
 
   

Lopende zaken februari 2018 
 
Professionalisering baanatletiek 
 
In de laatste Lopende Zaken is er al even naar verwezen, maar ook tijdens de 
Nieuwjaarsreceptie is stil gestaan bij het plan om meer professionele invulling te geven aan onze 
baanactiviteiten. In deze extra Lopende Zaken willen we een korte toelichting hierop geven en de 
werkgroep voorstellen die zich bezighoudt met de uitvoering van het plan. Atletiek Maastricht 
heeft verschillende sportieve ambities uitgesproken op het gebied van de baanatletiek. 
Voorbeelden hiervan zijn: 
• jaarlijks vijf medailles op nationaal niveau per jaar 
• één Nederlands kampioen senioren 
• elk jaar de finales bereiken met alle pupillen- en junioren competitieteams 
• elk jaar deelname van minimaal één junior aan een grote internationale jeugdwedstrijd 
• promotie van de senioren competitieteams naar de eerste divisie. 

 
Dit zijn behoorlijk ambitieuze doelen en er is inzet van atleten, trainers en anderen van binnen en 
buiten de baanafdeling nodig om die waar te kunnen maken. Denk dan bijvoorbeeld aan een 
goed trainerscorps, een ruim aanbod aan algemene en specialisatietrainingen voor 
gemotiveerde atleten en een goede organisatie rondom de baanafdeling. Dat gaat natuurlijk niet 
vanzelf; er zijn verschillende elementen voor nodig om deze doelen te bereiken. Die staan 
beschreven in het Jeugdbeleidsplan ‘Professionalisering baanatletiek 2017 – 2021’. Dit plan 
bestaat uit verschillende onderdelen met bijbehorende actiepunten die binnen bovengenoemde 
periode worden gerealiseerd. Een werkgroep van drie personen is inmiddels hiermee aan de 
slag gegaan. Deze bestaat uit: Marion Hoefkens, Wilbert Huls en Ellis Visser. De werkgroep zal 
regelmatig op de website verslag doen van haar activiteiten. Nieuwsgierig geworden? Lees dan 
hier het volledige Jeugdbeleidsplan! 
 
OPROEP 
 
Wil je iets betekenen binnen dit Jeugdplan en voor de vereniging? Dat kan! Eén van de eerste 
activiteiten van de werkgroep is het instellen van een Technische Commissie. Deze 
vertegenwoordigt de belangen van alle sportieve stromingen binnen de vereniging op 
trainingstechnisch gebied. De commissie zal bestaan uit een voorzitter, de trainerscoördinatoren 
van de verschillende afdelingen en twee of drie algemene leden. Heb je interesse om de 
Technische Commissie te versterken? We zijn namelijk op zoek naar leden voor deze 
commissie. Wil je meer weten over de taken van Technische commissie of heb je andere 
vragen? Spreek de werkgroepleden aan of mail naar: 
trainerscoordinator-baan@atletiekmaastricht.nl. 
Namens de werkgroep Jeugdbeleidsplan 
Marion Hoefkens 
 



 
Vastelaovendsrun 2018 
 
Zaterdag 3 februari komen de Tempeleers met hun Prins, Zienen Hoege hoeglöstigheid prins 
ROLAM I, direct na de training (ong.11.30 uur)  ons een bezoek brengen, Traditiegetrouw zullen 
dan ook weer een aantal onderscheidingen uitgereikt worden. Het wordt dus zeker heel 
gezellig.   
 
Dinsdag 6 februari 2018 wordt weer de inmiddels befaamde 
VASTELAOVENDSRUN  georganiseerd.  Iedereen van Atletiek Maastricht, snelle of minder 
snelle loper of wandelaar is van harte welkom om mee te gaan met deze ludieke run.  Oók de 
mensen die normaal niet op dinsdag komen, iedereen is van harte welkom.  Zet een gek hoedje 
op, doe een strik in je haren, neem een rammeltje mee of kom gewoon in je renkleren. …. Het 
gaat om de lol en gezelligheid van dit verenigingsgebeuren. 
 
Lees meer... 
 
De AM Outfit kan besteld worden! 
 
Hoe werkt het? 
 
In het sportcafé zal een passet worden neergehangen gedurende de maand februari. Deze set 
bestaat uit jacks dames maat 34 t/m 46; jacks heren maat S t/m XXL en broeken in de maat XS 
t/m XXL. Leden kunnen passen welke maat broek en/of jack het beste zit. Vervolgens kan je bij 
Ron for Run langsgaan om je outfit te bestellen. 
 
Lees meer... 
 
Clubcross AM 2018 
 
Op zaterdag 10 maart 2018 is het weer zover de Clubcross van Atletiek Maastricht !! Noteer 
deze datum alvast in je agenda. Verdere bijzonderheden volgen nog… 
  
           


