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Voorwoord   
 
Beste leden, 
 
Het jaar is weer voorbij en 2018 is al weer ruimschoots begonnen. 
 
Het jaar 2017 is relatief rustig verlopen. Bestuurlijk was er geen sprake van grote 
veranderingen. Torben Mulder en Joep Pierik hebben hun bestuursfuncties neergelegd maar 
blijven actief betrokken bij het wel en wee van de vereniging. 
 
2017 heeft in het teken gestaan van het verder uitwerken van het jeugdbeleidsplan. Marion 
Hoefkens, Wilbert Huls en Ellis Visser hebben de handschoen opgepakt om de jeugdatletiek 
een nieuwe impuls te geven door te komen met een alomvattend plan waarbij er meer lijn en 
structuur wordt aangebracht in de wijze waarop we de jeugd kennis laten maken met de 
atletiekbeoefening. Sportief presteren en plezier moeten daarbij hand in hand gaan. 
Doorlopende leerlijnen zorgen voor een herkenbare structuur en er wordt ruimte gecreëerd 
om je eigen talent te ontdekken en te ontwikkelen. 
 
De ervaringen met de gemeente waren over het afgelopen jaar wisselend. Met betrekking tot 
de baan was er veel lof voor de proactieve opstelling van de gemeente bij de uitwerking van 
de plannen. Helaas werd de opdracht wat laat gegund waardoor we de opknapbeurt in twee 
fasen moeten uitvoeren maar als de weergoden een beetje meezitten hebben we vanaf het 
tweede halfjaar 2018 een faciliteit die er weer jaren tegenaan kan. Als bestuur gaan we nog 
kijken om een aantal fitness toestellen te plaatsen op het terrein aan de achterzijde van de 
baan. 
 
Andere zaken die er speelden zijn de nieuwe Tarievennota voor sportaccommodaties die de 
gemeente heeft aangenomen. Een regeling die tot doel heeft om de tarieven voor het 
gebruik van accommodaties te harmoniseren. Op zich een begrijpelijk streven zij het dat de 
uitwerking hiervan hier en daar ongewenste bijwerkingen heeft voor met name de kleine 
gebruikers. We gaan hierover nog verder in gesprek met de gemeente. 
 
Verder is in 2017 goedkeuring gegeven door de gemeenteraad om in de begroting van 2018 
een fors bedrag op te nemen voor de nieuwbouw van het Bieslandgebouw. We zijn samen 
met de Stichting en SC Jekerdal in overleg om te bewerkstelligen dat wij de bouw in eigen 
beheer mogen uitvoeren waardoor we verwachten meer functionaliteit en een 
energiezuiniger gebouw te kunnen realiseren voor het gereserveerde budget. Het is mooi dat 
we met de Stichting en SC Jekerdal hierin samen optrekken. Frustrerend is te constateren 
dat we daarbij aanlopen tegen de nodige onwil bij de gemeente. 
 
De Talenten kenden een bescheiden jaar waarin blessures een rol speelden. Er werd 
afscheid genomen van Jos Timans als talent. Aan het einde van het jaar konden we Rick 
Paffen en Jorim Scheele als talent verwelkomen en het lijkt erop dat iedereen weer 
blessurevrij en fris aan het nieuwe seizoen is begonnen. We verwachten daarom dit jaar 
weer de nodige successen te kunnen vieren. 
 
