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Het seizoen is gelukkig weer goed op gang gekomen en we hebben al weer een aantal mooie 

wedstrijden kunnen beleven. We hebben weer veel leden zien genieten van de wedstrijden. De 

eerste wedstrijd was onze Plassenloop en het was alweer de 68ste editie. Het weer was schitterend 

en er zijn weer vele lopers op afgekomen. We hebben vanuit verschillende hoeken ook weer veel 

complimenten over de organisatie mogen ontvangen. Het aantal lopers was wel wat lager dan de 

jaren ervoor, maar dit horen we ook bij veel andere lopen. De Atletiekunie verwacht dat dit de 

komende jaren wel weer gaat aantrekken. Wij gaan in ieder geval weer met vol enthousiasme 

starten met de voorbereidingen voor volgend jaar. Want ook al lijkt het voor buitenstaanders 

makkelijk te zijn verlopen, er komt veel bij kijken en is er een grote groep vrijwilligers voor nodig 

om dit zo te kunnen neerzetten. 

Onze openingswedstrijd werd ook weer gezegend door mooi weer. Wel een fris windje, maar dat 

mocht de pret niet drukken. Door de koude wind was het wel weer gezellig druk in onze kantine. 

Vele atleten van onze club en van Trackstars hebben weer genoten van de wedstrijd. Ook hier weer 

dank aan alle vrijwilligers.  

De ZHM pupillen wedstrijd bij ons op de baan is inmiddels ook gehouden, wat een mooie dag was 

dit, zon, veel atleten, ouders/publiek en wederom alle hulp van diverse verenigingen en onze 

trouwe vrijwilligers.  Onze eigen D junioren hebben zich top ingezet deze dag om mee te helpen bij 

de kraam, kantine en het ET. Fijn om te zien dat onze jeugdleden zich nu al inzetten voor onze 

club.  

Daarnaast zit ons bestuur ook niet stil. We hebben afgelopen tijd vele vergaderingen achter de rug 

om alles rondom de club te organiseren. Martin de Haan heeft ons vertegenwoordigd in de 

besprekingen over de nieuwe organisatie van de buitensport met de Stichting S&W. Deze stichting 

gaat het gespecialiseerde onderhoud van de buitensportparken uitvoeren. Het klein onderhoud zal 

ook in de nieuwe situatie door de verenigingen (met vrijwilligers) gedaan moeten worden. 

De algemene ledenvergadering (ALV) voor 2022 stond gepland op 12 april 2022, deze is door 

omstandigheden uitgesteld tot na de zomervakantie. Zo spoedig mogelijk wordt de datum bekend 

gemaakt. We hopen dat er veel leden, trainers en ouders van jeugdleden aanwezig zijn, zodat we 

als vereniging kunnen aangeven hoe het vorig jaar is verlopen en wat we in 2022 en 2023 allemaal 

van plan zijn.  

In februari is er stormschade ontstaan aan het dak van de kantine. De zinken daklijst is eraf 

gewaaid en is door de brandweer eraf gehaald omdat het een gevaarlijke situatie was. We zijn druk 

bezig om te kijken wat we met het dak kunnen gaan doen. Het dak van onze kantine is door 

ouderdom er slecht aan toe en moet eigenlijk helemaal vervangen worden. Door het opwaaien van 

de goten om de baan zijn er hier en daar kleine putjes in de baan gekomen. Ook hier is binnen het 

bestuur aandacht voor. Dit waren kort weer een aantal punten.  

Rest ons nog één belangrijk onderwerp. Het draaiende houden van een vereniging gaat gepaard 

met vele uren hard werk. Hierboven hebben jullie kunnen lezen dat er veel vrijwilligers nodig zijn. 

Nu zijn er in onze vereniging vrijwilligers die met veel plezier hun kostbare tijd steken in het 

sportplezier van al onze atleten/ouders bij SR. Het plezier en enthousiasme van deze vrijwilligers 

willen we binnen SR graag zo houden. Daarom is het nodig om met vele handen licht werk te 

maken. Een vraag om te helpen kun je afwijzen of ongehoord laten, maar dan blijven er taken 

liggen en kunnen we geen of minder activiteiten organiseren.  Dus bij deze de oproep om bij een 

vraag om te helpen, direct uw handen uit de mouwen te steken. Je verlicht niet alleen het zware 

werk, maar je maakt ook deel uit van een enthousiaste groep vrijwilligers binnen SR. Je kunt je 

opgeven als vrijwilliger bij onze vrijwilligerscoördinator Trees van der Werf. Samen kunnen we de 

komende jaren bouwen aan een mooie toekomst voor SR, een geweldige sportvereniging.  

