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Opmerking 
 
Het jaarverslag 2021 is samengesteld uit bijdragen van het bestuur, trainingscoördinatoren, 
trainers en vertegenwoordigers van de diverse commissies. Op basis van een door mij 
aangeboden format dat eind februari 2022 door het bestuur is verspreid, hebben de diverse 
geledingen hun bijdrage aangeleverd.  
 
Venlo, 31 mei 2022 
Carel van Nisselroy, samensteller  
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Jaarverslag 2021 
 
Algemeen 
Scopias Atletiek, gevestigd in Venlo, is voortgekomen uit een fusie tussen de verenigingen 
Festina Venlo en AVT Tegelen. De fusie vond officieel plaats op 26 november 1992, in 2022 
dus 30 jaar geleden. Scopias Atletiek is vanaf de oprichting aangesloten bij de Atletiekunie 
en sinds 2012 ook bij de KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland. De vereniging maakt 
gebruik van de atletiekbaan op Sportpark Vrijenbroek.  
Als brede atletiekvereniging richt Scopias Atletiek zich zowel op de baanatletiek als de 
algemene loopsport incl. wandelsport voor zowel recreatieve als prestatiegerichte sporters 
van alle leeftijden. 
De jeugdatletiek is een prominent onderdeel van de baanatletiek, terwijl ook de G-atletiek 
en de G-wandelgroep een vaste plaats hebben in het aanbod van de vereniging. 
 
Overleden 2021 
Op 20 februari 2021 overleed Louisa Nijholt, echtgenote van trainer Martin Nijholt en zelf 
enthousiast trainster van zowel de G-atleten op de donderdag, als van de Racerunners op de 
zaterdagochtend. Ook maakte zij zich verdienstelijk voor Scopias Atletiek door als 
vrijwilligster bij veel eigen evenementen te assisteren bij de catering of op de route. Louisa 
was sinds 2015 lid van Scopias en groeide uit van een beginnende hardloopster tot een 
enthousiaste deelneemster aan allerlei stratenlopen, trails, Venlo Stormt en andere binnen- 
en buitenlandse hardloopevenementen. Haar gulle lach en goede humeur wordt vreselijk 
gemist, maar zal altijd in herinnering blijven. 
Frits Vaessen ging op 17 juli 2021 op 91-jarige leeftijd van ons. In 2016 ontving Frits de 
waarderingsspeld van de Atletiekunie, omdat hij 70 jaar lid was van Festina, later Scopias. 
Frits werd alom gewaardeerd. Vroeger als atleet, daarna als vaderlijke jeugdtrainer, keihard 
werkend bestuurslid, starter, materialenman, sjouwer, bouwer en poetser. Altijd trouw aan 
‘zijn’ club. De meest constante factor in de regionale atletiekwereld van de afgelopen 75 jaar 
is rustig ingeslapen. 
Arie Verbaan was een monument in de regionale atletiek. Op 24 november 2021 overleed hij 
op 95-jarige leeftijd. Wie kende hem vroeger niet: Arie, de markante visboer uit Blerick op 
zijn gele houten klompen. Binnen de atletiek was Arie Verbaan vooral bekend als een 
geweldige hardloper die vanaf 1950 decennia lang een gevreesd topatleet was. Arie was 73 
jaar lid van Scopias, voorheen Festina.  
 
Jubilarissen 2021 
Stef Bol  70 jaar lid (vanaf 08-05-1951) 
Michel van der Loop 25 jaar lid (vanaf 15-09-1996) 
Ger Janssen  25 jaar lid (vanaf 01-11-1996) 
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Hoofdstuk 1: Bestuur 
 
Door bestuurlijke ontwikkelingen werd het jaar 2021 er een van ‘alle ballen in de lucht 
houden’. De bezetting van het bestuur, technische leiding en commissies was minimaal en 
het vinden van kaderleden was een probleem. 
 
1.1 Samenstelling bestuur  
Bert Martens trad in december 2021 na ruim acht jaar af als voorzitter. De functie van 
interim-voorzitter wordt vanaf 1 januari 2022 voor de duur van drie maanden waargenomen 
door Sef Maas, die in maart 2021 na enkele maanden afwezigheid terugkeerde in het 
bestuur. 
Secretaresse Monique Backus legde in augustus 2021 haar functie neer. Joop Pouls nam het 
secretariaat van haar over.  
Overige bestuursleden: Wim van Ulft (penningmeester) en Roel van der Velden. 
De taken werden over de bestuursleden verdeeld, waarbij Roel van der Velden een 
vertegenwoordigende rol binnen de BAC (Baan Atletiek Commissie) innam.  
Het behoeft geen betoog dat het de wens van het bestuur is, dat er snel een definitieve 
invulling van diverse functies binnen het bestuur wordt gerealiseerd: voorzitter, vice-
voorzitter, secretaris, bestuurslid loopatletiek (vanuit de groep zelf), ondersteunend 
bestuurslid (coördineren beheer van trainings- en wedstrijdmateriaal; beheer atletiekbaan, 
enz.). 
 
1.2 Bestuursvergaderingen 
Het bestuur vergaderde in 2021 in totaal tien maal. Soms werden de besprekingen 
bijgewoond door insprekers, die ideeën e.d. inbrachten. Door de vele onderwerpen die 
werden geagendeerd duurden de sessies vaak lang en waren ze soms afmattend. Op basis 
van deze ervaringen besloot het bestuur dat er meer kader moest komen om beleid voor te 
bereiden. Het wil dit organiseren in een vergadercyclus waarbij elke maand een of meerdere 
stukken worden voorbereid en voorgelegd aan het bestuur. Het is nodig dat mensen met 
kennis van zaken op een bepaald gebied zich melden en een bijdrage leveren. 
 
1.3 Besproken zaken 
De belangrijkste punten die in het bestuur aan de orde kwamen: 
 Contributieverhoging (na een dynamische vergadering geaccepteerd)  
 Een uitgewerkt plan voor vergoeding van de trainers, gebaseerd op een evenwichtige 

functieschaal. Hierdoor komen de kosten voor verloning onder controle en wordt recht 
gedaan aan ieders functieniveau. 

 Een uitgewerkt voorstel om te gaan samenwerken met de Stichting Venloop om te 
komen tot een Venloop Scopias Running Team. Dit voorstel is uiteindelijk afgewezen 
door de Algemene Ledenvergadering (ALV). 

 Veel dagdagelijkse zaken passeerden de revue, waaronder (de) evenementen, 
wedstrijden, perikelen binnen diverse trainingsgroepen, de slechte staat van trainings- 
en wedstrijdmateriaal, enz. 
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1.4 Ledenbestand 
(Ledenadministratie: Melanie Teerenstra) 
 

Aantal leden  Per 31-12-21 Per 31-12-20 Per 31-12-19 
Pupil 66 121 81 
Junior 66 54 94 
G-atleet/-wandelaar/RR 30 10 12 
Wandelaar 0 5 5 
Steunlid 12 1 1 
Student 2 1 1 
Senior/master 6 18 19 
Recreant 144 185 197 
Erelid 5 7 7 
Vrijwilliger 38 83 72 
Totaal 369 485 489 

 
1.5 Financieel 
Uit de financiële cijfers over 2021 blijkt dat Scopias Atletiek een financieel gezonde 
vereniging is. Teruglopende sponsorinkomsten en hogere kosten voor trainersvergoedingen 
en -opleidingen baarden echter zorgen voor de toekomst. Vandaar de aanpassing van de 
contributie per 1 januari 2021, waarbij ook een betere koppeling is gemaakt van het aantal 
geboden trainingen met de hoogte van de contributie. 
In de financiële stukken is te lezen dat 2021 sluit met een overschot van € 5.806 en dat de 
begroting 2021 een tekort vertoont van € 15.500. De conceptbegroting 2022 laat een 
positiever beeld zien. Dit is voornamelijk te danken aan het gedeeltelijk kwijtschelden van de 
huur voor de atletiekbaan en het sanitair door de gemeente vanwege Covid-19. 
 
1.5.1 Contributies 
In de ALV’s van 2014 tot en met 2017 zijn de leden akkoord gegaan met het voorstel van het 
bestuur de contributies alleen te verhogen met het gestegen prijsindexcijfer. Dit punt zou 
daarna niet meer op de ALV-agenda komen tenzij er een andere contributieverhoging werd 
gepland. Voor de jaren 2018, 2019 en 2020 werd de contributie automatisch met het 
prijsindexcijfer verhoogd. Tijdens de ALV in oktober 2020 werd ingestemd met een 
afwijkende verhoging die vanaf 2021 is geïmplementeerd. 
Voor alle lopers van 18 jaar en ouder was de contributie over het tweede halfjaar van 2020 
met 50% verminderd vanwege de verminderde trainingsmogelijkheden. Voor 2021 heeft het 
bestuur geen verdere stappen ondernomen, omdat de ontwikkelingen rondom Covid-19 
stapsgewijs verbeterden. 
 
1.5.2 Opbrengsten 
De vereniging kende in 2021 vier inkomstenbronnen. De contributies, zoals hierboven 
besproken, en daarnaast de wedstrijdgelden en sponsorinkomsten bij wedstrijden (grootste 
inkomstenbron: de Berden Voorjaarsloop), de inkomsten van de kantine en de overige 
inkomsten, subsidies en sponsoring (algemeen). 
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1.5.3 Financiële positie 
Begroting en realisatie 2021 zijn te vinden in de financiële jaarstukken. Het overschot van 
2021 is incidenteel.  
 
