
ATLETIEK

LEEFT!
Het SPADO-atletiekjaar 2023

AV SPADO is een vereniging met ruim 1.000 leden in alle 
leeftijdscategorieën. Van 4 jaar tot 95 jaar oud is men lid van de 
vereniging. De belangrijkste categorieën binnen SPADO zijn de 
baanatletiek, wegatletiek en de groep trimmers & fitters. Binnen al 
deze groepen wordt minimaal 1 keer per week gesport onder 
leiding van gediplomeerde trainers. 

AV SPADO is ontstaan uit MAC (Moller Atletiek Club) en later 
geadopteerd door RK Sportvereniging MOC ’17 (voetbalvereniging). 
Oprichting van de atletiekvereniging als afdeling van MOC '17 vond 
plaats op 15 december 1955 te Bergen op Zoom. 

AV SPADO heeft ongeveer 350 wegatleten, 500 baanatleten en 150 
trimmers/vitters. Het bereik van de vereniging (herkomst leden) 
beslaat het verzorgingsgebied van de gemeente Bergen op Zoom 
(Lepelstraat, Halsteren en Bergen op Zoom), maar ook 
Hoogerheide, Woensdrecht, Rilland, Ossendrecht, Tholen, 
Roosendaal en Etten-Leur. De leden komen uit alle lagen van de 
bevolking. 
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TEAMS & GROEPEN
Binnen de baanatletiek hebben we een G-team bestaande uit 
circa 35 atleten met een verstandelijke en/of lichamelijke 
beperking. 
De wegatletiek heeft niet alleen hardlopers op diverse afstanden, 
maar kent veel recreanten en zelfs een groep Nordic Walking. 
Binnen de vereniging hebben we een talententeam, waarbij de 
atleet centraal staat. Daaromheen hebben we de afgelopen jaren 
gebouwd aan een goed trainerscorps, verzorging en begeleiding. 
De leden van het talententeam hebben op NK's reeds diverse 
medailles mogen omhangen.
AV SPADO heeft de ambitie om de NK's te overstijgen en te gaan 
voor internationale podia. 

Naast de individuele atleet heeft het SPADO herenteam in 2015 
gezorgd voor promotie in de hoogste klasse van de Nederlandse 
competitie. Het damesteam maakt sinds 2016 deel uit van de 
hoogste klasse van de Nederlandse competitie. Dat bovengen-
oemd beleid heeft geresulteerd in een aanzuigende werking van 
talent. 

Zoals eerder omschreven komen de atleten uit een zeer groot 
gebied van West-Brabant en Zeeland. Naast het faciliteren van 
atletieksport als breedtesport worden er door AV SPADO per jaar 
ruim 15 wedstrijden georganiseerd. Dit wordt grotendeels verzorgd 
door ouders, leden en vrijwilligers van de vereniging. Daar zijn we 
enorm trots op. Naast de competitiewedstrijden voor de 
baanatletiek worden er diverse loopevenementen georganiseerd. 
Deze zijn binnen de regio goed tot zeer goed bekend. Kievitloop (5, 
10 of 15 km) en de Brabantse Wal Marathon (5, 10, ½ marathon en 
marathon) zijn de belangrijkste pijlers onder de wegevenementen 
van SPADO. In 2014 hebben wij, na het aanbieden van een 
bidboek, het open EK voor verstandelijk gehandicapten mogen 
organiseren van de overkoepelende INAS organisatie. De financiële 
status van AV SPADO is zeer goed te noemen. SPADO kan bouwen 
op een goede reserve en is altijd in staat geweest om binnen haar 
begroting te kunnen werken en bouwen.
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HISTORIE WEDSTRIJDEN
AV Spado heeft een rijke historie in het organiseren van belangrijke 
en grote atletiekwedstrijden.

