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I. JAARVERSLAG BESTUUR 2020 
 

ALGEMEEN 

Samenstelling bestuur in 2020: 
Voorzitter    : Jaap van der Sijs 
Penningmeester   : Myrthe Bouman (Q1+2) | Piet van Zijl (Q2+3+4) 
Secretaris    : Rita Verduin 
Lid (Algemeen)   : Norma Aarts (Q1) 
Lid (Jeugd)    : Bart ter Huurne 
       Ferdinand de Haan  
 
Doelstelling(en): 

• U-Track is een vereniging die een volwaardig atletiekaanbod faciliteert, gericht op het 

beoefenen van atletiek in al haar aspecten, op zowel recreatief als prestatiegericht 

niveau. 

• Het gezicht van de vereniging wordt bepaald door een combinatie van presteren, 

ontspanning en gezelligheid. 

 

Motto: 

Met elkaar maken we U-Track als vereniging, met elkaar bepalen we de sfeer en cultuur 

binnen onze vereniging, met elkaar zorgen we voor een mooie, gezonde vereniging.  

 

Taken bestuur: 

• Zorgen voor een vereniging in beweging 

• Toezien op de uitvoering van de algemene doelstellingen(en) in commissies 

• Commissies faciliteren en ondersteunen 

• Gedegen administratief beheer (secretariaat, financiën, ledenadministratie) 

• Verantwoord financieel beleid 

• Werkgeversrol voor de Verenigingsmanager en de Combinatiefunctionaris 

• Leden stimuleren om actief te zijn in organisatie, jury, trainerscursussen etc. 

• Verenigingsbrede activiteiten en evenementen entameren 

• Zorgdragen voor een (blijvend) goede sfeer in de vereniging 

• Monitoren en stimuleren van de samenwerking met Hellas en Phoenix (o.a. in HUP) 

• Vertegenwoordigen van de vereniging naar buiten. 

 

ONTWIKKELINGEN IN HET JAAR 2020 

2020 is het jaar van Corona. De pandemie heeft op velerlei manieren het trainen en verdere 

functioneren van de club beïnvloed. Dat is niet alleen maar negatief; het heeft ook geleid tot 

opmerkelijke initiatieven en succesvolle evenementen. Daarover meer onder het kopje U-

Track wedstrijden. 
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Het bestuur heeft verschillende veranderingen ondergaan. Norma Aarts en Myrthe Bouman 

zijn gestopt en tijdens de ALV 2020 zijn Bart ter Huurne, Ferdinand de Haan als bestuurslid 

algemeen benoemd, met beide als aandachtspunt vooral de jeugd en Piet van Zijl heeft 

Myrthe opgevolgd als penningmeester. Piet kreeg voor de boekhouding ondersteuning van 

Erik van Holland, die niet plaatsnam in het bestuur. 

Terugkijken op 2020 betekent ook vooruitzien naar dit jaar. Op dit moment spelen 

verschillende initiatieven die hun oorsprong hebben in vorig jaar. Ik denk daarbij aan de 

aanstelling van Alex Chan als jeugdtrainerscoördinator, het vrijwilligersbeleid (dat is 

omgedoopt tot verenigingswerk), de opzet van sponsoring en talenten/topsportbeleid, de 

oprichting van een technische commissie en de aanzet tot het verbeteren van onze 

aanwezigheid op sociale media en website. 

Over de ontwikkeling van Amaliapark is uitgebreid gesproken met de gemeente en Sport 

Utrecht wat heeft geleid tot een goed plan. Daarin worden verbeteringen aangebracht aan de 

baan en de accommodatie zodat die aantrekkelijk blijft voor atletiek maar ook geschikt wordt 

voor andere sporten. Ondertussen is ook op die baan atletiek voor volwassenen gestart 

vanuit U-Track. 

De bijna continue aanpassing aan de coronamaatregelen van het kabinet, de veiligheids-

regio, de gemeente en NOC*NSF hebben veel tijd en aandacht opgeëist van de verenigings-

manager, het bestuur, de trainers en andere betrokkenen. De manier waarop iedereen, 

inclusief alle atleten, er het beste van heeft geprobeerd te maken is een groot compliment 

waard. 

