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Beste Leden en ouders/verzorgers van leden, 

De zomer zit er weer op. De laatste outdoor atletiekwedstrijden zijn of worden gehouden, maar er 

is natuurlijk nog van alles te doen op sportief gebied. De krachtruimte van Sportclub Reeuwijk is 

opgeknapt en klaar voor de winter. Er ligt een polsstokhoogmat die bijna gebruiksklaar is, en het 

bestuur is bezig met een overkapping hiervoor. Wanneer er polsstokken besteld zijn, kunnen we 

gaan trainen. De vrijdagavond trainingen gaan weer van start vanaf de D junioren, op deze 

avonden geven (externe) trainers één onderdeel per avond training. De competitie ZHM en 

landelijk zit er weer op, pupillen, CD jeugd en 2 atleten bij de senioren dames hebben SR weer 

laten zien tijdens de wedstrijden. Robin de Haan werd 3e tijdens de NK junioren op de 800 meter 

en er is door BR6 een mooi filmpje gemaakt over Robin (zie de website).  

We zijn de afgelopen maanden SR veel aan het promoten geweest, we waren onderdeel van de 

vakantiespelen, stonden op Bruisend Reeuwijk, doen weer mee aan de Bravo en dat gaat vruchten 

afwerpen. Er komen steeds meer proef draaiers bij de jeugd, deze week waren het er 14. Ook bij 

de loopgroepen zie je steeds meer nieuwe lopers aansluiten. Dat doet het bestuur goed. Dank 

allemaal voor de hulp en het promoten van onze mooie club. Dit moeten we blijven doen! 

Voor de het winterseizoen zijn er op verschillende plekken indoor wedstrijden, zoals in Utrecht en 

Zoetermeer. Hou hiervoor de wedstrijd kalender op atletiek.nu in de gaten. Voor de lopers onder 

ons, zijn er natuurlijk nog de verschillende lopen, zoals de Snertloop in Reeuwijk-Dorp. En vergeet 

natuurlijk de crossen niet. Lekker langs de herfstige tafrelen van de natuur en door de verfrissende 

modderpoel. En in de winter na een koude loop, een lekkere warme chocolademelk. Wie kijkt hier 

nou niet naar uit? Mocht je zelf niet lopen, dan hoef je dit niet te missen. Voor de Reeuwijkse 

Houtcross van 19 november aanstaande zoeken wij ook nog mensen die willen helpen. Lekker een 

dagje buiten met om je heen blije sporters. Kom helpen en je zal merken dat je met een voldaan 

gevoel de dag eindigt.  

Als bestuur zijn we bezig geweest met het aanpassen van het vrijwilligersbeleid. Dit om de druk op 

onze vaste vrijwilligers wat beter te gaan verdelen. Na de algemene leden vergadering van 18 

oktober gaan we dit beleid uitrollen. Daarnaast zijn we bezig met de kantine, de buitenkant van het 

gebouw is oud en in slechte staat. Tevens voldoen het dak en kozijnen met ramen niet meer aan 

de huidige maatstaven. De kosten voor het renoveren van het dak zullen rond de € 20.000,- zijn. 

Voor het vervangen van de kozijnen lopen offerte aanvragen.  Omdat we met twee verenigingen in 

het gebouw zitten, kunnen we de kosten gelukkig delen. 

Op 18 oktober is onze ledenvergadering waar we alle leden informeren hoe 2021 en deel van 2022 

is verlopen en wat de toekomst ons gaat brengen. Zowel op financieel gebied als op sportief 

gebied. U komt toch ook, opgeven via secretaris@sportclubreeuwijk.nl. Tijdens de 

ledenvergadering treden 2 bestuursleden af, het bestuur bestaat dan uit 3 leden. Een verzoek aan 

alle leden en/of ouders, wie heeft er interesse om samen met de huidige bestuursleden onze club 

te gaan besturen? Wil je informatie hierover dat kan altijd, onze secretaris Walter kun je via mail 

bereiken secretaris@sportclubreeuwijk.nl of wanneer je hem op de baan ziet, kun je hem 

aanspreken.  

