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Voorwoord   
Beste clubgenoten, 

Een korte terugblik en vooruitblik.  
 
2015 was het jaar waarin we ons 90 jarig bestaan niet gevierd hebben als gevolg van vele 
andere activiteiten. In februari 2016 hebben we die schade ingehaald met een prachtig feest 
in de Bonbonnière waar een kleine 600 feestvarkens aan hebben deelgenomen. Hulde voor 
het feestcomité. Van het jubileumshirt hebben inmiddels 190 exemplaren hun weg naar de 
atleten gevonden. 
 
Afgelopen seizoen is ons erelid Jean Colombon overleden. Jean heeft als bestuurslid maar 
ook organisatorisch en op sportief gebied veel betekend voor onze atletiekverenging. 
Ondanks zijn gezondheidsproblemen was hij nog sterk bij AM betrokken. Hij gaf gevraagd of 
ongevraagd commentaar en met name als er nieuws was over de bevrijdingsestafettes. De 
onlangs gehouden estafettes waardeerde hij zeer maar vond hij maar een ‘postzegel’ ten 
opzichte van de estafettes van de 20e eeuw die hij zelf hielp organiseren. 
 
Het afgelopen jaar is weer veel gesproken over  de toekomst van ons sportpark met 
Maastricht Sport, de stichting Faciliteitengebouw Jekerdal, SC Jekerdal, Kimbria en enkele 
gebruikers van het sportpark. Het enige tastbare wat dat op dit moment heeft opgeleverd is 
een concept notitie voor behandeling door de gemeente. Op het moment van dit schrijven is 
het rapport nog niet behandeld. We rekenen echter niet op wonderen en accepteren dat we 
hierin meer ons eigen plan zullen moeten trekken. De in het rapport uitgesproken focus van 
de gemeente op uitsluitend breedtesport en geen topsport levert ons weinig gehoor op voor 
onze sportieve ambities. Wel lijkt het waarschijnlijk dat het Bieslandgebouw zal worden 
gesloopt en herbouwd waarbij een aantal wensen van met name SC Jekerdal kunnen 
worden ingevuld. In 2017 staat een vernieuwing van de bovenlaag van de atletiekbaan op 
het programma. Een krachthonk of andere faciliteiten zullen we uit eigen middelen of met 
andere partners moeten realiseren. 
 
In 2016 staan enkele wisselingen op het programma in de bestuurlijke gremia. Onze 
penningmeester zal er dit jaar mee stoppen en we zijn dus op zoek naar een geschikte 
vervanger die hier de tanden in wil zette. De ledenadministratie vond de tijd gekomen om het 
stokje over te dragen waarvoor we gelukkig al twee enthousiaste leden bereid hebben 
gevonden. Tevens wordt een nieuw bestuurslid voorgesteld aan de ALV voor benoeming. 
 
We hebben meer focus gelegd op veiligheid en kwaliteit. Zo hebben we van alle trainers die 
omgaan met minderjarigen of verstandelijk beperkte atleten een verklaring omtrent gedrag 
opgevraagd. Er is aandacht besteed aan opleiding van trainers en ondersteuning. En we zijn 
gestart met voorlichtingsessies voor trainers en leden met name gericht op het voorkomen 
van blessures. Deze sessies zullen worden aangevuld met clinics en workshops om de 
opgedane kennis ook in praktijk te brengen. Hou de berichtgeving hierover in de gaten. 
 
Financieel gaat het ons nog steeds voor de wind en hebben we weer een jaar met een ruim 
exploitatieoverschot achter de rug. Goed nieuws voor de leden is dat de contributie in 2016 
niet wordt verhoogd en dat deelname aan de “eigen” loopwedstrijden gratis is voor leden 
onder de voorwaarde dat er met een clubshirt wordt gelopen. 
 
Het afgelopen jaar is gewerkt aan een meer gebruikersvriendelijke website waarop relevante 
informatie sneller en gemakkelijker is te vinden en mensen dus beter kunnen worden 
geïnformeerd. We verwachten medio 2016 live te kunnen gaan met de website waarbij we 
ook een integratie willen realiseren met de nieuwsbrief Lopende Zaken.  
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De wandelafdeling heeft een actief jaar achter de rug.Het ledental is verder toegenomen en 
er is geïnvesteerd in opleiding van trainers. Verder zijn succesnummers als Wandelfit en de 
Avondvierdaagse gecontinueerd en heeft een try-out plaatsgevonden van de 
Wandelmarathon. In 2016 zullen deze wederom worden georganiseerd. 
 
Onze atleten hebben weer de nodige sportieve successen geboekt. Het is mooi om te zien 
dat we regelmatig de pers weten te halen met atleten die onze clubkleuren dragen. 
 
De recreantengroep blijft een levendig geheel. De voornaamste reden voor het verloop in 
leden is het oplopen van blessures. Vandaar de verhoogde aandacht die we geven aan 
thema’s gericht op blessurepreventie. Het startersprogramma voor de recreanten hebben we 
in eigen beheer genomen en gaat nu verder onder de naam Samen leren Hardlopen. De 
eerste editie loopt op dit moment met een groot aantal inschrijvingen en een succesvol 
verlopen testloop. 
 
In dit jaarverslag kunnen we meer in detail kennisnemen van de vele hoogtepunten die we 
het afgelopen jaar hebben mogen meemaken. Die hoogtepunten maar zowiezo het reilen en 
zeilen van de vereniging is gebouwd op de enorme inbreng van onze actieve trainers, 
assistent trainers, spontane acties, en (nieuwe) initiatieven van de vele vrijwilligers. Dank 
hiervoor. Jullie zijn het fundament van onze vereniging en verdienen daar de complimenten 
en waardering voor. 
 

