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VOORLOPIG TIJDSCHEMA 

18:30 hoogspringen groep1 

18:30 discuswerpen groep 1 

18:30 verspringen groep 1 

 

19:00 kogelstoten groep 1 

19:30 80-100 meter sprint 

19:30 hoogspringen groep 2 

19:30 discuswerpen groep 2 

19:30 verspringen groep 2 

 

20:00 kogelstoten groep 2 

20:00 800 meter 

20:15 1.500 meter 

20:30 3.000 meter 

 

ARV Achilles 

Nieuwsbrief 
Uitgave 5, april 2014 

 

ARV Achilles nodigt je uit om op vrijdagavond 9 mei 2014 mee 
te doen aan een instuifwedstrijd voor C-junioren t/m Masters. 

De wedstrijd begint om 18:30 uur met de technische 

nummers. De midden-lange afstand nummers starten vanaf 

20:00 uur. 

 PROGRAMMA 
vanaf C-Junioren t/m Masters: technische 
onderdelen 100 m, hoog, ver, kogel en 
discus, MiLa 800,1.500 en 3.000 m. 
Uitzondering: C-meisjes 80 m, geen 3.000 
voor C-Junioren. 
 

INSCHRIJVEN 
voor Achillesleden is voor-inschrijven 
GRATIS, schrijf je hier digitaal in en 
vergeet geen prognosetijd op te geven bij 
je MiLa-nummer. 

Versterk jij onze 

redactie?! 

Weet jij goed wat er  

binnen de club speelt? Ben je 

altijd als eerste op de hoogte? 

Houd je van schrijven en/of 

vormgeven en zet je je graag 

in voor Achilles?  

De redactie is op zoek naar 

iedereen die een steentje kan 

en wil  

bijdragen aan nieuwsbrief, 

website en/of de nieuwe 

Sportmemo!  

Laat het ons weten via 

redactie@arvachilles.nl  

Opmerkingen of nieuws? Mail 

je bericht naar  

redactie@arvachilles.nl  

  

 
Nog meer in deze 

nieuwsbrief 
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http://www.arv-achilles.nl/wedstrijden/inschrijfformulier-avondwedstrijd-9mei/
mailto:redactie@arvachilles.nl
mailto:redactie@arvachilles.nl
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2948 2844 2982 2254

43489 42715

63171 61849

J A N F E B M R T A P R

WEBSTAT 
WWW.ARVACHILLES.NL

unieke bezoekers aantal hits

Athletics Champs door het hele land 
De Atletiekunie wil samen met atletiekverenigingen 

bewerkstelligen dat Athletics Champs, de nieuwe opzet 
voor pupillenwedstrijden in 2016 overal in Nederland 

wordt gehouden. In 2016 gaat de Atletiekunie de 

competitie van Athletics Champs coördineren. Op dat 

moment dienen de regels in het wedstrijdreglement te 

zijn geformaliseerd; een eerste concept hiervan is al 

gereed en bruikbaar voor verenigingen. Samen met 

verenigingen wordt momenteel een jurycursus 

ontwikkeld die in het voorjaar getest wordt.  

In de tussentijd kun je gebruik maken van deze 

instructie. De inhoud, onderdelen en de opzet voor de 

nieuwe competitie is gereed. Op basis van de evaluatie 

van het vorige seizoen is een aantal zaken aangescherpt 

zodat alle documenten vóór 1 april gereed en verspreid 

zijn.  Lees hier verder.  

Op 7 juni 2014 is er bij Scorpio in Oosterhout een 

Demo wedstrijd Athletics Champs 

 

 

 

http://www.arv-achilles.nl/wp-content/uploads/2014/04/20140306AthleticsChamps.pdf
http://www.arv-achilles.nl/wp-content/uploads/2014/04/20140306AthleticsChamps.pdf
http://www.atletiekunie.nl/index.php?page=3828
http://www.atvscorpio.nl/wedstrijden/evenementdetail/164/16|20/demo-pupillen-wedstrijd?filter_reset=1
http://www.roksinstallatietechniek.nl/
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Vacature Jury 
Coördinator Baanatletiek  
  

Per direct is ARV Achilles op 

zoek naar een jurycoördinator 

(JuCo).  

 

In de rol als jurycoördinator ben je 

verantwoordelijk voor het bewaken 

en coördineren van diverse jury 

activiteiten die met de 

baanatletiek/wedstrijden samen 

hangen. Als jurycoördinator maak je 

deel uit van de wedstrijd organisatie 

commissie (WOC) en leg je 

verantwoording af aan de voorzitter 

van deze commissie. 

