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2021 was wederom een goed jaar voor AKU wat betreft de wedstrijdorganisatie. We begonnen het 
jaar zonder officiële wedstrijden, maar er zijn heel veel onderlinge wedstrijden bij de AKU 
georganiseerd. Ten eerste de crossen in de maanden november, december en januari. 
In de maand maart waren er 2 testwedstrijden en tenslotte een trainingswedstrijd voor de pupillen 
en junioren CD. Omdat de officiële competitie nog niet van start ging in april en mei organiseerde we 
2 virtuele wedstrijden voor de pupillen, de junioren en de senioren onder 27 jaar. 
In juni gingen de officiële wedstrijden van start. De pupillenwedstrijd die gepland stond in zal op 4 
september georganiseerd worden bij de AKU. 
 
 
In november , december en januari werden er in totaal 3  corona wintercrossen voor AKU leden 
tijdens de vrijdagavond trainingen georganiseerd. Er werden 3 heel verschillende parcours  bedacht 
en uitgezet door de trainers. Waarbij ook gebruik werd gemaakt van het terrein van UWTC. Er waren 
veel enthousiaste deelnemers, er werd flink gestreden en gegleden over het soms natte parcours 
Iedereen kon na afloop genieten van de beelden die met een drone waren gemaakt. Bij de laatste 
cross werden er verschillende atleten gehuldigd met een prachtige medaille. Er waren prijzen voor 
de nummers 1,2,3. Er was een teamprijs per startgroep, maar ook nog een prijs voor de atleet (per 
startgroep) met de meeste progressie in de verschillende wedstrijden.   
 
In maart waren er 3 vrijdagavond wedstrijdjes: 2 testwedstijden en een echte wedstrijd tijdens de 
training. Er waren veel ouders die hielpen bij de 1eSprintchallenge ( 40 en 60 meter ) op 12 maart en 
bij de 600 meter ( junioren 1000 meter) challenge op 19 maart. Nu er veel geoefend was kon er een 
echte trainingswedstrijd gehouden worden met 40/ 60 meter sprint, ver , medicine of kogel  voor de 
pupillenen en 60 m sprint , ver en kogel voor de CDjunioren. 
Er werd met veel enthousiasme en inzet gestreden om mooie resultaten te behalen. 
 
Op zondag 18 april werd de 1e virtuele wedstrijd georganiseerd voor de junioren en de senioren. 
Maar liefst 48 atleten schreven zich in. Daarbij konden ze kiezen uit sprint, horden,mila ( midden 
lange afstand van 800 of 1000 meter) of een van de technische onderdelen discus, kogel , speer, 
hoog of ver.  De atleten mochten 4 onderdelen kiezen en daarnaast nog met de estafette meedoen. 
Dat veel atleten wel zin hadden in een wedstrijd was goed te merken, veel atleten namen deze dag 
deel aan 5 onderdelen. Naast de prachtige sportieve resultaten was het ook nog fantastisch mooi 
weer en hadden de atleten het prima naar hun zin. 
 
Op zaterdag 24 april was het de beurt aan de pupillen, met maar liefst 72 deelnemers aan de start 
werd het een prachtige dag. De atleten werden gecoacht door hun trainers en begeleidt door diverse 
ouders.  Natuurlijk waren er ook veel juryleden om de onderdelen goed te laten verlopen, zij werden 
geholpen door veel enthousiaste ouders. Voor veel pupillen was het hun 1e wedstrijd of was het lang 
geleden dat ze met een wedstrijd hadden meegedaan er werden dan ook veel persoonlijke records 
neergezet. Helaas was het vanwege de geldende regels nog niet mogelijk om als ouders de wedstrijd 
te bekijken of de atleten aan te moedigen.  
 



Na deze zeer geslaagde eerste wedstrijden kwam er op 5 juni een 2e virtuele wedstrijd. Deze dag 
konden de pupillen in de ochtend aan hun wedstrijd meedoen en was het in de middag de beurt aan 
de junioren en senioren voor sprint, horden en mila-afstanden. Er waren wederom enorm veel 
deelnemers en het gebruik van echte Electronische Wedstrijdwaarneming maakten het geheel nog 
veel officiëler. 
Ditmaal waren er maar liefst 94 deelnemers en was er wederom veel hulp van trainers, ouders en 
van juryleden. Het wedstrijdsecretariaat voerde meteen de uitslagen in zodat iedereen thuis goed 
kon bijhouden hoe de atleten het deden.  
 
Vanaf half juni mogen de junioren en pupillen weer deel gaan nemen aan de competitiewedstrijden. 
Deze wedstrijden werden niet bij de AKU georganiseerd. De 1e wedstrijd bij de AKU zal voor de 
pupillen zijn op zaterdag 4 september 
 
 
Groetjes van de wedstrijdorganisatie 


