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Nieuwsbrief AV Holten   
 
Om alle leden op de hoogte te houden van wat er zoal in onze club gebeurt, is er deze digitale 
nieuwsbrief van de AV Holten. Bestuur en pr coördinator streven ernaar om de nieuwsbrief met 
regelmaat te laten verschijnen. Om tussentijds goed op de hoogte te blijven, kun je altijd op 
www.avholten.nl terecht! 
 
 

Dag medesporters, 
 
Lente 
Na een lange periode van kou en sneeuw laat 
de lente nog steeds op zich wachten. Dat 
iedereen naar het voorjaar verlangt, kun je 
zien aan de trainingen die weer lekker vol 
zitten. Met vele nieuwe gezichten. De triatlon 
training is van start gegaan. En met zoveel 
succes dat de aanmeldingen stopgezet 
moesten worden. Als het weer het toelaat, 
gaan we van die grote groep sporters een 
paar mooie foto’s maken. Wij heten deze 
groep sporters van harte welkom en wensen 
hen veel succes in de aanloop naar de 
triatlon.  
 
Appeltjes van Oranje 
Jullie hebben vast al vernomen dat het 
bestuur onze helpers/trainers van de G-
atleten hebben voorgedragen voor het Oranje 
Fonds Kroonappels. AV Holten is ontzettend 
trots op deze groep gemotiveerde vrijwilligers 
en wil deze zeer bescheiden groep graag in 
het zonnetje zetten. Helaas voor ons, hebben 
ze niet gewonnen. Natuurlijk feliciteren wij de 
winnaars ‘Stichting Hospice De Reggestroom’.  
 
Jeugd 
De jeugd van AV Holten is ook weer actief 
bezig! We hebben de samenwerking gezocht 
met AV Rijssen. Er is nu een uitwisseling tot 
stand gekomen, waardoor beide 
accommodaties beter worden benut. Met onze 
goede technische nummers en de mooie 
kunststofbaan van Rijssen kunnen we de 
jeugd meer bieden en uitdagen. Verderop in 
deze nieuwsbrief lees je meer hierover. 
 
Ronald Wissink 
 

�  �      �  � 
 

 
 

 

Bevrijdingsloop 
Maandag 6 mei 2013 
 
Op maandag 6 mei zal de 29e Bevrijdingsloop 
worden gehouden op Sportpark 
Meermanskamp.  
 
Het programma (onder voorbehoud): 
 
18.30u  Scholierenloop meisjes groep 1 en 2 
 700 meter 
18.40u  Scholierenloop jongens groep 1 en 2 
 700 meter 
 
18.50u  Ik lekker fit! Kidsrun 
 Meisjes groep 3 t/m 5 – 1000 meter 
19.00u  Ik lekker fit! Kidsrun 
 Jongens groep 3 t/m 5 – 1000 meter 
19.10u  Ik lekker fit! Kidsrun  
 Meisjes groep 6 t/m 8 – 1400 meter 
19.20u  Ik lekker fit! Kidsrun 
 Jongens groep 6 t/m 8 – 1400 meter 
 
19.30u  Prestatieloop G-atleten 
 Vrouwen en mannen – 400 meter 
 
20.00u  Wedstrijd vrouwen, mannen  
 senioren, mannen veteranen –  
 10 kilometer 
20.05u  Prestatieloop vrouwen en mannen  
 2,5 en 5 kilometer 
 
Inschrijven kan vanaf 18.00 uur bij de kantine 
van Sportpark Meermanskamp. 
 

�  �      �  � 
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Kids Run-Bike-Run 
 
Als je dit jaar meedoet aan de run-bike-run op 
vrijdag 28 juni 2013 tijdens de Triathlon van 
Holten, dan kun je ter voorbereiding vier 
gezamenlijke trainingen volgen. Deze 
trainingen worden verzorgd door enthousiaste 
trainers van AV Holten. Tijdens de trainingen 
maak je samen met je leeftijdgenoten kennis 
met het hardlopen, fietsen en de wissels, 
zodat je goed voorbereid aan de start van de 
run-bike-run komt te staan. Je zult merken dat 
je snel vooruit gaat en het is nog gezellig ook!  
Je kunt je eenvoudig aanmelden door bij de 
opgave voor de run-bike-run jezelf gelijk op te 
geven voor deze clinics. Ook als je twijfelt of 
de run-bike-run wel iets voor je is, ben je van 
harte welkom om mee te trainen.  
 
