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Gelukkig konden we in 2022 eindelijk weer een volledig seizoen afwerken, alleen in de eerste 
maanden van het jaar werd er nog een aantal crossen geannuleerd en ging een enkele 
indoorwedstrijd niet door. Wat ook erg fijn is, is dat we ons team van trainers op sterkte hebben 
weten te houden. Na vele jaren de Specials van GM getraind en begeleid te hebben namen Riny en 
Wilhelmien Verdonk in het voorjaar afscheid, gelukkig stonden Veerle van Erp en Carla van der Kallen 
klaar om het over te nemen.  
 
Baanwedstrijden 

Landelijke Competitie 2022 
Voor de competitieploegen was het een verdienstelijk jaar, na de drie competitiewedstrijden was dit 
de stand per team: 
  

Categorie 
Aantal 
 teams Team 

Poule 
ranking 

 Mannen 3e divisie 1 AV Generaal Michaëlis Mannen 7 
 Jongens Junioren C 1 AV Generaal Michaëlis JC 10 
 Jongens Junioren D 2 AV Generaal Michaëlis JD Team 1 9 
  

 
AV Generaal Michaëlis JD Team 2 11 

 Vrouwen 2e divisie 1 AV Generaal Michaëlis Vrouwen 11 
 Meisjes Junioren C 1 AV Generaal Michaëlis MC 1 
 Meisjes Junioren D 2 AV Generaal Michaëlis MD Team 1 3 
  

 
AV Generaal Michaëlis MD Team 2 10 

  
De meisjes C-junioren (tegenwoordig U16) werden dus 1e in de poule en hadden genoeg punten 
behaald om deel te mogen nemen aan de landelijke C-finale, waarin zij glansrijk 1e werden.  
Het eerste team van de meisjes D-junioren werd 3e in de regionale poule. Ook dit jaar zijn we er weer 
in geslaagd om zowel bij de dames als bij de heren een senioren team op te stellen.  
De damesploeg heeft zich weer een jaar weten te handhaven in de 2e divisie. 
 
Op het NK voor Masters eind mei wordt Henk Plasman Nederlands kampioen 5000 meter 
snelwandelen in de klasse M65; Ingrid Wouters behaalt het zilver (discuswerpen) en brons (kogel) in 
de klasse V40. In juni behaalt C-junior Lotte Aerts tijdens de NK U18 in Amsterdam de vierde plaats 
op de 2000 meter steeplechase, eind augustus verovert zij op dit onderdeel in haar eigen 
leeftijdscategorie de zilveren medaille tijdens de Nationale C-Spelen (officieuze NK voor C-junioren). 
 
Tweedejaars D-junior Sophie Luijbregts behaalt tijdens de Nationale D-spelen (officieuze NK voor D- 
junioren ) in Amsterdam zilver met kogelstoten. Eerstejaars D-junior Tess Aerts behaalt hier een 4e 
plaats bij het discuswerpen en een 6e plaats met kogelstoten. 
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Gedurende het jaar zijn er ook vele ereplaatsen behaald in de regio en op Brabantse 
Kampioenschappen, waaronder: 
 

- Lianne Verloop behaalt in Berghem de Brabantse titel 10 km op de weg in de klasse V35; 
- C-junior Lotte Aerts wordt in Den Bosch Brabants kampioen 800 meter, 

Milou Keulstra behaalt het zilver met speerwerpen en verspringen bij de C-junioren,  
D-junior Sophie Luijbregts behaalt het zilver met discuswerpen en kogelstoten; 

- Ingrid Wouters behaalt tijdens de ZNK in Helmond het brons met discuswerpen en 
kogelstoten in de klasse van de senioren;  

- C-junior Milou Keulstra wordt derde met hinkstapspringen in de klasse V-U18; 
- B-pupil Jens Vink en D-pupil Jasper van Geffen behalen in Best het Brabants brons bij de 

Athletics Champs meerkamp; 
- Bram Flierman (92) behaalt in Best het Nederlands record 100 meter sprint in de klasse M90; 
- C-junior Milou Keulstra wint tijdens de Kermismeerkampen de zevenkamp in haar categorie. 

