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in dit nummer onder andere 
 

 Woord van de voorzitter 

 Stagiaires in actie 

 Jaarverslag baanatletiek 

 Start to Run 

 Funlopen 

 Sporten en griep 
 
En de bekende rubrieken als De Pen 
Lopen, Nieuwe Leden en Verjaarda-
gen.  
 
Deze keer helaas geen bijdrage voor 
Het Potlood. Wie meldt zich voor de 
volgende uitgave? 
 
Kopij voor het volgende clubblad uiter-
lijk donderdag 3 maart inleveren via 
clubblad@avgm.nl 

van de redactie 
 
In deze uitgave van ons clubblad leest u meer 
over de activiteiten van onze vereniging, maar 
ook besteden we aandacht aan die onder-
werpen die het lopen veiliger en gezonder 
laten verlopen. Naast bijdragen vanuit vooral 
het bestuur zijn ook bijdragen van onze leden 
van harte welkom. De volgende uitgave ver-
schijnt in maart.   

We wensen u veel leesplezier.  
 
Hedwig Harks 
René Uijthoven 
Paul van Bree 

 

EINDHOVEN 

mededeling / oproep 
 
Hedwig Harks stopt met haar werkzaam-
heden voor  het clubblad. Zij heeft zich twee 
jaar lang voortreffelijk ingespannen om leden 
te stimuleren een bijdrage te leveren, de kopij 
te vergaren en te redigeren en het clubblad 
op te maken. We danken Hedwig zeer voor 
alle tijd en kwaliteit die zij in het clubblad heeft 
gestopt! 
 
We zijn daarom op zoek naar een enthousias-
te vervanger voor Hedwig en verwijzen graag 
naar de oproep op pagina 16 en op de 
vacaturepagina op de website.  

http://shop.runnersworld.nl/stores/eindhoven/
http://www.avgm.nl/vereniging/algemene-informatie/vrijwilligers/vacatures-vrijwilligers
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http://www.vanzeelst.nl/
http://dieder.nl/
http://www.bikebest.nl
http://bosenslegers.nl/
http://www.schildersbedrijfvanboven.nl/
http://www.bierelier.nl
http://www.podotherapiebrons.nl/
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Allereerst wens ik namens het bestuur iedereen het allerbeste voor 
2016, dat het een gezond, sportief en succesvol jaar mag worden. 
Velen van jullie heb ik ontmoet tijdens de drukbezochte nieuwjaars-
bijeenkomst op zaterdag 2 januari, die door de nevenactiviteiten-
commissie op een uitstekende manier was verzorgd van erwtensoep 
en glühwein. 
 
De wereld om ons heen blijft veranderen, dat heeft ook invloed op 
GM. Voor de continuïteit van onze mooie vereniging is het belangrijk 
dat we ons gecontroleerd aanpassen, passend binnen het meerjaren 
beleidsplan 2014–2018 van GM, zonder aantasting van kernwaarden 

en het succes van GM. Funlopen is in! De inschrijving voor de Urban Army Run op de kazerne 
Oirschot was in twee dagen uitverkocht. Het bestuur heeft richtlijnen opgesteld voor de promotie 
van deze funlopen. Die lees je verder in ons digitaal clubblad. 
 
Ledenwerving en ledenbehoud is een van de speerpunten van  het bestuur. We zijn dan ook blij 
dat voor het eerst sinds jaren het aantal het leden niet is gedaald. Op onze algemene 
ledenvergadering gaan we hier verder op in.  Het succesvol promoten van onze vereniging is een 
taak voor ieder van ons. Een voorbeeld is het dragen van officiële GM-kleding bij wedstrijden. 
Daarom bij deze de oproep aan iedereen om een GM-shirt te dragen, dat geldt ook voor de 
recreanten. Heb je geen shirt, overweeg dan er een te kopen, want we mogen best trots zijn op 
onze vereniging! 
 
Onze vereniging bloeit mede door de vele vrijwilligers. De Atletiekunie-actie “Start to Run” is 
bijvoorbeeld door enkele trainers enthousiast opgepakt inclusief flyeren in de buurt. Het kracht-
honk heeft ook een make-over ondergaan en geeft nieuwe inspiratie om er tegenaan te gaan. 
Nieuwe projecten staan weer op stapel. In het voorjaar wordt de buitenboel geschilderd en op 
korte termijn wordt de bestrating bij het clubhuis verbreed. Voor beide klussen zoeken we nog 
vrijwilligers. Heb je interesse om mee te helpen, dan kun je je aanmelden bij onze secretaris 
Marleen Smulders.   
 
