomst hopen we dat de volgende keer nog 
meer leden  aansluiten. 
 
Michel en Rita, bedankt voor de organisatie! 

Dan praat ik nog niet  eens over de walgelijke taferelen, waarop ze zich 
getruqeerd laten vallen om een penalty te versieren, of een tegenstander een 
gele of rode kaart aan te smeren. Het uit de wedstrjd schoppen van tegen- 
standers is schering en inslag. Dat moet dan een voorbeeld zijn voor de jeugd! 
Als we dan nog naar Blatter en co kijken dan komen we direct in de criminele 
wereld terecht. Het vals spel in de sport heeft vele gezichten.  Helaas!! 

Gerard Middelhuis 



 

 



 

 

  
Voornaam 

  
Remco 

  
Achternaam 

  
Geerdink 

  
Geboortedatum 

  
06-05-1971 

  
Dagelijks werk 

  
Als leider met een groep monteurs in de tweeploeg gas-
turbines en grote gascompressoren samen bouwen. 

  
Leuke of interessan-
te kant ervan 
  

  
Het leuke is dat de techniek zich steeds verder ontwik-
keld en daardoor blijft het werk interessant. 

  
Wat is één van je 
meest favoriete uit-
spraken 

  
Een dag niet lachen is een dag niet geleefd. 

  
Wat  doe je in je 
vrije tijd 
  

  
Veel Sporten en tijd met mijn gezin doorbrengen. 

  
Favoriete muziek 
(waarom) 
  

  
Ik vind alles wel leuk behalve klassiek en heavy metal. 

  
Favoriete sport 
 (waarom) 
  

Triathlon is mijn favoriete sport. Waarom; ik vind lopen 
en fietsen leuk, zwemmen iets minder. Als je dit samen 
kunt combineren is het helemaal mooi en daar komt ook 
de gemoedelijkheid onderling bij. 

  
Aan wie of wat heb jij 
een grote hekel 

  
Patty Brard. 



 

 

  
Voor wie heb je grote 

Bewondering 
  

  
Voor mensen die met veel inzet uiteindelijk 
hun doel halen. Dat geldt zowel voor amateur-
sporters als profs. 

  
Favoriete TV programma 

  

  
Sesamstraat en 24 kitchen. 

  
Waardeloos TV progamma 

  
Utopia en goede en slechte tijden. 

  
Goed nieuws laatste maand 

  

  
Dat ik mijn zwemtijd erg heb verbeterd en daar-
door nog meer afstand kan nemen van Ernie! 
(Hahaaa) 

  

  
 Slecht nieuws van de maand 

  

  
Aanslagen in Frankrijk. 

  
Wat is jouw sportieve uitda-

ging dit jaar  

  
Dit jaar heb ik geen uitdagingen. Volgend jaar 
wil ik de 10 km in 43 min lopen. 

  
Als ik het voor het zeggen had 

  

  
Dan haalde Ernie mij elke training en wedstrijd 

op en bracht me naar huis! 

  
Wat stond er in je laatst ver-

stuurde 
 Whatt´s app bericht 

  
  
Ik om 12.05 uur Peter Scheeren. 

  
AV Goor `75 vind ik 

  

  
Een leuke en gezellige vereniging. 

  
Ik geef de pen door aan 

  
Emiel Huisken. 

  
Handtekening 

  

Remco Geerdink. 
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Leuke loopjes 

11-10-2015   De Herfstloop Twente, Enschede 

KIDSRUN 4-7 

1 Dianthe Scherphof 4:08  

8 KM 

8 Linda Slaat 39:26:00  

    

18-10-2015   TCS Amsterdam Marathon, Amsterdam 

HALVE MARATHON 

2831 Mirije Oplaat 2:06:21  

3216 Ilze Broeks 2:09:06  

11-10-2015   27e Kleine Haar Loop, Kring van Dorth 

10 Km 

2 Michel van der Heide 38:49:00  

41 John Norda 47:12:00  

57 Theo Koster 49:49:00  

93 Henk Dijkhuis 55:20:00  

    