 

Danny Zonneveld 
Voorzitter 
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Inleiding 

Onderstaand een opsomming van diverse acties op sportief en organisatorisch gebied  die 
binnen AM plaatsvonden. Een aantal onderwerpen komen gedetailleerder terug in de 
verslagen van de diverse geledingen.  
 
We hebben weer van ons laten horen door deelname aan een groot aantal wedstrijden in 

binnen en buitenland, succesvol eigen wedstrijden georganiseerd maar ook bij externe 

wedstrijden geassisteerd of als mede organisator opgetreden. Een kleine selectie:  

 

De Treechloop waarvan AM de organisatie heeft overgenomen, heeft het dankzij de inzet 

van de vrijwilligers heel goed gedaan en zal ook de komende jaren zeker weer een vervolg 

krijgen.  

 

De ENCI Bergloop kende ook een succesvol verloop met een record van bijna 600 

deelnemers en lijkt zeer vitaal haar 70e editie in te gaan in 2016. 

 

Tijdens de Ironman hebben we ons van een zeer goede kant laten zien. Niet zozeer door 

onze sportieve prestaties maar door de meeslepende wijze waarop we de atleten op de door 

ons bemande verzorgingspost een boost konden geven om er nog een schepje bovenop te 

doen ook voor overige taken o.a. back stage, parcoursbeveiliger. We hebben als vereniging 

ook nog een aardige financiële vergoeding aan overgehouden. 

 

De Vise marathon, De Haarderluip, de Meerssen marathon zijn jaarlijks terugkerende 

gebeurtenissen waarbij onze actieve hulp zeer gewaardeerd wordt. 

 

Aan de Clubcross zonder winterse omstandigheden werd door een groot aantal leden 

deelgenomen. Start en finish vanaf de baan bleek een zeer goede beslissing te zijn. 

 

Bij het Zuid Limburgs Hardloopcircuit (ZLHC) zijn wij de kartrekkers. Ook dit jaar is 

de officiële prijsuitreiking vooraf gegaan door een door AM verzorgde clinic in het 

sportpark Jekerdal.  

 

De Bevrijdingsestafette van Maastricht 

naar Roermond als vervolg op de 

Normandie estafette van 2015 was een 

groot succes en we zijn blij dat Jean 

’Colombon’ mister estafettes’ die in 

november 2015 is overleden dit nog heeft 

kunnen meemaken. Hij stond ons langs 

het parcours op te wachten en we vonden 

het een eer dat we hem nog eens de 

bevrijdingsfakkel hebben kunnen 

overhandigen. Hij en wij waren er zeer 

ontroerd door. 

 

.De officiële fakkelhouder is weer teruggebracht naar de gemeente Maastricht waarbij we 

inmiddels het jaar 2019 in de week hebben gelegd. Dan is Limburg als 1e   provincie in 

Nederland 75 jaar bevrijd. Onze intentie / droom is om weer vanuit Normandië een estafette 

te organiseren. Contacten in Frankrijk zijn gelegd. Om dit te realiseren is samenwerking met 

de provincie Limburg, de gemeente Maastricht en sponsors noodzakelijk!  
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Ongetwijfeld komen jullie hierover nog te horen. Sponsors mogen zich al aanmelden! 

 

 

De  Avondvierdaagse was wederom een succes en met enn toename van de 

deelnemers en er is een proef gedaan met de Jekerdal wandelmarathon 

 

 

In Banneux werd de zegen gevraagd om in 2016 weer goede prestaties te kunnen leveren 

en blessurevrij te blijven. Vele wandelaars maar ook (hard)lopers namen deel aan deze 

wandelklassieker  

 

 

De talenten en Sportieve prestaties 

In ons meerjaren Beleidsplan hebben we de ambitie uitgesproken dat we een Nederlands 

kampioen willen voortbrengen vanuit onze talenten. Met het kampioenschap van Eva 

Nagelkerke is dat al in het eerste jaar gelukt maar onze ambities reiken verder. Diverse 

baanatleten hebben verbeteringen laten zien van hun prestaties.  

Bas van Hooren was hierin wel het meest aansprekende voorbeeld. Sprinter Tunde 

Leidsman kreeg een gouden medaille tijdens de NK indoorwedstrijden en behaalde diverse 

ereplaatsen in zijn klasse. 

 

 

BESTUURLIJK 

 

Overleg SFJ en SCJ en de afdeling Maastricht Sport 

We hebben regelmatig via Lopende Zaken gecommuniceerd over de voortgang van dit 

project. Zoals bekend hebben wij als AM voorstellen gedaan over de toekomst van Jekerdal 

en van het sportpark, nagedacht over de mogelijkheden van een open sportpark met 

uitbreiding van het sportaanbod. Denk aan mountain biken of hockey, fiets en 

wandelknooppunten vanuit Jekerdal en beter gebruik van de horecamogelijkheden 

 

Onze wensen bij een eventueel nieuw Bieslandgebouw zijn o.a. het realiseren van onze 

behoefte aan een krachthonk. Op dit moment is nog geen beslissing over de toekomst 

genomen over het sportpark en het nieuwe Bieslandgebouw maar onze wensen zullen 

waarschijnlijk niet gehonoreerd worden. Wel wordt de baan in 2017 grondig vernieuwd zoals 

al in de planning stond van de afdeling Sport 

 

 

Bestuursmutaties 

Lisbeth Evers werd in de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 2015 vanuit het bestuur 

voorgedragen als bestuurslid. Ook Ben Callemeijn werd voorgedragen namens de 

baanafdeling in het bestuur. 

 



6 

 

In de ALV van 2016 wordt vanuit het Bestuur Carla Arts voorgedragen. Inmiddels heeft zij 

enkele vergaderingen bijgewoond en is al betrokken bij enkele projecten. UROS heeft Bohdi 

als nieuw bestuurslid voorgedragen.   