Paul Hoen 
 

 d
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http://foudraineoptiek.nl/
http://www.vandemeulengraaf.nl/
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Suomi en Nordic Walking of Nordic Running 
 
Hallo beste GM-ers, 
 
Ja klopt….; Suomi is Finland. De foto’s 
hierbij zijn van Fins Lapland waar mijn man 
Hans en ik afgelopen zomer een tocht 
maakten. We deden ook een werkkamp; 
we vervingen een oud dak in de originele 
stijl met houten dakpannen met een groep 
mensen. Het “werkkamp” was overigens 
gezelliger dan het klinkt hoor! Ook veel tijd 
voor andere dingen: samen koken, in de 
sauna, omgeving verkennen, etc.  
In mijn jonge jaren heb ik een jaar in Fin-
land gewoond en gewerkt. Daardoor heb-
ben we nog steeds contacten met Finnen. 
Erg leuk om hen te bezoeken, samen dingen te doen en weer Fins te praten! Lapland is prachtig. 
Weinig bomen, maar veel schakeringen groen en allerlei soorten mos. Mooie vergezichten met 
veel moeras en meren. Heel verassend als er plotseling rendieren voor je auto rennen! Ze staan 
soms ook ineens sloom op de weg en trekken zich niets aan van vrachtwagens die eraan komen. 
Het is dus wel opletten…. 
 

Grappig dat ik later Nordic Walking ben gaan doen; een sport die uit 
Finland komt. Ook ik had eerst het beeld dat Nordic Walking zomaar 
wat kuieren is; met stokken als houvast. Toch maar eens een cursus 
geprobeerd; destijds nog bij Kathinka. Hé dat was leuker dan ik dacht 
en ook pittiger. Je traint meteen je hele lijf; hebt weinig blessurekans, 
bent buiten in het bos en loopt steeds andere routes. Ondertussen 
kun je ook gesprekken voeren of lekker zelf van de omgeving genie-
ten. Met warming up als start en op het einde de cooling down oefe-
ningen zijn we zo goed bezig.  
 
Er zijn verschillende tempo’s; je kunt zelfs Nordic Running doen! We 
rennen dan steeds heuveltjes omhoog en rustig omlaag. Of we ren-
nen steeds iets langer en tussendoor lopen we stukjes. Dus je kunt 
het zeker flink intensief doen!! Ik geniet er erg van en ben blij dat we 
zo’n goede deskundige leiding hebben die steeds nieuwe oefeningen 

bedenkt en ons waar nodig corrigeert qua techniek.; complimenten dames!! Daarnaast is GM een 
leuke vereniging met gezellige activiteiten; ik kom er graag.  
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Ik werk als leerkracht bij Kentalis; speciaal onderwijs voor kinderen met TOS (Taal Ontwikkelings 
Stoornis) in Vught. Intensief, maar fijn werk; prachtig om de ontwikkeling bij kinderen aan te stu-
ren. Naast het wandelen geniet ik van dansen (vrij dansen en stijldansen), naar de sauna gaan, 
zwemmen, fietsen, gymclubje, kleding naaien, lezen en lekker eten/koken. Hans en ik hebben 
twee leuke kinderen; Wim (25) en Ella (22) die nog thuis wonen, maar komend jaar waarschijnlijk 
uit gaan vliegen.  
 
Voor de volgende editie geef ik de pen graag door aan medewandelaarster 
Hannie van den Akker!  
 
Voor iedereen veel sport- en wandelplezier! 
 
Groetjes van Anja Robben  
 

 

http://tankstation-vankemenade.nl/
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Wie…? 
 
Wie van de jeugdleden pakt het potlood op om in het kort iets over 
zichzelf en het sporten bij AVGM te vertellen? Ook deze rubriek is 
goed gewaardeerd in het blad, alleen is het potlood de laatste keer 
niet doorgegeven.  
 
Jeugdleden, trainers, jullie bijdrage is welkom! 
 
Als jij het leuk vindt het potlood op te pakken, stuur dan even een be-
richtje naar clubblad@avgm.nl en we zorgen dat jouw stukje volgende 
keer in het blad staat.  
 
 
 

mailto:clubblad@avgm.nl
http://www.samenspel.nl
http://www.printendruk.com/
http://www.korenbest.nl/
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Stagiaires in actie 
 
Op dit moment hebben we negen stagiaires van verschillende sportopleidingen die actief zijn bij de 
club. Allemaal eerstejaars die bij onze atletiekclub hun ervaring komen opdoen met training geven 
en de atletieksport verder  leren kennen. Belangrijk, omdat hier de toekomst van het Nederlandse 
sportonderwijs vormgegeven wordt. Enkele van deze studenten zullen over een paar jaar les ge-
ven en hoe mooi is het dan als ze in ieder geval de nodige kennis over atletiek meenemen. 
Na een korte periode van observeren pakken ze steeds meer op en uiteindelijk gaan deze studen-
ten hele trainingen verzorgen, waarbij de trainer de observator is. De reactie van de atleten is zo 
ver wij weten heel positief. Heeft u thuis andere signalen, dan horen we dat graag. 
Vanuit GM willen we tijd investeren in de opleiding van deze studenten én daarmee ook de trainin-
gen interessanter voor de atleten maken. De studenten komen namelijk niet alleen halen. Ze 
brengen ook kennis vanuit school naar de club. De trainers leren er ook weer wat bij. 
En de atleten krijgen uitdagende trainingen die zonder studenten waarschijnlijk toch iets saaier 
waren geweest... 
 