11-10-2015   DLL Marathon Eindhoven, Eindhoven 

MARATHON 

59 Esther van Wijnen 5:13:13  



 

 

Leuke loopjes 

StNr Naam Netto tijd 

20 km 

2460 Michel van der Heide 1:18:04 

2028 Peter Scheeren 1:34:10 

2990 Joost Meijers 1:35:36 

2457 Remco Geerdink 1:37:19 

2934 Peter Tetteroo 1:46:34 

2473 Annemarie Kelder 1:57:34 

10 km 

503 Theo Kosters 49:32:00 

927 Mariska Ensink 56:59:00 

728 Jos Kuijper 59:40:00 

171 Marianne Jansen 1:03:11 

60 Astrid Veldman 1:03:43 

58 Tonny Mengerink 1:06:12 

5.2 km 

5635 André Blumink 22:07 

5498 Linda Slaat 24:49:00 

5655 Meriam Burggraaff 31:18:00 

5256 Marielle Jimenez 33:14:00 

1 km 

4127 Dianthe Scherphof 4:14 

01-11-2015   1e TCC - Pingelloop,  

Haaksbergen  

11.2 KM 

14 Gerben Heimerink 49:51:00  

13 Remco Geerdink 55:00:00  

5.6 KM 

21 Tom Wouda 23:22  

23 Frank Wouda 23:32  

1.6 KM 

7 Roy Scholte van Mast 5:51  

1.0 KM 

 1 Dianthe Scherphof 2:24  

    

08-11-2015   Dinkelloop (TCC), Losser 

10 KM 

14 Michel Huisken 42:50:00  

31 Gerben Heimerink 48:17:00  

3 Michel vd Heide 39:21:00  

14 Remco Geerdink 50:30:00  

5 KM 

12 Saskia Kruse 27:36:00  

10 Sandra Oplaat 26:27:00  

29 Evelyne Bekke 33:19:00  

1.0 KM 

1 Dianthe Scherphof 5:04  

Diepehelloop, Nijverdal-Holten 

http://evenementen.uitslagen.nl/2015/diepehelholterbergloop/details.php?t=&s=2460
http://evenementen.uitslagen.nl/2015/diepehelholterbergloop/details.php?t=&s=2028
http://evenementen.uitslagen.nl/2015/diepehelholterbergloop/details.php?t=&s=2990
http://evenementen.uitslagen.nl/2015/diepehelholterbergloop/details.php?t=&s=2457
http://evenementen.uitslagen.nl/2015/diepehelholterbergloop/details.php?t=&s=2934
http://evenementen.uitslagen.nl/2015/diepehelholterbergloop/details.php?t=&s=2473
http://evenementen.uitslagen.nl/2015/diepehelholterbergloop/details.php?t=&s=503
http://evenementen.uitslagen.nl/2015/diepehelholterbergloop/details.php?t=&s=927
http://evenementen.uitslagen.nl/2015/diepehelholterbergloop/details.php?t=&s=728
http://evenementen.uitslagen.nl/2015/diepehelholterbergloop/details.php?t=&s=171
http://evenementen.uitslagen.nl/2015/diepehelholterbergloop/details.php?t=&s=60
http://evenementen.uitslagen.nl/2015/diepehelholterbergloop/details.php?t=&s=58
http://evenementen.uitslagen.nl/2015/diepehelholterbergloop/details.php?t=&s=5635
http://evenementen.uitslagen.nl/2015/diepehelholterbergloop/details.php?t=&s=5498
http://evenementen.uitslagen.nl/2015/diepehelholterbergloop/details.php?t=&s=5655
http://evenementen.uitslagen.nl/2015/diepehelholterbergloop/details.php?t=&s=5256
http://evenementen.uitslagen.nl/2015/diepehelholterbergloop/details.php?t=&s=4127


 

 

