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Even wat weetjes over de Atletiekbokaal:  

• Deze is in 2019 ingesteld als prestatieprijs, als blijk van waardering voor bijzondere 
projecten, personen of organisaties:  

• De Atletiekbokaal kan worden toegekend aan een persoon, comité of organisatie die zich 
in een kalenderjaar of een reeks van jaren op bijzondere wijze heeft onderscheiden op 
organisatorisch gebied, op het gebied van het jurywerk of op het gebied van de atletiek 
voor personen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.   

• De Atletiekbokaal kan jaarlijks worden toegekend door het bestuur van de Atletiekunie. 

• Als gevolg van corona is de prijs tot dusver nog niet eerder toegekend, en dit is dus de 
primeur. We hebben het over de Atletiekbokaal over het jaar 2021.    

• Uit tal van suggesties heeft een panel van betrokken medewerkers een keuze gemaakt 
en die keus is door het bestuur van de Atletiekunie unaniem overgenomen.  

 
 

De Atletiekbokaal 2021 wordt toegekend aan de Stichting Frame Running! 
Mag ik op het podium uitnodigen Petra van Schie en Henriëtte Stemerdink! 

 
 
De motivatie voor de toekening:  

• De energie, de drive en de ambitie van de stichting is aanstekelijk en ook daarmee 
weten zij tal van verenigingen te interesseren voor Frame Running. De stichting is 
dan ook zeer actief met werving. 

• Inmiddels zijn bijna 50 atletiekverenigingen aangesloten. Zelf ben ik nauw betrokken 
bij een van die 50 verenigingen, en zie het resultaat ervan: de inzet, de ontwikkeling 
en vooral het plezier van de kinderen en de jongvolwassenen als zij aan het sporten 
zijn! 

• Frame Running is een uitstekend middel om atleten met een beperking te laten 
sporten, maar ook om deze atleten samen met valide atleten te laten trainen en de 
sport daarmee nog meer inclusief te maken.  

• De stichting verzorgt inspiratie-sessies met verenigingen om Frame Running te 
integreren in bestaande groepen; U heeft daar vanmiddag een voorbeeld van kunnen 
zien verzorgd door Nelleke Koppelaar 

• De stichting heeft plannen om te starten met een Frame Running competitie  
• Frame running wordt mogelijk een paralympisch onderdeel. 

 
 
Van jong tot oud, van beginnend tot paralympisch, jullie zijn ermee bezig en stimuleren 
anderen om ook daarmee aan de slag te gaan.  
 
Ik zou zeggen dames en heren: kijk gewoon eens zelf op de website van framerunning.nl.   
Daar vindt u bijzonder veel informatie over de activiteiten.  
 
Kortom, we hebben met de Stichting Frame Running een fantastische winnaar van de 
Atletiekbokaal en het is me een eer en genoegen om deze wisselbeker aan jullie uit te 
mogen reiken. En uiteraard horen daar bloemen bij! 
 
 