Tom Lassing 
aanspreekpunt stages baanatletiek 
  

http://www.bestion.nl/
http://www.fysiotherapiedaane.nl/
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Jaarverslag baanatletiek 
 
Het was een jaar met veel veranderingen binnen de organisatie. Die veranderingen zijn ingezet 
vanuit de visie dat we streven naar meer wedstrijddeelname, de trainingen meer afgestemd op de 
wens van de atleten en meer vrijwilligers op de taken die voor ons liggen.  
In 2015 hebben we helaas afscheid genomen van twee trainers. Ton Dahmen heeft enorm veel 
jaren de bostrainingen in de winter verzorgd. Ton Schoonus is enkele jaren (hulp)trainer op de 
baan geweest. Wie weet zien we ze later nog weer eens als trainers terug. Hoe dan ook vanaf de-
ze plek dank voor de inspanningen die zijn gedaan.    
Binnen de baanatletiek hebben we de gewoonte om één trainer de trainer van het jaar te maken. 
Deze eer komt je slechts één keer in de trainersloopbaan toe. Dit jaar is de eer gegaan naar een 
(hulp)trainer die op eigen initiatief naar aanleiding van vragen van atleten een initiatief opgestart 
heeft om één keer per week voor die atleten aparte looptrainingen te verzorgen te weten Cor Da-
tema.  
 
Eisenkaarten 
 
Ook in 2015 is er veel sportiefs gepresteerd. Hieronder de resultaten vanuit de eisenkaarten. 
 
De Eerste Eis van de Eisenkaart is uitgereikt aan:  
Meisjes pupillen Mini: Lisa van de Wiel, Sanne Olieslager, Fien Limpens, Keesje Rooijakkers. 
Jongens Pupil Mini: Jorrit Verhagen en Mathijs Tebbens  
Jongens Pupil C: Lars Meertens 
Meisjes Pupil B: Lotte Heres, Sanne van de Wiel en Iris van Sluisveld 
Meisjes Pupil A: Julia Schoenmakers, Caroline Strikwerda, Noëlle Martens, Anna van Straten, 
Renske Mols, Gitta de Rooij, Meike Rulo en Emma van ’t Westende.  
Jongens Pupil A: Philip Datema, Gert  Crooijmans, Cas  Govers, Seph Corten, Finn Passchier, 
Liberace Held, Pieter Roijakkers 
Meisjes Junioren D: Femke Smink en Floor van Veen 
Jongens Junioren D: Mats  Keulstra, Niklas Dhondt, Tom Michielsen en Tom van Schijndel 
Deze atleten kregen 1 lintje van de eigen categoriekleur en de eisenkaart  
 
De eerste en tweede eis van de Eisenkaart werd uitgereikt aan de volgende atleten:  
Meisjes Pupil C: Lotte Aerts, Hilde van Dam en Milou Keulstra 
Jongens Pupil C: Bram van Stiphout 
Meisjes Pupil B: Micki Geijsels, Eliza Dielhof 
Jongens Pupil B: Nick van Bree en Orlando Louwers 
Meisjes Pupil A: Loes van Gaalen, Ilse van de Wiel, Sterre  Robben, Veerle van Erp, Nada El Ma-
zamzi 
Jongens Pupil A; Mike van Bree, Tim Kees, Gijs den Braven, Tygo Scheepers 
  

http://www.refen.nl/
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PR-competitie 
 
De PR competitie 2015 kent de volgende uitslag: 
 
PR-Trofee Pupillen 

1. Ilse van de Wiel, MPA, 800 Punten, wisselbeker, beker en oorkonde 
2. Orlando Louwers, JPB, 675 punten, beker  
3. Sanne Olieslager, MPM, 650 punten, beker 
4. Veerle van Erp, MPA, 650 punten, beker 

 
PR-trofee Junioren C&D 

1. Tom van Schijndel, JD, 500 punten, wisselbeker, beker, oorkonde 
2. Floor van Veen, MD, 485 punten, beker 
3. Noah Terhoeve, JD, 430 punten, beker 

 
PR-beker voor de B junioren en ouder 

1. Koen van den Boomen, JB, 310 punten, wisselbeker, beker en oorkonde 
2. Jessie van Os, MB, 275 punten, beker 
3. Stijn Groen, JB, 270 punten, beker 3  

 
Bij de PR competitie voor de B junioren en ouder is René van de Ven buiten mededinging actief 
geweest. Hij zou deze competitie gewonnen hebben.  
 