  

Voor meer informatie lees verder op 

www.arvachilles.nl 

  
 

Wedstrijdverslagen 
29-03-2014 Trainingspakkenwedstrijd 

30-03-2014 Elizeba Cherono met PR naar winst in Venloop 

06-04-2014 Snelle tijden in Brunssumse Parelloop 

07-04-2014 Grote deelname van Achilles bij 10 km. van Halsteren 

12-04-2014 Eerste Pupillen competitiewedstrijd in Bergen op Zoom 

13-04-2014 Mike Teekens debuteert in Rotterdam met super strakke race 

14-04-2014 Cheroh ook snel op 5 EM in Hoogeveen 

15-04-2014 Baanatleten van Achilles goed bezig 

18-04-2014 Tegenvallend debuut 800meterloper Tim op 3. 000 meter 

20-04-2014 Jan Muller snelste op halve Jan Knippenberg Memorial 

20-04-2014 Twaalf Achilles team deden mee met Mini Ropa Run Zundert 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING ARV ACHILLES 

Tijdens de ALV die op 8 april 2014 in het clubgebouw werd gehouden, kwamen onder meer 
de volgende zaken aan de orde: 

 
Opkomst leden 
Het bestuur was met een opkomst van slechts 37 leden wel heel erg teleurgesteld. Zeker 
vanwege het verzoek wat op de ALV in 2013 is gedaan om de vergadering niet op woensdag- 

maar op dinsdagavond te houden waardoor er meer leden de gelegenheid zouden hebben om 
de ALV bij te wonen. 
 

Renovatie kunststofbaan 

Vanaf eind juli 2014 wordt begonnen om de atletiekbaan (onderlaag en toplaag) te 
vernieuwen. De polsstokhoog installatie wordt ingrijpend verbeterd en ook het 

middenterrein wordt aangepakt.  
 
Bestuur vacatures 

Na zes jaar legt voorzitter Arno Mol zijn functie neer. De vertrekkende praeses gaf aan nog 
maximaal één jaar de club te willen leiden, zolang er nog geen opvolger is voor zijn functie. 
Ook Johan Hack heeft besloten na vijf jaar te stoppen met deel uit te maken van het 
bestuur. 

 
Sportmemo en Nieuwsbrief 
Een eerste versie van het nieuwe Sportmemo is dit voorjaar uitgekomen. Gesterkt door de 

vele positieve commentaren op het gemoderniseerde clubblad gaat de redactie aan de slag om 
het tweede nummer te produceren. Inmiddels is vanaf december 2013 de Achilles 
Nieuwsbrief al vier keer verschenen, als opvolger van het oude Sportmemo. De bedoeling is 

dat de Nieuwsbrief de leden informeert over actuele gebeurtenissen rondom onze sport, 
terwijl de Sportmemo dieper op zaken ingaat die onze leden bezighouden. Zoals het eerste 
nummer bestond uit een doorsnede van verhalen over hoe men toeleefde naar de Marathon 

Brabant eind oktober 2013 en wat de ervaringen op de wedstrijddag zelf waren. De intentie 
van de redactie is de Nieuwsbrief per email te verzenden, om zo veel mogelijk Achillesleden 

te bereiken. Dat komt de inhoud, met veel doorgelinkte artikelen ten goede en bespaart 

tevens onnodige drukkosten en -werkzaamheden.  
 
Contributie 
Om tot een evenwichtige begroting voor 2014 te komen is het voorstel van de 

penningmeester om de contributie per 1 juli 2014 met € 5,00 per kwartaal te verhogen door 
de vergadering goedgekeurd. 
 

De notulen van de ALV kan je hier downloaden 

Rabobank Clubkas Campagne € 1341,01 

Na afloop van de training van de meerkampgroep kwam 

er een meneer van de Rabobank met een cheque ter 

waarde van € 1341,01 voor Achilles. Wij ( Luc, 

Annelies en ik) hebben de cheque in ontvangst 

genomen en deze meneer hartelijk bedankt. De cheque 

en zijn visitekaartje heb ik daarna afgegeven bij Jan 

Dekkers. Groet, Tjeerd Mijzen 

Alle Achillesleden bedankt die als lid hun stem aan hun 

club hebben gegeven. En natuurlijk ook de Rabobank 

bedankt voor het beschikking stellen van deze fondsen. 

Dat levert de penningmeester maar liefst € 1341,01 op!  

