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Voorwoord 
 

 
Dit jaarverslag bereikt jullie in een periode waarin we worden geconfronteerd met de ‘Coronacrisis’. Een 

situatie die ons als samenleving hard raakt en die ook vergaande consequenties heeft voor ons als 

vereniging. De faciliteiten zijn op slot en het gezamenlijk beleven van onze sportieve hobby is op dit 

moment onmogelijk. Waar mogelijk proberen we de leden te informeren en te voorzien van tips en tricks 

om toch vooral aan het sporten te blijven. Ook verwijzen we naar de berichtgeving van de 

overkoepelende bonden voor nadere informatie.  Wat de gevolgen nog meer zijn voor de langere termijn 

en wat dit voor de atletieksport gaat betekenen, is nog ongewis.  

Via de webpagina en Lopende Zaken blijven we jullie informeren en we hopen dat we iedereen weer in 

goede gezondheid over afzienbare tijd in Jekerdal kunnen ontmoeten. 

 

In dit verslag willen we graag met jullie terugblikken op de belangrijkste gebeurtenissen van het 

afgelopen jaar. Met de opsomming van de gebeurtenissen beginnen we bij april 2020 en keren van 

daaruit terug naar april 2019. 

 

De bronnen voor dit verslag zijn o.a. de webpagina van Atletiek Maastricht, Lopende Zaken, Nieuwsflits! 

en het Jaarverslag van de Technische Commissie. Voor meer specifieke info over de prestaties van 

onze atleten verwijzen we graag naar onze webpagina www.atletiekmaastricht.nl 

 

Namens het bestuur wensen wij jullie bij deze terugblik veel leesplezier. 

 

APRIL 2020 
 

Elektriciteitsvoorziening ‘garage’ en lichtmasten baan 
Zoals in het voorwoord al is vermeld, Corona bepaalt ons leven maar er zijn toch nog enkele activiteiten 

die in het sportpark plaatsvinden. De eigenaar van Jekerdal, de gemeente Maastricht, heeft op 

aandringen van AM de elektriciteitsvoorziening weer op het wettelijke (veiligheids)niveau gebracht. Te 

weten de bekabeling/meterkast in de ‘garage’ en de problemen met de buitenverlichting.  

 

Wateroverlast 
Tevens is een gesprek geweest en naar oplossingen gezocht voor de hemelwaterproblematiek. Het 

groot onderhoud van de baan is door de gemeente recent uitgevoerd en gedurende de herfst-

winterperiode zal door AM, als beheerder van de baan, regelmatig de goten in de rand van de baan vrij 

moeten worden gemaakt van bladresten. De baan is niet doorlatend en volgens de normen van de AU 

is het ‘verval’ naar de goten minimaal. De afspraak met de gemeente afdeling Sport is, dat dit tijdig 

geëvalueerd zal worden.  

 

http://www.atletiekmaastricht.nl/
http://atletiekmaastricht.nl/


 

Sabbatical 
Rineke Vasse heeft aangegeven dat zij door privé omstandigheden heeft besloten een sabbatical te 

nemen en haar activiteiten als wandelcoördinator voorlopig te willen beëindigen. Inmiddels zijn een groot 

deel van haar taken overgenomen door andere leden van de vereniging. Rineke blijft wel actief als 

wandelaar en wil nog hand en spandiensten verlenen bij de organisatie van wandelevenementen. We 

willen Rineke langs deze weg nogmaals bedanken voor de grote inzet en betekenis die zij heeft gehad 

voor Atletiek Maastricht en de wandelafdeling in het bijzonder. 

 

 

MAART 
Door de sponsoropbrengst van de Bevrijdingsestafette -loopshirts en door externe sponsoring en 

subsidie hebben we inmiddels 5 racerunners kunnen aanschaffen. AM heeft gezorgd voor deugdelijke 

opslag door het plaatsen van een tweetal containers aan de achterzijde van de ‘garage’. De finishing 

touch is recent aangebracht met het herstel van het hekwerk en het planten van een aantal 

laurierstruiken. 

 

1 en 3 maart, Roermond en Venlo  
 

Roermond 
We kregen half december van de provincie 

Limburg, de definitieve uitnodiging om mee te 

werken aan de festiviteiten rond de viering dat 

Limburg 75 jaar geleden geheel bevrijd was en 

aan de afsluiting van de bevrijdingsfeesten. De 

Normandië estafette van AM het vorige jaar had 

indruk gemaakt. Op 1 maart vertrokken we 

vanaf Margraten (oorlogskerkhof) naar 

Roermond. Burgemeester Dieudonné 

Akkermans gaf de brandende fakkel door aan 

de estafettegroep.  

