
1 
Jaarverslag baanatletiek 2016 

 

 

 
Jaarverslag baanatletiek 2016 
 
 
 
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. 
 
De ingeslagen weg om de organisatie van de baanatletiek platter te maken hebben we in 2016 
voortgezet, maar meteen moet ook gezegd worden dat we daarbij ook met enkele tegenslagen te 
maken kregen. 
De beoogde kandidaat voor het bestuur en tijdens de ALV ook gekozen, Karin Waterkamp, moest al 
na korte tijd (voorlopig) afhaken wat inhield dat ook haar co-coördinator bij de AB/senioren, Irmgard 
Goud, stopte. Gelukkig vonden we Ton van de Sande beschikbaar om de bestuurstaak baanatletiek 
op zich te nemen. 
Dat betekent dat we, naast de op ons genomen coördinatie A/B, senioren, ook als ad interim 
coördinatoren nog steeds actief zijn om zowel de organisatie op poten te zetten en daar waar nodig 
vernieuwingen door te voeren en leiding te geven. 
 
Bambies 
De in 2015 opgezette bambie-afdeling leverde ons dit jaar al wel meteen een flink aantal 
minipupillen op, maar ook duidelijk is dat het verloop in deze leeftijdsklasse het grootst is. Het 
aanboren van nieuwe bambies is dan ook geboden. De combifunctionaris Jimmy van der Zande heeft 
de taak medio september overgenomen van Nic Hagemeijer.  
 
Pupillen 
Met Monique van Sluijsveld en Petri van Horrik aan het hoofd kunnen we stellen dat praktisch 100 
procent van de coördinerende werkzaamheden door hen worden uitgevoerd. Het trainerskorps was 
op sterkte en de resultaten, o.a. de derde plaats van de B-pupillen tijdens de Brabantse 
Kampioenschappen en een forse doorstroming naar de D-junioren, getuigt daarvan. 
 
CD-junioren 
Hier heeft Carla van der Kallen de uitvoerende taak volledig op zich genomen en springen we atletiek 
technisch bij. Afgelopen jaar hebben we, gezien de overcapaciteit die er bij de trainers van de 
senioren en AB-junioren is ontstaan, getracht deze overcapaciteit te benutten waardoor met name 
de CD-juniorentrainers ontlast werden en de atleten gebruik konden maken van de 
specialisatietrainers. Een uitbreiding van zowel het trainerskorps bij de CD-junioren, alsmede 
uitbreiding met een atletiek technisch onderlegde coördinator is wenselijk. 
 
AB/senioren 
Zoals gezegd hadden we hier te maken met wisseling in de bemensing. Vooralsnog hebben we de 
taak van coördinatoren voor de AB/senioren op ons genomen met de intentie die op termijn over te 
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kunnen dragen. 2016 was voor de senioren en AB-junioren een matig jaar. Dat was gedeeltelijk 
voorzien in verband met buitenlandse studies/stages en reizen die onze jeugdige senioren 
tegenwoordig ondernemen. Hun afwezigheid stimuleerde de achtergeblevene niet om er dan eens 
extra tegenaan te gaan. Gelukkig kon de vrouwenploeg zich handhaven in de tweede klasse, maar de 
mannen konden de verloren plek in de tweede klasse vorig jaar, bij lange niet goedmaken. In enkele 
gevallen moesten we de ploeg volledig terugtrekken i.v.m. desinteresse. Dit was mede de reden dat 
er een overcapaciteit ontstond bij het trainerskorps dat we aangewend hebben voor de CD-junioren. 
 
Bootcamp 
De afdeling bootcamp die we in 2015 opgezet hebben, en onder de bezielende leiding van een drietal 
door ons aangeworven trainers floreert, sluit qua beleving, maar ook gezien de deelname aan deze 
activiteit door recreatieve lopers, aan bij de recreatieve loopgroepen en is daarom in de loop van het 
jaar ondergebracht bij “Lopen”. De bootcampgroep van Bas Leermakers, waarbij de link naar de 
baanatletiek nog wel gelegd wordt, blijft vooralsnog binnen de baanatletiek.  
 
