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Jaarverslag baanatletiek 2017 
 
Doel en Structuur Organisatie Baanatletiek  
 
Doel  
GM heeft uitgesproken dat het een breedtesportvereniging is, waarbij het collectief belangrijk is en 
dat we dit met materiaal en trainers willen bedienen en waar de topper gefaciliteerd wordt. Vertaald 
houdt dit in dat we deelname aan competities belangrijk vinden, Zuid Nederlandse en/of Brabantse 
kampioenschappen voor individuele atleten nastreven en Nederlandse toptalenten wel faciliteren 
echter voor hen geen interne faciliteiten creëren. 
 
Organisatie Baanatletiek 
We hadden het plan dit jaar rond te komen met de totale bezetting van de diverse taken binnen de 
baanatletiek. Hierin zijn we slechts gedeeltelijk geslaagd. Wendy de Jong heeft zich opgeworpen als 
coördinator van de Bambies en zoals uit het jaarverslag blijkt is Ton van de Sande in het bestuur 
benoemd als voorzitter van de baanatletiek. Helaas heeft laatstgenoemde zijn activiteiten tijdelijk, 
om gezondheidsredenen op een laag pitje moeten zetten. Voor de bezetting van de post 
“trainerscoördinator” van de AB junioren en senioren zijn we nog steeds zoekende, maar dat hopen 
we in 2018 rond te krijgen. 
 
Voorzitter:     Ton van de Sande 
Algeheel trainers Coördinator:   Vacant  
Coördinatoren AB junioren senioren :  Henk van Hak a.i. , Ben Saris a.i. 
Coördinator CD junioren:   Carla van der Kallen 
Coördinator pupillen:    Petri van Horrik 
Coördinator Bambies:    Wendy de Jong 
 
Trainers Senioren en AB junioren:   
Sprint:    Irmgard Goud   
Mila:    Wichard de Benis en Huub van den Elzen    
Horden:   Theo de Koning 
Hoogspringen:   Adri Raaimakers 
Ver, HSS en Meerkampers: Marcel Leijten     
Polstokhoog:   Bart van der Pasch; 
Speerwerpen:   René van de Ven 
Bootcamp:   Bas Leermakers 
 
Trainers CD junioren:  
Marcel van der Lubbe (C junioren) Maarten Raaimakers, Marcel Vis en Ron Dielhof (D-junioren). Cor 
Datema verzorgt voor de CD junioren en pupillen de mila training en Tom Lassing de REP training. 
Trainers pupillen:  
Diet Gröneveld, Joep Wiltschek, Irma Hartog en Trees Ackermans. Vaste  assistenten: Maureen de 
Bresser, Demi Saris, Tom van Schijndel, Anne-Rose Kampkes, Jasper Beenker, Anja Deij, Bart 
Breukink, Mats Keulstra, Carola Janssen, Dennis van Beers, Ilse van de Wiel, Fred Louwers, Aaldert 
Elevelt, Koen van de Wiel 
Trainer Bambies:  
Jimmy vd Zanden, assistenten: Tom van Schijndel, Floor van Veen, Caroline Strikwerda. 
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Aan het begin van het jaar begonnen we met 156 atleten waar we als Baanatletiek de zorg over 
hadden. Per 1-1-2018  waren dit er 152. Dus een lichte daling. 
 
Bambies  
De Bambies zijn het jaar doorgelopen als een echte groep. De trainingen worden gedaan onder 
leiding van Jimmy van de Zanden Samen met de vaste ondersteunende en enthousiaste krachten 
zorgen we dat de Bambies iedere week een behoorlijk constante opkomst hebben. Met veel plezier is 
er meegedaan aan de clubkampioenschappen waarbij iedereen elkaar met enthousiasme toejuicht! 
Het podium dat de Bambies bij de prijsuitreiking kregen was geweldig voor ze; het waren allemaal 
echte winnaars. De schoolsport aan het einde van het jaar werd druk bezocht, hoeveel nieuwe leden 
daaruit voortkomen is nog onbekend. Wij gaan in ieder geval met heel veel plezier het buitenseizoen 
tegemoet! 
 
