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Rechtspersoon Rotterdam Atletiek 
Rechtsvorm  : Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid 
Statutaire naam  : Rotterdam Atletiek 
Statutaire zetel  : Rotterdam 
Adres   : Bentincklaan 40, 3039KK Rotterdam 
Telefoonnummer(s) : 0104656302 
Faxnummer  : 0104659930 
Domeinnaam  : www.ra.nl 
E-mailadres  : info@ra.nl 
Akte van oprichting : 27-05-1993 
Oprichting  : 28-05-1993 
Activiteit  : Atletiek 
Dossiernummer  : 40347329  

 
Bestuursverslag 
Bestuurssamenstelling 2020 
Joop van Leersum voorzitter 
Henk Berkhof  secretaris a.i. 
Tineke Schmitz  penningmeester 
Nils Bebelaar  bestuurslid Jeugd 
 
Ook bij Rotterdam Atletiek lagen de maatregelen in het kader van Covid-19-preventie als een 
grauwsluier over alles dat we deden heen. We werden sportief beperkt door afgelastingen van 
wedstrijden en aangepaste trainingen en sociaal beperkt door de 1,5m-regel, geen groepsvorming, 
gesloten kantine etc. De vereniging heeft alsnog zoveel als mogelijk was binnen de regels van 
NOC/NSF, AU en de Gemeente ervoor gezorgd dat er kon worden gesport. Dit door o.a. roosters op te 
stellen, buitenlocaties realiseren, reinigings- en ontsmettingsmiddelen op strategische plekken aan te 
bieden etc. 
 
Bestuurlijk gingen ondanks de beperkingen in (fysieke) overleg het initiëren en ontwikkelen van plannen, 
beleidslijnen, etc. door. Een korte puntsgewijze samenvatting volgt hieronder: 

● In het kader van continuïteit van de kantine is er een vaste kracht aangenomen. 
● De situatie in Rotterdam Zuid, sportpark Olympia zijn we op de goede weg geraakt. In 2019 is 

er veel overleg en discussie geweest met de gemeentelijke diensten dat uiteindelijk ertoe heeft 
geleid dat er in 2020 betere faciliteiten zoals een gravelbaan, verlichting, hekken etc. zijn 
gerealiseerd. Door onzekerheid rondom ontwikkelingen in de omgeving zoals Feyenoordcity, 
blijft het ook in 2020 lastig om tot enigszins definitieve plannen te komen. 

● De baanverlichting op de Nenijto is uiteindelijk op een aanvaardbaar niveau door het 
Sportbedrijf Rotterdam opgeleverd. Verdere fine tuning zal lopende 2020 en 2021 plaatsvinden.  

● In 2020 zou de Atletiekvisie Rotterdam afgerond en overhandigd worden aan de wethouder van 
Rotterdam. Dit samenwerkingsproject met PAC, Trackstars Nesselande is begeleid door de 
Atletiekunie. Al in 2019 hadden alle besturen dit plan goedgekeurd. Het concept is eind 
november 2019 met wethouder Sven de Lange besproken. Vanwege het toch bijzondere 
karakter van dit plan (in een grote stad een gezamenlijk visie van verenigingen) is besloten om 
dit in 2020 tijdens een officieel persmoment aan te bieden. Echter, ook hier was Corona de 
spelbreker en is het moment van aanbieding doorgeschoven naar 2021. 

● Ook in 2020 is er substantieel veel tijd gaan zitten in het project Sportcampus Nenijto. De 
Gemeente heeft verder onderzoeken uitgevoerd en verschillende ontwerpvisie opgeleverd. 
Binnen onze vereniging is er een commissie samengesteld met zowel architectuur als juridische 
expertise. Dankzij de inzet van hen zijn we een serieuze gesprekspartner binnen de groep 
stakeholders.  
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Financieel verslag 
Voor het financiële overzicht van 2020 is een separaat verslag gemaakt inclusief de onderdelen: balans; 
toelichting op balans; resultatenrekening; toelichting resultatenrekening; verslag kascommissie. 

 
Verslag Ledenadministratie 
In bijgevoegde tabel is het verloop van de ledenaantallen van 2020 (en 2021) weergegeven. 
 

