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Het was een raar jaar... voor de tweede keer. 
Wij hebben ons bij de baanatletiek echt behoorlijk strak aan de corona-maatregelen gehouden. 
Daarbij dank aan de materialenploeg die keer op keer ook fysiek de zaak op tijd had aangepast. 
Al was niet iedereen het altijd met alles eens, mopperend deden we toch behoorlijk netjes met alle 
voorschriften mee. Handjes wassen voor en na de trainingen. De materialen schoonmaken. Zeker in 
het begin werd er heel fanatiek in meegegaan. 
Gaandeweg het jaar kwam er eerlijk gezegd toch wel wat de klad in. Afstand houden... Kleine 
groepjes... Het was niet altijd leuk, het was niet altijd even makkelijk. Het werd steeds moeilijker het 
vol te houden. 
Maar... Er is ook in 2021 stevig getraind en daar waar wedstrijden door konden gaan werd er ook 
goede atletiek bedreven. 
 
De Kermismeerkampen gingen uiteindelijk in 2021 wel door. Dit jaar met de beperking dat 
overnachten op de baan niet mogelijk was. Dat en de wedstrijd op een datum zonder kermis in Best 
deed toch wel wat af aan het evenement, maar daar waar we al zo weinig hadden, kwam deze 
wedstrijd voor velen (ook van buiten de club) toch als geroepen. 
Dit jaar was er bij de clubkampioenschappen helaas geen afsluitende barbecue. Jammer, want het is 
toch wel onze gezelligste wedstrijd van het seizoen. 
Juist door het beperkt aantal wedstijden waren voor de jongste jeugd veel wedstrijden echt ook 
eerste kennismakingen met wedstijdatletiek. Iedere wedstrijd dus extra zenuwen voor die atleetjes, 
want wedstrijddruk is toch heel wat anders dan gewoon trainen. 
 
Er was in 2021 ook heel slecht nieuws te melden. Onze horden trainer Theo de Koning overleed na 
een kort ziekbed. We hadden serieus het idee dat hij ondanks zijn 80+ leeftijd nog wel de nodige 
jaren te gaan had. Nadat het er aanvankelijk niet eens zo slecht uit zag, werd het na een vervelende 
val toch een ander verhaal en was het, veel sneller dan verwacht, toch voor hem voorbij. Het werd 
een mooie en goedbezochte begrafenisceremonie met ook inbreng vanuit zijn atletengroep. 
 
Bestuurlijk had Stijn Groen als waarnemend bestuurslid begin 2021 het stokje van Carola Janssen 
overgenomen, maar hij besloot zich uiteindelijk niet verkiesbaar te stellen. Er werd naarstig naar een 
opvolger gezocht. Deze werd in 2021 niet gevonden. Tom Lassing was bereid om Ad Interim 
bestuurslid baanatletiek te worden. Hij is op 1 juni 2021 gestart. 
Maar... blijft het feit dat we eind 2021 nog altijd naar een Bestuurslid Baanatletiek zoeken. (*) 
 
Tom Lassing 
Bestuurslid baanatletiek Ad Interim 
 
(*) op 4 januari 2022 kwam het verheugende bericht dat er een nieuw aspirant bestuurslid is 
gevonden en op de jaarvergadering als kandidaat zal worden voorgesteld aan de leden. 
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De bambie groep, onze jongste atleetjes van 4-6 jaar 

Helaas is de bambie groep erg klein, een vaste kern van een 5-tal atleten. We hebben afscheid 
moeten nemen van onze combifunctionaris Rick en bambie trainer Tom van Schijndel. Aan het eind 
van 2021 is de nieuwe combifunctionaris Jean begonnen. De opkomst van Bambies tijdens de 
schoolsporttrainingen was erg hoog met meer dan 70 atleten. We zien een paar atleten meteen 
doorstromen naar de groep. De ervaring leert echter dat we de schoolsporters pas na 1-2 jaar bij de 
pupillen terugzien.  
 
Om de bekendheid van de Bambie en pupillenatletiek te vergroten hebben we dankzij de inzet van 
enkele trainers en met hulp van de materiaalploeg en mascotte Mike atletiek kunnen promoten 
tijdens de Sinterklaasintocht. We hebben daarbij flyers van baanatletiek en kleurplaten uitgedeeld. 
 

