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baanwedstrijd ARV Achilles 
vrijdagavond 22 mei 2015 
 

    atletiekwedstrijd met elektroniche tijdmeting 

PROGRAMMA 
 
18:30 uur 
hoogspringen groep 1 
discuswerpen groep 1 
verspringen groep 1 
 
19:00 uur 
kogelstoten groep 1 
19:30 uur 
80/100 meter sprint 
hoogspringen groep 2  
discuswerpen groep 2  
verspringen groep 2 
 
20:00 uur 
kogelstoten groep 2 
400 meter 
 
20:15 uur 
1.500 meter 
 
20:30 uur 
3.000 meter 
 
Deelnemers 
Alle categorieën behalve: 
 80 meter (alleen C-junioren meisjes), 100 meter 
(geen C-junioren meisjes), 3.000 meter (geen  C-
junioren). 
 

Locatie  
Sportpark Lage Banken, Concordialaan 206, 4871 ZD Etten-Leur.  
Op maar 700 meter lopen van het NS station. Kleedruimtes en douches aanwezig. 
 
Inschrijven 
Via onze website kan je inschrijven tot uiterlijk 18 mei 2015. 
Inschrijfvergoeding € 3,00 per nummer. Na-inschrijven tot één uur voor aanvang van het 
onderdeel. Na-inschrijving € 4,00.  
Bij de technische onderdelen hanteren wij een maximaal aantal deelnemers per groep, dus 
VOL=VOL.  
 
Definitief tijdschema 
Zodra het definitieve tijdschema bekend is, wordt dat meteen gepubliceerd op onze website 
www.arvachilles.nl.  
 
Serie indeling 
De serie-indeling van de loopnummers is op basis van de verwachte prestatie. Bij de 
loopnummers wordt de snelste serie het eerst gelopen. Er zijn geen finales.  
 
Technische nummers 
Voor de technische nummers zijn er voor elk onderdeel 4 pogingen, hoogspringen maximaal 
3 (aanvangshoogte 1,10 m). Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt een groep 2 
bepaald. Zie mededelingen hierover op onze site. Een deelnemer kan maximaal voor 3 
onderdelen inschrijven. Er zijn geen prijzen beschikbaar. 
 
Informatie 
Laatste informatie en uitslagen (ook van vorige jaren) staan vermeld op 
www.arvachilles.nl/wedstrijden/Achilles wedstrijden.  
Algemene informatie: Johan Hack (redactie@arvachilles.nl). Informatie MiLa-nummers: Dick 
Ringelberg (dickringelberg@gmail.com)of 0610192159). 
 

 
foto Kees Nouws 

http://www.arvachilles.nl/
http://www.arvachilles.nl/wedstrijden/Achilles%20wedstrijden
mailto:redactie@arvachilles.nl
mailto:dickringelberg@gmail.com
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Wedstrijdverslagen 
24-03-2015 Jan Muller trainend derde op 62,5 km in Gilze 

27-03-2015 Henk Buesink en Jos Jochems top NK Veldloop 

28-03-2014 Trainingspakkenwedstrijd: goede seizoenopening 

29-03-2015 Chero tweede in Berlijnse Top Halve Marathon 

29-03-2015 PR’s in Parelloop 

29-03-2015 4x Achilles op podium bij Tien van Halsteren 

30-03-2015 Comeback speerwerper Arjan Dekkers 

06-04-2015 Jan Muller loopt twee rondjes Texel 

13-04-2015 Debutanten in Rotterdamse Marathon 

17-04-2015 Daan en Stef Dirks sneller op 3.000 meter 

18-04-2015 Leuke pupillenwedstrijd in Zundert 

19-04-2015 Mannenploeg Achilles doet mee in 2e divisie! 

21-04-2015 Chero loopt hard in Hilversum, haas in London 

 

 

 

 

 

 

VIJF FEITEN EN FABELS 

OVER KRACHTTRAINING 

VOOR JEUGDATLETEN 
 

De Avondwedstrijd van 22 mei 2015 is GRATIS voor alle Achillesleden! 

Maar dan moet je wel voor-inschrijven. Klik hier om je in te schrijven! 

Van onze baanwedstrijd is ook een evenement aangemaakt op Facebook. 

Deel ons evenement en nodig je vrienden uit! 

Ga je naar wedstrijden in de omgeving? Neem dan flyers mee uit de hal. 