Bekers 
 
Sarah van Stam winnaar van Jac van Eijndhoven-Beker    
 
Deze beker gaat naar de atleet of atlete die in de ogen van trainers en overige begeleiders van de 
CD junioren en pupillen een zeer positieve indruk achter heeft gelaten. Dit op sportief gebied, dus 
vaak op de training,  regelmatig mee op wedstrijden en altijd aanwezig tijdens competitiewedstrij-
den. Daarnaast is ook de manier waarop zo’n bekerwinnaar omgaat met z’n ploeggenoten en trai-
ners belangrijk. Ook juryleden die een bedankje krijgen na afloop van een onderdeel zijn door zo’n 
bedankje erg ingenomen. Aan al deze voorwaarden voldoet Sarah van der Stam en daarom is Sa-
ra de winnaar geworden van de Jac. Van Eijndhoven-Beker. Daarnaast is Sara ook nog eens heel 
gezellig tijdens het kamp en andere activiteiten die GM organiseert en spreekt zij haar  woordje 
wel mee tijdens de wedstrijden. Welswaar zelden op het allerhoogste niveau, maar door bijna altijd  
de trainingen te bezoeken is zij regelmatig op het podium te vinden.  
 

http://www.welvos.nl
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Koen van den Boomen winnaar Jo Schout-Beker 
 
Zoals reeds gebleken is met zijn 1de plaats in de PR competitie, een verdienstelijk atleet die altijd 
bereid is in de competitieploegen zijn bijdrage te leveren. 
Hij vertoont ook flinke trainingsarbeid, maar vooral zijn inzet voor GM als rechterhand van Martin 
Nijkamp bij het faciliteren van wedstrijden en trainingen door onderhoud en verzorging van materi-
aal en accommodatie. Ongeveer twee jaar geleden is hij gestart met graven en sjouwen, daarna 
een aantal wedstrijden meegeholpen en draait nu praktisch alle evenementen mee. Koen zet er 
zelfs zijn wekker voor. Dit jaar heeft hij zich ingezet voor zeer veel dingen. Een kleine selectie 
daaruit is het allerlei opruimwerkzaamheden, plaatsen van spotjes in de bestuurskamer, onder-
houd van materialen maken van een reclamefilm voor de JoeMann bosloop, opruimen van de be-
stuurskamer, spotjes onder meer ingezet voor het opruimen van de bestuurskamer. Op de dag 
van de Schoolsportolympiade was hij om half zes ’s ochtends al aanwezig en draaide dan nog 
eens de hele dag mee. Ambities heeft hij nog genoeg er ligt nog een lijst met ruim 20 karweitjes 
die hij samen met Martin nog op wil pakken.  
Positief aan Koen is dat hij zelf het werk ziet liggen, van aanpakken weet, en het nog eens netjes 
en goed doet. We mogen we zeggen dat Martin er op dit moment meer dan ooit is omdat Koen 
telkens weer nieuwe klussen ziet. Die klussenlijst wordt door beiden op een telefoonlijst bijgehou-
den.  
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Technische Commissie Lopen 
 
Afscheid 
Theo Megens is gestopt als trainer. Theo heeft jaren-
lang een eigen loopgroep gehad en gaf met veel 
plezier training. De laatste tijd begon Theo wat te 
sukkelen met zijn gezondheid en onlangs besloot hij 
definitief zijn trainershanddoek in de ring te gooien. 
Op de nieuwjaarsbijeenkomst was iedereen in de 
gelegenheid om afscheid van Theo te nemen. Theo 
kreeg van Jan van Kasteren namens alle trainers 
een aardigheidje. 
 
Veiligheid 
Zorg tijdens deze donkere winteravonden dat je in de 
avonden lichtgevende of tenminste reflecterende 
kleding draagt. Verlichting heeft een grote voorkeur, 
je wordt beter gezien! Lichtgevende hesjes zijn te 
bestellen bij Pé Brouwer (pe.brouwer@onsbrabantnet.nl). Kijk ook eens bij de info clubkleding op 
onze site.  
 
 
Bijscholing 
Acht looptrainers zijn naar de looptrainersdag 
geweest en hebben daar enthousiast een aan-
tal  workshops gevolgd. Ze kunnen hun opge-
dane kennis overdragen aan andere trainers 
en lopers. 
 
Veiligheid 
Zorg tijdens deze donkere winteravonden dat 
je in de avonden lichtgevende of tenminste 
reflecterende kleding draagt. Verlichting heeft 
een grote voorkeur, je wordt beter gezien! 
Lichtgevende hesjes zijn te bestellen bij Pé 
Brouwer (pe.brouwer@onsbrabantnet.nl). Kijk 
ook eens bij de info clubkleding op onze site.  
 