Informatie over deze clinics vind je op 
www.avholten.nl en inschrijven doe je via 
www.triathlonholten.nl. Je klikt daar op 
‘deelnemer’ en vervolgens op ‘Kinder-run-
bike-run’ of meld je aan via 
www.kiessportencultuur.nl 
 

�  �      �  � 
 

Toekomst van de jeugd 
 
Vanuit AV Holten zijn we actief aan de slag 
met de invulling van de toekomst van de 
jeugd. Tijdens de ALV in november is door de 
ouders en daarna door de jeugd zelf 
aangegeven hoe zij de trainingen, wedstrijden 
en activiteiten van de AV Holten waarderen. 
Deze informatie is door bestuur, trainers en 
betrokkenen meegenomen met het oog op de 
toekomst van de jeugd. 
 
Tot nu toe heeft dat geleid tot de volgende 
stappen. Vanaf maart 2013 doen een aantal 
jeugdleden ervaring op door 1 keer per week 
samen met de jeugd van AV Rijssen te 
trainen. Dit zal leiden tot deelname in 
gemengde teams aan een drietal C/D 
competitie wedstrijden (20 april, 25 mei en 22 
juni). Als dit goed bevalt, willen we kijken of 
we de samenwerking met AV Rijssen kunnen 
gaan intensiveren. Op 27 maart gaan we daar 
nader over in overleg met de AV Rijssen. 
Zodra meer bekend is wat dit betekent voor 

de trainingen en activiteiten voor alle AV 
Holten jeugdleden zullen de jeugdleden en 
ouders direct worden geïnformeerd. 
 
AV Holten is zeer verheugd dat Dorien 
Willems vanaf half maart 2013 is gestart om 
als combifunctionaris in het komende jaar een 
nieuwe impuls te geven om basisschooljeugd 
kennis te laten maken met onze vereniging. 
Elders in deze nieuwsbrief stelt ze zich voor. 
 
Volop clinics voor basisschooljeugd 
In april gaat Dorien Willems clinics verzorgen 
voor de basisschooljeugd en speciale clinics 
voor Catalpa. Dit met als doel om de jongste 
jeugdgroep van AV Holten weer te kunnen 
laten starten. 

Catalpa, buitenschoolseopvang:   
4, 11, 18, 25 april van 16.00 tot 17.00 u. 
 
Groep 1 t/m 5 basisschool:  
4, 11, 18, 25 april, 16 en 23 mei van 17.00 tot 
18.00 u. 
 
Groep 6, 7 en 8 basisschool:  
4, 11, 18, 25 april, 16 en 23 mei van 18.45 tot 
20.00 u.  
 

 
 
Als je als lid van AV Holten jeugd kent binnen 
je familie, vriendenkring of in je eigen straat 
nodigen we je van harte uit ze enthousiast te 
maken voor deelname aan een clinic. Aan het 
enthousiasme waarmee Dorien de clinics zal 
gaan starten zal het in ieder geval niet liggen. 
Zie voor meer informatie www.avholten.nl of 
www.kiesvoorsportencultuur. 

Joanne Kloosterboer 

�  �      �  � 
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Het interview 
 
Dit keer een dubbelportret: twee Silkes… 
 
Wie is Silke Damen? 
Dit ben ik: 

 
 
Ik ben 10 jaar en zit in groep 7 van de 
Holterenk school.  
 
Hoe kunnen we je herkennen? 
Ik heb donkerblond en lang haar. 
 
Hoe lang ben je al lid van AV Holten? 
Sinds mei 2012. 
 
Waarom ben je lid geworden van de 
atletiekvereniging? 
Ik kreeg een briefje mee op school van de 
atletiekvereniging. Ik heb een paar keer 
meegedaan. Ik vond het heel leuk, dus ben ik 
lid geworden. 
 
Wat vind je het leukst van atletiek? 
Ik vind estafette het leukst om te doen. 
 