 
In 2022 hadden we een grote groep B/C/mini-pupillen met in september meer dan 45 kinderen op de 
trainingslijst. Zij konden twee keer per week trainen, op woensdag en op maandag (zomerseizoen) of 
zaterdag (bostraining winterseizoen). Gelukkig gingen in 2022 de Athletics Champs (AC) wedstrijden 
ook weer door. Voor veel kinderen was dat even wennen na twee coronajaren zonder AC competitie. 
We gingen naar iedere AC wedstrijd met twee teams. De C/minipupillen hadden het zo goed gedaan 
dat ze zich geplaatst hadden voor de Brabantse finale. Helaas kwamen we hier door een misverstand 
pas een paar dagen voor de wedstrijd achter, waardoor het niet meer mogelijk was een team te 
maken. Wel hebben veertien B/C/minipupillen meegedaan aan de individuele Brabantse 
kampioenschappen, waarbij zoals gezegd minipupil Jasper van Geffen en B-pupillen Jens Vink allebei 
een bronzen medaille hebben gehaald.   
 
In april was een delegatie van zeven atleten aanwezig bij de Rotary G-meeting in Tessenderlo 
(België), naast veel plezier werden er ook de nodige mooie prestaties behaald en stond Marianne 
Verdonk meermaals op het podium.  In het tweede weekend van juni namen onze Specials in Twente 
deel aan de Special Olympics, met weer mooie resultaten. 
 
Uiteraard sneuvelen er in alle verschillende categorieën ook in 2022 weer vele clubrecords en nog 
meer pr’s. 
 
Cross-seizoen 
Het cross-seizoen 2021-2022 was door corona wat compacter, onze eigen Broos van Erp cross-
competitie bleef beperkt tot één echte cross (de Blokhutcross op 12 maart) en een alternatieve 
baancross voor de jeugd (op 15 januari), maar gelukkig toch weer de nodige andere crossen die wel 
door konden gaan.  Binnen het crosscircuit in onze eigen atletiekregio 14, de Runnersworld 
Kempische Cross Competitie 2021 – 2022 hebben we de wedstrijden die eind 2021 niet door konden 
gaan, in het voorjaar alsnog kunnen lopen. In de eindstand na de acht wedstrijden werd een aantal 
mooie podiumplaatsen behaald door GM-atleten: 

- 1e plaats Veerle van Erp in de categorie U20 
- 1e plaats Lotte Aerts in de categorie MJC 
- 2e plaats Veroline Sanders in de categorie MJC 
- 3e plaats Avalon Sanders in de categorie MJC 
- 3e plaats Mijke Jennen in de categorie V35 
- 1e plaats Matthijs van den Broek bij de senioren korte cross 

Bij het BK cross in Gemert verovert Lotte Aerts bij de meisjes C-junioren de Brabantse titel. 
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RePpers (Recreatie en Plezier) 
De Reppers hebben een prima jaar gedraaid. De groep werd ondanks twee afhakers toch iets groter 
en het verschil in leeftijd liep ook wat op. De jongste was 10, de oudste inmiddels 19 jaar. 
Toch gaat dat nog altijd heel leuk. 

Recreatie en plezier houdt niet in dat er met de pet naar gegooid wordt. Voor trainer Tom Lassing is 
vrijwel alles een wedstrijd en hij zet de oefeningen en spelletjes zo op dat ook de 10-jarige van de 19- 
jarige kan winnen. 

Afgelopen jaar is er bewust gestart met per training een hulptrainer vanuit de groep aan te stellen en 
die hulptrainers doen dat op vrijwillige basis. De hulptrainer krijgt dan een korte instructie en pakt 
dan een deel van de training over en Tom traint dan op dat moment mee als atleet. Leuk om te zien 
hoe dan een atlete van 12 de jongens van 17 tot 19 jaar aanstuurt. De sfeer in de groep is heel goed 
en dat maakt het mogelijk dit te doen. 

Dit jaar zijn de reppers ook enkele keren tijdens de training 'naar buiten' gegaan. Ze gingen dan als 
loopgroep het dorp in. De stapels zand in Aarle waren een aantal trainingen een mooie plek om 
gebruik van te maken. Ook hebben zij één training in een zwemvijver doorgebracht. Het was heerlijk 
weer en de zwemvijver lag er... Dus... 

 
Nevenactiviteiten (NACB) en prijzen 
Kamp: Kerstfeest in oktober 
Een hoogtepunt voor de B/C/minipupillen was het kamp in kerstthema, voor het eerst sinds corona 
in een kampeerboerderij en supergezellig. 
Maar ook voor de A-pupillen en de junioren was het een gaaf kamp op de voor onze nieuwe locatie 
in Heeze. 
 
