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Geacht bestuur, 
 
Graag doen wij u ons definitieve stuk Back to Basics toekomen. In vergelijking met de vorige publicatie 
(sept. 2015) zijn in deze laatste versie (4.0) toevoegingen en tekstuele wijzigingen opgenomen. De 
toevoegingen zijn ondergebracht in bijlagen; de (beperkte) tekstuele wijzigingen zijn mede aange-
bracht na inbreng van de geïnterviewden. 
  
Wat vooraf ging: 
Afgelopen zomer hebben wij als liefhebbers van de baanatletiek onze zorgen omtrent de baanatletiek 
bij av. Zaanland geuit en vastgelegd in het stuk Back to Basics 3.2.; samenvattend hebben wij 
aangegeven te vrezen voor het verdwijnen van (te) veel van de nog resterende prachtige baanatletiek 
onderdelen bij onze vereniging. Wij hebben in datzelfde stuk beschreven welke maatregelen o.i. nodig 
zijn om deze baanatletiek met alle onderdelen bij Zaanland  te behouden en weer op een acceptabel 
niveau te krijgen. 
 
Het door ons beschrevene is, op uw verzoek,  gepresenteerd tijdens de Extra ALV (30-11-2015); een 
verslag hiervan is bijgesloten (bijlage 3.2). Aansluitend hierop zijn uitnodigingen verstuurd naar 
trainers en prominenten voor het houden van een interview waarin hen gevraagd is naar hun mening 
over het beschrevene en de door ons gedane voorstellen ter verbetering (bijlage 2). 
 
De resultaten van deze interviews zijn als volgt: 

1. De geïnterviewden waren op 1 na opvallend positief inzake het beschrevene. Van de 
geïnterviewden waren 5 ervan enigszins sceptisch over de realisatie/haalbaarheid van een 
evt. vervolg/verbeterplan. 

2. Onze wens tot het meer aandacht geven voor- en te komen tot een ‘’verenigingsbrede’’ 
prestatiegerichtheid wordt onderschreven; veelvuldig wordt de rol van de trainer hierbij 
genoemd; deze zou hierbij actief/actiever kunnen zijn richting zijn/haar atleten. Goede 
trainingen welke worden uitgevoerd door goed opgeleide trainers, voldoende aanbod van 
(KNAU) wedstrijden en een positieve houding van atleten wordt als voorwaardelijk gezien. 

3. De noodzaak tot vorming van kleinere (trainings)groepen wordt door de meeste 
geïnterviewden onderschreven. Een (te) groot niveauverschil tussen atleten wordt genoemd 
als reden hiervoor. Het tekort aan voldoende gekwalificeerde trainers maakt het echter lastig 
om grotere groepen ‘’op te knippen’’ in kleinere groepen. 

4. Het verzamelen van voldoende kennis van individuele atleten wordt niet door iedereen 
onderschreven; over de mate en manier waarin dit wel dient te gebeuren dan wel hoe dit dient 
te worden vastgelegd, is geen eenduidig beeld verkregen bij de geïnterviewden. Een korte 
vragenlijst in combinatie met het aanmeldingsformulier is wellicht een goede start. Lange 
vragenlijsten worden niet gewaardeerd. 

5. Alle geïnterviewden onderschrijven het idee om bij Zaanland KNAU gecertificeerde 
wedstrijden te organiseren en/of dat atleten van Zaanland deze wedstrijden bezoeken. 
Voordat bij Zaanland e.e.a. kan worden georganiseerd zal meer kader met voldoende kennis 
en kunde beschikbaar dienen te zijn. 

6. Trainers verdienen, zo denken veel van de geïnterviewden, een betere ondersteuning. De 
informatievoorziening naar nieuwe leden kan ook beter. Op het gebied van promotie van de 
(jeugd)atletiek bij Zaanland leven er allerlei (goede) ideeën. 

 
Wij stellen vast dat de respons op deze interviews boven verwachting goed was (50 %), wat betekent 
dat het waardegehalte hiervan hoog te noemen is. Ook concluderen wij dat, na het houden van deze 
interviews, voor alle door ons gedane voorstellen voor verbetering, met uitzondering voor ons voorstel 
tot het houden van een intakegesprek bij nieuwe leden, ruime waardering bestaat bij geïnterviewde 
trainers en prominente leden. 
 



