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2019 was wederom een goed jaar voor AKU wat betreft de wedstrijdorganisatie. Buiten het eigen 
clubkampioenschap om, mocht AKUmaar liefst drie competitiewedstrijden organiseren; een 
pupillencompetitiewedstrijd in mei, een CD-competitiewedstrijd in juni en een 
crosscompetitiewedstrijd in november.  
 
Op zaterdag 18  mei mochten wij maar liefst 232 atleten van zes verenigingen ontvangen  
(AV Haarlemmermeer, AV Startbaan, AV Feniks, AV Aalsmeer, AV Abcoude en AKU)  
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 
kunnen leiden. 
AKU liet bijna vijftig atleten aan de start verschijnen, een ieder gebrand op een nieuw PR.   
Er werden maar liefst dertien medailles behaald door deze toppers, begeleid door hun trainers en 
aangemoedigd door vele enthousiaste familieleden in het publiek. Er stonden vier atleten op het 
hoogste schavot, drie atleten werden tweede en zes atleten kregen het brons omgehangen. Naast 
deze medailles werden er ook veel persoonlijke records verbroken, een goed begin van een mooi 
nieuw wedstrijdseizoen!  
De wedstrijdleider en scheidsrechters gaven ons tijdens de wedstrijd én na afloop complimenten 
over de strakke organisatie. Het enthousiasme van onze helpende ouders was groot, waardoor we in 
juni, onder leiding van Erik van Oudenallen een 4-daagse jurycursus zijn gestart met acht personen. 
Allen met vlag en wimpel geslaagd en dit leverde weer nieuwe juryleden op voor de CD- 
competitiewedstrijd die 22 juni op het programma stond.  
 
Op zaterdag 22 juni was de opkomst groot met de deelnemende verenigingen AV Haarlem, ATOS, 
AKU, AV 1923, AV Aalsmeer, KAV Holland, AV Haarlemmermeer en AV Suomi op de baan. AKU stond 
zelf met 5 teams aan de start, waarvan twee JD teams. De JJC eindigde deze dag op een 10eplaats, de 
JJD op een 5e en 11e plaats. Bij de meiden eindigden de MJC op een 6e plaats en de MJD werden 4e 
binnen het klassement. Zowel Abel Kloppenburg als FIlia Kaffatos wisten een eerste plaats te behalen 
op het verspringen bij de D-junioren. Esmée Meering wist op maar liefst twee onderdelen de andere 
meiden achter zich te houden. Zij mocht discuswerpen en kogelstoten. Mede door de gemotiveerde 
atleten en veel publiek op deze mooie dag, werd deze wedstrijdeen groot succes. Ook nu was er veel 
lof voor de organisatie vanuit de wedstrijdleiding.  
 
Zondag 6 oktober waren exact 100 atleten er op gebrand om clubkampioen te worden. De opkomst 
was kleiner dan voorgaande jaren. Wel waren ook dit jaar veel enthousiaste aspirant leden aanwezig 
en hebben zij kunnen ervaren hoe leuk het is om een wedstrijd mee te doen. Prachtige prestaties 
werden er geleverd, al was er ook veel ruimte voor het onderlinge plezier.  
Het weer liet ons dit jaar voor het eerst wat in de steek. In de ochtend wisten we het grotendeels 
droog te houden, maar in de middag werd het weer onstuimiger.  Dit zorgde er noodgedwongen 
voor dat we de teamestafette niet door konden laten gaan.  
 



 
 
Dit jaar mochten wij wederom het spits afbijten in de crosscompetitie en wel op zaterdag 30 
november. 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 850 atleten het achterste van hun tong laten zien. 
Dit gold ook voor Mathijs Hofmijster die, net als vorig jaar, de eervolle taak op zich nam om de 
atleten het parcours te wijzen op zijn fiets als voorrijder. 
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!  
 
De aanvraag voor het organiseren van de pupillencompetitie ligt bij de Atletiekunie. We hopen dat 
we dit jaar weer in aanmerking komen voor deze leuke wedstrijd.  
 
Groetjes Sanne Verlaan, namens de wedstrijdorganisatie 