En wat vind je niet zo leuk? 
Ik vind versnellingsloop niet zo leuk om te 
doen.  
 
Doe je straks mee aan de Bevrijdingsloop 
en aan de run-bike-run? 
Ik doe denk ik wel mee aan de 
Bevrijdingsloop, maar aan de run-bike-run 
niet. 
 
Later word ik… 
…misschien receptioniste. 
 
Wat niemand van mij weet/verwacht… 
…ik heb geen bijzonderheden. 
 
Wat ik nog graag kwijt wil… 
…atletiek is een superleuke sport! 
 

Wie is Silke Ruiterkamp? 
Silke Ruiterkamp is een klein meisje dat hard 
kan lopen. 

 
 
Hoe kunnen we je herkennen? 
Ik ben kleiner dan Silke Damen en iets 
blonder van haarkleur. 
 
Hoe lang ben je al lid van AV Holten? 
Ongeveer 3 jaar. 
 
Waarom ben je lid geworden van de 
atletiekvereniging? 
Ik vind het een leuke sport met 
leuke verschillende activiteiten. 
 
Wat vind je het leukst van atletiek? 
Verspringen. 
 
En wat vind je niet zo leuk? 
Uren zonder pauze lopen maar hopelijk 
gebeurt dat niet. 
 
Doe je straks mee aan de Bevrijdingsloop 
en aan de run-bike-run? 
Ja met de bevrijdingsloop deed ik al vaker 
mee. Nu mag ik dit jaar voor het eerst 
meedoen met de run-bike-run. 
 
Later word ik… 
Weet ik nog niet. 
 
Wat niemand van mij weet/verwacht… 
Mijn geheimen maar die vertel ik lekker niet. 
;P 
 
Wat ik nog graag kwijt wil… 
Als het te veel wordt samen met voetbal en 
mountainbiken moet ik stoppen met een sport. 
Ik wil dit jaar wel weer graag meedoen met de 
Reggesurvival. Wie gaat dit organiseren? 
 

�  �      �  � 
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Wedstrijden jeugd 
 
De jeugd van AV Holten staat weer aan de 
start van een mooi wedstrijdseizoen. 
De belangrijkste wedstrijden zijn: 
 
27 april  1e medaille wedstrijd Enschede 
6 mei  Bevrijdingsloop Holten 
11 mei 2e medaille wedstrijd Nijverdal 
29 mei werpdriekamp Holten (junioren 

A/B/C/D ) 
14 september pupillenmeerkamp Holten 
21 september 3e medaille wedstrijd Almelo  
28 september 4e medaille wedstrijd Hengelo 
26 oktober Diepe Hel Holterbergloop 

Holten 
 
Noteer ze in je agenda en neem gezellig deel 
met je clubgenoten! 
Voor informatie en contact kun je terecht bij 
Jetta Jansen, e-mail: 
jettajansen63@gmail.com 
 

�  �      �  � 
 

Leefstijlproject ‘iCANDOiT’ 
 
Op donderdag 4 april om 15.00 uur geeft 
Burgemeester Arco Hofland het startschot 
voor het tweede jaar van het leefstijlproject 
iCANDOiT. Vanaf dat moment gaan vijf 
brugklassen aan de slag met het verleggen 
van hun persoonlijke doelen. Dat gebeurt 
onder aanvoering van hun gym- en 
biologieleraren. Na het startschot zal 
Nederlands hoogspringkampioene Iva Klein 
Baltink voor ruim 100 medeleerlingen van De 
Waerdenborch de afsprong verrichten. Iva 
staat, als 15-jarige leerlinge van De 

Waerdenborch en lid 
van AV Daventria / AV 
Holten, met haar 
prestaties symbool 
voor het motto ‘Je kunt 
meer dan je denkt!’. 
 