EINDCONCLUSIE 
Na KNAU en bestuur te hebben geraadpleegd, de leden tijdens een extra ALV te hebben 
geïnformeerd en aansluitend trainers en prominenten te hebben bevraagd naar hun mening is het 
voor ons zonneklaar dat onze mening dat baan- en wedstrijdatletiek bij Zaanland (weer) een 
prominente plaats dient te krijgen, wordt gedeeld en onderschreven. Om dat mogelijk te maken zijn 
door geïnterviewde trainers en prominenten de volgende van belang zijnde ‘deelgebieden’’ benoemd 
welke verbetering behoeven. Dit zijn: 
 

• versterking/vergroting trainercorps, te beginnen bij de jeugdtrainers. Met name ligt daar een 
omvangrijke vraag tot het trainen van trainers op het gebied van technische trainingen. Ook 
verdienen beginnende trainers meer begeleiding dan zijn nu krijgen. 

• opleiding van kader (juryleden, wedstrijdsecretariaat) wat benodigd is voor het houden van 
KNAU wedstrijden 

• vorming van ploegen in alle leeftijdscategorieën, te beginnen bij de jeugd, welke mee doen 
aan de reguliere KNAU competities  

• vorming van kleine(re) traininggroepen; waarbij gerichter getraind kan worden op het 
verbeteren van de prestaties van individuele atleten 

• organisatie van meerdere KNAU (instuif)wedstrijden gedurende het kalenderjaar. 
 
Wellicht ten overvloede willen wij opmerken dat om dit alles te kunnen realiseren er een goed plan van 
aanpak dient te komen wat vervolgens dient te worden gerealiseerd. De uitvoering van dit plan, gaat 
veel tijd kosten en is alleen mogelijk indien dit niet alleen in woord maar ook in daad wordt 
ondersteund door veel leden/vrijwilligers. Aangaande dit laatste willen wij tenslotte melden dat wij op 
de aan de geïnterviewden gestelde vraag over wat zij zelf kunnen bijdragen bij de uitvoering van een 
evt. plan, weinig antwoord hierop kregen. Kortom onze indruk bestaat dat met name trainers als het 
gaat om Zaanland al hun maximale bijdrage leveren. Wij concluderen echter dat op basis van de 
reacties uit interviews en andere reacties (ALV) er voldoende aanleiding bestaat tot het (doen) starten 
van een verbetertraject ten behoeve van de baanatletiek bij av. Zaanland.  
 
Verbeterplan Baan- Wedstrijd Atletiek av Zaanland 
Wij stellen ons voor dat, om dat mogelijk te maken, er een ‘verbeterplan’ wordt samengesteld met de 
volgende onderdelen en fasering: 

1. Voorstellen/maatregelen welke leiden tot het verbeteren van de huidige training- en 
competitiemogelijkheden voor de gehele  jeugd  (pupillen, CD en AB) + neo-senioren; op het 
moment dat de huidige CD junioren de seniorenleeftijd bereiken zal dit onderdeel van het 
Verbeterplan dienen te zijn afgerond. 

2. Tegelijkertijd zullen andere onderdelen van dit Verbeterplan zoals de hiervoor noodzakelijke 
verbetering van trainers (toename aantallen, kennis, kunde), trainingen en kader (juryleden, 
wedstrijdsecretariaat) de nodige aandacht verdienen, zo is onze inschatting. 

3. Aansluitend hierop zou er dan kunnen worden gefocust op het verbeteren van de 
mogelijkheden tot training en baancompetitie voor senioren en (indien gewenst) masters. Ook 
voor dit laatste deel van het plan geldt dat daarbij weer voldoende aandacht dient te zijn voor 
een evt. verbetering van trainers (aantallen, kennis, kunde) en voldoende aanvulling van 
kader (juryleden, wedstrijdsecretariaat) 

4. Wellicht ten overvloede willen opmerken dat o.i de inbreng/inzet van trainingscoördinator, 
jurycommissie en jeugdcommissie/jeugdcoördinator bij de realisatie van dit Verbeterplan zeer 
gewenst is. 

 
Wij verzoeken u tot het (doen) nemen van maatregelen dan wel (doen) van voorstellen om realisatie 
van onze verbetervoorstellen mogelijk te maken. 
 
Concreet gezien stellen wij ons voor dat de een door u geaccordeerd en aansluitend door de ALV 
bekrachtigd Verbeterplan Baan- Wedstrijd Atletiek av Zaanland (waarin onze verbetervoorstellen als 
bouwstenen zijn opgenomen) wordt samengesteld. Dit Verbeterplan dient vervolgens voldoende te 
worden gefaciliteerd (menskracht, financiën, mandaat) en te worden (doen) uitgevoerd en zal dit jaar 
moeten starten. Na uitvoering en realisatie van dit Verbeterplan is er binnen onze vereniging, naast 
het bloeiende recreatieve deel dan ook (weer) sprake van een toekomstbestendige baan- en 
wedstrijdatletiek. 
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Bijlage 1: 