 

 
Accommodatie 
Vanuit de gemeente afdeling sport is de actie gestart om twee keer per jaar een sportpark te 
bezoeken om ter plaatse de accommodatie te bekijken en de behoeften te peilen. 
De baanafdeling heeft een ‘lange lijst’ opgesteld met wensen en gebreken. Een begin is 
gemaakt en voor zover niet gewacht kan worden op de baanrenovatie van 2017 zal 
voornoemde lijst worden afgewerkt. 
 
 

Ledenadministratie 

De huidige trekkers van de ledenadministratie Piet Zeegers en Jessy Austen hebben 

aangegeven dat ze ruimte willen maken voor nieuwe enthousiaste vrijwilligers. Gelukkig is 

een drietal leden al begonnen met een inwerkprogramma zodat Jessy en Piet met een 

gerust hard de fakkel kunnen overdragen. Met de invoering van het pakket All United hebben 

Piet en Jessy de ledenadministratie in rustig vaarwater gebracht en is sprake van een zeer 

stabiele en beheersbare situatie. Voor ons als bestuur een heel prettig idee waarvoor we hen 

graag heel hartelijk willen bedanken. 

 

 

Trainerscoordinatoren /  DUO FUNCTIES 

We hebben een nieuwe trainers coördinator baan in de persoon van Rick Paffen. Hij neemt 

het stokje over van Wilbert Huls die heeft aangegeven graag weer meer tijd te besteden aan 

het trainen van de jeugd en de aanstormende talenten. We danken Wilbert voor de wijze 

waarop hij de functie van trainers coördinator Baan invulling heeft gegeven en wensen Rick 

veel succes en jeugdig elan. Ben Callemeijn zal de rol van schaduwcoach vervullen voor 

Rick. De trainerscoördinator recreanten blijft Hugo Wilhelmus. Hij wordt nu ondersteund door 

Loek Wishaupt. We willen de kaderfuncties binnen AM zoveel mogelijk dubbel bezetten.  

 

 

Rabo droomprijs 

De aanvraag vanuit AM heeft er toe geleid dat we een bedrag van EURO 1500 ontvangen 

om voor de basisscholen een atletiekproject te starten. De baanafdeling zal hieraan een 

nadere invulling geven. 

 

 

Jubileum 90 jarig bestaansfeest 

Op 20 februari 2016 vierden we het feit dat we 90 jaar bestaan. Een groot feest vond plaats 

in de Bonbonnière, georganiseerd door het feestcomité.  Het was een leuke avond waarbij 

ook oud leden hun herinneringen deelden. Een goed orkest, dans, eten en drinken 

verhoogden de feestvreugde. Enkele leden werden gehuldigd wegens hun 25 en 50 jarig 

lidmaatschap en enkele zeer gewaardeerde vrijwilligers werden in het zonnetje gezet. De 

opkomst was groot.   

Ter gelegenheid van het jubileum is een loopshirt en singlet ontworpen die door de club voor 

een gereduceerde prijs ter beschikking werd gesteld. 
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K R A N T EN A R T I K E L ivm 90 jarigbestaansfeest 
 
 
90 jarig Jubileumfeest Atletiek Maastricht 
Als een van de oudste en grootste sportverenigingen van de Limburgse hoofdstad 
heeft Atletiek Maastricht zaterdag 20 februari haar 90-jarig bestaan groots gevierd. De 
atletiekbaan aan de Mergelweg werd voor deze gelegenheid ingeruild voor de 
Bonbonniere.  
Atletiek Maastricht is 18 april 2002 ontstaan uit een fusie van Kimbria, opgericht 15 
september 1925, en AV’34, opgericht 27 april 1934. In de loop der jaren heeft de vereniging 
lopers voortgebracht die nationaal maar ook internationaal hoge ogen hebben gegooid, zoals 
No op den Oord in het verleden en Patrick Stitzinger nu.  

Tijdens de feestavond werden een viertal leden; Jef Veugen, Math Korpershoek, Jopie 
Rikers en Nikkela Bonfrere, in het zonnetje gezet vanwege hun 50-jarig lidmaatschap van de 
vereniging. Namens het stadsbestuur heeft wethouder Willems de vereniging gefeliciteerd 
met haar jubileum en zijn waardering uitgesproken voor vele enthousiaste vrijwilligers die de 
vereniging met ruim 1100 leden dragen. 

 

 

 

Kwaliteit en Veiligheid 

In het meerjarenbeleidsplan is vermeld dat 

wij inzetten op kwaliteit. We willen het 

aantal blessures zoveel mogelijk 

voorkomen. Afgelopen jaar zijn we 

begonnen met enkele clinics voor trainers. 

Dit jaar is een plan gemaakt voor lezingen 

en clinics bestemd voor trainers en leden. 

Ook zijn we van plan om een 

blessuregroep te begeleiden bij het weer 

oppakken van de hardloophobby. 

Hardlopen staat in de top van meest 

blessuregevoelige sporten en we willen 

onze leden zoveel mogelijk overtuigen 

blessure preventie serieus te nemen. We 

verwachten dat dit een continue 

aandachtspunt  zal blijven. 

 

 
Ook afgelopen jaar is weer een reanimatiecursus / AED cursus gegeven voor trainers en 

leden met als resultaat 30 gediplomeerden. 

 

 

Communicatie 

Een werkgroep onder leiding van Noel Jaminon is bezig met de modernisering van onze 

website. We hopen dat we voor de zomervakantie live kunnen gaan waarmee een betere en 

meer toegankelijke informatievoorziening naar onze leden wordt gerealiseerd. 
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VOG verklaring en vertrouwenspersonen 

Overeenkomstig de advies het advies van de overheid en het verzoek van onze baantrainers 

die met leden werken < 18 jaar hebben nagenoeg de VOG aangevraagd en verkregen  

Gelukkig hebben onze vertrouwenspersonen geen noemenswaardige incidenten hoeven op 

te lossen. 