 
 
Het totaal aantal leden is in 2020 afgenomen van 1025 met 85 leden (2019 88) tot 960. De afname zit 
vooral in het aantal volwassenen (afname van 718 naar 652); het aantal pupillen is iets gestegen 
(toename van 173 naar 171). In 2021 zien we weer een stijging van het aantal jeugdleden. 
 

 
 
In 2020 hebben 219 leden opgezegd (in 2019; 229) en hebben we 134 nieuwe leden kunnen 
verwelkomen (in 2019; 151). 
 
In 2020 is € 1.329 aan oninbare contributie afgeboekt; in 2019 was dat € 3.783. 
Als leden een half jaar contributieachterstand hebben worden ze uitgeschreven. 
 
De volgende categorieën leden zijn vrijgesteld van contributie.  
Tussen haakjes zijn de aantallen weergegeven per eind-2019: 

● Ereleden 18x (eind-2019 17x) 
● Op basis van prestaties vrijgestelde leden 15x (eind-2019 13x) 
● Niet-trainende trainers 17x (eind-2019 22x) 
● Niet-trainende juryleden 16x (eind-2019 20x) 
● Buitenlandse atleten die niet trainen bij RA 17x (eind-2019 17x) 

  
Totaal betreft het 83-leden. 
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Verslag Verenigingsbureau 
Huurinkomsten 
Verhuringen aan 5 omliggende scholen. Wolfert locatie Walenburg heeft besloten op een andere locatie 
buitengym te geven. 
Sportbedrijf Rotterdam heeft het volledige schoolsportbedrag (320 uur per school) betaald, ook als er 
minder uren zijn afgenomen. 
Alle schoolsportdagen zijn niet doorgegaan en daar hebben we geen inkomsten van genoten. Zowel 
niet voor het complex, als voor materiaal en gebruik van consumpties. 
De omliggende middelbare scholen (non-profit organisaties) huren ook extra delen van het complex 
buiten de schoolsportregeling om. Bijv. de stenen parkeerplaats voor de pauzes of de atletiekbaan voor 
sport oriëntatie programma’s. Deze huur is gedurende de schoolsluiting ook stopgezet. 
  
We hebben de huur van alle commerciële huurders stilgelegd tot zij na versoepeling van coronaregels 
weer mochten sporten. Dit zijn dan FC Urban, Tagrugby, BSO Hutspot, KindeRdam. 
Na versoepeling van de coronaregels in april/mei heeft Rotterdam Atletiek een Zwem- en waterpoloclub 
(ZPC Rotterdam) en turnvereniging (2Turn) welkom geheten op het complex. Deze verenigingen 
mochten nog niet binnen sporten. 
Via een regeling van het Sportbedrijf zijn ze bij RA op de buitensportlocatie terecht gekomen. Zo konden 
zij wel alternatieve trainingen aanbieden. Dit is door ZPC Rotterdam, 2Turn én RA als prettig ervaren. 
Goed om contact met andere verenigingen te hebben. Wij leren ook weer van hen, over omgaan met 
de situatie. Daarnaast waren de extra financiële inkomsten een prettige bijkomstigheid voor RA. 
De maanden na de versoepelingen van april/mei 2020 liep het contact met leden, externe huurders en 
trainers omtrent coronaregels en afspraken goed. Men voelde zich verantwoordelijk en hield zich aan 
alle maatregelen. 
  
Verzekeringen 
Er is een schouw op locatie Noord en Zuid geweest. Er is n.a.v. de schouw een adviesrapport naar het 
bestuur gestuurd waar het bestuur op heeft gereageerd. De aanvraag voor offerte ligt bij de 
verzekeringsagent. 
  
Technische commissie 
Voortkomend uit het project organisatie- en communicatie is de vernieuwde technische commissie met 
nieuwe trainersprofielen en leden inmiddels gestart, voorgezeten door Brendan Troost. 

