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ARV Achilles 

Nieuwsbrief 
 

  
Uitgave 29, maart 2016 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
09:30 uur 
800 meter Kangoo Jumpers 
1.500 meter Lopers en Kangoo Jumpers 
 
10:30 uur 
demonstratie en trainingswedstrijd 
polsstokhoogspringen; juist voor C/D 
Junioren! 
10:30 - 13:00 uur 
Meerkamp voor Pupillen, G atleten en 
Recreanten.: sprint-kogel-balwerpen 
(Mini’s en C’s)-ver-hoog-200 m (G 
atleten)-lange afstand, afhankelijk van de 
categorie (600-1.000). 
 
12:00 - 15:00 uur 
Meerkamp voor Junioren, Senioren en 
Masters: sprint(afhankelijk van de 
categorie 60-80-100)-hoog-200 m-
discus-horden (afhankelijk van de 
categorie 60-80-100-110)-ver-kogel-
speer. Je kan voor één of meerdere 
onderdelen inschrijven. 
 

Colofon 
 

ARV Achilles Nieuwsbrief is 

een maandelijkse digitale uitgave 

voor alle leden en 

belangstellenden van Atletiek en 

Recreatiesport Vereniging Achilles 

in Etten-Leur. 

In de nieuwsbrief staan actuele 

ontwikkelingen in en om de 

vereniging en de atletieksport. 

 

redactie Nieuwsbrief 

(redactie@arvachilles.nl) 

 Dick Ringelberg  

 Marloes Nijland 

 

bestuur ARV Achilles 

(secretaris@arvachilles.nl) 

 Sjaak Dorsman (penn.) 

 Ella Bastiaansen (secr.) 

 Wilco Verwijmeren (lid) 

 Toos van Vlijmen (lid) 

 

Wil je de Nieuwsbrief niet meer 

ontvangen, stuur dan een bericht 

naar redactie@arvachilles.nl en je 

emailadres wordt uit de 

verzendlijst verwijderd. 

 

Oudere uitgaven kan je hier 

downloaden. 

 

website 

Meer informatie over Achilles, 

trainingstijden, (trainings)groepen, 

trainers en andere clubinformatie 

kan je lezen op onze website  

www.arvachilles.nl. 

 

Social media 

Ook op ons Facebookaccount 

worden regelmatig nieuwsfeiten 

en foto’s geplaatst. 
 

VOOR ALLE ACHILLES-LEDEN: de trainingspakkenwedstrijd 

Je kan je nu nog inschrijven, tot en met vrijdag 18 maart 23:59 uur 

Deze wedstrijd wordt speciaal voor jullie georganiseerd: dus schrijf je in en doe mee! 
 

Inschrijven 
Vanaf 1 maart 2016 kan je 
inschrijven tot uiterlijk 18 
maart 2016 (23:59 uur) via 
atletiek.nu, of geef je op 
bij je trainer.  
Omdat het een 
Achilleswedstrijd is, betaal 
je niks! Het zijn geen 
clubkampioenschappen, 
dus geen prijzen.  
Voor de jongere 
deelnemers wordt er wel 
een diploma gemaakt. 
 

Definitief tijdschema 
Zodra het definitieve 
tijdschema bekend is, 
wordt dat meteen 
gepubliceerd op onze 
website www.achilles.nl.  
 
Een voorlopige 
tijdsindeling staat op 
atletiek.nu. 

mailto:redactie@arvachilles.nl
mailto:secretaris@arvachilles.nl
mailto:redactie@arvachilles.nl
http://www.arv-achilles.nl/category/home/nieuwbrief/
http://www.arvachilles.nl/
https://www.facebook.com/AtletiekAchilles/?ref=ts&fref=ts
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/inschrijven/stapa/5514/
http://www.achilles.nl/
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/chronoloog/5514/
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Clubkleding te koop 
 

 

 

Hallo allemaal, 

Zaterdag 26 maart, tijdens de 

trainingspakkenwedstrijd, is er weer 

gelegenheid om nieuwe clubkleding aan te 

schaffen. 