Onze clubkleuren waren weer op velerlei plaatsen vertegenwoordigd door de deelname van 
AM atleten aan diverse loopevenementen in binnen- en buitenland. De Aachener Winterlauf 
kende dit jaar een recordaantal deelnemers. Begin van dit jaar is onze nieuwe trainingsoutfit 
beschikbaar gekomen waardoor we komend jaar nog beter gekleed voor de dag kunnen 
komen. Broek en Jack kunnen afzonderlijk worden aangeschaft door leden en op elk item 
wordt door de vereniging een bijdrage gegeven van € 20,= waardoor de broek voor € 30,= en 
het jack voor € 40,= in jouw bezit kan komen. 
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De wandelafdeling blijft onverminderd actief. Er wordt veel aandacht besteed aan opleiding 
en training waardoor er sprake is van voldoende deskundige begeleiding voor de 
wandelgroepen. De avondvierdaagse was wederom een groot succes. De Jekerdal 
Wandelmarathon was wederom zeer goed georganiseerd. We hopen dit jaar meer 
deelnemers te kunnen interesseren voor deze mooie wandeltocht. Op het jaareinde was AM 
weer goed vertegenwoordigd bij de wandeltocht naar Banneux. 
 
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 

 
Onderstaande is een beschrijving van bijzonderheden en activiteiten die plaatsvonden  
ingedeeld in de volgende onderwerpen:: 
 

• Successen 
• Staffuncties & Bestuurszaken 
• Professionalisering baanatletiek 
• Trainingspakken 
• Wedstrijden (hardloop-wandel-baan-indoorwedstrijden 
• Externe wedstrijden & deskundige inbreng AM 
• Maatschappelijke- en Sociale activiteiten 
• Carnaval 2018 
• Stichting Faciliteitengebouw Jekerdal & baanrenovatie. 

 
In lopende Zaken is al van een aantal van deze activiteiten melding gemaakt. In deze tekst 
zijn zo veel als mogelijk foto’s, kopieën van flyers opgenomen met een korte tekst.  
 
In de volgende hoofdstukken wordt door de betreffende coördinatoren nader ingegaan op de 
diverse activiteiten. . 
 
Een nieuwe activiteit in de wintermaanden zijn de wekelijkse zaaltrainingen die ook in het 
verleden plaatsvonden. Deze trainingen dragen bij in het voorkomen van blessures 
 
Met trots kunnen we melden dat er vele vrijwilligers betrokken aan één of meerdere 
evenementen als organisator, medewerker inschrijfbureau, signaleur.et cetera het mogelijk 
maakten  aakt!! 
 
 
SUCCESSEN  
 

• Indoor- hardloop- en crosswedstrijden 
In het verslag van de baanafdeling worden de namen genoemd van onze 
baanatleten, Zo te zien mogen we blij zijn met alweer een sportief zeer succesvol 
jaar voor Atletiek Maastricht! Mede dankzij onze trainers! 
 
 

STAFFUNCTIES / BESTUURSZAKEN 
 

• Rick Paffen is gestopt als baancoördinator mede vanwege zijn studie. Hij blijft lid van 
AM en gaat zich verder ontwikkelen als wedstrijdloper, Inmiddels heeft hij een aantal  
prima resultaten behaald en is ook opgenomen als lid van het talenteam. 

• Vele fijne jaren (35 jaar)  trainerschap stopt Ben Callemeijn en maakt de weg vrij voor 
Tunde Leidsman die de sprintgroep baan gaat begeleiden. Ben blijft bestuurslid en 
hartelijk dank! Tunde veel succes. 
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•  “Oud” voorzitter  Torben Mulder en Joep Pierik zijn gestopt als bestuursleden. Zij 
blijven wel in diverse werkgroepen actief binnen AM.  Lisbeth Evers neemt de taken 
als tussenpersoon over van Joep Pierik voor de recreanten. 

• Atletiek & Running. Op initiatief van de provincie Limburg neemt AM samen met 
andere atletiekclubs en externe wedstrijdorganisaties deel aan dit project, Een 
Meerjarenbeleidsplan Atletiek en Running werd vanuit AM opgesteld met als 
initiatiefnemer Pierre Geelen. 