Prestaties 

Ook in 2020 was U-Track nadrukkelijk aanwezig op diverse Nederlandse Kampioen-

schappen, indoor zowel als outdoor. Helaas ging op het laatste moment het outdoor 

kampioenschap voor masters niet door. Het voert te ver hier alle individuele prestaties op te 

noemen en daarvoor verwijs ik naar het verslag van de jeugdcommissie. 

U-Track wedstrijden 

De serie van de Panboscross op de eerste zondag van de maand werd vanaf april ruw 

onderbroken. Gedurende de zomer is de organisatie er in geslaagd het in aangepaste vorm 

door te laten gaan maar met de lockdown in het najaar werd dat onmogelijk. 

Begin juli was de Track Meeting de eerste grote baanwedstrijd die georganiseerd werd in 

2020. Dit geheel coronaproof en vlot georganiseerde evenement heeft mogelijk geleid tot de 

vraag van de AtletiekUnie of het NK weer bij ons op de baan kon plaatsvinden. De Track- 

Meetingorganisatie zei meteen ‘ja’ en na groen licht van de besturen is binnen korte tijd een 

zeer succesvol Nederlands Kampioenschap Senioren neergezet. 
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Naast deze open wedstrijden werden de atleten zoveel mogelijk scherp gehouden met 

onderlinge wedstrijden. Naast het meedoen met landelijke initiatieven voor strava-achtige 

wedstrijden en vergelijking van prestaties waren er ook geweldige initiatieven binnen U-

Track. Bij de lange afstand kon men vier maal binnen een bepaald tijdsbestek verschillende 

afstanden lopen die naar 10 km prestaties werden omgerekend en waarover een klassement 

werd opgesteld. Bij de andere groepen waren soortgelijke initiatieven. 

Dit zegt niet alleen iets over het enthousiasme van de deelnemers maar ook over de inzet 

van leden die spontaan de organisatie op zich namen.   

Overige activiteiten 

Een korte opsomming van overige activiteiten: 

• Nieuwjaarsreceptie in U-Steck – 12 januari 2020 

• Sponsorrun by Night – eind januari 2020 

• De Grote Clubactie – najaar 2020 
 

De trainingskampen en veel gezamenlijke wedstrijdbezoeken (zoals de Berenloop) gingen 

helaas niet door.  

Samenwerking binnen HUP 

HUP staat voor de samenwerking tussen Hellas, U-Track en Phoenix. In 2020 heeft deze 

samenwerking niet veel voortgang geboekt. De succesvolle samenwerking bij de jeugd 

bestaat nog steeds, maar is door de pandemie minder zichtbaar. Daarnaast is er op lokaal 

niveau zeker goede samenwerking, met name tussen Phoenix en U-Track, maar ook met 

Hellas. Deze lokale ontwikkelingen vallen vaak buiten de scope van de HUP Stuurgroep en 

de daaraan verbonden projectgroepen. 

Een alomvattend plan voor materiaalbeheer is wel opgesteld door de stuurgroep maar kan 

nog niet geïmplementeerd worden. Ondanks de inzet van de stuur- en projectgroep leden is 

er een verschil in visie dat een akkoord door de besturen in de weg staat. 

Er zijn ten opzichte van 2019 geen nieuwe projectgroepen gestart. 

HUP treedt nog steeds op als één atletiek-blok bij diverse overleggen met de gemeente over 

de toekomst van het Maarschalkerweerd gebied en bij de sportieve ontwikkeling van Utrecht. 

Onze verenigingsmanager maar ook vertegenwoordigers van de clubs stellen zich altijd op 

als representanten van de drie verenigingen. Alle drie de verenigingen hebben het Utrechtse 

sportakkoord ondertekend en weten zoveel mogelijk de toegezegde initiatieven te nemen en 

de daaraan verbonden subsidies te verkrijgen. 
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Overgang naar AllUnited en Volta 

De overgang naar AllUnited (ledenadministratie) en Volta (verenigingssite van de 

AtletiekUnie) is grotendeels voltooid. AllUnited is essentieel gebleken omdat het de 

mogelijkheid beidt op de baan om tijdslots te reserveren waardoor trainingen verantwoord 

doorgang konden en kunnen vinden. 

 

TOEKOMST: 2021 TOT NU TOE EN VERDER 

Een grote zorg voor de komende tijd is wat er gebeurd als de coronamaatregelen worden 

opgeheven. Zien we iedereen die lid was vóór de pandemie en die we de afgelopen tijd 

gemist hebben weer terug? Lopen de organisatie en de trainingen direct op rolletjes? 

