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WOC Jaarverslag 2016 

 

Onze Wedstrijd Organisatie Commissie bestond in 2016 uit 11 personen. Ramon van 
de Winkel heeft na de zomer aangegeven meer tijd te willen besteden aan de begeleiding van zijn 
(top)sportende dochter en heeft daarom besloten om ons alweer te verlaten. Gelukkig hebben we Jo 
van Meurs bereid gevonden om zijn vertrouwde plaats bij het wedstrijdsecretariaat weer in te 
nemen 
Ben Saris combineert zijn activiteiten in de TC Baan nog steeds met de coördinatie van de jury.  
De WOC is nu dus als volgt samengesteld: 
 
Leo van der Staak Voorzitter 
Herman Wester Secretaris 
Anja Pritsch  Penningmeester en wedstrijdsecretariaat 
Ben Saris  JuCo 
Martin Nijkamp  Materiaal - Onderhoud 
Jozef van Stiphout Parcoursafzetting cross- en wegwedstrijden / Materiaal 
Carlo Flapper  Coördinator opbouw wedstrijden / Materiaal 
Ingrid Brekelmans Wedstrijdsecretariaat 
Jo van Meurs  Wedstrijdsecretariaat 
Martin Versteeg Wedstrijdsecretariaat 
Frank Abbink   Joe Mann Bosloop 
 
De WOC heeft in 2016 11 maal vergaderd. Daarnaast hebben verschillende WOC-leden, i.v.m. het 
organiseren van evenementen, een aantal andere vergaderingen bijgewoond, zowel binnen de 
vereniging (bijv. Kidsrun en Kermismeerkampen) als met andere verenigingen (o.a. Circuit 14 en de 
Kempische Crosscompetitie). 
 
Hieronder een overzicht van alle georganiseerde wedstrijden van het seizoen 2016 (te beginnen met 
de crosses in najaar 2015) 
 

Datum Wedstrijden seizoen 2016 Deelnrs. GM Jury Deelnrs. GM Jury 

28-nov Putjesbergencross 116 110 4 116 103 4 

19-dec Vijverloop 122 112 4  89 79 4 

23-jan Indoorclubkampioenschappen (org: GVAC) 201 78 4 160 49 5 

31-jan Joe Mann Bosloop 493 99 14 327 117 15 

20-mrt Blokhutloop 102 96 4 99 82 4 

 Broos van Erp Crosscompetitie 104 101  84 79  

4-apr Avondwedstrijden pupillen en D junioren 75 75 19 64 64 18 

6-apr Avondwedstrijden pupillen en D junioren 67 67 19 76 76 14 

26-apr Circuit 14 155 32 12 220 29 21 

12-jun Kidsrun 86  3    

20-jun Avondwedstrijden pupillen en D junioren 66 66 22 37 37 14 

22-jun Avondwedstrijden pupillen en D junioren 69 69 20 34 34 17 

2+3-jul Kermismeerkampen 205 24 36-37 186 21 41 

17-sep BK Athletic Champs 256 36 20    

25-sep Outdoorclubkampioenschappen 106 106 30 110 110 23 

16-okt BK C junioren en Zuid-Ned. B junioren 209 11 16 191 8 21 

        

                            Grijs gearceerd = seizoen 2015, behalve BK-C en ZN-B (=2014) 
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Enkele opmerkingen over deze wedstrijden: 
 

 Naast de 11 jaarlijks vast terugkerende wedstrijden (de 4 crosses in de winter, de 4 pupillen- en 
junioren avondwedstrijden, de Circuit 14 wedstrijd, de Kermismeerkampen en de outdoor club-
kampioenschappen in het najaar), hebben we in 2016 helaas slechts vier wedstrijden kunnen 
organiseren. De geplande seniorencompetitie-wedstrijd is toegewezen aan een andere 
vereniging.  

 I.v.m. de tegenvallende deelnemersaantallen werd eind 2014 besloten om in 2015 nog maar één 
wegwedstrijd te organiseren: de GBB-loop. De dalende deelnemerslijn hield echter aan en dit 
jaar moest de GBB-loop hierdoor zelfs afgelast worden. We zullen ons als vereniging en WOC 
moeten beraden hoe we een wegwedstrijd aantrekkelijker kunnen maken voor onze eigen en 
andere lopers. De Kidsrun kon gelukkig wel doorgang vinden, immers `wie de jeugd heeft heeft 
de toekomst´. 

 Ook de deelname aan de Kermismeerkampen viel dit jaar tegen. De belangrijkste oorzaak 
daarvoor moet gezocht worden in de NK die tegelijkertijd in Breda werd gehouden. 

 De Brabantse Kampioenschappen voor de Athletic Champ teams waren een succes. 

