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Voorwoord   
 
Beste leden, 
 
Het jaar 2019 is al weer ruim een kwartaal op weg. 
 
Een korte terugblik op 2018 leert dat we kunnen spreken van een jaar waarin zaken verder 
zijn uitgekristalliseerd.  
 
Bestuurlijk hebben we afscheid genomen van Lisbeth Evers die echter wel als trainer en 
sporter actief blijft in de vereniging. In 2019 zal ook John van Havere zijn werkzaamheden 
als penningmeester neerleggen. Momenteel zijn we druk op zoek naar een vervang(st)er. 
 
In 2018 is het jeugdbeleidsplan geïmplementeerd onder de enthousiaste begeleiding van 
Marion Hoefkens, Wilbert Huls en Ellis Visser. Het korps jeugdtrainers is enigszins uitgebreid 
maar er wordt nog druk gezocht naar meer trainers zodat de huidige ledenstop bij de jeugd 
kan worden opgeheven. Inmiddels is er ook een wedstrijdcommissie en een technische 
commissie geformeerd en zijn de voorbereidingen in gang gezet om ook weer 
baanwedstrijden te organiseren. Om dit mogelijk te maken zal dit jaar jurykader worden 
opgeleid. 
 
In 2018 kenden we een flinke aanwas van ons TalententeAM. Op diverse wedstrijden 
werden successen geboekt en stonden de talenten in hun opvallende tenue op het podium. 
Ook aanstormende talenten deden van zich spreken in 2018. 
 
Met de gemeente hebben we een doorbraak bereikt met betrekking tot de visie op het 
sportpark Jekerdal. Vanaf april 2019 zullen wij samen met de Stichting faciliteitengebouw 
Jekerdal en Sportclub Jekerdal het operationeel beheer over het sportpark verkrijgen. Dat 
betekent voor ons dat we de atletiekbaan 7 dagen in de week tot onze beschikking hebben 
en zelf werk kunnen maken van uitbreiding van het trainingsaanbod voor bestaande en 
nieuwe doelgroepen. Hiermee voorkomen we tevens dat de nieuwe tarievennota kleine en 
incidentele gebruikers van de baan onnodig afschrikt door de sterk verhoogde tarieven. 
 
We hebben afgesproken om in de jaren 2018-2020, € 25.000 aan ruimte in te bouwen om te 
investeren in de realisatie van onze beleidsdoelstellingen op het gebied van 
professionalisering, jeugdontwikkeling, veiligheid en kwaliteit en doelgroepenbeleid. 
Momenteel zijn we zover dat we over kunnen gaan tot realisatie van een toestellenparcours 
aan de achterzijde van de baan waar getraind kan worden op behendigheid, kracht en 
souplesse. Hiermee bereiken we een aantal zaken. Uitbreiding van het trainingsaanbod voor 
alle leden en op alle niveaus, toestellen die bijdragen aan blessurepreventie (belastbaarheid) 
en blessureherstel en het aanspreken van nieuwe doelgroepen (denk aan obstacle runners). 
Het budget voor 2018 en een deel van 2019 wordt daarmee gebruikt. We staan als bestuur 
open voor suggesties van de leden met betrekking tot de aanwending van deze middelen. 
 
In 2019 zullen we nader in overleg treden met de gemeente over de nieuwbouw van het 
Bieslandgebouw. We wachten nog even de ontwikkelingen op het sportpark af om te zorgen 
dat de nieuwbouw ook toekomstbestendig zal zijn. 
 

Met opmaak: Nederlands
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Begin van 2018 is onze nieuwe trainingsoutfit beschikbaar gekomen waarop door ons een 
korting van € 20,= per item wordt gegeven. We moeten constateren dat de animo voor de 
trainingsoutfit minder is dan we hadden verwacht.  
 
De wandelafdeling blijft actief en is licht groeiend. Er wordt veel aandacht besteed aan 
opleiding en training waardoor er sprake is van voldoende deskundige begeleiding voor de 
wandelgroepen. De avondvierdaagse, de Jekerdal wandelmarathon en de wandeltocht naar 
Banneux zijn onderhand klassiekers aan het worden. 
 
2019 zal verder in het licht staan van de Vrijheidsestaffette die in september zal worden 
georganiseerd. 28 lopers en evenzovele begeleiders zullen dan het vuur van de vrijheid in 
estafettevorm van Caen naar Mesch, Maastricht en Margraten brengen. We hopen dat vele 
leden de lopers onderweg zullen aanmoedigen met gejuich of door een stukje mee te lopen. 
 
In dit jaarverslag kunnen we meer in detail kennisnemen van de vele hoogtepunten die we 
het afgelopen jaar hebben mogen meemaken. Rest mij te besluiten met een groot woord van 
dank aan al die leden die in meer of mindere mate een inbreng leveren aan het functioneren 
van de vereniging. Het is mooi om te zien dat we als vereniging nog een invulling kunnen 
geven aan de behoefte aan verbinding, saamhorigheid en het gevoel ergens bij te horen.  
 
