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De atleet staat centraal  

Op tweede pinksterdag, 28 mei, wordt bij A.V. Attila in Tilburg voor de tweede keer de 
T-Meeting gehouden. Vorig jaar werd het evenement met veel jeugdig elan door 
organisator Tijs van Erve uit de grond gestampt. Het bleek een nieuwe impuls voor de 
baanatletiek in Tilburg en verre omstreken. 
 
Tijs van Erve vertelt: “De tweede T-Meeting (aanvang 12.00 uur) wordt volgens mij nog beter 
dan de eerste. Het evenement heet nu voluit Losse Veter T-Meeting. Wij als 
organisatiecommissie zijn natuurlijk blij met zo’n hoofdsponsor want die helpt ons, alleen al 
door de naam, de wedstrijd naar een hoger niveau te tillen. Naast Losse Veter hebben we 
nog de subsponsors Runnersworld Tilburg, de Beekse Bergen, Tamminga Sports en JK 
Productions.” 

“We hebben een accentverschuiving in het programma; waar we vorig jaar nog alle 
disciplines van de baanatletiek aan bod lieten komen, ligt de focus dit jaar op sprinten en 
springen. Maar nu staan dan ook álle sprintnummers en álle springnummers op het 
programma. De werpnummers laten we dit jaar achterwege, behalve het kogelstoten voor de 
mannen met als blikvanger Vincent Jessen van Attila.”  

“We zijn een stuk eerder met de voorbereiding begonnen dan vorig jaar. De organisatie 
bestaat verder uit: Rens Heij, Sander Hage, Anouk Olijve, Rens Huijben en Koen van Erve. 
Het programma, de flyer en enkele belangrijke sponsors waren al vroegtijdig geregeld. Het is 
fijn om goed op schema te liggen in de aanloop naar dé datum: 28 mei. Er zijn nog wel 
vrijwilligers nodig, deze worden persoonlijk geworven. Ook kleine sponsors zijn nog welkom.” 

“Mijn verwachtingen voor deze editie? Ik verwacht meer deelnemers en meer publiek dan 
vorig jaar. Het tijdschema van de wedstrijd is op de grotere deelname berekend. En ik 
verwacht dat de atleten tevreden zullen zijn over de vernieuwingen en verbeteringen in deze 
Losse Veter T-Meeting. De wedstrijdleiding zal weer in handen van Ad Rasenberg zijn. Vorig 
jaar was er al belangstelling van de media: de lokale omroep LOTT kwam spontaan een 
televisie reportage maken. Nu zullen we diverse media uitgenodigen, waaronder Omroep 
Brabant.”  

Welke topatleten kunnen we verwachten? Een zekere deelnemer is sprinter Wouter Brus, 
van Atverni uit Nieuwegein. Hij werd bij de T-Meeting vorig jaar 2e op de 100 meter, heeft 
een PR van 10.63, won in februari brons op de NK indoor en is pas 20 jaar. 
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Tijs vult aan: “Op de 100 meter zal hopelijk ook de winnaar van vorig jaar, Giovanni 
Codrington, weer aan de start komen. Verder veel sprinters uit de nationale juniorentop. Een 
meerwaarde van de T-Meeting is dat op de 100 meter ook de tussentijden op 30 en 60 meter 
worden gemeten, en dat vinden veel sprinters aantrekkelijk.” 

Van Attila zullen te zien zijn de sprinters Koen van Erve, Arno Klaassen en Joeri Jaegers, 
hoogspringster Tanita Hofmans (winnares vorig jaar), en ook nationale toppers zoals 
polsstokhoogspringer Cyriel Verberne en hinkstapspringer Sander Hage. Laatstgenoemde 
zal stevige tegenstand krijgen van enkele Belgische atleten.  

En gaat het ook nog ergens om? “Nou, het is zeker denkbaar dat enkele atleten zich bij de T-
Meeting zullen kwalificeren voor de Wereld Junioren Kampioenschappen in Barcelona in 
juli”, aldus Tijs. 