Zonder volledig te zijn, een aantal wapenfeiten uit de rijke historie:

1960 Internationale atletiekwedstrijd met een keur aan Neder  
  landse en Belgische topatleten

1961 Officiële heren atletiek interland België – Nederland

1967 Nieuwe toplaag op de sintelbaan met een 
  openingswedstrijd met wereldkampioenen schaatsen

1979 De damesploeg werd sportploeg van Bergen op Zoom

1984 Nederlandse veldloopkampioenschappen op Kijk-in-de-Pot

1989 Nederlandse Kampioenschappen jeugd
2005

1995  Nederlands kampioenschap voor dames en heren senioren

2000/ Vier keer organisatie  NK atletiek indoor in Gent
2003

2014 EK atletiek voor verstandelijk gehandicapten
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AGENDA 2023
Specialisatie-trainingen 2023
Om zoveel mogelijk atleten uit Zeeland en West-Brabant aan de 
start te krijgen van de Nederlands Kampioenschap voor junioren 
(NK U20&U18) worden in 2022 en 2023 specialisatietrainingen 
aangeboden aan alle jongeren die de intentie hebben om aan het 
NK te gaan deelnemen. Hierdoor kunnen jongeren kennis maken 
met sportpark Rozenoord en kan er gezamenlijk op regionaal 
niveau getraind worden met top-trainers. 

G-groep - 25 jarig jubileum
In 1998 is er bij atletiek vereniging Spado (Bergen op Zoom) een 
trainingsgroep voor mensen met en beperking gestart. Deze 
G-groep is nu al een aantal jaren gezellig en soms een beetje 
fanatiek met elkaar aan het trainen. De meeste atleten hebben al 
eens aan wedstrijden meegedaan, dit is echter niet alleen het doel. 
De doelstelling is om mensen met een beperking in staat te stellen 
atletiek te beoefenen en te integreren binnen AV Spado. Anno 
2022 traint wekelijks de G-groep en bestaat er sinds 2017 ook een 
groep Framerunners. Dit is bedoeld voor atleten die een lichameli-
jke beperking hebben en door middel van een ‘loopfiets’ toch 
kunnen sporten.

Kievitloop - 30 jarig jubileum
Tijdens de wintermaanden organiseert Atletiekvereniging SPADO 
elke derde zondag van de maand een speciale loop in de bosrijke 
omgeving van Bergen op Zoom, te weten de Kievitloop. De 
Kievitloop is in 1993 gestart als laagdrempelige loop waarbij begin-
ners hun conditie kunnen meten. Gevorderden gebruiken de loop 
vaak als testloop in hun trainingsopbouw naar andere wedstrijden. 
Het concept is simpel, tijdens het lopen bepaal je zelf of er 5, 10 of 
15 km wordt gelopen. Men kan dus na elk rondje finishen. In 2023 
wordt het 30-jarig jubileum gevierd.
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Juni 2023 - Frame Running Cup
Jaarlijks wordt het officieuze NK Frame Running georganiseerd door 
Frame Running Nederland in samenwerking met een lokale 
atletiekverening. In 2023 wordt deze wedstrijd voor de zesde keer 
georganiseerd en zal deze plaats vinden op sportpark Rozenoord in 
Bergen op Zoom.  In totaal worden er ca. 80 Frame Runners 
verwacht uit het gehele land die gaan strijden om de prijzen.

23, 24 en 25 juni 2023 - NK U20&U18
23, 24 en 25 juni 2023 organiseert atletiekvereniging Spado,  in 
opdracht van de Atletiekunie, de Nederlandse Kampioenschappen 
baan U18 & U20 2023. Het NKJ wordt gehouden op sportpark 
Rozenoord gelegen aan de Beukenlaan te Bergen op Zoom. Aan 
het atletiekkampioenschap zullen gedurende drie dagen naar 
schatting 1000 atleten deelnemen. Door ruim 400 vrijwilligers zullen 
de wedstrijden dagelijks in goede banen worden geleid, waarbij 
dagelijks ongeveer 1000 bezoekers worden verwacht.