 

Wat zeker geen zorgen oplevert is de bereidheid van leden om zich in te zetten. Dat is het 

afgelopen jaar misschien nog wel duidelijker gebleken dan ooit en kwam ook sterk naar 

voren in het verslag van onze onderzoekers naar het U-Track verenigingswerk. Er zijn twee 

leden bereid gevonden hier verder vorm aan te geven. 

 

Het bestuur hoopt op vervanging van onze secretaris Rita Verduin. Want ja, helaas gaat Rita 

stoppen met haar bestuurswerk. Na vele jaren van inzet voor het bestuur als secretaris en 

deels in combinatie met het voorzitterschap mist zij, door blessures gedwongen, de 

verbondenheid met de vereniging. Als lichtpunt zijn er vrijwilligers gevonden om haar taken 

over te nemen. Het bestuur wenst Rita een gezonde en sportieve toekomst en we hopen 

haar nog vaak bij diverse gelegenheden te ontmoeten. Zij zal gemist worden! 

 

We zien elkaar op 11 mei a.s. bij de online ALV, dan horen wij graag de reacties van de 

leden. 

 

Namens het bestuur, 

Jaap van der Sijs 
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II. BOEKHOUDING IN 2020 
 

Nadat Myrthe het penningmeesterschap had neergelegd, zijn haar werkzaamheden verdeeld 

over een penningmeester (Piet) en een boekhouder (ik). Waar de penningmeester zich 

vooral bezighoudt met beleid en aansturing, is de boekhouder bezig met de uitvoering. 

Enkele taken van de boekhouder zijn: 

• Facturen versturen en betalen 

• Trainersvergoedingen verzamelen en uitkeren 

• De boekhouding doen (dûh…). 

De start van het boekhouderschap verliep turbulent. Nadat Myrthe haar taken in juni had 

overgedragen, duurde het nog twee maanden (!) voordat ING mij toegang had gegeven tot 

tenminste één U-Track rekening. Gelukkig was het vanwege de vakantieperiode niet heel 

druk geweest en was de achterstand snel ingelopen. 

De rest van het jaar verliep soepel. Mede dankzij goede samenwerking met de penning-

meester en de ledenadministratie was ik snel ingewerkt en kon ik goed mijn taken doen. Ook 

mooi om te zien is de financiële situatie van U-Track. Ondanks de coronamaatregelen is de 

financiële schade ontzettend meegevallen en hoop ik dat het ook mee gaat vallen in 2021. 

Tenslotte, nog een statistiek: Aantal geboekte posten in 2020: 4887. 

Erik van Holland 

Boekhouder 

 

III. LEDENADMINISTRATIE 
 

OVERZICHT LEDENAANTAL  

Het aantal leden is iets gedaald met 2%. Het verloop is groot, 94 leden zijn gestopt in 2020 

en 87 nieuwe leden zijn begonnen in 2020.  

 

Het overzicht is dit jaar uitgebreid met de groep Sprint/Meerkamp/Springen/enz. Vorig jaar 

zaten deze leden verdeeld over de groepen Jeugd Maarschalkerweerd en Baan. De telling 

van de Jeugd Maarschalkerweerd is ook anders dit jaar, junioren A/B zijn er niet in 

meegenomen. De groep Sprint/Meerkamp/Springen/enz bestaat uit junior, senior, master en 

recreant. De groep U-Track Running team bestaat uit junior, senior en master. Bij de Baan 

groep werden vorig jaar ook de studenten geteld. Dat is nu weggelaten omdat studenten ook 

in andere groepen zitten. Bij U-Track is student zijn alleen maar van belang voor het 

contributiebedrag, er is geen trainingsgroep of activiteitengroep voor studenten. 
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IN CIJFERS 

Trainingsgroep 1-1-2020 1-1-2021 

Jeugd Leidsche Rijn  53 68 

Jeugd Maarschalkerweerd 142 93 

Sprint/Meerkamp/Springen/enz  81 

U-Track Running team 27 31 

Baan 117 67 

HLG  82 80 

Wandelaars 7 4 

Licentielid  4 2 

Functielid 24 25 

Donateur 9 6 

Totaal 464 457 

 
Voor 2021 zijn er ruim nieuwe 40 leden bijgekomen, hebben bijna 20 U-Track opgezegd en 

zijn er ruim 30 bezig met proef-trainen. 