1.5.4 Begroting 
De begroting 2022 is vastgesteld tijdens de ALV in het najaar van 2021.  
 
1.5.5 Kascommissie 
De controle van de jaarcijfers 2020 en 2021 is door de kascommissies gehouden. De cijfers 
van 2020 zijn gecontroleerd door Guus Ummenthun en Riet Vallen, die van 2021 door Wil de 
Wolf en Guus Ummenthun. 
 
1.6 Ledenbeleid 
Op de Algemene Ledenvergadering van 6 oktober 2021 is het ledenbeleid goedgekeurd. Om 
de vereniging vitaal te houden zullen er meer mensen dan de kleine groep actieve 
vrijwilligers een bijdrage moeten gaan leveren. Iedereen heeft er belang bij dat de 
vereniging blijft draaien: Scopias is van en voor sporters! Daarom is afgesproken dat 
iedereen minimaal acht uur per jaar (voor onder 18 jaar een van de ouders) functies of taken 
op zich neemt. Er zijn meerdere vacante functies en taken op de website geplaatst en men 
kan zich opgeven. Verder wordt het beleid uitgerold dat leden op hun bijdrage persoonlijk 
worden aangesproken. Op de ALV van 2022 zal de voortgang worden gemonitord en 
volgende stappen worden ondernomen. 
 
1.7 Samenwerking met de Stichting Venloop 
In 2020 zijn er gesprekken geweest tussen Scopias en de Stichting Venloop die hebben geleid 
tot een voorstel van samenwerking. Het plan hield in dat de midden- en langafstandgroepen 
van Scopias en het Venloop  Running Team in een gezamenlijk op te richten nieuwe 
vereniging zouden komen en Scopias de opleiding van talenten op zich zou nemen. 
Daarnaast werd de Berden Voorjaarsloop in de promotie van de Venloop opgenomen om de 
Scopiaskosten van de samenwerking (€ 5000) te kunnen financieren. Nadeel van het plan 
was dat mila-atleten niet meer onder de naam Scopias aan wedstrijden zouden kunnen 
deelnemen. Het betekende echter ook dat er na een jarenlange moeizame relatie weer een 
opbouw was naar een sterke atletiekgemeenschap in Venlo. Namens Scopias zouden twee 
bestuurders in het bestuur van de gezamenlijke vereniging zitting nemen. Tijdens de ALV 
kreeg het bestuur echter geen mandaat om de samenwerking verder vorm te geven. Het 
gevolg is dat de mila-groep inclusief trainer in november is overgestapt naar het Venloop 
Running Team. 
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Hoofdstuk 2: Wedstrijdatletiek 
 
2.1 Pupillen 
Coördinator: Jeroen Hendriks. Marsha Brouwer stopte na de zomervakantie als 
pupillencoördinator en werd opgevolgd door Jeroen Hendriks. 
 
2.1.1 Trainers  
Lobke Pollen   Pupil Assistent trainer 
Rick Faasen   Pupil Assistent trainer 
Frank Kusters   AT-2 Pupil Assistent trainer  
Jos Derijk   AT-2 Pupil Assistent trainer  
Tom Bauer   AT-2 Pupil Assistent trainer  
Jochem van Woezik  AT-2 Pupil Assistent trainer  
Riks Pollen   AT-2 Pupil Assistent trainer 
Jolanda Gubbels  AT-2 2018 Pupil trainer 
Anita van Boekholdt  AT-3 1994 Pupil Zelfstandig trainer 
Jan Janssen   AT-3 Pupil Hoofdtrainer 
Anja Pollen   AT-3 2015 Pupil Hoofdtrainer 
Edy Klomp   hulpouder/trainer 
Bert Loosman  hulpouder/trainer 
 
2.1.2 Aantal atleten  
Leeftijdsgroepen en aantal (circa): 
A1-pupillen  21 
A2-pupillen  21 
B-pupillen  15 
C-pupillen  6 
Mini-pupillen  6 
In 2021 zijn er geen lange wachtlijsten geweest bij de pupillengroepen. Aan het einde van 
2021 was er in elke groep nog plaats, behalve de A2. 
 
2.1.3 Trainingen 
In 2021 werd er noodgedwongen veel met de trainers geschoven om volwaardige trainingen 
te kunnen geven. Gelukkig mochten de pupillen ondanks de coronapandemie blijven trainen. 
Met aangepaste regels hebben ze twee maal per week gesport. De B-, C-/minipupillen 
konden, mede door de bezetting van de trainers, niet binnen sporten. De trainers hebben de 
keuze gemaakt om buiten te blijven trainen. 
 
2.1.4 Wedstrijden en prestaties 
De pupillen hebben in 2021 weinig deelgenomen aan externe wedstrijden. De Athletic 
Champs werden vanwege corona geannuleerd. De clubkampioenschappen konden wel 
doorgaan. Het werd een gezellige dag en de kinderen hadden veel plezier: er was eindelijk 
weer een wedstrijd!  
De Limbra Cross Competitie 2021/2022 ging met vier afgelastingen door. Pupillen van 
Scopias Atletiek behaalden in deze competitie vijf podiumplaatsen: 
JMP  Raf van Boekholdt  1e plaats 
JPC  Jip Hendriks   2e 
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JPB  Jasper Derijk   2e 
JPB  Brent Smetsers  3e  
JPA  Sem Kusters   2e 
Clubrecords 
JPC Brent Smetsers   1000 m  3.45,49 min Eindhoven 20-6-2021  
MPB Nouk Helmink   600 m   2.11,52 min Eindhoven 20-6-2021 
   
2.1.5 Aandachtspunten 
De pupillengroep is op zoek naar ouders of leden die trainer willen worden bij de pupillen. 
Ook wordt een tweede pupillencoördinator gezocht. 
 
2.2 Baanatletiek junioren 
 
2.2.1 Kader 
Bestuurslid baanatletiek: Roel van de Velden (vanaf 1-12-2020) 
Trainerscoördinator:  Annette Swinkels 
Hoofdtrainers 2021:  D-junioren: Olav van Vessem (tot 31-12-2020) 
    Baanatletiek PLUS en SELECTIE: Saskia Helmink 
    MiLa PLUS en SELECTIE: Bob Stultiens (tot 1-12-21) 
Talentbegeleider-OCTA: Corné Jacobs 
 
2.2.2 Visie en organisatie 
In het Technisch Beleidsplan Scopias ‘De atleet centraal’ (2019) staat als visie beschreven dat 
elk lid zijn/haar eigen motivatie of ambities heeft, die hij/zij binnen de vereniging wil 
realiseren. Dit heeft geleid tot zeven verschillende groepen: D1-junioren, D2-junioren, 
Baanatletiek BASIS, Baanatletiek PLUS, Baanatletiek SELECTIE, MiLa PLUS en MiLa SELECTIE. 
In de BASIS-groep ligt de nadruk op het trainen van specifieke atletiekvaardigheden, in de 
PLUS-groep op prestatieverbetering en voorbereiding op wedstrijden. In de SELECTIE-groep 
ligt de focus eveneens op prestatieverbetering en wedstrijdvoorbereiding, echter met meer 
individuele begeleiding voor atleten die opvallen door hun prestatieniveau. 
 
2.3 D-junioren 
 
2.3.1 Trainers  
D1-junioren (circa 20 atleten; trainen mee met de A2-pupillen): 
Jan Janssen (AT3): 2x week 
Tom Smetsers: 1x week 
Martijn Janssen: 1x week 
Tom Bauer:  1x week 
Olivier Gijbels:  1x week 
Frank Kusters:  2x week 
 
D2-junioren (circa 20 atleten): 
Jules Houben:  2x week 
Erik Aerdts (AT3): 1x week 
Jos Gitmans (AT2): 1x week 
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2.3.2 Aantal atleten 
De D-juniorengroep bestond in 2021 uit ongeveer veertig atleten. De grootte van de groep 
en het gedrag van enkele atleten zorgden er in 2020 voor dat een veilige trainingsomgeving 
niet kon worden gewaarborgd. Daarom werd de groep vanaf 1-1-2021 gesplitst in D-junioren 
1ste (D1) en 2de jaars (D2).  De D1-groep trainde vanaf 2021 op de trainingstijden van de A2-
pupillen onder leiding van Jan Janssen. Daarnaast werd er gesproken met enkele ouders en 
atleten en werd door de vertrouwenspersoon met de hele groep het belang van waarden en 
normen besproken. De rust keerde en ook de D2-junioren konden weer goed trainen.  
 
2.3.3 Trainingen en trainingstijden 
D1 - Woensdag van 18:15-19:30 
D1 - Zaterdag van 9:00-10:15 
D2 - Dinsdag van 18:45-20:00 
D2 - Donderdag van 18:45-20:15 
 
2.3.4 Bijzonderheden 
Idealiter trainen de D1 en D2 samen, maar met een trainersbezetting van twee trainers per 
trainingsavond en een groepsgrootte van circa 40 atleten was dit niet haalbaar. Dat de D1 
meetrainden met de A2-pupillen was een noodoplossing. Hierbij werd rekening gehouden 
met het verschil in technische onderdelen en de hierbij behorende technieken.  
 