9 juli 2023: Jan Dietvorst Memorial
Op 9 juli organiseert atletiekvereniging Spado zijn 5e editie van de 
Jan Dietvorst Memorial. Deze wedstrijd is het leven in geroepen 
door een samengestelde groep van nationale topatleten, officials 
en speakers die aangesloten zijn bij AV SPADO. De missie van dit 
team is om de wedstrijd bekend te maken op internationaal niveau 
en weg te zetten als een onmisbare wedstrijd binnen de nationale 
kalender van de atletiekunie voor alle topatleten uit de Benelux. 
Diverse technische- en looponderdelen zullen ook dit jaar ervoor 
moeten zorgen dat het een prachtig spektakel gaat worden in 
Bergen op Zoom. De wedstrijd is ter na gedachtenis aan oud erelid, 
horde- en polsstoktrainer Jan Dietvorst die enkele jaren terug om 
het leven is gekomen door een fietsongeluk. 
Spado streeft er naar om binnen een paar jaar bij de organisatie te 
horen van de beste atletiekwedstrijden die momenteel in Neder-
land georganiseerd worden.
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SPONSOR PAKKETTEN
Om in 2023 alle ambities waar te kunnen maken, is het 
noodzakelijk om op zoek te gaan naar financiële 
middelen om de ambities te realiseren.

Sponsormogelijkheden:

€
10.000

€
5.000

Diamanten sponsor (maximaal 1)

• Reclamebord (6 meter) (tbv 3 jaar)
• Extra mogelijkheid om 20 meter spandoek op te hangen bij evenementen
• Logo op startnummers van atleten NKJ 
• Logo op website AV Spado + social media NKJ (incl. link naar website)
• Logo in digitale nieuwsbrief
• Logo op T-shirts van vrijwilligers NKJ (250 vrijwilligers)
• Logo op waaier/klapper NKJ
• Optie: Deelname met stand aan infomarkt tijdens NKJ
• Logo op sponsorbord ‘medal plaza’ NKJ
• Genodigden tijdens NKJ en Jan Dietvorst Memorial
• Mogelijkheid tot deelnemen van ca. 10 medewerkers aan loopcursus

Gouden Sponsor (maximaal 6)

• Reclamebord (6 meter) (tbv 3 jaar)
• Extra mogelijkheid om 20 meter spandoek op te hangen bij evenementen
• Logo op website AV Spado + social media NKJ (incl. link naar website)
• Logo op digitale nieuwsbrief
• Logo op waaier/klapper NKJ
• Optie: Deelname met stand aan infomarkt tijdens NKJ
• Logo op sponsorbord ‘medal plaza’ NKJ
• Genodigden tijdens NKJ en ovb Jan Dietvorst Memorial
• Naamgever aan extra tribune tijdens NKJ
• Mogelijkheid tot deelnemen van ca. 10 medewerkers aan loopcursus
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€
1.000

€
500

€
50

Zilveren Sponsor (maximaal 15)

• Reclamebord (3 meter) (tbv 3 jaar)
• Extra mogelijkheid om 10 meter spandoek op te hangen bij evenementen
• Logo op website AV Spado + social media NKJ (incl. link naar website)
• Logo op digitale nieuwsbrief
• Logo op waaier/klapper NKJ
• Optie: Deelname met stand aan infomarkt tijdens NKJ
• Logo op sponsorbord ‘medal plaza’ NKJ
• Genodigden tijdens NKJ en Jan Dietvorst Memorial
• Naamgever aan extra tribune tijdens NKJ
• Mogelijkheid tot deelnemen van ca. 10 medewerkers aan loopcursus

Bronzen sponsor (maximaal 20)

• Mogelijkheid om ca. 6 meter spandoek op te hangen bij evenementen
• Logo op website AV Spado + social media NKJ (incl. link naar website)
• Logo op digitale nieuwsbrief
• Logo op waaier/klapper NKJ
• Genodigden tijdens NKJ en Jan Dietvorst Memorial

Fanclub (maximaal 100)

• Logo op website AV Spado 
• Logo op digitale nieuwsbrief

Naast bovenstaande arrangementen is het ook mogelijk om 
verdere specifieke afspraken te maken over bijvoorbeeld het 
koppelen van een bedrijfsnaam aan een wedstrijd, het deelnemen 
aan clinics of het plaatsen van een bedrijfslogo op de 
startnummers.

Voor vragen over sponsoring of interesse kan contact opgenomen 
worden met:

Johan van den Berg:  johan@take5.nl
Jeroen Jonkers:   jeroen@jonkersenko.nl


