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Het jaar 2015 was een jaar met mooie sportieve hoogtepunten, maar ook met dieptepunten. 
In het afgelopen jaar hebben we afscheid moeten nemen van Hans Prinsen sr., Jan Wevers 
en Susanne Scheffer.  
  
De vrijwilligersavond op vrijdagavond  
9 januari was weer een gezellige avond. Het is een elk 
jaar terugkerende feestavond waarmee we de 
vrijwilligers extra willen bedanken. We vinden het 
dan ook erg fijn dat er velen zijn geweest. 
 

De jeugdatletiek wedstrijden worden vanaf 2015 in 
een nieuw jasje gegoten. Het nieuwe concept heet 
Athletics Champs. AVA’70 is vanaf het begin een sterk 
voorvechter geweest van deze opzet. We zijn 
gecharmeerd van deze opzet omdat kinderen continu en veel aan het bewegen zijn. Om 
deze wedstrijden te jureren is er in samenwerking met de Atletiekunie een jurycursus 
georganiseerd. Op 17 januari vond deze plaats. Maar liefst 13 leden van AVA hebben deze 
cursus met goed resultaat gevolgd.  
 
Op 22 maart had Mariska van de Berg een bus 
geregeld om de circa 50 deelnemers aan de 
halve Marathon naar Venlo te brengen. Niet 
alleen in Venlo maar ook in Berlijn werd op 29 
maart een halve marathon gelopen. Omdat 
deze wedstrijden zo dicht bij elkaar lagen 
konden de deelnemers mooi samen trainen. 
 
 
 
 
De jaarlijkse ledenvergadering werd weer druk bezocht. We hadden 4 jubilarissen.  

 
Gerard Demkes, Bert Klutman en Leo 
Temming zijn 25 jaar lid. Joke Heinen 
is 40 jaar lid. Voor Gerard en Gerda 
Demkes was er een verrassing, zij 
werden gehuldigd als erelid. 
Daarnaast namen we afscheid van 
onze hoofdsponsor Willy Heinen. 
 
 
 



 

 

Maandag 23 maart ging de voorjaarsclinic weer van start, de najaarsclinic startte op  
31 augustus. Onder deskundige leiding werd er in het voor- en het najaar gedurende 10 
weken gewerkt aan de grondbeginselen van het hardlopen.  
 
Ook dit jaar werden er weer goede prestaties neergezet door het heren en damesteam 
tijdens de drie competitiedagen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In april werd Jan Raben voor zijn bijzondere verdiensten voor de samenleving op het gebied 
van zorg, welzijn en sport benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau en mocht hij uit 
handen van Burgemeester Berghoef de bijbehorende medaille en het getuigschrift in 
ontvangst nemen. We zijn zeer trots dat ons erelid, deze Koninklijke Onderscheiding heeft 
mogen ontvangen. 
 
Op 4 mei stond op de markt de bus klaar om 
ruim 40 atleten, twee fietsende begeleiders 
van AVA’70 en twee gasten van de Stichting 
Oranje Comité Aalten naar Wageningen te 
brengen om het bevrijdingsvuur in ontvangst 
te nemen. In ploegendienst werd het vuur van 
Wageningen naar Aalten gedragen. Er werden 
teams gevormd en elk team liep ongeveer een 
half uur. ’s Morgens bereikten de Avajanen 
Aalten en werd er ontbeten bij AVA’70. 
Een mooi aantal pupillen en junioren hebben 
de fakkellopers richting de markt begeleid. 
Pupil Tim was uitverkoren om de fakkel op de Markt in Aalten te overhandigen aan 
burgemeester Berghoef. Voor menigeen was het een zeer bijzondere ervaring en velen 
willen dit over 5 jaar weer meemaken. 
 
In mei en juni zijn er 7 leden van AVA’70 geslaagd voor de looptrainer 3 cursus.  
Erwin Wamelink, Carmen Keuper, Marco van Rijs, Jan te Brake jr., Mark te Brake, Geert Kip 
en Gerben Duenk hebben een mooie prestatie neergezet.  
 
De volgende acties hebben plaatsgevonden in 2015: 

 Kerstbomen actie, ruim 1100 kerstbomen 

 Grote Clubactie 

Katja Demkes en Lisa te Molder in actie 
op de 3km afstand 



 

 Zwarte Cross 

 Mañana Mañana 
 Familieweekend Intratuin 

 Foute prijzenfestival en veiling  
 
Overzicht van de diverse lopen: 

 27 april  Koningsloop 

 6 juni  GTM loop 

 18 juni  Intratuinloop      

 21 juli  Walfortloop 

 25 augustus De Tweebruggenloop 

 12 september De Kramprun, mede georganiseerd door Argo, Atletico ’73 en  
                                G.J. Wassink 

 15 september De GUV-Zomeravondloop 

 3 oktober  Clubkampioenschappen 

 10 oktober Run Bike Run, georganiseerd door Luuk te Brake en Erwin Wamelink 

 7 november Boekeldercross 

 14 november Boekeldercross 

 21 november Boekeldercross 

 28 november Boekeldercross 

 31 december  Oudejaarsloop 
 
AVA’70 organiseert de tweede Koningsloop op 27 april. De wedstrijd trok een record aantal 
deelnemers van maar liefst 341 atleten en atletes uit Aalten en omgeving. Er heerst altijd 
een geweldige sfeer langs het parcours en er werden weer mooie tijden gelopen.  
 
De 15e edities van de GTM loop was zeer geslaagd. Het 
hardloopevenement werd zoals gewoonlijk afgewerkt in 
het centrum van Aalten.  
 
Voor de laatste keer werd op donderdag 18 juni de 
Intratuinloop in Bredevoort georganiseerd. De wedstrijd 
vormt traditiegetrouw de opening van de serie 
Zomeravondlopen. De 13e editie trok maar liefst 360 
deelnemers. 
 

De clubkampioenschappen vonden plaats op 3 oktober. Het werd een schitterende atletiek 
dag met een record aantal deelnemers. Onder prachtige weersomstandigheden werd er 
door de atleten en atletes een meerkamp afgewerkt. Het was een mooie dag met veel 
sportplezier. 
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De Boekelder cross competitie is altijd erg populair. In 4 zaterdagen hebben bijna 1500 
atleten deelgenomen aan deze competitie in de Haartse Ringkamp.  
 
Op 31 december sloot AVA`70 het jaar op sportieve wijze af met de traditionele 
oudejaarsloop en een gezellige afsluiting met de sportverkiezingen van 2015.  
 
We bedanken de wedstrijdorganisatie en alle vrijwilligers die geholpen hebben voor de 
voortreffelijke organisatie van de wedstrijden.  
 
AVA’70 bedankt alle sponsoren voor hun financiële bijdrage.  
 
Tot slot wil het bestuur van AVA’70 zijn waardering uitspreken voor de manier waarop alle 
trainers en vrijwilligers zich met veel enthousiasme hebben ingezet voor de vereniging.  
 
 
Voor uitgebreide informatie zie: www.AVA70.nl 