Ik sta in de kantine met deze kleding van 10:30 

tot 15:00 uur. Kom gerust eens een kijkje 

nemen. 

Voor meer informatie, kijk op onze website 

of stuur een email: kleding@arvachilles.nl 

Ik zie jullie graag voor en/of tijdens de 

wedstrijd,  

Sportieve groetjes, Adrianne van der Sanden 

 

PANNENKOEKEN 
Beste ouders van de pupillen, zoals elk jaar 

worden onze pupillen na afloop van hun 

Trainingspakkenwedstrijd getrakteerd op 

pannenkoeken. Dit kan niet zonder de hulp van 

de ouders. Daarom aan jou als ouder de vraag 

om pannenkoeken te bakken of kant en klare 

pannenkoeken te kopen. Deze kan je dan 

afgeven aan het begin van de wedstrijd bij de 

bar van onze kantine.  

De vrijwilligers van de kantine zorgen er voor 

dat de pannenkoeken op het juiste tijdstip 

warm zijn voor alle pupillen. Als je je wil 

inzetten hiervoor kan je je opgeven met een 

email naar Wilco Verwijmeren 

(wilco@arvachilles.nl). 

Wanneer je jezelf hebt opgegeven, krijg je een 

mail terug met de nodige informatie. 

 

Namens alle pupillen, de organisatie van de 

wedstrijd en het bestuur alvast bedankt voor je 

aandacht en eventuele inzet voor weer een 

geslaagde trainingspakkenwedstrijd! 

 

Wilco Verwijmeren 
 

 

 

 

 

http://www.arv-achilles.nl/leden/clubkleding/
mailto:kleding@arvachilles.nl
mailto:wilco@arvachilles.nl


 

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

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 
 

 

  

 

 

  

Wedstrijdverslagen 
2016-02-21 Toon Heeren snelste Master bij DJA-cross 

2016-02-22 NK Junioren Indoor: Daan, Stef & Bart 

2016-02022 Silvia Verhoeven tweede Trail by the sea 

2016-02-28 Alwin Roovers pakt tweede NK-medaille 

2016-03-06 Kees Lazeroms brons NK Halve Marathon 

2016-03-08 Mike Teekens PR op 20 van Alphen 

2016-03-12 Jan Muller tweede Sallandtrail 

2016-03-14 14e NK-medaille voor Kees Lazeroms 

2016-03-14 Henk Buesink rent langzaam weer harder  
 

 

 

 

TRIMWINTERCROSSEN 

Zondag 13 maart was de laatste cross uit de reeks 

van 4 wintercrossjes voor de recreanten van 

Achilles. 

In het bos aan het Schuitvaartjaagpad was een 

afwisselend parcours van 5 km uitgezet door Cees 

en Rien. Onder zeer goede weersomstandigheden 
stonden 9 deelnemers aan de start. Cees van Leest 

had gehoopt op een grotere deelname, maar helaas 

hadden de meeste recreanten andere plannen 

gemaakt op deze mooie zondagmorgen. 

De Di-Do groep was goed vertegenwoordigd met 6 

loopsters die na afloop nog een leuke verrassing 

hadden in de vorm van een lekker bakje koffie met 

een koek erbij. 

Vier loopsters Diny Beekers, Corrie van Haperen, 

Ida Kustermans en Rosalie Sijben hebben 
deelgenomen aan alle vier de crossjes. Alleen Cees 

van Leest heeft eveneens vier keer deelgenomen. 

We hopen van harte dat het volgende 

winterseizoen er meer belangstelling is vanuit de 

recreantengroepen. 

Cees van Leest 

 

 

 

 

 

 
De Jumbo vestigingen Geerkade en Kerkwerve 

organiseren van 30 maart tot en met 10 mei 2016 

de actie ‘Spek de Kas van je Club’, voor een 

totaalbedrag van € 20.000,00. 

 

Tijdens deze ‘Spek de Kas van je Club’ actie 

ontvangen klanten in deze twee Jumbo winkels 

voor elke € 10,00 aan boodschappen een 

waardepunt. Dit waardepunt kunnen ze in de 

winkel doneren aan de vereniging van hun keuze of 

via de Facebookpagina’s van beide supermarkten 

(Geerkade of Kerkwerve). 