08-11-2015   Berenloop, West-Terschelling 

21.1 KM  

159 Cuno Wittrock 1:46:07  

07-11-2015   Kleintje Berenloop, West-Terschelling 

5 KM 

56 Wieger Wittrock 30:31:00  

10 Linde Wittrock 30:32:00  

14-11-2015   2e Lageveldloop, Wierden  

10 Km 

7 Theo Kosters 55:52:00  

6 Michel Huisken 44:09:00  

Leuke loopjes 

21 nov crossloop Rijssen  

10 km   

M40      9 Remco Geerdink 49,39 

M5011 Peter Scheeren 46,37 

14 Joost Meijers 48,05 

V          21 Evelyne Bekke    1,05,52 

M        40 Gerben Heimerink 22,33 

5 km   

M40      3 Michel vd Heide 18,51 

4 Rene Nijman 20,29 

V35     32 Meriam Burgraaff 31,02 

1,5 km   

2 Niek Nijman 5,27 

2 Dianthe Scherphof 6,25 

22 nov ATB run Haaksbergen  

22 Gerben Heimerink 1,30,22 



 

 



 

 

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 ma-

nier bezig te zijn. Dmv ondertekening van uw aanmelding, verleent u een mach-

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

we u aan bij de Atletiekunie.  De verenigingscontributie bedraagt per 2016: 

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 2004 t/m 
2008 

€ 32,53 Per kwartaal incl. bondskosten 
Zie www.avgoor.nl 

Junioren 1996 t/m 
2003 

€ 35,20 per kwartaal incl. bondskosten 
Zie www.avgoor.nl 

Senioren en veteranen 
  

Voor 
1996 

€ 97,50 per jaar incl. bondskosten 
 

Wedstrijdlicentie 
Junioren 
  

  € 14,00 per jaar 

Wedstrijdlicentie 
Senioren en veteranen 

  € 22,61 per jaar 

Inschrijving/ 
administratiekosten 

  €   9,50 eenmalig 



 

 



 

 

EK Atletiek Amsterdam  6-10 juli 2016 

 

De Europese Kampioenschappen Atletiek komen naar Amsterdam! Van 
dinsdag 6 tot en met zondag 10 juli 2016 gaan 1.300 atleten uit 50 landen op 
jacht naar medailles in 44 atletiekdisciplines. Het historische Olympisch Sta-
dion van Amsterdam vormt het strijdtoneel van dit unieke sportevenement 
dat voor de eerste maal in Nederland gehouden wordt. De kwalificaties van 
het speerwerpen en het discuswerpen vinden plaats op het Museumplein. 
Amsterdam 2016 staat garant voor een unieke beleving met “Athletics like 
never before”! 

Het programma en informatie over de kaartverkoop zijn te vinden op http://
www.amsterdam2016.org/nl/programma/  

Agenda  
 
Vrijdag 11 december Inspiratieavond, start voor 2016 met een gezonde actieve 
levensstijl. 
Woensdag 6 januari Nieuwjaarsborrel 
Maandag 11 januari Informatieavond, alles over sportvoeding, training en her-
stel. 
Zaterdag 7 maart 2016  Bovenbergcross Markelo 
Zondag 24 april 2016 Kastelenloop Diepenheim  
Zondag 29 mei 2016 Triathlon Markelo 



 

 

 Cafetaria de Kievit 

 
 
 
                                                                                                                                                                   

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



 

 

Voor de jeugd woensdag 16 december  
Voor de senioren woensdag 16 december,  
na de training is er een oudejaarsborrel. 

Laatste training  

Eerste training  

6 januari na de training 

Maandag 4 januari voor de jeugd 
Woensdag 6 januari voor senioren 

Een gezellig hapje en drankje 
 in de kantine op het nieuwe jaar.  

Kom allemaal!! 
Graag zelf  drank en evt. hapje meenemen. 



 

 

    
 
 

 Hier zou ook uw 
 advertentie 

   kunnen staan. 
    Hebt u interes-

se!!!!!! 
    En wilt u ons ook 

 sponseren 

           
Bel of E-mail naar 

 
Herman ten Hove 

                                                           
      hetenhove@caiway.nl                                                      
     06-53395224 
            info@avgoor.nl 
 

 
                                                             
 

 
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 bij binnenkomst in het clubgebouw  

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

mailto:info@avgoor.nl
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