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WOC Jaarverslag 2018 

 

In 2018 is Karin Waterkamp de  Wedstrijd Organisatie Commissie komen versterken. De commissie 
bestond daarmee dit jaar uit: 
 
Leo van der Staak Voorzitter 
Herman Wester Secretaris 
Anja Tange  Penningmeester en wedstrijdsecretariaat 
Ben Saris  JuCo 
Martin Nijkamp  Materiaal - Onderhoud 
Jozef van Stiphout Parcoursafzetting cross- en wegwedstrijden / Materiaal 
Carlo Flapper  Coördinator opbouw wedstrijden / Materiaal 
Ingrid Brekelmans Wedstrijdsecretariaat 
Jo van Meurs  Wedstrijdsecretariaat 
Martin Versteeg Wedstrijdsecretariaat 
Karin Waterkamp Wedstrijdsecretariaat / Wedstrijdleider 
Frank Abbink   Joe Mann Bosloop 
 
 
De WOC heeft in 2018  maandelijks vergaderd. Daarnaast hebben verschillende WOC-leden, i.v.m. 
het organiseren van evenementen, een aantal andere vergaderingen bijgewoond, zowel binnen de 
vereniging (Kermismeerkampen), als met andere verenigingen (o.a. Circuit 14 en de Kempische 
Crosscompetitie). 
 
Hieronder een overzicht van alle georganiseerde wedstrijden van het seizoen 2018 (te beginnen met 
de crosses in najaar 2017). Daarbij zijn vermeld het aantal deelnemers (totaal en vanuit de eigen 
vereniging), en het aantal juryleden dat actief was. Ter vergelijking zijn ook de aantallen van vorig 
jaar opgenomen. 
 

Datum Wedstrijden seizoen 2018 Deelnrs. GM Jury Deelnrs. GM Jury 

18-nov Vijverloop 113 109 4 121 113 4 

16-dec Putjesbergen 113 108 4 110 102 4 

7-jan Blokhutloop 94 87 4 103 97 4 

28-jan Joe Mann Bosloop 428 60 9 516 99 13 

 Broos van Erp Crosscompetitie 104 101  85 85  

18-mrt Indoorclubkampioenschappen 171 60 16 194 77 18 

9-apr Avondwedstrijden pupillen en D junioren 51 51 19 71 71 18 

11-apr Avondwedstrijden pupillen en D junioren 55 55 16 67 67 17 

21-apr Athletic Champs 219 40 14 220 21 14 

27-mei Competitiewedstrijd (senioren 3e kl mannen) 219 8 22 315 28 21 

12-jun Circuit 14 127 25 17 175 42 2 

6-8-jul Kermismeerkampen 248 32 42-45 258 32 37-40 

1-sep Zuid-Ned kampioenschappen Sen. en B-Jun. 219 15 24    

10-sep Avondwedstrijden pupillen en D junioren 63 63 19 64 64 17 

12-sep Avondwedstrijden pupillen en D junioren 69 69 18 63 63 20 

23 sep Outdoor clubkampioenschappen 75 75 28 97 97 27 

        

                            Grijs gearceerd = seizoen 2017   
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Een paar opmerkingen over de wedstrijden: 
 

• Naast de 11 jaarlijks vast terugkerende wedstrijden (de 4 crosses in de winter, de 4 pupillen en 
junioren avondwedstrijden, de Circuit 14 wedstrijd, de Kermismeerkampen en de outdoor club-
kampioenschappen in het najaar), hebben we in 2018 vier andere wedstrijden georganiseerd. 
Allereerst hebben we opnieuw de indoor clubkampioenschappen georganiseerd. Het ziet er naar 
uit dat deze ook de komende jaren in de sporthallen in Best zullen worden gehouden, maar 
voortaan zal de organisatie rouleren over de deelnemende verenigingen.  Daarnaast hebben we 
dit seizoen weer een Athletic Champs wedstrijd, een competitiewedstrijd en een Zuid-
Nederlands kampioenschap georganiseerd.  
De 10km van Nederland is niet opnieuw gehouden en er is ook nog geen andere wegwedstrijd 
voor in de plaats gekomen. 

• De Kermismeerkampen konden dit jaar niet georganiseerd worden tijdens het Kermisweekeind, 
wegens diverse nationale wedstrijden. In plaats van een bezoek aan de kermis werden de 
deelnemers daarom zaterdagavond op een gezellige quiz onthaald. Bovendien werd dit jaar voor 
het eerst een masters-meerkamp gekoppeld aan de KMK, wat door de deelnemers zeer op prijs 
werd gesteld. We zijn vast van plan om volgend jaar nog meer deelnemers hiervoor te trekken. 