Pupillen  
De organisatie rondom de pupillen staat als een huis. Onder leiding van coördinator Petri van Horrik 
en de hoofdtrainers Joep Wiltschek, Diet Gröneveld en Irma Hartog  en de hulp van diverse assistent 
trainers zien de pupillen van GM kans om in de regio en zelfs in Noord Brabant goede resultaten te 
behalen. Een zestal ouders volgden de cursus Assistent trainer en dat maakte het mogelijk dat zelfs 
een paar trainers konden doorstromen naar de D junioren. Het deelnemen aan de 
competitiewedstrijden is voor de pupillen en hun ouders , gezien de bereidheid van een flink aantal 
van hen om als teambegeleider op te treden, naast de clubkampioenschappen het hoogtepunt van 
het zomerseizoen. 
Een geplande wervingsactiviteit kwam  door een communicatiestoornis niet van de grond. 
Door de doorstroom van pupillen naar de junioren blijft de vraag naar nieuwe (hoofd)juryleden en 
teambegeleiders bij de pupillen, doorlopend een punt van aandacht 
 
CD-junioren 
De organisatie rondom  de CD junioren kende afgelopen jaar best wat problemen. Met name de 
invulling van de trainersposten vergde veel aandacht. Intussen is, door de komst van Marcel Vis ,  
Ron Dielhof  en Marcel Leijten samen met Marcel van der Lubbe, Maarten Raaimakers en Tom 
Lassing de organisatie flink versterkt en kijken we uit naar de prestatieve resultaten die dit teweeg 
zullen brengen. De instelling van REP atletiek bewees afgelopen jaar haar nut, waardoor een aantal 
atleten tussentijds de overstap naar deze groep konden maken. Normaliter waren ze waarschijnlijk 
voor onze club verloren gegaan. 
 
AB-junioren/senioren  
Vooralsnog hebben we de taak van coördinatoren voor de AB/senioren nog niet  over kunnen 
dragen. 2017 was voor de senioren en AB-junioren wederom een matig jaar. Dat was gedeeltelijk 
voorzien in verband met buitenlandse studies/stages en reizen die onze jeugdige senioren 
tegenwoordig ondernemen. Gelukkig kon de vrouwenploeg zich handhaven in de tweede klasse, 
maar de mannen konden met veel moeite een volledige ploeg op de been brengen. Dat gold ook 
voor de AB junioren. De bootcampgroep van Bas Leermakers heeft zich inmiddels geheel op 
bootcamps gericht. Reden om de nieuwe lichting Reppers toch wel degelijk de aansluiting met 
atletiek te laten houden. De ingezette visie om atleten vanaf D-junior te kunnen laten kiezen voor 
wedstrijdgericht trainen en derhalve ook wedstrijdbezoek en anderzijds voor recreatief atletiek heeft 
in 2017 vervolg gehad. Tom Lassing heeft met verve deze Reppers onder zijn hoede en levert 
momenteel weer wedstrijdatleten af na hun CD periode. Atleten die B junior worden kunnen een 
(gedeeltelijke) keuze maken tussen specialisatietraining en bootcamp. Het wedstrijdbezoek  buiten 
de competitiewedstrijden blijft achter op de verwachtingen. 
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Specials 
Dit is een groep atleten en atletes met een “beperking” actief binnen A.V. Generaal Michaëlis. Het 
motto van en voor deze groep is “Speciaal wat Speciaal moet, Normaal wat Normaal kan”. Dit 
betekent dat deze groep atleten dezelfde onderdelen beoefenen als hun valide collega’s waarbij ook 
dezelfde regels van toepassing zijn. Het speciale zit met name in de manier hoe wij op de trainingen 
de lesstof aanbieden en in incidentele gevallen aanpassingen van gewichten bij de werpnummers. De 
trainingen werden in 2017 verzorgd door Wilhelmien Verdonk, waarbij alle onderdelen beurtelings 
aan bod kwamen. Wilhelmien werd in dit jaar door haar collega trainers (sters) uitgeroepen tot 
trainster van het jaar, wat met veel enthousiasme door de groep begroet werd.  Helaas moesten wij 
in 2017 ook een fikse tegenvaller verwerken. Mark Tonen moest na ruim 2 jaar strijden tegen kanker 
zijn meerdere in deze slopende ziekte erkennen, iets wat een fikse impact op deze  hechte 
vriendengroep had. 
In 2017 mochten wij ook weer nieuwe atleten in onze groep begroeten, Carlijn van Erp sloot aan en 
heeft inmiddels ook al wat wedstrijden op haar naam staan. Helemaal nieuw in ons aanbod is atletiek 
op een racerunner, Christa Nelemans is het eerste lid van AVGM die zich op deze manier op de 
atletiekbaan begeeft. De groep nam ook dit jaar weer aan verschillende wedstrijden deel, natuurlijk 
zijn daar de eigen wedstrijden zoals de club crossen, de Kermismeerkamp en de 
Clubkampioenschappen maar ook wedstrijden in o.a. Terneuzen, Tilburg, Utrecht, Tessenderlo en 
Lier werden door de Specials bezocht.   Marianne Verdonk stopte in de loop van het jaar 2016 met 
internationale wedstrijden, maar was nog wel een prominente deelneemster aan de Open 
Nederlandse Kampioenschappen, die in 2017 in Terneuzen georganiseerd werden. Marianne kwam  
hier uit op 3 onderdelen, de 100 meter, de 400 meter en het kogelstoten. Op alle drie die onderdelen 
was zij opnieuw de beste in haar klasse.  
 
