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Het jaar begon enigszins in mineur. Corona laaide weer op en dat betekende dat 
crosswedstrijden en wedstrijden op de weg niet doorgingen of werden uitgesteld. Dat was 
vooral pech voor Uithoorns Mooiste-de loop, deze moest worden uitgesteld. Dat was goed 
te merken. Normaal gesproken konden we rekenen op meer dan 1250 deelnemers, nu 
stopte het bij ruim 700 deelnemers. Gelukkig hebben we dat meer dan goed kunnen maken 
bij de loop van januari 2023. 
In april organiseerde de wandelafdeling een wandeling in de omgeving van Uithoorn en de 
Kwakel over verschillende afstanden. 
In maart vond de finale van de crosscompetitie plaats, veel AKU-atleten hadden zich 
daarvoor geplaatst. 24 pupillen en junioren namen in maart deel aan de nationale 
indoormeerkamp in Apeldoorn. De nieuwe AKU-kleding was tijdens deze en andere 
wedstrijden opvallend zichtbaar en bij alle latere competitiewedstrijden konden onze atleten 
zich in het rood-wit goed onderscheiden. Maar dat kwam ook omdat een enorm aantal AKU-
atleten aan de start verscheen van competitie- en crosswedstrijden. Met dank aan de vele 
trainers en ouders die als coach, begeleiders of jurylid aanwezig waren. 
Met de inzet en enthousiasme van de TC en de trainers staan niet alleen heel veel AKU-
atleten aan de start van de competitie- en crosswedstrijden, steeds meer atleten nemen ook 
deel aan instuiven en indoorwedstrijden. Daarnaast is het effect daarvan ook dat de 
prestaties ook een sterk stijgende lijn vertonen, met veel podium- en ereplaatsen en een zee 
aan pr’s. 
De jeugdcommissie heeft met behulp van ouders en trainers weer twee geweldige kampen 
georganiseerd, het tentenkamp met 75 deelnemers en het jeugdkamp overtrof dat met 
meer dan 80 pupillen en junioren.  
 
In augustus werd na 3 jaar de Kooyman Polderloop als onderdeel van het Polderfeest 
georganiseerd, De tijdregistratie werd voor het eerst met ons eigen tijdregistratiesysteem 
gedaan. Het was voor de eerste keer wel even wennen waardoor niet alle uitslagen direkt 
beschikbaar waren en de prijsuitreikingen niet alle konden plaatsvinden. Een succes was de 
teambattle met 13 teams. De AH Jos van den Berg scholierenveldloop was weer een groot 
succes met liefst 850 deelnemers. 
 
De onderhoudsploeg zorgt er elke week weer voor dat de accommodatie er prima bijligt. De 
komende maanden zal er extra aandacht worden besteden aan algenbestrijding om de baan 
in goede vorm te houden. Verduurzaming en energiebesparing wordt steeds belangrijker. In 
december zijn er 34 zonnepanelen geplaatst op het dak van het clubhuis en in de loop van 
2023 zal er Ledverlichting worden geplaatst op de 6 lichtmasten. 
 
Bijna alle commissies zijn goed bezet en zorgen ervoor dat AKU een levendige en actieve 
vereniging is met veel goed georganiseerde evenementen en activiteiten en een breed 
aanbod van trainingen. Er is één commissie die nog wel extra aandacht vraagt, de voorheen 
PR-commissie.. In een overleg met commissies kwam naar voren dat er behoefte is aan een 
duidelijke communicatiestructuur tussen bestuur, commissies en leden. In de afgelopen 
maanden is daar in een werkgroep hard aan gewerkt en de contouren van een van een 
nieuwe communicatiecommissie met vertakkingen zijn duidelijk. In de Algemene 
Ledenvergadering zal daar meer duidelijkheid over worden gegeven. 



De lopersgroepen zijn op dinsdag en donderdag en sinds dit jaar ook op woensdag actief met 
trainen op de baan, de weg en in het bos. We hebben afscheid moeten nemen van 2 trainers 
i.v.m. andere drukke werkzaamheden, we zijn blij dat 2 enthousiaste lopers begonnen zijn 
met een cursus looptrainer. In een werkgroep vindt nu een discussie plaats over de 
toekomst en ontwikkeling van de lopersgroep. 
Elke dinsdag en tijdens wedstrijden is een steeds grotere groep Specials op de baan actief 
onder begeleiding van AKU-trainers en een groot aantal enthousiaste vrijwilligers. De groep 
die gebruik maakt van de racerunners op dinsdagmiddag groeit ook gestaag. 
 


