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Vol goede voornemens zijn we 2020 gestart. Een mooie ploeg aan trainers en assistenten, nieuwe 
trainingsmaterialen, zicht op vervanging van de discuskooi, maar vooral een groep van enthousiaste 
atleten in de leeftijd van zéér jong tot oud. Waarmee we ook weer veel ploegen hadden aangemeld 
voor de competitie. Alle seinen op groen.  
 
Tot begin maart. Toen werd duidelijk dat dit geen normaal sportjaar zou gaan worden. Kort na de 
uitreiking van de bekers van de Kempische cross competitie (waarbij 9 baanatleten op het podium 
stonden!) kwam het bericht dat verdere sportevenementen voorlopig geschrapt zouden gaan 
worden. En was het ook nodig om de trainingen te stoppen. Alles om de virusverspreiding verder in 
te dammen.  
 
Verder in dit verslag kan je lezen hoe iedere discipline hiermee omgegaan is. Maar dit hadden we 
niet kunnen doen zonder de inzet van zeer veel vrijwilligers die avonden achter elkaar via Zoom en 
Teams hebben afgestemd hoe alles geregeld zou moeten gaan worden. Trainers, coördinatoren, 
materiaalploeg, de corona-coördinatoren bij de ingang van het terrein: HEEL hartelijk dank voor jullie 
inzet, flexibiliteit en doorzettingsvermogen om weer tot een veilige trainingsomgeving te komen 
vanaf begin mei dit jaar. En dank aan iedereen die heeft meegewerkt om alternatieve activiteiten te 
regelen voor het kamp, clubkampioenschappen, de bingo. Niet alles kon doorgaan, maar ook hier is 
veel tijd in gestoken. Ik weet zeker dat dit voor veel atleten de krenten in de pap waren dit jaar.   
 
In 2020 hebben enkele trainers aangegeven te willen/moeten stoppen: Maureen, Marcel van der 
Lubbe en Cor. Maar bij Cor en Marcel met de deur op een kier! Ook hebben we afscheid genomen 
van Carla, onze coördinator C/D junioren. Fatsoenlijk afscheid nemen zat er dit jaar niet in, dit 
houden de trainers en Carla tegoed. Maar ook enorm bedankt voor jullie inzet voor GM! We hebben 
Maureen kunnen vervangen door nieuwe jeugdtrainers. Frans Strikwerda heeft de donderdagavond 
training overgenomen van Cor, voor de zaterdagochtend zijn we nog op zoek!  Marcel’s atleten 
sluiten aan bij Joep, Marcel Leyten, Irmgard en Theo. Petri heeft de D-junioren qua coördinatorschap 
overgenomen, en Marcel Leijten de C junioren. Al met al dus gelukkig een soepele overgang. 
 
Eén ding wil ik graag nog even apart vermelden. Kort nadat de jeugdatleten weer gestart waren 
kwam er begin juni een verzoek van Kathinka of Leo Spanjers tijdens de zaterdagochtend op de baan 
rondjes kon wandelen. Leo  herstelde na een lange IC opname (Covid-19) en zocht een veilige, 
stabiele ondergrond om weer de eerste passen te kunnen zetten als de volgende stap in zijn 
revalidatietraject. Hij was 13 juni  er voor het eerst. Zijn verhaal, doorzettingsvermogen en de door 
hem gestelde doelen maakten een diepe indruk op me. Hij was er voortaan elke zaterdag om zijn 
ronden te lopen. Eerst met rollator enkele rondjes. Daarna steviger de pas erin, tot op een zaterdag 
de eerste ronde zonder rollator. Fantastisch was dit om te zien, en dit gaf mij zo’n trots gevoel! Het 
feit dat wij vanuit GM hier een kleine bijdrage aan hebben kunnen leveren, maakte het Corona-
geregel & gedoe van de maanden ervoor weer helemaal goed!  
 
In dit jaarverslag komen de verschillende onderdelen van de baanatletiek kort aan de orde. Ik wil 
iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage aan dit jaarverslag! 
 