Reanimatie 
In  oktober waren onze trainers en andere belangstellenden in de gelegenheid om hun reanimatie-
technieken bij te schaven. Kathinka van Dijk organiseerde samen met Huub Oomes deze opfris-
cursus. Huub kwam met zijn favoriete reanimatiepop naar ons clubhuis en bracht leden en trainers 
van de laatste nieuwtjes op de hoogte. Ook de werking van de defibrillator werd onder de aan-
dacht gebracht. 
  
Bootcamp 
De decemberactie, de hele maand gratis meetrainen, was een groot succes. Een groot aantal 
nieuwe sporters heeft meegetraind om kennis te maken ook steeds meer eigen atleten vinden de 
weg naar deze training. Elke donderdag is er een goed bezochte training met een vaste groep van 

mailto:pe.brouwer@onsbrabantnet.nl
mailto:pe.brouwer@onsbrabantnet.nl
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fanatieke bootcampers en ook de inhaallessen op de woensdagen de laatste weken van decem-
ber zijn goed bezocht. Op de zaterdagen zijn er bij voldoende belangstelling extra trainingen.  
 
Trainers gezocht!  
Onze vereniging, met steeds weer nieuwe fanatieke lopers, blijft op zoek naar lopers die ook het 
trainerschap of assistent trainerschap ambiëren? Onze trainers worden ook een dagje ouder, ra-
ken af en toe geblesseerd en om de zaak draaiende te houden is het goed om jong bloed in te 
brengen. GM-trainer staat ook prima op je CV. Wil je ook eens voor de groep staan en een trai-
nersopleiding volgen? Informeer bij Patrick Bindels of Frank Coppelmans naar de mogelijkheden. 
 
 
Startende lopers 
De startertrainers zijn sinds begin januari weer enthousiast begonnen aan een cursus om begin-
nende lopers aan de gang te krijgen. Nu via het landelijk concept van de Atletiekunie, Start to Run. 
Het programma op zich wijkt niet zo veel af van de manier waarop al trainingen werden verzorgd, 
maar voordelen zijn er echter veel. Zo wordt onze vereniging nu vermeld op de website van de 
Atletiekunie en is makkelijk te vinden als via Google wordt 
gezocht naar starterstrainin- gen. Ook werd promotiema-
teriaal ter beschikking ge- steld, zoals posters en flyers. 
Hier is dankbaar gebruik van gemaakt. In diverse super-
markten en in wachtkamers van huisartsen werden pos-
ters opgehangen. In nieuw- bouwwijken zoals Steeghse 
Velden en Dijkstraten werd geflyerd en waar we veel 
mensen verwachtten, zoals bijvoorbeeld op de ijsbaan, werden ook flyers uitgedeeld. We hebben 
ook trainersjassen gekregen met de tekst “Start to Run trainer”, zodat mensen die de trainers met 
hun kandidaten zien lopen getriggerd worden. Het logo van onze club staat ook op de jasjes.  
 
Wedstrijden 
Broos van Erp competitie: met de Putjesbergencross is de aftrap voor de Broos van Erp competitie 
weer gemaakt, de Vijverloop is ook gelopen en er volgen nog 2 crossen. De volgende is de Joe 
Mann Bosloop op 31 januari, zet deze vast in je agenda! Als je in jouw categorie 3 van de 4 cros-
sen meeloopt én goede prestaties aflevert dan ding je mee naar een podiumplaats. Het jaar 2015 
werd door veel GM-ers afgesloten met de Aowjaorscross in Oirschot en met de Genneperparken 
Nieuwjaarsloop werd 2016 weer mooi begonnen.  
 
Veel loopplezier voor iedereen!  
 
Peter Cras 
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Funlopen 
 
Hardlopen is een breedtesport geworden waar plezier en beleving bij velen boven de prestatie 
gaat. Daar waar jaren geleden nog puur voor de tijd werd gelopen, lopen we nu voor de fun (color-
run, trail run, urban army run, klokgebouwloop,  glowloop,  etc.). Dat zien we ook terug bij onze 
vereniging, het aantal recreatieve lopers in andere ‘officiële’ lopen  neemt de laatste jaren af. De 
funlopers moeten we dan ook faciliteren, we moeten niet doen of die lopen niet bestaan en stug 
volhouden aan de AU-wedstrijden met de reguliere afstanden. Op die manier zouden we maar een 
klein deel van onze vereniging bedienen en bovendien weten de fanatieke “fun”- lopers al snel via 
internet, facebook en de digitale loopagenda wat er te doen is. De Atletiekunie ziet ook de daling 
van het aantal leden en de toename van het aantal “alternatieve” lopen en roept daarom  vereni-
gingen op hier creatief in mee te denken. 
 
Standpunt GM bij organisatie funlopen 
Afgelopen jaar is onderzocht of GM een color-run zou organiseren, daar is toen om praktische re-
denen van afgezien. Op dit moment zijn er geen nieuwe initiatieven, maar we staan er wel voor 
open. 
 
