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van de voorzitter
Ieder jaar gaf ik ook inzicht in de ledenaantallen. 
In de afgelopen 10 jaar is er een wisselend beeld. 
In 2010 hadden we 186 leden, waaronder 19
jeugdleden. Nu hebben we 196 leden waaronder 
29 jeugdleden. Het jaar 2016 vormde in dit
tijdvak een piek met 247 leden, waaronder 34 
jeugdleden.

Zoals ik in de afgelopen ALV gemeld heb, wil ik 
februari 2021 mijn voorzitterschap neerleggen. 
Na 10 jaar vind ik dat een ander het stokje moet 
overnemen. Terugkijkend op deze 10 jaar zie ik 
dat Start een bloeiende vereniging was en is.
Ik heb me deze tijd met veel plezier ingezet voor 
de vereniging. Je merkt wel dat een vereniging 
staat of valt met de vrijwilligers. We moeten dan 
ook blij zijn dat zovelen zich inzetten voor de 
training, de wedstrijden en de festiviteiten.
Op de oproep om je aan te melden als
kandidaat-voorzitter is tot mijn genoegen 
door één lid gereageerd. In de ALV zal met veel 
enthousiasme Dirk Schenk door het bestuur
worden voorgedragen als voorzitter.

Op 7 januari is er een wedstrijd als afsluiting van 
de beginnerscursus. Jammer genoeg dit jaar
alleen voor de cursisten. Wel zal de jeugd met 
een onderlinge wedstrijd meedoen.
Rob Mul geeft in dit nummer van Startsein de 
nodige informatie. 

Toch is er ook positief nieuws. AV Start heeft  
in november een elektronisch tijdregistratie-
systeem aangeschaft. Dit systeem is bij al onze 
wedstrijden te gebruiken. Arjen Mulder geeft in 
dit nummer van Startsein uitgebreide informatie.

Ik eindig met jullie allen Prettige Kerstdagen en 
een voorspoedig, gezond en “looprijk” nieuw jaar 
toe te wensen. 

John Iseger

ik had enthousiast opgeschreven:.

Onder het genot van  een oliebol en een drankje 
zijn jullie welkom op de nieuwjaarsreceptie in 
het clubhuis na de slotwedstrijd van de
beginnerscursus.

Maar na de persconferentie van 8 december is 
duidelijk dat dit helaas geen doorgang kan
vinden.

Dit jaar ziet mijn tekst er heel anders uit dan de 
afgelopen 9 jaar.  Het jaar 2020 is namelijk wel 
heel bijzonder. In de historie van AV Start is het 
niet eerder voorgekomen dat er niet in
teamverband  gesport kon worden.
Uiteraard hebben we ons aan de officiële
Corona-maatregelen gehouden. Dit betekende 
dat we op 15 maart besloten alle activiteiten 
in verenigingsverband af te gelasten. Gelukkig 
waren er van 11 mei tot november mogelijkheden 
om in aangepaste vorm te trainen, maar nu geldt 
dat alleen voor de jeugd. Met veel improvisatie-
vermogen is de beginnerscursus in etappes door 
kunnen gaan. Soms zelfs met één trainer per 
twee lopers. 
Het jaar 2020 zal als Corona-jaar in de annalen 
worden bijgeschreven.

In 2020 heeft Fred Noorlander aangegeven de 
wedstrijdcompetitie te willen sponsoren. Deze 
heet nu “Fietswereld Noorlander-competitie”. 
Er zijn dit jaar maar vier wedstrijden gehouden, 
zodat we geen officiële winnaars van de
“Fietswereld Noorlander-competitie” hebben. 
Het bestuur heeft besloten iedereen die één of 
meer wedstrijden heeft gelopen voor de
jaarwisseling een aardigheidje te overhandigen. 
Al is overhandigen in deze tijd eigenlijk niet het 
juiste woord......