2.3.5 Pijnpunten 
In 2022 zullen de D-junioren weer samen gaan trainen. Er zijn twee junioren (Lina Vercoulen 
en Jill van de Vinne) uit de Baanatletiek PLUS en SELECTIE groep opgeleid tot AT2 trainer. 
Samen met Jos Gitmans (1x week) zullen zij deze groep gaan leiden. De C1 wordt aan deze 
groep toegevoegd. De groepsgrootte zal in het volgend seizoen weer richting veertig atleten 
gaan en dat zal waarschijnlijk opnieuw een knelpunt worden. 
 
2.4 Baanatletiek BASIS 
 
2.4.1 Trainers 
Jos Gitmans    1x week 
John van Bussel (tot 1-6-2021) 1x week 
Aron Beurskens (vanaf 1-9-2021)  1x week 
 
2.4.2 Aantal atleten  
Circa 20. 
 
2.4.3 Trainingen en trainingstijden 
Dinsdag van 18:45-20:00 
Donderdag van 18:45-20:15 
 
2.4.4 Bijzonderheden 
Het plezier in sporten staat voorop en is kenmerkend voor deze groep. In 2021 is er een flink 
tekort geweest aan trainers waardoor de twee oudste junioren zelf de trainingen hebben 
moeten begeleiden. Gelukkig heeft dit geen impact gehad op de sfeer in de groep, helaas 
wel op de kwaliteit van de trainingen. 
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2.4.5 Pijnpunten 
Het vele schuiven met en het wegvallen van trainers heeft geleid tot een hoop onvrede in de 
groep. De verwachting is dat dit helaas zal leiden tot een aantal opzeggingen.  
 
2.5 Baanatletiek PLUS & SELECTIE  
 
2.5.1 Trainers 
Saskia Helmink (hoofdtrainer)  3x week + 1x kracht 
Hubertine Jacobs    2x week en om de week 3x 
Debbie Behnke   1x week en om de week 2x (gestopt 31-3-2021) 
Erik Aerdts     1x week (overgestapt naar D2 per 1-1-2021) 
 
2.5.2 Aantal atleten 
C-junioren: 9, U18: 10, Sen-V: 2. 
 
2.5.3 Trainingen en trainingstijden 
Maandag PLUS 18:00-20:00, SELECTIE 19:00-21:00 (na het stoppen van Debbie trainen beide 
groepen samen van 18:30-20:30). 
Dinsdag 18:30-19:30 krachttraining op uitnodiging (oefenruimte Fysiotherapie Jacobs). 
Donderdag PLUS 18:00-20:00, SELECTIE 19:00-21:00 (na het stoppen van Debbie trainen 
beide groepen samen van 18:30-20:30). 
Zondag 10:00-12:00. November t/m maart bostraining, maart t/m november baantraining. 
Opmerking: Jacques Janssen en Jan Titulaer geven van maart t/m november werptraining. 
 
2.5.4 Aantal trainingen 
Iedere atleet trainde minimaal 3x per week. Het vierde trainingsmoment was op uitnodiging. 
(Dit betreft een krachttraining waarbij met name gewerkt wordt aan het verhogen van de 
belastbaarheid.) 
 
2.5.5 Trainersoverleg 
Er is in 2021 vier maal een trainersoverleg geweest.  
De volgende punten zijn besproken: 
Doorgeschoven groepen, aansluiting BASIS-groepen met PLUS- en SELECTIE groep, overgang 
A-pupil naar D-junior, trainersbezetting (november). 
Hergroeperen D-junioren, hergroeperen trainers D-junioren, waarden en normen, 
competitieploegen, trainersbezetting, interne wedstrijd 13 april (januari). 
Keuzemoment, trainersbezetting, opleiden trainers, niveauverschil PLUS en SELECTIE-groep, 
aansluiting Basisgroepen met PLUS- en SELECTIE-groep, ledenstop (maart). 
Keuzemoment, trainersbezetting, opleiden van trainers, terugblik, ledenstop (september). 
 
2.5.6 Bijzonderheden 
In 2021 hebben de Corona-maatregelen voor veel verstoringen gezorgd in de 
trainingsplannen. Ook zijn er veel wedstrijden weggevallen.  
Van de SELECTIE-groep trainen zes atleten ook bij het OCTA (regionale trainingen) en een 
atleet nam deel aan de Nationale junioren Trainingen op Papendal.  
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2.5.7 Pijnpunten  
De PLUS- en SELECTIE-groep trainden tot 1-4-2021 met één uur overlap (gezamenlijk 
atletische vorming) en één uur apart van elkaar vanwege het niveauverschil. Helaas was dit 
daarna meer mogelijk vanwege het trainerstekort.  
Het niveauverschil binnen de groep maakt de belasting voor de trainers erg groot. De belofte 
om voor iedere atleet een eigen trainingsplan te maken komt in gedrang.  
 
2.5.8 Prestaties  
Prestaties bij kampioenschappen 
EK junioren U18    
Audrey Jacobs  U18-2  Kogelslingeren 1 
 
Noteringen ranglijsten (top 100)  
Wereldranglijst:  3x 
Wereldranglijst Aller tijden: 1x 
Europese ranglijst:  4x 
 
Prestaties nationaal  
 
Noteringen NL-ranglijsten 
Top 100:   64x 
Top 10:   23x 
Aller Tijden:   4x 
 
Nederlandse Kampioenschappen 
Nederlands kampioen: 3x 
Podium (top 3):  10x 
Finaleplaatsen (top 8): 18x 
 
Klasseringen bij Nederlandse kampioenschappen 
NK outdoor senioren    
Audrey Jacobs  U18-2  Kogelslingeren 2 
NK outdoor junioren 
Audrey Jacobs  U18-2  Kogelslingeren 1 
Lynn Behnke  U18-1  400 m   2 
Audrey Jacobs  U18-2  Kogelstoten  2 
Bente Jacobs  U16-1  100 m   3 
Rick Faassen  U18-2  Hinkstap  3 
Lina Vercoulen U18-2  Hinkstap  6 
Sofie Bos  U16-1  2000m steeple 7 
Finn vd Klundert U16-2  Hinkstap  8 
Seppe Swinkels U16-2  200 m   8 
Rick Faassen  U18-2  Speer   9 
Jools vd Klundert U16-2  Hinkstap  10 
Rick Faassen  U18-2  Kogelstoten  11 
Livana Peeters U18-1  Kogelslingeren 11 
Seppe Swinkels U16-2  Ver   12 
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Rick Faassen  U18-2  Discus   15 
Riks Pollen  U18-2  100 m   21 
 
NK indoor senioren   
Lynn Behnke  U18-1  200 m   11 
       
Nationale C-spelen    
Finn vd Klundert U16-2  Hinkstap  1 
Seppe Swinkels U16-2  300 m   1 
Seppe Swinkels U16-2  Ver   2 
Bente Jacobs  U16-1  80 m   3 
Jayden Zanders U16-2  800 m   4 
Sofie Bos  U16-1  1500 m steeple 5 
Bente Jacobs  U16-1  150 m   5 
Thomas Aerdts U16-2  800 m   6 
Thomas Aerdts U16-2  100 mh  10 
Jools vd Klundert U16-2  80 mh   31 
Jools vd Klundert U16-1  150 m   33 
Finn vd Klundert U16-2  100 m   47 
 
Competitie 
In de baanatletiekcompetitie van de Atletiekunie worden per categorie drie wedstrijden 
gehouden. Het puntentotaal over deze wedstrijden bepaalt de positie op de ranglijst. De 
beste twaalf ploegen per categorie worden uitgenodigd voor de finale in september. De 
competitieploeg bestaat uit minimaal zes en maximaal elf atleten.  
Scopias Atletiek kon alleen een jongens C-ploeg en een meiden U18/U20 -ploeg opstellen. 
Wegens Corona-maatregelen werden er maar twee poulewedstrijden gehouden en verviel 
voor de U18/U20-ploeg zelfs de gehele competitie.  
De C-juniorenploeg, bestaande uit zes atleten, won met overmacht de poule. Het team wist 
zich als enige Limburgse ploeg te plaatsen voor de Landelijke finale en veroverde daarin een 
mooie vierde plaats. Uitslag: 
1 PAC 11 atleten 8861 punten 
2 AV Sparta 10  8207 
3 Altis 11  7954 
4 Scopias Atletiek 6  7785 
5 Leiden Atletiek 8  7685 
6 AV De Spartaan 9  7555 