Naast dat u als lid thuis de hogere energie rekening al merkt, zal ook onze club hier mee te maken 

gaan krijgen. We zijn de gevolgen hiervan aan het in kaart brengen en we gaan kijken waar we op 

kunnen bezuinigen. Het wordt voor ons allen een spannende periode, maar gezamenlijk komen we 

ook hier weer doorheen. En om niet met het sombere te eindigen, lees vooral de eerste alinea nog 

een keer. Lekker buiten sporten hoeft niet te veel te kosten en als we het samen doen en samen 

organiseren kunnen we een mooi lichtpuntje zijn waar we ons allemaal aan kunnen optrekken.  

Met sportieve groet, 

Het bestuur Sportclub Reeuwijk 

Nieuws van het bestuur 
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Op 18-10-2022 houden wij onze jaarlijkse Algemene 

Leden Vergadering. Iedereen vanaf 14 jaar is van harte 

welkom. Ook ouders/verzorgers van alle jeugdleden! 

Jullie willen toch ook weten hoe 2021-2022 is geweest 

voor SR en hoe 2023 eruit gaat zien?! 

 

Locatie: SR kantine 

Tijdstip: 20:00 

 

Wij hopen dat u ook komt. 

Graag opgeven met naam en email adres bij de secretaris (secretaris@sportclubreeuwijk.nl) , 

zodat we de stukken van de vergadering kunnen mailen naar u voor de vergadering. 

Er zijn nog aardig wat wedstrijden geweest in de afgelopen 3 maanden, heel fijn om ons SR 

clubshirt overal te spotten. Hieronder een aantal hoogtepunten van verschillende atleten en 

groepen. 

Robin de Haan 3e bij NK junioren op de 800 m 

 

Tijdens het Nederlands Kampioenschap voor junioren, in juni 2022 gehouden bij AAC in 

Amsterdam, liep SR atleet Robin de Haan naar de derde plaats op de 800 meter in de categorie 

U18. Deze knappe prestatie behaalde hij na een slopende finale, die plaatsvond op zaterdag 18 juni 

2022, waarin hij een tijd liep van 1:58,43. Dat was nog een stukje sneller dan de tijd waarmee hij 

zich die vrijdag wist te kwalificeren voor de finale (2:00,05). De eerste plaats viel ten deel aan 

Niels Laros van Scorpio in een tijd van 1:53,72 en ook Vasco Mosselman van SAV (1:55,40) bleef 

Robin net voor. Desondanks mag de Reeuwijkse atleet, die al het gehele baanseizoen liet zien in 

goede vorm te steken, trots zijn op zijn prestatie. Derde van Nederland, daar kan hij mee 

terugkomen bij zijn trainers van zowel Sportclub Reeuwijk als van ATR Rotterdam, het regionale 

keurkorps waarvan hij al een tijdje deel uitmaakt. Op zaterdagmiddag, dus na de finale van de 800 

meter, liep Robin de series 1.500 meter, waar hij zich bij een extreem hoge temperatuur plaatste 

voor de finale van die afstand op de zondag. In deze finale liep hij tweeënhalve ronde bij de eerste 

drie, maar in de laatste ronde versnelde de uiteindelijke winnaar Niels Laros en kon Robin het 

helaas niet meer bijhouden. Over de finish gaf hij aan “helemaal leeg” te zijn. Robin werd negende 

in een tijd van 4:15,65. 

In de zomer is er door BR6 een filmpje gemaakt van onze SR atleet Robin de 

Haan, hierbij de link om dit filmpje te bekijken: 

https://youtu.be/g_ZXmAV1TeU 

 

 

ZHM (ZuidHollandsMidden) competitie, in juni en september zijn de laatste pupillen ZHM 

wedstrijden afgewerkt. Helaas hebben dit jaar niet veel SR pupillen mee gedaan, dat is wel heel 

jammer. In 2019 gingen we nog met minimaal 15-20 pupillen naar de ZHM wedstrijden. Wel heel 

top dat de pupillen die dit jaar wel meegedaan hebben er waren. We gaan ervan uit dat we in 2023 

weer met veel pupillen naar de 4 ZHM wedstrijden afreizen. Elke wedstrijd zijn er SR pupillen 

trainers aanwezig. Ook dit jaar zijn er prijzen gewonnen door SR atleten.  

