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BELANGRIJK NIEUWS VAN DE LEDENADMINISTRATIE 

Zoals jullie hebben ondervonden werd de contributie over het 1ste 

kwartaal 2016 inmiddels geïncasseerd. Dit past in ons streven om de 
contributies steeds in de eerste week van het betreffende kwartaal te 

innen.   
In de eerste week van februari zullen ook de bondscontributie en 

kosten voor de wedstrijdlicentie (indien van toepassing) worden 

doorberekend. Dit wordt apart geïncasseerd, zodat duidelijk is waar 
welk bedrag voor staat. Omdat er regelmatig vragen worden gesteld 

over het waarom van de bondscontributie (vooral uit de hoek van de 

zaalsporters), hieronder wat uitleg daarover.       

 
Bondscontributie: In de statuten van Achilles staat de verplichting (onder Art.  

6) dat elk lid ook lid moet zijn van een landelijke bond (dit is  zo vastgelegd 

zijn omdat de overheid de verenigingen verplicht dat er een ledenafdracht 
plaats vindt aan de zgn. koepelorganisaties).  

 
Om praktische reden geven wij iedereen op bij de AtletiekUnie (dus ook 

leden die andere takken van sport beoefenen). Hiermee voorkomen we dat 
wij bijv. gymleden bij de Gymnastiekbond moeten aanmelden. Dit zou weer  

betekenen dat ook Achilles zich bij die bond zou moeten aanmelden, als 

zijnde een gymnastiekvereniging. Dit is niet alleen ongewenst, het voegt ook 
niets toe.   

   
Het bondslidmaatschap van de AU houdt o.a. in dat je verzekerd bent voor 

ongevallen en aansprakelijkheid tijdens het deelnemen aan trainingen. 

Daarnaast ondersteunt de AU de verenigingen op allerlei gebied met diensten 

en producten. Achilles (en dus haar leden) zou niet zonder de 

bond kunnen....    
 

Tarieven 2016 zijn: 
Categorie  Bondscontributie Wedstrijdlicentie  

      (indien van toepassing) 

Pupillen   14,60     7,95  
Junioren  15,40    14,05 

Senioren/Masters 16,65    22.50 
  
Voor  vragen over contributies : mail naar ledenadministratie@arvachilles.nl  

 

NOTULEN ALGEMENE 

LEDENVERGADERING  

Volledig verslag op onze website. 
 

1. Nieuw contributiestelsel 

Er zijn op de vergadering 85 leden die 

de presentielijst hebben getekend. 80 

leden hebben hun stem uitgebracht 

met als resultaat: 

Voor gestemd: 64 leden 

Tegen gestemd: 16 leden 

Blanco stem: 1 lid 

De nieuwe tabel vind je op de pagina 

Contributie onder Club Informatie. 

Uitleg over de bondscontributie vind 

je hiernaast. 
 

2. Bestuursverkiezing 

Toos van Vlijmen is toegetreden tot 

het bestuur. 
 

3. Mededelingen bestuur 

* We proberen via een nieuw 

sponsorbeleid meer sponsors aan 

onze vereniging te binden. Ken jij een 

bedrijf dat interessen heeft? Schroom 

niet om het aan ons door te geven. 

Wilco Verwijmeren heeft een 

voorstel voor sponsoring op papier 

gezet en uitleg en toelichting 

gegeven. Hij zou graag nog een paar 

leden willen hebben die dit samen met 

hem gaan opzetten en uitvoeren.  

 

* We hebben gecertificeerde 

trainers tekort: bij de jeugd, 

specialisatie en bij de trim. Wie wil of 

kent iemand die hier zin in heeft? 

 

In september worden de 

Administratiekantoor W. Goossens 

clubkampioenschappen gehouden. 