 

Aan het van deze actie wordt € 20.000,00 naar 

rato verdeeld over alle gedoneerde waardepunten 

en uitgekeerd aan de deelnemende verenigingen 

(waaronder ook ARV Achilles). 

 

http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/toon-heeren-snelste-master-in-zundertse-dja-cross/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/nk-indoor-junioren-daan-en-stef-vijfde-bart-achtste/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/silvia-verhoeven-tweede-in-trail-by-the-sea/
http://ltvelocitas.nl/nieuwsitem_.php?item=nieuws/2016-02-28%20-%20Bronzen%20plak%20voor%20Alwin%20Roover%20op%203.000%20indoor.html
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/kees-lazeroms-brons-nk-halve-marathon/
http://ltvelocitas.nl/nieuwsitem_.php?item=nieuws/2016-03-08%20-%20Mike%20Teekens%20snel%20in%20Alphen%20aan%20de%20Rijn.html
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/jan-muller-tweede-in-sallandtrail/
http://www.arv-achilles.nl/home/wedstrijd-verslag/14e-nk-medaille-voor-kees-lazeroms/
http://ltvelocitas.nl/nieuwsitem_.php?item=nieuws/2016-03-14%20-%20Henk%20Buesink%20rent%20langzaam%20weer%20harder.html
https://www.facebook.com/jumbo.ettenleur.geerkade/
https://www.facebook.com/jumbo.ettenleur.kerkwerve/?fref=ts
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Avondvierdaagse Etten-Leur 
géén trainingen op de atletiekbaan van 

maandag 23 t/m donderdag 26 mei 2016 

LEDEN erbij en eraf 

Advies over deelname jongeren 

aan loopevenementen 
Regelmatig krijgt de Atletiekunie vragen over 

deelname van jongeren aan langere afstanden bij 

hardloopevenementen. Verenigingen, evenement-

organisaties, scholen en ouders willen weten wat de 

gevolgen zijn voor kinderen die op ‘jonge leeftijd' ‘lange 

afstanden' lopen en ook aan hardloopevenementen 

meedoen. Uit loopsportonderzoek van het Pim Mulier 

Instituut (2013) blijkt dat 50% van de nieuwe lopers bij 

evenementen tieners en twintigers zijn. Dat wil zeggen: 

de loopsport is aan het verjongen. De aanbieders van 

loopsport (atletiekverenigingen, loopgroepen, 

loopevenementen) zullen op deze nieuwe impuls moeten 

anticiperen. ‘Jonge leeftijd' is evenals ‘lange afstand' een 

rekbaar begrip, waarbij nog weinig duidelijk wordt over 

belasting (tempo, duur, ondergrond, schoenen) en 

belastbaarheid (aanleg, fysieke fitheid, loopstijl en 

looptechniek). Lees hier verder … 

 

NIEUW groep per 

Yana Jore Kangoo Jumpen 24-2-2016 

Levi Timmer Kangoo Jumpen 24-2-2016 

Corné van Beek Lopersgroep 1-3-2016 

Marion Clarijs BodyGym 1-3-2016 

Annette Konings-Tempelaars BodyGym 1-3-2016 

Dennis Buijs Pupillen 1-3-2016 

Renate Daemen-Teunissen trimgroep 6 3-3-2016 

Annemiek van Haaren Kangoo Jumpen 7-3-2016 

Carola Paulussen trimgroep 6 7-3-2016 

Astrid Ophuis Nagalm 16-3-2016 

 

 

OPGEZEGD groep per 

Yvonne van Zomeren trimgroep 6 31-3-2016 

Eduardo Alvarez trim 55plus 31-3-2016 

Devin Scherff Kangoo Jumpen 31-3-2016 

Milena Scherff Kangoo Jumpen 31-3-2016 

Joke van Andel BodyGym 31-3-2016 

Kim van 't Hof Kangoo Jumpen 31-3-2016 

Alishia van Gils Kangoo Jumpen 31-3-2016 

 