Wedstrijden 

Algemene Leden Vergadering (ALV) 
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Juni in Lisse pupillen 

         Mila Hoogendoorn in Alphen          Noor vd Heuvel, Alphen 

De CD junioren hebben hun 3 ZHM wedstrijden afgewerkt met mooie PR’s 

en vooral met heel veel gezelligheid. De estafettes zijn een begrip 

geworden bij SR. Bij de clubkampioenschappen startten er 4 teams op de 

estafette. De D junioren meisjes en jongens hebben op 24 september 

2022 mee gedaan aan het NEK (NationaleEstafetteKampioenschappen) in 

Amsterdam bij AV23. Met 2 PR’s voor deze teams sloten ze het 

baanseizoen af, ondanks de blessure van Kyara in het meisjesteam.  

 

D junioren jongens en meisjes estafette team NEK Amsterdam 

 

 

De loopgroepen lopen verschillende wedstrijden af als atleet alleen of als groep, zo ook de Ekiden 

in Rotterdam. 

Drie teams Sportclub Reeuwijk lopen estafette-marathon 

Hardlopers zijn individualisten. Behalve bij een 

Ekiden. Dan lopen ze in teamverband een hele 

marathon. Iedere loper neemt dan 5, 10 of 7,2 

kilometer voor zijn of haar rekening. Afgelopen 

zaterdag was het weer zover, toen bij PAC 

Rotterdam de jaarlijkse Ekiden gelopen werd. De 

teams van Sportclub Reeuwijk liepen hun marathon 

alle drie ruim onder de 4 uur. Bij een Ekiden, een 

Japans type estafetteloop, lopen drie lopers 5 

kilometer, twee lopers 10 kilometer en één loper – 

de slotloper – 7,2 kilometer. De totaaltijd van alle 

lopers vormt ook de eindtijd. Met een eindtijd van 

3.42.56 was Team 1 van SR het snelste, gevolgd 

door Team 2 met 3.48.07 en Team 3 met 3.53.37. 

Traditioneel loopt het hele team met de slotloper de finish over. En met drie teams had de laatste 

slotloper van Sportclub Reeuwijk gezelschap van maar liefst 17 lopers! Met 26 graden en weinig 

wind waren de omstandigheden best zwaar. Vooral de lopers die 10 kilometer liepen, hadden in 

hun tweede rondje van vijf kilometer last van de warmte. Maar dat is het leuke als je met een 

team op pad bent: de aanmoedigingen van je teamgenoten geven extra energie. ‘Op naar volgend 

jaar,’ zegt deelnemer Raymon Epping: ‘Met 18 mannen en vrouwen gezamenlijk over de finish in 

het blauw rood van SR is een ongekende prestatie. Zeker voor herhaling vatbaar.’  
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De data van de komende ZHM crosscompetitie zijn bekend, zet deze vast in je agenda: 

05 nov 2022        1e ZHM cross Boskoop 

19 nov 2022        2e ZHM cross Reeuwijk 

10 dec 2022        3e ZHM cross Gouda 

14 jan 2023         4e ZHM cross Waddinxveen 

11 feb 2023        5e ZHM cross Alphen ad Rijn  

Opgeven kan (ook voor meerdere crossen tegelijk) op woc@sportclubreeuwijk.nl 

De herfst is alweer aardig aanwezig geweest met de regen de afgelopen weken. Ook is het bijna 

herfstvakantie.  Alle trainingen in de herfstvakantie voor de 

fitkids en pupillen stoppen, de laatste training is op 19 oktober 

2022. De eerste training is weer op 2 november 2022.  

Na de herfstvakantie gaat iedereen een categorie omhoog.  

