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Op zondag 17 mei lukte het Mike Teekens om tweede te worden op het Nederlands Kampioenschap Halve 

Marathon in Leiden. De tegenwoordig in Rijswijk woonachtige Achillesatleet verbeterde met zijn 1.06:30 zijn 

PR op de 21.097 meter met maar liefst 2 minuten en 29 seconden! En haalde zijn tweede NK-medaille en ook 

zijn eerste senioren NK-podium! 

Voor Master 50 Kees Lazeroms was dit kampioenschap al weer gesneden koek. In het groene hart van 

Nederland wist de Achillesmaster zijn naaste concurrent op bijna een minuut te lopen, zodat hij veilig als 

eerste in zijn leeftijdscategorie over de finishmatten liep na 1.15:57 (gemiddeld 3:38 min/km). Voor Kees is dit 

zijn zesde gouden plak, en na zilver in 2013 en goud in 2014 heerst hij zowel op de cross en de halve 

marathon bij de M50. 
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MAANDAG 8 JUNI 20:00 UUR 

ALGEMENE LEDEN 

VERGADERING 

A.R.V. ACHILLES 
 

agenda 
1. De voorzitter opent de vergadering en presenteert de 

agenda 

2. Afmeldingen/ingekomen stukken 

3.  Het bespreken van de notulen van de ALV  d.d. 8 april 

2014 

4. Bespreking jaarverslag bestuur  

5. Behandeling en vaststelling van de financiële jaarstukken 

2014 en begroting 2015 

5a. Voorstel tot aanpassing van de contributie  

6. Verslag kascontrole door de kascommissie  

K O R T E   P A U Z E  

7. Bestuursverkiezing, aftredende bestuursleden zijn:  

* Ella Bastiaansen secretaris, aftredend - herkiesbaar 

* Jan Dekkers bestuurslid, aftredend – niet herkiesbaar 

Door het bestuur of door goedkeuring van tenminste vijf leden kan 

iemand zich kandidaat stellen voor de functie van bestuurslid of 

secretaris 

8.  Installatie nieuwe bestuursleden 

9. Bedanken van “oude bestuursleden” Jan Dekkers, Arno 

Mol. Bedanken Wim Kuipers, voormalig ledenadministratie.  

10. Rondvraag 

11.  Afsluiting van de vergadering 

 

Wedstrijdverslagen 
24-04-2015 Losse Veter interview Elizeba Cherono (Chero) 

25-04-2015 Achillesteams sponsoren en winnen MRR 

26-04-2015 Marathonhaas tijdens Londense marathon 

27-04-2015 Geslaagde Koningsloop in het Liesbos 

27-04-2015 5 x bloemen voor Achilleslopers in Oud Gastel 

27-04-2015 Achilles interview op Local FM Sport 

03-05-2015 Mannenteam presteert naar vermogen  

06-05-2015 Trainingsstage in Bad Dürrheim 

09-05-2015 Achilles organiseerde 2e Pupillen competitie 

09-05-2015 Springen en Sprinten in Breda 

10-05-2015 1e B-Junioren competitie in Terneuzen 

11-05-2015 Jan Muller snelste NL 6uursloper Steenbergen 

14-05-2015 Toon Heeren wint in Standdaarbuiten 

14-05-2015 Alwin Roovers-Mike Teekens winnen Golden Ten 

16-05-2015 Goud voor Arjan Dekkers bij NSK 

17-05-2015 Zilver Mike Teekens, Goud Kees Lazeroms NK½ 

18-05-2015 5 x fruitmand voor Achilleslopers in Stampersgat 

18-05-2015 Gezelligheid troef bij Marikenloop in Nijmegen 

18-05-2015 Jan Muller verbazend op korte Terheijdenloop 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Op ZONDAG 21 JUNI 2015 

organiseert A.R.V. Achilles de 2e 

A Junioren competitiewedstrijd 
De 1e wedstrijd is op 31 mei in Venray. De 16 

jongensteams en 12 meisjesteam zorgen voor een druk 

programma met zo’n 200 atleten en mooie atletiek. 

Voor zover je niet in de organisatie betrokken bent, ook 

toeschouwers zijn van harte welkom. Er doet ook een 

Achilles-THOR-combinatieteam bij de jongens mee! 