Trainers 
GM beschikt over een trainerskorps waar menig topclub in Nederland jaloers op is en waar wij dus 
heel gelukkig mee zijn. Als we dan ook nog vertellen dat dit nagenoeg geheel een vrijwilligerskorps is 
(wat reiskostenvergoedingen daargelaten) snapt men het al helemaal niet meer. Waar wij als 
trainerscoördinatoren nog aan werken is de bereidheid van de trainers te bevorderen om 
gezamenlijk te werken aan de doorstroming van atleten en atleten warm te krijgen voor onze 
belangrijkste doelstelling: GM waardig deelnemen aan de competitie. 
 
Opleidingen 
Afgelopen jaar bestond de opleiding uit drie pijlers: 
Opleidingen NKS en Atletiek unie, Opleiding trainerscursussen en intern:  train de trainer. 
Via de NKS hebben we onze trainers een 5-tal bijscholingen gevolgd. Via de Atletiek Unie hebben 
diverse trainers deelgenomen aan de dag van de atletiek. 
Acht ouders hebben met succes de cursus assistent-trainer baanatletiek afgesloten. 
Train de trainer: Waarbij onze specialisatietrainers hun onderdelen van alle kanten hebben belicht  
 
Bestenlijsten en records  
Adri Raaimakers hield ook dit jaar weer met veel precisie de bestenlijsten, de clubrecords en de 
eisenkaarten bij. 
 
Schoolsport. 
Diet Gröneveld en Tom Lassing, geassisteerd door Ilse van de Wiel, verzorgden ook dit jaar weer 
twee kennismakingscursussen voor de basisschoolkinderen. De laatste jaren worden deze zelfs 
opengesteld voor de onderbouw. De potentiele bambies sluiten aan bij de reguliere bambie training. 
Zowel bij de bambies als bij de pupillen zorgen deze cursussen voor aanwas.  
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Atletiekresultaten  

• De meest aansprekende atletiekprestaties werden geleverd door de pupillen. Bij de BK Cross 
stonden Milou Keulstra (1ste MAP), Lotte Aarts (2de MPA)  en Sanne Olieslager (3de MPB) op het 
podium. Lotte zagen we ook  als 3de tijdens de BK individueel op de baan.  

• Bij het BK Teams werden de C/Mini-pupillen derde van Noord-Brabant. De A-pupillen  werden 
achter enkele zeer gerenommeerde clubs 4de . 

• De D-junioren waren  bij de jongens met een team en  bij de meisjes met twee teams in de 
competitie vertegenwoordigd. Zij werden respectievelijk 102d e en 76ste In de landelijke 
competitie. 

• Veerle van Erp werd Brabants Kampioen tijdens de BK Cross. 

• De jongens C eindigden als 37ste , wat een sterke verbetering is, terwijl de meisjes C als 128ste 
eindigden. 

• De A-junioren werden bij de jongens 46ste en bij de meisjes 34ste van Nederland in hun klasse. 

• Sander Smits werd 2de bij de ZNK op het onderdeel verspringen met 5.65m. 

• De vrouwenploeg handhaafde zich wederom als 24 ste in de tweede klasse. 

• Individueel behaalde Maureen Herremans brons tijdens de NK indoor op het onderdeel Hink Stap 
Sprong en Zilver op het NK outdoor.  

• De mannen werden 40ste in de derde klasse. 

• VB atlete Marianne Verdonk werd tijdens het NK eerste op zowel de 100 meter, de 400 meter en 
het kogelstoten. 