 

 

Venlo 
De etappe vanaf Roermond liep door de mooie 

Maasregio. Met een afstand van 85 km die  

eindigde in Venlo en het bevrijdingsfeest in 

Limburg, dat werd afgesloten met Lex Uiting. 

Op L1 was een rechtstreekse uitzending: 

“Limburg vrij’ via onderstaande link. 

 

https://limburg.bbvms.com/view/L

1_video/3666062.html 

 

      

Laat jij óók zien wie je bent  
Dit jaar is deze actie weer gestart. Met een SOS-ID welke op gemakkelijke wijze aan je schoen bevestigd 
kan worden zorg je er voor dat er geen tijd verloren gaat met het ophalen van cruciale (gezondheids-
)informatie als jou wat overkomt. Wij vinden dat belangrijk en sponsoren daarom 50% van de kosten 
van een SOS-ID. Als lid kun je de SOS-ID Inside kopen voor 3 euro. Als je belangstelling hebt kun je dit 
melden bij Peter Schambergen. Na de Coronastop wordt het weer mogelijk om op zaterdag de SOS-ID 
aan te schaffen in het sportcafé.  
 
Cross kampioenschap 

https://limburg.bbvms.com/view/L1_video/3666062.html
https://limburg.bbvms.com/view/L1_video/3666062.html
https://atletiekmaastricht.nl/2020/03/04/laat-jij-ook-zien-wie-je-bent/


Het herenteam van AM won dit jaar het Nederlands crosskampioenschap. Daarmee hebben zij zich 
gekwalificeerd voor deelname aan het Europese crosskampioenschap voor clubteams dat volgend jaar 
zal plaatsvinden. Een mooie prestatie van Ruben Samson, Ricardo Floris en Jorim Scheele, allen lid 
van het Talententeam en een mooie pluim op de hoed van trainer Hub Tummers.  

 
 
FEBRUARI 
 
Muziekquizz 
In een enerverende avond werd de kennis getest over de muziek van de jaren ‘60. De belangstelling 
was zeer groot. Dank aan de activiteitencommissie. 

 
NK-junioren (zie ook baanarchief voor meer bijzondere prestaties) 
Tijdens de NK-junioren Indoor behaalde Jaybre Wau een bronzen plak bij het kogelstoten met een 
afstand van 14.08m. Een geweldige prestatie. 

 
Ontvangst van stadsprins Luc II 
Op zaterdag 15 februari kwam stadsprins Luc II met zijn Tempeleers op bezoek in de mooi versierde 
kantine. Zoals ieder jaar kregen enkele AM’ers door de prins een onderscheiding voor hun verdiensten. 
Het waren Marion Hoefkens, Wilbert Huls, Ange Timmers, Frans Mouthaan en Huub Pustjens. De 
sportieve prins haalde zijn hardloopschoenen tevoorschijn en in plaats een rondje te geven werden de 
Tempeleers verzocht een rondje op de baan te lopen.  

 
Vastelaovendsrun, 18 februari 
De prachtige poster van Noël Jaminon nodigde 
uit om deel te nemen aan de vastelaovendsrun 
in vastelaovendskleren voor de loop- als 
wandelgroepen. De route liep richting 
Abrahamslook waar de nieuwe prinses carnaval 
van AM werd uitgeroepen. 
Het einde van de run was weer in het gezellige 
café ’t Pothuiske.Dit was het einde van de 
training. 

 
 

JANUARI 
 

Talent van het jaar 
Bij het jaarlijkse Sportgala van de gemeente Maastricht werd Jaybre Wau als talent van het jaar 

gekozen. Zij beoefent de atletieknummers kogelstoten, discuswerpen, speerwerpen en 100 m horden. 

Proficiat. 

 

Zweit Veur Leid 
Ook dit jaar werd weer door vele AM-ers meegeholpen als signaleur aan de goede doelen loop “Zweit 

Veur Leid’. Ook hebben vele AM’ers als loper de wedstrijd gesponsord. De organisatie wil AM nogmaals 

danken voor de ondersteuning. 

 

CD kampioenschappen 
Op 25 en 26 januari waren indoorkampioenschappen voor de CD-junioren. Weer werden zeer goede 

resultaten behaald.  

