
 

 

Jaarverslag 2021 Wedstrijd Organisatie Commissie 

 

2021 zijn we met frisse moed begonnen. Diverse wedstrijden op het programma, maar helaas 

volgens de verwachting konden velen wedstrijden en evenementen geen doorgang vinden. De 

wedstrijden die wel doorgang konden hebben speelden zich af binnen de vereniging. Deze 

wedstrijden hadden dan ook een officieuze status. Behaalde resultaten werden niet meegenomen als 

uitgangspositie  naar toekomstige officiële wedstrijden. 

 Mede dankzij de enorme inzet van de jeugdcommissie alsmede van de WOC werd op 3 april een 

trainingswedstrijd georganiseerd en op 17 april en op 1 mei een virtuele c/d competitie wedstrijd 

gehouden met toevoeging van pupillen en leden t/m 27 jaar.  

 

19 juni Westfries Atletiek Gala 

265 inschrijvingen 

Ondanks alle opgelegde beperkingen kregen een aantal wedstrijden een zogenaamde topsportstatus, 

waaronder het WAG. Onder auspiciën van onder andere de Atletiekunie kon deze mooie wedstrijd 

doorgang hebben. Dat het geen gewone wedstrijd zou worden bleek al gauw uit de grote 

hoeveelheid organisatorische rompslomp. Teststraten op zetten, maximaal aantal deelnemers, 

looproutes, geen publiek, etc etc. Ondanks dit alles kunnen we toch terugkijken op een zeer 

geslaagde editie van het WAG waar de atleet centraal stond.  

Dat wij een snelle baan hebben in Grootbroek bewezen de hordelopers U20 wel met 3 lopers die in 

ranglijst aller tijden in de top 5 terecht kwamen. 

Ondanks het feit dat een aantal atleten zich op het allerlaatste moment hadden afgemeld en dat er 

zelfs ook een aantal op de dag zelf niet kwamen opdagen mogen we toch terugkijken op een zeer 

geslaagde editie. De aanwezige topatleten maakten er een mooie wedstrijd van met veel strijd en 

vooral met veel stralende gezichten. En veel toezegging alvast voor de komende editie op 2 juli 

aanstaande.  

Voor de uitslagen van deze wedstrijd verwijs ik dit keer naar de site van SAV alsmede naar atletiek.nu 

 

 

 



3 juli c/d junioren competitie poule 51 

257 deelnemers 

Eindelijk dan toch nog een heuse competitiewedstrijd voor de junioren. Dat deze tegelijk viel met 

een pupillencompetitiewedstrijd gaf nogal wat gedoe om alle juryleden in touw te krijgen. Maar ook 

deze editie is dat weer geslaagd. Prima resultaten van onze meiden en jongens. Je kon duidelijk zien 

dat ze in de coronatijd niet stil hebben gezeten. Een groot compliment aan hen zelf en aan hun 

begeleiders en trainers. Was een mooie opstap naar diverse finaleplaatsen in september 

 

9 juli Zomeravond loopwedstrijd 

65 deelnemers 

Nu vele coronaregels aan de kant zijn geschoven betreffende het organiseren van sportwedstrijden 

en evenementen vonden wij, als WOC, het belangrijk om een wedstrijd te organiseren voor een ieder 

die deel wil nemen. Dus zonder limieten en dergelijke. Omdat dit op het allerlaatste moment was 

besloten was de inschrijfperiode zeer kort. Daarom dat het aantal deelnemers wat aan de lage kant 

lag. Daarentegen waren we blij verrast dat een heuse olympiër onze baan kwam bezoeken. Samen 

met haar trainingsgroep liep Lisanne de Witte een 200m. Ook diverse SAV’ers aan de start met prima 

resultaten. En waar onze penningmeester Koen formidabel haaswerk verrichtte voor U20 Fee op de 

5000, hetgeen resulteerde in een clubrecord voor haar 

Dit soort wedstrijden is zeker voor herhaling vatbaar. (mits het drukke schema het voor de komende 

jaren dit toelaat) 

 

28 augustus Uitsmijterbokaal 

50 inschrijvingen 

Diverse nationaliteiten stonden op de deelnemerslijst waaronder 2 sterke kogelslingerlaars uit 

Duitsland. Helaas hebben zij verstek laten gaan. Niet getreurd want er was genoeg kwaliteit van 

eigen bodem en uit Belgie. SAV was dit keer vertegenwoordigd door Yvette en Richard Bot, Palita (d-

junior), Aeron Ponne (c junior) en Kara Zwagermaker. Prima resultaten door onze junioren die tevens 

veel ervaring opdeden in zo’n sterk veld. Zeker voor Palita moet het toch bijzonder zijn om naast een 

Alida van Daalen of Corine Nugter te staan om je kunsten te laten zien.  

Opvallendste prestatie was van Vanessa Sterckendries die met een afstand van 67,85 mtr bij het 

Kogelslingeren tevens de UitsmijterBokaal in ontvangst nemen 

De EDM werd deze keer bedient door Arjan Hooiveld en Siebe Verheijen. Dankzij een spoedcursus 

van Gertjan Onos waren zij trefzeker voor deze wedstrijd. Een aanwinst 

 



 

 

2 oktober Clubkampioenschappen 

119 deelnemers 

Op deze mooie oktober dag zat de sfeer er goed in. Dat resulteerde in uitstekende prestaties met 

veel strijd en waar voor velen het seizoen met persoonlijke records werd afgesloten (voor de meeste 

deelnemers). Ook op deze dag zagen we weer dat een “oudgediende” hulpzaam was voor een jong 

talent. Edwin Sjerps als haas voor Vasco Mosselman. Mooi om te zien.  

 

13 oktober Scholierenveldloop 

Na een jaar overgeslagen te hebben stond hij dit jaar weer op het programma. Onder leiding van 

Rien Broersen werd er weer een zeer succesvolle editie afgewerkt. Mede dankzij de vele vrijwilligers 

hebben weer vele scholieren kennis kunnen maken met de atletieksport. 

 

Na weer een twijfelachtige start van het wedstrijdseizoen kunnen we toch met grote tevredenheid 

terugkijken op een geslaagd seizoen. Ook een jaar waar binnen het WOC een wijziging heeft plaats 

gevonden. Onze jurycoördinator Jeroen Dodeman heeft zijn functie neergelegd. Gelukkig hebben we 

in Theo van Zanen voor het komend wedstrijdseizoen een nieuwe jurycoördinator gevonden. Via 

deze weg wil ik Jeroen nog van harte bedanken voor de vele inspanningen die hij voor de WOC heeft 

verricht. Naast Theo is er natuurlijk nog altijd plaats voor vers bloed binnen de WOC. Wie zich 

geroepen voelt kan zich altijd aanmelden 

Dat wedstrijden een succes worden is niet alleen dankzij de WOC. Zonder alle vrijwilligers en andere 

commissies binnen SAV is het ondenkbaar dat er wedstrijden georganiseerd kunnen worden. 

Juryleden, de coryfeeën (baanonderhoud), ouders, kantinemedewerkers, schoonmaakploeg, 

EHBO’ers, sponsors, bestuur etc etc. Te veel om op te noemen. Bedankt allen en op naar mooie 

atletiek in 2022. 

 

 

 

 