 

De redactie wenst alle leden van Achilles een sportief 2016 toe! Het vorige jaar 

werd afgesloten met de gezellige Prognoseloop op 30 december. Hoewel de echte winter 
pas in de derde week van 2016 op gang is gekomen, is het crossseizoen al even gestart, met 

de Achillescross op 10 januari. De foto´s vind je op onze website en Facebook-pagina.  

http://administratiekantoorwilgoossens.nl/
mailto:ledenadministratie@arvachilles.nl
http://www.arv-achilles.nl/home/verslag-extra-algeme-ledenvergadering/
http://www.arv-achilles.nl/info/contributie/
http://www.arv-achilles.nl/info/contributie/
http://www.arv-achilles.nl/home/oudejaarslopen/
http://www.arv-achilles.nl/home/uitslagen/inschrijven-45e-achillescross-10-januari-2016/
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Alle (trainings-)groepen op de foto! 

 
In de vorige edities zijn de Opstapgroep en de  

Mila-groep al vereeuwigd. Deze foto’s vind je  

ook op onze Facebook-pagina! In deze editie 
twee nieuwe groepen. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trimgroep 2, met Frank Dirks als trainer. Ook zij sporten maandag- en woensdagavond van 19.30u tot 20.30u. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trimgroep 1, onder leiding van Cees van Leest, 

loopt op maandag en woensdag 19.30u tot 20.30u. 

Hiernaast op de foto: de specialistatiegroep 

A/B junioren en senioren van trainer Robin van der Sanden. 

http://www.arv-achilles.nl/media-2/facebook-album/1051263354938111/
http://shop.runnersworld.nl/stores/breda/
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OPGEZEGD groep per

Wout van Ostaden Kangoo Jumps 1-1-2016

Madelief Oostvogels Kangoo Jumps 1-1-2016

Willy Boomaars Nagalm, gym 1-1-2016

Wensky de Mol Kangoo Jumps 1-1-2016

Ranya Kamal Sulaiman Pupillen 1-1-2016

Melvin Jansen Jeugdrecreant 31-3-2016

Britney Vermeer Kangoo Jumps 31-3-2016

NIEUW groep per

Saulo Verheezen Lopersgroep 17-12-2015

Jannes van Batenburg Kangoo Jumps 23-12-2015

Jan Robbeson Lopersgroep 29-12-2015

Rick Renkema Kangoo Jumps 1-1-2016

Thea van Merrienboer Kangoo Jumps 11-1-2016

Pieter van Asten Nordic Walking 13-1-2016

Roan van Oosterhout Kangoo Jumps 13-1-2016

Laura Goedhart Kangoo Jumps 18-1-2016

 

 

LEDEN erbij en eraf 

 

3 OEFENINGEN VOOR BETERE BALANS 

 ‘Hardlopen is een evenwichtsoefening’, zegt Lynn 

Berman, fysiotherapeut uit New York. Onze 
rechter- en linkerbenen voeren een dans uit op 

basis van coördinatie en kracht. Terwijl je afzet 

met je ene been zwaait je andere been naar voren, 

legt hij uit. ‘Deze gecoördineerde inspanning gaat 
mis als beide kanten niet even sterk zijn.’ Daarom: 

https://www.runnersweb.nl/Training/3-Oefeningen-

voor-een-betere-balans.htm   
 

LAST VAN ONDERRUG, VERSTERK JE 

SPIEREN! 

De onderrug, we hebben er allemaal wel eens last 

van. Vaak door pijn aan het SI-gewricht. Dit 
gewricht bevindt zich tussen de uiteinden van je 

wervelkolom (het heiligbeen) en de darm-

beenderen van het bekken. Het gewricht zorgt 

ervoor dat belasting van het bovenlichaam wordt 

overgebracht naar de benen en heupen. Bij 
springen en hardlopen gaat het juist 

andersom. Dan wordt de belasting van het 

onderlichaam overgebracht naar je romp. Wordt 

het SI-gewricht langdurig op die manier belast (bij 

lange fiets- of looptrainingen) dan kan er 
overbelasting of een blokkade ontstaan. Je spieren 

versterken, dat kun je eraan doen: 
http://www.prorun.nl/gezondheid/blessurepreventie/klac

hten-aan-je-onderrug-je-si-gewricht-protesteert/ 

 

