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Uw kennispartner in bomen
Bomenwacht Nederland is een onafhankelijk adviesbureau,
gespecialiseerd in boom technische projecten.
U kunt bij ons terecht voor een objectief advies op het gebied van
boomveiligheid (VTA), verplantbaarheid, groeiplaatsverbetering of
duurzaam bomenbeheer.
Daarnaast ondersteunen wij u op het niveau van beleid en strategie en
verzorgen wij opleidingen en cursussen op het gebied van bomenbeheer
en -beleid.

Meer weten?
Kijk dan op onze website www.bomenwacht.nl of neem contact met ons op.
Wij zijn u graag van dienst.
Bomenwacht Nederland
Postbus 240
2900 AE Capelle aan den IJssel
T
E

(010) 264 65 55
info@bomenwacht.nl
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VAN DE VOORZITTER
“Bomenwacht Nederland” heeft ons dit jaar voor
het laatst gesponsord. We zijn dankbaar voor de
jarenlange sponsoring. Een nieuwe sponsor is
zeer welkom.

Onder het genot van een oliebol en
een drankje zijn jullie welkom op de
nieuwjaarsreceptie in het clubhuis op
maandag 6 januari 2020 vanaf 20:00
uur.

In het kader van “75 jaar Vrijheid” zal dit jaar het
bevrijdingsvuur in Wageningen weer opgehaald
worden.

Mocht de ijsbaan (on)verhoopt open zijn, dan
zoeken we een andere datum.

Voor AV Start wellicht ten overvloede, maar toch
wil ik de aandacht vestigen op: Veilig & Gezond
Sporten.
Bij AV Start moet iedereen zich welkom kunnen
voelen, ongeacht leeftijd, geslacht, religieuze
overtuiging, geaardheid, huidskleur of land
van herkomst. Laten we er samen voor zorgen
dat bij ons nooit sprake zal zijn van ongepaste
grappen, discriminerende opmerkingen,
pesten, intimidatie en misbruik. Spreek er over
met elkaar en spreek er elkaar, zonodig, op
aan. Met elkaar kunnen we er voor zorgen dat AV
Start gevrijwaard blijft van nare gebeurtenissen.

Wat gebeurde er het afgelopen jaar?
2019 was een normaal jaar. Dankzij de vele
ijverige vrijwilligers liepen de trainingen, de
wedstrijden en de beginnerscursus weer volgens
schema.
De trainingen werden, een uitzondering
daargelaten, over het algemeen goed bezocht.
Het wedstrijdprogramma is ook in 2019 goed
verlopen. In de “Bomenwacht Nederland”competitie hebben 83 senioren en 19
jeugdleden één of meer wedstrijden gelopen.
De Oliebollenloop op 31 december kan dat aantal
nog doen stijgen. Het aantal deelnemers aan de
wedstrijden bleef redelijk op peil.

Ik hoop dat iedereen weer voldoende inspiratie vindt om er een mooi en sportief jaar van te
maken.
Ik eindig met jullie allen Prettige Kerstdagen en
een Voorspoedig, Gezond en Goedlopend Nieuwjaar toe te wensen.

De beginnerscursus heeft gelukkig een aantal
nieuwe leden opgeleverd, maar ondanks dat is
het ledenaantal in 2019 licht teruggelopen naar
203 leden, waaronder 29 jeugdleden. Jammer
genoeg hebben o.a. blessures ertoe geleid, dat
lopers moesten afhaken.

John Iseger

Enkele trainers plus enkele andere Starters hebben ook dit jaar in groepjes een (herhalings-)
cursus Reanimatie en AED gevolgd. Ik zou alle
Starters willen vragen er voor te zorgen dat ze de
AED in ons clubhuis vlot weten te vinden, zodat
er in geval van nood geen onnodige vertraging
wordt opgelopen.
De vooruitzichten voor 2020 zien er goed uit.
Er staan weer mooie wedstrijden op het programma en hopelijk worden de trainingen goed
bezocht. In het voorjaar start ook weer een
beginnerscursus.
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Rabobank
Krimpenerwaard ondersteunt graag
lokale activiteiten.

VOLG ONS OOK OP

Rabobank Krimpenerwaard wil graag betrokken zijn bij de lokale gemeenschap.
Daarom gebruiken wij een deel van onze winst om verenigingen en stichtingen
in de Krimpenerwaard te ondersteunen met een bijdrage uit ons donatiefonds.
www.rabobankkrimpenerwaard.nl

Samen sterker
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: Kees van Buren
Rob Mul
Rinus van Meijeren
Ruud van den Dool
Arie Visser
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: Arjen Mulder
Jorne van den Dool
Piet van Oosterom
Rinus van Meijeren
Rob Mul (voorzitter)
Ruud van den Dool
Ton Nobel
Chris Bruinsma

E-mail
wedstrijdcommissie@avstart.nl

LEDENADMINISTRATIE
Contributie
De contributie wordt ieder jaar tijdens de
Algemene Ledenvergadering voor dat betreffende jaar vastgesteld.