 

Nieuws van het bestuur 
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De wedstrijden die tot op heden bekend zijn, zie je hieronder. Wil je zelf naar andere wedstrijden 

dan kun je deze opzoeken op Atletiek.nu en je gelijk inschrijven. Mochten er nog meer wedstrijden 

komen in de regio of op onze baan, horen jullie dit via de app of de mail.  

datum wedstrijd 

Op onze 
eigen 
baan  opmerking 

8-jun 
werp-3-kamp AB-jun en 
senioren/masters x SC Reeuwijk 

11-jun landelijke CD competitie   Woerden 

17,18,19 
juni NK Junioren met Robin de Haan  Amsterdam 

17-jun 3de ZHM CD-blokmeerkamp   AV'47/AC Antilope 

18-jun 3de ZHM pupillencompetitie   De Spartaan 

3 -jul 3de divisie seniorencompetitie   Den Haag 

8-juli 
Runnersworld Trackmeeting AB 
en senioren  Utrecht 

5-aug 
Runnersworld Trackmeeting AB 
en senioren  Utrecht 

26-aug 
Runnersworld Trackmeeting AB 
en senioren  Utrecht 

10-sep 4de ZHM CD-blokmeerkamp   AAV'36 

10-sep 4de ZHM pupillencompetitie   AAV'36 

17-sep Clubkampioenschappen x SC Reeuwijk 
 

De clubkampioenschappen (17-09-2022) voor Fitkids en pupillen is verplicht. Zo leren ze op onze 

eigen baan wat een wedstrijd is en hoe alles gaat, dit geldt overigens ook voor de ouders.  

 

Op 3 juni vond er in Lisse een estafette wedstrijd 

plaats voor teams. SR is afgereisd met 4 teams 

van 4 personen. Een hele delegatie. Ze keken 

ernaar uit en ze hebben het gefikst. Zestien 

leden van Sportclub Reeuwijk hebben op 3 juni 

in Lisse een halve Marathon in estafettevorm 

gelopen. De 4 teams waren zo ingedeeld dat ze 

op papier even sterk waren. Om 19.00 uur klonk 

het startschot voor de eerste vier lopers. Onder 

aanmoediging van de anderen vertrokken ze van 

de baan voor hun 5.1 kilometer. Het wisselpunt 

was op de baan. Iedereen wilde een goede 

prestatie neerzetten en met alle support lukte 

dat. De teams finishten na een onderlinge strijd, 

vlak na elkaar. Daarna was het tijd voor de 

gebruikelijke pastaparty en de kippenkluifjes, waar door Corona al twee jaar naar uitgekeken werd. 

Op naar de volgende estafette, de Ekiden in Rotterdam. 

 

Wedstrijden 

mailto:sponsoring@sportclubreeuwijk.nl


Sportclub Reeuwijk 
Nieuwsbrief 2-2022 | juni 2022 

            't SPEERPUNT  

Redactie: sponsoring@sportclubreeuwijk.nl                                                  3 
 

 

Robin de Haan is goed op dreef dit jaar, tot nu toe heeft 

hij een aantal PR’s en Clubrecords verbeterd. Hij staat in 

juni aan de start op het NK Junioren in Amsterdam, hoe 

cool is dat? Wie gaat er kijken en Robin aanmoedigen in 

Amsterdam? 

 

De zomervakantie komt alweer in het zicht. Alle trainingen in de 

zomervakantie voor de fitkids en pupillen stoppen, de laatste training is op 

6 juli 2022. De eerste training is weer op 24 augustus 2022.  

De overige groepen, houd de app groep in de gaten, de trainers geven zelf 

aan of de trainingen door gaan, vervangen worden (trainer/andere tijd) of 

tijdelijk stoppen.  

Estafette trainingen: 

Sinds vorig jaar zijn we binnen SR begonnen met estafette 

trainingen. Inmiddels hebben we een D jongens en een D 

meisjes ploeg. Tijdens de landelijke D competitie 

schitteren ze over de baan. Wanneer er in andere 

categorieën genoeg atleten zijn kunnen we met die atleten 

ook een estafette ploeg formeren. Je kunt je dan 

aanmelden bij de estafette trainer Christy Smits-Wiezer.  