 
Verslag Wedstrijdorganisatie 
De WOC heeft dit jaar afscheid genomen van de trekker/voorzitter Paula Vrolijk, die helaas door drukke 
werk en privéomstandigheden weinig tijd meer kon vrijmaken voor een actieve rol. We zijn haar 
dankbaar voor de jarenlange inzet.  
De 1e helft van het jaar is alleen het winterwerpen in januari doorgegaan. 
De lockdown ten gevolge van COVID-19 was net voor de geplande indoorclubkampioenschappen, 
zodat deze op de valreep is afgelast. Ook zijn de geplande pupillenwedstrijd, CD-junioren, lentewerpen 
en trackmeeting afgelast. 
Direct nadat bijeenkomsten en wedstrijden vanaf 1 juli weer mochten doorgaan zijn er op onze baan al 
2 kleine wedstrijden georganiseerd: Het zomerwerpen op zaterdag 11 juli en op vrijdag 17 juli een sprint-
horden wedstrijd met toegevoegd voor de eigen Mila atleten een serie 800 en 3.000m. 
Na de zomervakantie is 29 augustus de reguliere werpvijfkamp georganiseerd en op donderdagavond 
17 september de slotafstand van het verkorte Run2Day baancircuit 5.000m.  
Zoals alle baanwedstrijden in het land waren deze in korte tijd allemaal volledig bezet en zijn binnen de 
geldende gezondheidsmaatregelen goed verlopen. 
In oktober is het wedstrijdseizoen afgerond met een goede uitdaging van de rondetellers bij de 10.000m 
wedstrijd en de clubkampioenschappen. 
Door de opnieuw ingestelde lockdown aan het einde van het jaar is het geplande Rijnmond regionale 
wintercross seizoen niet doorgegaan. 

 
Verslag Topsport 
De wereldwijde pandemie COVID-19 heeft een enorme impact gehad op de topsporters en de topsport 
van de atletiek. De OS Tokio zijn uitgesteld en de EK in Parijs zelfs afgelast. Na een (premature) 
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afgelasting van het gehele outdoor seizoen door de Atletiekunie is er gelukkig toch nog ruimte gekomen 
voor nieuwe aangepaste vormen van wedstrijdatletiek. Eerst streden met name de mila-atleten en lange 
afstandslopers mee in virtuele challenges en wedstrijden op de weg, maar vanaf juli konden toch ook 
‘normale’ baanwedstrijden plaatsvinden. 
Hierbij zijn, ondanks de gebrekkige voorbereiding ten tijde van de lockdown, een groot aantal atleten 
actief geweest en hebben zij voor mooie prestaties kunnen zorgen. De NK senioren en junioren in 
Utrecht en Amersfoort waren gelukkig voor vele atleten een late opsteker in een moeizaam jaar.  De 
topatleten konden beperkt reizen naar buitenlandse wedstrijden, enkel in risicovrije corona-gebieden. 
Hierdoor vielen de seizoenprestaties op de ranglijsten van onze atleten soms wat terug op afgelopen 
jaar.  Echter, het Nederlands record van Irene van der Reijken stak met kop en schouders uit en is een 
prachtig lichtpunt in hoe atletiek bedrijven buiten Papendal ook tot internationaal topsportniveau kan 
leiden.  
De groep topsporters bij Rotterdam Atletiek werd dit jaar uitgebreid met Zoë Sedney die al jaren op de 
Nenijto traint bij ATR onder Brendan Troost en overkwam van ARV Ilion. Echter, een afscheid van een 
clubicoon diende zich ook aan. Sanne Wolters-Verstegen maakte bekend dat zij na een lange carrière 
mede door blessures en uitstel van de OS een punt zet achter haar atletiekloopbaan. Daarnaast zijn 
ook Remco Goetheer, Arjan Dekkers, Ruben Esajas en vanaf september jl. ook Ronald Hertog niet 
meer als topsporter actief. Patricia Jacot-Krolis heeft haar topsport op pauze gezet door de komst van 
haar eerste kind.  
De resultaten van onze topatleten staan vermeld bij het onderdeel ‘Sportieve prestaties 2020’ verder in 
het verslag. 
 