Bij aanmelding voor 1 juli is voor het gehele
kalenderjaar contributie verschuldigd, bij
aanmelding vanaf 1 juli wordt 50% van de
jaarlijkse contributie gerekend. De contributie
wordt automatisch afgeschreven. Donateurs zijn
altijd het volledige bedrag verschuldigd.

Voor 2019/2020 gelden de volgende bedragen:
Junioren
€ 15,=
Senioren / Veteranen € 30,=
Donateurs
€ 7,=

Wij wijzen er op, dat men lid is van onze
vereniging nadat men zich heeft aangemeld.
Dit betekent dat opzeggen gemeld dient te
worden. Opzeggen kan middels het formulier
“opzegging lidmaatschap” dat op de website
www.avstart.nl kan worden gevonden.

Zo spoedig mogelijk na de Algemene Leden
vergadering zal de contributie van uw rekening
worden afgeschreven. U ontvangt circa 10 dagen
van te voren bericht via de mail.

Doorgeven van wijzigingen van contactgegevens
en/of woonadres dient te gebeuren per email
aan info@avstart.nl, of aan penningmeester@
avstart.nl

Nieuwe leden vullen bij aanmelding een
inschrijf/machtigingsformulier in. Dit formulier
kan via de website www.avstart.nl worden
ingevuld en verzonden. U kunt het formulier ook
uitprinten, invullen en inleveren kan ook bij
Rinus van Meijeren
Jan Ligthartstraat 101
2941 SC Lekkerkerk

Als u lid bent geworden van AVStart kunt u met
korting kopen bij onderstaand bedrijf.
‘t Groenehart Tuin en Parktechniek,
Benedenkerkseweg 42 a, Stolwijk
(10% korting op de aanschaf van een nieuwe machine)
website: http://www.groenehart-tuinenparktechniek.nl
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Trainen bij A.V. Start

TRAININGEN

Start biedt gedurende de week op vier avonden
de mogelijkheid om te trainen.
Op maandag wordt er snelheids- c.q. intervaltraining met maandelijks een heuveltraining
gegeven onder leiding van Ab Buitendijk, John
Iseger en Marylin Bruinsma Labelle. Deze training
is bedoeld voor alle niveaus. De training begint
om 19.30 uur en vertrekt vanaf de ijsbaan.
Dinsdag is er ook snelheids- en
intervaltraining met regelmatig een
heuveltraining onder leiding van Arie Visser.
Ook deze avond is voor alle niveaus en de training begint om 19.00 uur. Vertrek vanaf de ijsbaan.
Op woensdag gaan Martin Dijkstra, Marylin
Labelle en Fred Noorlander om 19.00 uur vanaf
de ijsbaan de polder in voor een duurloop.
Er wordt gelopen in verschillende niveaugroepen
maar je moet toch wel minimaal een uur kunnen
lopen.
Donderdag is de topdag wat betreft de
activiteiten. Om 19.00 uur is het behoorlijk druk
bij de ijsbaan.
Allereerst zijn er de jeugdgroepen onder leiding
van Hans van Wurmond , Marleen Vermeij en
Fieja Jansen. Hier wordt op een speelse manier
getraind met, momenteel, kinderen van zes tot
en met zeventien jaar.
Daarnaast is er de groep van Arjan Verhoeff en
Rinus van Meijeren. Deze groep is ontstaan uit de
beginnerscursussen en het doel is de conditie uit
te bouwen zodat men na verloop van tijd een uur
of 10 km kan lopen.
Eenmaal per jaar is er ook nog een drie maanden
durende beginnerscursus die van maart t/m juni
op de donderdagavond door Rob Mul gegeven
wordt.
Naast deze doordeweekse trainingen is er op
zondag nog een officieuze training. Hier is formeel geen trainer aanwezig. Meestal is wel een
van de trainers aanwezig en die nemen vaak het
voortouw voor wat betreft de route en de afstand. Vertrek is om half tien vanaf de Hooiberg
in de Loet. Er wordt meestal tussen de zestig en
negentig minuten gelopen. Het tempo ligt tussen
de 5:45 en de 6:15 minuut per kilometer. Als er
zijn die sneller willen dan splitst de groep.
Vanaf Januari is er ook altijd een groep die de
Zondagse duurloop uitbouwt naar een lange
duurloop (25km en langer) met het oog op de
marathon van Rotterdam.