Voor de fitkids, pupillen en CD jeugd wordt dit in de app groep 

gecommuniceerd, zodat de atleten en ouders weer weten in 

welke categorie je valt. Dit is belangrijk voor de crossen die 

eraan komen!  

De training van de CD junioren wordt na de herfstvakantie aangepast naar 19:30 t/m 20:30 uur. 

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.  

Na de zomervakantie hebben de trainerscoörinatoren Marije en Christy in overleg met de trainers 

een aantal veranderingen doorgevoerd. De fitkids/pupillen hoofdtrainer is nu voor alle pupillen 

Marije Verstegen. De assistent trainers zijn Ruben Baars (Fitkids) en Aelin Smits (Fitkids), Sjoerd 

Keijser (D, C, B Pupillen) en Robin de Haan en Wessel Baas (beiden A Pupillen). Ronald van de Wolf 

is gestopt als pupillen- en CD junioren trainer. Hij heeft de groep AB junioren/senioren technische 

training op woensdag overgenomen van Ben de Jong en Daphne Droog. Die op hun beurt de 

nieuwe trainers zijn van de CD junioren op woensdag. Ronald geeft nog wel de looptraining voor 

junioren op maandag.  

Ook zijn de vrijdagavond trainingen weer gestart na 

de zomervakantie. Heel fijn dat onze eigen trainers 

maar ook externe trainers dit mogelijk maken. We 

gaan alweer aan de slag voor het voorjaar 2023. Deze 

trainingen zijn vanaf de D junioren. In de speciale app 

groep kunnen atleten zich aanmelden.  

 

 

De trainingen van de loopgroepen zijn gelijk gebleven.  

  

Trainingen 
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Fitkids trainingen: 

De fitkids groep (4 -5 jarigen) is inmiddels gegroeid tot 12 

atleetjes en 2 trainers. 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. Ze hebben 

op 17 september 2022 hun eerste wedstrijd gedaan, de 

clubkampioenschappen.  

 

 

 

De jeugdcommissie heeft voor de zomervakantie de “zomertraining” georganiseerd voor de fitkids, 

pupillen en CD junioren. Dit was een geslaagd evenement. Na de spellen hebben we heerlijk patat 

met kroket en frikandel gegeten.  

 

 

 

 

 

 

De komende activiteiten van de jeugdcommissie, zet ze vast in de agenda!  

Datum Activiteit Categorie 

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 

 

De laatste 3 maanden van 2022 gaat de jeugdcommissie 2023 voorbereiden, weten jullie al dat we 

dan een jubileum vieren? 65 jaar SR 

 

 

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

stuur een mail naar de jeugdcommissie (smits@sportclubreeuwijk.nl).  

Jeugdcommissie 
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Binnen SR is er recent een nieuw vrijwilligersbeleid opgesteld. Dit wordt door de 

vrijwilligerscommissie en de secretaris binnenkort gemaild samen met de vrijwilligerstaken naar de 

leden en ouders/verzorgers van de jeugdleden. We zouden het leuk vinden wanneer u dit nu hier in 

de nieuwsbrief leest dat u een mail stuurt naar secretaris@sportclubreeuwijk.nl om u spontaan op 

te geven om te komen helpen.  

Vrijwilligersbeleid Sportclub Reeuwijk: 
 
Het is leuk om vrijwilliger te zijn bij Sportclub Reeuwijk. Van glimlachende kinderen tot de voldane 

hardloper, die zijn PR bij de plassenloop heeft verbeterd, jij als vrijwilliger maakt dit mogelijk. En 
dit voelt goed. Daarnaast zorgen we ook goed voor onze vrijwilligers. Samen iets extra's doen 
versterkt tevens het clubgevoel, iets wat we erg belangrijk vinden bij Sportclub Reeuwijk. 

Vrijwilligers maken Sportclub Reeuwijk meer dan alleen de atleten.  
 