 De BK C- en Zuid Ned. B-kampioenschappen waren toegewezen aan regio 12, maar omdat die de 
organisatie niet rond kon krijgen werd AVGM gevraagd de organisatie voor haar rekening te 
nemen. Het werd een leuke wedstrijd, met veel enthousiaste deelnemers, die goed verliep. 

 
Onze EHBO-ploeg heeft ook dit jaar weer prima werk geleverd. Waar nodig hebben Ariënne, Francis, 
Henri, Mirjam, Ans, Fred, Helly en Joep voor medische zorg en/of troost gezorgd. Om hun kennis op 
peil te houden zijn ook dit jaar twee herhalingsmiddagen georganiseerd. 
 
Anja houdt ons als penningmeester maandelijks op de hoogte van de financiële stand van zaken. 
Helaas waren de financiële resultaten in 2016 minder dan verwacht, door het wegvallen van enkele 
wedstrijden.  
 
Als WOC blijven we ons ook in 2017 inzetten om goed bezochte wedstrijden te organiseren. Het is 
fijn om te weten dat we daarbij steeds een beroep kunnen doen op een groot aantal enthousiaste 
vrijwilligers die zich inzetten voor materiaal, baanonderhoud, jurering, EHBO en andere onder-
steuning. We willen hen ook vanaf deze plaats van harte danken voor alle steun in 2016. 
 
Namens de WOC 
Herman Wester 
 
 
Jaarverslag JuCo 

 
2016 was voor de jury iets minder druk dan normaal. Geen competitiewedstrijden, geen indoor 
clubkampioenschappen, geen Ronde van Naastenbest en geen Goed-Beter-Best loop. Wat wel bleef 
waren natuurlijk de onderlinge wedstrijden: avondwedstrijden (4), de outdoor clubkampioen-
schappen en de Broos van Erp Cross Competitie. Daarnaast de wedstrijden waar ook atleten van 
buitenaf werden begroet: Joe Mann Bosloop, Circuit 14 en de Kermis Meerkampen. Verder hadden 
we dit jaar ook twee Brabantse Kampioenschappen, te weten de finale van de pupillenteams en 
(noodgedwongen omdat regio 12 deze wedstrijd niet ondergebracht kon krijgen) de BK voor C-
junioren en tegelijk de Zuid Nederlandse Kampioenschappen voor B-junioren. Alle onderlinge 
wedstrijden alsmede de Joe Mann Bosloop konden we met ons eigen jurykorps behappen. Bij bijna 
alle overige wedstrijden moeten we de hulp van buitenaf inroepen en gelukkig redden we dat tot  
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nog toe steeds. Daar staat tegenover dat ook onze juryleden actief zijn bij competitiewedstrijden en 
enkele officials zijn bij onze zusterverenigingen. 
Ons korps bestond dit jaar uit 65 juryleden. Leo van Zeeland kreeg tijdens de jaarvergadering de “Jos 
Robben trofee” uitgereikt voor zijn bewezen diensten als jurylid de afgelopen tien jaren. Van de 65 
gediplomeerde juryleden waren er 56 minimaal éénmaal actief. Eén jurylid was er elke wedstrijd te 
weten Leo van der Staak. Negen juryleden waren niet actief en daarvan hebben we er helaas, om 
diverse redenen (geen tijd, verhuizing, geen zin, twee jaren niet actief geweest) vijf af moeten voeren 
van onze lijst. Gelukkig hebben we ook weer enkele nieuwe juryleden kunnen verwelkomen, zowel 
voor de Athletics Champs wedstrijden als voor de “normale” wedstrijden. Uiteraard blijft het zaak dat 
we ons korps op niveau houden en daarom zullen we ook komend jaar enkele cursussen gaan 
verzorgen. Met name de harkers en latopleggers die ons dit jaar weer behulpzaam waren tijdens 
avondwedstrijden en clubkampioenschappen, en aangetoond hebben af en toe een handje te willen 
helpen, zouden we graag “inlijven” om dat ook als gediplomeerd jurylid te willen komen doen. 
Waarbij ik nog maar even meld dat je, als je eenmaal jurylid bent, echt niet elke wedstrijd aanwezig 
hoeft te zijn. Zo’n drie of vier wedstrijden per jaar, bijvoorbeeld waar je eigen kind actief is, volstaat 
over het algemeen om onze wedstrijden te kunnen draaien. En meestal ben je er dan toch en als 
jurylid zit je boven op de wedstrijd. 
 
Ben Saris,  
JuCo AV Generaal Michaëlis 
 
 
 

Jaarverslag Materiaal 

 
Het jaar 2016 stond vooral in het teken van opruimen, zowel buiten op de accommodatie als in de 
materiaalruimtes, de berging achter de bestuurskamer en de externe opslag waar we al jaren gebruik 
van maken. In dit verslag een korte terugblik, en daarnaast kijken we vast vooruit naar 2017 en de 
komende jaren. 
 