Om eens te peilen hoe een Nederlandse topatleet tegen de T-Meeting aankijkt sprak 
ondergetekende met de al genoemde Wouter Brus, op 28 mei in Tilburg aan de start op de 
100 meter. Wouter vertelt over zijn trainingen en verwachtingen: “Na mijn geslaagde 
indoorseizoen, immers brons op de NK bij de senioren, heb ik een trainingsstage met de 
Italiaanse estafetteploeg mogen doen. Dat was heel erg leerzaam, want die mannen hebben 
zó veel ervaring op topniveau. Daarna heb ik in april een trainingskamp in Spanje gehad met 
de Nederlandse sprintselectie, onder leiding van bondscoach Wigert Thunnissen en mijn 
eigen trainer Rogier Ummels. Alle trainingen zijn erg goed verlopen. Ik ben blessurevrij, 
zoals trouwens gelukkig bijna altijd. Nu ben ik benieuwd naar mijn zomerseizoen.” Dat 
zomerseizoen is alvast goed begonnen, want in Lisse verbeterde Wouter zijn PR op de 150 
meter tot 16.14. 

Wouter: “Ik doe dit jaar weer graag mee aan de T-Meeting, omdat het een erg fijne wedstrijd 
is. De Tilburgse Mondo-baan bijvoorbeeld, is lekker hard waardoor je bij elke pas als het 
ware gelanceerd wordt. Vorig jaar had ik het gevoel dat ik over de baan vloog in plaats van 
liep. Dat wil ik weer meemaken. Ook zit de organisatie goed in elkaar en is de wedstrijdsfeer 
prima. Verder is de T-Meeting de enige wedstrijd waar op de 100 meter ook de tussentijden 
op de 30 en 60 meter worden geregistreerd. Dat is geweldig fijn, ten eerste om je 
startsnelheid te meten en ten tweede om je races rechtstreeks vergelijkbaar te maken met 
de 60 meter indoor. Vorig jaar had ik de indruk dat de 60 meter tussentijden niet helemaal 
klopten, maar de apparatuur zal nu in het tweede jaar vast beter afgesteld zijn.”  

“In vergelijking met de wedstrijden in het nationaal baancircuit heeft de T-Meeting verder het 
voordeel dat er op de 100 meter ook een B-finale is, waardoor de verliezers nog een tweede 
kans op een goede prestatie krijgen. Verder is het een compactere wedstrijd, hij duurt geen 
hele dag, dat is fijn voor de atleten en ook voor de toeschouwers. Natuurlijk is het nog geen 
heel ‘grote’ wedstrijd, maar wat Tijs van Erve in twee jaar al heeft neergezet, is geweldig. 
Met deze goede aanpak kan de T-Meeting zeker naar een hoog niveau groeien. Voor mij als 
atleet is het erg fijn dat deze wedstrijd echt door en voor atleten wordt georganiseerd.” 
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“Mijn doel voor de T-Meeting dit jaar is de 100 meter winnen en mijn PR verbeteren. Voor de 
rest van dit seizoen hoop ik gekozen te worden in het Nederlandse estafetteteam voor de EK 
in Helsinki eind juni. Een mooie prestatie op de T-Meeting op 28 mei helpt daar zeker bij.” 
Tot zover sprinttalent Wouter Brus, een naam om te onthouden.  

Tenslotte vat Tijs van Erve het karakter van de T-Meeting zo samen: “De atleet staat 
centraal.” Wat dat betekent? Tijs: “In de organisatie van de wedstrijd is alles erop gericht 
optimale omstandigheden voor de atleet te scheppen. Maar ook om de baan heen wordt alle 
aandacht gericht op de atleten en niks anders. Een voorbeeld: sponsors en andere relaties 
worden persoonlijk ontvangen, maar krijgen vervolgens goede atleten met mooie prestaties 
voorgeschoteld in plaats van toastjes met wijn.” 

door Michel van Eijkelenburg. 

De Losse Veter T-Meeting vindt plaats op 28 mei 2012. De inschrijving is geopend. 

Meer informatie over de Losse Veter T-meeting: www.t-meeting.nl  

 

Noot voor de pers: telefonische informatie bij Arnie van de Veerdonk, 06 51 39 83 59 