 
 

http://www.arv-achilles.nl/home/losse-veter-interviewde-elizeba-cherono/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/winst-voor-achilles-teams-in-mini-ropa-run/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/mooi-debuut-chero-tijdens-london-marathon/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/oranje-koningsloop-uurloop-in-het-liesbos/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/5-x-achilles-op-podium-in-oud-gastel/
http://www.arv-achilles.nl/home/interview-local-fm-radio-sport/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/mannenploeg-achilles-dapper-verder-in-2e-competitiewedstrijd/
http://www.arv-achilles.nl/home/achilles-ltv-op-trainingsstage-in-bad-durrheim-2/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/2e-pupillen-competitiewedstrijd-regio-12-bij-achilles/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/prs-voor-achillesmannen-bij-sprint-avondje-springen-sprinten/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/geslaagde-b-junioren-competitie-in-terneuzen/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/jan-muller-beste-nederlander-6uursloop-steenbergen/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/toon-heeren-snelste-in-standdaarbuiten/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/alwin-en-mike-de-snelsten-in-delft/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/arjan-dekkers-nederlands-studentenkampioen-speerwerpen/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/mike-teekens-zilver-nk-12-marathon/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/5-x-achilles-podium-in-stampersgat/
http://www.arv-achilles.nl/?p=4545
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/jan-muller-kort-en-snel-in-terheijden/


 

Deze nieuwsbrief van ARV Achilles verschijnt maandelijks en is digitaal via de website beschikbaar. 3 

  

  

 

 

 
 

 

  

 

 

  

 

ACHILLES JEUGDKAMP 2015 
23-24-25 oktober 

 

 

Europese Kampioenschappen Atletiek 

Amsterdam 6-10 juli 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WERPSPEKTAKEL OP 

HET MUSEUMPLEIN 
Atletiek naar de mensen brengen, ook dat is 

onderdeel van de Athletics Like Never Before-

belofte die Amsterdam 2016 zichzelf heeft 

opgelegd. Voor de kwalificatieronden van het 

speerwerpen en het discuswerpen wordt 

daarom uitgeweken naar het historische hart 

van de stad: het Museumplein. Ingeklemd tussen 

pleisterplaatsen als Concertgebouw, het 

Rijksmuseum, het Van Gogh Museum en het 

Stedelijk Museum.  

Is er een mooiere plek om geschiedenis te 

schrijven? 
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EK 2016 vanaf 11 mei groepsactie voor atletiekverenigingen 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

Atletiekverenigingen in Nederland krijgen de 

mogelijkheid om als eerste kaarten te bestellen 

voor de EK Atletiek 2016.  

Tijdens de groepsactie voor verenigingen kunnen 

groepen vanaf 25 personen nu al hun plaats in het 

Olympisch Stadion reserveren. De verenigingen 

zijn de belangrijkste pijlers van de Nederlandse 

atletiek. Om leden van atletiekverenigingen de 
kans te bieden in groten getale aanwezig te zijn 

bij dit unieke sportevenement, krijgen zij als 

eerste de kans om kaarten te bestellen voor de 

EK. Voor niet-leden begint de verkoop van losse 

kaarten pas in december.  

Speciaal voor atletiekverenigingen geldt deze 

zomer een verenigingsactie. Atletiekliefhebbers 

die bij een vereniging zijn aangesloten kunnen 

vanaf 11 mei gezamenlijk dagkaarten, 

sessiekaarten en passe-partouts voor de EK 

bestellen.  

Verenigingsleden die samen tickets bestellen, zijn 

er bovendien van verzekerd dat ze in het stadion 

bij elkaar komen te zitten. Lees hier verder. 

bron: Atletiekunie 

 

 

 

http://www.atletiekunie.nl/index.php?page=4213
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EVALUATIE COMPETITIE (ENQUÊTE)  

Dit jaar vindt er weer een evaluatie plaats van de 

competitie. We vragen iedereen die betrokken is bij de 

competitie om zijn of haar mening …  

Vul daarom deze vragenlijst in! Aan de hand van de mening 

van atleten, trainers en wedstrijdorganisatoren onderzoekt 

de Atletiekunie of er wijzigingen in het competitiereglement 

doorgevoerd moeten worden.  

 

 

 

ACHTER DE 

SCHERMEN 

De Avond4Daagse 

Krachttraining bij kinderen en blessurerisico 
Blessures komen vaker voor bij kinderen (11 tot 15 jaar) die krachttraining met gewichten 

uitvoeren dan bij kinderen die dat niet doen. Blessures komen echter niet vaker voor 

wanneer de krachttraining zonder externe gewichten is uitgevoerd. Dit blijkt uit een groot 

opgezet onderzoek waaraan 3739 Zweedse kinderen deelnamen. Lees hier verder … 

 

 