 
Clubrecordverbeteringen 
Hoewel het behelpen was, werd in de coronaperiode doorgetraind. Helaas waren er 
nauwelijks wedstrijden waardoor de atleten hun vorderingen niet konden laten zien. Er 
waren dus ook veel minder mogelijkheden dan voorgaande jaren om een clubrecord 
meerdere malen te verbeteren. In 2021 zijn er 39 cr’s verbeterd. Ter vergelijking: 62 (2019) 
en 38 (2020). Opmerking: ook de records zijn meegenomen die meermaals verbroken zijn.  
Zonder dubbeltelling zijn er in 2021 30 cr’s verbeterd. Ter vergelijking: 34 (2019) en 30 
(2020).  
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Opmerking: ‘Cat.’ betekent categorie waarin het clubrecord is verbeterd. Bij ‘Onderdeel’ 
staat tussen haakjes vermeld in welke categorie de prestatie ook als clubrecord geldt.  
Naam Cat. Onderdeel Prestatie Plaats Datum 
Sofie Bos MC 2000 m steeple (U18) 9.01.65 min Amersfoort 12-09-21 
Sofie Bos MC 1500 m steeple  6.26.38 min Amsterdam 28-08-21 
Bente Jacobs MC 100 m (V/U20/U18)  12.25 sec Eindhoven 24-07-21 
Bente Jacobs MC 100 m (U20/U18) 12.59 sec Dongen 04-07-21 
Bente Jacobs MC 80 m 10.26 sec Eindhoven 20-06-21 
Jools vd Klundert MC Hinkstap (V/U20/U18) 10.54 m Venlo 18-04-21 
Seppe Swinkels JC 300 m horden 41.71 sec Lisse 18-09-21 
Thomas Aerdts JC 100 m horden 14.76 sec Amsterdam 28-08-21 
Seppe Swinkels JC 300 m 36.82 sec Amsterdam 28-08-21 
Seppe Swinkels JC 150 m 17.54 sec Lisse 18-09-21 
Seppe Swinkels JC 150 m 17.68 sec Dongen 04-07-21 
Seppe Swinkels JC Verspringen 6.20 m Amsterdam 29-08-21 
Seppe Swinkels JC Verspringen 6.16 m Someren 19-06-21 
Seppe Swinkels JC Verspringen 6.04 m Venlo 18-04-21 
Bente Jacobs, Jools vd Klundert, Mette Jacobs, Lina Vercoulen: 
 - 4x100 m (V/U20/U18) 52.13 sec Venlo 18-04-21 
Lynn Behnke U18-V 200 m indoor (V/U20)  26.17 sec Apeldoorn 20-02-21 
Lina Vercoulen U18-V 7-kamp 4357 pnt Best 10-10-21 
Audrey Jacobs U18-V Kogelstoten (3 kg) 14.75 m Amersfoort 11-09-21 
Lynn Behnke U18-V 400 m (V/U20) 56.73 sec Dongen 04-07-21 
Hermke Hesseling  U18-V Speerwerpen 31.01 m Dongen 04-07-21 
Lina Vercoulen U18-V Hinkstap (V/U20) 10.83 m Amersfoort 11-09-21 
Lina Vercoulen U18-V Hinkstap (U20) 10.65 m Dongen 04-07-21 
Audrey Jacobs U18-V Kogelslingeren (V/U20) 61.18 m Breda 25-06-21 
Lynn Behnke U18-V 200 m (V/U20) 25.36 sec Amersfoort 13-06-21 
Audrey Jacobs U18-V Kogelslingeren 71.42 m B. op Zoom 10-07-21 
Audrey Jacobs U18-V Kogelslingeren 68.85 m Venlo 18-04-21 
Denice Jacobs V 7-kamp 4436 pnt Best 10-10-21 
Denice Jacobs V Polsstokhoog 2.30 m Venlo 18-04-21 
 
2.6 MiLa 
 
2.6.1 Algemeen 
Trainer: Bob Stultiens 
Op 1 januari 2021 bestond de groep uit 15 atleten. Tussentijds is een atleet gestopt.  
In 2021 is er binnen de groep geen onderscheid gemaakt in Basis of Selectie. Iedere atleet 
kreeg per week vier trainingen aangeboden. Het volledige team is per 1 december 
overgestapt naar het Venloop Running Team. 
 
2.6.2 Prestaties 
Noteringen NL-ranglijsten (top-100)  
Naam   Categorie Onderdeel Prestatie Plaats 
Noah Holten  U18-2  800 m           1.56,86 min     7 
Jarno Albers  U20-1  5000 m             15.33,95 min   7 
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Noah Holten  U18-2  1500 m             4.05,42 min     8  
Noah Holten  U18-2  3000 m             9.06,15 min     10 
Jarno Albers  U20-1  3000 m             8.58,92 min     20 
Isis Levels  U18-1  1500 m             5.03,36 min     39 
Isis Levels  U18-1  800 m  2.22,34 min     40 
Jarno Albers  U20-1  1500 m 4.16,48 min 65 
Jarno Albers  U20-1  800 m   2.04,16 min    96 
 
Clubrecordverbeteringen 
Noah Holten             U18-2    1500 m 4.05.42 min    Utrecht            16-07-21 
Noah Holten             U18-2    800 m   1.56.86 min    Wageningen 24-09-21 
Noah Holten             U18-2    800 m      1.57.90 min    Leiden              12-06-21 
 
Prestaties bij kampioenschappen 
NK junioren 
Jarno Albers  U20-1  5000 m             9 
Noah Holten             U18-2    3000 m 11   
 
2.7 Langeafstand 
De wedstrijdgroep langeafstand bestaat uit acht atleten (7 man en 1 vrouw; leeftijd midden 
twintig tot vijftig jaar) zonder vast aanspreekpunt. De atleten trainen op individuele 
schema’s van Jan Winters die eind 2020 als trainer is gestopt bij Scopias. De groepsleden 
betalen deze trainer-op-afstand zelf.  
De atleten trainen gezamenlijk op twee momenten per week: dinsdag baan (19.00 u - 21.00 
u) en zondagochtend vanaf een wisselende locatie (9.30 u - 11.00 u). 
 
2.8 Commissie Statistiek 
De Commissie Statistiek, ook ‘Commissie Clubrecords’ genoemd, bestond in 2021 uit Paul 
Klein Tuente, Corné Jacobs en Tim Schreurs. 
 
2.8.1 Activiteiten 
In 2021 werd de door corona opgelopen achterstand in het registreren van de 
wedstrijdprestaties bijgewerkt. De aangevraagde clubrecords zijn steeds op de website 
(https://scopias-statistiek.jouwweb.nl/) bijgewerkt, maar het laatste algemene overzicht van 
alle prestaties dateerde uit 2018. Er is een statistisch boek samengesteld over de periode 
2018 t/m 2021 met daarin alle beste individuele prestaties per seizoen, alle actuele 
clubrecords, baanrecords Vrijenbroek en enkele historische vergelijkingen. Deze informatie 
is op de website voor iedereen beschikbaar. 
 
2.8.2 Vooruitblik 
Het doel voor 2022 is om de clubrecords up-to-date te houden en aan het einde van het jaar 
weer een statistisch jaarboek te laten verschijnen.  
Op de site atletiek.nu is een test uitgerold met ranglijsten waaraan Scopias Atletiek 
deelneemt. De mate van participatie is echter afhankelijk van het feit of uitslagen op 
atletiek.nu blijven verschijnen, aangezien de Atletiekunie met een ander 
uitslagenprogramma gaat werken. De vraag is of het investeren van veel energie in de 
ranglijsten van atletiek.nu wel zin heeft.  
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Hoofdstuk 3: Recreatieve atletiek 
 
In 2021 was Iwan Engelen de trainerscoördinator van de afdeling Loopatletiek Volwassenen. 
 
3.1 Algemeen 
Het was dit jaar veel passen en meten bij het omgaan met de steeds wisselende COVID-19 
maatregelen. De looptrainers die op een eigen manier invulling hebben gegeven aan de 
mogelijkheden en niet alleen hebben gekeken naar de onmogelijkheden, verdienen een 
compliment. 
Bij de groepen Blauw/Groen/Geel blijft de aanwas van nieuwe leden beperkt en loopt de 
gemiddelde leeftijd langzaam op. Bij de prestatieve groep zien we het tegenovergestelde: 
een behoorlijk aantal nieuwe leden, dat ook de gemiddelde leeftijd van de groep naar 
beneden haalt. 
 
3.2 Trainingen en trainers 
In onderstaand schema staan de wekelijkse trainingsmomenten per groep, de trainers, de 
eventuele assistent-trainers, het type training en de groepsgrootte. 
 
Tijdstip Groepen Trainer Assistent Soort Max. aantal 
Ma  19:00u Blauw/Groen/Geel Dennis van Deelen   Baan 12 
Ma  20:00u Blauw/Groen/Geel Petra Schreurs   Baan 6 
Di    19:00u Blauw/Groen/Geel Hans Brünken   Baan 37 
  Groen/Geel Wiel Ambaum   Weg/bos 12 
  Prestatieve groep Pascal Hodselmans Ruud Fortuin Baan 45 
Wo 9:00u Groen/Geel Martin Nijholt   Bos 36 
Do  18:30u Blauw/G-atleten Henk ten Have   Weg/bos 18 
Do  19:00u Groen/Geel Hans Brünken   Weg/bos 37 
  Prestatieve groep Pascal Hodselmans Ruud Fortuin Weg/bos 45 
Za   9:00u Blauw Henk ten Have   Bos 7 
  Groen/Geel Martin Nijholt   Bos 32 
  Geel Hans Brünken   Bos 37 

 
3.3 Trainingsgroepen 
 
3.3.1 Regenboog groep 
Trainer: Huub Zanders. 
Huub heeft in 2021 na vele jaren trouwe dienst aangegeven dat hij stopt met het trainen van 
deze groep. De groepsleden hebben zelf het initiatief genomen om onder aanvoering van 
Wiel Ambaum met hun trainingen door te gaan. 
 