• In december is de organisatie van de Conditio Trimlopen overgedragen aan AVGM.  
 
 
Onze EHBO-ploeg bestond ook dit jaar uit: Ariënne, Francis, Ans, Fred, Helly en Joep. Mirjam heeft 
helaas door drukte met werk slechts één wedstrijd kunnen assisteren en heeft inmiddels aangegeven 
definitief te willen stoppen. We zijn dus nog steeds op zoek naar leden en/of ouders die ons kunnen 
helpen; mogelijk zelfs al in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma. 
 
Anja houdt ons als penningmeester maandelijks op de hoogte van de financiële stand van zaken. 
Door tegenvallers bij de KMK en de ZNK is het financiële resultaat lager dan begroot. 
 
We willen ons met de hele groep ook komend jaar weer inzetten om bij AVGM een aantal goed 
georganiseerde en goed bezochte wedstrijden te verzorgen. We rekenen daarbij ook op een grote, 
enthousiaste deelname uit de eigen vereniging. 
Het is fijn om te merken dat we daarbij ook dit jaar weer gesteund werden door een groot aantal 
enthousiaste vrijwilligers, die zich inzetten voor materiaalverzorging, baanonderhoud, jurering, EHBO 
en andere ondersteuning. We willen hen daarvoor vanaf deze plaats van harte danken. 
 
 
Namens de WOC, 
Herman Wester, secretaris 
 

 
Jaarverslag JuCo 

 
Met de Zuid-Nederlandse Kampioenschappen als hoogtepunt hebben we er weer een mooi 
juryseizoen opzitten. (zie het wedstrijdoverzicht van onze WOC secretaris hierboven). GM beschikt 
momenteel over 52 actieve juryleden.  
In het voorjaar konden we middels een cursus drie nieuwe leden toevoegen, maar helaas haakten in 
de loop van het jaar ook weer 5 juryleden af. Per saldo gingen we er dus 2 op achteruit. 
Naast dat we zelf nog steeds over een mooi korps beschikken, kunnen we een beroep doen op een 
flink aantal juryleden van buitenaf, die graag naar onze wedstrijden komen. 
 
Voor alle wedstrijden bij elkaar konden we 300 juryleden inzetten die gemiddeld ca. 3,3 uren per 
wedstrijd aan het werk waren. Totaal dus 1000 mensuren. En wat kost een arbeidsuur? Vul zelf maar 
in hoe kostbaar ons jurykorps is. 
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Naast de juryleden “algemeen” is er ook bij elke wedstrijd een wedstrijdleider, minimaal drie 
scheidsrechters, een starter en een microfonist nodig. GM beschikt over 3 wedstrijdleiders, 5 
scheidsrechters, 2 starters en 3 microfonisten. Momenteel zijn twee kandidaten in opleiding voor de 
functie van scheidsrechter. 
 
Uiteraard proberen we ons korps op peil te houden en vandaar dat we bijna jaarlijks een cursus 
“algemeen” verzorgen. Iedereen vanaf 16 jaar, ook al heb je volkomen geen verstand van atletiek, is 
welkom om ons korps te komen versterken. In 4 avondsessies worden de belangrijkste kneepjes 
bijgebracht.  Vooral ouders van jeugdleden, maar natuurlijk ook recreanten uit alle lagen van de GM 
bevolking en actieve atleten zijn van harte welkom om de spelregels van de atletieksport te leren 
kennen. 
Een separate uitnodiging volgt en uiteraard hoop ik op een flinke opkomst. 
 
Ben Saris 
Jury Coördinator GM 
 
 

Jaarverslag Materiaal 

 
Materiaal – beheer en opslag 
Jarenlang heeft GM gebruik kunnen maken van opslagruimte bij familie De Bresser. Deze ruimte is in 
2018 komen te vervallen. Er is kritisch gekeken naar de materialen die opgeslagen lagen. Dit betrof 
vooral veel materiaal van de Nevenactiviteitencommissie Baan t.b.v. het jeugdkamp. Een gedeelte 
van de opgeslagen materialen is afgedankt (dit was mogelijk doordat sommige activiteiten niet 
langer worden georganiseerd). Alle overige materialen zijn ondergebracht op onze accommodatie. 
Onder andere in het archief is hiervoor extra opbergruimte gecreëerd door de schappen te 
verdiepen. We zijn familie De Bresser dankbaar voor de ruimte die ons jarenlang is geboden. 
 