 
 
 
Danny Zonneveld 
voorzitter 
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INLEIDING 

 
Onderstaand een opsomming van de Atletiek Maastricht (AM) activiteiten in de perioden 
2018 /2019. Op de webpagina en In Lopende Zaken van AM zijn meer bijzonderheden terug 
te vinden inclusief diverse foto’s.  
 
Het is ondoenlijk om een schatting te maken van het aantal uren die vrijwilligers (trainers, 
commissieleden, bestuur et cetera) binnen AM spenderen aan de diverse activiteiten. Ook is 
het moeilijk een schatting te maken over het aantal gelopen of gewandelde kilometers. Feit is 
dat we trots zijn op de vele vrijwilligers die betrokken zijn / waren en tijd besteden aan één of 
meerdere evenementen als organisator, medewerker inschrijfbureau, signaleur.et cetera om 
al dit loopplezier mogelijk te maken. 
 
 
De volgende onderwerpen worden behandeld 
 

• Successen 
• Bestuurszaken 
• Commissies 
• Veilige en Vertrouwde Sportomgeving 
• Privacy wetgeving 
• Trainers  
• Vrijheidsestafette 
• Wedstrijden  
• Maatschappelijke- en sociale activiteiten 
• Stichting Faciliteitengebouw Jekerdal & baanrenovatie. 
• Weersomstandigheden 

 
In voornoemde hoofdstukken wordt door de betreffende coördinatoren nader ingegaan op de 
diverse activiteiten. . 
 
 
Successen 
Diverse (jeugd)leden waren zeer succesvol: 
In het Jaarverslag baanafdeling is een opsomming gegeven van de indrukwekkende 
(nationale) successen en clubrecords. Zie voor dit punt ook jaarverslag baanafdeling 
hoofdstuk 4. 
 
 
Bestuurszaken 
 
AM leden  
 

• Overleden 
Helaas moeten we melden dat onze leden Tonny Poolen, Guido Coenen en  
Hans Gelauff in 2018 overleden zijn. 

• Lintje van de Koning 
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Jef Veugen oud voorzitter AV’34 en AM. Trainer en coördinator Start to Run ( Samen 
leren Hardlopen) 

• VB sporters 
Ook een minder goed bericht is dat door omstandigheden de VB afdeling na vele 
jaren gestopt is. De trainers hebben wij als dank voor hun verdiensten een bloemetje 
aangeboden en een gezamenlijk afsluitende pizza-avond. 

• Bestuurssamenstelling 
Lisbeth Evers is gestopt als bestuurslid en specialiseert zich als trainer. 

• Nieuwe  leden 
We begroeten Patrick Stitzinger (terug op het oude nest) en Roel Wijmenga beiden 
opgenomen in het talententeam. We zullen nog veel van hen horen. 

• Talenteam 
Ook Jorim Scheele, Rick Paffen, Luigi Rondas, Ruben Samson, Birgit Olislagers en 
Didier Frambach zijn opgenomen in het talententeam.  

 
 
Commissies 

• Technische commissie 
We melden de start van de technische commissie met vertegenwoordiging en de 
coördinatoren uit alle geledingen. Hoofdstuk 7 is het Jaarverslag van deze 
commissie,  

• Activiteitencommissie AM 
Organisatie van diverse acties met  Sinterklaas, Kerst. Pasen, Nieuwjaar. Prins 
carnaval, carnavalsloop en een nieuwkomer de zogenoemde ‘muziekquizzz’ met veel 
enthousiaste deelnemers. 

• Werkgroep Veiligheid & Gezondheid & Lezingen 
Durf te variëren: Een interessante lezing werd verzorgd door Louis Delahaije. 
Wat kan een sportpedicure voor een loper betekenen? Inge Janssen overtuigde om 
aandacht te besteden aan de voeten.  
De chiropracticus Maarten Tielen gaf een lezing over de meest voorkomend 
sportblessures.  
Presentatie van Bas van Hooren 
"Talent herkenning en de risico's van vroege specialisatie".  Ook landelijk bij de 
Atletiek Unie heeft Bas deze interessante en leerzame lezing gegeven.  
 
 

• Atletiek & Running 
AM is vertegenwoordigd in dit project gesponsord door de provincie Limburg met als 
doel de atletieksport, ook in de breedte op een hoger niveau te krijgen. 

 
 
Veilige en Vertrouwde Sportomgeving  
In overleg met het bestuur, onze vertrouwenspersonen werkgroep Veiligheid & Gezondheid 
wordt de huidige procedure over VOG, vertrouwenspersonen nader geëvalueerd. Een 
beleidsplan wordt opgesteld overeenkomstig het advies van de NOCNSF en de AU.  
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Aanleiding is en ernstig incident bij een landelijke atletiekverenging over grensoverschrijdend 
gedrag door een trainer. 
 
