
Nieuwsbrief AKU - september 2018

Agenda
30 september   Clubkampioenschappen
3 oktober   AH Jos van de Berg Scholierenveldloop
5, 6 en 7 oktober  Jeugdkamp
10 november   1e Crosscompetitie wedstrijd bij AKU

Belangrijke prestaties
2 atleten van de lopers groep hebben onlangs meegedaan aan een hele Triathlon, Rob Idema in Almere en Ad 
Kempen in Wales. Beiden hebben geweldig gepresteerd. Rob volbracht de hele afstand, 4 kilometer zwem-
men, 180 kilometer fietsen en een hele marathon lopen, in 12 uur 45 minuten en Ad op een zwaar heuve-
lachtig parcours in 11 uur en 50 minuten.

Auto Berkelaar Zomeravondcircuit
In de afgelopen zomermaanden hee   de 2e edi  e van het Berkelaar Zomeravondcircuit plaatsgevonden. Het 
circuit bestond uit de volgende wedstrijden:
1. Het Rondje Zijdelmeer werd op 15 juni voor de eerste keer gelopen. De groep deelnemers was heel 
gevarieerd, opvallend waren de vele jonge atleten van AKU. De 110 deelnemers die aan de start verschenen 
ontvingen na afl oop een mooie Zijdelmeermedaille. Volgend jaar zal deze loop zeker weer op het programma 
staan en gaan we er van uit dat Rondje Zijdelmeer een tradi  e gaat worden.
2. De 30e edi  e van de Kooijman Polderloop stond op 2 augustus op het programma. In de weken vooraf-
gaand aan de loop was het soms bloedheet en ook op de dag zelf was het erg warm. Dat was vrijwel zeker de 
oorzaak dat er minder deelnemers waren dan andere jaren, in totaal 650. Het weer had geen invloed op de 
deelname van jongste jeugd, meer dan 200 enthousiaste kinderen stonden aan de start.
3. Het Uur van Uithoorn was de laatste in de rij, donderdag 6 september stonden bijna 50 atleten aan de 
start om zichzelf een uur lang te testen. Het aantal was wel wat hoger dan vorig jaar maar blijkbaar is een uur 
lang hardlopen voor veel mensen een zware opgave. Voor de organisa  e wel reden om te kijken wat er evt. 
veranderd en verbeterd kan worden aan de opzet.

Rookvrije vereniging
Steeds meer sportverenigingen vinden het belangrijk dat er ook buiten op de buitenaccommoda  e van de 
club niet gerookt wordt bij wedstrijden.
Het bestuur van AKU ook vindt het ook belangrijk dat wij het goede voorbeeld geven aan onze jeugd en dat 
er ook op onze atle  ekaccommoda  e niet wordt gerookt. Wij hebben niet gekozen voor een verbod omdat 
handhaven al  jd moeilijk is en verbieden vaak een averechts eff ect hee  . 
In plaats daarvan hebben we banners met de tekst ‘Rookvrije Genera  e’ daarop aangescha  . Deze twee 
banners zullen bij elke wedstrijd en evenement worden geplaatst bij de entree van de atle  ekbaan en bij het 
clubhuis. 
Wij hopen dat de banners ervoor zorgen dat alle rokers ges  muleerd worden om niet op onze atle  ekaccom-
moda  e te roken.
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Uitbreiding clubhuis
Onze mooie club is de laatste jaren sterk gegroeid en die groei is in alle geledingen en in alle lee  ijdsgroepen 
te zien: bij de jeugd, de lopers groep en sinds een aantal jaren met de komst van de Wandelafdeling en de 
G-groep. Met de uitbreiding van de atle  ekbaan 5 jaar geleden is er voldoende ruimte om iedereen goed te 
laten trainen, maar we merken nu dat vooral het clubhuis bij veel ac  viteiten erg krap wordt.
Bij wedstrijden, vooral die met andere verenigingen, is het clubhuis te klein en is het aantal van 2 toile  en 
veel te weinig. We kunnen we al ons sportmateriaal niet goed opslaan en komen we ruimte te kort bij bijeen-
komsten en ac  viteiten met grotere groepen.
Het bestuur hee   daarom onderzoek gedaan naar de fi nanciële en ruimtelijke mogelijkheden om het club- 
huis te vergroten en meer opslagruimte te realiseren voor ons materiaal. Het vermogen dat we de laatste 
jaren hebben opgebouwd is voldoende om een aantal m -ers aan de noordkant aan te bouwen, extra toilet-
ten te realiseren en de opslagcapaciteit te vergroten.
Er zijn (construc  e-)tekeningen gemaakt, aannemers hebben off ertes gemaakt en de komende maand 
worden de laatste puntjes op de ‘i’ gezet. Binnenkort zal het concept aan de leden in een ledenvergadering 
worden voorgelegd waarna een defi ni  ef besluit worden genomen. De volgende stap is een vergunningaan-
vraag rich  ng gemeente. De ingediende tekeningen zullen in het clubhuis gepresenteerd worden.
We gaan er van uit dat na het verlenen van de vergunning door de gemeente er in het begin van het komende 
jaar gestart kan worden met de werkzaamheden.

Sponsor in Beeld
Een nieuwe rubriek in de nieuwsbrief die 4x per jaar zal gaan uitkomen, is ´Sponsor in Beeld´ waarin steeds 
een van onze sponsors zich zal presenteren.