 

RESULTATEN 

Resultaat bereikt in 2020 

• Volledig vervangen van oude administratie door AllUnited (inschrijvingformulier(en), 

lidmaatschapfacturen, ledenoverzichten, ledenmodule enz.) 

• In gebruikname AllUnited voor verenigingsmails door diverse geledingen (bestuur, 

verenigingsmanager, jeugd) 

• Voor elke training zijn inschrijfformulieren gemaakt ter ondersteuning van eventueel 

GGD bron- en contactonderzoek 

• Voor de jeugdtrainerscoördinator en jeugdcommissie zijn overzichten gemaakt van 

actuele leden  

• Voor seniorentrainers zijn overzichten gemaakt met voor trainingen aangemelde 

leden. 

 

Resultaat niet bereikt in 2020 

• AVG geheel invoeren (o.a. geheimhoudingsverklaring door gebruikers van 

ledeninformatie). 

 

Doelen voor 2021 

• Uitbreiden van overzichten voor alle trainers 

• Aanmeldformulier aanpassen en overzicht vrijwilligers maken om acties op gebied 

van vrijwilligerswerk te ondersteunen 
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• AVG geheel invoeren (o.a. geheimhoudingsverklaring door gebruikers van 

ledeninformatie) 

 

Ed Geerlings 

Ledenadministrateur 

 

 

IV. VERENIGINGSMANAGER 
 

2020: CORONAJAAR 

Als ik terugdenk aan 2020 en wat ik heb gedaan: het is zeker niet het leukste jaar geweest. 

Heel veel tijd besteed aan de coronamaatregelen die elkaar steeds opvolgden. Waar ik 

uiteraard graag energie in wilde steken om mét de maatregelen het sporten toch weer 

mogelijk te maken. Naast alle geregel voor de trainingen zelfs nog een aantal Track 

Meetings en natuurlijk de NK mee georganiseerd. 

ACCOMMODATIEZAKEN 

Wat altijd doorloopt, zijn de accommodatiezaken: overleg met beheerders Maarschalker-

weerd over dagelijkse zaken en onderhoud. Voorts de plannen voor Amaliapark vormge-

geven, waar we in 2021 een gerenoveerde baan gaan krijgen met extra faciliteiten 

eromheen, een ontmoetingsruimte en een calisthenics parkje voor de accommodatie. 

Een plan om trainingstrappen te maken op Maarschalkerweerd, een wens van vele trainers, 

is via de gemeente en Sport Utrecht in gang gezet om te kijken of het via social return of 

deels ondernemersfonds gefinancierd kan worden. Dit project loopt door in 2021 waar het 

hopelijk tot mooie trappen gaat komen. 

SPIN-IN-HET-WEB-TAKEN 

Verder alle contacten onderhouden met: Sport Utrecht, Atletiekunie, Gemeente Utrecht, 

ondernemersfonds Maarschalkerweerd, visie plan Maarschalkerweerd, SVDU, Utrecht 

Talent Center en uiteraard HUP. 😉 

Maandelijkse U-Track Nieuwsbrieven gemaakt samen met het bestuur.  

Aanvraag buurtsportcoach gedaan, samen met atletiekverenigingen Phoenix en Hellas en 

deze toegekend gekregen. Begeleiden van de ‘nieuwe vorm’ werkzaamheden van de 

buurtsportcoach. 
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Ten slotte de jaarlijkse vergunningen voor geluid bij o.a. de Pheidippidesloop, die uiteindelijk 

niet doorgegaan is.  

En natuurlijk vele hand-en-spandiensten voor commissies en bestuur!  

Karola Mulder 

Verenigingsmanager U-Track 

 

 
V. INTEGRITEITSBELEID 
 
VERTROUWENSPERSOON 

In 2020 zijn geen meldingen binnengekomen bij de vertrouwenspersoon van U-Track. Norma 

Aarts is, naast Maureen Koel, als tweede vertrouwenspersoon gestart. Zij heeft zich op de 

pagina van de vertrouwenspersoon op de website van U-Track voorgesteld, zie dit linkje. Op 

deze pagina lees je meer over de rol en werkwijze van de vertrouwenspersonen.  

In 2021 zullen de vertrouwenspersonen zich nadrukkelijker profileren en alle clubgeledingen 

informeren over het belang van een veilig sportklimaat en wat dit bij U-Track inhoudt.  