Het ontstaan van START
Het zal in 1983 geweest zijn dat Piet v.d. Velden,
Hans Gouwens en Kees van Buren het plan
opvatten om gezamenlijk te gaan hardlopen in
de Krimpenerwaard. Gedrieën hadden ze reeds
ervaring bij een aantal atletiekverenigingen in de
regio. Al gauw hadden zij een groep van 20 lopers
verzameld die op de woensdagavond vanaf Het
Gebouw in Lekkerkerk vertrokken. Gekozen werd
voor de naam hardloopgroep Start

Samen Trainen Als Recreatie Team
Het aantal deelnemers groeide gestaag en eind
1990 besloten we de groep een officiële
status te geven, waarna in het voorjaar van 1991
Atletiek-vereniging Start werd opgericht. We
noemden ons Atletiekvereniging om ruimte open
te houden in de toekomst andere takken van de
atletiek te gaan beoefenen dan alleen duurlopen.
Wil je gaan hardlopen maar weet je niet waar je
moet beginnen? Kom dan gerust eens kijken op
een van onze trainingsavonden, je bent altijd van
harte welkom.
Alle trainingen zijn zodanig samengesteld dat
lopers van elk niveau aan hun trekken komen
en worden vooraf gegaan door een gezamenlijke
warming -up en cooling -down.
Je vindt ons in het park Weijdehoeck, gelegen op
de hoek van de Weidelaan en de Randweg in
Lekkerkerk. (ijs- en skeelerbaan)
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TRAININGEN (VERVOLG)
Onze trainingsdagen en tijden zijn:
Maandag

19:30 uur

Clubhuis, intervaltraining alle niveaus

Dinsdag

19:00 uur

Clubhuis, intervaltraining alle niveaus

Woensdag

19:00 uur

Clubhuis, duurloop, enige loopervaring vereist,
minimaal 1 uur aan één stuk kunnen hardlopen
(training in groepen naar niveau)

Donderdag

19:00 uur

Clubhuis, jeugdtraining vanaf 15 jaar.

Donderdag

19:15 uur

Clubhuis, jeugdtraining vanaf 10 jaar.
Eventueel vanaf 6 jaar na overleg.

Donderdag

19:00 uur

Clubhuis, groep 5:45 / 6:15 per km
en een groep die wat rustiger loopt

Donderdag

19:00 uur

Clubhuis, beginnerscursus (Maart t/m Juni)

Zondag

09:30 uur

Loetbos, Hooiberg duurloop 10 - 15 km
Niveau: 10 km binnen het uur kunnen lopen,
geen trainer aanwezig!

Trainers

Arie Visser
Ab Buitendijk
John Iseger
Marylin Bruinsma Labelle
Martin Dijkstra
Fred Noorlander

Beginnersgroep

Jeugdtrainers

Hans van Wurmond
Marleen Vermeij
Fieja Jansen

Begeleiders donderdag groepen
Arjan Verhoeff
Rinus van Meijeren

Rob Mul

Digitale clubbladen “Startsein”
Met ingang van 2013 is het clubblad vervangen door een Nieuwsbrief per e-mail en
één of tweemaal per jaar een clubblad.
Algemeen E-mailadres voor aanleveren van kopij clubblad: clubbladredactie@avstart.nl.
De redactie en de uitvoering worden verzorgd door: Bouke den Ouden
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J E U G DT R A I N I N G
Sinds de zomer is geven Marleen en ik samen de jeugdtraining op donderdagavond.
De groep werd te groot, waardoor het niet
meer alleen te doen was.
De groep bestaat nu uit 17 kinderen
variërend in leeftijd van 9 tot 15 jaar. De
laatste weken hebben we weer een aantal
nieuwe leden erbij gekregen,
waardoor de groep nog steeds groeit. Het
is een leuke en vooral enthousiaste groep.
Ze kunnen het goed met elkaar vinden en
gaan graag de strijd met elkaar aan. Gezien
het leeftijdsverschil passen we de trainingen zo aan dat het voor iedereen leuk en
uitdagend is en dat uiteindelijk iedereen
zelfverzekerd kan ‘schitteren’ bij de wedstrijden. En als de kinderen na afloop van
de training met rode wangen en een lach
op het gezicht naar huis gaan is het wat ons
betreft een geslaagde avond!
Door het jaar heen worden er verschillende
wedstrijdjes en activiteiten georganiseerd.
In oktober stond de Pompoenen bootcamp op het programma. Met wat kaarsjes,
pompoenen en warme chocomelk werd
het erg leuke avond. Eind november staat
de Sinterklaasloop op het programma, we
hopen dat ook dan de opkomst weer hoog
is.
In het voorjaar zouden Marleen en ik graag
een keer een koppelloop organiseren. De
bedoeling is dan om een kind te koppelen
aan een volwassenen dan samen zorgen
voor een mooie tijd voor de kinderen.
Groetjes,
Marleen en Fieja
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Altijd bij
Expert
Beste Service
Persoonlijk Advies
Vertrouwd
Dichtbij