• Bevrijdingsestafettes. De naam is op verzoek veranderd in Vrijheidsestafettes. We 
vieren de vrijheid en voor AM wordt een belangrijke rol weggelegd voor het gedenken 
en vieren dat Maastricht en Nederland 75 jaar geleden (2019 resp 20120) bevrijd 
werden, 

 
 

PROFESSIONAIISERINGBAANATLETIEK  
 

 
 

Huub Tummers en het bestuur zijn overeen 
gekomen het takenpakket aan te passen door 
een uitbreiding van zijn inzet voor AM  mogelijk 
wordt.  
Marion Hoefkens en Wilbert Huls zijn gestart 
met het Jeugdplan en een verdere invulling 
van de professionalisering Jeugdplan. 

 
TRAININGSPAKKEN (ALV) 

 

 
 

 
 
 
In de ALV 2017 is verzocht om 
o.a. bij wedstrijden goed voor de  
dag te komen. Zie het resultaat. 

 
WEDSTRIJDEN: HARDLOOP-WANDEL-BAAN & INDOORWEDSTRIJD 
          
         

ENCI Bergloop 
Clubcross 

    
Met toenemend aantal 
deelnemers, lopers en wandelaars. 

  
Een succesvolle 71e ENCI 
Bergloop met met 87 AM lopers 
en 60 AM vrijwilligers iets 
minder lopers dan het vorige jaar. 

. 
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Het aangepaste parcours  
was zo goed bevallen dat  
dit jaar hier weer voor  
gekozen werd.  
 
 
 
 
 

 
Sinds de tunnelloop weer de 
2e keer dat met de UNICEF   
organisatie een baanwedstrijd 
voor de jeugd werd georganiseerd. 

 
       Banneux wandeltocht 

• 2e Jekerdal wandelmarathon 
De organisatie is zeer tevreden. 
 

• Avondvierdaagse A4D   
Alweer de 5e was gezellig druk met 
veel deelnemers. 
 
 

 
Met meer dan 100 AM deelnemers 
Is niet meer weg te denken!! 

 
 
 

EXTERNE WEDSTRIJDEN & DESKUNDIGE INBRENG AM 
 
Onze deskundigheid bij diverse wedstrijden werd zeer op prijs gesteld zoals de Visé Marathon & 
Meerssen Marathon & Maasvalleiloop & Zweit veur Leid & de IRON MAN.  

 

 
Maaskeien prijs bij de  
Maasvalleiloop 

 
Zweit veur Leid controle 
parcours en gashouder door 
AM 

 
 89 vrijwilligers leverden 
 een bijdrage aan een succesvolle 

3e uitgave 
 

 
Busreizen met financiële ondersteuning voor wedstrijden door AM gesponsord waren de Venloop, de 
Achener Winterlauf, de holle wegen jogging in Hoegaarden. Op initiatief door leden en trainers 
werden vele buitenlandse wedstrijden bezocht, gekoppeld aan een gezellig samenzijn. 
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Achener Winterlauf 
Op de foto het wandelpeloton. Inclusief 
hardlopers waren er meer dan 70 deelnemers 
van AM. Een dubbeldekker was nodig voor het 
vervoer naar en van Aken. 
. 

 
 
 
SOCIALE – EN MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN 
 
Voedselbankactie 

 
Alweer de 4e keer een inzamel- 
actie afgeleverd in de studio  
van L1. Dank aan onze gulle gevers. 

Inzamelactie kleding

Alweer dank aan onze leden voor het  
afstaan van sportkleding voor asielzoekers 
 
 

 
Barbecue

   
Grote belangstelling voor deze  
nieuwe activiteit 
  
 
 
Open dag Jekerdal sportclubs 
In samenwerking met de voetbalclub 
ponyclub, tennisclub en AM kennis- 
makingsbijeenkomst en clincs gegeven voor 
asielzoekers en statushouders 

 
 
 
 
 
 
 

 

Math Moermans werd vereeuwigd in het: 
 
MATH  MOERMANSPLEIN 
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CARNAVAL 

 
Bezoek Prins Carnaval 

 
In een mooie versierde kantine kregen  
Anita van Oers, Nico Bonfrere 
Marion Hoefkens, Wilbert Huls 
Ellis Visser en Math Quadvlieg een 
hoge onderscheiding van prins Rolam I 
wegens hun clubverdiensten. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
In De Limburger: Verkleedrun AM 
 

 
VEILIGHEID & GEZONDHEID 
 
Blessurepreventieprogramma 
met lezingen over:  
 
ELKE VOET ZIJN BESTE SCHOEN  
LEZING CHIROPRACTIKER  
HARDLOPEN EN CARDIOVASCULAIRE 
GEZONDHEID DOOR BRAM KROON 

.  