 

Privacywetgeving 
In een extra ALV werd een toelichting gegeven hoe we hiermee binnen AM omgaan. De 
procedure staat vermeld op de AM webpagina. 
 
 

Trainers 
• Assistent looptrainer 2 

We begroeten 6 enthousiaste AM’ers die onder begeleiding van Stan Lommeren het 
certificaat assistent looptrainer 2 hebben behaald! Jan Lemmens, Richard Weijzen, 
Karin van Havere, Molly Willems, Jo Gulikers en Lisbeth Evers 

• Triainer niveau 3 
Carla Arts en Noel Jaminon slaagden ook voor de recreantentrainer niveau 3.  

• Sportief Wandelen niveau 2 
Vier Trainers Sportief wandelen niveau 2 slaagden. Het waren Joan-Ditte Steffers, 
Mariek Pernot, Nina Nijs en Oswald Müller 

• Baantrainerscertificaat 
Elf jeugdige baanatleten behaalden een trainerscertificaat. 

• Clinics  
Kogelstoten, hordelopen, afstandsmeten, Dynabands, AED is aangevuld met 
EHSBO. 

 
Vrijheidsestafette 2019 
De deelnemers van de Vrijheidsestafette (atleten en begeleiders) zijn inmiddels bekend en 
worden nader geïnformeerd wat te gebeuren staat van 6 september tot en met 14 
september.  
 
 
Wedstrijden 

• Hardloop- wandelwedstrijden (mede)georganiseerd door AM 
De Vastelaovondsrun, Clubcross, Treechloop, de UNICEF loop, ENCI Bergloop, de 
Maasvalleiloop (geteisterd door noodweer), Vise marathon, Meerssen marathon en 
de IRON Man werden mede georganiseerd door vrijwilligers van AM.  

• De wandelaars ‘staan ook niet stil’ de avond vier daagse (A4D) werd weer 
georganiseerd met veel deelnemers, de wandelmarathon, zondagwandelingen en de 
Bannuex wandeling. 

• Busreizen 
Wedstrijden met door AM gesponsorde busreizen zoals Hoegaarden, Parijs en Aken. 
Hieraan werd ook een mooie wandeling gekoppeld. 
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Maatschappelijke- en sociale evenementen 
• Aan de L1 Voedselbankactie werd weer goed gesponsord. Ongeveer 10 dozen met 

producten (ook flesjes bier) werden afgeleverd bij L1. 
• Sportkleding werd aan jeugd van asielzoekers en statushouders geschonken. 
• Met vele vrijwilligers hebben we weer hulpgeboden aan het welslagen van de Zweid 

veur Leid loop. 
 
 
Stichting Facaliteitengebouw Jekerdal en Baan renovatie 

• Sportkantine & beheer 
Een pilot is gestart om van onze sportkantine een gezonde kantine te maken en het 
sportpark is een ‘rookvrij’ gebied.  
Met de gemeente loopt een gesprek om het beheer door de  stichting over te nemen.  

• Baanrenovatie  
De baanrenovatie is bijna afgerond maar we zijn niet tevreden over  de 
waterhuishouding. De gemeente Maastricht afdeling Sport probeert afdoende 
maatregelen te nemen om over enige tijd van het probleem verlost te worden. 

 
 

Weersomstandigheden 
De weersomstandigheden waren ook weer afgelopen jaar enkele keren spelbreker met 
afgelastingen van enkele trainingen. Op de webpagina maken we gebruik van de (carnavals) 
kleuren rood, geel en groen om te waarschuwen voor bijzondere weerssituaties. 
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1. Jaarverslag Technische commissie 2018 
 
Samenstelling Technische commissie  
 
Marion Hoefkens  
Noël Jaminon 
Hugo Wilhelmus 
Rineke Vasse 
Wilbert Huls 
Ange Timmers 
Arno Bonfrere 
 
Doelstelling TC: 
De TC houdt zich bezig met sporttechnisch beleid en heeft vooral taken op het gebied van trainingen, 
trainers en trainingsfaciliteiten voor leden. Denk hierbij onder andere aan het op peil houden van het 
trainerscorps, het (doen) verzorgen van cursussen en clinics, de kwaliteit van de trainingen 
waarborgen en het bewaken van de trainingsorganisatie.   
 
Samenvatting belangrijkste punten 2018 

o Start Technische commissie op 21 februari 2018 
o Trainerscorps 

- In 2018 is actief trainers geworven voor zowel de recreanten- als de baanafdeling. 
Door middel van vermeldingen op onze communicatiekanalen, actieve werving (oud-
)atleten en advertenties. Dit heeft helaas nog niet geleid tot een voltallig 
trainerscorps bij beide afdelingen. Einde 2018 hebben zes Assistent looptrainers 2 
hun niveau 2 cursus afgerond; zij zijn inmiddels ingezet als assistent-trainer. Bij de 
baanafdeling heeft het trainerstekort geleid tot een voorlopige ledenstop voor de 
pupillen A en de junioren D en C. Bij de recreantenafdeling heeft het trainerstekort 
geleid tot te grote trainingsgroepen. 
Het trainerscorps bij de wandelafdeling is op volledige sterkte. 