Verslag Baanatletiek 
Het jaar 2020 stelde onze baantrainers voor een groot deel van het jaar voor een flinke 
uitdaging vanwege alle Coronabeperkingen. Ondanks deze maatregelen zijn onze trainers 
creatief en flexibel met alle beperkingen omgegaan. Schema’s werden beschikbaar gesteld, 
1-op-1 trainingen werden gegeven en de trainers maakten zelfs overuren door de 
verschillende kleinere groepjes training te geven. Er werd training gegeven onder tenten, op 
alternatieve locaties en vooral op heel veel meer afstand! We willen alle trainers bedanken 
voor hun inzet hiervoor. 
De trainers op wie we trots zijn, zijn ook allemaal doorgegaan tijdens Corona en we hebben 
nog altijd een sterk en evenwichtig team. Ook hier zijn we dankbaar en trots op. De komst (of 
terugkeer, zoals je wilt) van Arno Tavernier aan ons team heeft duidelijk een mooie impuls 
gegeven aan onze baanactiviteiten. Hij is vele dagen van de week te vinden op de baan en 
het polsstokspringen staat meer dan ooit op de kaart! 
Ondanks alle Corona beperkingen zijn onze atleten goed voorbereid geweest op de 
Nederlandse Kampioenschappen, die toch veelal doorgingen in de buitenlucht. Op al deze 
NK’s wonnen we weer als vereniging een aanzienlijk aantal medailles. 
Bedankt Marjan, Ellsworth, Marc, Arno, Erwin, Walter, Monique, Carla en Richard voor jullie 
onvermoeibare inzet. 
 
Verslag Jeugd 
Jeugdaantallen 
Het totaal aantal jeugdleden, gedefinieerd als 5 t/m 18 jaar oud, begon op 1 januari 2020 op 310 en 
eindigde op 31 december 2020 met 308. Hiervan viel aan het eind van het jaar 48% binnen de categorie 
pupil (5 t/m 10 jaar oud) en was 52% een junior (11 t/m 18 jaar oud). 
Voor de jeugd in totaal is over 2020 nauwelijks een krimp te zien, dat betekent echter niet dat er geen 
leden zijn die hun lidmaatschap opgezegd hebben. In 2020 zijn er bij de jeugd 79 nieuwe leden 
bijgekomen. Dat betekent dat er dus ook 81 de vereniging verlaten hebben. Dit verloop aan leden is niet 
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veel anders dan voorgaande jaren; kinderen gaan naar een andere school, vinden een andere sport die 
ze leuker vinden of verhuizen naar een andere stad. 
 
COVID-19  
De coronapandemie heeft uiteraard ook gevolgen gehad op de jeugdgroepen, het exacte verloop 
hiervan is terug te lezen op ra.nl/corona. 
Per 12 maart gold een volledige lockdown, waarin alle verenigingsactiviteiten stilgelegd zijn. Nadat deze 
lockdown meerdere malen verlengd is, konden op 29 april de eerste jeugdtrainingen gelukkig weer van 
start gaan. Uiteraard zijn alle activiteiten binnen de geldende regelgeving georganiseerd, waarbij steeds 
het protocol van NOC-NSF leidend geweest is om ons eigen coronaprotocol op te stellen. Zo hebben 
de junioren in verband met de groepsgroottes een aantal weken maar eens per week kunnen trainen, 
vanaf 29 mei was het voor iedereen weer toegestaan om vaker per week naar de training te komen. 
Het was ouders ten tijde van dit alles niet toegestaan om op het sportcomplex toe te treden. Het afzetten 
van kinderen aan de poort ging over het algemeen goed. Al snel deed zich echter het probleem op dat 
ouders buiten het terrein betaald moesten parkeren. Samen met de ouders is een parkeerkaart-systeem 
opgezet waarmee ze op het eigen terrein gratis konden parkeren. 
Na een redelijk rustige zomer waarin veel van de maatregelen afgeschaald werden, namen de 
besmettingen in het najaar weer toe. Per 29 september moest de kantine opnieuw gesloten worden, en 
konden ouders niet meer als toeschouwer aanwezig zijn op het terrein. In oktober golden er nieuwe 
restricties voor maximale groepsgroottes bij atleten van 18 jaar en ouder, en later zijn voor deze leeftijd 
zelf alle groepstrainingen afgelast. Gelukkig veranderde voor de jeugd niet veel, en konden alle 
trainingen tot het einde van het jaar doorgaan zoals normaal. 
 