 

 

https://atletiekmaastricht.nl/2020/02/21/bronzen-medaille-voor-jaybre-wau/
https://atletiekmaastricht.nl/2020/01/26/jaybre-wau-talent-van-het-jaar/
https://atletiekmaastricht.nl/2020/01/26/jaybre-wau-talent-van-het-jaar/


DECEMBER 2019 
 

Nachtegaal Meerssen 
Een jarenlange traditie werd op de 1e zaterdag na het Kerstfeest voortgezet. Door onze trainers 

werden diverse lopen begeleid vanaf de Nachtegaal. Na afloop was er weer een gezellige nazit. 

 

Banneux wandeltocht 
Op 22 december was de jarenlange traditie waar vele wandelaars en lopers van AM aan deelnemen 

met ondersteuning van AM door een lijnbus die de lopers vervoerde. 

 

Winterlauf Aken  
Niet meer weg te denken. Op 15 december was er weer een volle bus met wandelaars (eigen 

wandelroute) en met hardlopers. Weer dank aan Peter Schambergen. 

    
 

Nationale crosscup Amsterdam 
De tweede wedstrijd van de Nationale crosscup leverde mooie ereplaatsen op voor de atleten van 
TAM en Atletiek Maastricht: 
Korte cross heren:  Jeroen Bakker 2de, Rick Paffen 13de  
Lange cross heren:  Ruben Sansom 4de  
Jongens junioren B:  Falco Aarts 3de  
Meisjes junioren D:  Emma Aarts 16de 

 

 
Mescherbergloop 
Roel Wijmenga won de 35ste editie. Hij kwam na 16 kilometer solo over de finishlijn. Clubgenoot Guy 
Maas werd 2de en Jeroen Matthes 3de . 

https://atletiekmaastricht.nl/wp-content/uploads/2019/12/boscross2-e1576507329944.jpg
https://atletiekmaastricht.nl/wp-content/uploads/2019/12/boscross5-e1576507343339.jpg
https://atletiekmaastricht.nl/wp-content/uploads/2019/12/boscross4-e1576507354941.jpg
https://atletiekmaastricht.nl/wp-content/uploads/2019/12/boscross3-e1576507365821.jpg


 
 

 

Lopende Zaken: aanpassing bestuursstructuur, december 
Hierin werd uitleg geven over de aangepaste organisatiestructuur van het bestuur AM. Het doel hiervan 

is om het groot aantal taken onder te brengen in de vereniging bij die (bestuurs)leden met de meeste 

deskundigheid en betrokkenheid in de vorm van werkgroepen en commissies. In de algemene 

ledenvergadering ALV 2020 wordt dit punt geagendeerd. 

 

Bezoek aan burgemeester Eijsden-Margraten, 16 december 
Marloes Sour stond spontaan een van haar loopshirts af aan de burgemeester Dieudonné Akkermans. 

Uit dankbaarheid vanuit AM naar de gemeente en de burgemeester voor de steun voor en tijdens de 

bevrijdingsestafette en ontvangst in Mesch, Noorbeek, Margraten en Cadier en Keer.  

  

 

 

Trichter, 12 december 

 
Uitreiking Trichter van de gemeente Maastricht 

i.v.m. bijzondere verdientsen van AM voor de 

gemeente Maastricht in verband met de 

bevrijdingsestaftte 2019, tevens onthulling van 

de Europese vlag door jeugdleden i.s.m. de 

burgemeester, de vlag.die op 14 september 

vanuit Brussel is meegebracht. Het fotoboek 

over de bevrijdingsestafettewerd aan de 

burgemeester aangeboden,  

 

  TRICHTER 

 

https://atletiekmaastricht.nl/wp-content/uploads/2019/12/mesch2019.jpg


 

 

 

 
Speculaasrun, 3 december 
De traditionele SPECULAASRUN wordt al enige jaren door de AM-activiteitencommissie met veel 
succes georganiseerd. 

 

36e Ooyen Kapellerbosloop, 1 december  
Atletiek Maastricht was zeer succesvol. De wedstrijd in Landgraaf gold als officiële Limburgse 
kampioenschap cross. Bij de senioren mannen waren Roel Wijmenga en Rick Paffen respectievelijk 
goed voor een gouden en zilveren plak. Siep Trommelen werd de nummer één van zijn 
leeftijdscategorie; de jonge Siep liep van start tot finish van zijn cross aan kop.  

 
 

 

NOVEMBER 
 

Sinterklaas, 30 november 
Ook dit jaar weer heeft de activiteitencommissie de Sint uitgenodigd en dat werd weer zeer op prijs 

gesteld door de leden. 

