
Verslag van ARWB crossseizoen 2018 - 2019 tijdens evaluatieoverleg gehouden op 20 maart 

2019. 

Besluiten geldend voor crossseizoen 2019 - 2020 

Aanwezig: Leo Herijgers van DJA, Anja de Koning van DJA, Rini Verhoeven van Achilles, Anet 

van Hooijdonk van Gr. Ster, Rosalie Sijben van Achilles, Nick Moonen van Spado, Rob van 

Mechelen van Thor, Frans van den Branden van Diomedon, Joke de Cock van Diomedon, Joke 

Koenraadt van AVO, Dennis Francois van Gr. Ster 

Afwezig met kennisgeving:  Marian de Rond van AVR 

Uitgenodigd waren de organiserende verenigingen van afgelopen seizoen en verdere 

belangstellenden van ( andere ARWB ) verenigingen. 

 

Agendapunten:  

1) Hoe verliepen de wedstrijden in het afgelopen seizoen, wat waren de aantallen 

deelnemers bij de crossen, zijn er voorstellen voor verbeteringen? 

2) Voorstel wijziging categorie indeling bij senioren / masters 

3) Bijhouden klassementen crosswedstrijden 

4) Prijsuitreiking pupillen na de wedstrijd  

5) Prijsuitreiking masters na de laatste wedstrijd bij DJA 

6) Feestavond / prijsuitreiking masters  

7) Data’s komend seizoen en organisatie v/d wedstrijden 

 

Henk Bevelander opent de vergadering met een welkom aan iedereen en mededelingen.  

Henk vindt het als coördinator nog steeds zinvol om een evaluatie te doen, de vergadering is 

het hiermee eens, ieder seizoen zijn er weer andere zaken die belangrijk zijn om te bespreken. 

 

Agendapunt. 1  

De verenigingen geven aan weinig tot geen problemen te hebben ondervonden bij het 

organiseren van de cross wedstrijden, wel is steeds van belang dat er voldoende vrijwilligers 

aanwezig moeten zijn voor een goede organisatie van de wedstrijden.  Dit kan in de toekomst 

een bottleneck worden, aangezien dit speelt bij elke vereniging.   

Groene Ster kan geen cross meer organiseren doordat hun niet meer op de voormalige 

vuilnisbelt mogen lopen.  AVS wil wel een cross organiseren, maar allen met de garantie op 

meer deelnemers gezien de kosten van vergunningen en ‘huur’ van het bosgebied.  Met het 

besluit, ( zie pnt. 2 ) om de wedstrijden open te stellen voor iedereen is dit wellicht bij het 

volgend crossseizoen voor AVS wel haalbaar. 

De aantallen deelnemers blijft een punt, we zijn heel duidelijk afhankelijk van ouders en 

trainers bij de pupillen en C/D junioren.  Gemiddeld zijn er dit seizoen bij de pupillen en C/D 

junioren 210 deelnemers per wedstrijd geweest.  Navragen binnen de verenigingen bij de 

junioren atleten wat ze van de huidige loopafstanden vinden en zijn de loopafstanden vanaf 

de C junioren niet te lang?   Deze info s.v.p. mailen naar Rob van Mechelen van Thor.   



Rob zal ook nog een voorbeeld uitwerken van een bonus puntensysteem, dit kan ook evt. 

helpen om meer deelnemers te krijgen. 

De crosswedstrijden zijn duidelijk niet geliefd bij de A/B junioren. V.w.b. de masters is er ook 

meer aanbod van (weg)wedstrijden, zij kiezen niet altijd direct voor een cross wedstrijd. 

De vaste kern van lopers bij de masters komt wel, maar overige belangstelling blijft uit 

ondanks uitnodigingen aan div. verenigingen en sportinstanties, stukjes in de krant, 

mededelingen op de div. websites, mededelingen van de trainers aan de lopers enz.  Bij de 

senioren / masters is het aantal deelnemers laag en moesten we het afgelopen seizoen doen 

met gemiddeld zo’n 80 deelnemers per wedstrijd.  Rob van Mechelen is voorstander van, ( 

zoals al door hem als voorstel aan iedereen gestuurd ) van een mix van wedstrijden in de 

winter van  cross / indoor mits dit planning technisch haalbaar is.  De indoorwedstrijden zijn 

prima te organiseren in de Karmel in Bergen op Zoom. 

