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Jaarverslag WOC 2022 

 

Na de door corona getekende jaren 2020 en 2021 was 2022 een hele verbetering. We begonnen het 
cross-seizoen nog met allerlei beperkingen, maar toen in februari de AVGM Conditio trimloop ook 
weer van start kon gaan werd het wedstrijdjaar weer als vanouds. 
 
In de persoonlijke sfeer waren er wel een aantal veranderingen. Ben Saris, die zoveel jaar een grote 
rol speelde binnen de vereniging en tot vorig jaar in de WOC zeer actief was, overleed begin 
augustus. Bij zijn online-afscheidsbijeenkomst in D'n Opstap waren dan ook vrijwel alle WOC’ers 
aanwezig. 
 
Ingrid Brekelmans stopte begin 2022 met het wedstrijdsecretariaat. In het Boshuys hebben we tijdens 
een gezellige wandeling/lunch afscheid van haar genomen. In september droeg Leo van der Staak, na 
heel veel jaren de kar getrokken te hebben, het voorzitterschap over aan Petri van Horrik. 
De WOC bestond aan het eind van 2022 uit: 
 
Petri van Horrik  Voorzitter 
Herman Wester  Secretaris 
Anja Tange  Penningmeester 
Ilonka de Bresser JuCo 
Martin Nijkamp  Materiaal – Onderhoud 
Koen van den Boomen Materiaal – Onderhoud 
Leo van der Staak Wedstrijdleider 
Jozef van Stiphout Parcoursafzetting cross- en wegwedstrijden / Materiaal 
Carlo Flapper  Coördinator opbouw wedstrijden / Materiaal 
Fred Louwers  Coördinator EHBO en wedstrijdsecretariaat 
Bart van den Heijkant  Wedstrijdsecretariaat 
Martin Versteeg Wedstrijdsecretariaat 
Karin Waterkamp Wedstrijdsecretariaat / Wedstrijdleider 
Frank Abbink   Joe Mann Bosloop 
 
We hebben in 2022 elfmaal vergaderd. Daarnaast hebben verschillende WOC-leden, in verband met 
het organiseren van evenementen, enkele vergaderingen bijgewoond met andere verenigingen 
(onder andere Circuit 14 en de Kempische Cross Competitie). 
 
Op de volgende bladzijde staat een overzicht van de wedstrijden die we als WOC in 2022 hebben 
georganiseerd. Daarbij zijn vermeld het aantal deelnemers en het aantal juryleden dat actief was 
(totaal en vanuit de eigen vereniging). Duidelijk is dat het aantal deelnemers nog achterblijft bij 
voorgaande jaren. Deze tendens is ook bij andere verenigingen gesignaleerd. 
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Datum Wedstrijden seizoen 2022 
Deeln. 

tot. 
Deeln. 

GM 
Jury 
tot. 

Jury 
GM 

15-jan Jeugdcross voor onder 18 op de baan 40 40 4 4 
12-mrt Blokhutloop 63 63 3 3 
20-mrt 64e Joe Mann Bosloop 290 43 13 12 
2-apr Blokmeerkamp 54 54 15 15 

23-apr Athletic Champs competitiewedstrijd 159 37 9 8 
22-mei Seniorencompetitiewedstrijd 3e divisie mannen 204 9 42 6 
24-jun Circuit 14 95 24 26 23 
1-3-juli Kermismeerkampen 166 21 54 29 
10-sept BK pupillen individueel 171 19 15 14 
25-sept Clubkampioenschappen 85 79 26 25 
6-nov Vijvercross 98 91 3 3 

18-dec Putjesbergen 75 68 3 3 
      

                              
Een paar opmerkingen over de wedstrijden: 

 Begin dit jaar mochten we alleen voor de jeugd een wedstrijd organiseren 
 Door onzekerheid over de coronamaatregelen hebben we de indoorclubkampioen-

schappen laten vervallen 
 De deelname aan de crosswedstrijden viel tegen. Kennelijk moest iedereen nog wennen 

aan het idee 'dat het weer mocht', met name de recreanten 
 Voor de jeugd werd opnieuw een blokmeerkamp georganiseerd, in plaats van de vroeger 

gebruikelijke avondwedstrijden 
 Omdat de door ons aangevraagde competitiewedstrijden al aan andere verenigingen 

toegezegd waren hebben we een andere seniorenwedstrijd georganiseerd. Daarnaast zijn 
we ook gevraagd de BK voor pupillen individueel te organiseren 

 Tijdens de Kermismeerkampen werd weer een snelwandel-wedstrijd gehouden. Hiervoor 
waren een aparte juryleden aangetrokken. De gemeente stelt tegenwoordig strengere 
eisen, daardoor was kamperen om de baan alleen onder strikte voorwaarden mogelijk. 
De KMK waren dit jaar wel weer tijdens de kermis, maar trokken toch minder deelnemers 
dan andere jaren, doordat er in dat weekeind ook competitiewedstrijden waren. 