- Trainerskleding: voor de trainers van de baanafdeling is een nieuwe set kleding 
geregeld. 

o Opleidingen/clinics/bijscholingen 
- In 2018 zijn de volgende bijscholingen en clinics gegeven:  

§ Assistent Baanatletiektrainer 2: elf deelnemers (voornamelijk bestaande 
trainers). 

§ Assistent Looptrainer 2: zes deelnemers. 
§ Looptrainers 3: twee deelnemers. Eén deelnemer is tevens geslaagd voor 

Wandelsportinstructeur 3. 
§ Wandeltrainer 2: vier deelnemers. 
§ Trainer Sportief wandelen niveau 2: vier deelnemers. 
§ Clinic kogelstoten en hordelopen: georganiseerd door NKS. 
§ Clinic afstandmeten.nl en clinic Dynabands 
§ Clinic AED is aangevuld met EHSBO. 

- Er is een start gemaakt met de ontwikkeling van de cursus Loopbegeleider 1 analoog 
aan Wandelbegeleider 1 waarbij de loopbegeleider de trainer assisteert bij 
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bijvoorbeeld grote groepen lopers. De loopbegeleider heeft daarbij geen taak maar 
een verantwoordelijkheid. 

- Cursusverklaringen zijn opgesteld die voorafgaand aan een niveau 2 of niveau 3-
cursus (of hoger) worden voorgelegd aan de cursist en waarin afspraken over o.a. 
vergoedingen worden vastgelegd. 

o Trainingen en trainingsaanbod 
- Baanafdeling: 

§ Een herstart van de groep VB-sporters is niet mogelijk gebleken vanwege 
vervoersproblemen van de atleten. 

§ Er is een extra trainingsgroep voor pupillen A en junioren D. 
§ Er is een begin gemaakt met het opstellen van omgangsregels voor 

(jeugd)atleten. 
- Recreantenafdeling: 

§ De organisatie van Samen-leren-hardlopen is overgenomen door Frans 
Mouthaan. 

- Wandelafdeling: 
§ Wandelfit voorjaar 2018 is niet doorgegaan door een gebrek aan trainers. 

o Wedstrijden 
- Vanaf 1-11-2018 zijn de pupillen A en de junioren D en C verplicht om aan bepaalde 

wedstrijden mee te doen. Dat zijn de eigen wedstrijden, de Athletic Champs, de 
competitiewedstrijden van de Atletiekunie en de Limburgse Kampioenschappen. 

- Twee ouders van jeugdatleten willen twee proefwedstrijden voor pupillen en 
junioren D/C te organiseren. Een eventuele opstart van een Wedstrijdorganisatie 
commissie wordt actief ondersteund door de werkgroep Jeugdplan. 

o Diverse punten 
- De materialencommissie is uitgebreid met Loek Wishaupt. 
- Het team sportmasseurs op de zaterdagmorgen is uitgebreid met fysiotherapeut 

Yorrick Jansen. 
- Ook in 2018 is weer een trainersuitje georganiseerd met de drie afdelingen. 
- De technische commissie heeft het bestuur geadviseerd de Toolkit van het NOC/NSF 

‘Beleid voeren tegen seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag’, als 
leidraad te nemen om het beleid van Atletiek Maastricht dienaangaande tegen het 
licht te houden. 

 
2. Jaarverslag wandelafdeling april 2018 t/m maart 2019 

 
** Algemeen 

- In het voorjaar van 2018 hebben verschillende leden deelgenomen aan de cursus Sportief 
wandelen 2 waarvoor vier mensen zijn geslaagd. Carla Arts is geslaagd voor de opleidingen 
hardlooptrainer niveau 3 en allround wandelsportinstructeur niveau 3.  

- De wandeltrainersdag is in 2018 afgelast in verband met de ontwikkeling en landelijke 
opstart van het programma FitStap door de KWBN.  

- Er is geen WandelFit programma gegeven, omdat het lastig te combineren was met de 
reguliere trainingen en de begeleiding van de opleidingen. Bovendien is de doorstroming 
naar de reguliere groepen de afgelopen jaren slechter geworden; deelnemers aan 
WandelFit lijken de laatste jaren meer "evenementlopers" dan "verenigingsmensen" te zijn. 