Materiaal – beheer en opslag 
In het verslag van 2015 waren enkele actiepunten genoemd die na de in gebruik name van de nieuwe 
materiaalruimte nog open stonden. Dit waren: 

 Het beter opbergen van materialen op de verdieping in het nieuwe materiaalhok. 

 Het herinrichten van het trainingsmaterialenhok en het opnieuw aanbrengen van 
identificatie in deze ruimte, zodat voor alle gebruikers (GM zelf, Heerbeeck College en Korein 
Kinderplein) duidelijk is wat waar dient te worden opgeborgen. 

 Het praktischer inrichten van het vrijgekomen oude wedstrijdmaterialenhok als gedeelde 
ruimte voor algemene opslag (o.a. voor de barbecue, hangtafels), voor de opslag van 
materialen die voor onze cross- en loopevenementen worden gebruikt, en een bergplaats 
voor sport- en spelmaterialen van Korein Kinderplein. 

 
In 2016 zijn al deze punten opgepakt en grotendeels afgerond. Naast het herinrichten is ook kritisch 
gekeken naar de materialen die we in de materiaalruimtes hadden liggen. Daar waar het materialen 
betroffen die de afgelopen jaren niet of zelden zijn gebruikt is daar in veel gevallen afscheid van 
genomen. 
 
Naast de opslag op onze eigen accommodatie hebben we ook nog steeds een externe opslaglocatie 
in gebruik. Op deze locatie liggen vooral materialen voor het jeugdkamp, en wedstrijdmaterialen die 
slechts incidenteel worden gebruikt. 
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Materiaal – training 
Voor de trainingen is dit jaar opnieuw geïnvesteerd in de Athletics Champs onderdelen en de 
bambie-atletiek. Ook is geïnvesteerd in materialen voor onze Bootcamptak. Ook komend jaar maakt 
de investering in Athletics Champs materialen een groot deel uit van de begroting voor trainings- en 
wedstrijdmaterialen.  
Vorig jaar is als grote wens genoemd om nieuwe trainingshordes aan te schaffen. Dit is gedaan, we 
hebben nu voor de training de beschikking over 16 nieuwe hordes en 2 transportkarren. 
 
Materiaal – wedstrijden 
Er is de afgelopen jaren al vaker opgemerkt dat we er goed voorstaan qua wedstrijdmateriaal. Ook 
dit jaar was dit het geval. Menige bezoeker van onze accommodatie kijkt zijn ogen uit in ons 
wedstrijdhok. Al onze wedstrijden kunnen we prima draaien met ons eigen materiaal. Alleen voor de 
Athletics Champs is materiaal gehuurd. Voor deze wedstrijden schaffen we zelf gespreid over 
meerdere jaren de materialen aan. 
 
Het is helaas nog niet gelukt om geschikte hordekarren aan te schaffen. Deze wens bestaat wel nog 
steeds. 
 
Materiaal – algemeen 
De digitale LED-klok die al in het verslag van vorig jaar genoemd was, is inderdaad begin 2016 
geleverd en door ons zelf in de lichtmast gemonteerd. Het betreft een klok met cijfers van 20 cm 
hoog. De klok is afleesbaar tot ca. 100 meter afstand en hangt in de lichtmast bij de finish. Deze klok 
laat de tijd zien, heeft een stopwatchfunctie, een countdown functie en een seconde teller 
(doorlopende teller van 0 tot 59 seconde). 
Bij de wedstrijden wordt deze klok gebruikt om de officiële wedstrijdtijd aan te geven en bij de 
trainingen worden de overige functies van de klok ingezet. Op dit moment maken hier enkele 
trainingsgroepen van de afdeling lopen gebruik van. De klok zou breder ingezet kunnen worden.  
 
Accommodatie & gebouw 
Er is het nodige werk verzet, zowel op en rond de baan, als in en rondom het clubgebouw. 
In 2016…: 

 Zijn wederom ruim 30 spotjes in de kantine vervangen door vele malen duurzamere LED-
spots. Alle spots in de kantine en in de hal van de kleedlokalen bij de patio zijn nu voorzien 
van duurzame ledspots; 

 Is wederom zowel binnen als buiten flink opgeruimd en is er meerdere keren naar de stort 
gereden; 

 Er is bestrating aangelegd achter het clubgebouw; 

 Er zijn plateaus gestraat voor de steeplebalken; 

 De verlichting aan de achterzijde van ons clubgebouw, die al jaren defect was, is vervangen 
door nieuwe armaturen; 

 Het clubgebouw is buiten volledig voorzien van een nieuwe laag verf; 