http://www.jlntransport.nl/
http://www.cafe-zaal-marktzicht.nl/
https://elnotarissen.nl/
http://www.hotelhetwittepaard.nl/
https://www.runnersweb.nl/Training/3-Oefeningen-voor-een-betere-balans.htm
https://www.runnersweb.nl/Training/3-Oefeningen-voor-een-betere-balans.htm
https://www.runnersweb.nl/Training/3-Oefeningen-voor-een-betere-balans.htm
https://www.runnersweb.nl/Training/3-Oefeningen-voor-een-betere-balans.htm
http://www.prorun.nl/gezondheid/blessurepreventie/klachten-aan-je-onderrug-je-si-gewricht-protesteert/
http://www.prorun.nl/gezondheid/blessurepreventie/klachten-aan-je-onderrug-je-si-gewricht-protesteert/
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55-plussers: bij Arv Achilles is elke 
dinsdag- en donderdagochtend een 

grote groep leeftijdsgenoten bezig 

om de spieren te versterken, doe 
mee! 
 

Tussen het 20e en 70e jaar dalen 

spierkracht en spiermassa dalen 

met ongeveer 30 en 40%, 
respectievelijk. Bij heel erg inactieve 

mensen kan dit proces eerder 

inzetten, terwijl het verlies aan 
kracht en spiermassa nog groter is. 

Uit deze getallen blijkt, dat het 
verlies aan spiermassa het  

belangrijkst is. Lees verder: 

http://www.prorun.nl/training/3206
0/krachttraining-op-leeftijd-

zinvoller-dan-duurloop/  

 

VOOR IN DE AGENDA: 

ZATERDAG 23 JANUARI 

2016 CENTRUMFIT 

SPORTGALA MET 
GENOMINEERDEN KEES 

LAZEROMS, SILVIA 
VERHOEVEN EN 

ACHILLES HEREN1 
 

 

 

1-2-3 JULI: NK JUNIOREN 

BIJ AV SPRINT 

 
WINTER ... EEN KOUDE PERIODE, SPANNEND OM TE TRAINEN MISSCHIEN? DE TRIMMERS 

EN NORDIC WALKERS HEBBEN MAANDAGAVOND HUN EERSTE WINTERTRAINING AL 
GEHAD. WAT DOET ROND HET VRIESPUNT OF ERONDER LOPEN MET JE? EN WELKE TIPS 

KUN JE OPVOLGEN? 

Zo’n zomers plaatje als bij de Achillescross is nu wel anders!  

 

Wandelen in de Winter: Draag altijd laagjes, winterdicht en ademend. Een muts komt bij de vrieskou zeker 

van pas. Begin met handschoenen aan, maar trek ze als je eenmaal warm bent toch uit, want je handen komen 
snel op temperatuur. Dit geldt natuurlijk ook voor het hardlopen. ‘Besteed tijdens de wintermaanden meer tijd 

een de warming-up en cooling-down ter voorkoming van blessures. Als het erg koud is kan je ook thuis de 

warming-up en cooling-down doen.’ 

 

Bij een lage gevoelstemperatuur is er kans op onderkoeling als je je niet goed kleedt. ProRun zette deze gevaren 
op een rijtje in hun artikel over ‘Trainen bij koud weer’. Hun tip: Alhoewel de temperatuur positief kan zijn, kan 

de gevoelstemperatuur wel negatief zijn. Om die reden is het dan ook zeer belangrijk dat je op winderige winterdagen bij 
een lage gevoelstemperatuur de eerste helft van de training tegen de wind loopt of fietst en de tweede helft van de 

training, wanneer de vermoeidheid de kop op steekt, de wind in de rug probeert te hebben. 
 

En heb je nu eens geen zin om buiten te trainen? Runner’s World heeft drie indoor oefeningen voor je: 

de hometrainer (jawel!), aquajoggen (is wel wat anders) en plyometrie (je weet wel, die jumps... bekijk het 
filmpje van Dafne Schippers).  
 

