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WOC Jaarverslag 2021 

 
 
Na 2020 was 2021 opnieuw een bijzonder atletiekjaar voor ons als Wedstrijd Organisatie Commissie.  
De cross-wedstrijden van de Broos van Erp crosscompetitie en de Joe Mann Bosloop konden niet 
worden georganiseerd. In plaats daarvan konden gelukkig een aantal alternatieven worden 
georganiseerd. Voor de jeugd op de baan en voor de overigen individueel. In de zomer konden ook 
een aantal evenementen doorgaan. Maar het seizoen eindigde zoals het begonnen was: coronacijfers 
die tot maatregelen leidden, waardoor opnieuw de crosses het moesten ontgelden.  
We hopen, met alle atleten, dat de situatie het komende jaar verbetert waardoor we onze taak: het 
organiseren van wedstrijden binnen AVGM, weer kunnen uitvoeren.  
 
Ben Saris heeft, na vele jaren, zijn taken als WOC-lid beëindigd. Ilonka de Bresser neemt zijn taak als 
JuCo over. Fred Louwers doet voortaan ook de coördinatie van de EHBO bij onze wedstrijden. Tijdens  
de clubkampioenschappen in september heeft het wedstrijdsecretariaat Bart van den Heijkant 
mogen verwelkomen als nieuw lid. Stijn Groen heeft aangegeven dat hij waar nodig ook kan 
bijspringen in 2022, mits hij zelf niet als atleet actief is. 
De WOC bestond aan het eind van 2021 uit: 
 
Leo van der Staak Voorzitter 
Herman Wester Secretaris 
Anja Tange  Penningmeester en wedstrijdsecretariaat 
Ilonka de Bresser JuCo 
Martin Nijkamp  Materiaal – Onderhoud 
Koen van den Boomen Materiaal – Onderhoud 
Jozef van Stiphout Parcoursafzetting cross- en wegwedstrijden / Materiaal 
Carlo Flapper  Coördinator opbouw wedstrijden / Materiaal 
Fred Louwers  Coördinator EHBO en wedstrijdsecretariaat 
Ingrid Brekelmans Wedstrijdsecretariaat 
Martin Versteeg Wedstrijdsecretariaat 
Karin Waterkamp Wedstrijdsecretariaat / Wedstrijdleider 
Bart van den Heijkant  Wedstrijdsecretariaat 
Frank Abbink   Joe Mann Bosloop 
 
We hebben dit jaar tien maal vergaderd, deels fysiek en deels via Teams. 
Daarnaast hebben verschillende WOC-leden, i.v.m. het organiseren van evenementen, enkele 
vergaderingen bijgewoond met andere verenigingen (o.a. Circuit 14 en de Kempische 
Crosscompetitie). 
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Hieronder een overzicht van de georganiseerde wedstrijden van het seizoen 2021. Daarbij zijn 
vermeld het aantal deelnemers en het aantal juryleden dat actief was (totaal en vanuit de eigen 
vereniging).  
 

Datum Wedstrijden seizoen 2021 Deelnrs. GM Jury GM 

17-feb Alternatieve crosscompetitie (tot 21 mrt) 36   36 - - 

28-feb Onderlinge baancross voor de jeugd 63 63 ? ? 

14-mrt Onderlinge baancross voor de jeugd 50 50 ? ? 

17-apr Onderlinge Athletic Champs voor pupillen 36 36 6 6 

17-apr Onderlinge GM wedstrijd junioren en <27 26 26 19 19 

16-mei Onderlinge GM wedstrijd pupill. junioren en <27 70 70 25 25 

5-jun Onderlinge GM wedstrijd pupill. junioren en <27 94 94 26 26 

19-jun C/D competitiewedstrijd  ? ? 44 20 

29-aug Zuid Nederlandse Kampioenschappen 296  13 45 15 

26-sept Clubkampioenschappen 86 83 28 28 

8-10-okt Kermismeerkampen 144 17 20-53 9-25 

      

                              
Een paar opmerkingen over de wedstrijden: 

• In april konden we gelukkig weer van start met de jeugd.  

• De onderlinge GM-wedstrijd was nieuw. Hierbij kwamen steeds andere baanonderdelen 
aan bod. De belangstelling was groot, voor de laatste wedstrijd zelfs groter dan normaal 
voor de clubkampioenschappen.  

• Het doorgaan van de C/D competitie was lang onzeker. Toen de bond uiteindelijk het 
groene licht gaf bleken niet alle verenigingen in staat de organisatie op zo korte termijn 
rond te krijgen. Daardoor telde deze wedstrijd uiteindelijk niet mee. Het vinden van 
jurerende ouders was ditmaal geen probleem, want het was de enige mogelijkheid om 
de wedstrijd bij te wonen. 

• De Clubkampioenschappen werden gejureerd door de nieuwe juryleden, begeleid door 
enkele meer ervaren krachten. Ze sloten hiermee tevens hun jurycursus af. 