Expert Mudde
Kerkweg 16, Lekkerkerk
(0180) 661380
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V E R S L A G VA N D E W A N D E LM A R AT H O N
Wauw, weer een nieuwe ervaring!
De wandelmarathon Krimpenerwaard! Uiteindelijk
48km gewandeld in 10 uur!
Vanmorgen om 6u opgestaan, ontbeten en boterhammetjes gesmeerd en om 6:45u in donker op de
fiets naar de hooiberg in de Loet.
Daar stond Ad Scheer klaar met koffie en thee, heerlijk, bedankt! Inmiddels druppelden er wat mensen
bij en om 7:30 gingen we van start.
Het regende inmiddels, zoals verwacht en dat heeft
het 90% van de tijd gedaan, maar dat was voorspeld.
De halve en hele marathonlopers startten tegelijk en
de eerste 12km was dezelfde route, tot het Schapenschuurtje in Berkenwoude waar we naar toilet
konden en konden genieten van koffie of thee met
een lekker stukje appeltaart.
Net daarvoor was ik met Chris, Marilyn, Fieja en nog
2 lopers verkeerd afgeslagen waardoor we zo’n 2 km
extra hebben gelopen.
Na de koffie splitsten de routes en ben ik met Rob
verder gelopen, de andere hele marathonlopers
waren al eerder vertrokken.
Wat een prachtige paden, véél onverharde graspaden
door de Krimpenerwaard waarvan ik het bestaan
niet wist.

Blij dat ik met Rob liep, die de route zelf had gemaakt, want mijn papieren route beschrijving was na
een paar km al compleet verregend en onleesbaar.
Via Berkenwoude, Achterbroek, Haastrecht, Gouda
Goverwelle, Stolwijk en Berkenwoude weer terug
naar de Hooiberg in de Loet.
Uiteindelijk dus iets meer dan 42km gelopen: 48km
in 10 uur want om 17:30u belandden we weer in de
Loet. Compleet verregend, pijnlijke heupen en zere
voeten die heerlijk hebben gesopt in mijn blijkbaar
niet waterdichte schoenen (was een testje, nieuwe
wandelschoenen nodig dus!).
In het restaurant mijn oorkonde in ontvangst genomen en naar huis gefietst.
Dat ging nog best redelijk maar eenmaal afgestapt
thuis kon ik amper lopen van de spierpijn en een
stuk of 6 blaren.
De trap is wederom een grote uitdaging, dus ben
benieuwd of ik morgen überhaupt uit mijn bed kan
komen... Maar, zéér voldaan en een prachtige ervaring rijker, zelfs met dit weer! Dus ... de laatste zondag
van september 2020 maar vast in mijn agenda gezet,
hopelijk dan wat minder.
Groetjes Agnita Rolleman

De Dekker Groep

Nederland:
IJsseldijk West 66, Postbus 3031
NL 2935 ZG Ouderkerk a/d IJssel

- Nationaal en internationaal tanktransport
- Op- en overslag van plantaardige oliën en vetten in
rvs tanks met een totale opslagcapaciteit van 20.000 cbm
- Voor verpakte goederen 7.000 m² opslagruimte in 3 hallen
- Afvullijn voor afvullen van verpakkingen van 40 tot 1.000 kg
- 5 dedicated smeltlijnen voor cacaoproducten
- In- en uitwendige reiniging van bedrijfswagens
Dekker is partner in de joint ventures: www.h-t-s.pl | www.maastank.nl | www.maasreﬁnery.eu
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Dekker Transport
T. +31 (0)180-898525 F. +31 (0)180-898526
Dekker Tankopslag
T. +31 (0)180-898550 F. +31 (0)180-898551
België:
Vosmeer 8
B 9200 Dendermonde
Dekker Transport
T. +32 (0)52-200411 F. +32 (0)52-200441
www.dekkergroep.com
info@dekkergroep.com

W AT I S Z W A A R D E R
Een marathon of een vierdaagse?

Los van elkaar (en soms samen) trainden we met
gemak afstanden van 15, 25 of 30 km. Ik zelf trainde
elk weekend twee keer. Achteraf had ik het best
met 1 keer trainen kunnen redden. Als je bedenkt
dat ik voor een marathon soms wel 5 keer per week
trainde, is dit een groot verschil. De trainingstijd voor
een vierdaagse is daarentegen wel langer.Voor 30 km
ben je al gauw 6 uur onderweg.

Tot 2 jaar geleden, wist ik hier het antwoord niet op,
want ik had nog nooit een vierdaagse gelopen. Ik had
wel al diverse marathons gedaan. Echter, dat is maar
1 dag. De vierdaagse zijn er vier. 4x40 wel te verstaan.
Hoe train ik voor een marathon.
Toen ik in 1992 lid werd bij AV Start kon ik redelijk
hardlopen, maar ik zat nog niet op marathon niveau.
Als je een goede tijd op een marathon wilt neerzetten, moet je behoorlijk wat kilometers in de
benen krijgen. Mijn ervaring is 3, 4, soms wel 5 keer
in de week korte en lange duurlopen.