Wedstrijden 
Zoals elk jaar, hebben veel van de jeugdleden van Rotterdam Atletiek in het voorjaar meegedaan aan 
de wintercrosscompetitie. De eerstvolgende wedstrijd die al gepland stond, de clubkampioenschappen, 
is op het laatste moment afgeblazen vanwege de lockdown die in diezelfde week inging. De maanden 
daarna bleef het niet mogelijk om wedstrijden te organiseren. Pas op 17 juli was daar dan de eerste 
wedstrijdmogelijkheid, een sprint- en hordenwedstrijd waar veel van onze junioren aan meegedaan 
hebben. 
Omdat de (regio)competities niet door konden gaan, is voor de zomer een geweldig initiatief ontstaan 
om toch nog iets leuks voor de jeugd te organiseren: De Atletiekweek. Samen met een aantal erg 
enthousiaste ouders is vijf dagen lang een programma opgezet waar de kinderen overdag aan 
meededen. Van maandag 20 tot vrijdag 24 juli zijn 80 pupillen en junioren elke dag bezig geweest met 
leuke spellen, atletiekclinics van topatleten en verbranden in het prachtige weer. 
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Clubkampioenschappen 
Op 11 oktober waren de clubkampioenschappen voor pupillen en junioren. Met 113 deelnemers 
verspreid over alle verschillende jeugdcategorieën was deze wedstrijd zeker een geslaagde afronding 
van het atletiekseizoen. Er zijn nog veel PR’s verbroken, clubrecords neergezet, en bovenal veel plezier 
beleefd. 
 
Trainers 
Sinds 2017 heeft de vereniging in de persoon van Brendan Troost een jeugdcoördinator in huis. De 
primaire werkzaamheid betreft de begeleiding van onze jeugdtrainers. Het gaat dan om het werven van 
trainers, het begeleiden van trainers, organisatie van trainersvergaderingen en de organisatie van de 
trainersbezetting. Hierdoor heeft RA permanent voldoende trainers in huis, zijn we in de gelegenheid 
teams van trainers te vormen bij alle jeugdgroepen en kunnen we veelal meer ervaren trainers aan meer 
jeugdige trainers koppelen. 
Naast de permanente begeleiding van trainers bieden we nog steeds halfjaarlijkse bijscholingen voor 
onze trainers op de eigen accommodatie. Het investeren in de kwaliteit van het trainerskorps heeft 
hiermee duurzaam de aandacht. 

 
Verslag RaceRunners 
Inmiddels is mondiaal de benaming RaceRunning omgezet naar FrameRunning. Dit met het oog op de 
paralympisch spelen van Parijs waar "demo wedstrijden" gehouden gaan worden in 2024. 
 
In 2020 lagen de trainingen op een zeer laag pitje door de bekende omstandigheden. Wel hebben we 
een tweede trainer erbij gekregen in 2020, dit is Olaf Brouwers. Samen met Edwin van Trigt trainen ze 
de zaterdag groep.  
In 2020 hebben we zeer zeker niet stilgezeten. Achter de schermen hebben we één keer de Dirk Kuyt 
regio competitie gedaan. Deze verliep in virtuele omgeving dus niet met andere verenigingen op onze 
baan. De organisatie hiervan lag in handen bij Jacqueline Landman. 
Ook hebben we in 2020 een opvouwbare Framerunner besteld, dit door een schenking van buitenaf en 
met de verdubbelaar van de NSGK. Deze komt binnenkort naar Rotterdam. Deze gaat geleverd worden 
door RD mobility uit Den Haag. Deze opvouwbare "Runner" is bedacht door een Haagse trainer. In het 
prototype proces mijn we ook benaderd door Johan om mee te denken en feedback te geven. Leuk om 
te doen en heel tof dat er nu ook een zeer mooi eindproduct is. 

 
Verslag Wegatletiek 
Aanbod 
De sectie Wegatletiek omvat de onderdelen: hardlopen en Fitwalk. 
De trainingen vinden plaats op vier locaties in Rotterdam en dit zijn: Sportcomplex Langepad; 
Sportcomplex Nenijto; Sportcomplex Olympia en Sporthal Wielewaal*. 
Er zijn onderscheidende groepen, wedstrijdgericht, prestatiegericht, recreatief en starters. 
 
Leden 
Het ledenaantal is in 2020 nagenoeg gelijk gebleven. 
 