Een vrijwilligersactiviteit heeft ook niet plaat-
gevonden. Daarom heeft het bestuur besloten 
ook al onze vrijwilligers voor de kerst een
presentje aan te bieden.
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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. 

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.

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

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

Contributie
De contributie wordt ieder jaar tijdens de 
Algemene Ledenvergadering voor dat betref-
fende jaar vastgesteld.

Voor 2020/2021 gelden de volgende bedragen:
 Junioren  € 15,=
 Senioren / Veteranen € 30,=
 
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.

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

Ledenadministratie

Clubblad van Atletiekvereniging Start Lekkerkerk
Opgericht 1991, KvK handelsreg.nr. 40465636
Bestuur samenstelling:
Voorzitter   : John Iseger
      Weidebloemstraat 33 
     2825 AE BERKENWOUDE
        Tel : 0182-769095
E-mail  : voorzitter@avstart.nl
Secretaris   : Marjo van der Horst
E-mail  : info@avstart.nl
Penningmeester   : Fred Spruit
E-mail  : penningmeester@avstart.nl
Alg. bestuursleden : Rinus van Meijeren
   : Cornelis Verboom
Redactie Startsein : Bouke den Ouden
E-mail  : clubbladredactie@avstart.nl
Website  : www.avstart.nl
Websitebeheer  : webmaster@avstart.nl
     Bouke den Ouden

Correspondentieadres : Jan Ligthartstraat 101 
     2941 SC LEKKERKERK
 

Ereleden    : Kees van Buren
      Rob Mul 
      Rinus van Meijeren
      Ruud van den Dool
      Arie Visser
 

Wedstrijdcommissie     : Arjen Mulder
      Piet van Oosterom
            Rinus van Meijeren
            Rob Mul (voorzitter)
            Ruud van den Dool
            Ton Nobel
                                          Chris Bruinsma
       Alex van Wijk
E-mail
wedstrijdcommissie@avstart.nl

aLgemene gegevens
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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)

trainen bij a.V. Start

Start biedt gedurende de week op vier avonden 
de mogelijkheid om te trainen.
Op maandag wordt er snelheids- c.q. interval-
training met maandelijks een heuveltraining 
gegeven onder leiding van Ab Buitendijk en John 
Iseger. 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 train-
ing begint om 19.00 uur. Vertrek vanaf de ijsbaan.  
Op woensdag gaan Martin Dijkstra,
Marylin Bruinsma 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 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 Marylin Brunsma 
Labelle, Chris Bruinsma en Rob Mul gegeven 
wordt.
Naast deze doordeweekse trainingen is er op 
zondag nog een officieuze training. Hier is for-
meel geen trainer aanwezig. Meestal is wel een 
van de trainers aanwezig en die nemen vaak het 
voortouw voor wat betreft de route en de af-
stand. 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.

trainingen
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Jeugdtrainers Marleen Vermeij
 Fieja Jansen

Begeleiders donderdag groepen
 Arjan Verhoeff
 Rinus van Meijeren

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

Beginnersgroep Rob Mul

Onze trainingsdagen en tijden zijn:

Maandag 19:30 uur

dinsdag 19:00 uur

Woensdag 19:00 uur

donderdag 19:15 uur

donderdag 20:00 uur

donderdag 19:00 uur

 
donderdag 19:00 uur

Zondag 09:30 uur

Clubhuis, intervaltraining alle niveaus 

Clubhuis, intervaltraining alle niveaus

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

Clubhuis, jeugdtraining vanaf 6 jaar. 

Clubhuis, jeugdtraining vanaf 12 jaar.

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

Clubhuis, beginnerscursus (Maart t/m Juni)

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

trainingen (vervoLg)

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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Tijdens een ontmoeting tussen Ab Buitendijk en 
Ben Beth vertelde Ab dat hij van plan was om in 
2020 zijn vijftigste marathon te lopen, en dat hij 
op zoek was naar een beetje leuke en alternatieve 
marathon.Dat heeft Ben in zijn oren geknoopt, 
hij heeft een aantal oudgedienden benadert die 
allen enthousiast reageerden en hun medewerking 
toezegden om e.e.a. te realiseren.
Dit evenement “de Verrassingsmarathon” heeft op 
zondag 13 september plaatsgevonden.
De eindtijd van Ab op deze “Fun” marathon; 4 uur 
16 minuten en 17 seconden.

