Jaarverslag ARV Achilles bestuur periode 2013-2014
Als eerste willen wij alle atleten die op welk niveau dan ook een mooie prestatie hebben neergezet
nogmaals van harte feliciteren en laten weten dat we als bestuur van ARV Achilles heel trots op ze
zijn. Onderstaand een aantal mooie resultaten die ze in de periode 2013-2014 hebben behaald:
- Toon Heeren (master 45) en Kees Lazeroms (master 50) behalen beiden een zilveren medaille bij
het NK halve marathon op 24 maart 2013.
- Achilles organiseert op 26 april 2013 voor het derde jaar op een rij een avondwedstrijd. Door matig
tot slecht weer is de opkomst van regionale atleten matig te noemen. Het hoofdnummer, de 3.000
meter, wordt gedomineerd door Achilles en gewonnen door Mike Teekens.
- In mei behalen zowel Kees Lazeroms als Toon Heeren een gouden medaille bij het NK Masters op de
baan bij de 5.000 meter.
- In het weekend van 28-30 juni 2013 behaalt Achilles twee medailles bij het NK voor AB junioren.
Simone Luijten (B junior) wordt tweede op het speerwerpen en Felix Warndorff (B junior) eindigt
derde op de 3.000 meter. Verder scoort Achilles nog enkele finaleplaatsen.
- Bij het NK voor senioren op 20-21 juli 2013 behaalt Achilles twee top 8 klasseringen. Arjan Dekkers
eindigt zevende bij het speerwerpen en Mike Teekens behaalt deze klassering op de 10.000 meter.
Wouter Warndorff (1500m) en Timothy Vergauwen (5.000m) blijven net buiten de top 12.
- Begin september behaalt Sven van Merode een zilveren medaille op het onderdeel hoogspringen bij
de C spelen. Daan en Stef Dirks behalen op de 800 meter een top 12 klassering.
- 14 September 2013 finisht ultra-loper Jan Muller derde bij het NK 100km.
- Het NK 10 kilometer op de weg levert Achilles op 29 september 2013 drie medailles op. Toon
Heeren wordt eerste bij de masters 45, Kees Lazeroms derde bij de masters 50 en Arjaan Jansen
derde bij de masters 70. Paddy Herijgers (master 35) wordt vierde en ook Elizeba Cherono (wel
Achilleslid, maar nog geen Nederlandse) eindigt als vierde.
In januari 2014 wordt tenslotte Kees Lazeroms gekozen tot sportman van het jaar 2013 in Etten-Leur.
Overige zaken die het bestuur graag wil benoemen;
Het afgelopen jaar hebben diverse vrijwilligers, met name juryleden, van de AU een
waarderingsspeld ontvangen. Dit is een hoge onderscheiding van de AU voor mensen die zich
jarenlang hebben ingezet voor de Atletiek in zijn algemeenheid. De ontvangers van deze
waarderingsspeld zijn Bep en Hennie Loos, Christien van de Goolberg, Cees Maas, Wim Buiks, Jan
Aerts, Arie Duindam, Gerard Knobel, Jan Baremans, Wim Kuipers, Jan Kustermans, Ineke Snoeren,
Koos van Kampen en Jan van de Broek.
Door Linda van der Sanden is een trainersdag georganiseerd voor alle trainers en assistent-trainers
binnen ARV Achilles. De opkomst was groot en zeer succesvol te noemen.
Voor alle trainers en assistent-trainers is een blauw jack aangeschaft zodat zij duidelijk als trainer van
ARV Achilles herkenbaar zijn.
Het evenement Loop voor Hoop wat op onze locatie is gehouden, is een groot succes geworden.
Voor 2015 zal ARV Achilles wederom de accommodatie ter beschikking stellen voor deze organisatie.

We hebben een nieuwe website in de lucht gebracht en achter de schermen wordt er nog steeds aan
gewerkt om te zorgen dat iedereen de informatie die op onze website gezocht wordt, goed te vinden
is. Ook onze sponsors moeten nog op de website vermeld gaan worden.
Vanaf 2014 zijn we gestart met het maandelijks uitbrengen van een Nieuwsbrief, welke al door vele
leden van ARV Achilles wordt gelezen, zowel de afgedrukte versie als de digitale versie die op de
website staat. Het eerste proefexemplaar van de Sportmemo “nieuwe stijl” is in een beperkte oplage
uitgedeeld om eenieder hiermee kennis te laten maken en hun op- en aanmerkingen, adviezen en
aanbevelingen op te geven. Dit alles is mede tot stand gekomen dankzij een gloednieuw
redactieteam.
Voor de ledenadministratie is een nieuw software pakket aangeschaft in samenwerking met Sportlink
en de AU. Dit pakket zal 2e kwartaal 2014 helemaal in gebruik gesteld gaan worden.
Dick de Kort heeft aangegeven als trimcoördinator op te treden en zal geleidelijk aan dit van Ella
Bastiaansen gaan overnemen. Als coördinator van de sponsorcommissie is Joseph Oomens
toegetreden.