De Avondwandelvierdaagse Etten-Leur 

in het teken van SamenLoop voor Hoop 
 

De 53e editie van de Avondwandelvierdaagse wordt 

gehouden van 1 t/m 4 juni en start als vanouds vanaf het 

evenementenplein van de Nieuwe Nobelaer. De 

voorinschrijving is geopend waarvoor men zich kan melden 

aan de kassa van de Nieuwe Nobelaer. Net als voorgaande 

jaren verwacht de organisatie ruim 4.000 deelnemers om 

aan dit jaarlijkse evenement mee te doen. Er zijn afstanden 

van 5, van 10 en van 15 km uitgezet. Dus voor beginners en 

gevorderden, voor jong en oud, iedereen kan meedoen. De 

routes lopen door de bebouwde kom en door het 

buitengebied van Etten-Leur. Soms wordt een 

buurgemeente aangedaan. Traditiegetrouw bestaat het 

grootste deelnemersveld uit de leerlingen van de 

basisscholen. Lees hier verder. 
 

 

 

 

 

http://nieuwsbrief.atletiekunie.rfxweb.nl/HyperlinkManager.ashx?id=4be7a526-03e9-4e98-be6a-0fc8b41c5d8a
http://www.topsporttopics.nl/kennisbank?action=ShowItem&ciId=29162&fromOverview=1
http://www.arv-achilles.nl/?p=4570
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Is het nu wel of niet 

beter om te sporten 

voor het ontbijt? 
Sporten op een lege maag is best 

gezond, maar je valt er niet 

sneller door af, zoals sommigen 

denken, schrijft de Volkskrant.  

Uit een experiment van de KU 

Leuven met 28 fitte mannen 

zonder overgewicht bleek in 

2010 dat sporten voor het 

ontbijt de negatieve effecten van 

een slecht dieet tegengaat.  

De mannen moesten zes weken 

lang 50 procent meer vet en 30 

procent meer calorieën eten dan 

ze gewend waren.  

De groep die niet sportte was 

drie kilo aangekomen, had 

insulineresistentie opgebouwd 

en meer vet in hun spieren.  

Lees hier verder … 

bron: Losse Veter 
 

 Teenloop, oefening 

ter versterking van 

de enkel 
 

 

 

 

 

 

 
Door consequent oefeningen te 

doen waarmee je de controle en 

balansbeheersing over je rug, 

bekken, heup, knie en enkel 

traint, ben je minder vatbaar 

voor blessures. Uit onderzoek is 

zelfs gebleken dat dit leidt tot 

30% minder blessures! Daarnaast 

zul je ook meer kracht kunnen 

ontwikkelen om bijvoorbeeld de 

bal weg te schieten bij voetbal. 

Lees hier verder … 

bron: Losse Veter 

 

 

 

 

 

 

 

Runningteam Zundert vertrekt zaterdag 23 mei om ongeveer 

22:30 uur uit Hamburg om 560 kilometer hardlopend in 

estafettevorm te overbruggen en te finishen op de Coolsingel in 

Rotterdam. 
 

In 1999 werd het team voor het eerst geformeerd, in 2000 werd voor het eerst de Roparun gelopen. 

Deze Roparun kent in 2015 al de 24e editie. En het motto is nog steeds onveranderd: “Leven 

toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan 

het leven”. Het team bestaat uit ongeveer 25 leden. 

 

Aanvankelijk bestond het team uit een enthousiaste  vriendenploeg, waarvan er nog al wat deel 

uitmaakten van atletiekvereniging  D.J.A. uit Zundert. Na een paar jaar werd een aparte stichting 

opgericht genaamd Running Team Zundert. De leden komen uit een grote regio: Zundert, Etten-Leur, 

Rucphen, Halderberge en Roosendaal. Lees meer hier over Runningteam Zundert 

  

http://www.welingelichtekringen.nl/gezond/446873/is-het-nu-wel-of-niet-beter-om-te-sporten-voor-het-ontbijt.html
http://losseveter.nl/2015/05/11/teenloop-oefening-ter-versterking-van-de-enkel/
http://www.runningteamzundert.nl/
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  Nieuwe rubriek 
Gluren bij de buren 
 
Je kind op SPRINT? Dan help je toch?! 
 

Je kind gaat met veel plezier en enthousiasme naar 

SPRINT. Het doet ook af en toe mee aan wedstrijden en 

dat is best spannend. Maar ook leuk! 

Bij die wedstrijden komt een hele organisatie kijken. Dat 

doen ‘de mensen van SPRINT’. Maar heb je je wel eens 

afgevraagd wat dat voor mensen zijn? Het zijn stuk voor 

stuk enthousiaste vrijwilligers. Ze zetten zich graag in 

voor de kinderen, junioren én senioren als het gaat om 

het mogelijk maken van wedstrijden. Lees hier verder … 

 

Hiervoor dient het extra 

gaatje in je loopschoen 

Loopschoenen hebben vaak twee gaatjes voor de 

veters bovenaan. Niemand die het extra gaatje 

echter gebruikt. Nochtans kan je er veel blaren mee 

besparen, als je weet hoe het te gebruiken. Deze 

video legt uit hoe je dat doet. 