 

 
 

Opmerkelijk: Bij vrouwen treedt tijdens 

inspanning bij een gelijke relatieve 

intensiteit later spiervermoeidheid op dan 

bij mannen. Dit is zowel het geval bij 

statische als bij langzaam uitgevoerde 

dynamische contracties. Bij snel 

uitgevoerde dynamische contracties raken 

mannen en vrouwen echter even snel 

vermoeid. 
 

http://www.prorun.nl/training/32060/krachttraining-op-leeftijd-zinvoller-dan-duurloop/
http://www.prorun.nl/training/32060/krachttraining-op-leeftijd-zinvoller-dan-duurloop/
http://www.prorun.nl/training/32060/krachttraining-op-leeftijd-zinvoller-dan-duurloop/
http://www.sportgala-ettenleur.nl/index.php/kandidaten
http://www.sportgala-ettenleur.nl/index.php/kandidaten
https://www.facebook.com/nkjunioren/
http://www.wandeltraining.nl/winter.htm
http://www.prorun.nl/gezondheid/blessurepreventie/trainen-bij-koud-weer/
https://www.runnersweb.nl/Training/3-Wintertrainingen-voor-binnenblijvers.htm
https://www.facebook.com/EuropeanAthletics/posts/10153754657506181
http://www.topsporttopics.nl/kennisbank?action=ShowItem&ciId=29368&fromOverview=1
http://www.topsporttopics.nl/kennisbank?action=ShowItem&ciId=29368&fromOverview=1
http://www.feetanalysis.nl/
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  Gluren bij de buren 
 

De ARWB-cross in Roosendaal wordt georganiseerd 

door THOR op zondag 24 januari. 

 

11 januari 2016 meldde onze buurvereniging:  

THOR-atleet Huub Maas uit Etten-Leur trad in november toe 

tot de masters van 45 jaar en ouder. Aan zijn snelheid 

veranderde weinig, zodat hij gisteren als winnaar in deze 

leeftijdsgroep over de finish kwam in een winderig Egmond 

aan Zee. Maas had net als de duizenden andere lopers veel last 

van de harde tegenwind op de eerste zeven kilometer.  

Op het strand werd veel geschuild, waardoor snelle tijden niet 

mogelijk waren. Desondanks kwam Maas tot een winnende tijd 

van 1.16,13 uur. De voorsprong op de concurrentie was 

behoorlijk, want pas na 1.27 minuten kwam nummer twee over 

de streep. De snelste loper uit de regio werd Rucphenaar Tom 

Koetsenruijter, een jonge clubgenoot van Maas, met 1.12,46 

uur. Niet veel later, negen tellen om precies te zijn, kwam 

Colin Bekers uit Teteringen binnensprinten. Bekers (TRR) 

werd zesde bij de M35, maar pakte de eerste plaats in het 

nationale klassement. 

BLESSUREPREVENTIE IS BELANGRIJK! 

 

Oeps... Uitkijken! `De ruim twee miljoen 
hardlopers in Nederland liepen in 2014 naar 

schatting 710.000 blessures op. Daarvan 

moest bijna een derde (220.000) medisch 
worden behandeld. Alleen het veldvoetbal 

telde meer blessures. Dat blijkt uit kersverse 
cijfers van VeiligheidNL.” Het artikel lees je op 

Runnersweb: 

https://www.runnersweb.nl/Interessant/Verdubbelin

g-aantal-blessures-bij-hardlopers.htm  

 
Vooral jonge vrouwen tussen 20 en 34 jaar blijken 

een hoge kans op blessures te hebben. Ruim de 
helft van de hardloopblessures ontstond in 2014 

plotseling (60%). De overige veertig procent van de 

loopblessures ontstond geleidelijk en dat zijn 
blessures die gelukkig goed zijn te voorkomen. 

Denk aan een goede trainingsopbouw en een 
voorbereiding met oefeningen en warming-up.  

 
Kijk eens in eerdere nieuwbsrieven, vraag je trainer 

naar extra oefeningen of lees artikelen van 

bijvoorbeeld Prorun.  