De week van de vierdaagse was een behoorlijk
warme. Dinsdag begonnen we met 26 graden. Op
vrijdag tikte de thermometer zelfs de 30 aan. Dat
was wel heet.We dronken flink wat liters water en
koelden ons onder de sproeiers.
Uiteindelijk reikten het aantal kilometers elke dag
ver boven de 40. Omdat we ook van en naar de
trein liepen. Ondanks wat blaren (niet bij mij, maar bij
Miranda) ging het goed. Het eerste vierdaagse kruisje
was binnen.
Inmiddels hebben we de vierdaagse 2 keer uit gelopen. En misschien komt er nog een derde bij.

In 1994 liep ik mijn eerste marathon in Etten-Leur.
Gebaseerd op de trainingen en wedstrijden die ik
had gelopen, was mijn doel deze binnen de 3.30 uur
te volbrengen. Die tijd kwam uit. Ik liep 3.15 uur en
was dik tevreden.
En dan nu de vierdaagse.
Mijn dochter, Miranda, woont in Arnhem. Omdat dit
zo dicht bij Nijmegen is, hadden we het al eens over
de vierdaagse gehad. In 2016 schreven we ons voor
het eerst in. Helaas werden we uitgeloot.
In 2018 werden we wel ingeloot. Ik was inmiddels 70
en hoefde daardoor maar 30 km te lopen. Miranda
moest voor een kruisje 40 km lopen. De keuze was
snel gemaakt. Het werd 40km.

Maar wat is nu zwaarder?
Mijn mening is dat, mits je er goed voor traint, het
een niet zwaarder is dan het andere. In beide gevallen
moet je wel kilometers maken.Veel kilometers.
Het grote verschil: de marathon is 1 dag 42 km en de
vierdaagse 4 keer 40.
Met een vierdaagse ben je simpelweg veel langer
bezig.
Door Rinus van Meijeren
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verzekeren
bankieren

Financiële
dienstverleners
in de buurt

hypotheken

www.onderlingen.nl
Lekkerkerk

Schoonhoven

Benschop

Raadhuisplein 2
2941 BR Lekkerkerk
0180 - 66 16 44

Doelenplein 11
2871 CV Schoonhoven
0182 - 38 69 99

Dorp 201-B
3405 BD Benschop
0348 - 45 13 39
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V E R L I C H T E W E I J D E H O EC K
Na een langdurige inspanning is de verlichting gerealiseerd.
Na het initiatief van Rob Mul en Mels van der Ruit is
het met hulp van velen toch gelukt.
Na bespreking van het plan met de SVN is gezamenlijk een fors traject met de nodige hobbels doorlopen.
Door Sponsoren te werven voor de Lichtmasten en
Subsidie aan te vragen en te verkrijgen bij de
Groenalliantie Midden Holland/ Staatsbosbeheer is
het plan financieel mogelijk gemaakt.
De gemeente heeft zich ingezet voor het verkrijgen
van de gewenste vergunning.
Hierna kon begonnen worden met de noodzakelijke
werkzaamheden. De 25 lichtmasten zijn inmiddels
geplaatst.
Sinds 22 maart is de verlichting langs de paden van
park “De Weijdehoeck” aan van zonsondergang tot
half elf.
John Iseger
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W A N D E L M A R AT H O N 201 9
Voor de 19 de keer organiseerde AV Start de
jaarlijkse wandeling op 29 september 2019.
Altijd een unieke happening en vaak met heel goed
wandelweer.
Maar deze editie met wederom een fantastisch
parcours uitgezet door onze expert Rob Mul met
echtgenote.
De inschrijving was mede door de regen en wind
niet van een groot gehalte .
Vorige editie nog 135 wandelaars op de halve en hele
wandel marathon nu slechts 35 .
Maar wij lieten ons niet kennen en gingen onder
het genot van een koppie koffie en thee met koek
beschikbaar gesteld door Amicitia van start om 07.30
uur .
Een beetje miezel regen en wat wind deerde ons
niet we gingen er met z,n alle een geweldige dag van
maken.

Al met al bleek in Haasstrecht dat wij de 30 en
50 plussers een afslagje gemist hadden dus ik als ?
plusser ook want ik vaarde blind op die gasten.
In Haastrecht stonden in het dorp een aantal vrijwilligers Ingrid,Corrie en Lenie met een appel, drinken
en een geweldige jel om ons verder te schreeuwen
naar de finish.

Na ongeveer 12 km een koffie stop met appeltaart
en toen we het gezellige onderkomen in Berkenwoude verlieten was het zowaar droog.
Met de wind mee was het goed te doen we bleven
met z,n vieren aan kop wandelen 2 dertig plussers
schat ik 1vijftig plusser en ikzelf ? plusser.
Met goede moed via een inmiddels behoorlijk toegetakelde route beschrijving richting Haastrecht door
vele hekken richting een geheimzinnige boerderij.
Die wij helaas door de omstandigheden miste
waarschijnlijk maar wel zeker door de 30 plussers en
de 50 plusser die mij in een eerder stadium zeiden
wij brengen jouw
wel naar de loet tenslotte ben jij niet de jongste
meer.

