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WOC Jaarverslag 2017 

 

De Wedstrijd Organisatie Commissie is in 2017 niet van samenstelling veranderd en bestond dus net 
als vorig 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 
Frank Abbink   Joe Mann Bosloop 
 
 
De WOC heeft ook in 2017 elf maal vergaderd. Daarnaast hebben verschillende WOC-leden, i.v.m. 
het organiseren van evenementen, een aantal andere vergaderingen bijgewoond, zowel binnen de 
vereniging (bijv. 10 km van Nederland/kidsrun en Kermismeerkampen), als met andere verenigingen 
(o.a. Circuit 14 en de Kempische Crosscompetitie). 
 
Hieronder een overzicht van alle georganiseerde wedstrijden van het seizoen 2017 (te beginnen met 
de crosses in najaar 2016). Daarbij zijn vermeld het aantal deelnemers (totaal en vanuit de eigen 
vereniging), en het aantal juryleden dat actief was. Ter vergelijking zijn ook de getallen van vorig jaar 
opgenomen. 
 

Datum Wedstrijden seizoen 2017 Deelnrs. GM Jury Deelnrs. GM Jury 

19-nov Putjesbergencross 110 102 4 116 110 4 

3-dec Vijverloop 121 113 4  122 112 4 

18-dec Molenloop (op verzoek van de gemeente)   3    

29-jan Joe Mann Bosloop 516 99 13 493 99 14 

12-mrt Blokhutloop 103 97 4 102 96 4 

 Broos van Erp Crosscompetitie 85 85  104 101  

19-mrt Indoorclubkampioenschappen 194 77 18 201 78  

10-apr Avondwedstrijden pupillen en D junioren 71 71 18 75 75 19 

12-apr Avondwedstrijden pupillen en D junioren 67 67 17 67 67 19 

13-mei Athletic Champs 220 21 14 193 46 13 

27-mei Competitiewedstrijd (C/D poulewedstrijd) 315 28 21 279 37 18 

17-jun Circuit 14 175 42 2 155 32 12 

18 jun 10 km van Nederland   5    

18-jun Kidsrun (dit jaar als onderdeel 10 km NL)    86  3 

1+2-jul Kermismeerkampen 258 32 37-40 205 24 36-37 

11-sep Avondwedstrijden pupillen en D junioren 64 64 17 66 66 22 

13-sep Avondwedstrijden pupillen en D junioren 63 63 20 69 69 20 

24 sep Outdoor clubkampioenschappen 97 97 27 106 106 30 

        

                            Grijs gearceerd = seizoen 2016, behalve AC en C/D (=2015)   
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Een paar opmerkingen over deze 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 2017 nog een aantal andere wedstrijden 
georganiseerd. Dat begon met de Molenloop, georganiseerd vanuit de gemeente Best, waarbij 
ondersteuning werd verleend. En GM was in 2017 ook weer aan de beurt om de indoor 
clubkampioenschappen te organiseren. Daarnaast dit seizoen weer een Athletic Champs 
wedstrijd en een competitiewedstrijd en, op verzoek van het bestuur, de 10 km van Nederland.  

• De Athletic Champs had met 220 deelnemers ruim 25 deelnemers meer dan in 2015. Ook de C/D 
competitiewedstrijd was weer goed bezocht.  

• De 10 km van Nederland was als landelijk initiatief geen succes, maar in Best kwamen, ondanks 
de hoge temperaturen en de hoge inschrijfkosten, nog relatief voldoende deelnemers aan de 
start. Verheugend was te zien dat we in staat waren het parcours door het centrum van Best te 
realiseren. 

• De deelname aan de Kermismeerkampen was beter dan vorig jaar en het was gelukkig een stuk 
koeler dan in 2016. 

 
 
Onze EHBO-ploeg bestond ook dit jaar weer uit: Ariënne, Francis, Henri, Mirjam, Ans, Fred, Helly en 
Joep. Waar nodig hebben ze voor medische zorg en/of troost gezorgd. Bij de 10 km van Nederland 
waren enkele lopers ovoldoende bedacht op de hoge temperaturen, waardoor professionele hulp 
moest worden ingeschakeld. Opnieuw zijn er twee herhalingsmiddagen georganiseerd  om hun 
kennis op peil te houden. Inmiddels heeft Henri helaas laten weten niet meer beschikbaar te zijn in 
2018. We gaan dus verder met 7 EHBO-ers. 
 
Anja houdt ons als penningmeester maandelijks op de hoogte van de financiële stand van zaken. 
Helaas bleven de financiële resultaten in 2017 achter bij de verwachtingen, vooral door hogere 
kosten dan verwacht (denk aan inhuur ET/EDM/geluid en sporthal, kosten van atletiek.nu en 
consumpties voor de jury). 
 