 

 
 
Maatschappelijke betrokkenheid 
Ook op dit terrein dragen we ons steentje bij. Te denken valt aan: 
 

• Sociale activiteiten. 
Binnen AM wordt naast het lopen en wandelen veel aandacht besteed aan sociale 
activiteiten. Te denken valt aan de speculaasloop, Sint Nicolaasactie, prins Carnaval 
gebeuren etc, Diverse sportreizen zijn georganiseerd naar het binnenland en het 
(verre) buitenland die de samenhorigheid verhogen.  

 
• Al vele jaren zorgen we ervoor in samenwerking met onze Belgische vrienden  dat de 

Vise marathon op een veilige manier door Maastricht loopt. 

 

• Zweit veur Leid 
We hebben dit jaar met een dertigtal leden meegeholpen om de tunnelloop tot een 
succes te maken. Ook vele leden hebben meegelopen en zodoende een financiële 
bijdrage geleverd  aan dit goede doel. 

 
• Al eerder genoemd in dit verslag hebben we dit jaar mede op eigen initiatief en in 

samenwerking met de provincie Limburg bijgedragen aan de viering van Nederland 
70 jaar bevrijd.  

 

• Tunnelloop A2 

Bij de projectorganisatie van de A2  hebben we al diverse keren aangegeven dat we 

bij de opening van de A2 tunnel een tunnelloop willen organiseren. Na  een gesprek 

met de projectleiding kregen we te horen dat we een sympathiek idee hadden met de 

belofte dat hier serieus naar gekeken zal worden. We krijgen tijdig bericht als een 

tunnelloop past voor de opening van de tunnel en technisch mogelijk is.  

De primeur werd  “gekaapt” voor een goed doel Zweit veur Leid waarbij wij als 

Atletiek Maastricht met vele lopers en hulpkrachten actief deelnamen. 

 
• De voedselbankactie 

De opbrengst was ten opzichte van 
2014 3x zoveel. Op de L1 radio 
werden we geïnterviewd. 
Zodoende hebben we ook nog 
eens duidelijk gemaakt dat we niet 
alleen een wandel- of een 
loopvereniging zijn maar dat we  

maatschappelijke betrokken zijn.  
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• De IronMan (IM) 

Door het bemensen van een eet- 

en drinkgelegenheid. Back-office 

taken, parcoursbeveiligen, flyers 

rondbrengen etc. hebben we met 

een veertigtal leden een bijdrage 

geleverd aan een succesvolle IM 

en onze collega sporters de 

triatleten ondersteund. Ook hier 

geldt zonder vrijwilligers geen IM. 

We zijn uitgenodigd om weer mee 

te helpen aan editie 2016. 

Overigens hebben we een aardig 

zakcentje verdiend voor de club. 

 
               hardwerkende vrijwilligers   

 

 

• UNICEF Loop 

‘Terug van weg geweest’ de Unicefloop die in het verleden veelvuldig georganiseerd 

werd. Van de UNICEF loop commissie kregen we de vraag of vanaf de baan een  

loop in samenwerking met voornoemde commissie wilden organiseren. Inmiddels 

lopen de voorbereidingen om nog voor de zomervakantie de versie 2016 te laten 

plaatsvinden.  
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1. RECEANTEN EN LOOPGROEPEN 

 

Jaarverslag 2015 

 

Recreanten Loopgroepen algemeen  

Naast het continueren van een kwalitatief goed trainingsaanbod wordt er zoals elk 

jaar extra nadruk gelegd op een goede communicatie tussen de trainers en een 

betere paramedische begeleiding voor de lopers. In het afgelopen jaar is er per 

kwartaal een trainersoverleg gehouden. Verder is er voor de trainers een workshop 

blessurepreventie georganiseerd in juni 2015 en in september 2015 is een workshops 

looptechniek gegeven door de atletiekunie. 

Samen met de Werkgroep Veiligheid & Gezondheid is het AM blessure preventie 

programma gestart. Er is een Activiteiten Kalender opgesteld met workshops en 

lezingen. 1 maart was er een lezing over hardloopblessures en 25 april j.l. een lezing 

over looptechniek. 

Ook afgelopen jaar  is er weer het jaarlijkse trainersuitje georganiseerd. Dit om de 

onderlinge band tussen de trainers te versterken en tevens als blijk van waardering 

voor hun inzet en betrokkenheid.   

 

 

Deelname wedstrijden 

Traditioneel zijn we ook in 2015 met de bus naar de Venloop, de 10km van Luik en 

de Aachner Winterlauf geweest en hebben we sinds lange tijd weer deelgenomen 

aan de Holle Wegen Jogging in Hoegaarden. Verder werden wedstrijden als de 7-

heuvelenloop, Maastrichts Mooiste, Visé  maar ook wedstrijden die vallen onder het 

Zuid Limburgs Hardloopcirquit (ZLHC) zoals de ENCI Bergloop en de Treechloop 

goed bezocht. Enkele groepen hebben het buitenland opgezocht, waaronder Brussel, 

Parijs, Madrid en Valencia. Daarnaast is er nog steeds een groeiende belangstelling 

voor de trailrunning en de Koning van Spanje in Gulpen 

 

Reanimatie-cursussen 

Vonden ditmaal plaats in het najaar in ons eigen sportcafé. De twee avonden werden 

goed bezocht door de trainers. 