 
 

 
 

WAT KAN EEN SPORTPEDICURE VOOR 
JE BETEKENEN 
 
 
Op de zaterdagen zijn de masseurs op de 
baan aanwezig Guillaume Heemels, Wilbert 
Huls en Hans Emmen die ons deskundig 
adviseren bij blessures

  
 

I.C.E SOS Schoenlabel 
  

 
 
 

 
 
SOS ID4 Runner werd voor een  
laag bedrag aan de leden aan- 
geboden.  

 
Dit jaar hebben een dertigtal leden / trainers 
een reanimatiecursus gevolgd 
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Workshop zaaltraining 
 

 
 

  
Gestart werd met eenn zaaltraining en 
workshop blessurepreventie in de maanden 
januari februari 
 
Het volgende jaar hopen we dat er meer 
belangstelling is. Het voorkomen van de 
blessures door zaalworkshops past goed in het 
kader van blessurepreventie.

  
STICHTING FACALITEITEN GEBOUW JEKERDAL / BAANRENOVATIE 

 
 

Baanrenovatie   

 
In 2017 is gestart met de renovatie. 

Er is nog veel werk te verrichten,  
het binnenterrein is bijna klaar en  
de nieuwe baan wordt dit voorjaar  
gerealiseerd. 
 

  
Stichting Jekerdal 
De penningmeester wisseling werd weer door AM ingevuld. Met dank aan Hans Knipsael en Raymond 
Nix veel succes! 
 
Met de gemeente wordt druk overleg gevoerd over de nieuwbouw oude AM kantine. 
 
De badlokalen werden voorzien van een nieuwe verflaag. De afzuiging en de temperatuurregeling 
werd verbeterd. 
 
 
 
Namens het bestuur Atletiek Maastricht  

 

Jacques Peters 
secretaris 
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1. Recreanten  
 
 
Recreanten Loopgroepen algemeen Jaarverslag 2017 
 
In het afgelopen jaar is er per kwartaal een trainersoverleg gehouden. Er wordt niet alleen 
vergaderd maar er waren ook interessante presentaties zoals een loopclinic van Robert 
Lathouwers. 
 
Samen met de Werkgroep Veiligheid & Gezondheid zijn ook in 2017 in het kader van het AM 
blessure preventie programma weer een aantal interessante workshops  en lezingen 
georganiseerd met als thema’s, hardloopschoenen, voeten en schoenen, hardloopblessures. 
 
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.   
 
In het najaar zijn vier leden begonnen met de opleiding tot looptrainer 3. Dit voorjaar doen zij 
examen. Deze leden zijn Carla Arts, Chantal Augustus, Harry Darding en Noel Jaminon. 

 
Deelname wedstrijden 
Traditioneel zijn ook in 2017 weer bussen ingezet om een aantal bekende 
hardloopevenementen te bezoeken zoals de Venloop e.d.  
Enkele groepen hebben het buitenland opgezocht voor het lopen van een halve of  
hele marathon. 
 
Baanrenovatie 
In september is een start gemaakt met de renovatie van de baan. Hierdoor hebben we 
enkele weken niet kunnen trainen op de baan. Dit onderhoud zal in het voorjaar van 2018 
verder worden afgerond. 
 