Trainers 
Locatie Groep Trainer 
Langepad B Iris Meerts, Rob Broeren, Rob Warnaar 

C Andre Bossche, Henk Berkhof, Jacqueline Toonen 
D/E Andre Bossche, Henk Berkhof, Jacqueline van Gentevoort, Jacqueline 

Toonen 
Starters Hans Fleischhauer 

Nenijto A Carla Ophorst 
B Paul Wuestenenk 
C Khalid Bouna, Hayo den Boeft 
D/E Hans van Vlaanderen, Lieve Vrijsen, Marije Poot 
B/C (za) Michel Kooijman 

Olympia C, D Hans van den Berg, Khalid Bouna, Femke Sybrandi 
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E Szabinka Dudevszky 
WDR  Cas Barendrecht 

Wielewaal C/D Fred rietkerken, René Warnaar 
E Carmelita Pakimin, Marieke Plandsoen 
Fitwalk Mirjam Romijn, Hetty van Veghel 

 
In de loop van 2020 zijn de volgende trainers met hun trainersactiviteiten bij RA gestopt: Iris Meerts, 
Hans Fleischhauer, Dick Eduard, Aad van Galen, Michel Kooijman en Anja Roos. 
Onze ‘oudgedienden’ Aad en Dick zijn met een feestelijk omkleden BBQ uitgezwaaid en beide zijn 
benoemd tot ‘Lid van verdienste’.  
 
Opleidingen 
Ook hier is door Corona enige vertraging in gekomen. In iedere geval zijn in 2020 er twee trainers (Hans 
van Vlaanderen en Khalid Bouna) geslaagd voor hun BLT3-cursus. 
In verband met de grote behoefte aan opgeleide trainers zijn we eind 2020 gestart met het opleiden van 
een viertal interne cursisten voor BLT-3. 
 
Activiteiten 
Er hebben geen grote activiteiten plaatsgevonden, behalve het afscheidsfeest van de hierboven 
genoemde trainers. 
 
Bijl-Bezemerprijs 
In verband met het niet doorgaan van de Marathon Rotterdam dit jaar geen prijswinnaars. 

 
Sportieve prestaties 2020 
Beste atleten van 2019 (uitreiking tijdens nieuwjaarsreceptie) 
Categorie   
Junioren jongens Ilias el Khattabi 
Junioren meisjes Ruth Vogels 
Neo's mannen Dominique Zwiep 
Neo's vrouwen Nargélis Statia 
Senioren mannen Taymir Burnet 
Senioren vrouwen Irene v.d. Reijken 
Para mannen Ronald Hertog en Ranki Oberoi 
Para vrouwen Elaine den Exter 
 
NK-indoor C/D-junioren, Apeldoorn, 25 - 26 januari (officieus) 
Goud     
Gyani Biekram (JD1) 60m horden 9.74 
Gyani Biekram (JD1) ver 4.75 
      
Zilver     
Mees de Jong (MD2) pols 2.20 
      
Brons     
Yenthe Vreugdenhil (MD1) kogel 9.97 
 
 NK-indoor masters, Apeldoorn, 8 februari 
Goud     
Marc Suvaal (M50) polshoog 3.74 
      
Zilver     
Waldy Lindeborgh (M35) 60m 7.32 
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Patrick Kwist (M50) 3.000m 9.28.59 
Patrick Kwist (M50) 1.500m 4.31.67 
      
Brons     
Madeleine Cossée (V55) kogel 10.85 
 
 NK-indoor AB-junioren, Apeldoorn, 15-16 februari 
Goud     
Ruth Vogels (MB) 60m horden 8.52 
      
Zilver     
Isaya Klein Ikkink (JB) 60m 7.10 
Xavi Mo-Ajok (JA) 200m 22.10 
Isaya Klein Ikkink (JB) 60m horden 8.01 
      
Brons     
Tomas van Wijngaarden (JA) 1.500m 4.03.85 
 
NK-indoor senioren, Apeldoorn, 22-23 februari 
Zilver     
Sanne Wolters-Verstegen 800m 2.08.20 
Meruska Eduarda hinkstapsprong 12.50 
Tarik Tahiri hinkstapsprong 14.79 
Dudly Boeldak ver 7.27 
      
Brons     
Hensley Paulina 60m 6.72 
Marissa Damink 800m 2.08.60 
 
NK-studenten indoor, Apeldoorn, 29 februari 
Goud     
Sam Kranse pols 4.60 
      
Brons     
Ilona v.d. Giessen 800m 2.17.43 
 
NK-cross, Emmeloord, 29 februari - 1 maart 
Zilver     
Ton Hettema (M35) 8000m 29.16 
Ilias el Khattabi 8000m 27.56 
      
Brons     
Irene v.d. Reijken 2.500m 9.17 
 
Nationale pupillen indoor, 8 maart (officieus NK) 
Zilver     
Asiah Bunt (JPC) meerkamp 1264 
      