Naast een inspirerende introductieles en de 
kick-off zullen de leerlingen tien weken 
speciale theorie- en praktijklessen volgen. 
Deze lessen zijn gericht op een gezonde 
leefstijl, gezonde voeding, het menselijk 
lichaam, het verleggen van grenzen en het 

stellen van (persoonlijke) doelen. Het 
programma is ontwikkeld in samenwerking 
met Atletiekvereniging Holten.  
Ook zijn alle leerlingen uitgenodigd op 6 mei 
mee te doen aan de Bevrijdingsloop in Holten. 
Als afsluiting van de projectperiode zullen de 
leerlingen deelnemen aan de run-swim-run 
van De Waerdenborch. Dat zijn prachtige 
sportieve kansen om het geleerde in de 
praktijk te brengen. 
 

�  �      �  � 
 

Dorien Willems 
 
Beste AV-Holtenaren, 
 
Graag wil ik mij voorstellen. Mijn naam is 
Dorien Willems. Ik ben 30 jaar jong, woon in 
Rijssen met Jeroen en 2 prachtige dochters, 
Zoë en Merle.  
 

 
 
Sinds mijn tiende train ik bij AV Rijssen met 
als favoriete onderdelen, verspringen en 
sprinten. Sinds 2005 geef ik met veel plezier 
training aan de jeugd van AV Rijssen. Ik vind 
atletiek een geweldige sport. Het is veelzijdig, 
uitdagend en kan lekker buiten worden 
beoefend.  
 
Sinds 2012 werk ik als combinatiefunctionaris 
Sport en Onderwijs bij scholenvereniging 
PCPO, AV Rijssen en kinderopvang CKO. 
Een functie waarbij de nadruk ligt op het 
verbinden van sport en onderwijs, iets wat al 
heel aardig lukt in Rijssen. En hopelijk 
zometeen ook in Holten. 
 
Ik ben gevraagd om komend jaar actief aan 
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de slag te gaan met het trainen en aantrekken 
van basisschooljeugd in Holten. Daar heb ik 
erg veel zin in! Ik hoop op een goede 
samenwerking en veel enthousiaste nieuwe 
jeugdleden. 
 
Met sportieve groet, 
Dorien Willems 
 

�  �      �  � 
 

Compostactie 
 
Onder winterse omstandigheden compost 
scheppen en daarna trainen. Wat een bikkels!  
 

 
 
Iedereen die heeft geholpen met de 
compostactie: bedankt voor jullie inzet! 
 
Voor 2014 zoeken we nog iemand die samen 
met Rik Waanders de compostactie wil 
coördineren. Wie interesse heeft, kan zich 
melden bij secretaris@avholten.nl 
 
Gerdien 
 

�  �      �  � 
 

Webmaster 
 
Henri ten Brinke heeft besloten om het stokje 
van ‘webmaster’ over te dragen. Henri was 
vanaf het begin betrokken bij onze website. 
Wij danken Henri voor zijn jarenlange inzet. 
Fijn dat we altijd een beroep op je konden 
doen! 
 

Inmiddels hebben wij René Hoff in onze 
commissie mogen verwelkomen. Als 
kersverse webmaster wacht hem meteen een 
mooie klus: een nieuwe website voor AV 
Holten. Veel succes René! 
 
PR commissie 
 

�  �      �  � 
 

Kroonappels 
 
Zoals onze voorzitter al noemde, heeft AV 
Holten de vrijwilligers van de G-atletiek 
voorgedragen voor de Oranje Fonds 
Kroonappels.  
 
“Elke maandagavond traint een groep G-
atleten met een verstandelijke beperking. Ze 
worden begeleid door een groep enthousiaste 
vrijwilligers die hen de nodige individuele 
aandacht en zorg geven. Zonder deze groep 
vrijwilligers is G-atletiek niet mogelijk. AV 
Holten is trots op deze groep gemotiveerde 
vrijwilligers en wil ze graag in het zonnetje 
zetten. De vereniging wil hen bedanken voor 
de enorme inzet en ze aanmoedigen vooral 
door te gaan met het enthousiasmeren van de 
doelgroep.” 
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Helaas is er in onze gemeente vaker op een 
ander initiatief gestemd, maar dat neemt niet 
weg dat we nog steeds ongelooflijk trots zijn 
op deze vrijwilligers. 
 

�  �      �  � 
 

Diepe Hel Holterbergloop 
goes Facebook 
 
Tijd voor een update over de gang van zaken 
Diepe Hel Holterbergloop 2013.  
 