De Specials 

Het jaar 2021 een jaar dat gedomineerd werd door COVID 19. 
Dit gold ook zeker voor de Specials. Veel wedstrijden gingen niet door, trainen werd steeds moeilijker 
en de sociale contacten waren helaas tot een minimum beperkt. 
Een grote domper was het afgelasten van de Special Olympics in den Haag. Deze spelen waren 
oorspronkelijk gepland in 2020 maar vanwege Corona doorgeschoven naar 2021. Uiteindelijk kon in 
2021 deze belangrijkste wedstrijd voor de Specials opnieuw niet georganiseerd worden. 
Ondanks deze “problemen” waren er gelukkig ook nog veel positieve elementen te benoemen. 
Door de inzet van de materialencommissie konden we toch het merendeel van de trainingen door 
laten gaan. 
In groepjes van twee en steeds op 1,5 meter afstand konden onze atleten toch op dinsdagavond hun 
energie kwijt. 
In 2021 vielen veel wedstrijden weg, maar in september en oktober konden we toch nog laten zien 
dat we de atletiekonderdelen nog steeds goed beheersen. 
Tijdens de “verlate” Kermismeerkampen werd door onze atleten een volledige meerkamp afgewerkt 
wat ook nog eens enkele PR’s opleverde. 
Ook in oktober de Clubkampioenschappen met titels voor Martijn de Laat en Marianne Verdonk. 
Ook buiten Best konden we nog enkele wedstrijden meepikken. 
In oktober waren we present in het Belgische Lier, waar weer enkele puike prestaties neergezet 
werden. 
In november tenslotte ging een deel van onze atleten Crossen in Tilburg, wat opnieuw ereplaatsen 
opleverde. 
Eén atlete willen we hier nog apart benoemen. Carlijn van Erp verbeterde op de Kermismeerkampen 
2 Nederlandse records. Zowel  bij het kogelstoten als op de 400 meter wist zij zich aanzienlijk te 
verbeteren. 
Carlijn was ook de enige G-atlete die namens onze vereniging deelnam aan de Nederlandse 
Kampioenschappen die gelijktijdig met onze clubkampioenschappen georganiseerd werden. 
Terwijl de rest van de groep in Best haar meerkamp afwerkte, kwam Carlijn tijdens het NK in actie op 
de 400 meter en bij het kogelstoten. Op beide onderdelen was zij de beste in haar klasse, in het met 
andere klassen gecombineerde eindklassement leverde dat haar een Zilveren en een Bronzen 
medaille op. 
Dus ondanks corona kunnen wij opnieuw spreken over een succesvol jaar voor onze Specials. 
Voor 2022 hopen we dat alles weer wat meer normaal wordt. In dit jaar worden de Special Olympics 
in Twente georganiseerd en bestaan de specials in Best 25 jaar. Een jubileum om naar uit te kijken. 
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Pupillen-junioren D 

Bij de pupillen zien we nog steeds een mooie aanwas van atleten, onder meer dankzij flinke 
deelname aan de eerste ronde schoolsport van 2021. De 2de sessie in het najaar viel qua deelname 
tegen. Er was dit jaar helaas geen Athletics Champscompetitie, maar we hebben wel een grote 
opkomst van pupillen en junioren gezien bij de baancrossen, de onderlinge wedstrijden, 
clubkampioenschappen en de sociale momenten zoals het PaasEivenement, het zomerevenement 
georganiseerd door onze stagiaire Veerle en natuurlijk het Olympische Spelen kamp wat op de baan 
plaatsvond.  
 
Dankzij de flexibiliteit van trainers, assistent-trainers, junioren en ouders hebben we bijna alle 
trainingen door kunnen laten gaan. We merken wel dat we vooral bij de D-junioren en A-pupillen 
regelmatig erg creatief moeten zijn. Dus indien je interesse hebt om te assisteren bij deze trainingen, 
neem dan contact op met pupillencoordinator@avgm.nl  
 
Voor de D-junioren ging de competitie in aangepaste vorm door, onze atleten hebben daardoor toch 
wat wedstrijden mee kunnen pikken in de omgeving. Daarnaast zijn er uiteraard zowel pupillen als 
junioren, die op eigen initiatief deelnemen aan wedstrijden binnen en buiten de regio. Ook zijn er 
atleten die deelnemen aan de Kempische crosscompetitie van 2021-2022.  
 