 

Sinds half mei 2022 ligt er na 15 jaar een polsstokmat 

(tweede hands) op onze accommodatie. De palen en de 

houders moeten nog geplaatst worden maar er kan 

getraind worden. Er worden nog nieuwe polsstokken 

besteld zodat elke categorie atleet kan gaan trainen. De 

oude overkapping staat nog naast de baan, deze past niet 

meer omdat de afmetingen van de polsmat aangepast zijn.  

Het bestuur is bezig om de overkapping aan te laten passen naar de nieuwe maten en hoopt dat dit 

voor de winter van 2022-2023 gerealiseerd kan worden. Tot die tijd verzoeken we iedereen niet op 

de polsmat te springen, lopen of zitten. Dit voorkomt dat de mat kapot gaat of inzakt.  

Fitkids trainingen: 

De fitkids groep (4 -5 jarigen) is inmiddels gegroeid tot 9 

atleetjes. Aelin heeft versterking gekregen van Ruben als 

trainer. De kids leren spelenderwijs de onderdelen van atletiek 

onder de knie te krijgen. De training is op woensdag van 

18:00-18:45 uur.  

 

 

 

 

Trainingen 
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De jeugdcommissie is actief van start gegaan. De paastraining voor de fitkids en de pupillen maar 

ook de het vlaggenspel voor de CD junioren zijn geweest. En er komen nog meer leuke activiteiten 

aan. Hieronder de geplande activiteiten voor 2022. Dus zet de data alvast in de agenda! De flyers 

voor de diversen activiteiten worden per app gecommuniceerd en op papier uitgedeeld tijdens de 

trainingen.  

Datum Activiteit Categorie 

05-06-22 Uitje klimmen en eten A/B junioren 

06-07-22 Laatste training voor zomervakantie Fitkids t/m C/D junioren 

30-11-22 Sinterklaas/pietentraining Fitkids en pupillen 

16-12-22 Kerstgala/gourmet Junioren en senioren woensdag 
tech groep 

06-01-23 Nieuwjaarsfeest Fitkids t/m D1 junioren 
 

Paastraining 13 april fitkids en pupillen        Vlaggenspel CD junioren 1 juni 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zijn er trainingsgroepen buiten de jeugd die een activiteit willen organiseren, stuur een mail naar 

het bestuur (bestuur@sportclubreeuwijk.nl).  

 

- Bestuursleden (minimaal 2 nodig), elke maand vergadering, acties uitvoeren en 

aanspreekpunt voor bepaalde commissies. Aanmelden bij bestuur@sportclubreeuwijk.nl 

- Leden voor de onderhoudscommissie van de baan/garage/complex, volgens schema een 

aantal dagen per jaar aanmelden bij dehaan@sportclubreeuwijk.nl 

- Vrijwilligers om te helpen bij wedstrijden, aantal wedstrijden bij SR op de baan per jaar, 

aanmelden bij treesvantol@gmail.com 

Jeugdcommissie 

Vacatures binnen SR: 
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- Juryleden, die de cursus willen doen, cursus, het gaat om vier cursusavonden aanmelden 

bij smits@sportclubreeuwijk.nl 

- Bardienst kantine, schoonmaak kantine en kleedkamer. Aanmelden bij 

treesvantol@gmail.com 

- Pupillen coördinator, aanwezig bij de pupillen trainingen ivm proefdraaiers ontvangen, ZHM 

coördinatie, eventueel aanwezig bij pupillen wedstrijden, aanmelden bij 

smits@sportclubreeuwijk.nl 

Heeft u interesse in een van deze leuke functies, mail dan naar het betreffende mail 

adres. 

SR heeft onder andere de volgende items te koop. Bestellen kan bij Christy Smits, 

smits@sportclubreeuwijk.nl of te bestellen via onze website. 

rugzak met logo SR       Rugzak met logo SR en naam      

€ 20,60   atleet € 25,60 

 

 

 

                

Pet met logo          Paraplu € 15,00                      

 € 8,50   

 

 

 

 

  

t shirt € 12,50       Hoodie € 26,00                               

 

 

 

 

Ook voor SR clubshirts kun je een mail sturen naar smits@sportclubreeuwijk.nl of via de website te 

bestellen.  

 

 

 

 

Kleding en accessoires van SR 
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Wil je deze nieuwsbrief van Sportclub Reeuwijk niet meer ontvangen ? Stuur dan een mail naar  

secretaris@sportclubreeuwijk.nl 

Onze sponsors 
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