 

VOG’S 

In 2021 zijn 15 Verklaringen Omtrent Gedrag aangevraagd en zijn er 12 ingeleverd, 

voornamelijk voor/door trainers van U-Track. Het verschil wordt verklaard doordat sommige 

mensen de VOG niet op tijd aanvragen en dan moet het hele proces opnieuw worden 

gestart, een enkele keer tot drie keer toe.  

Deze administratie wordt gevoerd door de secretaris van de vereniging. 

 

VI. JAARVERSLAG HLG 2020 

GEDICHT: VOGELS, VISSEN 

Zet de radio uit. Je hoort niets nieuws. De stilte wacht geduldig af. 

Vouw de krant dicht. Hij was oud voordat hij werd gedrukt. 

Zoek niet, deel niet, duim niet tot je vierkant ziet. 

Zet eindelijk het scherm op zwart. 

Ik ben net zo bang als jij, net zo bezorgd voor iedereen 

die ik niet missen kan. Ik had ook gespaard voor andere dingen: 

http://www.u-track.nl/over-u-track/vertrouwenspersoon.html
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verre reizen, eerste hulp bij een gebroken hart, 

een auto die wat vaker start. 

Maar: in Wuhan hoor je vogels zingen. 

Boven China was de lucht nog nooit zo blauw. 

In Venetië zien ze vissen in het helderste water sinds tijden. 

De kunst van leven was altijd dezelfde: ongevraagd komen, 

ongewild gaan, intussen doen wat je het liefste doet, 

vrede sluiten met je lot. 

Sluit de voordeur. Zet de tuindeur open, voel de zon op je gezicht. 

Denk voor je uit wat niemand hardop durft te zeggen: 

wij zijn een virus dat een virus heeft gekregen. 

Ingmar Heytze  

2020: EEN BIJZONDER JAAR 

Met dit gedicht van Ingmar Heytze, dat hij in maart 2020 (!) schreef, is wat mij betreft alles 

gezegd over het bijzondere jaar 2020. In het gedicht gaat het zowel over de angst en 

onzekerheid over het covid-virus, als over de mogelijkheden die een wereld in meer of 

mindere mate van lockdown biedt. 

Als ik in mijn agenda van 2020 kijk, dan zie ik dat op 7 maart nog de 3Bergenloop is 

gehouden en dat op 10 oktober een coronaproof aflevering van de Devil’s trail in Kootwijk is 

uitgevoerd. En daaromheen hebben we wellicht een keer of twee, drie een Panbosscross 

kunnen houden en daarmee was de koek wel op. 

Dus niet: toewerken naar een van de vaste lopen op de agenda (Dam tot Dam, CPC, 

Zevenheuvelenloop, Rotterdam, Amsterdam, Singelloop, Maliebaanloop enz.), niet lekker 

met zijn veertigen uitwasemen in het Panhuys, zelfs geen gezamenlijk koffie drinken, en als 

dieptepunt: geen traktaties. Het ‘lang zal ze leven’ heeft al lange tijd niet door het Panbos 

geschald. 

Maar dus ook: creativiteit , dankbaarheid en doorzettingsvermogen. De creativiteit uitte zich 

in de spontane organisatie van loopgroepjes (eerst viertallen, daarna tweetallen) en het 

ontdekken van nieuwe plekken om te lopen en het zoeken naar nieuwe uitdagingen, 

bijvoorbeeld door deelname aan virtuele lopen. En om elkaar toch nog te ontmoeten, hebben 

we elkaar ook af en toe via een Teams-sessie kunnen ontmoeten. 

En dankbaarheid in het besef dat je sowieso kunt blijven lopen en af een toe een praatje kunt 

maken met een HLG’er die je al dan niet spontaan in het bos tegenkwam, het waren in 2020 

vooral de hele basale dingen die telden. Dankbaarheid ook voor de gezondheid die de 

meesten van ons in 2020 gegeven was. Maar dankbaarheid vooral voor de betrokkenheid 
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van de HLG leden op degenen die het qua gezondheid minder is gegaan. Dat waren er 

gelukkig niet veel, maar bij degenen die het betrof, ging het wel om ingrijpende zaken.  