Feestavond 
Vrijdag 9 december vond de jaarlijkse feestavond voor de baanatletiek plaats. De avond startte met 
de traditionele bingo voor onze pupillen onder leiding van bingomaster Tom. Koptelefoons voor de 
begeleiders zouden niet verkeerd zijn geweest, want het was een lawine aan geluid als er een bingo 
(dreigde) te vallen. Een valse bingo betelende een liedje zingen, dat vond niet iedereen even erg om 
te doen. Na de bingo was het tijd voor een wat formeler moment. De bekendmaking van de 
opbrengst van de Grote Clubactie en de uitreiking van de Eisenkaarten en de bekers binnen de 
baanatletiek.  
Met de verkoop van loten door onze atleten hebben we het ontzettend mooie bedrag van ruim 3600 
euro weten binnen te halen voor onze vereniging. Bram Anraad (183), Jady Erkelens (85), Vera Deij 
(75) en Bauke Smits (64) hebben de meeste loten verkocht tijdens deze Grote Clubactie 2022. Tijdens 
de feest- en bingoavond kreeg Bram twee toegangskaarten voor de Efteling, de anderen ontvingen 
een bioscoopbon. Heel fijn dat vanuit de vereniging Koen, Martin en Petri zoveel actie en energie op 
deze actie hebben ingezet waardoor we dit mooie resultaat hebben behaald, dank hiervoor! 
 
Eisenkaarten 
Er hebben 83 atleten (pupillen en C/D-junioren) meegedaan aan wedstrijden dit jaar, waarbij: 

• 25 atleten de 1e eis hebben behaald; 

• 12 atleten ook de 2e eis wisten te behalen! 

Alle atleten ontvingen een medaille, een bronzen als de 1e eis niet was behaald, een zilveren indien 
de 1e eis wel was gehaald en een gouden medaille voor de atleten die ook de 2e eis hebben behaald. 
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Persoonlijk Record Competitie 
De PR-competitie is binnen de baanatletiek verdeeld in drie leeftijdsgroepen: 
1. Pupillen PR-Competitie 
2. Junioren C&D PR-Competitie 
3. Junioren B en ouder PR-Competitie 

Iedere PR-Competitie heeft een eigen wisselbeker die de atleten kunnen winnen. Deze beker wordt 
uitgereikt aan de atleet of atlete die in het afgelopen winter en zomerseizoen de meeste punten 
heeft gescoord in het PR-klassement.  
Het PR-klassement geldt voor alle wedstrijdatleten Baanatletiek. 

Uitslag 2022: 
Pupillen: 1) Maud de Ridder (600p)  2) Nyma van Agt (560p)  3) Bauke Smits (545p) 
CD-junioren: 1) Tess Aerts (465p)  2) Milou Keulstra (410p)  3) Thomas vd Berg (405p) 
B-junioren + ouder: 1) Nick van Bree (435p)  2) Manon Enting (250p)  3) Stijn Groen (245p) 
 
Jacques van Eijndhoven Beker 
Beker is te winnen door pupillen en door C/D-junioren. Wordt ieder jaar uitgereikt aan de atleet of 
atlete die dat jaar volgens de train(st)ers het meeste opviel door: 

• bijna altijd aanwezig bij trainingen 

• vaak aanwezig bij wedstrijden 

• goed gedrag tijdens trainingen 

• goede uitstraling tegenover medeatleten 

• altijd beleefd tegenover trainers, jury, medeatleten 

• altijd volle inzet 

Wordt sinds 1978 uitgereikt. Deze beker is in 2022 toegekend aan Veroline Sanders. 
 
Jo Schout Trofee 
Trofee voor atleet uit de A- en B-junioren en senioren die naast het atleet zijn zich ook 
onderscheidend inzet voor de vereniging  
Wordt sinds 1999 uitgereikt. Dit jaar is deze trofee uitgereikt aan Manon Enting. 
 
Na de uitreiking van de bekers zijn we snel de voetbalwedstrijd van het Nederland elftal op het WK 
gaan kijken en hebben we nog een gezellige avond gehad in het clubhuis met de oudere atleten. 
 
 
Namens de Commissie Baanatletiek, 

Patrick Aerts 
 
 

 