Reppers 
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 ook in 2016 vervolg gehad. 
Tom Lassing heeft met verve deze Reppers onder zijn hoede genomen. Het wedstrijdbezoek bij de 
wedstrijdgerichte atleten is gestegen, wat uiteraard een beoogd doel was. Om de aansluiting naar de 
dinsdag/donderdag training te verbeteren zijn de trainingen van de CD-junioren voornamelijk 
ondergebracht naar de dinsdag en donderdag. 
 
Specials 
Ook in het jaar 2016 was er 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 2016 verzorgd door Wilhelmien Verdonk, waarbij alle onderdelen 
beurtelings aan bod komen. De groep nam ook dit jaar weer aan verschillende wedstrijden deel, 
natuurlijk zijn daar de eigen wedstrijden zoals de club crossen, de Kermismeerkampen en de 
Clubkampioenschappen maar ook wedstrijden in o.a. Spijkenisse, Tilburg, Utrecht, Nijmegen, 
Tessenderlo en Lier werden door de Specials bezocht alsmede het tweejaarlijkse hoogtepunt de 
Nationale Special Olympics die in Nijmegen werden gehouden. 
Onze topper, Marianne Verdonk, beëindigde in de loop van het jaar haar internationale carrière. 
Onder leiding van Theo de Koning heeft ze een aantal jaren toegewerkt naar de Olympische Spelen 
van Rio. Na toch een succesvol jaar waarin ze tijdens zowel de EK-indoor als EK-outdoor diverse 
eremedailles behaalde en onderweg haar Nederlandse record op de 400 meter scherper stelde, werd 
ze niet afgevaardigd naar Rio. Uiteraard een tegenvaller. Voor haar gehele oeuvre werd ze van de 
zomer gehuldigd. We zien Marianne overigens nog wel in actie want op de VB-wedstrijden blijft ze 
actief en voor de damesploeg blijft ze beschikbaar. 
 
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. 
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Momenteel kampen we met een tekort aan jonge senioren en AB-junioren die de competitieploegen 
kunnen completeren. Lering moet hieruit getrokken worden dat we een doorlopende golf van 
pupillen en CD-junioren moeten door laten stromen naar de AB/ Senioren. 
 
Opleidingen 
Een van de trainers is begonnen aan de opleiding BBAT-3. We hebben met een 10-tal trainers 
deelgenomen aan de Dag van de baanatletiek op Papendal. We verzorgden een heidag, waaraan 17 
trainers deelnamen. Adri Raaimakers verzorgde de eerste bijeenkomst leerlijnen (hoog). 
12 trainers bezochten de clinics van de NKS. 
  
 
Aantal leden 
Het totaal aantal leden waarvoor de “baanatletiek” verantwoordelijk is licht gedaald van 174 naar 
170. Dit komt voornamelijk omdat de doorgestroomde en vertrokken bambies niet geheel kon 
worden aangevuld.  
 
Atletiekresultaten 

 De meest aansprekende atletiekprestaties werden geleverd door de pupillen. Bij de BK Cross 
stonden Milou Keulstra, Lotte Aarts en Sanne Olieslager op het podium. Milou en Lotte zagen we 
eerder ook al als 1 en 2 tijdens de BK op de baan. 

 Bij het BK Teams werden de B-pupillen wederom derde van Noord-Brabant. 

 De D-junioren waren zowel bij de jongens als bij de meisjes met een team in de competitie 
vertegenwoordigd. Zij werden respectievelijk 46ste en 114de. In de landelijke competitie. 

 Veerle van Erp werd Brabants Cross kampioen. 

 De jongens C eindigden als 78ste, een sterke verbetering is, terwijl de meisjes C als 117de  

eindigden. 