Wie gaat joggen wil liefst zo snel mogelijk 

vertrekken en knoopt daarom zijn veters zoals hij 

of zij dat altijd doet. Zonder gebruik te maken van 

het extra gaatje bovenaan de loopschoen. Maar als 

je weet hoe het te gebruiken, dan loop je een stuk 

minder kans op blaren. Lees hier verder … 

bron: Losse Veter 

  

 

  

 

 

 

 

Atleten profielen 

nieuw op onze 

website 
Tot nu staan er 30, van 

een stuk of vier moeten 

de prestaties nog 

worden ingevoerd! 

Kijk hier voor de 

persoonlijke records, 

NK-medailles en 

internationale 

wedstrijddeelnames van 

onze Achillestoppers. 

 

 

 

bron: 

Nieuwsbrief AV 

Sprint 24 april 

2015 

 

 

Wie kent er 

nog andere 

nieuwsbrieven 

van 

atletiekclubs? 

http://www.avsprint.nl/nieuws/je-kind-op-sprint-dan-help-je-toch-6414
http://www.demorgen.be/lifestyle/gouden-tip-voor-hardlopers-hiervoor-dient-het-extra-gaatje-in-je-loopschoen-a2318296/
http://www.arv-achilles.nl/atleten-profielen/
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Op 21 mei vinden 305 

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 

MEI JUN  JUN (vervolg) JUL AUG SEP 

 03 - 

Pagnevaartloop 

Oudenbosch 

20 - C/D 

junioren 

competitie 3e 

wedstrijd  

04 - 

Chaamloop 

Chaam 

01/02 - NK 

Senioren 

Amsterdam 

12 - NK 100 km 

RUN Winschoten 

 06 - Van 

Goghloop 

Zundert 

21- A junioren 

competitie 2e 

wedstrijd 

Etten-Leur 

11- Running 

Center Classic 

Roosendaal 

23 - Nationale 

D-spelen 

Amsterdam 

12/13 - Open ABCD 

Meerkamp Zundert 

 07- Senioren 

competitie 3e 

wedstrijd 

Haarlem (2e 

div) Den Haag 

(3e div) 

26-28 - NK 

A/B Junioren 

Breda 

30/31- NK 

Senioren 

Amsterdam 

(4 dagen!) 

25 - 10 van Groot 

Steenbergen 

13 - promotie / 

degradatie competitie 

 13/14 - NK 

Masters 

Zierikzee 

28 - 

Zomerklassieker 

Roosendaal 

 29/30 -Nationale 

C-spelen 

Amsterdam 

13 - Quickrun 

Roosendaal 

 

 14 - B junioren 

competitie 2e 

wedstrijd 

 

  30 - 

Midsummerrun 

Bosschenhoofd 

20 - de 10 van ’t 

Aogje Breda 

22 - 

Avondwedstrijd 

Achilles, 

aanvang 18:30 

uur info 

14 - Brabantse 

Pupillen en D 

Junioren 

kampioenschap 

Best 

  30 - Zuid 

Nederlandse 

Kampioenschappen 

Weert 

26/27 - Club-

kampioenschappen 

Etten-Leur 

30 - C/D junioren 

competitie 2e 

wedstrijd 

17 - 

Zevenbergse 

Snelle 

Meerkamp 

    

30 - Rondje 

Sprundel 

20 - Bavoloop 

Rijsbergen 

    

 
Volgende maand in 

Achter de Schermen 

Wie of welke groep meent nog in 

Achter de Schermen te moeten? 

  

Kom op, geen valse bescheidenheid. 

Ruim baan voor flexwerken en sporten 
Onlangs stemde een meerderheid van de Tweede Kamer voor het 

wettelijke recht voor werknemers om meer flexibel te kunnen 

werken en meer aan thuiswerken te doen. Dat was een mooi zetje 

in de rug, vond Sport & Zaken als matchmaker tussen bedrijfsleven 

en sport. Het is deze maand gestart met de pilot ‘Sportief Werken 

bij de sportvereniging’. Lees hier verder … 
Bron: Sportknowhow 21 mei 2015 
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Aantal hits

Unieke
bezoekers

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/baanwedstrijd-arv-achilles-vrijdagavond-22-mei-2015/
http://www.sportknowhowxl.nl/nieuws-en-achtergronden/nieuwsberichten/nieuwsbericht/98076/ruim-baan-voor-flexwerken-en-sporten