 

ENCI Bergloop, 3 november 
We waren weer tevreden over de 73ste ENCI Bergloop. De weersvoorspellingen waren niet goed maar 

dit had niet veel invloed op het aantal deelnemers. Jammer dat in Sittard een trail werd georganiseerd, 

deze zal van invloed zijn geweest op het deelnemersaantal.  

Er waren vele AM-helpers, veel AM-deelnemers en AM jeugd, geen incidenten en een goede 

samenwerking met de wandelafdeling. Dit zijn de grote ‘pluspunten’. In 2020 zal er weer, samen met de 

wandelafdeling, de 74ste ENCI Bergloop zijn met mogelijk veel wandelaars uit België.  

 

Prima resultaten voor Rick Paffen als 1ste bij de korte loop, Ricardo Floris als 2de en Jorim Scheele als 

3de finisher bij de lange cross. En niet te vergeten de vele kinderen!! En de AM-recreanten 

 

Een belangrijke sponsor zal wegvallen omdat de ENCI stopt met haar activiteiten. We zullen dit ook 

proberen te compenseren. Tonny Jaminon, Wil van Aubel en Ed Lemmens zijn inmiddels toegetreden 

tot de werkgroep. 



 

  

Clinic Racerunning, 2 november 

 
 

 

 

 

 

Een prima initiatief van onze trainers en m.n.de 

initiatiefnemer Tonnie Pater die ook al veel 

sponsorgelden verzameld heeft om loopfietsjes 

te kopen. Inmiddels staan er ook containers om 

de fietsjes te parkeren. Recent 21 december is 

er door Bouwbedrijven Jongen en door de 

Stichting Centipedes een bedrag van 2500 Euro 

gesponsord. Dank hiervoor.  

 

 

 

OKTOBER 
 

Amsterdam Marathon, 20 oktober 
Tijdens de NK Marathon heeft Roel Wijmenga 
de derde plaats behaald in een nieuw 
persoonlijk record (2:19:55). De atleet van 
Atletiek Maastricht kwam als 19de over de finish 
tijdens de Marathon van Amsterdam en had de 
op 2 na snelste tijd van de Nederlandse 
deelnemers. 
 

 

 
 

 

Niet officieel wereldrecord marathon 

in Berlijn, 15 oktober 
1.59.40,2 een nieuw niet officieel wereldrecord 

in Berlijn. L1 komt in Jekerdal bij de aanwezige 

lopers uitleg vragen. 

 

 
 

 

SEPTEMBER 
 

Nieuwe trainer-begeleiders  

 
 

 

 

De steunpilaren voor AM zijn de wandel – en 

looptrainers. Met dank aan de nieuwe lichting 

trainer-begeleiders. De nieuwe trainers hebben 

het diploma recreanten looptrainer 1 – 

(wandel) begeleider gehaald. Proficiat! 

Op de foto bovenste rij van links naar rechts: 

John van Havere, Anne Muermans, Michel 

Murrer, Peter Deckers, Peter Kleijnen, Roger 

Habets. Marja Jeurissen – Verbeek, John 

Sondeyker, Wim Kooistra, André Smeets. 

Niet op de foto staat Joan-Ditte Steffers die het 

diploma Wandeltrainer 3 behaalde. 



 

16de Bevrijdingsestafette 

 
Op vrijdag 6 september in de vroege morgen 

vertrekt het team met atleten en begeleiders 

naar Caen, naar de start van de 16de  

Bevrijdingsestafette i.h.k. van de viering dat een 

gedeelte van Limburg, en Maastricht als 1ste  

stad in Nederland bevrijd werd. De traditie werd 

na 25 jaar werd herhaald, in 1994 was de 15de 

estafette. Na drie jaar voorbereiding was het 

weer zover. Vertrek bij Rabobank; voor velen 

een onvergetelijke gebeurtenis!! 

 

 

 

Activiteitencommissie & Bevrijdingsestafette 
Voor en tijdens de estafette heeft de commissie gezorgd voor de nodige PR binnen AM en een 

supportersrol in diverse steden in Normandië/ Brussel/ Mesch/ Maastricht en Margraten.  

 

 
 

 

 

Zuid Nederlandse kampioenschappen, 1 september 

 

 

 

 

 

Een elftal atleten van Atletiek Maastricht zijn de 

uitdaging aangegaan om in Best hun beste(!) 

beentje voor te zetten. De resultaten zijn 

uitstekend te noemen: 4 gouden, 3 zilveren en 

1 bronzen plak en verder prima tijden en 

afstanden. 