Als WOC zullen we ons ook in 2018 blijven inzetten om goed bezochte wedstrijden te organiseren. 
Het is fijn om te weten dat we daarbij steeds een beroep kunnen doen op een groot aantal 
enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten voor materiaal, baanonderhoud, jurering, EHBO en andere 
ondersteuning. We willen hen ook vanaf deze plaats van harte danken voor alle steun in het 
afgelopen jaar 
 
 
Namens de WOC 
Herman Wester 
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Jaarverslag JuCo 

 
2017 was voor jurerend GM weer een redelijk druk jaar. Dit ondanks het feit dat we, naast de 10 km 
van Nederland  (waar we overigens jury technisch weinig werk hadden), geen wegwedstrijden meer 
op het programma hebben. 
De baanwedstrijden, waarvoor we relatief ook de meeste juryleden moeten inzetten, vragen het 
meest van ons korps en in een tijd waarin het moeilijk blijkt te zijn om vrijwilligers in te zetten, 
verheugen wij ons nog steeds op de medewerking van een actief en deskundig korps. 
Helaas stoppen er jaarlijks wel enkele vaste krachten, maar gelukkig kunnen we ook nieuwe 
juryleden opleiden. 
 
Acht nieuwe juryleden voor de Athletics Champs mochten we dit jaar opleiden. Helaas ging de 
algemene jury-opleiding, wegens gebrek aan belangstelling, dit jaar niet door. 
Naast onze eigen juryleden waren ook 85 juryleden van andere verenigingen actief bij onze 
wedstrijden. 
 
Bij uitwedstrijden van onze  competitieploegen zijn we verplicht een of meerdere juryleden  te 
leveren. Ook aan deze verplichting, hoewel niet altijd even gemakkelijk, hebben we dit jaar weer 
kunnen voldoen. 
 
Totaal werden  ca. 1800 mensuren als vrijwillig jurylid aan onze atleten besteed. 
Je mag hier zelf een uurtarief op loslaten. Met andere woorden: Onze juryleden zijn, evenals al die 
andere vrijwilligers,  GOUD voor de vereniging. Wees er dus zuinig op. 
 
 
Ben Saris ,  
JuCo av Generaal Michaëlis 
 
 
 

Jaarverslag Materiaal 

 
Jaarverslag materiaal - 2017 
Het jaar 2017 stond vooral in het teken van de accommodatie. Er is in opdracht van de Gemeente 
Best door een aannemer groot onderhoud aan de baan uitgevoerd, er zijn in samenwerking met de 
gemeente nieuwe polsstokpalen geplaatst en er is een nieuwe hoogspringmat geleverd. Daarnaast is 
de accommodatie uitgebreid met een extra stuk veld waar we onze bootcamptrainingen kunnen 
verzorgen. In dit verslag blikken we vanuit ‘materiaal en onderhoud’ terug op 2017 en vooruit op 
2018. 
 
Materiaal – beheer en opslag 
Afgelopen jaren zijn de materiaalruimtes opnieuw ingericht. In 2017 zijn geen grote wijzigingen 
doorgevoerd. De grootste uitdaging op dit moment is het net houden van de 
trainingsmateriaalruimte. Deze ruimte wordt gebruikt door zowel GM, als Korein Kinderplein en het 
Heerbeeck College. Helaas treffen we vaak een rommel aan, waarbij het lastig is om (gezien de vele 
gebruikers) aan te tonen wie daar verantwoordelijk voor is. 
 
 
Het materiaal van GM liggen voor een groot deel op onze eigen accommodatie opgeslagen. 
Daarnaast maken we gebruik van een externe opslag voor enkele evenementenmaterialen en voor 
de materialen van de Nevenactiviteitencommissie Baan. De verwachting is dat deze externe opslag  
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dit of komend jaar zal komen te vervallen. Er zal gezocht moeten worden naar een alternatieve 
opslagmogelijkheid voor deze materialen. 
Wens is om in de vorm van bijvoorbeeld een schuur (als een overdekte fietsenstalling) een 
opslagmogelijkheid in te richten nabij het bootcampveldje. Dit maakt het mogelijk om de 
bootcampmaterialen en de trainingsmaterialen voor looponderdelen daarin op te slaan, samen met 
de evenementenmaterialen die niet per se vochtvrij hoeven te worden opgeslagen. Hierdoor 
ontstaat ruimte in de bestaande materiaalruimtes. 
 
Materiaal – wedstrijden 
In 2017 is een aanzienlijk deel van de Athletics Champs materialen aangeschaft, zodat we hier bij GM 
zelf over beschikken. Dit heeft als voordeel dat we voor de officiële Athletics Champs wedstrijden 
minder materialen hoeven te huren. Dit spaart tijd (vervoer) en geld uit. Daarnaast kunnen we, 
doordat we zelf over deze materialen beschikken, ook bij onze avondwedstrijden, clubkampioen-
schappen en bijvoorbeeld de SchoolSport Olympiade het Athletics Champs aanbod bieden. 
Voor 2018 zijn opnieuw Athletic Champs materialen op de begroting opgenomen. 
 