 

WEDSTRIJDVERSLAGEN 
2015-11-28 Jan Muller derde bij eerste Drie Bruggen Ultra 

2015-11-29 Stratenloop in Waspik 

2015-12-21 Kerstloop Nispen met start vanuit de kerk 

2015-12-28 Crossen tijdens en na Kerst 

2016-01-01 Oudejaarslopen en einduitslag Prognoseloop 

2016-01-11 Uitslag 45e Achillescross 

 
 

   

ACHILLES WEDSTRIJDKALENDER  
2015-12-13 1e Wintercross  

2015-12-30 Prognose-/Eindejaarsloop  
2016-01-10 Achilles (club) cross (2e wintercross)  

2016-02-14 3e Wintercross  

2016-03-13 4e Wintercross  

2016-03-26 Trainingspakkenwedstrijd  
2016-05-ntb Avondwedstrijd  

2016-05-29 Competitiewedstrijd Senioren 2e divisie  

2016-06-25 Competitiewedstrijd C/D Junioren  

2016-09-24 Achilles Clubdag (en Administratiekantoor 

W. Goossens clubkampioenschappen) 

https://www.thor-roosendaal.nl/events/28/arwb-cross-roosendaal-2016/
https://www.runnersweb.nl/Interessant/Verdubbeling-aantal-blessures-bij-hardlopers.htm
https://www.runnersweb.nl/Interessant/Verdubbeling-aantal-blessures-bij-hardlopers.htm
http://www.prorun.nl/gezondheid/blessurepreventie/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/jan-muller-derde-bij-eerste-driebruggenultra/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/stratenloop-in-waspik/
http://www.arv-achilles.nl/home/kerstloop-nispen-met-start-vanuit-de-kerk/
http://www.arv-achilles.nl/home/crossen-tijdens-en-na-kerst/
http://www.arv-achilles.nl/home/oudejaarslopen/
http://www.arv-achilles.nl/home/inschrijven-45e-achillescross-10-januari-2016/
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De jeugd heeft de toekomst! 

Maar dan wel onder goede begeleiding, zoals bij Achilles. Krachttraining is 

een belangrijk onderdeel van het trainingsschema. Uit een literatuurstudie 
blijkt dat het belangrijk is dat jonge kinderen op een lage intensiteit vooral de 

techniek aangeleerd krijgen terwijl oudere kinderen al krachtoefeningen uit 

kunnen voeren die vergelijkbaar zijn met die voor volwassenen. 

 
Het doel van krachttraining bij jonge kinderen is het aanleren van 

technieken.  

Het advies dat de onderzoekers geven is om 2 keer per week oefeningen op 

een lage intensiteit te laten uitvoeren (≤60% van 1RM).  

Om de maximale kracht te verbeteren is het advies voor jonge tieners om 2-
3 keer per week krachttraining te doen waarbij zij 2-4 sets van 6-12 

herhalingen op ≤80% van 1RM uitvoeren.  

Voor adolescenten geldt 2-4 weken meerdere sets van ≤6 herhalingen op 

≥85% van 1RM. Net zoals bij krachttraining voor volwassenen geldt dat de 

jonge sporters de krachtoefeningen technisch goed moeten uitvoeren om 
blessures te voorkomen. Een goede begeleiding is dan ook essentieel. 

 

 

 

 

Op 16 januari vinden 378 

personen ARV Achilles op 

Facebook leuk.  
 

Nodig je vrienden uit om 

deze pagina leuk te 

vinden. 

ARV Achilles Nieuwsbrief is een uitgave van ARV Achilles, Etten-Leur. Je ontvangt deze maandelijkse nieuwsbrief omdat je lid bent 
van deze atletiekvereniging. Meer informatie redactie@arvachilles.nl Laatste nieuws?  
Kijk op de website of bezoek de acebookpagina.    Wil je de nieuwsbrief niet langer ontvangen? Schrijf je dan hier uit.  
 