Carola Janssen 
Voorzitter baanatletiek AVGM 
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De bambi groep, onze jongste atleetjes van 4-6 jaar 
De Bambi-groep heeft het afgelopen jaar prima gedraaid. We kunnen altijd nog meer Bambi’s 
welkom heten, helaas gingen kennismakingsactiviteiten dit jaar niet door. 
De trainingen waren in 2020 zowel op het veld als in de zaal. Met heel veel plezier hebben trainers en 
Bambi’s samengewerkt. Deze trainingen worden verzorgd door Rick, combifunctionaris van het 
Heerbeeckcollege samen met 3 jeugdleden van onze vereniging (Tom, Jantine en Niek).  Apart wil ik 
hier nog vermelden dat Tom van Schijndel  in de maanden dat er geen combinatiefunctionaris 
beschikbaar was, op een geweldige wijze deze training heeft geleid. 
 

De Specials 
2020 een jaar dat zo anders was dan de voorgaande jaren. Corona had ook een stevige impact op het 
programma van de Specials. In januari zag het er nog allemaal goed uit, we gingen met z’n allen naar 
Utrecht voor de jaarlijkse indoor en zagen onze atleten sterk presteren, een goede opmaat voor de 
rest van het jaar. 
Ook de Broos van Erp crosscompetitie konden we nog zonder problemen afwerken, maar hierna 
werd het allemaal heel anders. 
Al snel kregen we te horen dat ons 2 jaarlijks topevenement, de Special Olympics niet door zouden 
gaan en ook de Belgische wedstrijden verdwenen één voor één van de agenda. 
Een fikse tegenvaller maar gelukkig konden wij wel blijven trainen. Met aangepaste “spelregels” en 
meerdere hulptrainers, werd op de dinsdagavonden gewoon doorgetraind. 
 
Pas in september kwam er weer een wedstrijd, de clubkampioenschappen in Best, waar Henry 
Vermeer voor het eerst sinds heel lange tijd weer een meerkamp afwerkte. 
Helaas bleef Covid-19 in de lucht en was het organiseren van wedstrijden al weer snel verleden tijd. 
 
Een speciaal jaar, met helaas nauwelijks wedstrijden, geen Special Olympics, geen feestjes en een 
kantine die noodgedwongen vaak gesloten moest blijven. 
Trainen konden we gelukkig wel, met dank aan AVGM, in kleinere groepen en met extra hulptrainers 
hebben we hier toch nog een leuk programma aan onze atleten aan kunnen bieden. 
 
2020 is voorbij, nu op naar 2021, met naar we hopen snel weer deelname aan wedstrijden. 
 

Pupillen-junioren D 
Onze (assistent) trainers, coördinatoren en materiaalploeg hebben ondanks de Corona-beperkingen 
ervoor gezorgd dat we binnen de richtlijnen van het RIVM aan zoveel mogelijk atleten training 
hebben kunnen geven. Daarnaast is er een leuk ganzenbordspel ontwikkeld door Dennis en Marcel L, 
zodat atleten thuis door konden trainen. De filmpjes van Martin en Koen met Mike in de hoofdrol 
waren populair bij de jongste atleten. 
 
Ondanks dat veel afgelast is dit jaar hebben we als TCB in September een flinke deelname gehad bij 
de 2 avondwedstrijden en de clubkampioenschappen. Enkel atleten, juryleden en materiaalploeg 
mochten op de baan, toeschouwers moesten vanaf de zijlijn toekijken. Vooral de spannende strijd 
tussen Tom van Schijndel en Tom Michielsen was indrukwekkend. 
 
Daarnaast zijn onze pupillen en D-junioren zeer actief geweest in het verkopen van loten van de 
clubactie. Waarvan de prijsuitreiking tijdens de alternatieve training georganiseerd door de NACB 
plaatsvond. 
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Hoogtepunten ABC-junioren en Senioren 
Binnen de oudere jeugdatleten (16+) wordt de Mila groep getraind door Huub en Wichard. Met wat 
kunst- en vliegwerk is het ook daar gelukt dit jaar door te kunnen trainen. Soms buiten de baan, dan 
weer op een ander moment in de week (zaterdagochtend). Met af en toe een activiteit om het 
groepsgevoel vast te houden, wat ook dit jaar weer goed gelukt is.  
 
Marcel Leijten is coördinator voor de ABC-junioren en senioren:  
 
Het was een vreemd sportjaar.  
 
Al vrij snel was er een complete stop van alle sportactiviteiten, geen wedstrijden en geen trainingen. 
Ondanks alles hebben we toch nog een sportief 2020 gehad, na het opstellen van de Covid19 
protocollen zijn we eerst gestart met trainen van de jeugd tot en met 18 jaar, waarna we later ook 
weer met de senioren in kleinere groepjes konden starten met trainen. 
 