Jaarplan 2018 
 
Trainers- en niveau-indeling 
We zijn gestart met een nieuwe trainers- en niveau-indeling. Het niveauverschil tussen de 
snelste en de langzaamste loper is binnen veel groepen groot en veel groepen bestaan vaak 
uit meer dan 20 lopers tijdens de training. Door een nieuwe en duidelijkere niveau-indeling 
hopen we de groepen te verkleinen en zo meer aandacht te schenken aan de individuele 
loper. Verder proberen we met deze indeling duidelijk te scheppen welke groep nu op welk 
niveau traint (snelheid/afstand). Hierover worden alle leden op korte termijn geïnformeerd. 
 
Samen met de Werkgroep Veiligheid & Gezondheid en het AM-blessure preventieteam 
zullen we ook in 2018 weer een Activiteiten Kalender opstellen met workshops en lezingen 
die het komende jaar zullen worden gegeven voor alle leden. 
 
Een 3-tal masseurs, Guillaume Heemels, Hans Emmen en Wilbert Huls zijn op regelmatige 
basis op zaterdagochtend aanwezig. 
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In 2018 zal er wederom een trainersuitje worden georganiseerd. We gaan dit ook nu weer 
samen doen met de baan- en wandelafdeling. Zo proberen we de onderlinge band tussen de 
trainers van de diverse afdelingen te versterken. 
Medio maart 2018 start weer een cursus Samen-Leren-Hardlopen. De huidige groep van 
Samen-Leren-Hardlopen wordt overgenomen door Resy Olivier. 
 
Opleidingen 
Medio 2018 zijn er drie nieuwe looptrainers niveau 3. Daarnaast zijn negen trainers 
beschikbaar die met enige regelmaat de vaste trainer vervangen. Om de looptrainers bij te 
scholen respectievelijk extra motivatie te geven worden ook in 2018 een aantal workshops 
georganiseerd en gaan we naar de Landelijke Looptrainer dag AU. 
 
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe trainers en naar enthousiaste lopers die de trainers 
tijdens de trainingen kunnen assisteren. Ter ondersteuning hiervan bieden wij iedereen de 
mogelijkheid tot het volgen van de cursus assistent-trainer 2. Heb je interesse dan kun je je 
melden bij Hugo of Noël. 

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 2x per jaar een trainersoverleg plaats. Verder zullen de trainers op 
de diverse niveaus in kleinere groepen regelmatig samenzitten om te overleggen. 
 
Veiligheid en gezondheid 
Ook in 2018 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 & Noël Jaminon, coördinatoren recreanten groepen 
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2. “ Samen-leren-hardlopen” 

 

Jaarverslag 2017: “ Samen-leren-hardlopen” 

• “Herintredende”  AM-leden:  Zowel in het voor- als in het najaar stroomt  gedurende 
het programma en het meteen aansluitende vervolgprogramma   een aantal van 10 à 
15 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  de mogelijkheid voor de lopers om aan een 
loopevenement mee te doen: voor de voorjaarseditie “Maastrichts Mooiste”, voor  de 
najaarseditie “Zweitveurleid” . 

• Maart/mei voorjaarseditie 2017: Totaal aantal startende deelnemers:52 (42 “nieuw” 
en 10 AM-ers). 
Per 1 juni 2016  zijn ongeveer 20 lopers  lid geworden van AM en verder gegaan met 
het programma.  Deze stroomden per 1 augustus  door naar een reguliere 
trainingsgroep. Er waren 2 loopgroepen onder leiding van Hans  Wemmers en Jef 
Veugen. 

• September/november najaarseditie 2017:  Totaal aantal startende deelnemers: 33 
(17 “nieuw”en 16 AM-ers). Per 1 december zijn  ongeveer 10  lopers  lid geworden 
van AM en verder gegaan in het programma. Deze stroomden per 1 februari 2018  
door naar een reguliere trainingsgroep. Er was slechts 1 groep, onder leiding van Jef 
Veugen, met ondersteuning van Resy Olivier. 

Jaarplanning 2018: “Samen-leren-hardlopen” 

• Opzet: De opzet van het programma wordt in 2018 gehandhaafd: 12 weken, 2 
trainingen per week, Kortlopend Lidmaatschap Atletiekunie.  