Verrassingsmarathon

Ik mocht deelgenoot zijn bij de 50e marathon van Ab.
Waar had hij zin in, maar wat wil je met een
hardlopers passie.
Om halftien waren alle genodigden bij Ab thuis
aanwezig en na een heerlijk bakkie koffie met koek 
werd Ab naar de startstreep geroepen.
Trillend van emotie stond hij op het startschot te 
wachten en exact 10 uur werd hij onder begeleiding 
van fietsers weggeschoten.
Ging er als een speer vandoor, misschien niet meer 
wetende dat een marathon 42 km en 195 meter is.
Onderweg werd hij op bepaalde punten
ondersteund door andere fanaten.
Ik was er ook zo een en mocht meelopen na
plusminus 37 km.
Was daar blij mee , daar ik dacht dat het wel een 
slakkengangetje zou zijn geworden en ik het wel bij 
zou kunnen houden.

Dit bleek weer een optimistische gedachte van mij 
te zijn. Nog nooit iemand zo tempo te zien hebben 
lopen als Ab. Potverdorrie, waar haalde hij het van-
daan. Nu snap ik hetwel.
Hij rook de stal, waar alle genodigden zich verzameld 
hadden om hem juichend te onthalen en dat ge-
beurde ook.
Met een smile overschreed hij de eindstreep, om zich 
daarna neer te vleien op de massagetafel voor een 
welverdiende opknapbeurt.
Na nog een stichtelijk woord van Kees werd deze 
dag na het nuttigen van diverse natjes en droogjes
afgesloten.
Ik weet zeker dat het voor zowel Ab als voor ons 
een onvergetelijke dag is geweest.

Martien van Veen.
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Terwijl de schalen met kaas, chips, worst door hon-
gerige medelopers of fietsers worden geplunderd 
ligt de jubilaris met een grote grijns op de massag-
etafel. Jasper Brinkman kneedt, duwt en masseert 
de onverzadigde melkzuren uit het tanige lijf van de 
immer goedlachse Krimpenees. Een koelbox voorziet 
ons van ijskoude Hertog Jan biertjes, Ab Noorlander 
komt met een schaal zelfgebakken gehaktballetjes 
aan. Alexandra, Ronnie en de kleinkinderen stralen 
van trots, Lenie en Corrie Noorlander zijn
drukdoende de gasten aan te moedigen vooral te 
eten en te drinken. Coronaregels worden uitgerekt, 
zonder gevolgen blijkt later. Langzaam keert de rust 
terug op de Fresia, nadat in de vroege ochtend een 
sirene de start van Ab z’n 50ste marathon Krimpen 
aan den IJssel wakker schudde. 

Onder een aangepast spandoek trok op
13 september jl een groep sportievelingen met 
schitterend weer de Krimpenerwaard in. Jan Duel 
loopt de eerste ca. 10 km met Ab mee, met enigszins 
verzuurde benen keert hij bij de Breeka om en zoekt 
zijn auto op. Marylin en Chris wisselen van fiets of 
benenwagen, soms wordt Chris, wanneer hij te lang 
loopt, door Marylin tot de orde geroepen. Rob Mul 
en Rinus van Meijeren dieselen hun kilometers mee 
en Peter Demoed is op vele fronten betrokken bij 
deze zondagochtend exercitie, fietsen, meelopen en 
fotograferen, die man is een multi-tasker! Onze Ben 
weet de weg en rijdt iets voor de groep uit, Jasper, 
Gert Jan, Sjanie en ondergetekende peddelen op 
hun fietsen mee, doen af en toe een flesje aangeven, 
kruispunten afzetten, houden de luchtvochtigheid in 
de gaten, waarschuwen tegenliggers en houden
contact met het secretariaat.  Arno en de grijze kuif 
van Martien van Veen sluiten op het laatste gedeelte 
aan en voeren het tempo op; men ruikt de stal. 