 

  

http://www.mulierinstituut.nl/
http://www.mulierinstituut.nl/
https://www.atletiekunie.nl/nieuws/advies-over-deelname-jongeren-aan-loopevenementen
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Kwalitatief goede wedstrijden voor C- & D-junioren 
Binnen de Atletiekunie willen we de wedstrijden voor C- & D-junioren die als kwalitatief te boek staan in kaart 

brengen. Deze inventarisatie zal ons helpen om de kwaliteit van de juniorenwedstrijden hoog te houden en de 

uitval in de juniorencategorieën te beperken. Op basis van vooronderzoek is gebleken dat aantrekkelijke 

juniorenwedstrijden voldoen aan één of meerdere van de volgende criteria: 

 Professionele uitvoering van wedstrijden (dit wil zeggen op dezelfde manier als de senioren) 

 Beperkt aantal pogingen bij spring- en werponderdelen 

 Relatief korte wedstrijdduur (maximaal 5 uur) 

 De mogelijkheid om op 1 wedstrijd meerdere onderdelen te beoefenen 

 Competitie op (verschillend) niveau 
Ken je een aantrekkelijke wedstrijd of ben je wedstrijdorganisator van een dergelijke wedstrijd, mail dan naar 

igor.smits@atletiekunie.nl. Zie ook de site van de Atletiekunie. 

M I N I R O P A R U N zaterdag 7 mei 2016 in Zundert 
Op zaterdag 7 mei organiseert Atletiek Vereniging DJA Zundert de Mini Roparun 2016. Dit is een 

estafetteloop, waarvan het inschrijfgeld volledig wordt gedoneerd aan stichting Roparun. Stichting Roparun zet 

zich in voor palliatieve zorg voor kankerpatiënten, met als missie: Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen 

dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.  

 

De Mini Roparun wordt gelopen in teams van minimaal 2 en maximaal 6 personen, waarbij er in 6 rondes van 

bijna 1700m een afstand van ongeveer 10 km wordt afgelegd. 

Teams van kinderen tot en met 13 jaar lopen 3 rondes en mogen het stokje halverwege de ronde al 

doorgeven aan de volgende loper. Een kinderteam bestaat hierdoor uit 3 tot 6 kinderen.  

 

 

 

Ik wil jullie vragen deze uitnodiging te verspreiden 

onder de leden en trainers van Achilles. Bij 

voorbaat dank! 

 

Alle informatie over inschrijftarieven, startijden, 

contactinformatie en locatie kan je hier 

downloaden. Vragen kunnen worden gesteld via 

dit mailadres (dja.miniroparun@gmail.com) of 

telefonisch via 0615222101. Inschrijven kan ook 

via dit mailadres. 

Zet jouw vereniging zich ook in om de zorg voor 

kankerpatiënten te steunen? Groet Ronald Cockx 

 
 

   

mailto:igor.smits@atletiekunie.nl
https://www.atletiekunie.nl/nieuws/kwalitatief-goede-wedstrijden-voor-c-d-junioren
http://www.arv-achilles.nl/wp-content/uploads/2016/03/20160507MiniRoparun.pdf
mailto:dja.miniroparun@gmail.com
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Krachttraining 

op leeftijd 

zinvoller dan 

duurloop? 
Ons huidige leven stelt ons 

in staat om met minimaal 
energieverbruik te leven. 

We hebben overal wel een 

machine voor, die ons het 

'zware' werk uit handen 

neemt. Vele mensen zitten 

zo alleen vele uren op hun 

stoel. Dit gaat ten koste 

van spiermassa en 

functionaliteit (spierkracht) 

van de spiervezels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe groot is het 

probleem van de 

spiermassa? 

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 hier verder …  

 

 

 

 

Trailrunnen is meer dan alleen lopen 
Als je eenmaal je hart hebt verloren aan trailrunnen, 

ontdek je dat er een hele wereld achter het 

trailrunnen zit. Het is een soort subcultuur binnen het 

loopwereldje. Met eigen ‘regels’, eigen afstanden, eigen 

gewoontes en bijzondere gebruiken. 