 

 

http://www.arv-achilles.nl/vacature/per-direct-is-arv-achilles-op-zoek-naar-een-jurycoordinator/#more-1385
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/trainingspakkenwedstrijd-uitslagen-en-fotos/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/elizeba-cherono-in-pr-naar-winst-in-venloop/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/snelle-tijden-in-brunsumse-parelloop/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/grote-deelname-van-achilles-bij-de-10-km-van-halsteren/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/uitslag-eerste-pupillencompetitiewedstrijd-in-bergen-op-zoom/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/mike-teekens-debuteert-in-rotterdam-met-super-strakke-race/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/cheroh-ook-snel-op-5-em-in-hoogeveen/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/baanatleten-van-achilles-goed-bezig/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/tegenvallend-debuut-800meterloper-tim-op-3-000-meter/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/jan-muller-snelste-op-de-halve-jan-knippenberg-memorial-2014/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/twaalf-achilles-teams-deden-mee-aan-de-mini-ropa-run-in-zundert/
http://www.feetanalysis.nl/
http://www.drukkerijhendrickx.nl/
http://www.arv-achilles.nl/wp-content/uploads/2014/04/20140408NotulenALV.pdf
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Wedstrijdagenda 
 

APR MEI JUN JUL AUG SEP 
26 – 

Koningsdag-

loop Achilles 

10:00 Liesbos 

04 - 1e Senioren 

Competitie 2e div 

Eindhoven 

01 - Brabantse Wal 

Marathon 

Woensdrecht 

02 - 

Baanwedstrijd 

DJA Zundert 

08 - 5e 

Trackmeeting 

Utrecht 

09 - Quick Run 

Roosendaal 

26 - Vlietloop 

Oud-Gastel 

09 - Avondwedstrijd 

Achilles technische 

nummers 18:30, MiLa 

20:00 

03 - Baanwedstrijd 

Diomedon Steenbergen 

05 - 2e 

Competitie 

Pupillen 

Roosendaal 

26 - De 10 van 

Groot 

Steenbergen 

13 – Brabants 

Kampioenschap 

Pupillen 

 10 - Kaaienloop 

Oosterhout 

04 - Pagnevaartloop 

Oudenbosch 

5/6/7 - NK AB 

Junioren 

Amsterdam 

29 - 6e 

Trackmeeting 

Utrecht 

21 - Groene 

Sterloop 

Zevenbergen 

 11 - 1e B Junioren 

Competitie Helmond 

07 - Running Center 

Classic Roosendaal 

5/6/7 - NK AB 

Junioren 

Amsterdam 

30 - 

Midsummerrun 

Bosschenhoofd 

26 - Achilles 

Clubkampioen-

schappen 

 16 - Baanwedstrijd 

Sprint Breda 

09 - Lelieloop Etten-

Leur 

11 - 4e 

Trackmeeting 

Utrecht 

31 - Brabantse 

Finale Pupillen 

Competitie 

Helmond 

 

 17 - Cheltenhamrun 

Stampersgat 

11 - Global Athletics 

Nijmegen 

19 - KBC Nacht 

Heusden-

Zolder (B) 

  

 18 - Wegwedstrijd 

Terheyden 

14 - Bavoloop 

Rijsbergen 

26/27 - NK 

Senioren 

Amsterdam 

  

 25 - 2e Senioren 

Competitie 2e div 

Oosterhout 

14 - Interregio Pupillen 

Gorinchem (invitatie) 
   

 25 - Haagse 

Beemdenloop Breda 

14/15 - NK Masters 

Utrecht 
   

 29 - De 15 van 

Standdaarbuiten 

15 - 2e B Junioren 

Competitie Weert 

   

 31 - van Goghloop 

Zundert 

17 - Biezenloop 

Kruisland 

   

 31- Rondje Sprundel 22 - De Halve 

Marathon van 

Roosendaal 

   

  25 - Avondwedstrijd 

Groene Ster 

Zevenbergen 

   

  29 - 3e Senioren 

Competitie 2e div 

Nijmegen 

   

 
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 
onze website of bezoek onze acebookpagina. Wil je de nieuwsbrief niet langer ontvangen? Schrijf je dan hier uit.  

 

Kom in actie en doe gezellig 

mee! 

digitale Dutch Runners Guide 

 Op 23 april vinden 151 

personen ARV Achilles op 

Facebook leuk.  

Nodig je vrienden uit om 

deze pagina leuk te vinden. 

mailto:redactie@arvachilles.nl
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