Evenementen 
-      Diverse kleinschaligere clubwandelingen 
- De Avondvierdaagse in mei 
- De Jekerdalwandelmarathon in oktober  
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3. Jaarverslag recreantenafdeling april 2018 t/m maart 2019 

 
** Algemeen: 
Samen met de Werkgroep Veiligheid & Gezondheid zijn ook in 2018 in het kader van het AM blessure 
preventieprogramma weer een aantal interessante workshops en lezingen georganiseerd. Ook is het 
trainersuitje met alle trainers van de vereniging georganiseerd om de onderlinge band tussen de 
trainers en afdelingen te versterken en tevens als blijk van waardering voor hun inzet en 
betrokkenheid. Ook zijn met een behoorlijk aantal lopers verschillende wedstrijden bezocht. 
 
Wedstrijden 

- Treechloop 
- Encibergloop 
- Zevenheuvelloop 
- Maastrichts Mooiste 
- Visé  

 
Gezamenlijk vervoer en deelname naar: 

- Aachener Winterlauf (ook wandelaars) 
- Holle Wegen Jogging in Hoegaarden 

 
4. Jaarverslag baanafdeling april 2018 t/m maart 2019 

 
** Algemeen 
Ondanks actieve werving is er in verschillende groepen een tekort aan trainers. Dat geldt voor de 
groepen: pupillen A, junioren D en junioren C. Voor de junioren B is er geen algemene trainer. Zes 
trainers hebben vanwege uiteenlopende redenen afscheid genomen. Drie trainers zijn in deze 
periode gestart. In de verslagperiode is ook een begin gemaakt met het opleiden en bijscholen van 
trainers door het aanbieden van de cursus Assistent Baantrainer 2 en twee clinics: kogelstoten en 
hordelopen. Voor de pupillen A en de junioren D die graag lopen, is een extra trainingsmogelijkheid 
gecreëerd op de zaterdagmorgen. 
 
Baanwedstrijden outdoor 
* Athletic Champs 

- A-pupillen als team de 2e plek  
- BC-Pupillen als team de 1e plek 

 
* Competities Atletiekunie 

- Senioren dames zijn 44e geworden van de 71 deelnemende teams 
- Senioren heren zijn 29e geworden van de 78 deelnemende teams 
- Team 1 Meisjes Junioren D zijn 42e geworden van de 218 deelnemende teams 
- Team 2 Meisjes Junioren D zijn 103e geworden van de 218 deelnemende teams 
- Team Jongens Junioren D zijn 82e geworden van de 217 deelnemende teams 
- Team 1 Meisjes Junioren C zijn 42e geworden van de 189 deelnemende teams  
- Team 2 Meisjes Junioren C zijn 146e geworden van de 189 deelnemende teams 
- Team Jongens Junioren C zijn 119e geworden van de 169 deelnemende teams 
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- Zowel de junioren B als de junioren A hebben deelgenomen aan de seniorencompetitie. 
 
* NK Junioren 2018 

- Birgit Olislagers; 4e plek 100m + PR 12.40sec  
- Jaybre Wau (junior B); 6e plek discuswerpen, 13e plek kogelstoten 

 
* NK Senioren 2018 

- Bas van Hooren; 5e plek 5.000m 
- Ruben Sansom; 11e plek 5.000m 
- Luigi Rondas; 16e plek 400m horden 

 
* NK Studenten 2018 

- Ruben Sansom; 1e plek 5.000m  
- Eartha Weber: 2e plek 1.500m en 3.000m 
- Christel van Rooij; 3e plek 200m 
- Ruben Sansom, Jamie Ebbiss, Stijn Engelen en Philipp Starck; 3e plek Zweedse estafette 

 
* Zuid Nederlandse kampioenschappen 2018 

- Birgit Olislagers; 1e plek 100m  
- Rick Paffen; 1e plek 800m 
- Luigi Rondas; 2e plek 400m horden 
- Renee Moers; 3e plek 200m 

 
* Limburgse kampioenschappen (junioren C/D) 

- Jaybre Wau; 1e plek 80m horden 13.06sec 
- Jaybre Wau: 2e plek discuswerpen 35.22m 
- Jaybre Wau: 1e plek kogelstoten 13.43m 
- Robin Hartmans; 2e plek 1.000m 3.13.80min 
- Robin Hartmans; 3e plek 80m 11.07sec 
- Falco Aarts; 3e plek 800m 
- Meisjes D – estafetteteam 4 x 60m 2e plek 35.22sec 
- Meisjes C – estafetteteam 4 x 80m 3e plek 44.81sec. 