Wat een geweldige dag was je 50e marathon. Ik heb 
er 25 gelopen en degene waar ik de beste
herinneringen aan heb is de marathon van Berlijn.  
Wat hebben we toen gelachen tijdens de busreis 
maar ook gedurende het verblijf in Berlijn. Muziek 
van toentertijd overleden artiesten, onvergetelijk. 
We komen elkaar in de toekomst vast nog regel-
matig tegen want zowel jij als ik zullen lekker in de 

Verrassingsmarathon VerVolg
polder blijven sporten en als we elkaar dan
tegenkomen hebben we meer dan genoeg anekdotes 
om op terug te vallen.
Ik wens je nog vele sportieve jaren en natuurlijk 
vele marathons toe. En in ieder geval tot je volgende 
jubileum!

Sportieve groet, Peter Demoed.

Onderweg zorgen Ria Beth, Corrie van Meijeren en 
Ingrid Mul voor krentenbollen, koffie en mental
support. En de jubilaris…. hij houd een strak tempo 
aan, stopt nauwelijks bij de verversingen en
converseert met deze en gene onder andere over 
Corona, het mooie weer, Sparta, eerder gelopen 
marathons, en familie. 

Nog even schrikt de bloemenbuurt op als Ab 
opnieuw de opengebroken Fresia 48 bereikt,
buurtbewoners en vrienden applaudisseren bij 
het finishdoek, Lenie staat klaar met een passende 
herinnering, een traan wordt weggepinkt en met een 
schitterende tijd van 4 uur en 16 minuten is deze 
50ste marathon een feit. 

En dan ligt hij daar op die tafel en op mijn vraag of hij 
het zat is, schudt hij resoluut het hoofd. 
“Heerlijk gelopen, nergens last van”.  Vervolgens zegt 
hij dat hij zelden moe is na een marathon en van plan 
is er drie per jaar te willen gaan doen. Mijn begrip 
schiet te kort, wat een wonderlijk mens! Ik kijk naar 
Lenie en met haar bekende glimlach geeft ze mij een 
vette knipoog. Tot slot spreekt Ab een dankwoord uit 
aan iedereen die heeft bijgedragen aan deze feesteli-
jke gebeurtenis en alvast uitkijkt naar zijn 60ste en
vraagt of we daar allemaal weer bij willen zijn.
Geen probleem lijkt me voor alle deelnemers aan 
deze historische gebeurtenis.

Kees van Buren.
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 Particulieren  Rietgedekte panden  Agrarische (loon)bedrijven  MKB

Bij De Onderlingen verzekeren wij op coöperatieve basis. Betrouwbaar, betrokken en zonder winstoogmerk. 
Bij ons bent u geen klant, maar lid. Dat betekent dat er ruimte is voor ideeën, meningen en ervaringen van 
onze leden. Zo beslissen wij gezamenlijk over onze strategische koers. 

Wilt u ook lid worden van onze vereniging en bijvoorbeeld uw verzekeringen bij ons onderbrengen? Of wilt u 
meer weten over onze mogelijkheden voor uw bankzaken of hypotheek? Neem contact op met één van onze 
adviseurs via 0348 - 45 13 39. Zij maken graag kennis met u en nemen u alles uit handen op het gebied van 
verzekeren, bankieren & hypotheken.