De eerste sponsor die zich presenteert in deze nieuwsbrief is Auto Berkelaar in de persoon van eigenaar Ernst 
Berkelaar, de sponsor van het Auto Berkelaar Zomeravondcircuit. 
“ Ik ben al een aantal jaar hardloper met gemiddeld zo’n 20 kilometer per week, vaak loop ik een stuk hard 
en loopt mijn zoon of mijn dochter mee. Beweging is immers een belangrijk onderdeel van ons leven en 
voor ons lichaam en daar moet je verantwoord mee omgaan.
Het hardlopen gaat helaas met pieken en dalen. Dat komt door het eigen bedrijf dat erg leuk en uitdagend 
is maar ook veel tijd vraagt. Een bedrijf waar veel tevreden klanten komen en wij proberen elke dag deze 
klanten mobiel te houden, in de vorm van verkoop, service, APK, verhuur en schadeherstel.
AKU als atletiekvereniging en Auto Berkelaar passen goed bij elkaar omdat beiden de mensen in beweging 
houden. Wij op het gebied van vervoer en AKU op sportief gebied. Wij zijn trotse sponsor van AKU omdat 
het een lokale sportvereniging is en wij graag de lokale sporten aanmoedigen, of het nu met de benenwa-
gen of met de personenwagen is. Beiden hebben de juiste verzorging nodig”.

Auto Berkelaar hee   ves  gingen in Amstelveen, Mijdrecht en Woerden.

AH (Albert Heijn) Jos van der Berg nieuwe sponsor Scholierenveldloop
De direc  e van Klassewerk, het bedrijf dat jarenlang sponsor is geweest van de Scholierenveldloop, hee   on-
langs besloten de bedrijfsac  viteiten te beëindigen. Wij willen het bedrijf bedanken voor de jarenlange steun 
aan dit prach  ge evenement, maar dit betekent wel dat we op zoek moesten naar een nieuwe hoofdsponsor.
We hebben contact gezocht met AH Jos van den Berg en Jos van den Berg was heel enthousiast om de scho-
lierenveldloop de komende 3 jaar fi nancieel te ondersteunen. Op 3 oktober zal de nieuwe sponsor zich al 
presenteren.

Businessloop Uithoorns Mooiste
Het duurt nog wel even voordat het zover is, maar ook dit jaar zal de Businessloop weer een belangrijk onder-
deel zijn van ons loopfes  jn ‘Uithoorn Mooiste de Loop’. 
Ook dit jaar zullen de teams van de bedrijven strijden om de podiumplaatsen en de prijzen op de afstand van 
10 kilometer. Daarnaast kunnen bedrijven ook teams inschrijven op de afstand van 5 kilometer, maar daar 
worden geen aparte uitslagen van geregistreerd of prijzen uitgekeerd. 
Als je een bedrijf of onderneming hebt, kun je alvast peilen of je met een team aan de Bussinessloop wil mee-
doen. Vragen? Neem contact op met rene.noorbergen@hotmail.com.

Clinic als voorbereiding op Uithoorns Mooiste de Loop
Er bestaat weer de mogelijkheid om je voor te bereiden op een van de afstanden  jdens ‘Uithoorns Mooiste’. 
Op donderdag 1 november start weer een clinic over 13 weken.
Er is bewust gekozen voor de donderdag omdat de dinsdag op dit moment erg vol is met gemiddeld 70 atleten 
en op de donderdag meer ruimte is om de deelnemers aan de clinic voldoende aandacht te geven.



De Rabobank Clubkas Campagne
‘Een dona  e verdienen voor de AKU-clubkas’. Doe ac  ef mee aan de Rabobank clubkas Campagne.
Ieder jaar gee   de Rabobank een deel van de winst terug aan de maatschappij via de Rabobank Clubkas Cam-
pagne. Via deze campagne bepalen leden van de Rabobank regio Schiphol welke verenigingen een geldbe-
drag krijgen. Leden kunnen namelijk stemmen op hun favoriete vereniging. Dit jaar is € 60.000,- beschikbaar. 
Alle leden van de Rabobank regio Schiphol hebben een uitnodiging gekregen om te stemmen op hun favori-
ete vereniging. Wij vragen leden van AKU om hun stem te geven aan AKU. Hoe meer stemmen op AKU uitge-
bracht, des te meer geld krijgt de club. De stemperiode loopt tot 30 september.
De dona  e van de Rabobank Clubkas Campagne wil AKU gebruiken voor de aanschaf van de Racerunner 
loopfi ets.

Vacatures
• De PR-commissie is op zoek naar versterking. We zoeken iemand die weet hoe we beter gebruik kunnen 
maken van de social media en ook digitaal is onderlegd. Als je het je leuk lijkt daar een bijdrage aan te leveren 
en/of vragen daarover hebt, kun je contact opnemen met Mar  jn Voorn, m.voorn@humind.nl.

• AKU verzorgt naast de clubkampioenschappen ook een aantal grote baanwedstrijden waar verenigingen uit 
de regio ook aan meedoen (pupillencompe   e, wintercross). 
Dat vraagt nogal wat organisa  e en de Wedstrijdcommissie baan zoekt ook versterking van zijn gelederen. 
Ze zijn op zoek naar iemand die contacten hee   met de wedstrijdleiding, de vrijwilligers voor de wedstrijden 
benadert en begeleidt, materiaal  jdens de wedstrijddag verzorgt, etc. 
Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact op met Sanne Verlaan, sannieverlaan@hotmail.com.

• Mandy Plasmeijer is een aantal jaar voorzi  er geweest van de Jeugdcommissie, maar met de komst van 
haar eerste kind wil ze daar de komende  jd haar aandacht aan geven. Wij willen haar hierbij hartelijk be-
danken voor haar inzet in deze ac  eve commissie. De commissie is nu op zoek naar een nieuwe voorzi  er. Als 
je geïnteresseerd bent en meer wil weten over de taak van deze voorzi  er kun je contact opnemen met een 
van de leden van de commissie. Informa  e vind je op de website.

Bestuur Atle  ek Klub Uithoorn

Wim Verlaan,
Voorzi  er