• Inschrijfmaximum: Er worden weer 2 groepen gevormd en een inschrijfmaximum 
van 25, exclusief herintredende AM-leden en afvallers van de najaarseditie 2017. In 
totaal maximaal 40 lopers. 

• “Herintreders”: Er wordt opnieuw gelegenheid gegeven aan AM-ers om vanaf de 
start of tussentijds aan het programma deel te gaan nemen. 
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• Financiën: Het inschrijfgeld van 25 euro is voldoende om de totale uitgaven voor 
“Samen-leren-hardlopen” te financieren. 

• Trainers; Hans Wemmers en Jef Veugen 

 

 

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

Jaarverslag 2017  

Wandelsport is vanuit gezondheidsoogpunt een zeer goed alternatief voor hardlopen met als 
voordeel dat het minder blessuregevoelig is en tot op hoge leeftijd vol te houden. De duur-en 
intervaltrainingen zijn op matig intensief en intensief niveau. Conform de nieuwste 
beweegrichtlijnen bouwen we ook balans-, bot- en spierversterkende oefeningen in. 

De afdeling wandelsport in zijn geheel heeft iets meer dan 100 leden en 17 trainers (waarvan 
8 nieuwe wandelbegeleiders niveau 1). De trainingen Sportief wandelen zijn op 
dinsdagochtend, dinsdagavond, donderdagavond en zaterdagochtend. De Nordic walking 
trainingen zijn op woensdagavond en zaterdagochtend. 

 

In 2017 hebben we alleen in het najaar een 12-weeks WandelFit programma georganiseerd 
ter voorbereiding op de Jekerdalwandelmarathon (circa 5 deelnemers). Aanvullend hebben 
we 4 open dagen (open trainingen) op zaterdagen georganiseerd met aansluitend een 3-
weekse periode van gratis proeftrainingen. De opkomst op die open dagen was wat 
wisselend. Voor Nordic Walking zijn er weer techniek clinics georganiseerd voro nieuwe 
leden. 

De vijfde editie van de avondvierdaagse trok circa 750 deelnemers wat vergelijkbaar was 
met het jaar daarvoor. De eerste editie van de Jekerdalwandelmarathon kende circa 100 
deelnemers inclusief de begeleiders.  

Tot slot organiseerde de afdeling in 2017 ongeveer een keer per maand een 
klaverbladwandeling en in de zomer zomeravondwandelingen. 
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Jaarplan 2018 

Speerpunten 

In 2018 is ons speerpunt meer trainers niveau 2 en 3 opleiden. zodat we in principe op alle 
trainingsmomenten weer kunnen opsplitsen in twee tempogroepen". 

Algemeen 

Het aantal wandelleden lijkt voor het eerst enkele jaren stabiel boven de 100 te blijven. Het 
doel is op zijn minst natuurlijk verloop op te vangen met nieuwe leden zodat de groepen op 
de verschillende dagen voldoende groot zijn om in twee tempogroepen te kunnen splitsen. 

Trainingen 
Onze uitgangspunten zijn: twee verschillende tempogroepen, twee trainers per groep en 
circa 15 deelnemers per groep. In 2018 willen we het huidige trainingsaanbod handhaven: 

- Sportief wandelen: dinsdagochtend, dinsdagavond, donderdagavond, 
zaterdagochtend 

- Nordic walking: woensdagavond, zaterdagochtend. 

Het huidige team van trainers bestaat uit: 

- 2 zelfstandige trainers Sportief wandelen niveau 3 (Ruben Esajas heeft afscheid 
genomen) 

- 2 assistent trainers Sportief wandelen niveau 2 
- 5 assistent trainers Allround niveau 2 (Sportief wandelen en Nordic walking) 
- 8 wandelbegeleiders niveau 1 (nieuw in 2017). 