 

De laatste jaren zijn er een aantal verschillende 

theorieën over het trainen van jeugd in de 

atletiek. Enerzijds de speels-prestatieve 

benadering en veelzijdige motorische 

ontwikkeling door jeugd zo lang mogelijk alle 

onderdelen te laten trainen. Anderzijds de jeugd 

al op jonge leeftijd laten specialiseren om ze 

volledig te ontwikkelen op de onderdelen waar 

ze zelf het meeste plezier in hebben. 

Krachttraining kan buiten het wedstrijdseizoen 

een nuttige toevoeging lijken voor jeugdatleten 

in de leeftijd van 8 tot 16 jaar om kracht te 

vergroten. Toch zijn er critici die argumenteren 

dat kinderen geen mini-volwassenen zijn en dat 

deze vorm van training schadelijk is voor de 

groei. Vijf fabels of vijf feiten over krachttraining 

bij jeugdatleten. 

Lees hier verder … 

 

bron: Losse Veter 

 

KONINGSLOOP 
 
Maandag 27 april om 10:00 uur is weer de jaarlijkse traditionele 

uurloop van Achilles in het Liesbos. 

 

Je moet hierbij gedurende een uur lopen en het parcours bestaat uit 

een grote ronde van 2.220 meter en een kleine van 1.225 meter. 

Voor de Nordic walkers en wandelaars wordt een apart parcours 

uitgezet.  

 

Door het uitgezette parcours kun je  na een uur uitrekenen hoeveel 

je gelopen hebt.   

 

De start is precies om 10:00 uur, dus zorg dat je op tijd bent. En hoe 

meer deelnemers hoe gezelliger. Voor water en fruit wordt gezorgd. 

Als het nog lukt om na te gaan hoeveel deelnemers er ongeveer 

komen is dat prettig voor de organisatie.  

 

Speciale "koningsdag-kleding" wordt zeker op prijs gesteld.  

 

 

http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/jan-muller-wordt-trainend-derde-in-ultraloop-gilze/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/prima-resultaat-achilles-atleten-bij-nk-veldloop-gemeenten-2015/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/dappere-atleten-en-organisatie-zorgen-voor-succesvolle-trainingspakkenwedstrijd/
http://www.arv-achilles.nl/uncategorized/elizeba-cherono-2e-in-berlin-half-marathon/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/achilles-ltv-mannen-lopen-prs-in-parelloop/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/vier-podiumplaatsen-voor-achilles-in-halsteren/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/comeback-arjan-dekkers-met-speerwerpen/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/jan-muller-120-van-texel-in-11-uur-2-min/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/achillestoppers-bij-de-rotterdam-marathon/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/prs-voor-dirks-bros-in-oud-beijerland/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/achilles-pupillen-lekker-sporten-in-zundert/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/achillesploeg-verbaasd-met-tweede-plaats-in-grootebroek/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/elizeba-cherono-klaar-voor-haaswerk-london-marathon/
http://www.arv-achilles.nl/wedstrijden/inschrijfformulier-avondwedstrijd-9mei/
http://losseveter.nl/2015/04/17/vijf-feiten-en-fabels-krachttraining-voor-jeugdatleten/
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De 1e C/D junioren  competitiewedstrijd bij Dynamica Vlissingen was zaterdag 18 april 2015. De 2e wedstrijd is op 30 mei 

bij THOR Roosendaal en de 3e en laatste wedstrijd (tenzij een ploeg de finaleronde op 12 september bereikt) organiseert 

AV Scheldesport op 20 juni 2015 in Terneuzen. Voor de resultaten van de 1e wedstrijd, klik hier. Meer foto’s hier. 

   

1e wedstrijden atletiek competitie 

 

Op de nieuwe site atletiek.nu, waarop alle competitie wed-

strijden die onder de vlag van de Atletiekunie plaatsvinden te 

vinden zijn, zie je team- en de individuele uitslagen, toekomsti-

ge wedstrijden, standen en grafische overzichten. Achilles heeft 

nog twee mannenteams in de strijd, die in een samenwerkings- 

verband met THOR een  A én een B Juniorenteam met THOR 

vormen. Atletiek.nu is niet alleen voor competitiewedstrijden 

vanaf D Junioren, maar ook voor Pupillen. Zo gaat het 

wedstrijdsecretariaat van de ARWB Pupillen wedstrijd van 9 mei 

bij Achilles met deze site werken. 

http://www.atletiek.nu/wedstrijd/uitslagen/321/
http://www.arv-achilles.nl/media-2/facebook-album/923976124333502/
http://www.atletiek.nu/
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We hebben een nieuwe JuCo ! 