3.3.2 Blauwe groep en G-atleten donderdag 
Trainer: Henk ten Have.  
De Blauwe groep, bijgenaamd de Gezellige Theeleuten, is een kleine groep die op de 
zaterdagen tussen de 6 en 8 km loopt. In de winter werd getraind vanaf het Infocentrum op 
de Groote Heide in Venlo en in de zomer vanaf Plusmarkt Verbeeten op de Heide in Tegelen. 
De warming-up vond gezamenlijk plaats met de groepen Groen en Geel, wat zorgt voor 
binding onder de lopers van Scopias Atletiek.  
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Enkele lopers uit groep Blauw trainde op de donderdagen gezamenlijk met een grote groep 
G-atleten op de baan in Sportpark Vrijenbroek. Naast het onderhouden en verder uitbreiden 
van de hardloopconditie zijn belangrijke uitgangspunten het hebben van veel 
trainingsplezier en het respectvol omgaan met elkaar. De opkomst op deze trainingen was 
heel goed, met name van de G-lopers. 
Helaas werd een aantal trainingen wegens de Covid-perikelen afgelast. Het lijkt er echter op 
dat de grote overlast voorbij is. Een van de gedreven hardlopers kampt nog met long Covid, 
maar het herstel is gelukkig ingezet. 
Na de diverse afgelastingen in het afgelopen jaar is er weer een optimistische blik vooruit en 
dienen de eerste wedstrijden zich aan: de Berdenloop en de Venloop. 
 
3.3.3 Blauwe/groene/gele groep. Baantraining  
Trainers: Dennis van Deelen en Petra Schreurs. 
Dennis startte in het najaar van 2021 met de Trainersopleiding BLT3, maar besloot de 
opleiding niet af te maken omdat het praktische deel in combinatie met zijn werk erg 
moeilijk was. Van de opgedane theoretische kennis kan hij echter binnen zijn trainingen 
prima gebruik maken. 
De kleine, maar enthousiaste, groep recreanten, trainde op twee momenten per week. 
Vanwege de coronabeperkingen lagen de trainingen helaas enkele maanden stil.  
Het viel op dat de gebruikelijke instroom uitbleef van leden die zich vanaf het najaar willen 
voorbereiden op de Venloop. Daarnaast was er een kleine uitstroom van leden en was er 
evenals voorgaande jaren vrijwel geen aanwas. Hierdoor lopen de groepen langzaam leeg en 
is het de vraag hoelang het voor de leden en de trainers nog leuk blijft. 
 
3.3.4 Groene/Gele groep (alleen woensdag). Bostraining 
Trainer: Martin Nijholt. 
Op woensdag- en zaterdagmorgen koos de groep telkens een nieuwe gevarieerde route. Het 
waren duurlopen met variatie in terrein en daarmee in tempo en belasting. Binnen de groep 
werden niveauverschillen opgelost door de groep te splitsen als dit gewenst was.  
Negatief was in 2021 de lockdown, maar gelukkig kon de groep weer aan de slag. 
 
3.3.5 Gele groep. Baan-, weg- en bostraining  
Trainer: Hans Brünken. 
Het diepte- en hoogtepunt van groep Geel van het afgelopen jaar zijn beide Corona-
gerelateerd. Het dieptepunt waren de lockdowns en het uitvallen van de gebruikelijke 
wedstrijden. Het hoogtepunt was dat de leden de periode van inactiviteit bij de club goed 
hadden doorstaan en ze langzaam weer begonnen met trainen. Veel gehoorde kreet, met 
name op de dinsdag, was dat de baantraining er bij ingeschoten was en het toch wel 
tegenviel na een aantal weken zonder. Verder ging het in de groep zijn gangetje: er waren 
links en rechts wat blessures, maar over het algemeen kon iedereen toch goed doortrainen.  
 
3.3.6 Prestatieve groep. Baan- en wegtraining  
Hoofdtrainer: Pascal Hodselmans. Assistent: Ruud Fortuin. 
Ondanks Corona en de daaraan verbonden restricties voor wat het trainen in groepsverband 
betreft, heeft de groep een prima jaar achter de rug. Dit was mede te danken aan de 
flexibele opstelling van de lopers, de ervaring wat betreft de trainingsorganisatie die de 
trainers hadden opgedaan in het coronajaar 2020 en de begeleidende rol tijdens de 
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trainingen die met name Hans Faassen, Judith Heijnen, Tom Smetsers, An van der Sterren, 
Ger Ticheler en Ruud Fortuin vrijwillig op zich namen. Hierdoor vielen er slechts enkele 
trainingen uit wat de continuïteit in deze periode bevorderde. 
Ondanks het ontbreken van georganiseerde wedstrijden bleef de motivatie onder de lopers 
hoog door met de groep zelf wedstrijden te organiseren en hier specifiek naar toe te trainen. 
Tijdens de alternatieve Venloop in maart 2021 in Reuver/Belfeld en de 10 km in september 
op de Groote Heide in Venlo werden veel pr’s gelopen. 
De groep had in 2021 een aanzuigende werking getuige een forse groei in laatste kwartaal 
met leden van buitenaf (zeven nieuwe lopers). Daarnaast was er instroom vanuit Scopias 
Atletiek zelf. 
 
3.4 Start-To-Run  
Vanwege de onberekenbare ontwikkelingen op het gebied van de COVID-19 maatregelen 
werd besloten in 2021 geen Start-To-Run te organiseren. Een start in 2022 wordt 
heroverwogen. 
 
3.5 Aandachtspunten 
De afdeling Loopatletiek Volwassenen heeft voor 2022 als aandachtspunten: 
- Opleiding trainers. 
- Opvolging van trainer Hans Brünken die aan het eind van het jaar vertrekt. 
- Nieuwe aanwas en verjonging bij de recreatieve groepen. 
- Aantrekken een of meer extra trainers voor de prestatieve groep. 
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Hoofdstuk 4: G-atletiek, G-wandelen en Racerunners 
 
Trainers: Karina Ramakers, Odiel Coopmans, Kelly Helmes.    
In februari 2021 overleed Louisa Nijholt, onze enthousiaste trainster van zowel de G-atleten 
op de donderdag, als van de Racerunners op de zaterdagochtend. We missen haar gulle lach 
en goede humeur vreselijk, maar zullen haar altijd in herinnering houden.  
 
4.1 Algemeen 
Nadat 2020 een jaar was vol met trainingsperikelen door Corona en renovatie van de 
atletiekbaan, stond 2021 bol van de lockdowns. Voor de G-atleten was dit een extra zware 
last, omdat zij veel minder dan de normale atleet, de mogelijkheid hebben om op eigen 
houtje te trainen. Het was te merken dat de algehele conditie van de atleten terugliep en er 
zal hard gewerkt moeten worden om iedereen weer terug te krijgen op het niveau van voor 
de Coronapandemie. 
 
4.2 G-atletiek en -hardlopen 
In het tweede Coronajaar werd er minder dan normaal getraind en de algehele conditie liep 
wat achteruit. Toch was er ook een lichtpuntje, want de groep werd met drie nieuwe leden 
uitgebreid. Hier stond helaas één afmelding tegenover.   
Waar eerst vooral de hardlooptraining op donderdag favoriet was bij de meeste G-atleten, 
bleek dat na de zomer ook de atletiektraining op dinsdag in belangstelling toenam. Zo waren 
er op de donderdagen ongeveer twaalf en op de dinsdag acht of negen atleten actief.  
Naast het trainen van de standaard atletiekonderdelen werd een begin gemaakt met 
hordetraining en estafettelopen.  
Aan open-wedstrijden werd nauwelijks meegedaan, om de eenvoudige reden dat ze deze 
niet doorgingen. Gelukkig konden in het najaar enkele atleten deelnemen aan de 
clubkampioenschappen, de Tuunke Janssen Mijl én de Scopiascross.  
Het jaar eindigde helaas weer met een lange kantinesluiting en met voor de G-atleten 
verwarrende en vervelende zaken als Corona-checks en -apps. Het was voor deze groep 
extra belastend, want veel G-atleten zijn afhankelijk van taxivervoer en moesten buiten in de 
kou en donker wachten tot de training begon of werden na afloop eindelijk eens opgehaald.  
Het maakte de training er niet leuker op. Ook voor de ouders die een uur in de kou moesten 
wachten, was dit een zware tijd. Gelukkig is deze periode voorbij.   
 
4.3 G-wandelgroep 
Voor de wandelgroep, die tweewekelijks op zaterdagmiddag bij elkaar komt, verliep ook het 
tweede Corona jaar desastreus. Arm aan arm lopen mocht eigenlijk niet, Corona-checks 
verliepen moeizaam (de meeste G-wandelaars hebben geen mobiele telefoon), en de 
kantine als vast start- en eindpunt, was een groot deel van het jaar gesloten. Er werd 
afgelopen jaar dan ook veel te weinig gewandeld.  
Hopelijk ligt Corona definitief achter ons en kan er in 2022 weer zonder onderbrekingen 
worden gewandeld.   
 
4.4 Racerunners  
De groep Racerunners/Framerunners bestaat tijdens trainingen meestal uit zeven tot negen 
atleten. Na de nodige opstartproblemen overwon de in 2019 opgestart RR-groep veel 
problemen en draaide vanaf zomer 2021 volop. De jeugdige leden waren erg enthousiast en 
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werden gelukkig wat minder door corona tegengehouden dan de oudere G-atleten en G-
wandelaars.  
Einde 2021 moesten twee leden wegens ziekte tijdelijk of definitief afscheid nemen. 
Ook het kader is uitgedund: begin 2021 moesten we helaas afscheid nemen van trainster 
Louisa Nijholt die na een kort ziekbed overleed. Daarnaast stopten enkele trainers van het 
eerste uur om persoonlijke redenen. Begin 2022 neemt ook trainer Henk ten Have afscheid 
van de racerunners. 
 