 
* Nationale C-spelen 2018 

- Jaybre Wau: 2e plek kogelstoten 12.95m en 3e plek discuswerpen 35.16m 
 
* NK Triatlon Senioren (Olympic Distance) 

- Jardy van den Heuvel; 3e plek 
 
* NK ½ Marathon 

- Ricardo Floris; 10e plek in 1.08.39 
 
Baanwedstrijden indoor 
* Try out games 2018 

- Jasper van Rooy; PR 400m indoor 52.09 
 
VS Indoor Gent 2019 

- Jaybre Wau; 4e plek 60m horden 9.26sec + Clubrecord 
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Nationale CD Indoor 2019 

- Jaybre Wau; 1e plek kogelstoten 13.13m 
- Falco Aarts; 1e plek 1.500m 4.29.35 + clubrecord 
- Robin Hartmans; 5e plek 800m 2.21.66min 
- Emma Aarts; 4e plek 1.000m 3.26.35min + clubrecord 
- Jules Trommelen; 6e plek 1.000m 3.20,76min 

 
NK Masters Indoor 2019 

- Tunde Leidsman 1e plek 60m M40 
 
NK Junioren indoor 2019 
       -      Birgit Olislagers; 4e plek 60m 

- Jaybre Wau; 3e plek kogelstoten 14.08m en clubrecord 
 
NK Senioren indoor 2019 

- Birgit Olislagers (Junior B); halve finalist 60m + PR 7.82 
 
NSK Indoor 2019 

- Eartha Weber; 2e plek 3.000m 
- Jasper van Rooy; 9e plaats 400m + evenaring PR 60m 7.47 

 
Internationale baan/wegwedstrijden 

- La Chouffe trail over 50km: Jorim Scheele 2e plek. 
- De Koning van Spanje trail over 44km: Jorim Scheele 3e plek. 
- Internationale 15km Porto: Ricardo Floris 5e plek in 48.20min. 
- ½ Marathon Egmond: Ricardo Floris 8e plek in 1.08.32 (pr) 
- Marathon Sneek: Ricardo Floris 1e plek 

 
Crossen 

- Siep Trommelen wint in Mol de grote internationale cross wedstrijd. 
 
Limbra Cross Circuit 

- Een grote deelname van pupillen aan deze cyclus van wedstrijden 
 
LK Cross 2018 

- Falco Aarts 1e plek junioren C 
- Ricardo Floris 1e plek senioren 
- Mechtild Dackus-Panhuyzen 3e plek senioren 

 
NK Cross 2019 
Korte cross: 

- Falco Aarts 2e plek Junioren C 
- Emma Aarts 19e bij Meisjes D 
- Rick Paffen 32e		

Lange Cross: 
- Ricardo Floris 11e plek 
- Ruben Sanson 13e 
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- Bob van Kasteren 21e 
- Maarten Zeegers 48e	

 
Klassementen 

- Jorim Scheele werd winnaar van de Bearsport klassement en van de Polar Bear trail 
 
Speciale prijzen en sportprijzen 

- Didiez Frambach werd uitgeroepen tot sportman van de gemeente Eijsden-Margraten 2018. 
 
Verbeterde Clubrecords 
Senioren Outdoor    
200m Horden Luigi Rondas 27.98 Utrecht 8-9-2018 
800m Rick Paffen 1.56.30 Eindhoven 15-7-2018 
1500m Bas Van Hooren 3.51.80 Oordegem 2-6-2018 
5000m Bas Van Hooren 14.20.88 Heusden 21-7-2018 
 
Senioren Indoor 
4 x 400m - Jasper van Rooij, Luigi Rondas, Rick Paffen, Stijn Jorissen – 3.36.44 – Apeldoorn  2-3-2019 
 
Junioren C Outdoor    
800m Falco Aarts 2.11.38 Venray 9-9-2018 
1000m Falco Aarts 2.56,27 Roermond 6-7-2018 
1500m Falco Aarts 4.37,48 Amsterdam 25-8-2018 
1500m Steeple Falco Aarts 5.34,243 Barendrecht 24-9-2018 
 
Junioren C Indoor  
60m horden Jaybre Wau 9.26 Gent 12-1-2019 
Kogelstoten Jaybre Wau 14.08m Apeldoorn 9-2-2019 
1500m Falco Aarts 4.29.35 Apeldoorn 20-1-2019 
 
Junioren D Indoor 
600 Boaz van Lieshout 2.05.68 Apeldoorn 19-1-2019 
1000m Emma Aarts 3.26.35 Apeldoorn 19-1-2019 
 
Pupillen A 
1000m Emma Aarts 3.30.38 Heusden 21-7-2018 
Polsstokverspringen Myrthe de Koning 4.35m Landgraaf 24-6-2018 
600m Jules Trommelen 1.51.79 Utrecht 24-6-2018 
1000m Jules Trommelen 3.17.17 Tessenderloo 4-7-2018 
 
Pupillen B 
600m Siep Trommelen 1.57.90 Tessenderloo 7-9-2018 
 
 

 



14 
 

5. Jaarverslag 2018: “ Samen-leren-hardlopen” 
 

• Maart/mei voorjaarseditie 2018: Totaal aantal  deelnemers:43 (25 “nieuw” en 18 AM-ers). 
Per 1 juni 2018  zijn  12  lopers  lid geworden van AM en verder gegaan met het programma.  
Deze stroomden per 1 augustus  door naar een bestaande  of nieuw gevormde reguliere 
trainingsgroep.  (o.l.v. Frans Mouthaan).  Er waren deze periode 2 loopgroepen actief onder 
leiding van Hans  Wemmers en Jef Veugen. 