 

 
 

Jaarplan 2016 

 
Trainingen 
De verschillende loopgroepen hebben ieder eigen doelen die de trainer in overleg 
met de groep opstelt. Het kan hier gaan om het trainen naar een wedstrijd, het 
trainen naar het lopen van een bepaalde afstand of blessure vrij kunnen hardlopen. In 
2016 blijft het gevarieerde aanbod van de verschillende groepen zoals voorheen 
waarbij de sporter zelf kan kiezen voor een bepaald niveau (groep). Zowel op de 
trainingsavonden als op de zaterdagmorgen wordt er op een whiteboard dat bij de 
baan hangt door de dan aanwezige trainers opgeschreven welke training ze gaan 
verzorgen die ochtend (aantal kilometers/tempo). Dit binnen de kaders van de 
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algemene wekelijkse trainingsopzet en de waarborg voor een kwalitatief goede 
uitvoering (omvang en niveau loopgroep). 
 
Samen met de Werkgroep Veiligheid & Gezondheid is het AM blessure preventie 

programma gestart. Er is een Activiteiten Kalender opgesteld met workshops en 

lezingen die het komende jaar zullen worden gegeven voor alle leden. 

 

Opleidingen 
Begin 2016 zijn er 18 (assistent)trainers die structureel wekelijks één of meerdere 
looptrainingen verzorgen. Daarnaast zijn 11 trainers beschikbaar die met enige 
regelmaat de vaste trainer vervangen. Om de looptrainers bij te scholen 
respectievelijk extra motivatie te geven worden o.a. volgende activiteiten 
georganiseerd: 
 

• Deskundigheidsbevordering en workshops voor looptrainers.  
In mei een workshop loopscholing, in juni een 2-tal workshops hartslagmeter test. In 
het najaar organiseren we in samenwerking met de Atletiekunie een workshop  
variatie in looptrainingen en een workshop Oefenvormen voor alle loopniveaus  
 

• Deelname aan de Landelijke Looptrainersdag AU 
Daarnaast zijn we in april begonnen met een opleiding tot assistent-trainer (TLG2), 
hieraan doen 6 leden van AM mee. In het najaar willen we een trainer (TLG3)  
organiseren.  
 
Overleg 
De trainers zijn de ruggengraat van de vereniging. Voor een goede communicatie en 
afstemming tussen de looptrainers over zowel verenigingszaken als training 
technische aangelegenheden vindt er 4x per jaar een trainersoverleg plaats. Training 
technische aangelegenheden zullen dit jaar wat prominenter op de agenda staan. 
 
Veiligheid en gezondheid 
Ook in 2016 wordt een cursus AED/reanimatie georganiseerd door de werkgroep 
Veiligheid en Gezondheid. Van alle trainers wordt verwacht dat zij deze cursus 
volgen. Indien via werk of anderszins een vergelijkbaar certificaat wordt verkregen is 
men uiteraard vrijgesteld. 
 
 
Hugo Wilhelmus & Loek Wishaupt, coördinatoren recreanten groepen 
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2. START TO RUN  

 

Jaarverslag 2015 

 

• Info-avond: In de week voorafgaand aan de startdag is er een info-avond 

gehouden voor alle STR-ers bij Stayokay, met enkele presentaties over 

onderwerpen, van belang  voor  beginnende hardlopers. 

• Locaties: Zaterdagtrainingen op twee locaties: Jekerdal en Geusselt (op 

Geusselt  i.s.m. “Maastricht Sport”. Midweekse training op dinsdag/woensdag alleen 

op Jekerdal.  

• “Herintredende”  AM-leden: Een aantal leden van AM  als “zij-instromer” 

STR en/of STR+ actief, als herstart na een periode van niet- actief zijn. 

• STR+: vervolgprogramma van 15 weken aansluitend op STR, waarin het 

uiteindelijke doel is een vol uur ononderbroken kunnen hardlopen. Na deze periode 

volgt kennismaking met en instroom in de reguliere vervolggroep die het beste bij de 

loper aansluit. 

• Loopevenement: Elke editie  de mogelijkheid voor de lopers om aan een 

loopevenement mee te doen: voor de voorjaarseditie “Maastrichts Mooiste”, voor  de 

najaarseditie “Zweitveurleid” . 

• Maart/april voorjaarseditie 2015: Totaal aantal deelnemers:63 (Jekerdal 49, 

Geusselt 14) . 

Na 7 weken zijn 31 lopers per 1 mei 2015 lid geworden van AM en verder gegaan 

met het STR+programma.  Deze stroomden per 1 september  door naar een 

reguliere trainingsgroep. 

• September/oktobernajaarseditie 2015:  Totaal aantal deelnemers: 45 ( 

Jekerdal 30, Geusselt 15) .  

Na 7 weken zijn  28 lopers per 1 november lid geworden van AM en verder gegaan in 

het STR+programma. Deze stroomden per 1 maart  door naar een reguliere 

trainingsgroep. 

• Trainers die in 2015 actief geweest zijn in de STR-groepen: Joep Pierik, Hans 

Wemmers,  Guillaume Heemels, Hans Emmen, Jef Veugen. 

 

 

Jaarplanning 2016: “Samen-leren-hardlopen” 

In de loop van 2015 groeide de overtuiging dat er een andere aanpak dan het 

bekende “Start-to-run” nodig was om de potentieel beginnende hardloper te 

overtuigen en “binnen te halen”. Argumenten: meer vrijheid om zelf vorm te geven 

aan de organisatie ; beter benutten eigen kennis en vaardigheden; een lagere 

financiële drempel voor de deelnemer;  meer financieel voordeel voor AM; promotie 

en werving in eigen hand; grotere kans op instroom nieuwe leden; door langer 

programma minder kans op afvallers. 

Onder de naam “Samen-leren-hardlopen” gaan we verder met het aanbieden van een 

programma voor beginnende hardlopers: 

- Niet langer op twee, maar op één locatie: sportpark Jekerdal. 
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- Hardloopcursus van 12 weken i.p.v. 7 weken: 1-3/1-6 en 1-9/1-12. 