4.5 Vooruitblik 
2021 was een bizar jaar. Laten we dit jaar snel vergeten en geloven in een goed, gezond en 
coronavrij 2022, waarin al onze groepen op de compleet gerenoveerde atletiekbaan, in 
lekker zonnetje en gastvrije kantine, de mooie atletiek-, hardloop-, wandel- en 
racerunningsport kunnen beoefenen! 
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Hoofdstuk 5: Atletiekevenementen, wedstrijdsecretariaat en jury 
 
5.1 Commissie Organisatie Atletiekevenementen  
Vaste commissieleden 2021: Roy Janssen (JuCo) en Lou Huijs (wedstrijdsecretaris). 
 
5.1.1 Ambitie 
De ambitie van de Commissie Organisatie Atletiekevenementen (COA) is het maken van een 
volwaardig programma met wedstrijden voor alle type atleten (baan, weg, cross en trail).  
Daarvoor is nodig: organisatietalent van de commissieleden, zowel als ondersteuning van de 
jurycoördinator als wedstrijdsecretaris; voldoende vrijwilligers tijdens wedstrijden, zowel op 
organisatorisch vlak als (top)jury; accommodatie én materiaal dat voldoet aan alle eisen en 
reglementen opdat ook vertegenwoordigende wedstrijden kunnen worden georganiseerd. 
 
5.1.2 Programma 
De COA was in 2021 betrokken bij de organisatie van de volgende wedstrijden: 
- Baanwedstrijd voor junioren en senioren 
- Baanwedstrijd voor pupillen 
- Clubkampioenschappen 
- Scopiascross 
De wedstrijdcommissie ondersteunt normaal gesproken ook andere wedstrijden, zoals de 
Berden Voorjaarsloop, de Scopias Trail en de Engelse mijl. Door de coronacrisis is alleen de 
Engelse Mijl doorgegaan en hieraan heeft de COA een bescheiden bijdrage geleverd. 
 
5.1.3 Baanwedstrijden 
Evenals in 2020 heeft de wedstrijdorganisatiecommissie in 2021 te maken gehad met 
beperkende maatregelen vanwege de coronacrisis. De COA heeft bewust geen 
jaarprogramma opgesteld omdat Nederland tijdens de periode waarin dit normaal 
gesproken gebeurt, in een nagenoeg volledige lockdown zat en er geen vooruitzicht was op 
versoepeling van de maatregelen. Toen medio maart 2021 de meeste maatregelen werden 
afgebouwd, heeft de commissie dit in samenwerking met de trainers aangegrepen om 
meteen bij de start van het baanseizoen een tweetal baanwedstrijden te organiseren. 
Op zondag 18 april vond een onderlinge wedstrijd plaats voor junioren en senioren met het 
oog op de competitie. In totaal zestig leden van Scopias schreven zich in voor deze wedstrijd, 
die voor enkele deelnemers ook bedoeld was om een goede prestatie neer te zetten als 
kwalificatie-eis voor andere wedstrijden. Speciaal daarvoor was elektronische tijdmeting 
geregeld via Swift Atletiek Roermond. 
Een week later, op zaterdag 24 april, waren de pupillen aan de beurt. In samenwerking met 
AV Achilles Top uit Kerkrade, Unitas uit Sittard en STB uit Landgraaf was een virtuele 
competitie opgezet waaraan in totaal ruim tweehonderd pupillen deelnamen, van wie 61 
Scopias atleten. Hoewel bij beide wedstrijden geen publiek aanwezig mocht zijn, ook geen 
ouders van de pupillen, waren het geslaagde evenementen.  
Op zaterdag 26 september vond de jaarlijkse clubdag (clubkampioenschappen) plaats. Voor 
deze wedstrijd schreven zich honderd leden in. De wedstrijd vond plaats in een periode dat 
de coronamaatregelen grotendeels waren afgebouwd. Dit resulteerde in een evenement 
zoals we gewend zijn uit andere jaren: een wirwar van deelnemers, trainers, begeleiders, 
vrijwilligers én ouders/publiek. In een gedeeltelijk samenvallend programma streden de 
pupillen en junioren voor de prijzen. Helaas schreef maar één senior in voor dit evenement. 
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Evenals in 2020 was er bij de organiserende verenigingen geen animo voor een avond-
baancircuit. De avondwedstrijd is dus niet doorgegaan, maar blijft wel op de agenda staan 
als wenselijk te organiseren evenement. 
 
5.1.4 Cross 
In 2019 vond voor het laatst een cross plaats in Maalbeek op het grondgebied van Sander 
Schutgens (Arnoldushoeve). Toen was al duidelijk dat een vervolg op deze plaats op termijn 
niet meer haalbaar was, gezien het vele opbouwwerk dat nodig is en het gegeven dat enkele 
vrijwilligers de kar niet meer wilden trekken. Daarom ging een nieuwe organisatiegroep op 
zoek naar een alternatief, dat in principe werd gevonden in de buurt van Speelpark Klein 
Zwitserland, namelijk bij de manage aan de verlengde Trappistenweg en het aangrenzende 
Jaomerdal. Vervolgens werd de competitie 2020-2021 afgeblazen vanwege de lockdown. 
Omdat de situatie rond corona in de zomer 2021 sterk verbeterde, zocht een 
nieuwgevormde werkgroep naar een alternatief voor de locatie Maalbeek. Dit werd 
gevonden in het brongebied van de Aalsbeek, beter bekend als ‘de Snelle Sprong’. Daarmee 
keerde Scopias Atletiek terug in een gebied waar in het verleden al meer dan vijftig keer de 
Snelle Sprong Cross werd georganiseerd door AV Tegelen. De nieuwe cross werd gepromoot 
als 1e Scopiascross. Als uitvalsbasis diende de kantine van TC ‘de Snelle Sprong’.  
Vanwege de onzekerheden (door Corona én het nieuwe parcours) was de inzet om 
vierhonderd deelnemers te trekken, het minimale aantal om het evenement budgetneutraal 
te kunnen organiseren. Uiteindelijk namen ruim vijfhonderd lopers deel en zijn de kritieken 
positief. Door het comité werd de cross geëvalueerd met als doel om voor 2022 de puntjes 
op de i te zetten. 
 
5.1.5 Jurykorps 
In de voorbije drie jaar heeft de wedstrijdorganisatiecommissie veel geïnvesteerd in het 
opleiden van een topjury. Diverse cursussen zijn hiervoor naar Venlo gehaald. Ondanks 
corona is ook in 2021 verder gewerkt aan een versterking van de topjury. De inspanningen 
hebben diverse juryleden status 60, scheidsrechters, starters (deze moeten nog een officieel 
examen afleggen) en zelfs twee wedstrijdleiders opgeleverd. Door deze aanvulling op het 
jurykorps is het makkelijker om eigen wedstrijden te faciliteren. 
Anderzijds is afscheid genomen van een aantal vrijwilligers die al geruime tijd niet meer 
actief waren. 
Ondanks alle inspanningen is Scopias Atletiek niet geheel probleemvrij wat betreft de jury. 
Vrijwilligers maken keuzes: zodra zoon of dochter niet meer actief is binnen Scopias 
betekent dit meestal dat de ouders stoppen als vrijwilliger. Daarnaast merkt de COA dat 
nieuwe oproepen om jurylid te worden weinig respons opleveren, terwijl opvalt er bij de 
ouders van de junioren (vanaf jun D tot U16) weinig interesse is om jurylid te worden.  
Dit weerhoudt de commissie er niet van om begin 2022 toch weer een oproep te doen in de 
hoop dat de interesse groeit als er weer wedstrijden worden georganiseerd.  
 
5.1.6 Financieel 
Voor 2021 werd alleen ten aanzien van de cross een begroting en resultatenoverzicht 
opgesteld. Na aftrek van alle kosten bleef voor dit evenement een bescheiden bedrag over, 
waarbij aangetekend moet worden dat er vanwege de nieuwe locatie een aantal eenmalige 
uitgaven werden gedaan. Bij de onderlinge baanwedstrijden zijn geen inschrijfgelden 
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ontvangen. Hier zijn alleen kosten gemaakt voor onder andere het inhuren van de 
elektronische tijdwaarneming en prijzen (bekers/medailles). 
Opmerking: het organiseren van een cross is lastiger omdat Staatsbosbeheer heeft besloten 
om kosten in rekening te brengen voor het gebruik van haar bosgebieden. Dit gegeven is 
voorgelegd aan het bestuur. Ook is in overleg met een aantal organiserende verenigingen 
van de Limbracross Competitie besloten dit punt te agenderen voor een volgend LCC-
overleg. 
 