 De A-junioren werden bij de jongens 42ste en bij de meisjes 37ste van Nederland in hun klasse. 

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

 De mannen werden 65ste 

 VB atlete Marianne Verdonk werd tijdens het EK outdoor 2de op de 100 horden, 3de op de 200m 
sprint . 
Bij de EK-indoor werd ze 2de op de horde, 2de op 200 meter, en tweemaal 3de op de 60 meter 
sprint en 400 meter. 

 
Stageplekken  
Begin 2016 waren er maar liefst 9 stagiaires actief als hulptrainer. Van Fontys hogeschool hebben we 
8 studenten rondlopen.  Aan de ene kant een mooi resultaat, maar het vergde ook veel van onze 
trainers. Voor 2016-2017 hebben we geopteerd voor stagiaires die atletiekachtergrond hebben. Het 
aanbod is nu beperkt tot 2 
 
Nevencommissie 
In 2016 heeft de NACB weer 3 activiteiten verzorgd. Zoals gewoonlijk aan het einde van het 
winterseizoen in het laatste weekeinde van maart weer het zwemmen in de Tongelreep. 
In het eerste weekeinde van oktober natuurlijk het hoogtepunt van het jaar het atletiekkamp bij 't 
Caves in Wintelre. 
Tot slot is er een bingo- en feestavond georganiseerd in december. Opmerkelijk: voor het tweede 
jaar nam het aantal pupillen dat aan de bingo deelnam af terwijl de wel aanwezige pupillen zichtbaar 
genoten. Alle evenementen waren weer zeer geslaagd. Tevens hebben we dit jaar weer de chocomel 
voor de pupillen verzorgd bij de Broos van Erp Crosswedstrijden. 
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Een tussentijdse oproep om versterking van de commissie leverde drie nieuwe commissieleden op. 
Bij deze willen we alle atleten, ouders en zeker ook trainers bedanken voor hun assistentie bij de 
activiteiten. 
 
Clubkampioenschappen. 
De deelname aan de indoor clubkampioenschappen in Veldhoven (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  
Enkele trainers haakten, om studieredenen, tijdelijk af maar hopen we in de naaste toekomst 
weer te mogen begroeten. Op de overige kunnen we weer een jaar een beroep doen. 

 Trainer van het jaar  
Tom Lassing als kartrekker bij REP-atleten deed het prima en werd daarom tot trainer van het 
jaar uitgeroepen 

 Eisenkaarten  
18 pupillen en CD-junioren behaalden de eerste eis terwijl 22 atleten ook de tweede eis haalden. 
Ten opzichte van vorige jaren was dit een lichte daling voor de eerste en een lichte stijging voor 
de tweede eis. 

 De PR competitie 2016 kende de volgende winnaars 
Pupillen: Lisa van de Wiel,  
CD-junioren : Mats Keulstra 

 B-junioren en ouder: Maureen Herremans 

 Jac van Eijndhoven-Beker   
Die ging naar Floor van Veen 

 Jo Schout-Beker 
Die was voor Maureen de Bresser 

 
 
Plannen 2017 
Behoud van leden, volop meedoen in de competities en werven van voornamelijk pupillen is het 
motto. Plannen om minimaal 35 pupillen te werven worden momenteel uitgewerkt. 
We gaan meer aandacht schenken aan het evalueren en bijstellen van de leerlijnen. 
Natuurlijk heeft ook de invulling van de nog openstaande posten binnen de coördinerende taken van 
de baanatletiek onze aandacht. Vooral op de atleten die zelf hun actieve atletiekloopbaan van plan 
zijn te beëindigen, doen we een beroep om hun recente atletiekervaring met ons aan te wenden om 
de baanatletiek binnen GM te dienen en te verbeteren. 
 
 
Henk van Hak, Ben Saris 
A.i. co-coördinatoren Banatletiek GM 
 
 
 