Na de start om 07.30 uur kwamen om omstreeks
17.00 uur bezopen maar uitermate voldaan met z.n
vieren aan bij de cafe de loet waar wij werden verzocht om een handdoekje
onder onze kont te leggen u begrijpt wel wij hadden
geen luiers om dus het was een behoorlijk nat zaakje.
Na een oorkonde en een bedankje aan de vrijwilligers en natuurlijk aan onze Rob voor de wederom
geweldige route gingen wij huiswaarts
met een bijzonder en vooral de ? plusser met een
onbeschrijfelijk gevoel ik toch mooi die 30 plussers
en die 50 plusser de juiste weg wijzen na ruim 47 ,5
km.
Iedereen die wel en niet meegelopen hebben tot de
volgende editie en bedenk wel er is na regen en wind
altijd zonneschijn volgens de ? plussers.

Onderweg nog wat besproken over de route die
voor mij zo,n 5,5 km langer duurde maar gelukkig
ook voor die 30 en 50 plussers.
In de stromende regen met windkracht 8 kwamen
wij zeiknat en met waterschoenen dankzij een ?
plusser bij de loet aan .
U begrijpt wel de laatste 10 km heb ik ? plusser de
route geheel volgens de beschrijving gelopen en de
2 dertig en de 1 vijftig volgende mij zo trouw als een
hond in dit hondenweer.

Ab Buitendijk de ? plusser
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 woningbouw
 utiliteitsbouw
 stadsvernieuwing
 projectontwikkeling
 vastgoedbeheer

Bouwers in kwaliteit !
Vanaf de oprichting in 1970 is het leveren van kwaliteit de rode draad
geweest die Martens gemaakt heeft tot wat het nu is;
een in alle opzichten goed geoutilleerde en moderne onderneming.
De altijd aanwezige ambitie om kwaliteit te leveren en te voldoen aan de
wensen van de klant, samen met de ISO 9001-2008 certificering,
zijn het solide fundament van waaruit gewerkt wordt.
De mensen van Martens beschikken over veel kennis, zijn flexibel en zien
vakmanschap en het leveren van kwaliteit als een persoonlijke voldoening.
Mede daardoor kan Martens elke opdracht in zijn sector aan.

Jan Tomstraat 6 - Lekkerkerk - Telefoon: (0180) 66 17 66
E-mail: aannemingsbedrijf@martens-bouw.nl - Website: www.martens-bouw.nl

Slapen, een uitstekende training!
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BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID
…..…Het moet er een keer van komen : een
stakende Sinterklaas die duidelijk stelling neemt
tegen het ‘Pieten gezever’. Iedereen staakt, dus
waarom de Goedheiligman niet. De Sint mee hobbelend naar het Binnenhof op de trekker van boer
Siebolt uut Vriezenveen, zijn staf vervaarlijk rondzwaaiend en met een groot spandoek voorop de
stikstof uitstotende diesel van de boer. De boeren
en Sinterklaas, een unieke combinatie. Naar verluidt
gaan de boeren met een petitie langs de deuren : ‘De
Boer dat is de keerl’ van de Achterhoekse formatie
Normaal moet op 1 in de Top 2000. Er zijn intussen
de nodige ‘stikstoftwijfels’.Waarom is het nu opeens
zo’ n hot item ? Ik kan mij herinneren dat als we met
de racefiets onze trainingskilometers maakten door
de Vlist en omgeving metershoge gierstralen de lucht
in werden geslingerd. Nu wordt de mest door de
boeren geïnjecteerd en verdwijnt het net onder het
landoppervlak en niet in de lucht. Daarnaast wordt
er gesjoemeld met de cijfers. Het RIVM meet de
uitstoot van het vliegverkeer alleen boven Schiphol,
er zijn nog 5 luchthavens in Nederland. Maar intussen
kunnen Sint en Roetveeg Piet hun “lol” niet op. Links
en rechts wordt in dit land gestaakt. Ze slaan van
verbazing de handen ineen. Niet alleen de boeren die
staken, ook de politie en het verplegend personeel.
Docenten en bouwvakkers volgen. Boeren dreigen
de voedselvoorziening rond de kerst plat te leggen.
Frankrijk staat sinds mensenheugenis bekend als de
‘proteststaat’ van Europa. Daar gaan de burgers de
straat op wanneer de fruitige Francois Martenet
uit de Bourgogne 2 eurocent duurder wordt. En de
‘boulangeriers’ leggen het werk neer als de overheid besluit dat door de ‘meeluitstoot’ de productie
van de baguette gehalveerd moet worden. Maar
Nederland is bezig aan een stakingsinhaalslag met
de Fransen. De Sint vroeg zich vorige week vrijdag
af waarom het zo druk was op straat. Het betrof
Black Friday, inmiddels omgedoopt tot ‘Roetveeg
Vrijdag’.Volgend jaar mag ‘Zwarte Cross’ ook niet
meer, dat wordt ‘Roetveeg Cross’, ‘bemanning wordt
‘bemensing’ (welke waanzinnige bedenkt dit !) en
vanwege de anorexia patiënten verandert ‘Magere
Yoghurt’ in ‘extra vloeibare yoghurt’.
Overigens over (zwarte) cross gesproken. Aflevering 2019 Reeuwijk Cross kan de boeken in als
gedenkwaardig, bijzonder en uitgesproken vochtig.
Hebben we eindelijk weer eens te maken met een
kletsnatte herfst, de grondwaterstanden kunnen
naar een verantwoord peil en de watervoorraden
worden bijgewerkt. Zelf ben ik al mijn hele leven
bezig met een verantwoord watergebruik. Mensen
realiseren zich niet hoe kostbaar (drink)water is en
verspillen wat af. Er wordt hier op Ammerstol geen
druppel teveel gebruikt. Mensen op het sympathieke
Lekdorp gaan al sinds mensenheugenis met een blok
groene zeep naar de zwemsteiger, smeren de boel
in, springen in de rivier en drogen zich af.Tijdens de