De al langer bestaande wens om alleen met startnummers te lopen bij alle wedstrijden i.p.v. 

labels wordt doorgevoerd.  We gaan volgend seizoen lopen met verplichte startnummers bij 

de pupillen en C/D junioren, iedereen loopt dan met een persoonlijk nummer dat geldig blijft 

voor het hele crossseizoen.  ARWB betaalt de startnummers voor de groep pupillen en C/D 

junioren, het ARWB bestuur zal dit nog uitwerken.  ( een voorstel voor indeling van de 

nummers en gebruik hiervan wordt door cross coördinator uitgewerkt en per mail verzonden 

aan de verenigingen ) 

Er wordt, ( enkele verenigingen deden dit nog ) geen prijzengeld meer betaald aan de 1e 3 

winnaars van een cross, besparing van de kosten is hierbij een belangrijke factor en het lost 

meteen de ongelijkheid op die er bestond hierover. 

Vanwege de discussie over het gestelde in de crossregelementen voor pupillen, C/D junioren, 

A/B junioren, senioren en masters over de regel dat bij een gelijke einduitslag in het 

klassement aan het eind v/h seizoen gekeken moet worden naar het aantal wedstrijden 

waaraan deelgenomen is, wordt besloten dat ALLE wedstrijden voortaan meetellen voor het 

eindklassement.   

Hierbij blijft wel de regel in het regelement van kracht dat het aantal 1e plaatsen, dan het 

aantal 2e plaatsen, enz. meetellen voor de bepaling van de uiteindelijke winnaar in het 

eindklassement. 

 

Agendapunt. 2 

Voortaan zijn de ARWB crosswedstrijden open wedstrijden, ( iedereen kan hieraan meedoen ) 

vanaf AB junioren.  Dit vanwege het aantal deelnemers vanaf deze categorie wat ver 

achterblijft bij de gewenste aantallen, met deze maatregel hopen we dat meer deelnemers uit 

de regio mee gaan doen. ( bv van ESAK, de Essense Atletiekclub die al meer bij onze 

wedstrijden aanwezig zijn geweest)  

Voortaan is er dus een normale open inschrijving bij onze crossen zoals bij de Atletiekunie 

gebruikelijk is. 

Vanwege deze verandering, ( open wedstrijden ) zal er voortaan ook voor de pupillen en C/D 

junioren van de ARWB verenigingen inschrijfgeld gevraagd worden, dit bedraagt € 2,--   



Voor de pupillen en C/D junioren van de ARWB verenigingen verandert er niets aan de 

competitie, de deelname hieraan is en blijft voor leden van ARWB verenigingen. 

Voor de ARWB crosscompetitie van de ARWB verenigingen blijven de regelementen van 

kracht.   ( regelementen zijn wel ieder jaar onderhevig aan wijzigingen!! ) 

Afgesproken is ook de indeling van de categorieën bij de cross vanaf AB junioren voorgoed te 

wijzigen op de volgende manier:  B junioren meisjes, A junioren meisjes, B junioren jongens, A 

junioren jongens, Senioren vrouwen, Senioren mannen, Masters vrouwen 35 tot en met 44, 

Masters mannen 35 tot en met 44, Masters vrouwen 45 tot en met 54, Masters mannen 45 

tot en met 54, Masters vrouwen 55 tot en met 64, Masters mannen 55 tot en met 55 tot en 

met 64, Masters vrouwen 65 tot en met 74, Masters mannen 65 tot en met 74, Masters 

vrouwen 75 tot en met 84 en Masters mannen 75 tot en met 84.  Hierdoor hoeven er geen 

categorieën meer samengevoegd te worden wat de laatste jaren oneerlijk gevonden werd, 

o.a. in de categorie mannen 65 jaar en ouder. 

Na de start en finish van de pupillen t/m C/D junioren wordt er indien mogelijk in 2 

tijdsblokken gestart afhankelijk van het aantal deelnemers en de doorloop na de start zoals 

eerder voorgesteld: 

1e start: B-junioren (m) – 3000/4000 meter,  B-junioren (j)  -  5000/6000 meter,  A-junioren 

(m) – 3000/4000 meter,  A-junioren (j)  -  5000/6000 meter,   Senioren (m/v) – 8000/10.000 

meter,  Masters < 45 jaar (m/v) – 8000/10.000 meter 

2e start: Masters > 45 jaar (m/v) – 8000/10.000 meter 

 

Agendapunt. 3 

Het bijhouden van de klassementen verloopt goed, we proberen de uitslagen zo snel mogelijk, 

( na evt. correcties ) op onze website te publiceren.  Wel is en blijft de taak voor het bijhouden 

van de crossklassementen een taak die bij de verenigingen belegd is en niet bij een van de 

bestuursleden!  Dat dit tijdelijk is gedaan was een uitzondering. 

Het bijhouden van de klassementen is eerder afgesproken in de voorbije 

evaluatievergaderingen en voor de pupillen en junioren belegd bij AVR ’90,  voor de senioren 

en masters is dit belegd bij AVS ’90. 