Bij De Onderlingen doen we het voor, dankzij en met elkaar.

www.onderlingen.nl

Marius van der Laan
Westeinde 59
2941 EE Lekkerkerk
Telefoon: 06-55872064
Email: mariusvanderlaan@kpnmail.nl

Koeriersdienst Marius van der Laan
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afsluiting beginnerscursus
De beginnerscursus
Donderdagavond 12 maart 2020 zijn Marylin, Chris
en ik gestart met een nieuwe beginnerscursus, een
leuk gemêleerd gezelschap bestaande uit ervaren en
minder ervaren herstarters en echte beginners.
Een paar dagen later moesten we de cursus vanwege
de corona-epidemie alweer stopzetten.
17 september zijn we opnieuw gestart met het idee
om de cursus af te sluiten met deelname aan de
oliebollenloop in Schoonhoven, intussen weten we
dat deze helaas ook niet doorgaat.
In de afgelopen maanden hebben we met elkaar met
verschillende oplossingen (om maar binnen de
coronalijntjes te blijven) de cursus voortgezet, soms 
met 3 trainers met ieder 3 cursisten eenmaal zelfs 
met 5 trainers (met dank aan Arjan Verhoef en Dick 
Booij) met ieder 2 cursisten en dat dan in 2 shifts, 
ondanks dat moesten we de cursus een paar maal 
kort onderbreken vanwege nieuwe
coronamaatregelen.
Onze cursisten lieten zich door al deze vertragingen
niet ontmoedigen en bleven enthousiast naar de
cursusavonden komen en deden braaf hun huiswerk,
hulde!!!
De cursus bestaat uit 15 cursusavonden en de laatste

avond komt nu uit op 24 december (kerstavond) of
de week erna op 31 december (oudejaarsavond)
vervolgens komen we uit op donderdag 7 januari
2021 en daar is nu voor gekozen.
Op deze avond wordt een afsluitende loop over 5 
km gehouden, start 19.30 uur bij het ijsclubgebouw 
aan de Weidelaan in Lekkerkerk.
Ook onze jeugd komt deze avond aan bod, de jeugd
9 t/m 11 jaar loopt 1000 meter, de jeugd 12 t/m 17
jaar 2000 meter.
A.V. Start is intussen in het gelukkige bezit van een
splinternieuw elektronisch tijdwaarneming-systeem,
we willen deze loop graag benutten om ervaring op
te doen met dit systeem.

N.B. Helaas heeft Corona toch roet in 
het eten gegooid. 
De afsluiting van de beginnerscursus 
en de jeugdloop zal later in het nieuwe 
jaar gepland worden.

Groet Rob Mul
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elektronische ti jdwaarneming
Voor velen van jullie is het al een heel vertrouwd 
fenomeen, bij grote wedstrijden en bij kleine, bij elke 
funloop waarbij je (te) veel inschrijfgeld moet betalen, 
een startnummer met een chip of een losse chip 
voor op je schoen voor de elektronische
tijdwaarneming. Ook bij AV Start maken we hier 
vanaf 2014 bij de Halve Natuurmarathon gebruik van 
en dit wordt dan ingehuurd bij een externe partij.
Binnen de wedstrijdcommissie kwam al snel de wens 
om die tijdwaarneming ook zonder die externe 
partij te kunnen doen. Bij de Hemelvaartsdag is een 
elektronische tijdwaarneming al lang gewenst,
alleen kregen we dit, bij inhuur bij een externe partij, 
kostentechnisch niet voor elkaar. Er zijn ook
stichtingen die tijdwaarneming voor wedstrijden 
doen, maar die waren op Hemelvaartsdag niet
beschikbaar.
Inmiddels ook weer enige jaren geleden, hebben 
we het systeem van MTK getest bij onze “10 van 
Roodenburg”. Achteraf merkten we dat we alleen 
de “hardware” hadden en niet de juiste “software”. 
We hebben de data toen nooit verwerkbaar uit de 
box gekregen, een desillusie. Die benodigde koppel-
ing met de software kostte ons grote hoofdbrekers, 
want de software die bestond, was alleen beschik-
baar voor “KNAU” verenigingen.
Een ander nadeel vonden wij dat bij systemen 
waarbij de chip in het startnummer verwerkt zit, het 
startnummer na één wedstrijd weggegooid wordt. 
Het andere duurzame systeem met een chip op de 
schoen geeft praktisch veel nadelen. Bij de
inschrijving dient en een chipnummer en een
startnummer genoteerd te worden en na de wed-
strijd moeten alle chips weer van de schoenen 
geknipt worden. 
Zo hebben we vele systemen bekeken tot we bij het 
systeem van RaceResult uitkwamen. Dit systeem 
was ten eerste betaalbaar, werkt met startnummers 
met chip die herbruikbaar zijn en de software wordt 
gratis meegeleverd.