Een aantal trainers is minder trainingen per week gaan geven en één trainer is langdurig 
ziek. 

WandelFit en Nordic Walking Clinic 

In 2018 organiseren we geen WandelFit, omdat we momenteel wat krapper in de trainers 
zitten. We organiseren wel weer enkele open trainingen. Ook de Nordic walking Clinic wordt 
gegeven.  

Opleidingen 
In 2018 willen we circa 4 nieuwe wandelbegeleiders niveau 2 opleiden en 1 nieuwe trainer 
niveau 3. Ook willen we twee bijscholingen “lopen met gps” en “zelf gps-routes maken” 
organiseren voor het maken en begeleiden van tochten en het markeren van de 
avondvierdaagse.  
De wandeltrainersdag gaat in 2018 niet door omdat de wandelbond prioriteit geeft aan het 
nieuwe programma FitStap. 

Tochten 
We organiseren zelf twee grotere wandeltochten: de Avondvierdaagse in het voorjaar en de 
Jekerdalwandelmarathon in het najaar. Verder organiseren we zelf zondagswandelingen als 
er gaten in de kalender van de bond zijn. Ook organiseren we zomeravondwandelingen. 

Rineke Vasse 
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4.  BAANAFDELING   

TRAINERS 
In het afgelopen jaar is er geprobeerd om de trainingen verder te optimaliseren en daar zijn 
grote stappen gezet door Marion Hoefkens, Ellis Visser en Wilbert Huls. Tevens zijn er 3 
nieuwe trainers (Michel Deckers, Guy Maas en  Helma Dassen) geworven echter blijft het 
een punt van aandacht om trainers te werven. Er werd contact gezocht met Fontys 
Hogeschool en Maastricht Sport echter zonder enig resultaat. 
Per oktober 2017 is Rick Paffen gestopt met zijn trainingscoördinator schap i.v.m. drukke 
studietijd. 
 
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. Ook in 2017 zijn er 
cessies geweest in kader van “Train de trainer”. Voor het jaar 2018 wordt 
er een opleiding van niveau 2 voor baantrainers naar Maastricht gerealiseerd. Hopelijk zal de 
deelname groot zijn. 
 
JEUGD: De nieuwe opzet en aanbrengen van structuur heeft zijn vruchten al afgeworpen. 
De wedstrijddeelname is al hoger en op competitiewedstrijden zijn de teams groter en 
stabieler. Voor het baanseizoen zijn er zelfs 2 teams bij de D jongens en meisjes. 
 
WEDSTRIJDEN 
In 2017 hebben wij als baanatletiek geen wedstrijden georganiseerd en zelfs geen 
clubkampioenschap. De baan renovatie werd later gestart dan gehoopt en wordt in 2 delen 
verwerkt waar we niet gelukkig mee zijn. Het gerenoveerde middenterrein en de 
verbeteringen bij de technische onderdelen zijn vanaf het voorjaar beter zichtbaar. Nu hopen 
op een goede en snelle afwikkeling eind april, begin mei 2018.  
 
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 beide senioren teams hebben ondermaats gepresteerd en waren zelfs niet volledig 
aanwezig op de wedstrijden. Het gevolg is derhalve degradatie naar de 3e klasse voor beide 
teams.  
 
TALENTTEAM 
In 2014 is er een talententeam gestart. In de loop der jaren zijn er diverse wisselingen 
geweest. Jos Timans heeft het team verlaten. Recentelijk is Jorim Scheele en Rick Paffen  
toegetreden op grond van hun mooie prestaties. Op dit moment zijn ook nog Ricardo Floris, 
Christel van Rooy en Max Gerets lid van het talentteAM. 
 