- Zogenaamd “Kortlopend lidmaatschap” bij de Atletiekunie gedurende 3 maanden (1-

3/1-6 en 1-9/1-12). 

- Per 1-6 en per 1-12 beslissing over al dan niet definitief lidmaatschap  AM. 

- € 25,00 voor 12 weken (i.p.v. € 47,50  voor 7 weken STR): meer in overeenstemming 

met contributiehoogte. 

- Structureel 2 trainingen per week (i.p.v. 1 training bij STR): op zaterdag en 

dinsdag/woensdag. 

- Vanaf 1 juni/1 december  vervolgcursus: op weg naar een vol uur non-stop. 

- Promotie en werving in eigen hand: flyers, posters, advertentie in 1Maastricht en 

1Meerssen. 

- Bij de start begin maart 2016 waren er 71 deelnemers. 

- 15 leden van AM maakten een herstart: deze mogelijkheid ook voor de najaarseditie 

promoten! 

- Kosten van promotie passen binnen opbrengst inschrijfkosten. 

- Trainers: Hans Wemmers, Joep Pierik, Jef Veugen (bij vervanging: Hans Emmen). 

 

Jef Veugen, coördinator “Samen-leren-hardlopen” 
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3. WANDELAFDELING 

 

Jaarverslag 2015 afdeling wandelsport 

Algemeen 

De afdeling wandelsport had in 2015 gemiddeld circa 100 leden. Het trainingsaanbod 

bestond uit negen groepen (Sportief wandelen en Nordic walking) op dinsdagochtend, 

dinsdagavond, woensdagavond, donderdagavond en 

zaterdagochtend. 

In 2015 hebben vier leden van de Nordic walking groep 

met succes de opleiding tot trainer Nordic walking niveau 2 

gevolgd. Zij zijn allen ook gestart met de module Sportief 

wandelen zodat ze uiteindelijk allround 

wandelsportinstructeur (AWI) niveau 2 zullen zijn. In totaal 

hadden we eind 2015 drie trainers niveau 3, zes trainers 

niveau 2 en  drie wandelbegeleiders niveau 1.  

Circa de helft van de wandeltrainers is in april naar de 

wandeltrainersdag geweest en één trainer is in november 

naar de looptrainersdag geweest. 

 

WandelFit en Nordic walking clinic 

In 2015 is de publiciteit voor WandelFit in de huis-aan-huis blaadjes niet optimaal verlopen 

waardoor het aantal deelnemers met 15 wat lager was dan eerdere jaren. Van de 

deelnemers is 40% lid geworden. In het kader van hun opleiding hebben de Nordic walking 

trainers een pilot van een 5-weekse Nordic walking clinic uitgevoerd voor eigen leden gericht 

op de Nordic walking techniek. 

 

 

Avondvierdaagse 

In 2015 vond de derde editie van de avondvierdaagse 

plaats. Het aantal deelnemers van 680 betekende een 

groei van 10% ten opzichte van 2014. Dit jaar hadden we 

voor het eerst een routeboekje in kleur, geheel gedekt 

door sponsorinkomsten. 

 

 

Jekerdal wandelmarathon 

We hebben half november een proefeditie van de 

Jekerdalwandelmarathon georganiseerd voor circa 35 

leden en aanhang. Het was een begeleide tocht met 

behulp van GPS (geen pijlen en lintjes). De tocht start in 

Grandville (42 km) en de groep groeit aan op de andere 

startplekken: Tongeren (30 km), Glons (20 km) en Eben 

Emael (10 km). De reacties op de route en de opzet 

waren positief. 
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Overige tochten 

Voor leden en aanhang organiseerden we verder nog circa zeven zomeravondwandelingen 

en in december een tocht naar Banneux vanuit Maastricht, grotendeels over het 

gemarkeerde lange afstand wandelpad Grand Randonnée (GR) 5. Ook deden we op 

zondagen mee aan diverse wandeltochten in het Heuvelland van de wandelagenda van de 

KWBN. 

 

 

Jaarplan 2016 afdeling wandelsport 

 

Algemeen 

De afdeling wandelsport heeft circa  100 leden. We hebben negen reguliere groepen 

(Sportief wandelen en Nordic walking), drie trainers niveau 3, zeven trainers niveau 2 en  

drie wandelbegeleiders niveau 1.   

In 2016 ronden vijf trainers de opleiding Allround wandelinstructeur (AWI) niveau 2 af. Vooral 

de Nordic walking groep krijgt hiermee een forse impuls. De huidige  Nordic walking stokken 

zijn circa 10 jaar oud en aan vervanging en uitbreiding toe. Ook nieuwe dopjes zijn nodig. 

Circa de helft van de wandeltrainers gaat naar de wandeltrainersdag en circa een kwart gaat 

ook naar de looptrainersdag. 

 

 

WandelFit en Nordic walking clinic 

In 2016 organiseren we voor het eerst naast WandelFit in het voorjaar ook WandelFit in het 

najaar. Vorig jaar is de publiciteit in de huis-aan-huis blaadjes niet optimaal verlopen 

waardoor het aantal deelnemers in het voorjaar wat lager was dan eerdere jaren. Dit jaar 

verwachten we in het voorjaar circa 30 deelnemers. WandelFit in het voorjaar is gekoppeld 

aan de avondvierdaagse in juni (10 km en 15 km). In het najaar werkt WandelFit toe naar 

wat langere afstanden namelijk 20 km, 30 km en 42 km tijdens de Jekerdalwandelmarathon 

in november.  

Na WandelFit kunnen de deelnemers instromen in de reguliere groepen. Als ze lid zijn 

geworden kunnen ze desgewenst meedoen aan een Nordic walking clinic (voor bestaande 

en nieuwe leden).  