Hoewel het wegvallen van de echte gezamenlijkheid en het individueel of in kleine groepjes 

lopen zonder echte trainingsopbouw natuurlijk een andere intensiteit met zich meebrengt, 

hebben veel HLG’ers toch voor zichzelf doelen gesteld. Voor de een betrof dat het 

vasthouden van de regelmaat om twee tot drie keer per week ter blijven lopen, voor anderen 

– en dan denk ik met name aan de groep die maandag onder leiding van Leontien trainde – 

ging het om het vasthouden aan een trainingsschema dat toe leidt naar een halve marathon. 

Dat zou die van Berlijn in september 2020 zijn, maar die was al snel van de kalender. Toch is 

er stevig doorgetraind en hopelijk kan men in augustus 2021 zijn of haar kunsten alsnog in 

Berlijn vertonen. 

Al met al een jaar om niet snel (of juist wel) te vergeten, maar vooral een jaar waarin de HLG 

zijn veerkracht heeft getoond. De beperkingen duren nog even door, maar we richten de blik 

op de toekomst die ons (hopelijk al na de zomer) ongetwijfeld weer veel loop en ander moois 

zal brengen. 

Willem Spee  

Voorzitter HLG 

 

 

VII. PANBOSCROSS 2020 

 
WAT EEN JAAR! 

Dit was me het jaartje wel! 

In januari gingen we als vanouds van start, maar dat het zo’n geweldig jaar zou worden, had 

niemand kunnen denken. 

Zo hebben we dit jaar helemaal geen last gehad van de eikenprocessierups, blij dat Het 

Utrechts Landschap dit beestje kennelijk onder controle heeft. Net als loslopende honden, 

ook niet gezien. 

Leuke acties gehad zoals de vermaarde U-Track clubkampioenschappen, inschrijven via de 

website, contactloos betalen, een groots Sinterklaasfeest, een spetterend afscheid van Jan 

Zellenrath, die om gezondheidsredenen moest stoppen met de PanbosCross, geweldige 

gastoptredens van Daphne Schippers, een special voor alle basisscholen van Zeist, 

enzovoorts, enzovoorts. 
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SERIEUS WAAR?? 

Nee, helaas Corona gooide ook bij ons goed roet in 

het eten. 

We hebben drie keer kunnen draaien, plus een 

proefversie in september met 40 deelnemers (dat 

mocht toen nog).  

Geen afscheid van Jan, geen vrijwilligersfeestje en 

uiteraard geen Daphne Schippers. We hopen dat we 

er in 2021 en anders toch in 2022 weer een feest 

van kunnen maken. 

Namens de PanbosCross-ploeg, 

Gerda Abcouwer   

Marleen van de Wouw 

 

 

 

VIII. JEUGDCOMMISSIE IN 2020 

 
ALGEMEEN 

In 2020 heeft de Jeugdcommissie een stabiele samenstelling gehouden: Karola Mulder, Bart 

ter Huurne, Patrick Schoo, Alex Chan en Bob Röell. Mark Molenaar treedt af als JC lid. We 

merken dat er momenteel veel technische zaken bij de jeugdcommissie landen, ook voor 

niet-jeugd gerelateerde zaken. In het nieuwe jaar zal een Technische Commissie in het leven 

geroepen die voor het technisch beleid verantwoordelijk worden. De Jeugdcommissie kan 

zich dan weer gaan richten op activiteiten voor de jeugd. 

In overleg met het bestuur is Alex Chan aangesteld als jeugdcoördinator/ trainerscoördinator. 

Hij richt zich onder andere op het werven van (hulp)trainers. 

Bij U-Track hebben we inmiddels aardig wat talent bij de jeugd rondlopen. Om jeugd te 

inspireren en talentvolle atleten wat meer aan U-Track te binden, is er een talentenplan 

opgesteld door een werkgroep bestaande uit Joris van Zoelen, Patrick Schoo en Bart ter 

Huurne. In nauwe samenwerking met de trainers zal dit plan uitgevoerd gaan worden. 

Om ook in de koude wintermaanden behaaglijk training te kunnen geven, hebben alle U-

Track trainers een U-Track winterjas ontvangen. 
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CORONA 

Helaas zijn door alle coronamaat-

regelen vanaf maart geen wedstrijden 

meer georganiseerd. Alle competitie-

wedstrijden voor de pupillen en de 

junioren werden afgelast. Ook de 

trainingen hebben ruim twee maanden 

stilgelegen. Gelukkig mocht er vanaf 

mei weer getraind worden, wel met de 

nodige aanpassingen.  