 
SUCCESSEN / PRESTATIES: 

•  
JABRE WAU: LK cd-junioren: 1e plaats 60mtr horden, 60mtr. D-spelen 3e plaats 
kogel. NK indoor 3e plaats kogelstoten 

• FALCO AARTS: LK cd-junioren 2e plaats 1000mtr, 3e plaats verspringen jongens D.  
• NK cd-junioren indoor 1e plaats 1500mtr. LK cross 3e plaats. 
• ROBIN HARTMANS: LK cross 3e plaats bij de pupillen. 
• BIRGIT OLISLAGERS: LK cd-junioren 1e plaats 80mtr MC. 
• SVEN BALLIASS: LK cd-junioren 1e plaats 100mtr en verspringen. 
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• HARUKI SUGIMOTO: LK cd-junioren 1500mtr 3e plaats. 
• MD 4X60mtr estafette 2e plaats LK outdoor: Team Jabre Wau, Reema Dandachi, 

Margreet Vilder, Marle Leushuis. 
• RICK PAFFEN: 1e plaats ZnK 1500mtr, 1e LK korte cross. 
• RICARDO FLORIS: 1E plaats LK lange cross. 
• MECHTILD DACKUS-PANHUYZEN: 2e plaats lange cross dames. 
• JULES TROMMELEN: 1E plaats LK cross pupillen. 
• SIEP TROMMELEN: 1E plaats LK cross pupillen. 
• JASPER VAN ROOY: 3e plaats 400mtr ZnK te Weert 
• RUBEN SAMSON: NSK cross 2e plaats. 
• TUNDE LEIDSMAN: NK-masters indoor 60mtr 1e plaats. 
• JAN MILTENBURG: NK-masters indoor hoogspringen 1e plaats. 
• ROEL CARATI: NK-masters indoor hss 2e plaats. 

 
 
Ben Callemeijn 
Afdeling baanatletiek. 
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5.  UROS  Jaarverslag 2017  / Jaarplan 2018 

 

Het gaat momenteel goed met Uros. Het ledenaantal staat nu op 86. Vorig jaar was dit 89, 
dus dit is een zeer lichte daling. Financieel gaat het ook nog steeds prima. De samenwerking 
tussen AM en Uros is het afgelopen jaar verbeterd en dit willen wij graag doorpakken. Met 
name in de sponsoring valt er nog wat te winnen. Hier willen we dan ook mee aan de slag 
gaan, door actiever nieuwe sponsoren te gaan werven en de huidige contracten te 
onderhouden. Verder zijn wij nu tevreden over de samenwerking. Dit proberen we ook 
regelmatig te evalueren, ook omdat dit in het verleden minder goed ging. Goede 
communicatie speelt hierin een belangrijke rol.  

 

Ook met het leveren van atleten voor de competitieploeg van AM zijn we al beter op weg dan 
voorgaande jaren. We stimuleren de Uros leden nu meer om deel te nemen aan wedstrijden 
dan voorheen. Dit heeft ertoe geleid dat we met een redelijk aantal atleten naar het NSK 
cross zijn gegaan en met het NSK indoor gaan we zelfs met een grote groep. Momenteel zijn 
dat 16 atleten, maar de inschrijvingen zijn nog niet gesloten. Op deze manier hopen we dat 
de Uros-atleten meer ‘wedstrijd-actief’ worden, en daarmee ook gaan deelnemen aan de AM 
competitieploeg. Hier is wederom goede samenwerking voor nodig, want veel atleten komen 
nog uit voor hun oude vereniging. Wanneer atleten zich vertrouwder gaan voelen bij AM, is 
de kans groter dat zij ervoor kiezen om over te stappen. Gelukkig zien wij ook daar 
verbetering, omdat steeds meer Uros-leden ook bij AM mee trainen.  

 

Voor nu zien wij een stijgende lijn in de samenwerking tussen AM en Uros. Wij hopen deze 
lijn de komende tijd door te kunnen zetten, zodat beide verenigingen profijt hebben van de 
samenwerking. Met name met de sponsoring en het leveren van atleten voor de 
competitieploegen van AM gaan we aan de slag en hopen we nog wat winst te behalen, 
zodat we in de toekomst samen sterker staan.  

Eveline Saalberg  
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