Standpunt GM bij promotie van funlopen 
Ieder GM-lid bepaalt uiteindelijk zelf of hij/zij deelneemt aan een  funloop. Wat betreft de Atletiek-
unie is het de persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid van ieder lid om aan zoiets mee te 
doen. Dus daar zijn geen beperkingen.  
GM wordt frequent benaderd of wij promotie willen maken voor zo’n funloop. In principe werken we 
daar aan mee als de datum niet concurrerend is en het doel van de loop niet conflicteert met de 
doelstellingen van GM en de Atletiekunie. Wat betreft concurrentie moet worden gedacht aan sa-
menvallen met GM- of Regio 14-loopwedstrijden of andere GM-activiteiten.  In incidentele gevallen 
kan de deelname vanuit GM worden georganiseerd door bijvoorbeeld een busreis (zoals 
Hoegaardenloop, Pannenkoekenloop,  de halve van Egmond). Promotie vindt in eerste instantie 
plaats via flyers en posters in het clubgebouw. Toestemming wordt gegeven door het bestuur. Is 
een lid om zwaarwegende reden tegen deze promotie dan meldt hij dat aan het bestuur, dat ver-
volgens kan besluiten om de promotie te beëindigen en de flyers en posters te verwijderen. 
Naast deze basispromotie kan het bestuurslid TCL ook een mail- of facebookbericht aan de trai-
ners sturen -en via hun aan de lopers- met gegevens over de betreffende loop. In voorkomende 
gevallen kan dit ook aanleiding zijn om in de trainingen naar dit event toe te werken. Promotie via 
de GM-website vindt in principe niet plaats. 
 
 

http://www.vanoirschotnatuursteen.nl/
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Sportmedisch spreekuur AVGM 
 
De kans op blessures is bij atleten hoog. Het ontstaan van blessures kan verschillende oorzaken 
hebben, waardoor het belangrijk is de blessures te onderzoeken vanuit verschillende invalshoe-
ken. Voor alle leden van AVGM hebben Fysiotherapie Daane, Chiropractie Best en Podotherapie 
Brons hierdoor als sportmedisch team van AVGM de krachten samengebundeld.  
Ger,  Alexander,  Jennifer en Marleen zijn elke laatste dinsdag van de maand van 19:00-20:00 uur 
op de atletiekbaan te vinden. Tijdens dit sportmedisch spreekuur, waarbij gebruik gemaakt wordt 
van video-analyse, kan het sportmedisch team tips geven over al jullie blessurevragen. Aanmel-
den kan via de trainer.  
 

 
 
Praktijklocatie: 
Gezondheidspunt Best 
De Ronde 12-14 
5683 CZ Best 
www.chiropractiebest.nl 
www.fysiotherapiedaane.nl 
www.podotherapiebrons.nl 
 
  

 
 Homeopathie 

 Phytotherapie 

 Voedingssupplementen 

 Bach Bloesem therapie 

 Natuurlijke huidverzorging 

van o.a.Weleda, Hauschka, 
Aubrey en Alqvimia 

 Etherische oliën 

 Massage oliën 

 Groot assortiment thee-
en Eko- en Demeter 
producten 

 Suikervrije producten 

 Glutenvrije producten 

 Tarwevrije producten 

 Vers brood  

 Zuivel 

 Sportvoeding 

Kap. J.A. Heerenstraat 11  Best 
0499-379901 

www.mhsonline.nl 

 

http://www.chiropractiebest.nl/
http://www.fysiotherapiedaane.nl/
http://www.podotherapiebrons.nl/
http://www.mhsonline.nl/
http://www.mhsonline.nl/


 15 

 algemeen 

di-Gmer januari 2016 clubblad@avgm.nl 

Sporten en griep: levensgevaarlijk 
 
Je immuunsysteem is verzwakt en je lichaam heeft alle energie 
nodig om beter te worden. Je loopt bovendien het risico dat de 
virusinfectie ook terecht kan komen in de hartspier met als ge-
volg een ontsteking. Rust nemen dus en niet trainen! Ook nadat 
je je weer beter voelt, heeft je lichaam een aantal dagen rust 
nodig om te herstellen. De basisregel die je het beste kunt han-
teren luidt dat je bij koorts het dubbele aantal dagen dat de 
koorts heeft geduurd niet moet lopen. Had je vier dagen koorts, 
dan mag je pas na acht dagen weer beginnen met trainen.  
 
Bepalen of je kunt sporten 
 
Anders dan griep, kun je met een verkoudheid (dus zonder koorts!) wel doortrainen. Er is een 
ezelsbruggetje, waarmee je kunt bepalen of je al dan niet kunt sporten: de nek-check. 
 