Het corona virus heeft de noodzaak van het gebruik 
van een elektronisch tijdwaarnemingssysteem nog 
eens versnelt. Op de momenten dat wedstrijden wel 
door mochten gaan en wellicht weer door kunnen 
gaan, dient in het startvak 1,5 m tussen elke loper 
gehandhaafd te worden. Een massa-start is daarbij 
niet mogelijk en een wedstrijd met netto tijden is 
dan veel eerlijker.
Er is een informatieavond belegd in de kantine met 
een grote afvaardiging vanuit de wedstrijdcommissie 
en het bestuur waarbij de leverancier de werking van 
het systeem uitgelegd heeft en we alles konden zien. 
De vervolgstap was om het RaceResult systeem in 
de praktijk te kunnen testen en dit hebben we bij de 
veldloop gedaan.
Met een totaal van 30 deelnemers bij de
volwassenen en 11 bij de jeugd, meerdere rondes te 
lopen en meerdere deelnemerscategorieën, was dit 
een mooie test om de Hemelvaartsdagloop op kle-
ine schaal na te bootsen. Ikzelf heb er bij elke ronde 
alles aan gedaan om de chip in mijn startnummer niet 
te laten detecteren door het systeem. Van de zes
passages is dit maar één keer gelukt en mijn 
rechtsomkeer direct na de finish om nogmaals over 
de mat te lopen, bracht het systeem niet op hol.
Van mijn “did not finish” kon zelfs achteraf, door 
handmatige invoer op de computer, eenvoudig een 
echte finish gemaakt worden.
Inmiddels hebben we ,na goedkeuring door het 
bestuur; het complete systeem incl.
herbruikbare startnummers kunnen aanschaffen en
is dit reeds gebruikt bij een jeugdloop. Nu maar 
hopen dat we bij de volwassenen ook weer
wedstrijden kunnen lopen. De wedstrijdcommissie 
is er op voorbereid om dit corona-veilig en op de 
seconde nauwkeurig uit te kunnen voeren.
Arjen Mulder
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Slapen, een uitstekende training! 

- 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

De Dekker Groep

Dekker is partner in de joint ventures: www.h-t-s.pl | www.maastank.nl | www.maasrefi nery.eu

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

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

 rvs tanks met een totale opslagcapaciteit van 20.000 cbm
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Op donderdag 3 december is voor de jeugd de 
Sinterklaas loop georganiseerd.  De groep t/m 11 jaar 
heeft 4 rondes gelopen (1 km) en de groep vanaf 12 
jaar heeft 8 rondes (2km) gelopen. Ondanks de re-
gen en de wind werd er flink doorgelopen! Voor de 
wedstrijdcommissie was dit een mooie gelegenheid 
om het nieuwe registratiesysteem te testen.

sinterklaasloop
Sinterklaas heeft na afloop gezorgd voor wat lekkers 
en natuurlijk een mooie medaille. Hopelijk kunnen 
we in 2021 meer wedstrijden lopen.

Groetjes,
Marleen en Fieja
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Expert Mudde
Kerkweg 16, Lekkerkerk
(0180) 661380 

82x128mm h - Full Colour - wk 33

Altijd bij 
Expert

Beste Service 

Persoonlijk Advies 

Vertrouwd 

Dichtbij 
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