Tot slot hebben we dit jaar een recordopbrengst binnengehaald met verkoop van loten voor de Grote 
Clubactie. Dankzij de inzet van alle lotenverkopers en de inspanningen van Koen, Martin en Petri 
hebben we een mooi bedrag binnengehaald voor de aanschaf van extra materialen en voor het 
organiseren van activiteiten voor onze jeugdatleten. Op 11 december zijn de prijzen voor de 
topverkopers en rugzakken voor verkopers van meer dan 15 loten thuisbezorgd, omdat ons geplande 
eindejaarsevenement helaas niet door kon gaan. 
 

Hoogtepunten ABC-junioren, Senioren en Masters 

Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van onze meest ervaren trainer Theo de Koning, 
hij is na een kort ziekbed op 4 oktober overleden. 
 
Het was weer een vreemd sportjaar. Gelukkig hebben we toch nog een sportief 2021 gehad. 
 
Lang was onduidelijk of sportactiviteiten of wedstrijden door konden gaan. Veel wedstrijden zijn 
doorgegaan ook als dit betekende dat de wedstrijd verschoven moest worden naar een latere datum. 
Af en toe is het wel passen en meten met alle maatregelen die er genomen worden, maar het is weer 
gelukt met trainingen en het deelnemen aan wedstrijden. 
 
Eindelijk waren er dit jaar voor de senioren en de CD-jeugd weer competitiewedstrijden en 
verschillende andere wedstrijden waar onze atleten zich konden meten met anderen en zich 
verbeteren. 
 
De dames competitieploeg is weer netjes in de tweede divisie gebleven met een maximale inzet van 
alle dames die meededen (er werden zelfs onverwachte PR’s gehaald), ook als dit niet altijd op het 

beste onderdeel was. De herenploeg heeft een verdienstelijke wedstrijd in de 3
e

 divisie gedraaid met 
hier en daar een mooi nieuw PR. De jongens en meisjes junioren CD hebben 2 competitiewedstrijden 
mogen strijden. Ook hier zijn mooie prestaties verricht met verschillende ereplaatsen en 
verbeteringen van de eigen records. 
 

mailto:pupillencoordinator@avgm.nl
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Ook bij nationale en regionale wedstrijden zijn mooie prestaties geleverd door atleten van GM. 
Verschillende senioren en Junioren AB van GM hebben aan de Zuid-Nederlandse kampioenschappen 
meegedaan in Best waar het helaas geen al te best weer was. 
 
Enkele junioren C hebben aan de Brabantse kampioenschappen, Nationale C spelen, Klaverblad 
Nationale CD Meerkamp en de NK Atletiek U20 & U18 wedstrijden deelgenomen waar ze mee 
konden strijden voor ereplaatsen, er zijn zelfs eerste plaatsen gehaald door verschillende GM-atleten.   
Op de website en in Groeiend Best wordt regelmatig verslag van de wedstrijden en de resultaten 
gedaan. 
 
Bij de dames masters werd zelfs door één atlete twee het Nederlandse kampioenschap behaald. 
 
Op 26 september hebben 86 atleten van allerlei leeftijden weer meegedaan aan de GM-
clubkampioenschappen, waar in sommige groepen een mooie strijd voor de eerste plaats is 
gestreden en waar naast de standaard meerkamp onderdelen ook polsstok en 3000 meter als losse 
onderdelen te kiezen waren. 
 
Als afsluiting van het baanseizoen hebben nog 12 atleten aan de kermismeerkampen in Best 
deelgenomen en ook hier hebben ze zich weer sportief laten zien. 
 
Op naar een sportief 2022! 
 