 
De eigen EHBO-ploeg is geslonken tot vier vaste leden: Ans, Fred, Helly en Joep.  Dat betekent dat 
Fred als coördinator vaker een beroep heeft moeten doen op mensen van buiten onze vereniging. 
Gelukkig heeft hij binnen EHBO-kringen een aantal contacten, waardoor dat nog steeds gelukt is. We 
blijven op zoek naar nieuwe eigen EHBO’ers. 
 
In financieel opzicht viel in 2022 met name het resultaat van de Joe Mann Bosloop tegen, als gevolg 
van de veel lagere opkomst bij de recreanten en hogere kosten.  Anja hield ons als alle jaren 
maandelijks op de hoogte van de financiële stand van zaken. 
 
We prijzen ons als elk jaar gelukkig dat we binnen onze organisatie gesteund worden door een groot 
aantal vrijwilligers die hielpen bij materiaalverzorging, baanonderhoud, jurering, EHBO en andere 
ondersteuning. We willen hen daarvoor vanaf deze plaats nogmaals van harte danken. 
 
Namens de WOC, 

Herman Wester, Secretaris 
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Jaarverslag Jury Coördinator 
 
Als JuCo sluit ik me graag aan bij de woorden van onze WOC-secretaris. Enkele lichtpuntjes: 

Ieder twee jaar wordt het wedstrijdreglement van de atletiekunie weer aangepast. Dat was ook weer 
het geval voor de jaren 2022-2023. In april werd in Eindhoven een bijeenkomst georganiseerd waarbij 
de nieuwe reglementen werden toegelicht. Alle juryleden waren hiervoor uitgenodigd. 

Dit jaar hebben we weer een hoop wedstrijden mogen organiseren. Met onze grote groep aan 
juryleden is het dit jaar weer gelukt om alle wedstrijden goed te bezetten. Waarvoor mijn dank! 

De grootste wedstrijden blijven altijd weer een uitdaging om voldoende juryleden binnen te krijgen, 
maar daar zijn er ook altijd extern weer beschikbaar. Voor de competitiewedstrijden dienen externe 
verenigingen juryleden aan te leveren en bij de kermismeerkampen zijn er altijd ouders / trainers 
bereid om een dag(deel/delen) de handen uit de mouwen te steken. Op de dag zelf wordt er 
regelmatig nog geïmproviseerd om de laatste puntjes op de ï te zetten of in te spelen op onverwachte 
zaken. 

Tijdens dat jureren worden er door iedereen heel wat meters afgelegd. Een mooi resultaat: tijdens de 
kermismeerkampen zijn er tijdens de wedstrijd maar liefst 387 speren teruggebracht. Daarbij is het 
ingooien van de atleten nog buiten beschouwing gelaten. 

Dit jaar is er geen jurycursus geweest voor juryleden, dit gaan we volgend jaar wel weer proberen te 
organiseren. Momenteel wordt er al gekeken naar de mogelijkheden. Belangstellende ouders / 
jeugdatleten zijn van harte welkom. Dit jaar is er wel een informatieavond geweest voor de D-
junioren en ouders over de regels die veranderen als ze junior worden.   

Ilonka de Bresser, Juco 
 
 

Jaarverslag AVGM Conditio 
 
Sinds januari 2019 organiseert AVGM de maandelijkse AVGM Conditio Trimloop nadat we deze 
hadden overgenomen van sportvereniging Conditio. Ons streven is de laatste jaren geweest om het 
aantal deelnemers van de trimloop over 3 en 6,7 kilometer in de bossen bij Joe Mann langzaam maar 
zeker uit te breiden naar ongeveer honderd deelnemers per maand. Deelname van eigen leden zou 
verwezenlijking van dit streven mede mogelijk moeten maken. 

Gelukkig konden we in 2022, na enkele jaren geplaagd te zijn door de maatregelen ten gevolge van 
corona, vanaf februari een aantal van elf edities van de trimloop doorgang laten vinden. Het totaal 
aantal deelnemers bij deze elf edities viel beslist nog niet mee. Met een gemiddeld aantal van 34 
(2021: 38) deelnemers per maand, waarvan gemiddeld 6,5 (2021: 7) GM’ers, kunnen we absoluut nog 
niet tevreden zijn. Een groot deel van deze deelnemers neemt al vele jaren trouw deel. Zij vormen 
gelukkig een zeer dankbare groep. 
 
Bob van Koetsveld, Organisatie 