Nieuwe commissie 
Zoals in de vorige nieuwsbrief al geschreven 
is de commissie aan Holtense zijde geheel 
vernieuwd en samengevoegd met de 
commissie van Atletics Nijverdal. De eerste 
gezamenlijke overleggen hebben 
plaatsgevonden. Het is de bedoeling dat het 
evenement nu jaarlijks door beide 
verenigingen wordt georganiseerd in plaats 
van het ene jaar door AV Holten en het 
andere jaar door Atletics. Dat betekent dat wij 
nu ook aan Nijverdalse kant moeten, of liever 
gezegd, mogen helpen en Nijverdal komt ons 
helpen als de start in Holten is.  
Nou en….zul je misschien zeggen. Zeker op 
dit moment kunnen wij erg veel van de Atletics 
commissie leren, want onze commissie is 
relatief onervaren. De samenwerking voelt 
goed. De volledige commissie bestaat uit acht 
mensen. Vanuit AV Holten zijn dat Fenny 
Rietman, Hessel Rood, Hans Kaffener en 
Meindert Koopman. Ook nieuw is de 
samenwerking met 01 events (Hendri 
Markvoort en Martin Pieters) en de 
Wilgenweard (Marjan Freriks). 
  
PR en sponsoring 
In 25 jaar Diepe Hel Holterbergloop is door 
alle vorige commissies een perfect evenement 
neergezet van landelijk niveau. Het 
evenement is zelfs uitgeroepen tot één van de 
30 mooiste lopen van Nederland. Toch is het 
altijd lastig gebleken om deze prachtige 
wedstrijd onder de aandacht te brengen van 
hardlopend Nederland. En dat is juist de 
kracht van de mensen van 01 events en de 
Wilgenweard. Zij hebben erg veel kennis van 
PR en sociale media. De nieuwe commissie 
heeft dan ook besloten om de komende drie 

jaar vol in te zetten op PR. Daarnaast weten 
we natuurlijk allemaal dat het in economische 
lastige tijden moeilijk is om sponsoren te 
vinden. Nu weet iedereen binnen AV Holten 
natuurlijk wel dat dit nou juist Hendri 
Markvoort zijn ding is.  
Wij realiseren ons dat de samenwerking met 
deze partijen geen garantie is het in één keer 
allemaal top zal zijn met PR en sponsoring. 
Het zijn de twee lastigste factoren van een 
evenement. Het is dan ook goed dat dit is 
uitbesteed aan betrouwbare partners. Zo kan 
de commissie zich concentreren op het 
organiseren van de wedstrijd.  
 
De nieuwe commissie stond voor de keus de 
wedstrijd iets kleiner te maken, gelijk te 
houden of te laten groeien. In overleg met het 
bestuur van Atletics en AV Holten is besloten 
om te bekijken of er nog groei in het 
evenement zit. Ook de laatste 
ledenvergadering gaf hier groen licht voor.  
 

 
Foto: Gerrit Willems 
 
Vrijwilligers 
Naast commissies, PR en sponsoring kan een 
evenement niet zonder vrijwilligers. En 
vrijwilligers hebben we zeker nodig straks in 
oktober. We hopen daarbij een beroep te 
kunnen doen op de leden van beide 
verenigingen.  
 
Facebook 
Je kunt ons ook nu al helpen door vriend te 
worden van de facebookpagina van de Diepe 
Hel Holterbergloop. Dit wonderlijke medium 
moet ons mede helpen om meer deelnemers 
te trekken in 2013. 
http://www.facebook.com/pages/Diepe-Hel-
Holterbergloop/333369873440221?ref=ts&fref
=ts 
 
Meindert Koopman 
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Activiteitenkalender 
 
27-04-2013 1e medaille wedstrijd Tion 

Enschede 
06-05-2013 Bevrijdingsloop 
11-05-2013 2e medaille wedstrijd Atletics 

Nijverdal 
29-05-2013 Werpdriekamp Meermanskamp 

(avondwedstrijd) 
 

�  �      �  � 
 
Eindredactie: 
Ingrid van Thiel en Gerdien Ophof 
Mail suggesties naar secretaris@avholten.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