 

Allereerst de sfeer op een trailrunevent. Want van 

wedstrijdspanning is nauwelijks sprake, mensen 

keuvelen voor de start gezellig met elkaar, geen lange 

wachtrijen bij de dixies van zenuwachtige lopers die 

nog even snel wat weg moeten brengen, niet met 

1000-en lopers opgepropt staan in het startvak en ook 

niet een half uur voor de start het startvak in duiken 

voor een goede startpositie. Lees hier verder … 

 

 
 

http://www.prorun.nl/training/artikelen/krachttraining-op-leeftijd-zinvoller-dan-duurloop/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=ProRun+nieuwsbrief+Januari+%236
http://www.prorun.nl/training/trailrunning/trailrunnen-is-meer-dan-alleen-lopen/
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Vacature trainer ARV Achilles Etten-Leur 
Aanleiding voor deze vacature is dat door het wegvallen van trainers een tekort is ontstaan aan trainers. De 

onderstaande beschrijving betreft de functie van A/B Junioren/Senioren trainer, maar ook personen die 

geïnteresseerd zijn in een functie als pupillentrainer worden van harte uitgenodigd om te reageren. 

Functie omschrijving: 

 In een klein team van trainers en assistent-trainers werk je zelfstandig aan de voorbereiding en 

uitvoering van de trainingen voor A/B Junioren/Senioren. Hierbij werk je samen met de huidige 

trainers. 

 Als trainer ben je verantwoordelijk voor een uitnodigend, positief en veilig trainingsklimaat, waarbinnen 

atleten zich kunnen ontwikkelen en plezier beleven aan de sport en (samen) bewegen. 

 Je stelt samen met de atleten de jaarplanning op en een wedstrijdkalender. 

 Je begeleidt atleten bij wedstrijden. 

 Je houdt jezelf regelmatig op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en inzichten op het gebied van de 

technische atletiektraining. 

We verwachten dat de nieuwe atletiektrainer voor A/B Junioren/Senioren zich aansluit bij onze trainingsvisie/ 

gedragscode en die van de atleten, en daarbij in het bezit is van de juiste kennis en/of kwalificaties (JAL/JAT) of 

in ieder geval bereid is zich op dit vlak te laten (bij)scholen. Naast een bescheiden vrijwilligersvergoeding 
bieden we een werkomgeving met enthousiaste collega-trainers die samen met jou graag verder bouwen aan 

de vereniging.  

Op dit moment bestaat deze groep uit 20 technische atleten, variërend in de leeftijdscategorie van 15 tot en 

met 35 jaar. Naast een gedreven atleten zitten er ook gemotiveerde atleten in deze groep, die iets minder 

gedreven zijn maar wel iedere week aanwezig zijn.  

Momenteel trainen onze Junioren op maandag-, woensdag- en vrijdagavond van 18:30-20:00 uur op de 

atletiekbaan in Etten-Leur. Andere trainingstijden of -dagen zijn bespreekbaar.  

Voor meer informatie over deze functie kan men terecht bij ons bestuurslid Ella Bastiaansen, 

(secretaris@arvachilles.nl) of Hans de Bruijn, Atletiek-coördinator (atletiek@arvachilles.nl). 
 

  

 

 

 

Wat zijn meedoenregelingen? 
Meedoenregelingen zijn bedoeld om mensen met een laag 

inkomen actief mee te kunnen laten doen door bijvoorbeeld lid 

te worden van een sportvereniging. De regels hiervoor zijn 

opgesteld in de beleidsregels maatschappelijke participatie van de 

gemeente Etten-Leur en de gemeente Halderberge. Ieder 

gemeente kan hieraan zijn eigen invulling geven wat je bijvoor-

beeld met het tegoed kan doen en hoe hoog de tegemoetkoming 

is. Het is dus geen landelijk beleid. In Etten-Leur doet ARV 

Achilles hieraan mee. Om voor de meedoenregelingen in 

aanmerking te komen, moet je aan enkele voorwaarden voldoen, 

zoals beschikken over een laag inkomen en weinig vermogen. 