 

 

Avondvierdaagse 

In 2016 vindt de vierde editie van de avondvierdaagse plaats. Gebaseerd op een groei van 

10% vorig jaar verwachten we nu circa 750 deelnemers. Elke dag zijn er drie routes (5 km, 

10 km en 15 km) die onderweg langs dezelfde controlepost komen. Op donderdag is de 5 

km voor het eerst rolstoelvriendelijk. 
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Jekerdal wandelmarathon 

Vorig jaar hebben we een proefeditie van de Jekerdalwandelmarathon gehouden voor circa 

35 leden en aanhang. Het is een begeleide tocht met behulp van GPS (geen pijlen en 

lintjes). De tocht start in Grandville (42 km) en de groep groeit aan op de andere 

startplekken: Tongeren (30 km), Glons (20 km) en Eben Emael (10 km). In 2016 maakt de 

tocht officieel onderdeel uit van de wandelagenda van de KWBN en wordt bekendheid 

gegeven aan de tocht via de website van de KWBN, folders/posters en advertenties in 

1Maastricht. Deelnemers worden met een busje/bus naar hun startplek gebracht. We 

verwachten circa 100 deelnemers. 

 

 

Overige tochten 

Voor leden en aanhang organiseren we verder nog elke maand een klaverbladwandeling 

met drie of vier lussen vanuit een centraal punt bij een café en circa zeven 

zomeravondwandelingen. In december lopen we de tocht naar Banneux over het lange 

afstand wandelpad GR5 vanuit Maastricht. 

 

Rineke Vassen, coördinator wandelafdeling 
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4. BAAN 

 

 
TRAINERS 
In het afgelopen jaar is er geprobeerd om de trainingen verder te optimaliseren echter blijft 
het een punt van aandacht om trainers te werven. Gezocht wordt naar ouders, oud-atleten 
en studenten van Fontys Hogeschool te Eindhoven. 
 
 
OPLEIDINGEN TRAINERS 
Er wordt naar gestreefd om de trainers op een hoger niveau te brengen door opleidingen, 
workshops en o.a. bezoeken van de Dag van de Baan te Papendal. Voor het jaar 2016 wordt 
geprobeerd om een opleiding van nivo 2 voor baantrainers naar Maastricht te halen. 
JEUGD: De wedstrijden en trainingen zijn voor de pupillen van prestatief gericht veranderd 
naar  een speelse manier van leren. Hierdoor is het makkelijker en leuker voor de kinderen 
om de verschillende onderdelen van atletiek te leren kennen en doen. Bij de junioren is niks 
veranderd.  
 
 
WEDSTRIJDEN  
In 2015 hebben wij als baanatletiek geen wedstrijden georganiseerd op de 
clubkampioenschap na. In 2016 worden er 4 wedstrijden georganiseerd door de vereniging. 
De eerste wedstrijd is de clubcross. De tweede wedstrijd is een baan wedstrijd. Dit is de Zuid 
Limburgs Baan Circuit. Deze wedstrijd word georganiseerd in samenwerking met Avon, STB 
en Unitas. De derde wedstrijd die wij zullen organiseren is de Atletics Champs. Dit is een van 
de 4 competitie wedstrijden voor de pupillen. De vierde wedstrijd is de clubkampioenschap. 
Tijdens NK indoor senioren behaalde Eva Nagelkerke een prachtige 4e plaats op 200m 
dames, NK junioren indoor behaald Eva goed op ver, 6e plek op 200mtr en 7e op 60mtr. BIj 
NK junioren behaalde Eva goud bij ver en kwalificeerde zich daardoor voor de Europese 
jeugd Olympiade (EYOF) voor ver. Daarin behaalde ze de finale en eindigde als 11e van 
Europa. Een geweldig seizoen dus. 
 
 
COMPETITIE 
De CD-junioren hebben vooral bij de meisjes regionaal prima gescoord en de finales gehaald 
met soms uitstekende prestaties en verbetering van clubrecords. 

De senioren teams haalden een 29ste plaats bij de dames en 32ste plaats bij de heren. Door 
vertrek van sommige atleten (o.a. door studie) en tijdelijk verblijf in buitenland van diverse 
atleten zal het een stevige kluif worden voor 2016. 

Uiteraard streven we er in 2016 weer naar dat van alle categorieën atleten ploegen kunnen 
worden opgesteld voor de competitie. 
 
 
TALENTTEAM 
In 2014 is een talententeam gestart waarin zitten Jos Timans, Christel van Rooij en Bas van 
Hooren. De zusjes Britt en Bo Ummels zitten ook in dit team echter verblijven deze 
topatleten de komende tijd in de Verenigde Staten i.v.m. een studie. 
Doelstelling is om talentvolle atleten te faciliteren hun talent volop tot ontwikkeling te laten 
komen. Er zijn bepaalde criteria ontwikkeld waaraan een atleet moet voldoen om als talent te 
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worden onderkend. Ook is vastgesteld welke faciliteiten ter beschikking worden gesteld.Voor 
het jaar 2015 zullen 2 atleten worden toegevoegd bij dit team. 
Er zijn 2 atleten toegevoegd te weten Eva Nagelkerke en Max Gerets. De prestaties 
verbeteringen hebben zich doorgezet voor alle atleten. Het talententeam begint steeds meer 
vorm te krijgen. 
 
 
PRESTATIES 

Tijdens NK indoor senioren behaalde Eva Nagelkerke een prachtige 4e plaats op 200m 
dames, NK junioren indoor behaald Eva goud op ver, 6e plek op 200mtr en 7e op 60mtr. BIj 
NK junioren behaalde Eva goud bij ver en kwalificeerde zich daardoor voor de Europese 
jeugd Olympiade (EYOF) voor ver. Daarin behaalde ze de finale en eindigde als 11e van 
Europa. Een geweldig seizoen dus. 

