
Jaarverslag 2018 wedstrijdcommissie baan 
 
2018 was wederom een goed jaar voor AKU wat betreft de wedstrijdorganisatie. Buiten twee 
clubwedstrijden om, mocht AKUooktwee competitiewedstrijden organiseren; een 
pupillencompetitiewedstrijd in juli en eencrosscompetitiewedstrijd in november.  
 
Op zaterdag 7 juli, de derde en laatste wedstrijd van de competitie, namen maar liefst 262 pupillen 
deel. Dit waren erruim 30 meer dan het jaar ervoor. Van onze eigen club verschenen er 60 atleten. 
Gedurende de dag werkten zij hun meerkamp en eventueel een lange afstand nummer af. Een 
prachtig team van vrijwilligers had zich vooraf ingezet om alles voor de wedstrijd in orde te maken, 
maar ook op de dag zelf stonden vele mensen klaar om deze wedstrijd in goede banen te leiden. De 
opkomst was groot met de deelnemende verenigingenAAC, AV Aalsmeer, Feniks, AV 
Haarlemmermeer, AV Startbaan en AKU op de baan. Door onze eigen atleten werden er maar liefst 
vijf medailles binnen gesleept. Liam Röling werd op de meerkamp 2e bij de JPmini, Nynke Veen 
behaalde een zilveren medaille en Esmée Kriger werd 3e bij de MPB. Zij werd ook nog eens glansrijk 
1e op de 1000 meter. Elin van Dijken ontving een mooie bronzen medaille op de 1000 meter bij de 
MPA1. Florian Faber werd in een sterk veld knap 4e en plaatste zichzelf daarmee voor de pupillen 
competitiefinale in september. Naast Florian plaatste ook de JPB ploeg en de JMINI ploeg zich voor 
de finale. De atleten hebben het fantastisch gedaan!  
 
Net als voorgaande jaren, was het ook dit jaar goed weer tijdens de clubkampioenschappen.  
Zondag 30september warenmaar liefst 133 deelnemers er op gebrand om clubkampioen te worden. 
Ook dit jaar waren er veel enthousiaste aspirant leden aanwezig en hebben zij kunnen ervaren hoe 
leuk het is om een wedstrijd mee te doen. Dit jaar organiseerden we voor het eerst een G-run. Wat 
een succes was dit! Maar liefst 18 senioren en masters verschenen aan de start van de 1000 meter. 
Een enkeling koos er zelfs voor om deel te nemen aan de 100 m sprint. De succesvolle wedstrijd werd 
afgesloten door een leuke teamestafette waar iedereen zich voor kon inschrijven. Ook dit was net als 
voorgaande jaren weer geweldig leuk.  
 
Als tweede competitiewedstrijd werd de Cross op zaterdag 10 november bij ons georganiseerd. Ook 
bij deze wedstrijd waren de weergoden goed gezind. Tussen 11.00 uur en 15.00 uur werd het 
startschot 18 keer gelost en konden de vele atleten het achterste van hun tong laten zien. Met 
debutant Mathijs Hofmijster als voorrijder voorop die zichtbaar genoot van zijn pittige taak.  
Door een zeer goede voorbereiding, een prachtig en groots opgezet parcours  en de hulp van vele 
vrijwilligers, werd de wedstrijd een groot succes. Er werd hard gelopen, er werd gestreden, 
aangemoedigd en gejuicht. Ook dit keer veel lof voor de organisatie vanuit de KNAU en de 
deelnemende verenigingen! Het was een prachtige wedstrijd, al hebben we het helaas niet de hele 
dag droog weten te houden. Echt crossweer dus!  
Na drie wedstrijden hebben zich vijf junioren en twaalf pupillen weten te plaatsen voor de CROSS 
finale die op zaterdag 16 maart a.s. zal plaatsvinden bij NOVA te Warmenhuizen.  
 
Al met al een zeer goed wedstrijdjaar!! 
 
In 2019 mogen wij wederom de pupillen ontvangen. De wedstrijd staat gepland op zaterdag 15 mei! 
Tevens mogen we op 22 juni een CD- competitiewedstrijd georganiseren. 
 
Groetjes Sanne Verlaan, namens de wedstrijdorganisatie 


