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Op eigen benen 
De start in september 2015 was zeer succesvol dus 
reden genoeg om het RaceRunnen bij de AVH in 
2016 voort te zetten. Op weg geholpen door Petra 
van Schie en Wout Werker gaan onze trainers 
Astrid en Peter enthousiast aan de slag en wordt de 
Special Athletics commissie opgestart. De Atleten 
Amy, Lola, Nienke en Tessa hebben er zin in.  

Astrid en Peter volgen een workshop die gegeven 
wordt door een trainer uit Schotland die al jaren 
RaceRunners begeleidt. 

Woensdagavond 2 maart begint de eerste training. 
Begin maart komt Bas kijken, is dol enthousiast en 
wordt lid. !

De eerste trainingsavond is nat en koud 
maar dat weerhoudt niemand om te 
komen trainen.!

!
!
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2 maart 2016 

De eerste trainingsavond van 
2016 gaat van start. 

7 maart 2016 

Het revalidatie Fonds maakt 
opnames van Nienke op de 
RaceRunner voor hun nieuwe 
wervingsactie.  

https://youtu.be/emowdMHLBIA 

april 2016 

Astrid en Peter hebben 
meegedaan aan een 
RaceRunning workshop  voor 
trainers. 

mei 2016 

Bas is lid geworden. 

18 mei 2016 

Eerste AVH RaceRunning 
battle. 

juni 2016 

• Anies is lid geworden. 

• Donatie ontvangen van het 
Schipholfonds. 

• Succesvolle crowdfunding 
actie. 

!

JAARVERSLAG 2016 
Afdeling RaceRunners

https://youtu.be/emowdMHLBIA
https://youtu.be/emowdMHLBIA
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Racerunnning battle 
Op 18 mei vindt de eerst battle al plaats. De 
atleten hebben inmiddels hard getraind en nu is de 
tijd gekomen om te zien hoe ze vooruit zijn 
gegaan. Er worden vele persoonlijke records 
gebroken. 

Amy neemt haar certificaat in ontvangst !

!
RaceRunnen is een uitlaatklep 
Dat je met het RaceRunnen je energie kwijt kan, 
blijkt als in juni Anies lid wordt. De trainers hebben 
de grootste moeite om Anies bij te houden. !

!
Anies!

!
!
!
!
!
!
!
!
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juli/augustus 
2016 

• RaceRunner Schipholfonds 
geleverd 

• Vakantie. 

september 2016 

Mick is lid geworden. 

19 september  

Tessa en Anies doen mee met 
Mini Dam tot Dam loop 

24 september  

AVH doet mee met                      
NK RaceRunnen Rotterdam 

9 oktober 2016 

AVH clubkampioenschappen 

26 oktober 2016 

Laatste training 2016 

5 november 2016 

RaceRunners nemen donatie 
winkelcentrum ’t Paradijs in 
ontvangst. 

16 november 2016 

Uit crowdfunding gefinancierde 
Racerunners afgeleverd. 

19 november 2016 

Workshop RaceRunnen BOSK 
dag 
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!
Donaties en Crowdfunding 
De RaceRunners waar we in 2015 mee begonnen, zijn in bruikleen gegeven door de 
NSGK via Petra. We moeten er voor zorgen dat we “op eigen benen kunnen staan”.  
Twee mogelijkheden kruisen ons pad. Schiphol bestaat 100 jaar en heeft extra geld 
beschikbaar gesteld aan het Schipholfonds. Nienke schrijft in en iedereen wordt 
aangespoord op haar project te stemmen. Dit lukt en op 11 juni neemt zij een 
cheque van  € 2.244,02 in ontvangst. !

Eind mei worden we door de gemeente uitgenodigd deel te nemen aan de lancering 
van de crowdfunding website “Nieuwe Pioniers”. Wanneer we de helft van ons 
doelbedrag halen, zal dit verdubbeld worden tot een maximum van  € 2.500,-. Na de 
opening van de website stromen de donaties binnen.  
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Ouders, atleten, trainers en begeleiders spannen zich flink in om het doelbedrag te 
halen door allerlei acties op te starten. 

In totaal is € 5.251,- gedoneerd en daarmee kan er aanspraak gemaakt worden op 
de € 2.500,- van de gemeente. Op 24 juni nemen Amy en haar moeder Anissa de 
cheque in ontvangst. 

!
Vakantie  
Op 13 juli ontvangen de trainers als blijk van waardering een diner bon en begint de 
vakantie. Vlak voordat de vakantie begint wordt de RaceRunner die betaald wordt uit 
de donatie van het Schipholfonds, afgeleverd. Anies krijgt deze in bruikleen. 

Na de vakantie komt Mick het RaceRunner team versterken. Mick vindt het geweldig 
en loopt zelfs in huis met de RaceRunner rond. 

!
!
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Wedstrijden en clubkampioenschappen  
Het RaceRunnen wordt volwassen en er kan ingeschreven worden voor vele 
wedstrijden. Anies, Bas  en Tessa doen op 19 september mee met de Mini Dam tot 
Dam loop. 

!
!
!
!
!
!
!
!

!
Het eerste Nederlands Kampioenschap RaceRunning wordt georganiseerd door de 
Atletiek vereniging in Rotterdam. Zaterdag 24 september is een prachtig warme dag 
en op de atletiekbaan staan ongeveer 25 atleten uit heel Nederland klaar om de 
strijd aan te gaan.  

          Jan, Nienke en Lola!

!
De AVH wordt vertegenwoordigd door Amy, Lola en Nienke. Trainers Astrid en Peter, 
Petra en familie van de atleten zijn ook aanwezig.   

Nienke wint goud op de 60 meter. Amy pakt maar liefst 4 medailles, goud, tweemaal 
zilver en brons. 
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!
Nog maar net bijgekomen van de NK doen Amy, Anies, Mick en Nienke mee met de 
AVH clubkampioenschappen. 

Mick is nogal onder de indruk van het pistool waarmee het startschot wordt gegeven. 
In plaats van naar de overkant te rennen, loopt hij naar de schutter om te zeggen 
dat hij er behoorlijk van geschrokken is. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
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Nog een Donatie 
De winkeliersvereniging van winkelcentrum ’t Paradijs houden na hun feestweek een 
bedrag van € 758,12 over en zijn op zoek naar een goed doel. Door tussenkomst van 
Astrid en Peter besluit men het geld aan de RaceRunners te doneren. Het geld wordt 
besteed aan de opslag van de RaceRunners. 

Nienke en Mick komen met hun RaceRunner naar het winkelcentrum om de cheque in ontvangst te 
nemen. (5 november 2016) !

!
!
!
!
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!
!
Einde seizoen  
De laatste training op 26 oktober wordt afgesloten met een groepsfoto. De groep is 
uitgebreid van vier naar zeven atleten. Vier RaceRunners zijn met donatiegeld 
aangeschaft. Een aantal atleten heeft via de gemeente een eigen Racerunner 

aangevraagd. Het wachten is nu op de nieuwe opslagruimte. Hopelijk wordt 2017 net 
zo’n mooi jaar als 2016.
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