Waarom zijn Afrikanen 

goede hardlopers? 
De 5 snelste marathonlopers zijn allemaal atleten uit Kenia 

en Ethiopië. Waarom zijn Afrikanen zulke goede hardlopers? 

Hebben ze een betere conditie, sterkere spieren of gewoon 

veel boterhammen met pindakaas gegeten? NTR Academie 

zocht het uit. 

 

Wil je verder lezen? Klik hier … 

 

bron: Run Magazine, 20 april 2015 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

VERANDERING IN WEEKEND PROGRAMMERING 

Vanaf begin maart 2015 is de programmering op zaterdag en 

zondag veranderd. 

De “Sterren.nl Top 20″ is verhuisd van maandagavond naar 
zaterdagmiddag, waarmee het weekend een nog groter feest 

gaat worden. Verder zal vanaf 1 maart “Local FM Sport” 

een uurtje naar achter opschuiven. Die is dan voortaan te 

horen van 15.00-18.00 uur. 
 

 

 

Beste Achillianen, 

 

Bij deze wil ik mij even voorstellen.  

Ik ben Ine Hondeveld, ben 44 jaar en woon in 

Etten-Leur en ik wordt de nieuwe jury- 

coördinator (JuCu) van Achilles. 

Ik ben getrouwd met John en heb 2 kinderen Bart 

en Daan. Wij zijn allemaal lid van Achilles. 

Vele van jullie kennen mij wellicht vanuit mijn rol 

van de jeugdcommissie of als kangoo jumper of als 

ouder bij een wedstrijd. 
Ik hoop op een fijne samenwerking met jullie want 

zonder hulp van vrijwilligers en ouders is het voor 

mij en Achilles onmogelijk om wedstrijden te 

organiseren. 
 

 

 

http://www.runmagazine.nl/wetenschap/waarom-zijn-afrikanen-goede-hardlopers/
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Biomechanics and 

Measurement of 

Javelin Throwing 
Some facts about biomechanics of javelin 

throwing. Video also introduces how to measure 

ground reactions forces and how to make a 

motion analysis of javelin throwing. You will see 

some Finnish top-level throwers on the video, 

too. The biomechanical analyses and set-up seen 

on the video, were carried out in Hipposhalli, 

Jyväskylä, Finland. 

 

Check this video (05:02) … 

 

bron: KIHUtv  

 

 

ACHTER DE 

SCHERMEN 

De clubsecretaris 

De invloed van slaap op inspanning en omgekeerd 
Hoewel sporters zich wellicht vermoeider voelen als zij een keer een nacht slecht slapen, 

heeft dit geen negatief effect op het prestatievermogen. Chronisch slaapgebrek daarentegen 

zal de prestatie waarschijnlijk wel verslechteren. Dat blijkt uit een Franse literatuurstudie 

waarin ook de gevolgen van inspanning voor slaap aan bod komen. 

Lees hier verder … 
 

 

Wat is zijn je taken als clubsecretaris van 

ARV Achilles?  
Nou, op dit moment een heleboel … 
* Met de overige bestuursleden de data 

vastleggen voor de bestuursvergadering en 
het verzorgen/uitwerken van de notulen 
hiervan. En het op dit moment naarstig 

zoeken naar nieuwe bestuursleden. 
* Vastleggen van de data van de 
platformvergadering, uitnodigingen hiervoor 
versturen en het verzorgen/uitwerken van 

de notulen hiervan.  
* Momenteel staat het emailadres van de 
"voorzitter" en "diensten" naar mij 

doorgestuurd. 
* Het "contactformulier" staat naar mij 
doorgelinkt, waarop ik allerlei 

verzoeken/vragen/opmerkingen krijg, zoals: 
- mijn kind wil graag een paar keer 
meesporten bij Achilles, kan dat? 

- ik wil mijn lidmaatschap opzeggen 
- ik wil me nog opgeven voor de trainingspakkenwedstrijd 
- wanneer begint er weer een opstapgroep? 

- waarom krijg ik geen reactie van de ledenadministratie? 
- waarom krijg ik geen reactie van mijn verzoek of mijn kind mee mag sporten? 
- er zijn verkeerde bedragen van de contributie afgeschreven? 