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. Samen met de gemeente Best wordt gekeken naar vervanging van de houten delen van de 
steeplebalken. 
 
Het is helaas nog niet gelukt om geschikte hordekarren aan te schaffen. Deze wens bestaat wel nog 
steeds. 
 
Accommodatie & gebouw 
Ook dit jaar weer is het nodige werk verzet, zowel op en rond de baan, als in en rondom het 
clubgebouw. 
In 2017…: 

• Is de gevel van het volledige clubgebouw gereinigd, met dank aan Purschel Cleanings 
(www.purschel.nl) uit Best voor het beschikbaar stellen van daarvoor benodigde apparatuur; 

• Is in samenwerking met de gemeente Best en vervolg gegeven aan het bootcampveldje, zo is: 
o Het hekwerk verplaatst; 
o Een extra poort geplaatst; 
o Bestrating gelegd; 
o Nieuw gras ingezaaid; 
o Extra verlichting aangelegd zodat het extra veld apart/extra kan worden verlicht. 

In 2018 wordt gekeken naar de verdere inrichting van het bootcampveldje. 

• Is door de onderhoudsploeg weer meerdere keren dit jaar gewerkt zodat de baan er zowel 
voor de trainingen als de wedstrijden altijd weer goed bij heeft gelegen; 

• De beveiligingsarmaturen (verlichting) aan de achterzijde van het gebouw zijn vervangen; 

• Zijn 2 vlaggenmasten geplaatst op het plateau bij de start van de 110 meter; 

• Is in samenwerking met de gemeente Best een nieuwe polsstokhooginstallatie aangeschaft 
en geplaatst; 

• Is de lage hoogspringmat vervangen door een nieuwe mat; 

• Zijn de kleedlokalen en de hal van de linkerzijde van het clubhuis geschilderd; 

• Is in opdracht van de gemeente Best door een aannemer een goot aangelegd in de bestrating 
bij de patio en de materiaalruimte; 

• Zijn in de kantine nieuwe dimmers geplaatst zodat de LED-spots verder kunnen worden 
gedimd; 

• Zijn samen met de gemeente Best de eerste stappen gezet om groot onderhoud/renovatie te 
onderzoeken van de kleedlokalen en het sanitair van de rechterzijde van ons clubgebouw; 

• Zijn door de gemeente Best grastegels gelegd naast de hoogspringoverkappingen om 
stuklopen van het gras op die plaatsen tegen te gaan. 

 

http://www.purschel.nl/
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Wat betreft het in opdracht van de gemeente uitgevoerde groot onderhoud lopen op het moment 
van schrijven van dit verslag nog een aantal actiepunten voor de aannemer om tot de definitieve 
oplevering van het onderhoud te komen. Ook zal onze accommodatie begin 2018 opnieuw door de 
AtletiekUnie gekeurd moeten worden (dit betreft een reguliere keuring). 
 
ICT 
Tijdens de kermismeerkampen is een switch uitgevallen, waardoor zowel de wifi als bekabelde 
verbinding uit zijn gevallen. Uitslagen voor de wedstrijden worden volledig online ingevoerd, hierom 
was het noodzakelijk om de switch per direct te vervangen. Buiten dit incident hebben zich met het 
netwerk geen problemen voorgedaan. 
 
Wensen qua materiaal en voorzieningen voor 2018 (en mogelijk volgende jaren): 

Materiaal - wedstrijden: 

• Nog altijd de aanschaf van nieuwe hordekarren, zodat alle hordes op de karren passen, en 
we de hordes gemakkelijker kunnen vervoeren over de baan; 

• Verbeteren van de geluidsvoorzieningen op onze accommodatie; 

• Aanschaf van materialen voor de Athletics Champs wedstrijden; 

• Aanschaf (gefaseerd) van tablets waarmee de jury op het veld digitaal de prestaties in kan 
voeren, zodat deze direct online beschikbaar zijn. 
 

Algemeen: 

• Het idee is geopperd om narrowcasting (informatieschermen) op te zetten. Onderzocht 
wordt of dit met open-source software (die we zelf op de NAS-servers die we hebben) 
kunnen hosten. Op deze schermen zouden actualiteiten getoond kunnen worden (landelijk 
nieuws, nieuws van onze website, aankondigingen voor evenementen en sponsoruitingen; 

• Betere beveiliging van de ruimte met wedstrijdmaterialen; 

• Speakers onder de patio (aangesloten op het geluid van de kantine) 
 
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 worden 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 
Materialenploeg AVGM 