De nek-check 
 
Zijn de ziekteverschijnselen uitsluitend boven de nek gelokaliseerd (zoals neusverkoudheid, oor-
pijn, keelpijn en geen koorts), dan is sporten toegestaan. De eerste 23 dagen wel op een lager 
pitje. Indien de ziekteverschijnselen (ook) onder de nek gelokaliseerd zijn, zoals hoesten, korta-
demigheid, koorts (meer dan 38 graden), spierpijn in armen en benen e.d., dan is het advies om 
niet te sporten. 
 
Twee gouden regels 
 
Regel 1: Bij koorts, spierpijn en een verhoogde hartslag in rust wordt sporten afgeraden.  
 
Tip: Als je je ziek of grieperig voelt, is het dus verstandig om de temperatuur te meten. Meet deze 
temperatuur altijd vóór het nemen van temperatuurverlagende of pijnstillende middelen zoals aspi-
rine en paracetamol. 
 
Regel 2: Pas je training ook aan als je je minder goed voelt dan verwacht of gewenst. Zonder tem-
peratuursverhoging mag er in principe doorgetraind worden. Het kan echter verstandig zijn om 
toch wat rustiger en niet te intensief te trainen. 
 
Tip: Houdt een logboek bij om jouw reacties op trainingen en wedstrijden bij te houden en te leren 
kennen! Op prorun.nl./ runlog kun je dit bijvoorbeeld bijhouden. 
 
Wist je verder dat: 
Het vroegere geloof dat koorts bij een verkoudheid of griep "eruit gezweet kan worden” onterecht 
is? Sporten met koorts wordt sterk afgeraden!  
 
 
Deze tekst is beschikbaar gesteld door sportzorg.nl 
 
 

http://www.sportzorg.nl/
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Nieuwe leden 1 november 2015 t/m 2 januari 2016 
 
 
Baanatletiek 
 
Pupillen Bambie  
Finn Blankers 
Wouter Kampkes 
Sven Tielen 
 
Pupillen Mini/C 
Japer Langenhoff 
Veroline Sanders 
Azra Yildirim 
 

Pupillen A/B 
Desmond Ebben 
Noëlle Kuijten 
Chris Siep 
Nathan Wieringa 
 
Junioren C/D 
geen 
 
Loopgroepen 
 
Recreanten 
Mirjam Bakker 
Sietse Bergstra 

Fatima Bouhamda 
Rob van Burik 
Anouk Cissen 
Iris van Dinteren 
David van Dun 
Paul Kastelijn 
Cloë van de Kerkhof 
Suzanne Kramer 
Janneke Maanders 
Elly Mols 
Wessel van Oirschot 
Jacqueline van de Sande 
Fineke van Wijnhoven 
 

Wedstrijdatleten 
Ronny Voets 
 
Wandelen 
 
Nordic Walking 
Jeanne Boosten 
Jacqueline van Boven 
 
Kader/Commissie/ 
Trainer 
 
Niels Govers 

 
Wij wensen de nieuwe leden veel plezier bij onze club! 

 
 

Vacature 
 
Hedwig Harks stop na twee jaar als eindredacteur van het clubblad. Wij zijn daarom op zoek naar 
een enthousiaste vervanger! Lijkt het je leuk om vier keer per jaar het clubblad onder jouw hoede 
te nemen, lees dan snel onderstaande vacature! Of klik er op om naar de website te gaan voor 
nog meer vacatures. 
 

http://www.avgm.nl/vereniging/algemene-informatie/vrijwilligers/vacatures-vrijwilligers
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Verjaardagen januari t/m maart 2016 
 