Reeuwijk Cross is er gelukkig sprake van ouderwets
wateroverlast. Het parcours is veranderd in een
waterballet. Regengordijnen loodrecht naar beneden,
‘November Rain’ als kunst. Noodweer dagenlang.
Pro Rail zou zijn handen vol hebben en door de
onmenselijke werkdruk die noodweer met zich
meebrengt onmiddellijk oproepen tot
burgerlijke ongehoorzaamheid. Of op zijn minst een
staking ingelasten. Herfstbladeren in ‘full speed of
colours’ markeren de adembenemende Reeuwijkse
Hout.Van een zomerdepressie is allang geen sprake
meer. Overzomeren ? Het is nu herfst en goed ook.
Regenwater sprietst in sproeistralen vanonder de
spike punten. Zachte bos – en graspaden doen de
rest. Het strand aan de Surfplas is het enige stukje
traject waar de dappere crossloper/loopster kan
herstellen, ‘verhard’ door het intense hemelwater.
Wanneer ik over de eindstreep kom zien de benen
eruit alsof er urenlang door een mijnschacht is
afgelegd. Daar weten we in Reeuwijk vaak wel een
oplossing voor. Een duik tot aan de middel volstaat.
Zelfs in november is de temperatuur van de Surfplas
aangenaam. Ik overweeg een algehele staking van de
Reeuwijk Cross wanneer we volgend jaar weer te
maken hebben met een veel te droge herfst. Regen
graag, veel regen zoals aflevering 2019 !
………Wie er aan het eind van dit jaar nog meer
in staking gaan ? Of op zijn minst gaan oproepen tot
burgerlijke ongehoorzaamheid ? Ik verwacht Dusan
Tadic, als de VAR wederom besluit tot een beslissing
in Ajax’ nadeel. Prins Andrew, wanneer de Me Too
beweging overgaat tot vervolging. Het Nederlands
damesvoetbalelftal als zij niet uitgeroepen worden
tot ‘sportploeg van het jaar’. ‘Donkere voetballers’
als zij vanaf de tribune wederom door hersenloze
“voetbalfans” worden gediscrimineerd. Erica Terpstra,
als de NPO besluit dat er geen vervolg komt op een
nieuwe serie ‘Erica op reis’. Naar verluidt wil de oude
politica graag een ‘Kaapse Buffeltrip door Centraal
Afrika’, ‘Kalifaat klunen in Noord Koerdistan’ en op
‘Zwemsafari op de rug van een meerval langs cultureel hoogstaand Ammerstol en omstreken’. Maar
dat staat dus allemaal op losse schroeven.Verder
zou ik het een prettige gedachte vinden als rond de
kerst alle slagers, jagers, vleesverwerkende fabrieken
en slachthuizen in volledige staking gaan. Dat een
week voor de kerst geen dier meer wordt geslacht.
Dat de messen worden neergelegd. Dat een ieder
eindelijk begrijpt dat er wel degelijk veel mis is.
Dat dierenleed echt een groot ding is. Gewoon de
kerstdagen hutspot zonder spek of boerenkool met
een vleugje Italiaanse kruiden. Burgers raken vervolgens geheel in ‘shock’ wanneer ze door deze staking geen vlees meer kunnen eten. Maar deze week
vertelde een (letsel)schadeadvocaat dat we binnenkort ook ‘shockschade’ kunnen verhalen. Hoe ver
gaat dat ? Dat dus de vleeseters die in shock raken
omdat de slagerijen noodgedwongen dicht blijven
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Ouderwets
lekker pannenkoeken eten!

IETS TE VIEREN?

Verjaardag, trouwdag of een ander
jubileum vieren? Wij verzorgen dit graag!
U ku nt bij ons ook
terecht voor
kinder- én grote
me nse nfees t jes!