De jeugdcommissie is druk bezig 

geweest met het uitwerken van 

protocollen en het opnieuw inplannen 

van alle trainingen, zodat alle jeugd, 

met inachtneming van de maatregelen, 

op een gezonde manier hun favoriete                                                                      

sport kon uitoefenen. 

 

WEDSTRIJDEN IN 2020 

Voordat de intelligente lockdown van kracht werd, hebben atleten van U-Track nog 

aansprekende resultaten behaald. U-Track was volop aanwezig bij de NK indoor. Op 

hinkstapspong wist Kellynsia de 2e plek te behalen. En Rijer eindigde als 15e van 

Nederland op de 60m. 

Na 1 juli mochten weer evenementen georganiseerd worden. Naast de indrukwek-

kende NK in Utrecht was er ook een Urban Athletics Series op het Vredenburgplein. 

Met 20 vrijwilligers van drie verenigingen was het erg speciaal. Meer dan 200 

mensen deden mee aan de sprintstrijd van 50 meter. Alex organiseerde samen met 

andere vrijwilligers de UAS.  

U-Track organiseert een clubkampioenschap met 150 deelnemers. Met onderdelen 

zoals 200m horden, sprint, verspringen, speerwerpen en hoogspringen was het een 

buitengewoon een spektakel.  

De crosscompetitie werd helaas afgelast vanwege toenemende coronabesmettingen 

en aangescherpte regels.  
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JUNIORENKAMP 

Het juniorenkamp kan helaas ook niet doorgaan vanwege toenemende coronabe-

smettingen. U-Track heeft het kamp al betaald, dit gaat om een bedrag van €3300 

euro. We hebben dit nog tegoed bij de Wildwal in Lunteren en zullen dit bedrag op 

een later moment alsnog besteden.  

 

AMALIAPARK 

Waar in het najaar van 2019 de gemeente Utrecht nog het plan had om de baan in 

Amaliapark om te bouwen, zijn in 2020 nieuwe plannen gemaakt om de baan te 

renoveren en de bezetting te verhogen. Hierbij is nauw samengewerkt tussen de 

gemeente, U-Track, Hellas en de diverse loopgroepen uit Leidsche Rijn.  

De plannen voor de renovatie van de baan zijn rond en afspraken voor medegebruik 

zijn gemaakt. Naast atletiek zullen er ook beachvolleybalvelden op het terrein 

gerealiseerd worden, evenals calisthenics faciliteiten. Tevens zal er een 

ontmoetingsruimte komen, waarin een kopje koffie geschonken kan worden en extra 

sanitaire voorzieningen worden gerealiseerd.  

Het bestaande materiaalhok zal worden opgeknapt. Realisatie van alle plannen zal in 

de zomer van de 2021 starten.  

Namens de jeugdcommissie 

Bart ter Huurne 

 

 

IX. JAARVERSLAG TRACK MEETINGS 2020 

VOORJAAR ZONDER TRACK MEETINGS 

Het jaar leek voor de Track Meetings te beginnen zoals ieder ander jaar: een laatste verga-

dering in maart, waarop we nog enkele praktische zaken zouden doornemen voordat eind 

april de eerste wedstrijd zou plaatsvinden. Niet alleen voor ons veranderden de vooruit-

zichten plotseling drastisch... 

Onderdeel van alle coronamaatregelen was een verbod op sportwedstrijden. De eerste Track 

Meeting (en vele andere atletiekwedstrijden) werden daarom geannuleerd en per wedstrijd 

hoopten we dat er weer iets mogelijk zou zijn. Toen bekend werd dat wedstrijden 

waarschijnlijk weer vanaf 1 september zouden mogen, dachten we alvast na over een 

verlengde zomer. 
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ZOMER MÉT TRACK MEETINGS 

Vrij onverwacht werd toen bekend dat sportwedstrijden al vanaf 1 juli weer toegestaan 

waren. Op 10 juli stond er een Track Meeting in onze agenda, al bijna doorgestreept, dus wij 

konden aan de slag! Een voorbeeld hadden we echter niet, hooguit wat pupillen- en 

onderlinge wedstrijden. Het draaiboek voor een atletiekwedstrijd van ons formaat zouden we 

dus zelf moeten schrijven. 

Gezondheidsvragen en handen ontsmetten bij de poort, verplichte looproutes op heel de 

accommodatie, extra toiletten op de parkeerplaats, een verplichte registratie en toelating van 

coaches, vastgestelde meldtijden, voor het eerst in onze geschiedenis geen na-inschrijving, 

een jury-indeling waarin familiebanden ineens een rol speelden enzovoorts, enzovoorts.  