Brons     
Robin v.d. Gaag (JPB) meerkamp 1841 
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Sam Huygen (JPC) meerkamp 1244 
 
NK-senioren, Utrecht, 29 - 30 augustus 
Goud     
Irene van der Reijken 3.000m steeple 9.46.09 
Taymir Burnet 200m 20.35 
      
Zilver     
Churandy Martina (M35) 200m 20.95 
Liemarvin Bonevacia 400m 46.93 
      
Brons     
Zoë Sedney (A) 100m horden 13.30 
 
NK AB-junioren, Amersfoort, 12-13 september 
Goud     
Ilias el Khattabi (JA) 3.000m steeple 9.38.28 
Zoë Sedney (MA) 100m 11.64 
Zoë Sedney (MA) 200m 23.83 
Zoë Sedney (MA) 100m horden 13.34 
Isaya Klein Ikkink (JB) 110m horden 13.85 
Xavi Mo-Ajok (JA) 200m 21.28 
      
Zilver     
Ruth Vogels (MB) kogelslingeren 49.89 
Xavi Mo-Ajok (JA) 100m 10.57 
Ilias el Khattabi (JA) 5.000m 14.42.47 
      
Brons     
Ruth Vogels (MB) 100m horden 14.16 
Bas Stam (JB) 2.000m steeple 6.20.99 
 
Nederlandse records 
Klasse Onderdeel Naam Prestatie Datum Plaats 
F40 Kogelstoten Take Zonneveld 9.49 11-07-2020 Rotterdam 
F40 Discuswerpen Take Zonneveld 28.19 18-07-2020 Arnhem 
F40 Speerwerpen Take Zonneveld 35.82 18-07-2020 Arnhem 
F40 Speerwerpen Take Zonneveld 36.67 16-08-2020 Arnhem 
M55 Polshoog Marc Suvaal 3.80 16-08-2020 Zoetermeer 
VS 3.000m steeple chase Irene van der Reijken 9.34.80 13-09-2020 Berlijn (BRD) 
F40 Kogelstoten Take Zonneveld 9.62 19-09-2020 Leiden 
F40 Speerwerpen Take Zonneveld 36.71 20-09-2020 Tilburg 
 
Wereldrecords 
Klasse Onderdeel Naam Prestatie Datum Plaats 
Racerunning 100m Colin van Tricht 21.83 17-07-2020 Rotterdam 
Racerunning 200m Colin van Tricht 42.85 17-07-2020 Rotterdam 
F40 Discuswerpen Take Zonneveld 28.19 18-07-2020 Arnhem 
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Bijzondere gebeurtenissen 2020 
● Donderdag 9 januari: nieuwjaarsreceptie op de Nenijto. Voorzitter Joop van Leersum 

memoreerde de belangrijkste gebeurtenissen van 2019 en blikte vooruit op 2020. Verkiezing 
van de beste atleten van 2019. 

● Oud-lid van Minerva Toos van Yperen (84) overlijdt op 11 januari. 
● Tijdens de NK-masters op 8-9 februari, krijgt M50 Patrick Kwist de prestigieuze Mastersbeker 

uitgereikt door de Atletiekunie voor zijn gehele atletiekcarrière. 
● Bij de NK-senioren zijn er voor het eerst sinds 2000 geen gouden medailles voor RA. Wel vier 

zilveren en 2 bronzen medailles. 
● Bij de NK Cross in het weekend van 29 februari - 1 maart gaat RA naar huis met 3 medailles 

en dat is heel lang geleden dat dat is gebeurd. 
● Vanwege de coronacrisis zijn alle sportaccommodaties met ingang van 12 maart t/m 6 april 

gesloten. Aanvankelijk met enige uitzonderingen, maar dat werd binnen enkele dagen 
teruggedraaid. 

● Vanwege de maatregelen van de regering (o.a. geen evenementen, waaronder dus ook 
sportwedstrijden) is er een verlenging van de maatregelen tot 1 juni. Dat betekent geen 
trainingen en geen wedstrijden. 

● Op 26 april overlijdt Rob Kila, lid van Metro en AVR, op 80-jarige leeftijd. 
● Vanaf 29 april mag de jeugd t/m 12 jaar weer trainen in groepsverband van de overheid. 