• September/november najaarseditie 2018:  Totaal aantal  deelnemers: 45 (28 “nieuw” en 17 
AM-ers). 
Per 1 december zijn  11  lopers  lid geworden van AM en verder gegaan in het programma. 
De lopers stromen in februari 2019  door naar een bestaande of nieuw gevormde reguliere 
trainingsgroep (o.l.v. trainers Molly Willems en Jo Gulikers).  Er waren  in deze periode 2 
trainingsgroepen actief , onder leiding van Guillaume Heemels (tijdelijk), Hugo Wilhelmus en 
Jef Veugen. 

• “Herintredende”  AM-leden:  Zowel in het voor- als in het najaar stroomt  gedurende het 
programma en het meteen aansluitende vervolgprogramma   een aantal van 15 à 20 leden 
van AM in als “zij-instromer”. Zij gebruiken het programma als herstart na een langere 
periode van niet- actief zijn. 

• Capaciteitsprobleem: Omdat er zowel voor “Samen-leren-hardlopen” als voor  de 
doorstroommogelijkheden  in de reguliere groepen te weinig trainers beschikbaar zijn, is  er 
een maximum aantal inschrijvingen voor “nieuwe” mensen. Vóór de sluitingsdatum voor de 
voorjaars- én de najaarseditie was dit aantal al bereikt  en moest de inschrijving voortijdig 
gesloten worden! 

• Instroom als lid van AM: Van degenen die na 12 weken nog meedoen aan het programma 
wordt ongeveer 80 % lid van AM. ! Van de aanvankelijk gestarte mensen  worden er 
gemiddeld  tussen 40%  en 50%  uiteindelijk lid van AM. Degenen die tussentijds stoppen, 
doen dit meestal vanwege blessure- en motivatieproblemen. 

• Kortlopend lidmaatschap Atletiekunie: van 1-4 tot 1-7 en van 1-9 tot 1-12 is er voor de 
deelnemers een zg. Kortlopend Lidmaatschap van de Atletiekunie afgesloten, betaald vanuit 
het inschrijfgeld. 

• Loopevenement: Elke editie  bestaat de mogelijkheid voor de lopers om aan een 
loopevenement mee te doen: voor de voorjaarseditie  “Maastrichts Mooiste”, voor  de 
najaarseditie “Zweitveurleid” . 

Jaarplanning 2019: “Samen-leren-hardlopen” 

Jef Veugen zal stoppen als coördinator/trainer. Zijn taken worden overgenomen door Frans 
Mouthaan. 

• Opzet: De opzet van het programma wordt in 2018 gehandhaafd: 12 weken, 2 trainingen per 
week, Kortlopend Lidmaatschap Atletiekunie, aansluitend een vervolgprogramma “Op weg 
naar een uur”.   

• Inschrijfmaximum: Er worden weer 2 groepen gevormd en een inschrijfmaximum van 35 à 
40.  Inclusief herintredende AM-leden wordt  uitgegaan van totaal maximaal  50 lopers. 
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• “Herintreders”: Er wordt opnieuw gelegenheid gegeven aan elke AM om vanaf de start of 
tussentijds aan het programma deel te gaan nemen. 

• Financiën: Het inschrijfgeld van 25 euro is voldoende om de totale uitgaven voor “Samen-
leren-hardlopen” te financieren. 

• Trainers; Frans Mouthaan en Hugo Wilhelmus. 

Jef Veugen, (ex)coördinator “Samen-leren-hardlopen” 

 

6. Jaarplan Technische commissie 2019 
1. Trainerscorps 

Structureel aandacht voor werving en behoud van trainers.  
a. Werving: landelijk zijn er de laatste jaren problemen geconstateerd bij de werving 

van voldoende trainers voor sportverenigingen. Zo ook bij Atletiek Maastricht: door 
het verloop van trainers en de toename aan leden, is continue werving en opleiding 
noodzakelijk. De TC onderzoekt of het werven van trainers op een andere manier kan 
worden ingevuld. 

b. Behoud en ontwikkeling 
Beginnende trainers zullen in het begin van hun loopbaan actief worden begeleid en 
gecoacht door de vereniging. De trainerscoördinator zal hierover afspraken maken. 
Maar ook voor ervaren trainers is het noodzakelijk om bij te blijven in hun vak. 
Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van de cursussen en clinics uit het jaarlijks 
opleidingsprogramma. Ook zal er een begin wordt gemaakt met periodieke 
evaluatiegesprekken met de trainers; de eerste keer zal dat zijn als de 
vrijwilligersovereenkomst wordt besproken. 