Wel is het van belang om op de voornamen te letten van de pupillen en junioren gezien de 

fantasienamen van tegenwoordig. Als bij een wedstrijd jongens en meisjes gelijk starten kan 

er door voornamen verwarring ontstaan. Voorbeeld: Anne de Barbanson was in de uitslag bij 

een wedstrijd bij de jongens opgenomen. 

In de toekomst zal het publiceren van de klassementen op de nieuwe regio 12 website 

makkelijker worden omdat we deze website als bestuur zelf beheren.  

 

Agendapunt. 4 

Geen bijzonderheden, verloopt zoals vanouds. 

 



Agendapunt. 5 

De prijsuitreiking eindklassement masters na de laatste wedstrijd bij DJA verliep niet naar 

wens.  Dit had te maken met de manier van registreren van deelnemers die door de finish 

komen, na de wedstrijd worden vanuit de lijst van DJA de namen van de deelnemers uit de 

startnummers gehaald, dit kost tijd.   Verder heeft de crosscoördinator ARWB fouten gemaakt 

met de puntentelling en daardoor duurde het te lang.  Wanneer we de prijsuitreiking na de 

wedstrijd willen blijven doen moet deze manier verbeterd worden!  Als alternatief….zie pnt. 6 

 

Agendapunt. 6 

Bij Achilles is het idee ontstaan om toch een avond te organiseren voor het uitreiken van de 

prijzen ter vervanging van de uitreiking gelijk na de competitie, dit zal door Achilles verder in 

het bestuur behandeld worden. 

 

Agendapunt. 7 

AVS is niet aanwezig, heeft aangegeven alleen een cross te willen organiseren als er 

voldoende jeugd meedoet, zie ook opmerking bij agendapunt 1. 

De volgorde van de verenigingen die de crossen organiseren blijft hetzelfde als voorgaand 

seizoen.  Verder zijn de data van de te organiseren wedstrijden als volgt: 

DIOMEDON Steenbergen op 24 - 11 - 2019  

SPADO Bergen op Zoom op  08 - 12 - 2019 

AVO Oudenbosch op   05 - 1 - 2020 

ACHILLES Etten-Leur op  --2020 

DJA Zundert op   16 - 2 - 2020 

 

De verenigingen die geen cross kunnen / willen organiseren zijn Groene Ster, AVS, Olympia, 

AVR, Thor. 

 

Met dank aan alle deelnemers aan dit constructieve overleg sluit Henk Bevelander de 

vergadering om 22.15 uur. 

 

Genomen besluiten / afspraken uit dit evaluatieoverleg: 

1) AVS wil wel een cross organiseren maar met de garantie op meer deelnemers, gezien 

de kosten van vergunningen en ‘huur’ van het bosgebied. 

2) We gaan met ingang van het komende seizoen lopen met verplichte startnummers bij 

de pupillen en junioren, iedereen loopt met een persoonlijk nummer dat geldig blijft 

voor het hele crossseizoen.  ARWB betaalt voorlopig de startnummers voor de groep 

pupillen en junioren. 



3) Er wordt geen prijzengeld meer betaald aan de 1e 3 winnaars van een cross. 

4) Voortaan tellen alle wedstrijden mee bij een gelijke einduitslag in het klassement aan 

het eind v/h seizoen, bij een gelijk aantal behaalde punten.  

5) Voortaan is de ARWB crosscompetitie een open wedstrijd, ( iedereen kan meedoen ) 

vanaf AB junioren.   

6) Vanwege deze verandering, ( open wedstrijd ) zal er voortaan ook voor de pupillen van 

de ARWB verenigingen inschrijfgeld gevraagd worden, dit bedraagt € 2,-- 

7) De indeling van de categorieën wordt voorgoed gewijzigd op de manier zoals verwoord 

bij agendapunt 2 

8) Bij de junioren atleten in de div. verenigingen navragen wat ze van de huidige 

afstanden vinden.   Deze info mailen naar Rob van Mechelen van Thor voor uitwerking 

in regelement 

9) Proberen in 2 blokken te starten afhankelijk van het aantal deelnemers zoals eerder 

voorgesteld, zie agendapunt 2 

10) De procedure bij de prijsuitreiking eindklassement masters na de laatste wedstrijd 

verbeteren in overleg met de crosscoördinator en verenigingen. 

11) Achilles werkt een voorstel uit om als alternatief toch een feestelijke prijsuitreiking te 

doen op een aparte bijeenkomst. 

Waar nodig zal de cross coördinator ARWB de onderdelen van het huidige regelement v/d 

crossen aanpassen en op de website plaatsen. 