- ik heb mijn lidmaatschap opgezegd, maar tóch is er contributie afgeschreven? 
- ik heb een fysiopraktijk en wil dit bekendmaken bij Achilles voor hun leden 
* Namens Achilles bij het overleg gezeten van de Gemeente Etten-Leur m.b.t. de 

reconstructie van het parkeerterrein van de Lage Banken 

* het doorgeven van aanpassingen op onze website 
* het proberen te geven van input voor de nieuwsbrief 

* als assistent-trainer bij trimgroep 2 actief en woordvoerder van deze groep 
* bij afwezigheid van penningmeester Sjaak (werkt bijna een half jaar in Afrika) zijn 
postbakje in de gaten houden en kijken of er dringende zaken tussen zitten 
* overleg met Stichting Marathon Brabant een paar keer per jaar 

* zitting in het bestuur van de Avondvierdaagse Etten-Leur, waarvoor ook diverse 
keren overleg plaatsvindt 
* daarnaast werk ik ook nog 36 uur en ga ik op maandag- en woensdagavond naar 

de training en loop ik in het weekend nog voor mezelf of eventueel een wedstrijd. 
En ik zal nog wel een heleboel vergeten want ik ben elke dag in mijn lunchpauze en 
daarnaast nog vaak 's avonds of tussendoor, mijn mails aan het lezen, 

beantwoorden of doorsturen aan diegene voor wie ze bedoeld zijn. 

 

 

bron: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6mdGg-ndVMU
http://www.topsporttopics.nl/kennisbank/de-invloed-van-slaap-op-inspanning-en-omgekeerd?fromOverview=1
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Meer groei in 

leden en 

sponsoren in 

vier stappen! 
 

De afgelopen jaren heb ik met veel 

bestuurders en vrijwilligers gesproken 

en heb ik vaak de vraag gekregen 'Hoe 

laat ik mijn vereniging weer groeien?' 

Van veel professionals heb ik gehoord 

dat het aantal leden van verenigingen 

terugloopt en dat lidmaatschappen 

geen langdurig bestaan meer hebben. 

In mijn optiek wil iedereen ergens bij 

horen. Mensen willen gezien en gekend 

worden en het aangaan van een 

lidmaatschap is volgens mij niet het 

probleem. Maar wat dan wel? Via dit 

artikel neem ik je mee langs mijn kijk 

op deze uitdaging. 

 

Lees hier verder … 

 

bron: Sportknowhow 31 maart 2015, 

Danny Rijnhout 

 

Statisch rekken heeft 

een negatief effect op 

de spierkracht 
 

Statisch rekken tijdens de warming-up 

leidt tot verminderde spierfunctie. Zo 

nemen de maximale spierkracht, het 

maximale vermogen van de spier en de 

explosieve spierkracht af. Uit een zeer 

gedegen studie uit Kroatië blijkt dat 

deze afname in prestatie kan oplopen 

tot gemiddeld 5,4% direct na het 

rekken.  

 

Lees hier verder … 

 
bron: 

Hardlopers zijn 

wereldverbeteraars 

Als je niet hardloopt, hoor je 

er echt niet meer bij in 

sportend Nederland. Loop een 

rondje door het Vondelpark of 

over de Erasmusbrug en 

iedereen lijkt te rennen. De 

schattingen (en definities) 

lopen uiteen, maar we kunnen 

er rustig vanuit gaan dat 

Nederland op z’n minst twee 

miljoen mensen telt die 

regelmatig hardlopen. En er is 

potentie voor groei, want de 

Sportdeelname Index van 

NOC*NSF liet vorig jaar zien 

dat één miljoen Nederlanders 

die nu nog niet hardlopen dat 

wel graag zouden willen doen. 

Lees hier verder … 

bron: Sportknowhow, 21 april 2015 

MAANDAG 8 JUNI 2015: ALGEMENE LEDEN VERGADERING ARV ACHILLES 

Een van de jaarlijkse (interne) evenementen van Achilles is de ALV. De Algemene Leden Vergadering van 2015 is op maandag 8 

juni in ons clubgebouw, aanvang 20:00 uur. Met gratis koffie en thee en een pilsje na afloop. Tenminste, wanneer een aantal op de agenda 

staande zaken aan de orde zijn gekomen. 