Nu zijn er in elke vereniging mensen die zich meer inzetten voor de club dan andere. Dit vind 
iedereen vaak gewoon. Maar dat is het niet. De vrijwilligers die dit doen, doen dit vaak vooral 

vanuit hun passie voor de sport en verantwoordelijkheidsgevoel. Binnen een vereniging is het fijn 
dat een ieder zich zoveel mogelijk voor de vereniging inzet. Iedereen heeft een baan volgt een 
studie of heeft een volle agenda met andere activiteiten, vrijwilligerswerk is voor iedereen een 
keus. Je kiest ervoor om niets te doen of om juist wel iets te doen voor jouw vereniging. 
 
Iedereen kan een steentje bijdragen. We hebben veel verschillende taken. Of je nu veel weet van 

de atletiek of helemaal niets. Soms is het op een specifieke dag, zoals jureren, of bardienst. Maar 
mensen die ervoor kiezen groen- en baanonderhoud te doen, hebben meer vrijheid in het kiezen 
van het moment waarop ze dat willen doen. We hebben meerdere wedstrijden en data waarop iets 
gedaan kan worden, voor een ieder wat wils.  
 
Hoeveel tijd vrijwilligers werk kost, hangt helemaal af van het aantal vrijwilligers dat zich inzet. 
Veel handen maken licht werk en verkort de tijd van alle vrijwilligers. Voor sommige 

vrijwilligersfuncties is een aparte opleiding/cursus nodig. Denk aan een cursus jurylid, of het 
diploma sociale hygiëne die soms nodig  is voor de kantine. Waar een opleiding/cursus nodig is, zal 
Sportclub Reeuwijk dit regelen en bekostigen.  
 
 
Onderhoudscommissie: Elke 2e vrijdag van de maand (dus nu op 14 oktober) gaat de 
onderhoudscommissie aan de slag op de baan en eromheen. Iedereen die wil en kan is van harte 

welkom. Svp aanmelden bij Martin de haan, dehaan@sportclubreeuwijk.nl 
 

 
 
Sportclub Reeuwijk vraagt vanaf heden ieder lid en/of 
ouder/verzorger zich minimaal twee keer per jaar in te 

zetten voor onze vereniging. Vaker mag natuurlijk ook.  
 
 
Graag zelfs!  

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligers binnen SR: 
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Sinterklaas en Kerst is weer in zicht, nog een cadeautje nodig? Misschien een SR item een idee? 

Bestellen kan tot en met 10 november 2022 dan is het binnen voor 5 december en de kerst.  

SR heeft onder andere de volgende items te koop. 

Bestellen kan bij Christy Smits, smits@sportclubreeuwijk.nl of te bestellen via onze website of een 

appje naar Christy. 

rugzak met logo SR       Rugzak met logo SR en naam      

€ 20,60   atleet € 25,60 

 

 

 

             

  

Pet met logo          Paraplu € 15,00                      

 € 8,50   

 

 

Trainings ‘t shirt  

€ 12,50    Hoodie  

  € 26,00                               

 

 

  

    

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

website te bestellen.  

 

 

 

  

Kleding en accessoires van SR 
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Voor alle duidelijkheid ons SR clubtenue is als volgt: 

SR vraagt haar leden in clubtenue deel te nemen aan wedstrijden, zowel op de baan als 
daarbuiten. Draag het clubshirt tijdens de wedstrijd zichtbaar. 

Het clubtenue van Sportclub Reeuwijk, goedgekeurd door de Atletiekunie, bestaat uit een blauw 
shirt/singlet met rode banden aan de zijkant met op de voor en achterkant het logo van Sportclub 
Reeuwijk.  Dit aangevuld met een zwarte korte of lange tight/broek (zelf te kopen) maakt het 
officiële clubtenue compleet. 

 

 

 

 

 

 

Onze sponsors 

Wil je deze nieuwsbrief van Sportclub Reeuwijk niet meer ontvangen ? Stuur dan 

een mail naar  secretaris@sportclubreeuwijk.nl 
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