REPpers 

We zagen deze recreanten in de baanatletiek als groep dit jaar in meerdere opzichten groeien. De 
oudsten zijn nu 18 geworden en worden al echte mannen die Tom Lassing als trainer zelfs al 
voorzichtig stukjes van de training kan laten overnemen, terwijl aan de onderkant de 10, 11 en 12 
jarigen instromers door de groep van harte welkom geheten worden. 
Deze enorme verschillen in leeftijd en kunnen zijn zowel uitdaging als stimulans. 
De groep werd groter en ze zijn over het algemeen heel fanatiek aan het trainen. Het klinkt gek dat 
een recreanten groep bij de training zo fanatiek is, maar de trainer maakt van bijna alles een 
onderlinge wedstrijd waarbij de opstelling steeds zo is dat zelfs een 10 jarige af en toe van een 18 
jarige kan winnen. 
Er wordt overwogen om in 2022 de groep te splitsen in een oudere en jongere groep waarbij ze 
tijdens de training af en toe aparte opdrachten krijgen. De jongere atleten hebben serieuze 
technische ondersteuning nodig, terwijl de oudere atleten gewoon veel meer behoefte hebben aan 
stevig trainen en serieus moe worden. Een hulptrainer zou dan ook heel welkom zijn. 
Oproep aan alle ouders en trainers van andere groepen dat als je merkt dat een atleet minder in de 
groep ligt of er minder plezier in lijkt te hebben om deze dan een paar keer vrijblijvend mee te laten 
trainen met de REPpers. 
De trainingen worden door de groep als heel leuk ervaren, wat ook blijft uit het feit dat de groep 
groeit. 
 

Statistieken wedstrijduitslagen GM 

Dit wedstrijdseizoen begon pas erg laat in het jaar. Door de geldende maatregelen konden helaas in 
de winter geen wedstrijden doorgaan. Gelukkig kwam in de lente goed nieuws, wedstrijden bij eigen 
verenigingen mochten weer. En meteen werd er ook goed gepresteerd. Nieuwe persoonlijke 
prestaties werden neergezet en ook werden er meteen nieuwe clubrecords gelopen. Toen de 
maatregelen verder losgelaten werden mochten ook grotere wedstrijden weer. Toch duurde het even 
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voordat de meeste atleten weer in topvorm waren, in september werden namelijk de meeste 
clubrecords gepresteerd. 
 
In totaal werden er in het wedstrijdseizoen van 2021 31 nieuwe outdoor clubrecords neergezet door 
8 verschillende atleten. Niet alleen de jeugd is in de lijst vertegenwoordigd, maar ook de senioren en 
masters hebben in de lijst toevoegingen gedaan. Wat ook opvalt is dat bijna alle outdoor clubrecords 
die zijn neergezet op looponderdelen zijn. Voor de indoor clubrecords was het helaas wat minder 
voortvarend, omdat de meeste indoorwedstrijden in de winter worden gehouden en niet door 
mochten gaan. Toch is tegen het einde van het seizoen nog één toevoeging gekomen tot de indoor 
clubrecords lijst. 
 

Nevenactiviteiten commissie baan  
Door de Corona pandemie zijn de meeste activiteiten gerealiseerd in een alternatieve vorm. 
De NACB heeft naast de normale leden van de NACB ontzettend veel hulp gehad van onder andere 
Petri, Martin, Koen, Dennis en Ingrid. Hiervoor nogmaals onze dank. 

 
De eerste activiteit op 30 januari was een Kahoot quiz voor junior en senior baanatleten. Dit was een 
vervanging van een andere quiz die door beperkende maatregelen niet door kon gaan. 
Op 27 februari is er ook nog een AVGM quizavond gehouden. 

 
Op 27 maart heeft de NACB een alternatieve training georganiseerd: het Paaseivenement. Waarbij 
ruim 60 pupillen en d-junioren actief op de baan waren. Hiernaast heeft ook Veerle van Erp (met hulp 
vanuit de NACB) nog een zomer activiteit georganiseerd op 26 juni. 

 
Voor het jaarlijkse terugkerende jeugdkamp heeft de NACB een alternatief bedacht op de baan. Het 
kamp heeft plaatsgevonden op de baan met als thema “de olympische spelen”. Met ruim 60 atleten 
en hulp van trainers en ouders is dit weer een succes gebleken. Voor 2022 is weer een weekend 
gereserveerd buiten onze eigen accommodatie. 

 
Tot slot 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 (vrijwilligers@avgm.nl).  
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