Ons restaurant is 7 dagen per week geopend.
Geniet van een smaakvolle avond in de polder.
3-gangen diner vanaf € 36,50

Molenlaan 16 - Bergambacht
Telefoon (0182) 351 300

Molenlaan 14 - Bergambacht
Telefoon (0182) 303 100
www.arendshoeve.nl

www.pannenkoekenrestaurantonderdemolen.nl

Stel zelf uw drie
gangen menu samen

Partycentrum Amicitia in Lekkerkerk is
één van de mooiste en oudste feestlocaties in de Krimpenerwaard.

Van dinsdag t/m donderdag: € 17,50
Vrijdag & zaterdag: € 19,50

Door altijd te luisteren naar wat u wilt met
uw feest kunt u genieten van een onvergetelijk samenzijn. We ontvangen u
én uw gasten graag in één van onze 6
zalen. Pas als u tevreden bent, zijn wij
dat ook. Da’s in het bijzonder Amicitia!

Uitbreiding tot een vier gangen menu voor
maar € 4,50 extra. Kies dan een extra
voorgerecht of nagerecht van de kaart.
Kijk voor onze gerechten op huisjevandezeeuw.nl

Raadhuisplein 1 - Lekkerkerk
Telefoon (0180) 66 16 67
www.amicitia-lekkerkerk.nl
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Korte Achterweg 2 - Lekkerkerk
Telefoon (0180) 66 97 61
www.huisjevandezeeuw.nl

BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID
kunnen aantonen dat ze daar blijvende schade van
ondervinden. Of stel : ik zie een palletbrand op het
Scheveningse strand en raak daar zo van hoteldebotel dat ik mij terstond ziek meld bij mijn werkgever.
Functioneren is onmogelijk en de ARBO verbiedt mij
te werken.Vervolgens daag ik de hersen – en IQ loze
mede burgers voor het gerecht die zo nodig pallets
in de fik moeten steken. Mijn advocaat komt met
bewijzen dat ik daadwerkelijk voor de rest van mijn
leven in ‘shock’ zal zijn vanwege zoveel leed dat mij
is aangedaan. De rechter heeft het laatste oordeel,
maar reken maar dat ik met mijn jurist er alles aan
zal doen om deze kansloze pyromanen een poot
uit te draaien. Volgend jaar ga ik zelf ook in staking.
En gaan we over tot burgerlijke ongehoorzaamheid
wanneer de giflozingen in de Lek doorgaan. Het
Dordtse bedrijf Chemours (Dupont) blijkt al enige
jaren illegaal te lozen via afvalverwerkers.
Verontreinigd water komt vervolgens in de rivier
en in het riool. De provincie Zuid Holland wil indirecte lozingen op de Lek legaliseren. Maar het gaat
hier overduidelijk om overtreden van milieuregels.
Een catastrofe ! Inmiddels is er door bewoners van
Ammerstol een petitie gestart om de lozingen te
stoppen. Daarnaast worden alle pallets verzameld die
er maar voorradig zijn. Die worden tijdens de jaarwisseling op de Ammerse zwemsteiger opgestapeld.
De stapel bij Duindorp verbleekt bij de duizelingwekkende hoogte op Ammerstol. De brand erin !

Eventuele ‘shockschade’ nemen we voor lief. Ook
zullen de boeren op Ammerstol hun schone E10
tractoren ombouwen tot pruttelende stikstof uitbrakende diesels. En daar gaan we mee naar het Binnenhof. Daarbij een enorm spandoek : ‘Wie gif loost
in de Lek, gaat geheid op zijn bek !” Met de al eerder
genoemde oud zwemkampioen Erica Terpstra (ooit
startten we een fanclub) organiseer ik daarnaast een
protestzwemtocht naar het Binnenhof.Voor deze
gelegenheid trekt Erica nog 1 x haar zwempak aan
uit haar kampioensjaar 1964 plus daarbij behorend
korset. Inmiddels zijn we in onderhandeling met
Maarten van der Weiden en wereldverbeteraar en
‘plastic ruimer’ Boyan Slat. Zij zullen de protestgang
vergezellen. Boyan (ik mag zijn voornaam gebruiken)
stelde zelfs al voor om de ‘Ocean Clean Up’ te stallen midden op het Binnenhof, de 600 meter lange
zuigarmen voor deze gelegenheid om te bouwen tot
krachtige ‘bladblazers’ en zo het gehele centrum van
Den Haag omver te blazen. Maar inmiddels weten
we dat Den Haag streng is, hier zal geen vergunning
voor worden verleend.Wel zal Erica aan het eind van
de demonstratie de petitie met handtekeningen aan
minister van milieu(zaken) Cora van Nieuwenhuizen
overhandigen.Teken de petitie ! Onze beroemde
zwemsessies in de mooie en schone rivier de Lek
staan op de tocht……..!
Mooie Feestdagen en alle goeds voor 2020
Albert de Kluijver

AD Autobedrijf D. Spek
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IJsseldijk West 28
2935 AP Ouderkerk a/d IJssel
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T 0180 681350
E info@autobedrijfdspek.nl
I www.autobedrijfdspek.nl
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