• De Kermismeerkampen werden goed bezocht. Wel jammer dat er geen kermis was en 
dat kamperen rond de baan niet was toegestaan. Desondanks kijken we ook op deze 
laatste wedstrijd van het seizoen met tevredenheid terug. 

 
Ook dit jaar bestond de EHBO-ploeg uit 5 vaste leden: Ariënne, Ans, Fred, Helly en Joep.  Dat 
betekent dat we een beroep hebben moeten doen op mensen van buiten onze vereniging. Met het 
bestuur is afgesproken dat we, indien nodig, een beroep kunnen doen op de betaalde hulp van de 
EHBO-vereniging. We blijven dan ook nog steeds op zoek naar nieuwe EHBO-ers. 
 
In financieel opzicht was 2021 een rustig jaar, zonder grote plussen of minnen. Zoals altijd hield Anja 
ons maandelijks op de hoogte. 
 
We prijzen ons gelukkig dat we bij de organisatie ook dit lastige jaar weer gesteund werden door een 
groot aantal vrijwilligers die hielpen bij materiaalverzorging, baanonderhoud, jurering, EHBO en 
andere ondersteuning. We willen hen daarvoor vanaf deze plaats van harte danken. 
 
Namens de WOC, 
Herman Wester, secretaris 
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Jaarverslag Jury Coördinator 
 

In 2021 is AVGM veranderd van JuCo. Ilonka de Bresser heeft het stokje van Ben Saris overgenomen. 
Een uitdagend jaar waarin Ilonka achter de schermen begeleid werd door Ben. Een uitdagend jaar 
met alle coronamaatregelen en aangepaste wedstrijden om dit voor elkaar te krijgen. Ondanks dat is 
het dit jaar weer goed gelukt om op iedere wedstrijd voldoende juryleden naar voren te krijgen. Ons 
jurycorps heeft toch weer genoeg te oefenen gehad dit jaar. Erg fijn om te zien dat wij het met ons 
eigen jurycorps voor elkaar krijgen om de meeste wedstrijden volledig zelf te kunnen bemannen. 
Dank daarvoor! 
 
Bij de grootste wedstrijden, de Zuid Nederlandse kampioenschappen en de kermismeerkampen, 
waren ook velen handen van buiten de vereniging nodig. Maar door de grootschalige aanmelding van 
ouders die ook een jurydiploma hebben buiten de vereniging en onze eigen inzetbare juryleden 
hebben we deze wedstrijden ook tot een succes kunnen volbrengen. Zelfs had dit jaar bij de 
kermismeerkampen het luxe dat ik mensen reserve kon zetten, zodat als er iemand op de dag uit viel 
ik mijn reserve in kon zetten en er geen gaten vielen. Het organiseren van de kermismeerkampen op 
zondag was een uitdaging in combinatie met de marathon, maar bij beide evenementen heeft AVGM 
voldoende vrijwilligers geleverd en heeft dit zonder problemen door kunnen gaan.  
 
Dit jaar hebben we een groep van 18 mensen bereid gevonden om deel te nemen aan de jurycursus. 
De groep bestond uit ouders, atleten en zelfs oud atleten. Overigens zijn alle deelnemers geslaagd. 
Dit vergroot en versterkt weer ons eigen jurycorps waar ik ontzettend blij mee ben, zonder hen 
kunnen we geen wedstrijden organiseren. Zonder veel eigen juryleden is het niet mogelijk om zulke 
grote wedstrijden als de kermismeerkampen te organiseren.  
 
Ilonka de Bresser 
Jury Coördinator AVGM 
 
 

Jaarverslag Conditio 
 
Sinds januari 2019 organiseert AVGM de maandelijkse 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 100 deelnemers per maand. Deelname van eigen leden zou 
verwezenlijking van dit streven mede mogelijk moeten maken. 
 
Geplaagd door de maatregelen ten gevolge van Corona hebben in 2021 slechts 6 edities van de 
trimloop doorgang gevonden. Het totaal aantal deelnemers bij die 6 edities van juli tot en met 
december viel, ook gezien de omstandigheden, beslist niet mee. Met een gemiddeld aantal van 38 
deelnemers per maand, waarvan gemiddeld 7 GM-ers, kunnen we absoluut niet tevreden zijn. Het 
merendeel van deze deelnemers neemt al vele jaren trouw deel. Zij vormen gelukkig een zeer 
dankbare groep. 
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Aantal deelnemers:     229 
waarvan: 3000 mtr  87 

6.700 mtr  142 
Aantal deelnemende GM-ers:    42 
Aantal uitgereikte prijzen    12 
 

Het is heel fijn dat de bereidheid van vrijwilligers om te helpen bij de organisatie geen probleem is. 
We zijn daar deze mensen heel dankbaar voor. 
 
We hopen snel weer door te kunnen gaan met een groter aantal deelnemers bij de maandelijkse 
AVGM Conditio Trimloop. 
 
Bob van Koetsveld 
Organisatie 