 
Stageplekken. Het eerste halfjaar hadden we twee stagiaires die we onder de hoede van Tom Lassing 
bij de Reppers inzetten. Voor de nieuwe lichting zochten we naar kandidaten die atletiekachtergrond 
hadden, echter deze waren niet voorhanden. 
 
De neven activiteiten commissie baan heeft in 2017 weer 3 activiteiten verzorgd. 
In tegenstelling tot voorgaande jaren was er deze keer aan het einde van het winterseizoen geen 
zwemmen in de Tongelreep maar zijn we gaan discoschaatsen op de kunstijsbaan in Eindhoven. In 
het eerste weekeinde van oktober natuurlijk het hoogtepunt van het jaar het atletiekkamp bij 't 
Caves in Wintelre. Hierbij was dit jaar het thema: Spacekamp. Tot slot is er een bingo- en feestavond 
georganiseerd in december. De feestavond voor junior baanatleten en ouder bestond dit keer uit een 
fotozoektocht. Voor het eerst in jaren was bij zowel het kamp als de bingo weer een stijging te zien 
van het aantal deelnemende pupillen. 
Tevens hebben we dit jaar weer de chocomel voor de pupillen en junioren verzorgd bij de Broos van 
Erp Crosswedstrijden. 
 
Clubkampioenschappen. De deelname aan de indoor clubkampioenschappen in Best (78) was 
bijzonder groot. Ook de clubkampioenschappen outdoor werd goed bezocht (met 105 iets minder 
dan vorig jaar door minder bambies) en van de afsluitende BBQ werd ook dit jaar weer volop gebruik 
gemaakt.  
Decemberfeest baanatletiek. Evenals andere jaren vond in december weer onze feestavond plaats. 
De belangrijkste wapenfeiten: 

• Afscheid trainers: Yves Dhondt, Jouke Smink en Branco Schot. 

• Trainer van het jaar : Wilhelmien Verdonk werd tot trainster van het jaar benoemd. Samen met 
haar man Riny trekt ze al weer vele jaren de kar bij de specials. 

• Eisenkaarten 19 pupillen en CD-junioren behaalden de eerste eis terwijl 20 atleten ook de 
tweede eis haalden. Ten opzichte van vorige jaren was dit een lichte stijging. 

• De PR competitie 2016 kende de volgende winnaars Pupillen: Tess Aerts, CD-junioren : Tom van 
Schijndel en bij de B -junioren en ouder Sarah van der Stam. 

• Jac van Eijndhoven-Beker Ilse van de Wiel. 

• Jo Schout-Beker werd dit jaar niet uitgereikt. 
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Plannen 2018 
 
Werving.  
We merken dat we elk jaar qua aantal atleten iets inleveren. Een wervingsactie zoals vorig jaar bij de 
pupillen gepland was willen we dit jaar zeker uitvoeren. Daarnaast is behoud van de huidige leden 
een must, hoewel we weten dat we niet iedereen kunnen vasthouden. 
 
Wedstrijdbezoek. Het wedstrijdbezoek bij de pupillen is prima (4 competitiewedstrijden met volop 
deelname). Zodra ze junior worden is de interesse al minder en bij de oudere junioren en senioren 
wordt deze interesse blijkbaar nog minder. De PR competitie, die speciaal in het leven geroepen is 
om het wedstrijdbezoek, ook voor de “mindere goden”, te bevorderen, vraagt wellicht meer 
aandacht. Daarnaast mogen we onze atleten er zeker van bewust maken dat “presteren” geen vies 
woord is. Atletiek is een meetbare “prestatiesport” en alleen in wedstrijden worden prestaties 
gemeten. Het bezoek aan wedstrijden dient derhalve gestimuleerd te worden. Onze aandacht richt 
zich, ook voor de toekomst, op goede resultaten op competitieniveau, en zoeken naar middelen om 
onze atleten hiervoor voor 100% te motiveren. 
 
Organisatie. Daar zowel Henk van Hak, als Ben Saris (de huidige a.i. coördinatoren) dit jaar de 
pensioengerechtigde leeftijd bereiken moeten we dit jaar zorgen voor invulling van de post 
“coördinator AB/ Senioren”. Of dat er tussen het bestuurslid t.b.v. “baanatletiek”  en de 
coördinatoren nog een algeheel trainerscoördinator aangesteld moet worden, is nog een punt van 
discussie en in te vullen door bestuurslid en coördinatoren. 
 
 