 

WEDSTRIJDAGENDA 

JAN FEB MAR 

03 Oudenbosch-

Pagnevaartcross 

13/14 

Apeldoorn- NK 

Indoor Masters 

06 Den Haag - 

NK halve 

marathon 

10 Etten-Leur-

Achilles 

(club)cross 

14 Schoorl- NK 

10 km 

12/13 Oldenzaal - 

NK Cross 

10 Egmond aan 
Zee - Halve van 

Egmond 

14 Etten-Leur - 
3e Wintercross 

Achilles 

13 Etten-Leur - 
4e Wintercross 

Achilles 

16/17 Kerkrade - 

Abdijcross 

20/21 

Apeldoorn- NK 

Indoor Junioren 

20 Oudenbosch - 

Halderbergeloop 

24 Roosendaal-

THORcross 

21 Zundert - 

DJA-cross 

 

26 Etten-Leur - 

Achilles 

Trainingspakken-

wedstrijd 

30/31 Breda -

Mastboscross 

26/28 

Apeldoorn- NK 

Indoor senioren 

 

 

 

 

 
 

DAFNE SCHIPPERS VERKOZEN TOT 

SPORTVROUW VAN HET JAAR 
2015 was het jaar van Dafne Schippers. De sprintser 

zag een uitmuntend jaar bekroond worden met de 

uitverkiezing tot Sportvrouw van het Jaar tijdens het 

NOS | NOC*NSF Sportgala.  

http://www.amsterdam2016.org/nl/nieuws/artikel/dafne-

schippers-verkozen-tot-sportvrouw-van-het-jaar/ 

 
Video Dafne over voeding, schoenen en training 

 

Of bekijk haar ochtendtraining in sneltreinvaart. 

 

WAAROM GEEFT JE GPS-HORLOGE 

DE VERKEERDE INFORMATIE? 

 
LOPEN? EEN MARATHON SLAAP JE! 

 
 

KOOP JE NORDIC WALK POLETAS 

VAN ELMAKES ONLINE 

 

HARDLOPERS WETEN HET WEL.. 

LOPEN IS GOED VOOR JE 

(MENTALE) GEZONDHEID!  

Hier lees je nog eens waarom, mocht 
iemand in je omgeving overtuigd willen 

worden.... 
 

http://www.topsporttopics.nl/kennisbank/krachttraining-voor-jonge-sporters-belangrijke-trainingsvorm
https://www.facebook.com/AtletiekAchilles?fref=ts&rf=153439698097732
https://www.facebook.com/AtletiekAchilles?fref=ts
mailto:redactie@arvachilles.nl
http://www.arv-achilles.nl/
http://www.arv-achilles.nl/
https://www.facebook.com/arv.achilles?fref=ts
https://www.facebook.com/arv.achilles?fref=ts
mailto:nieuwsbrief@arvachilles.nl
mailto:nieuwsbrief@arvachilles.nl
http://www.jantitbloemen.nl/
http://www.amsterdam2016.org/nl/nieuws/artikel/dafne-schippers-verkozen-tot-sportvrouw-van-het-jaar/
http://www.amsterdam2016.org/nl/nieuws/artikel/dafne-schippers-verkozen-tot-sportvrouw-van-het-jaar/
https://vimeo.com/87037068
http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/3828938/2015/01/13/Ochtendtraining-Dafne-Schippers-in-sneltreinvaart.dhtml
http://www.bouwbedrijfgebroedersverwijmeren.nl/
https://www.runnersweb.nl/Nieuws/Nieuwsbericht/Waarom-je-GPShorloge-de-gelopen-afstand-kan-overschatten.htm
https://www.runnersweb.nl/Nieuws/Nieuwsbericht/Waarom-je-GPShorloge-de-gelopen-afstand-kan-overschatten.htm
http://www.prorun.nl/gezondheid/artikelen/een-marathon-slaapje-/
http://www.nordicwalking.nl/nieuws/nieuw-de-nordic-walking-polebag-van-elmakes
http://www.nordicwalking.nl/nieuws/nieuw-de-nordic-walking-polebag-van-elmakes
http://www.prorun.nl/gezondheid/artikelen/het-effect-op-cholesterolwaarden-en-gezondheid/