januari 

 1 Rene van de Ven  

 2 Laura Hoogers  

 3 Mitchell Vereijken  

 3 Judith Goossens  

 3 Frits Leenderts  

 4 Keesje Rooijakkers  

 5 Bert van Ostaden  

 6 Ronnie van Dortmont  

 6 Esther van Heeswijk  

 7 Vincent Hein  

 7 Anne-Rose Volkert  

 8 Noëlle Kuijten  

 8 Noëlle Martens  

 8 Sanne Olislagers  

 9 Joke Peters  

 9 Bart Roossink  

 9 Anja de Jong  

 11 Cecile Wijne  

 11 Wil van Mill  

 11 Marcel Leijten  

 11 Ben de Jong  

 11 Caroline van der Heijden  

 12 Wilma Aerts  

 13 Saskia Smink  

 13 Anton Verkooijen  

 13 Anita Kerkhof  

 14 Mariet Michielsen  

 14 Eric Rijnders  

 15 Rob van Burik  

 16 Milou Keulstra  

 16 Martin Nijkamp  

 16 Tim Kees  

 16 Angelique Hendrikx  

 16 Jolijn Sandbrink  

 19 Dorine Geven  

 19 Donnie van Kerkoerle  

 19 René Kreijveld  

 19 Anneke Goossens  

 19 Henri Verduijn  

 20 Petra Noorloos  

 20 Francien de Leest  

 20 Betty Meijer-Oost  

 20 Cees Jansen  

 21 Marinus Beks  

 21 Jacqueline Landa  

 22 Erwin Pieschel  

 24 Frank Abbink  

 24 Anton Kon  

 25 Yvonne Ooms  

 25 Ingrid Brekelmans  

 26 Loes van Gaalen  

 26 Jolanda Konings  

 26 Lotte Heres  

 27 Ferry van Rosendaal  

 27 Hannie van den Akker  

 27 Gert-Jan van den Eerenbeemt  

 28 Helly van Oudenhoven  

 28 Eline van Wanrooij  

 29 Imke van Erp  

 29 Jorrit Verhagen  

 29 Noa Wiltschek  

 29 Sven Faessen  

 29 Luuk Schot  

 30 Wouter Kampkes  

 30 Julia Schoenmakers  

 31 Marianne Wapstra  

 31 Jan Bolder  

februari 

 1 Bart Goossens 

 3 Koen van de Wiel 

 4 Sandra Luijten 

 4 Tien Chu 

 4 Jan Meelen 

 5 Lucas van Laarhoven 

 5 Trees Ackermann 

 6 Mike van Aken 

 6 Tini Beks 

 6 Larissa Bies 

 6 Tonnie van den Berg 

 7 Marieke Lustenhouwer 

 7 Sjannie van Laarhoven 

 7 Ans Vogels 

 7 Wieneke Grabijn 

 8 Frans Daniels 

 8 Tom van Schijndel 

 8 Thijs Hulsen 

 9 Hilde van Dam 

 9 Miriam van Oirschot 

 10 Joep Wiltschek 

 10 Greet Castricum-Brands 

 11 Wilhelmien Verdonk 

 11 Niels Faessen 

 11 Aaldert Elevelt 

 13 Rens Timmermans 

 13 Tom Lassing 

 14 Elke van den Bersselaar 

 14 Marco Oggel 

 15 Hannelore van de Griendt 

 15 Lucy Neggers 

 16 Nick van Rijsewijk 

 18 Emma van 't Westende 

 18 Kathinka van Dijk 

 19 Fam Vugts 

 19 Orlando Louwers 

 21 Bert te Boekhorst 

 23 Evan van den Heuvel 

 23 Sven Tielen 

http://www.biglin.nl/
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Verjaardagen januari t/m maart 2016 (vervolg) 
 
 24 José van Beers 

 25 Lisa Scheepers 

 26 Monique Kemper 

 26 Lotte Aerts 

 26 Gerard Verbeek 

 27 Tineke Mandemaker 

 28 Sjaak Maalman 

 28 Bram van Rulo 

maart 

 1 Diny van de Ven 

 1 Gijs den Braven 

 1 Ellen Braun 

 1 Nancy Booij 

 2 Ton van de Sande 

 3 Ramon Van der Winkel 

 3 Daan van Hoof 

 3 Fred Louwers 

 4 Remko Rop 

 4 Frank Coppelmans 

 4 Marc Arends 

 5 Koos van der Horst 

 5 Jouke Smink 

 6 Jolanda van der Pasch 

 6 Tijn Breukink 

 7 Karin Waterkamp 

 8 Mieke van den Bosch 

 8 Mees Lans 

 8 Bas van Hoof 

 9 Micki Geijsels 

 10 Cees Castricum 

 10 Theo Lommen 

 10 Yurien Weiland 

 10 Leon Schepens 

 10 Evi Thijssen 

 10 Jan Bos 

 12 Ton Dahmen 

 12 Bas Takkenberg 

 13 Norbert de Zeeuw 

 13 Nellie Tonen-Smetsers 

 14 Hella Slegt 

 15 Jolanda van Kuik 

 15 Karel Rikkers 

 16 Patrick Michielsen 

 17 Joost van de Meulengraaf 

 17 Anny van den Hoven 

 17 Reinier ten Kate 

 18 Chris Gerrits 

 18 Marja van den Bosch 

 19 Wendy Verspeek 

 19 Pieter de Vroom 

 20 Jerome Van Drent Ackermann 

 21 Wichard de Benis 

 23 Harry Dahmen 

 24 Peter Moors 

 26 Henk Heijmans 

 26 Hester Wouters 

 26 Patrick Diesch 

 27 Mark van Wijgerden 

 27 Mieke van Hoof 

 27 Kees Aarts 

 27 Mathijs Tebbens 

 28 Marcel Reintjes 

 29 Ans Verkooijen 

 29 Stéphanie van Beers 

 29 Roeland Reijenga 

 30 Marlieke Pelle 

 30 Conny Wiggers 

 31 Renske van Os 

 31 Ria van den Hurk 

 

 

http://www.raaijmakerspulles.nl/
http://www.text4kids.nl/
http://www.beerensslagerijentraiteur.nl/