5.1.7 Vooruitblik 
De ontwikkelingen op coronagebied maken het moeilijk om voor 2022 een programma op te 
stellen. Als de situatie in 2022 verder verbetert, is het organiseren van wedstrijden mogelijk. 
Dit stelt ook de AU. De wedstrijdcommissie wil voor 2022 graag een compleet programma 
uitwerken en hopelijk kan dat volledig gerealiseerd worden.  
Het lukt niet om de COA structureel uit te breiden, maar meestal zijn er voldoende ‘handjes’ 
op de wedstrijddagen. Hierbij wil de COA benadrukken dat de trainers van de pupillen en 
junioren actief meehelpen met het realiseren van evenementen voor hun groepen.  
Een knelpunt vormen de voorbereidende organisatorische werkzaamheden, die feitelijk 
neerkomen op een kleine groep vaste vrijwilligers. 
 
5.2 Berden Voorjaarsloop (BVJL) 
Het Kernteam Berden Voorjaarsloop bestond uit negen personen, van wie er tenminste twee 
na de editie 2022 stoppen. Coördinator: Sef Maas. 
 
5.2.1 Algemeen 
De 15e editie van de BVJL vond in maart 2020 nog net doorgang. Twee dagen later werd heel 
Nederland op slot gezet wegens de uitbraak van Covid-19. Vanaf dat moment zorgde de 
coronapandemie voor problemen. Oorspronkelijk zou de 16e BVJL in het voorjaar van 2021 
plaatsvinden, maar vanwege de ontwikkelingen werd besloten om het evenement te 
verplaatsen naar september 2021 (Berden Nazomerloop). Toen bleek echter dat slechtst een 
uitgeklede versie georganiseerd zou kunnen worden vanwege de opgelegde beperkingen en 
dus werd besloten om te gaan voor 2022.  
Uiteraard werden in 2021 kosten gemaakt zonder daarvan revenuen terug te zien. Om 
geldverspilling te voorkomen werd besloten om een medaille zonder datum te laten maken. 
Gelukkig werden de kosten van affiches en poststukken gedekt via onze hoofdsponsor. 
 
5.2.2 Vooruitblik 
Tijdens het proces van uitstel en afstel baarde het vinden van vrijwilligers zorgen. Positief 
was dat de sponsoren begrip toonden voor de omstandigheden en betaalde 
sponsorbedragen konden worden doorgeschoven naar de nieuwe datum (24 april 2022). 
Voor het eerst doen dan ook de racerunners van Scopias mee, mogelijk aangevuld met 
racerunners van andere atletiekverenigingen. 
De ontvangst van sponsoren in een zogenaamde glazen unit ter hoogte van de start blijft 
gehandhaafd. Ook is besloten om in het kader van de BVJL een wandeltocht te organiseren, 
naar aanleiding van een idee van Hans Brünken: de Berden Wandeltocht. 
Aanvulling van het Kernteam BVJL is gewenst! Vooral jeugd is welkom. 
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5.3 Scopias Trail 
Het organisatieteam van de Scopias Trail bestond in 2021 uit Diana van Steenkiste, Ans van 
der Pasch, Mat Soree, Math Kemps en coördinator Erik van den Akker.  
 
5.3.1 Algemeen 
Helaas moest worden besloten dat ook de 2021-editie van de Scopias Trail als gevolg van de 
Covid-maatregelen geen doorgang kon vinden. Gelukkig viel het besluit al vroeg, zodat er 
geen extra kosten werden gemaakt. 
 
5.3.2 Vooruitblik 
Bij het organiseren van een nieuwe editie van de Trail gelden als belangrijkste 
aandachtpunten de periode van het evenement – de datum rond het eerste weekend van 
februari blijkt door corona-maatregelen een gevoelige maand – en het weer op sterkte 
brengen van het organisatieteam. Ans van der Pasch heeft Ans aangegeven niet meer in de 
organisatie mee te zullen draaien en voor enkele anderen is dit nog onzeker.  
 
5.4 Tuënke Janssen Mijl 
Coördinator: Jacques van Daelen 
 
5.4.1 Algemeen 
Op 2 september 2021 werd voor de achtste keer de Engelse mijl (Tuënke Janssen Mijl) 
gehouden. Onder de bezielende leiding van Martin Cornelissen vond in 2019 de zevende 
aflevering plaats. Zoals bekend is Martin in mei 2020 overleden en kon in dat jaar door 
corona de Mijl niet worden georganiseerd. Tijdens de Mijl 2021 was er een herdenking voor 
Martin Cornelissen onder aanwezigheid van zijn weduwe, zoon en kleinzoon. 
De achtste Mijl was een absoluut succes. Niet alleen de run zelf, maar ook de gezellige 
barbecue na afloop, het uitreiken van de oorkondes en het napraten op het terras van 
Truusje.  
 
5.4.2 Deelname 
Aan de start van de achtste aflevering verschenen 39 deelnemers onder wie 9 G-atleten 
onder leiding van Karina Ramakers en een zestal begeleiders. Het was voor hen een enorme 
belevenis. Er waren naast de G-begeleiders zestien vrijwilligers behulpzaam bij de 
organisatie. Voor het eerst werden niet-Scopiasleden toegelaten, maar slechts een persoon 
maakte gebruik van deze verruiming. De Mijl was voor zes marathonlopers een goede 
voorbereiding op een komende marathon. 
Winnaars: bij de mannen Guus Ummenthum (5.22 min), bij de vrouwen Mireille Boreas (6.07 
min). De beste G-atleten waren Sietse Snijders en Sanne Tosserams. 
In de loop van de tijd is het aantal deelnemers teruggelopen. In 2014 waren 58, in 2021 39. 
 
5.4.3 Financieel 
De kosten voor deelname waren bewust laag (€ 2 inclusief een oorkonde). Daarnaast werd 
voor € 6 de mogelijkheid geboden om na afloop deel te nemen aan de traditionele barbecue. 
Consumpties bij Tuënke Janssen (Truusje) waren voor eigen rekening. 
De netto-opbrengst bedroeg € 230,33. 
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Hoofdstuk 6: Commissies en werkgroepen 
 
Reeds eerdergenoemde commissies in dit jaarverslag: 
- Ledenadministratie – zie Ledenbestand 2021 (Hoofdstuk 1 blz. 7). 
- Commissie Statistiek (o.a. Clubrecords) – zie Wedstrijdatletiek (Hoofdstuk 2 blz. 15). 
 
6.1 Commissie Baan- en gebouwen/Kantine 
Coördinator: Marloes Crielaars; Kantine: Mat Soree. 
In 2021 is er niet veel gebeurd in de kantine, de corona gooide alweer roet in het eten. 
Evenementen zijn niet doorgegaan en de kantine moest op slot. Als gevolg van de corona 
was er geen of nauwelijks contact en gezelligheid. Dit was te merken aan de omzet en zeker 
aan de contacten met de ouders van de jeugdleden. Op hen kan normaal gesproken een 
beroep gedaan worden i.v.m. kantinedienst en of klusjes. Veel mensen meldden af voor de 
reguliere kantine-avonden, maar een oplossing was er niet. De omzet van de kantine ging zo 
ongeveer naar nul. Alles moet opnieuw worden opgepakt. Er is zicht op herstel, maar er is 
nog een lange weg te gaan.  
 
6.2 Commissie Beheer materialen 
Coördinator: Frans Peeters. 
Door de corona werd er in 2021 bewust voor gekozen geen wedstijdmateralen te kopen, 
alleen trainings- en onderhoudsmaterialen. 
Voor de fietsen van de G-atleten werd een container gesponsord, waarin door Hans Brünken 
elektra is aangesloten. Na de storm begin 2021 werd de overkapping versterkt, maar helaas 
zijn er na de laatste storm weer enkele zeilen stuk. (De zeilen van de overkapping moeten 
omhoog bij melding windkracht 4, terwijl de kooinetten dan omlaag moeten.)  
Het repareren van de baan na vernieling door vuurwerk werd door de gemeente uitbesteed. 
Het heeft erg lang geduurd voordat de gemeente het rond de baan en de kantine een beetje 
voor elkaar had. 
Er is een lijst samengesteld met trainings- en wedstrijdmateriaal (volgens Atletiekunie). Ook 
is er een groep vrijwilligers gekomen die klusjes doet, maar meer helpers zijn welkom. 
Nu de corona onder controle is, wordt het tijd dat er goed geïnvesteerd wordt in ruimte en 
materialen voor wedstrijden en trainingen. De containers bij de baan zijn geen mooi gezicht 
en er zou een grote ruimte voor alle materialen moeten komen, wellicht op de plaats van de 
huidige jurytoren. 
 
6.3 Commissie Clubtenue  
Coördinator: Hubertine Jacobs 
Daar er bijna tot geen wedstrijden zijn geweest, werd er in 2021 niet veel clubkleding 
verkocht.  
 
6.4 Commissie Fysiotherapie 
Coördinator: Maud Holla-Hanraets (FysioTeam Tegelen) 
In 2021 is er nauwelijks een beroep gedaan op de commissie.  
Een voornemen is dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over de gang van zaken rond 
het consulteren van de fysiotherapeuten. 
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6.5 Commissie Jeugdactiviteiten 
De jeugdcommissie bestond in 2021 uit de vaste leden Yvonne Houben, Joyce Bos en Gwen 
Schouwenberg. Jos Gitmans maakte incidenteel deel uit van de jeugdcommissie en Pascal 
Wanten vertegenwoordigde de kampcommissie. 
Bijeenkomsten 
In 2021 heeft de jeugdcommissie slechts drie maal een bijeenkomst gehad, zowel fysiek als 
online.  
 
