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2016 was wederom een goed jaar voor AKU wat betreft de wedstrijdorganisatie. Buiten twee 
clubwedstrijden om, mocht AKUooktwee competitiewedstrijden organiseren; een CD-
competitiewedstrijd in april en eencrosscompetitiewedstrijd in november.  
 
Dit jaar werden we na zes jaar niet ingeloot voor de organisatie van een pupillencompetitiewedstrijd. 
Maar opzaterdag 23 april mocht AKU wel de organisatie van eerste CD- competitiewedstrijd op zich 
nemen. Met maar liefst 303 atleten, verdeeld over 54 teams kon de wedstrijd, na veel voorbereiding 
van start gaan.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 klaarom deze wedstrijd in goede 
banen te kunnen leiden. De opkomst was groot met de deelnemende verenigingenAAC, AC 
Waterland, ATOS, AKU, AV 1923, AV Edam, AV Feniks, AV Nea Volharding, AV Zaanland en SAV op de 
baan. AKU stond zelf ook met 4 teams aan de start. De JJC eindigde deze dag op een 10eplaats, net 
als de MJD. De  JJD werden 8e en de MJC werden maar liefst 7e binnen hun klassement. Mede door 
degemotiveerde atleten en veel publiek op deze mooie dag, werd deze wedstrijdeen groot succes. 
We kregen veel complimenten van scheidsrechter Bernard Wouters over de organisatie van de 
wedstrijd.  
 
Net als voorgaande jaren, was het ook dit jaar goed weer tijdens de clubkampioenschappen.  
Zondag 25 september warenmaar liefst 131 deelnemers er op gebrand om clubkampioen te worden. 
De opkomst was met name bij de jeugd heel groot, al stonden dit jaar ook 19 Master atleten 
ingeschreven. 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.  
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 19 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 ruim 900 atleten het achterste van hun tong laten zien.  
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! En wat hebben we geboft met het 
weer. Een dag later heeft het bijna de hele dag geregend! Voor volgend jaar wordt er gekeken naar 
een uitdagende nieuwe locatie om de crosswedstrijd te organiseren… 
 
Het wedstrijdseizoen werd op zondag 21 december afgesloten met de welbekende kerstcross in 
combinatie met een gezellige borrel in het Klokhuis.Dit jaar zorgden trainers voor een leuken 
uitdagend parcours voor de atleten. De opkomst was ook dit jaar helaas niet groot al waren de 
senioren/ masters goed vertegenwoordigd. De atleten díe er waren, zorgden voor kleurrijke en 
originele outfits waar natuurlijk ook prijzen mee te winnen waren!  
Al met al een zeer goed wedstrijdjaar!! 
 
De aanvraag voor het organiseren van de pupillencompetitie ligt bij Gerrit Tigchelaar. We hopen dat 
we dit jaar weer in aanmerking komen voor deze leuke wedstrijd.  
Groetjes Sanne Verlaan, namens de wedstrijdorganisatie 