Aanvragen via de Webshop 

Via de Webshop kan je een tegemoetkoming voor 

maatschappelijke participatie en mogelijk andere regelingen 

aanvragen. Voor het tegoed in de webshop wordt alleen de 

maatschappelijke participatie als tegoed in de Webshop 

opgeboekt. 

Maatschappelijke participatie: 

In de regels staat aangegeven wanneer je hiervoor in aanmerking 

komt, hoeveel tegoed je per persoon krijgt en waaraan je het 

mag besteden. Het moet in ieder geval in de webshop besteed 

worden. Lees hier verder … 

 

 

 

https://www.meedoenhartvanwestbrabant.nl/aanvragen-page/
https://www.meedoenhartvanwestbrabant.nl/uitleg-page/
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Gluren bij de buren 
 

Clubblad Scorpio dec. 2015 
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 Op 17 maart 2016 vinden 

387 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.  
 

 

"Mensen willen zélf kiezen waar, 

wanneer en met wie ze sporten" 
 

De nieuwe sportconsument is minder snel lid 

van een club of bond en schreeuwt om een op 

maat gesneden benadering. Dat is de visie van 

Niels Schut, een jonge ondernemer uit 

Apeldoorn van 23 jaar. Hij is de man achter het 
online platform Netband.nl en eigenaar van het 

bedrijf Sportunity. Schut heeft duidelijke ideeën 

over het tot stand brengen van een verbinding 

tussen ongebonden sporters. 

Lees hier verder … 

 

 

 

2.100

2.300

2.500

2.700

90.000

110.000

130.000

150.000

m
rt

ap
r

m
ei

ju
n ju
l

au
g

se
p

o
kt

n
o

v

d
e

c

ja
n

fe
b

maandelijkse webtrend -
www.arvachilles.nl

aantal hits

unieke
bezoekers

WEDSTRIJDAGENDA: nu alleen nog de 

Achilles-kalender hier vindt je alle 

andere NL-wedstrijden 

 

 

 za 26-03-2016 

Trainingspakkenwedstrijd, check de 

aankondiging(en) 

 vr 13-05-2016 Avondwedstrijd 

 zo 29-05-2016 Competitiewedstrijd 

Senioren 2e divisie 

 za 25-06-2016 Competitiewedstrijd 

C/D Junioren 

 za 24-09-2016 Achilles ClubDag, met 

daarin geïntegreerd de 

Administratiekantoor W. Goossens 

clubkampioenschappen 
 

Ledental Atletiekunie in 40 jaar 

verviervoudigd; hardlopen 

vierde sport van Nederland 
 

In de afgelopen 40 jaar is het aantal leden van de Atletiekunie 

verviervoudigd. Qua ledental is atletiek met 140.000 leden (in 

2014) de achtste sport van het land. Sinds 2005 groeide het 

ledental van de bond met 29 procent. Dit maakt atletiek tot 

een van de grootste groeisporten van het laatste decennium. 
 

De bijna 300 atletiekverenigingen in Nederland tellen 

gemiddeld ruim 400 leden, twee maal zoveel als een 

gemiddelde sportvereniging in Nederland. Alleen bij hockey 

zijn verenigingen gemiddeld groter. Sinds 1979 zijn 5,8 miljoen 

schoolatletiekdiploma’s uitgereikt. 
 

Lees hier verder … 

  

 

Wil je live de WK Indoor 

in Portland volgen? 

Op Watch Athletics.com 

zie je een aantal 

livestreams om jouw 

Nederlandse favoriete 

atleten te volgen! 

 

 

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.sportknowhowxl.nl/nieuws-en-achtergronden/nieuwsberichten/nieuwsbericht/100509/mensen-willen-zelf-kiezen-waar--wanneer-en-met-wie-ze-sporten
https://www.atletiekunie.nl/wedstrijdkalender#gref
http://www.atletiekweek.nl/2016/03/17/ledental-atletiekunie-in-40-jaar-verviervoudigd-hardlopen-vierde-sport-van-nederland/
http://www.watchathletics.com/article/9443/live-iaaf-world-indoor-championships-portland-2016/