6.5.1 Activiteiten 
2021 was een rustig jaar. Als gevolg van Corona konden veel activiteiten niet doorgaan. Zo 
vond de winteractiviteit geen doorgang en bleef de opbrengst van de Grote Clubactie 2020 
in kas. Ook de Paas-trimtombola verviel.  
Een aantal activiteiten vond wel plaats. De pupillen konden genieten van het ijsje op de 
laatste training voor de zomervakantie, terwijl ook het kamp in september doorging. 
Voor de Grote Clubactie 2021 gingen de pupillen weer langs de deuren en ze verkochten 
massaal lootjes. Dit bracht ruim € 1.700 op voor de clubkas. Ook de speculaasactie vond, 
met de nodig hindernissen, plaats en er werden door de junioren en jeugdcommissieleden 
vierhonderd pakjes verkocht. In de sinterklaastijd was er de jaarlijkse pietentraining met na 
afloop een luxe lekkernij. 
 
6.5.2 Vooruitblik 
Yvonne Houben zal nog tot de zomer 2022 commissielid blijven. Zij vervult Inmiddels ook 
een andere functie binnen de vereniging.  
De commissie wil In 2022 meer leden werven en ze hoopt dat de activiteiten weer normaal 
kunnen doorgaan. Mogelijk komt er in het voorjaar 2022 een activiteit in de plaats van de 
geschrapte winteractiviteit. Verder is het organiseren van de Paastrimtombola opgestart en 
wordt ook het organiseren van het kamp weer in gang gezet. 
 
6.5.3 Verslag Jeugdkamp  
Coördinator: Pascal Wanten - ‘Brabantse nachten zijn lang en vol muggen’ 
Na twee jaar was er weer een Scopias-jeugdkamp in het Brabantse Someren-Heide. 69 
kinderen en een aantal kampleiders maakten er een leuk weekend van. Het thema was The 
Olympic Games.  
Op vrijdagavond werden de groepen ingedeeld en was er een sprokkeltocht door Someren-
Heide waarbij onderdelen voor de vlag werden verzameld. Bij terugkomst was rond het 
kampvuur een spel waarna een lange Brabantse nacht volgde vol muggen en andere 
insecten. 
Zaterdagmorgen werden de stramme spieren losgemaakt met een warming-up waarna een 
vlag werd gemaakt van de spullen die de dag ervoor in de bossen waren verzameld.  
‘s Middags vonden de The Olympic Games plaats met verschillende spellen, waaronder 
zaklopen, waterballongooien, vortexwerpen, touwtrekken, estafetteloop, skippyballenrace, 
enz. In de pauze was er tijd voor een suikerspin. 
Na de sportieve middag werd de frietwagen drukbezocht voor een puntzak lekkere friet en 
een of meer snacks. Na een popquiz werd de avond in stijl afgesloten met dansen en jumpen 
op de juiste muziek, waarna werd geprobeerd te slapen. 
Mede dankzij de inzet van hulpouders was het kamp, dat werd afgesloten met een vlag-
veroverspel in de bossen, zeer geslaagd.   
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6.6  Commissie Jubilarissen 
Roos Gielen zorgde in 2021 voor felicitaties voor de jubilarissen van Scopias Atletiek bij een 
25-, 40-, 50-, 60- en 70-jarig jubileum. De jubilarissen ontvingen een zelfgemaakte kaart met 
de felicitatie namens bestuur en leden van de vereniging. De jubilarissen: 
Stef Bol  70 jaar lid (vanaf 08-05-1951) 
Michel van der Loop 25 jaar lid (vanaf 15-09-1996) 
Ger Janssen  25 jaar lid (vanaf 01-11-1996) 
 
6.7  Commissie Sponsoring en subsidies 
 
6.7.1 Algemeen 
Coördinator: Sef Maas. 
Vooral de Berden Voorjaarsloop brengt de vereniging al jaren fors extra geld in het laatje en 
onder andere daarmee is een stevige reserve ontstaan die wordt gebruikt om gewenste 
doelen te realiseren: aanschaf van wedstrijd- en trainingsmaterialen, professionele 
voorzieningen in het clublokaal t.b.v. entertainment en het verzorgen van cursussen, het 
realiseren van opslagcapaciteit, het professionaliseren van ons kader, enz.  
In 2021 werden sponsoren van de laatste jaren en potentiële sponsoren voor de BVJL 
benaderd. Deze actie bracht naast veel bijdragen in natura ruim € 7.000 op. 
 
6.7.2 Denktank 
De bezielende benadering van (potentiële) sponsoren leverde goede resultaten op. Maar 
deze werkwijze creëert geen basis voor een gestructureerde aanpak van het werven van 
sponsoren. Daarom is er eind 2021 een groep mensen bij elkaar gaan zitten, waarin ouders, 
ondernemers en leden vertegenwoordigd zijn, die zal nadenken over een structuur 
waarbinnen het vinden en het koesteren van sponsoren wordt ingekaderd. Belangrijk is dat 
sponsoren zodanig worden gekoesterd dat zij zich voor langere tijd aan de vereniging binden 
waardoor een soort waarborg wordt geboden voor de continuïteit en groei van de 
vereniging. 
De denktank Sponsorstructuur kan overigens nog mensen gebruiken! 
 
6.7.3 Subsidies 
Naast sponsors wordt nadrukkelijk geprobeerd ook andere bronnen aan te boren: 
subsidieverstrekkers binnen het rijk (gemeente, provincie, landelijk) en fondsen, zoals de 
VriendenLoterij, het Oranjefonds, de RABO Bank, enz. 
In 2021 is subsidie ontvangen van de Gemeente Venlo. Het bedrag viel lager uit dan 
verwacht als gevolg van het feit dat de gemeente vond dat Scopias over te veel eigen 
middelen beschikt.  
Er zijn plannen om in zee gegaan met een onderneming die de vereniging op basis van no 
cure-no pay zal ondersteunen bij het aanboren van subsidies. Deze ontwikkelingen zullen 
worden ondergebracht in een beleidsnotitie, onderdeel van het algemeen beleidsplan. 
 
6.8  Commissie Vertrouwenscontactpersonen  
De commissie Vertrouwens Contact Personen (VCP) bestond in 2021 uit Paul Klein Tuente en 
Yvette Ressel. Er is bewust gekozen voor een man en een vrouw.  
In 2021 is de informatie rondom het Veilig Verenigingsklimaat op de website geactualiseerd. 
Er zijn in 2021 geen situaties gemeld bij de VCP.  
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Voor de zomervakantie 2022 zal de VCP in preventieve zin contact hebben met de 
verschillende (loop)groepen om het veilig verenigingsklimaat en de aanwezigheid van een 
VCP binnen de vereniging nogmaals onder de aandacht te brengen. 
 
6.9  Werkgroep Media  
Samenstelling: Roel van der Velden (bestuur), They van Boekhold (beheer website en 
fotograaf), Finn Alberts (beheer website), Jesse Holten (beheer Instagram en Facebook 
account Baanatletiek Scopias), Marjan Peeters (beheer Facebook Scopias, auteur artikelen 
website en persberichten), Jules Houben (ondersteunend). 
 
6.9.1 Bijeenkomsten 
In 2021 is de werkgroep tweemaal bijeengekomen. Daarnaast is er regelmatig via WhatsApp 
en telefoon contact geweest om zaken kort te sluiten. 
 
6.9.2 Nieuwe aanpak 
Sinds 2021 is het beheren van de sociale media en de website samengebracht in één 
werkgroep. In het verleden werden deze zaken niet centraal beheerd, waardoor de content 
niet consistent was en niet via alle kanalen werd verspreid. Daarbij is binnen de werkgroep 
een duidelijke taakverdeling afgesproken. Onderdeel van deze herstructurering is ook het 
opschonen van de website geweest.  
De herstructurering is gecommuniceerd naar de trainers en andere betrokkenen, zodat 
vanuit alle groepen een goede aanvoer van (onder andere) foto’s en wedstrijdverslagen 
plaatsvindt. Door deze nieuwe aanpak is het bereik van Scopias op (onder andere) Facebook 
toegenomen met ongeveer 120 volgers. Verder laten de cijfers zien dat de vereniging het 
ook erg goed doet ten opzichte van andere atletiekverenigingen in Limburg. Ook heeft de 
nieuwe aanpak ervoor gezorgd dat Scopias in de regionale media vaker naar voren komt. 
 
6.9.3 Voornemens en aandachtspunten 
Een belangrijk aandachtspunt voor 2022 is waarborgen dat vanuit de verschillende groepen 
voldoende content komt. Vanuit iedere groep binnen Scopias zal met enige regelmaat een 
foto of filmpje met korte tekst moeten worden aangeleverd. 
Daarnaast is het voornemen om de contacten met de (regionale) media warm te houden 
door regelmatige goede en volledige persberichten te sturen. 
Ook wordt gewerkt aan het uitbreiden van de functionaliteit van de website door 
formulieren toe te voegen die door gebruikers kunnen worden ingevuld en die vervolgens bij 
de juiste persoon terecht komen (denk bijvoorbeeld aan het aanmelden voor 
vrijwilligerswerk). 
Een aandachtspunt is ook dat van iedere werkgroep of commissie de juiste contactpersoon 
toegang heeft tot een Scopias-mailadres (@scopias.nl). In veel gevallen is dit al geregeld. 