 

 

 

 



AUGUSTUS 

 

Leren Hardlopenproject, 31 augustus 

 

 
Diploma-uitreiking  

 
Deze kanjers hebben de voorjaarscursus van 

Samen-leren-hardlopen succesvol afgesloten 

met het behalen van het magisch moment…60 

min non-stop hardlopen! Proficiat. 

De najaarscursus startte weer op 21 september 
met 30 nieuwe beginners en 20 “herintreders”. 
Inmiddels is de na-jaarscursus.afgesloten. De 
deelnemers kregen een diploma.   

 

 

Stichting Faciliteitengebouw Jekerdal gaat eigen sportpark beheren 

 

 

De stichting, bestaande uit vertegenwoordigers 

van de voetbalclub Jekerdal en Atletiek 

Maastricht, neemt het beheer van sportpark 

Jekerdal over van de gemeente Maastricht per 

1 september. Het doel is om een breder aanbod 

dan de bestaande sportactiviteiten te bieden en 

de toegankelijkheid van het sportpark op 

sportgebied eenvoudiger te maken en te 

bevorderen. 

 

 

JULI 
 

Asics NK Atletiek in Den Haag, 1 juli 

 
 

 

 
 

Bij het  Asics NK Atletiek werden door de 

atleten Rick Paffen, Luigi Rondas en Jasper  

van Rooy onze doelen bereikten voor dit 

seizoen, dat waren: 1) nieuwe PR’s en 2) het 

plaatsen voor het NK. Twee medailles voor C-

junioren Jaybre Wau bij de NK Junioren met 

een zilveren medaille bij het kogelstoten van 

14.72m en ze won ook nog een bronzen 

medaille bij het discuswerpen met een afstand 

van 39.09m. Birgit Olislagers kwam in actie op 

de 100m sprint, in de finale reikte ze tot de 

vierde plek in een supertijd van 12.56sec. 

 

 

 

 

 

 



JUNI 
 

NK Masters Gouda, 22 juni 
 

 

 

Harry Sprengers werd Nederlands Kampioen 
op de 5 km bij 80+, hij was de oudste deelnemer 
met zijn 84 jaar. Jan Miltenburg werd 
Nederlands Kampioen hoogspringen. 
Harry en Jan, van harte gefeliciteerd met jullie 
geweldige prestaties!!!!! 

 

Oplevering krachttoestellen, 24 juni 

  

 
 

Dit is een uitbreiding van het trainingsaanbod 

voor alle leden: toestellen die bijdragen leveren 

aan blessurepreventie (belastbaarheid) en 

blessureherstel en het aanspreken van nieuwe 

doelgroepen (denk aan obstacle runners). 

In het komende jaar wordt hier meer aandacht 

aan besteed. 

 

 

MEI 
 

Avond4Daagse, 21 mei t/m 24 mei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weer veel belangstelling, het wandelen zit in 

de lift. 

 

 

 

APRIL 
 

De 43ste Treechloop, 28 april 

 

.  

 

 

Ook niet meer weg te denken als hardloop- en 

kuitenbijter. Ook weer vele AM-vrijwilligers die 

dit mogelijk maken!  

https://atletiekmaastricht.nl/2019/04/29/vrijwilligers-treechloop/


 

Observantenloop Koningsdag, 27 april 
 
 

De inmiddels traditionele observanten 

(trainings)loop vond plaats voor AM leden 

vanaf de Vrijthof en weer terug. 

 

 
 

 

Unicefloop, 14 april 

 

 

 

De belangstelling voor de UNICEF loop wordt 

steeds groter. Een prima zaak. Er is een goede 

samenwerking met het UNICEF-comité. Ook 

dank aan de organisatoren!! 

 

 

 

Uros teamrace, 12 april 

 

 

 

De jaarlijkse Uros teamrace. Een wedstrijd, met 

start en finish op de atletiekbaan Jekerdal, het 

parcours voert over de Sint Pietersberg en weer 

terug met een gezellig samenzijn na afloop

 

Start april Jury cursus voor atleten, ouders et cetera 

 

 

 

Leden en ouders die iets extra’s willen doen 

voor de vereniging bij wedstrijden en een 

belangrijke taak vervullen werden opgeleid als 

jurylid. Gelukkig dat er een aantal 

geïnteresseerden waren! 

 

 

https://atletiekmaastricht.nl/2019/04/13/observantenloop-koningsdag/
https://atletiekmaastricht.nl/2019/03/05/uros-teamrace/
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