Welke agendapunten kan je als Achilleslid verwachten? 

– Afscheid Arno Mol  – voorzitter van april 2009 t/m mei 2014, ad interim voorzitter mei 2014 t/m december 2014. 

– Afscheid Jan Dekkers – in zijn functies als bestuurslid en Jury Coördinator (jarenlang zowel als JuCo als a.i. JuCo) 

– Afscheid Wim Kuijpers – ledenadministrateur 

– Bestuursverkiezingen: nieuwe voorzitter? en nieuwe (algemene) bestuursleden? 

– Overige vacatures bij Achilles: 

 ledenadministrateur 

 wedstrijdsecretaris 

 juniorentrainer 

 sponsorcommissie 

– Verslag van de penningmeester (begrotingstekort, te weinig sponsorbijdragen => borden langs de baan!) 

– Notulen ALV 8 april 2014, hier downloaden 

– Voorstel wijziging contributiestructuur (vereenvoudiging en meer transparantie, nu ruim vijftig verschillende contributievormen) 

Wat mag Achilles van jou verwachten? 

– Aanwezig zijn op de ALV, wij zijn een democratische vereniging, dus alle volwassen leden hebben stemrecht: maak daar gebruik van! 

– Meedenken en meedoen om de verschillende uitdagingen die onze vereniging heeft helpen op te lossen 

– Je aan te melden voor een vrijwilligersfunctie, er zijn voldoende interessante en uitdagende “klussen” om aan te pakken. 

– bijvoorbeeld Verkeersregelaars Avond Vierdaagse Etten-Leur (1 t/m 4 juni 2015) 

Agenda en notulen 

De definitieve agenda wordt binnenkort op de website geplaatst, de notulen ALV2014 kan je nu al downloaden, zie hierboven. 

 

 

 

 

http://www.sportknowhowxl.nl/nieuws-en-achtergronden/column-xl/item/97600/meer-groei-in-leden-en-sponsoren-in-vier-stappen-
http://www.topsporttopics.nl/kennisbank/statisch-rekken-heeft-een-negatief-effect-op-de-spierkracht
http://www.sportknowhowxl.nl/nieuws-en-achtergronden/open-podium/item/97842/hardlopers-zijn-wereldverbeteraars
http://www.arv-achilles.nl/wp-content/uploads/2014/04/20140408NotulenALV.pdf
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Loopsport: Aandacht 

voor blessurepreventie 
Het aantal hardloopblessures blijft stijgen. Daarbij valt 

op dat vooral de beginnende hardloper een groot risico 

op een blessure heeft, zo blijkt uit onderzoek van 

VeiligheidNL. Gelukkig zijn hardloopblessures goed te 

voorkomen! 

  

Gezien het aantal blessures dat voorkomt in de 

atletieksport, vooral bij het hardlopen, vindt de 

Atletiekunie belangrijk om aandacht aan 

blessurepreventie te geven. In samenwerking met 

VeiligheidNL heeft de  

Atletiekunie daarom mate- 

riaalpakketten (posters,  

flyers en bijhorende display) 

over blessurepreventie ont- 

wikkeld, die op verenigin- 

gen kunnen worden ver- 

spreid. 

  

De Atletiekunie: van sportbond 

naar sportieve onderneming 
Binnen de Atletiekunie werken we aan 

sportief ondernemen. Om te testen hoe jij  

als verenigingsbestuur tegen de Atletiekunie 

aankijkt, vragen we je deze enquête in te 

vullen.  We zijn namelijk erg benieuwd naar 

het beeld dat je hebt van de Atletiekunie. 

Dus laat jouw mening over ons horen, zodat 

we onze ambitie: “een bruisende sportbond 

te worden”, kunnen realiseren. Help ons en 

vul snel de enquête in. 

 

bron: Atletiekunie, nieuwsbrief voor de 

verenigingsbestuurder april 2015 

 

 

  

 

 

 

 

Atleten profielen 

nieuw op onze 

website 
Tot nu staan er 30, van 

11 moeten de prestaties 

nog worden ingevoerd! 

Kijk hier voor de 

persoonlijke records, 

NK-medailles en 

internationale 

wedstrijddeelnames van 

onze Achillestoppers. 

 

 

 

In de Achilleskantine 

staat op de hoek van de 

bar de display met flyers. 