2. Opleidingen/clinics/bijscholingen 
a. Er wordt voor de drie afdelingen een aanbod van cursussen en clinics opgesteld die 

voor de trainers van de drie afdelingen beschikbaar zijn. Workshops en lezingen die 
betrekking hebben op blessurepreventie zullen in samenwerking met de Werkgroep 
Veiligheid & Gezondheid worden georganiseerd.  
- Jaarlijkse cursus AED/reanimatie voor alle trainers. 
- Themadagen van de Atletiekunie: Dag van de Atletiek en Looptrainersdag. 
- Themadag van de KWBN: Wandeltrainersdag. 

b. Recreantenafdeling: verdere ontwikkeling en uitrol van de cursus Loopbegeleider 1. 
De loopbegeleider assisteert de trainer; heeft daarbij geen taak maar een 
verantwoordelijkheid. 

c. Wandelafdeling: Trainers niveau 3 gaan eventueel opleiding FitStap-coach volgen 
(niveau 3 is een voorwaarde).  

3. Trainingen en trainingsaanbod 
a. Baanafdeling:  

- het opstellen van een technisch opleidingsplan: er wordt gewerkt met doorlopende 
leerlijnen. Iedere atleet die doorstroomt naar een volgende leeftijdscategorie heeft 
dezelfde vaardigheden per atletiekdiscipline.  
- Het ontwikkelen van een trainingsgroep voor lichamelijk beperkte sporters met 
behulp van de ‘Racerunner’. 

b. Recreantenafdeling: 
 - Het invoeren van een trainers- en niveau indeling: het verkleinen van het 
niveauverschil per groep waardoor er meer aandacht is voor de individuele loper. 
Ook komt er meer duidelijkheid welke groep op welk niveau traint. 
- Het opstellen en uitvoeren van een trainingsprotocol per groep.  
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- Het invoeren van een periodieke testloop voor recreantenlopers die daardoor 
kunnen testen wat hun trainingsniveau is. 

c. Wandelafdeling: 
- Proef FitStap: het nieuwe beweegprogramma van de KWBN. Bewegen, voeding en 
mental coaching zijn de onderdelen. 

4. Wedstrijden/wandeltochten 
a. Baanafdeling: het ondersteunen van de ouders bij het organiseren van eigen 

wedstrijden en de invoering van een Wedstrijdorganisatie commissie (WOC). 
b. Recreantenafdeling: 

- De Treechloop: naast de reguliere afstand (11,3km) wordt een korte loop (7km) en 
een Jeugdloop (2km) in het programma opgenomen. 
- De Encibergloop: het programma wordt uitgebreid met een wandeling. 

c. Wandelafdeling:  
- De Avondvierdaagse  
- Er wordt een proef gestart met een tweedaagse begeleide Jekerdaltrektocht voor 
leden en aanhang.  
- Het aantal clubwandelingen wordt uitgebreid tot (bijna) een maandelijkse 
wandeling. 

d. In 2019 is het masseursteam uitgebreid met een fysiotherapeut zodat het team nu 
uit vier personen bestaat. 

5. Diverse punten 
a. Nieuwe trainerskleding voor de trainers van de wandel- en recreantenafdeling 
b. Nieuwe kleding voor de trainers van Samen-leren-hardlopen. 
c. Het trainersuitje voor de trainers van de drie afdelingen wordt weer georganiseerd 

 
 

7 Jaarverslag Uros april 2018-2019  
De samenwerking tussen Uros en Atletiek Maastricht begon vanuit sportief oogpunt voortvarend in 
april 2018. De competitie waarin AM meedeed werd namelijk met veel atleten van Uros 
ondersteund. Ook de teamrace 2018, gehouden op 13 april heeft de samenwerking zich uitbetaald 
met meerdere deelnemende teams vanuit AM. Hopelijk kan dat dit jaar, op 12 april wederom 
worden gerealiseerd.  
 
Met het huidige aantal van 87 leden hebben wij sinds januari ook een bijdrage kunnen leveren wat 
betreft trainers. Een nieuwe enthousiast Uros-lid met ruime atletiekervaring heeft ervoor gekozen 
om de trainingen van een jeugdgroep van AM op zich te nemen. Hopelijk zet dit in de toekomst meer 
leden van ons aan om het trainerstekort van AM aan te pakken.  
Nog meer sportieve successen werden geboekt op diverse Nederlandse studenten 
kampioenschappen (gouden medailles voor Eveline, Ruben, Bob en Eartha). Ook bij NK-cross waar 
AM als team een zilveren medaille behaald had Uros met twee lopers een groot aandeel.  
Ook dichter bij huis was Uros present. Met podiumplaatsen bij de Treechloop en Enci-Bergloop laten 
we zien dat we ook competitief zijn ingesteld bij evenementen van de eigen vereniging.  
 
Tot slot werd in maart ’19 de drukbezochte clubcross van AM actief ondersteund vanuit Uros met 
meerdere vrijwilligers.  
 
Hopelijk kan deze lijn van samenwerking worden voortgezet en zal dit ongetwijfeld tot nieuwe 
(sportieve) successen leiden.  
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