Slechts met grote inspanning en veel denk- en handwerk was het mogelijk een Track 

Meeting te organiseren. 

Niet alleen wijzelf en andere wedstrijdorganisaties volgden alle voorbereidingen op de voet. 

Ook de atleten wisten ons te vinden. En hoe! Toen de inschrijving open ging, stroomde het 

binnen. Na één minuut al ruim 100 atleten, na tien minuten zo'n 400 en uiteindelijk 527 

deelnemers. De servers van atletiek.nu hebben het geweten. Overigens is dat aantal van 

527 voor een Track Meeting niet zo bijzonder, maar onder deze omstandigheden was het 

alsnog geen gemiddelde avond. 

We zagen het enthousiasme van atleten, coaches, vrijwilligers en onszelf en besloten 

diezelfde avond nog een tweede Track Meeting in te plannen, één week later. Zo zouden met 

name de MiLa-atleten, waarvan we er de eerste avond veel hebben moeten teleurstellen 

omdat hun onderdeel vol was, een tweede kans krijgen. Op een zonnige zaterdagmiddag 

wisten opnieuw 400 atleten de weg naar Maarschalkerweerd te vinden. 

De derde Track Meeting stond al gepland, op vrijdag 7 augustus. Ook hier was de 

belangstelling groot, met 391 atleten. Dat de tweede en derde wedstrijd iets rustiger waren 

dan de eerste, lag overigens niet aan een afnemende belangstelling, maar aan een 

toegenomen voorzichtigheid aan onze kant. Veiligheid gaat voorop, zeker in coronatijd. 

Intussen deed ook de Atletiekunie een beroep op de Utrechtse verenigingen en vanwege 

een grote overlap tussen de NK- en de Track Meetings-organisatie, besloten we het bij deze 

drie wedstrijden te houden. 

Financieel hielden we al rekening met een beperkter jaar, doordat ETU aangaf de ET dit jaar 

niet te kunnen verzorgen en daarmee waren wij niet alleen onze hofleverancier kwijt, maar 

ook hun 'vriendenprijs'. Ondanks dat en de coronamaatregelen – beperkingen in deelne-

mersaantallen, maar hogere kosten – bleef er onder de streep toch nog een mooi bedrag 

over voor Phoenix en U-Track. 
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TERUGBLIK 

We kijken terug op een zeer bijzonder, maar ook geslaagd jaar. Uiteraard met grote dank aan 

alle vrijwilligers, die met onverminderde inzet en enthousiasme hun bijdrage hebben 

geleverd.  

Voor 2021 hopen we onze wedstrijden weer zo 'normaal' als mogelijk te kunnen organiseren, 

maar kunnen we inmiddels ook bouwen op onze opgedane ervaring met wedstrijden in 

coronatijd. We zien alle leden van U-Track dan ook graag als atleet, medewerker of – 

hopelijk mag het weer – publiek bij de Track Meetings! 

Emiel van Emmerik 

Organisatie Track Meetings 

 

 

X. U-TRACK OP SOCIAL MEDIA 

Als je wilt weten hoe het bij ons loopt, volg je ons op de voet (!) via Social Media. 

 

FACEBOOK 

Facebook: Atletiekvereniging U-Track. Ga naar de pagina en 'like' U-Track. Al 521 mensen 

gingen je voor (een groei van +25 sinds vorig jaar) en 578 mensen volgen onze 

Facebookpagina (een groei van +56 sinds vorig jaar) . Een bericht op onze Facebookpagina 

heeft gemiddeld een bereik van tussen 1000 en 1100 personen.  

 

https://www.facebook.com/utrackatletiek/
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TWITTER 

Twitter: @U_Track (712 volgers – groei ten opzichte van 2018: +11). Nieuws over 

wedstrijden, prestaties, evenementen en leden met veel links naar toepasselijke websites. 

 

INSTAGRAM 

Op Instagram is een aantal accounts te vinden:  

• @avutrack: algemeen account – 342 volgers 

• @u_track_atletiek: algemeen account (niet actief) – 97 volgers  

• @utrackmasters: account van U-Track masterteam -  110 volgers en  

• @utrackrunning: account van het U-Track Running Team – 313 volgers. 
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