Maak er gebruik van, de 

flyers zijn ervoor om mee 

te nemen en te lezen! 

https://survey.enalyzer.com/survey?sessionid=e8e2b358-58db-4ebc-8538-39637eda3b93
http://www.arv-achilles.nl/atleten-profielen/
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Op 24 april vinden 297 

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 

APR MEI JUN JUL 

25 - Mini Ropa Run 
Zundert (4 x 2500) en 
Wandeltocht 

03 - Senioren 
competitie 2e wedstrijd 
Amstelveen(2e  div) 
Spijkenisse (3 div) 

03 - Pagnevaartloop 
Oudenbosch 

04 - Chaamloop Chaam 

27 - Vlietloop Oud 
Gastel 
 

09- ARWB pupillen 
competitie wedstrijd 
Etten-Leur info 

06 - Van Goghloop 
Zundert 

30 jul-02 aug - NK 
Senioren Amsterdam 

27 - Koningsloop alias 
Uurloop Achilles 
Liesbos 
 

10 - B junioren 
competitie 1e wedstrijd 

07- Senioren competitie 
3e wedstrijd Haarlem (2e 
div) Den Haag (3e div) 

 

 14 - Golden Tenloop 
Delft 
De 15 van 
Standdaarbuiten 

14 - B junioren 
competitie 2e wedstrijd 
 

 

 16 - Cheltenham Run 
Stampersgat 

20 - C/D junioren 
competitie 3e wedstrijd 
Bavoloop Rijsbergen 

 

 17 - NK ½ marathon 
Leiden 

21 - A junioren 
competitie 2e wedstrijd 
Etten-Leur 

 

 22- Avondwedstrijd 
Achilles, aanvang 18:30 
info 

26-28 NK A/B Junioren 
Amsterdam 

 

 30 - C/D junioren 
competitie 2e wedstrijd 
Rondje Sprundel 

28 - Zomerklassieker 
Roosendaal 

 

 
Volgende maand in 

Achter de Schermen 

Vergeten spieren: De voetspieren [+ 

video's met oefeningen] Voogd besteedt sinds jaar 

en dag veel aandacht aan de voetspieren. Hij is zelfs van mening dat 
de doorbraak van zijn pupil Jip Vastenburg kwam op het moment 

dat zij haar voetspieren voldoende op spanning kon houden tijdens 
het lopen. ‘Jip heeft heel weinig sprongkracht. Ze zette de voet vrij 
veel neer op de voorvoet, zakte door en dan zette ze af in plaats 

van dat ze echt kaatste. Dus eigenlijk werd bij elke pas de energie 
geabsorbeerd door de ondergrond in plaats van dat die werd 
meegegeven in de afzet. Dit omdat ze niet voldoende spanning kon 

opbouwen in de voeten,’ aldus Voogd. Lees hier verder 

 

Oldenzaal 

gastheer NK 

Cross 2016 
 

Begin 2015 is de 

organisatie van de 

Nederlandse 

Kampioenschappen 

Cross 2016 uitgevraagd. 

De interesse en het 

aantal reacties was 

overweldigend. 

Uiteindelijk hebben 7 

organisaties zich 

kandidaat gesteld om 

deze NK te organiseren. 

Op basis van de 

combinatie 

organisatiekracht en een 

inspirerende 

kandidatuur en 

motivatie, is de keuze 

gevallen op het 

samenwerkingsverband 

tussen de Stichting 

Marathon Enschede en 

LAAC Twente. De 

kampioenschappen 

zullen worden 

gehouden in 

Recreatiepark Het 

Hulsbeek in Oldenzaal. 

Deze locatie past in de 

beoogde geografische 

spreiding van het Lotto 

Crosscircuit, waar de 

NK als afsluitende 

wedstrijd deel van 

uitmaken. De datum 

wordt nog nader 

bepaald. 

 

bron: Atletiekunie 
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maandelijkse webtrend -
www.arvachilles.nl

Aantal hits

Unieke
bezoekers

 

14-15 NK Masters 

 

 

 

 

  

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.arv-achilles.nl/home/achilles-wedstrijden/zaterdag-9-mei-2015-2e-pupillenwedstrijd-bij-achilles/
http://www.arv-achilles.nl/home/achilles-wedstrijden/baanwedstrijd-arv-achilles-vrijdagavond-22-mei-2015/
http://losseveter.nl/2015/04/17/vergeten-spieren-de-voetspieren-videos-met-oefeningen/