Bas van Hooren liep zich naar een fraaie 9e plek op 5000mtr. Tijdens NK cross te Tilburg 
liepen onze atleten Rick Paffen, Rik Wishaupts, Bas van Hooren, en de D-junioren Falco 
Aarts, Iris van de Heuvel en Emma Aarts zeer verdienstelijke plaatsen. Tijdens LK cross 
behaalden Emma Aarts en Iris van de Heuvel een prachtige 1e plaats terwijl Falco Aarts een 
zilveren medaille behaalde. Diverse andere pupillen behaalde mooie resultaten tijdens dit 
LK. 

Tunde Leidsman behaalde tijdens NK indoor voor masters(40+) een gouden medaille. 
Tijdens het EK indoor te POlen behaalde Tunde een hele mooie 3e plaats. Recentelijk tijden 
indoor 2016 behaalde Tunde weer goud op 60mtr en tijdens EK in Italie een 3e plaats. 

Tijdens NK indoor voor CD-junioren behaalde Jaybre Wau diverse medailles: kogelstoten en 
sprint een 2e plaats in hele mooie afstanden en met snelle tijden. Bij verspringen een mooie 
5e plaats.  

 

Wederom een jaar waarin de atleten van Atletiek Maastricht van zich hebben doen spreken. 

Rick Paffen  
Ben Callemeijn 
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5. UROS 

Zoals gebruikelijk is ook in 2015 het volledige Uros bestuur weer gewisseld tijdens de ALV 

op 5 oktober 2015. De bestuursstructuur is als volgt. 

Het 

nieuwe bestuur heeft de taken van het oude bestuur 

overgenomen en voortgezet en een nieuw beleidsplan 

opgesteld voor het nieuwe bestuursjaar.  

 

Samenwerking 

Om de samenwerking tussen Uros en Atletiek Maastricht te verbeteren, is het nieuwe 

bestuur van Uros begin van dit universitair jaar rond de tafel gaan zitten met het bestuur van 

Atletiek Maastricht. Hierbij zijn alle samenwerkingsproblemen van de afgelopen jaren ter 

sprake gekomen en hieruit zijn duidelijke afspraken voortgekomen. Aan deze afspraken is 

door ons en door Atletiek Maastricht hard gewerkt en de samenwerking gaat hierdoor steeds 

beter. We gaan hiermee zeker nog verder en zullen ook zorgen dat onze opvolgers ons 

beleid zullen opvolgen.  

 

Leden 

Op dit moment hebben we ongeveer 82 leden, dit is iets minder ten opzichte van vorig jaar 

(toen waren dit er 95). We denken dat dit onder andere komt doordat de studiefinanciering is 

afgeschaft. Het aantal leden met een wedstrijdlicentie is meer dan vorig jaar, onder andere 

ook omdat een aantal mensen meedoen met de competitie van Atletiek Maastricht. We zijn 

erg blij dat de groep met technische atleten dit jaar een stuk groter is geworden en dat 

hierdoor de technische atletiek weer een stuk meer leeft binnen Uros. 

  

Financiën 

In 2015 is het contract dat in 2014 opgesteld is tussen UM Sports en Atletiek Maastricht 

herzien en opnieuw ondertekend. UM Sports zal jaarlijks een deel van het verschil tussen het 

UROS-lidmaatschap van Atletiek Maastricht en het normale lidmaatschap van Atletiek 

Maastricht vergoeden. Zo werkt UM Sports rechtstreeks samen met Atletiek Maastricht met 

betrekking tot UROS. Ook de afspraken rondom materiaalhuur zijn geïncludeerd in het 

contract. Verder is Uros financieel gezond en heeft Uros genoeg reserves.  

 

Functie Bestuur 2015-2016 

Voorzitter Bohdi Bakker 
Secretaris Maxime Verdijk 
Penningmeester Thom Giesberts 

PR & Sponsoring Kaylee van de Par 
Wedstrijdcommissaris Tess Ackermans 
Vicevoorzitter Lisanne Meijer 
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Trainingen en wedstrijden 

Jos Timans is trainer van de loopgroep. Sinds een tijdje heeft Uros eindelijk ook een vast 

trainersduo voor de technische groep. Op de dinsdagen geeft Mariann Smolski (uit Estland) 

sprinttraining en op de donderdagen geeft Mike van Dongen training.  

 Verder is UROS aanwezig geweest bij flink wat wedstrijden. Dit waren wegwedstrijden, 

crossen en competitiewedstrijden. Ook dit jaar is de Uros Meerkamp Competitie 

weer doorgegaan. Dit zijn laagdrempelige trainingswedstrijden met verschillende onderdelen 

van de baanatletiek in een competitie over meerdere avonden in het (voor)jaar. Het doel is 

om ook de verstokte lopers te verleiden tot het aangaan van een technische uitdaging. 

 

Activiteiten 

Het afgelopen half jaar hebben veel UROS-activiteiten plaatsgevonden: De INKOM waar we 

veel nieuwe leden geworven hebben, het ledenweekend, maandelijks eten in de kantine, 

nieuwjaarsdiner, alumni leden diner, maandelijkse borrels, bier/wijn proeverij, Sinterklaas 

surprise avond etc. Deze activiteiten houden de sfeer binnen de vereniging hoog en zijn altijd 

weer een succes.  

Op 8 april werd de 6e editie van de Uros Teamrace georganiseerd, waarbij lopers in 

groepsverband een 5 km afleggen. Dit jaar waren er 15 teams die meededen, ook 

deelnemers van Atletiek Maastricht en studententeams uit andere universiteitssteden. 

Aansluitend aan dit spektakel werd op zaterdag 9 april de 25e verjaardag van Uros gevierd 

met een hele dag vol (sportieve) activiteiten.  

  

Namens het bestuur van Uros, 

 

Bohdi Bakker - Voorzitter 

  

 

 