Oudere jeugd t/m 18 jaar onder strikte voorwaarden. Kleedkamers en kantine blijven voorlopig 
nog gesloten. Ouders/verzorgers zijn niet toegestaan op de baan. 

● Per 1 juli zijn de coronamaatregelen versoepeld en mogen er weer - onder bepaalde 
voorwaarden - wedstrijden worden georganiseerd. De eerste wedstrijd vindt plaats op 11 juli 
(zomerwerpen). 

● Op 11 juli verbetert Take Zonneveld (F40) zijn eigen NR op kogel tot 9.49m. Daarmee heeft 
hij voldaan aan de limiet (9.30m) op dit onderdeel voor de paralympics in Tokyo 2021. 

● Tijdens horden- en sprintwedstrijden op 17 juli op onze eigen Nenijto heeft racerunner Colin 
van Tricht zowel het wereldrecord op de 100m als de 200m verbeterd. Een geweldige 
prestatie. 

● Op Papendal verbeterde Take Zonneveld (F40) zijn eigen wereldrecord op discus tot 28.19m 
(18 juli). Tijdens diezelfde wedstrijd stelde hij zijn eigen NR op speer scherper tot 35.82m. 

● Van 20 - 24 juli vindt de eerste RA-atletiekweek plaats. Elke dag konden kinderen van 10-17 
uur kennismaken met de verschillende onderdelen van atletiek. Per dag waren er ca. 100 
kinderen aanwezig (zowel leden als niet-leden). 

● Take Zonneveld (F40) verbetert op 16 augustus zijn eigen NR op speer tot 36.67m. Op 
dezelfde dag verpulvert Marc Suvaal het NR op polshoog bij de M55 en brengt het op 3.80m. 

● Op zaterdag 12 september werd op grootse wijze afscheid genomen van trainers Aad van 
Galen en Dick Eduard (beide 75+) middels een barbecue op de Nenijto. Beiden worden Lid 
van Verdienste. 

● Tijdens de NK voor junioren op 12-13 september in Amersfoort, gaat de jeugd van RA naar 
huis met 5x goud, 4x zilver en 2x brons. Zoë Sedney (MA) gaat naar huis met drie gouden 
plakken. 

● Op zondag 13 september verbetert Irene van der Reijken het NR op de 3.000m steeple chase 
te Berlijn en brengt het op 9.34.80. 

● Ronald Hertog, internationaal para-atleet, neemt tijdens de 49e editie van de Gouden Spike 
op zaterdag 19 september afscheid van de actieve wedstrijdsport. Een dag later neemt hij 
deel aan zijn laatste wedstrijd in Tilburg, het ONK voor para-atleten. Tijdens dat ONK verbrak 
Take Zonneveld (F40) zijn eigen NR en bracht het op 36.71. 

● Eveneens op zaterdag 19 september is er een goedbezochte pannenkoekentraining op de 
Nenijto voor de pupillen, georganiseerd door de activiteitencommissie. 

● Vanaf dinsdag 22 september mag er weer gedoucht worden op de Nenijto. 
● Op 27 september stopt Marieke Berkhof na 21 jaar met trainingen geven. Zij wordt door het 

bestuur benoemd tot Lid van Verdienste. 
● René Kruis start in de week van 28 september als trainer van de Startgroep Langepad. 
● De JAV wordt voor het eerst in de geschiedenis (wegens de strengere coronamaatregelen) 

niet fysiek, maar online gehouden. Dit unicum vond plaats op woensdagavond 7 oktober. 
Helaas was de opkomst zeer mager: slechts 14 personen waarvan 4 van het bestuur. Het was 
tevens de kortste JAV uit de geschiedenis: 35 minuten. 
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● Op vrijdagavond 9 oktober vindt er voor het eerst sinds enkele decennia weer een 10.000m 
op de Nenijto plaats. Irene van der Reijken verbetert het clubrecord tot 33.32.60 en noteert 
hiermee de derde tijd AT op de Nenijto. 

● Hans van Vlaanderen en Khalid Bouna slaagden op 10 oktober voor hun trainersexamen 
BLT3. 

● Clubkampioenschappen op de Nenijto op zondag 11 oktober. Veel clubkampioenschappen in 
den lande werden wegens corona afgelast, maar bij ons gelukkig niet. Gelukkig bleef het 
grotendeels droog. 


