
Nieuwsbrief AKU - oktober 2017

Na de zomervakan  e waren er direct al weer een aantal ac  viteiten en evenementen op en rond onze baan 
en ook daarbuiten die normaal gesproken in een nieuwsbrief aangekondigd hadden moeten worden. 
Door mijn late vakan  e komt deze nieuwsbrief echter later uit en wil ik deze ac  viteiten nog wel even in her-
innering brengen: 

Auto Berkelaar Zomeravondcircuit
7 september werd de laatste loop van het Auto Berkelaar Zomeravondcircuit, het Uur van Uithoorn, op de 
wielerbaan gehouden. We hadden op meer deelnemers gerekend, maar na deze eerste edi  e zijn we vol 
vertrouwen dat deze unieke uurloop de komende jaren meer lopers zal gaan aantrekken.

Open Dag
De weersvoorspellingen waren erg slecht en daarom was het aantal bezoekers  jdens de open dag op 10 
september minder dan de laatste jaren. Maar er waren genoeg enthousiaste kinderen die kennis hebben 
gemaakt met atle  ek en die we de afgelopen weken terug hebben gezien  jdens de trainingen op maandag 
en vrijdag.

Instuif
20 september hebben we een geweldige atle  ekochtend verzorgd voor 250 enthousiaste  kinderen van groep 
3 en 4 van vijf basisscholen die in een circuit met 6 atle  ekonderdelen kennis hebben gemaakt.

Clubkampioenschappen
De clubkampioenschappen op 24 september werden druk bezocht en mede door de heerlijke zon genoot 
iedereen van een heerlijke sportmiddag. Het verslag met uitslagen vind je op de website.

Dam tot Damloop
Aan de Dam tot Damloop op 16 en 17 september werd door een grote groep AKU-atleten deelgenomen. Op 
zaterdag namen enkele wandelaars deel aan de wandeltocht en zondag stonden er 30 AKU-atleten aan de 
start.

En verder
Op het moment dat ik deze deze nieuwsbrief maak, wordt op 4 oktober de Klassewerk Scholierenveldloop 
gehouden. Dit loopevenement dat al 35 jaar door AKU wordt georganiseerd, blij   nog steeds populair bij 
leerlingen van de scholen. Veel vrijwilligers zorgen ervoor dat deze dag voor veel jonge en ouders kinderen en 
leerkrachten  een mooi loopevenement wordt.

Een paar dagen later, 6, 7 en 8 oktober, vertrekt een grote groep pupillen en jong-junioren met een groep 
trainers en ouders als begeleiders naar een loca  e waar het jaarlijkse jeugdkamp wordt gehouden. 
Speurtochten, bosspelen, andere sporten doen dan je gewend bent, lekker eten met elkaar en vooral laat 
gaan slapen. 
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Dinsdag 31 oktober zal de training van de lopersgroep in het teken staan van ‘Bring a friend’. Elke loper kan 
een buurman/buurvrouw, vriend/ vriendin of andere bekende meenemen naar de training. Hij/zij hoe   geen 
lid van AKU te zijn en kan ervaren hoe leuk een training en wellicht enthousiast worden om mee te doen aan 
de clinic die een week later begint.

Zaterdag 4 november organiseert AKU de eerste regionale cross van deze winter. Parcoursbouwer Kees is al 
volop bezig om een uitdagend parcours voor alle afstanden te bedenken. Het zal op die dag een drukte van 
belang zijn op ons atle  ekcomplex aangezien over de hele dag 600 à 700 atleten aan de start zullen staan.
in de verschillende lee  ijdscategorieën.

Na vele jaren zijn  de Klubkampioenschappen op de weg weer terug op het programma. Zondag 5 november 
vindt de Zilveren Turfl oop in Mijdrecht plaats en deze loop wordt benut om het klubkampioenschap op de 
weg voor AKU-atleten te organiseren. Er zijn 3 afstanden waarop de  tel klubkampioen behaald kan worden, 
5 km, 10 km en 10 EM. , er is een apart klassement voor mannen en vrouwen en er zijn twee categorieën, 
50- en 50+.
Deelname staat open voor iedereen die AKU-lid is. De prijsuitreiking is later in de middag in het clubhuis van 
AKU, waarna er op een groot beeldscherm gekeken kan worden naar de marathon van New York en rond 
18.00u. kunnen lie  ebbers genieten van een buff et.

Dinsdag 7 november begint de clinic waarmee je je gedurende 13 weken kunt voorbereiden op een van de 
afstanden waar je  jdens Uithoorns Mooiste op zondag 28 januari  aan deel kunt nemen.

De jaarlijkse afslui  ng van het jaar vindt plaats op zondag 17 december. We starten ‘s middags met een           
kerstcross, waar we alle leden en ook ouders voor uitnodigen om aan mee te doen. Daarna kunnen deel-
nemers en andere leden/belangstellenden het jaar afsluiten met een hapje en een drankje, waaronder kerst-     
brood, gluhwein, etc.

De club hee   het voornemen om het huidige clubhuis uit te breiden met een serre. Met de groei van het 
aantal leden en de toename van wedstrijden/ac  viteiten waar grote groepen van het clubhuis gebruik mak-
en, merken we steeds vaker dat we ruimte tekort komen. Daarnaast  heb je nu vanuit het clubhuis geen zicht 
op de atle  ekbaan. Een serre zal niet alleen extra ruimte en licht geven maar biedt ook de mogelijkheid om 
vandaaruit alle ac  viteiten op de baan goed te volgen.
We merken bovendien dat  bij grote evenementen onze toiletvoorzieningen onvoldoende zijn. Daarom zijn 
twee extra toile  en een onderdeel van de uitbreidingsplan.
Op dit moment is het bestuur bezig om ideeën uit te werken en te kijken naar de fi nanciële haalbaarheid 
daarvan. Deze ideeën worden binnenkort besproken met een grote groep leden en we gaan er vanuit dat daar 
een goed plan uitkomt waarna een defi ni  eve tekening gemaakt kan worden en een  vergunning aangevraagd 
kan worden.

Bestuur Atle  ek Klub Uithoorn

Wim Verlaan,
Voorzi  er