 Is een dakgoot gemonteerd aan de patio, zodat bij regen minder water de baan op loopt; 

 Is het groot onderhoud in het krachthonk voortgezet en afgerond (schilderen van het plafond 
en de wanden); 

 Heeft de onderhoudsploeg dit jaar weer meerdere keren gewerkt, zodat de baan er zowel 
voor de trainingen als de wedstrijden altijd weer goed bij heeft gelegen; 

 Zijn cirkels geschilderd op de plateaus bij de trainingskogelbak; 

 Zijn 2 vlaggenmasten geplaatst bij de entree; 

 De drukknoppen van verschillende douches in de kleedlokalen zijn vervangen; 
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 Is samen met Korein Kinderplein gekeken hoe we de kantine netter kunnen laten ogen en is 
flink opgeruimd; 

 Zijn samenhangend met het vorige punt twee kastruimtes gerealiseerd achterin de kantine; 

 Zijn wederom prullenbakken getimmerd zodat we bij evenementen op de baan voldoende 
vuilnisbakken hebben staan. 

 
ICT 
Er zijn geen problemen meer gemeld m.b.t. de netwerkvoorzieningen. De investeringen van vorig 
jaar en de aanpassingen in het netwerk, inclusief het aanleggen van 2 access points, hebben dus het 
beoogde resultaat opgeleverd. 
Evenals vorig jaar wijs ik wel graag nogmaals op het volgende: 
Voor dataopslag beschikken we over eigen voorzieningen in de vorm van een Synology Network 
Attached Storage, waarbij het mogelijk is om vanaf iedere locatie met een internetverbinding in te 
loggen. Na het inloggen per VPN-verbinding is het zelfs mogelijk om met de bestandsverkenner van 
je eigen pc door de mappen op de opslag heen te bladeren alsof je op je eigen pc aan het werk bent. 
Ook met een tablet of mobiele device is middels een App de opslag bereikbaar. 
 
Deze voorziening wordt op dit moment eigenlijk nog te weinig gebruikt.  
 
 
Wensen qua materiaal en voorzieningen voor 2017 (en mogelijk volgende jaren): 

 
Wedstrijden: 

 Nog altijd de aanschaf van nieuwe hordekarren, zodat alle hordes op de karren passen, en 
we de hordes gemakkelijker kunnen vervoeren over de baan. 

 Verbeteren van de geluidsvoorzieningen op onze accommodatie. 

 Aanschaf van materialen voor de Athletics Champs wedstrijden. 
 

Trainingen: 

 Ook voor de trainingen is meer materiaal voor de Athletics Champs benodigd. 
 

Algemeen: 

 De polsstokinstallatie begint verouderd te raken. 
Deze installatie staat al vanaf de oplevering van de baan op onze huidige locatie. Wanneer 
we toe willen naar grotere wedstrijden (bijvoorbeeld een NK-meerkamp), dan zal deze 
installatie moeten worden vervangen om te kunnen voldoen aan de eisen van een dergelijk 
evenement. 

 De lage hoogspringmat is erg slecht aan het worden. Deze moet vervangen worden. 

 Beide bovenstaande punten zijn reeds besproken met de gemeente. In 2017 zullen samen 
met de gemeente Best deze materialen worden vervangen. 

 Met de gemeente Best is ook besproken om grastegels aan te leggen langs de 
hoogspringoverkappingen en om naast de zandbakken opvangbakken aan te leggen voor het 
zand dat meegelopen wordt bij het verlaten van de zandbakken. 

 Tenslotte zijn met de gemeente afspraken gemaakt over het bij onze accommodatie 
betrekken van het stuk voormalig Tennispad (fietspad) aan de achterzijde van onze 
accommodatie t.b.v. onze bootcamptrainingen. In 2017 zal worden gestart met het rooien 
van de struiken en met het verzetten van het hekwerk. 
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Vrijwilligers 
We hebben dit jaar mogen rekenen op veel vrijwillige hulp bij onze evenementen. 
In de organisatie van een wedstrijd zit veel voorbereiding en ook bij het opbouwen en afbreken komt 
veel werk kijken. Hetzelfde geldt voor het groenonderhoud, en het algemeen onderhoud aan het 
clubgebouw en onze accommodatie. 
Coördinerende rollen hierin worden ingevuld door Jan van Kasteren wat betreft het 
groenonderhoud,  Carlo Flapper wat betreft wedstrijdopbouw, Jozef van Stiphout wat betreft de 
parcoursen en Koen van den Boomen en Martin Nijkamp wat betreft materiaalbeheer en onderhoud. 
 
We kunnen gelukkig rekenen op een vaste groep vrijwilligers, die dit alles mede mogelijk maakt. 
Daarvoor aan iedereen veel dank. 
 
Martin Nijkamp 
 