Materiaal – wedstrijden 
In 2018 is opnieuw materiaal voor de Athletics Champs aangeschaft. We hebben nu op de hordes en 
enkele kleinere materialen na voor alle onderdelen de materialen beschikbaar. Voor de overige 
materialen geldt dat zoals ieder jaar op beperkte schaal vervanging van materialen is begroot, om te 
kunnen borgen dat we bij onze wedstrijden kwalitatief goed materiaal kunnen bieden. Het is helaas 
nog niet gelukt om geschikte hordekarren aan te schaffen. Deze wens bestaat wel nog steeds, onder 
andere omdat een gedeelte van de hordes los op de grond staat. Dit jaar zijn wel in samenwerking 
met de gemeente Best de houten delen van de steeplebalken vervangen. 
 
Door de AtletiekUnie wordt tegenwoordig een bijscholing voor het keuren van materiaal tijdens 
wedstrijden verzorgd. Deze cursus is ook bij GM georganiseerd. Hieraan hebben verschillende leden 
van de materiaalploeg deelgenomen. Als vervolg hierop is een meetinstrument (pakket) aangeschaft 
om materialen die atleten zelf meenemen naar de wedstrijd goed te kunnen keuren. Tijdens 
verschillende wedstrijden in 2018 hebben we complimenten ontvangen over de professionele wijze 
waarop we dit aanpakken bij GM. 
 
Accommodatie & gebouw 
In 2018… 

• Is gestart met de inrichting van het Bootcampveld. Coördinatie hiervan is in handen van de 
bootcamptrainers, vanuit Materiaal wordt ondersteund. 

• Is het dak van de patio schoongemaakt. 

• Zijn de schappen in de archiefruimte aangepast, waardoor de opslagcapaciteit bijna 
verdubbeld is. 

• Zijn speakers onder de patio aangelegd, zodat ook buiten op het terras het geluid van de 
kantine hoorbaar is. 
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• Zijn verschillende actiepunten opgepakt, waardoor de baan is goedgekeurd voor trainingen 
en wedstrijden door de AtletiekUnie (bij een eerste keuring in 2018 werd de baan op enkele 
onderdelen afgekeurd). 

 
ICT 
In 2018 is OnsBrabantnet gestopt en is de dienstverlening ondergebracht bij KPN. Voor ons had dit 
als consequentie dat voor radio, TV, telefoon en internet wat aanpassingen moesten worden gedaan. 
T.b.v. bijvoorbeeld de TV ontvangers zijn (extra) netwerkkabels door de kantine getrokken. Dit 
moment is meteen aangegrepen om de kabel vanuit het modem (in de meterkast) naar de router (in 
de bestuurskamer) aan te passen en te vervangen door een betere kabel. 
 
In de hal is een zogenaamd Narrowcasting scherm opgehangen. Op dit scherm wordt (automatisch) 
het laatste nieuws van de GM site getoond. Daarnaast tonen we algemeen nieuws, informatie over 
het weer en bijvoorbeeld sponsoren van GM. 
 
Tenslotte is eind 2018 gestart met het verkennen van de mogelijkheden om PIN-betalingen te 
kunnen accepteren. De gedachte is om dit niet alleen in de kantine mogelijk te maken, maar ook bij 
wedstrijden. 
 
Vrijwilligers 
We hebben dit jaar mogen rekenen op veel vrijwillige hulp bij onze evenementen. 
In de organisatie van een wedstrijd zit veel voorbereiding en ook bij het opbouwen en afbreken komt 
veel werk kijken. Hetzelfde geldt voor het groenonderhoud, en het algemeen onderhoud aan het 
clubgebouw en onze accommodatie. 
Coördinerende rollen hierin werden ook in 2018 weer ingevuld door Jan van Kasteren wat betreft het 
groenonderhoud, Carlo Flapper wat betreft wedstrijdopbouw, Jozef van Stiphout wat betreft de 
parcoursen en Koen van den Boomen en Martin Nijkamp wat betreft materiaalbeheer en onderhoud. 
 
We kunnen gelukkig rekenen op een vaste groep vrijwilligers, die dit alles mede mogelijk maakt. 
Daarvoor aan iedereen veel dank. 
 
Martin Nijkamp 