Helaas dit jaar geen competitie of andere grote gezamenlijke wedstrijden.  Voor een trainer die bijna 
bij elke wedstrijd komt kijken en coachen is dat wel vreemd. Gelukkig hebben we door gezamenlijke 
inspanning nog een paar interne wedstrijden kunnen organiseren, ook al tellen deze niet allemaal 
mee voor een PR. Een paar wedstrijden werden door een paar atleten bezocht toen het nog kon, 
waardoor niet alle trainingsarbeid voor niks is geweest. De enige wedstrijd die wel (intern) door kon 
gaan was onze clubkampioenschappen, zodat de atleten toch nog een echte wedstrijd hebben. 
 
Op naar een sportief 2021!  
 

REPpers 
Tom Lassing traint al jaren de REPpers: atleten die graag de diverse atletiek onderdelen trainen, maar 
zonder de verplichting van het bezoeken van wedstrijden. De groep is ook in 2020 stabiel gebleven 
en doorgegaan met trainen. Kort na de lockdown in maart is Tom begonnen met het online training 
geven, wat goed ging! Toen de poorten in mei weer open gingen, konden ook de REPpers weer de 
baan op.  
 

Statistieken wedstrijduitslagen GM 
Het atletiekseizoen 2020 begon in november 2019. Tot maart 2020 hebben atleten aan 
indoorwedstrijden mee kunnen doen. Voor outdoor waren door de Covid-19 maatregelen pas in juli 
2020 weer wedstrijden mogelijk, met  strenge protocollen. Het is dan ook goed om te benoemen dat  
atleten zich meerdere keren zelf  hebben verbeterd. Waarbij er toch ook in dit seizoen weer veel 
nieuwe clubrecords zijn behaald!   
 
Clubrecords Indoor: 16 keer is  door 8 verschillende atleten van de Baanatletiek, VB atleten en Loop- 
en Wandelatletiek een nieuwe prestatie of evenaring neergezet. Dat betekent dat sommige atleten 
meerdere records op hun palmares hebben. 
Clubrecords Outdoor: 14 keer is door 7 verschillende atleten van de Baanatletiek, VB atleten en 
Loop- en Wandelatletiek een nieuwe prestatie of evenaring neergezet. Dat betekent dat sommige 
atleten meerdere records op hun palmares  hebben. 
Baanrecords (outdoor): 3 keer werd door 3 verschillende atleten van de baanatletiek een nieuwe 
prestatie neergezet. 
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Uitslagverwerking 
Stijn Groen heeft vanaf november 2020, vanaf het seizoen 2021, de uitslagverwerking van Adri 
Raaimakers overgenomen.   
 

Nevenactiviteiten commissie baan  
Door de Corona-uitbraak begin maart zijn de meeste activiteiten die we gepland hadden,  
geannuleerd. 
Voor het 3de jaar op rij zouden we gaan zwemmen bij het Vennenbos in Hapert. Dit als afsluiting van 
het winterseizoen. Op het moment dat we te horen kregen dat het evenement geen doorgang kon 
vinden hadden we ruim 60 aanmeldingen. 
 
In plaats van het jaarlijkse terugkerende jeugdkamp hadden we een alternatief bedacht voor op de 
baan. Ook dit kon helaas geen doorgang vinden. We zullen in de toekomst  wel op zoek moeten naar 
een nieuwe locatie aangezien het Caves in Wintelre stopt met verhuur van groepsaccommodaties. 
Mocht iemand een leuk betaalbaar adres weten waar we ongeveer 70 atleten en begeleiding kunnen 
laten sporten, eten, drinken en slapen dan houden wij ons aanbevolen voor 2021.  
 
Ook de bingo voor pupillen moest eraan geloven. In plaats daarvan hebben we een alternatieve 
baantraining gehouden, geheel corona-proef. Deze training was druk bezocht. We hadden een 
training met daarbij zowel werpen, springen en rennen op het programma met een mooie 
stormbaan. De eindejaar activiteit voor de oudere jeugd is doorgeschoven naar 30 januari 2021 in de 
hoop dat we dan wel met groepjes van een paar atleten bij elkaar mogen komen. 
 
Mocht je je als oudere atleet, trainer of als ouder willen aanmelden om het nevenactiviteiten team te 
komen versterken dan kun je contact opnemen met Joep Wiltschek (joep@wiltschek.nl) of de 
vrijwilligerscoördinator van AVGM.  
 
 


