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In dit nummer onder andere 
 

 Woord van de voorzitter 

 Jubilarissen en trofeeën 

 Bevrijdingsvuur 

 Start to Run 

 Antwerpen City Run 

 De zondagmorgengroep 
 
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 2 juni inleveren via 
clubblad@avgm.nl 

van de redactie 
 
In de vorige di-GMer heeft u kunnen lezen dat 
Hedwig Harks gestopt is als eindredacteur 
van het clubblad en dat we hard op zoek zijn 
naar een vervanger. Op onze oproep kwam 
gelukkig snel een reactie en we zijn verheugd 
te kunnen melden dat Arienne van de Pol zich 
aangemeld heeft om het stokje van Hedwig 
over te nemen. 
 
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 juni.  

We wensen u veel leesplezier.  
 
René Uijthoven 
Paul van Bree 
Arienne van de Pol 

 

EINDHOVEN 

http://shop.runnersworld.nl/stores/eindhoven/
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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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Op 27 februari heeft er een goed bezochte algemene ledenvergade-
ring plaatsgevonden en waar ik bij de opening onder andere het vol-
gende heb gezegd. 
Het gaat goed met GM. Dat zal bij het behandelen van de diverse 
jaarverslagen 2015 verder aan de orde komen. Financieel hebben we 
de zaak op orde en ook aan de trend van een steeds dalend leden-
bestand is een eind gekomen. 
Ons meerjarenprogramma 2014-2018 heeft de koers uitgezet waar 
onze GM boot op vaart. Bij alle beslissingen die het bestuur neemt, is 
in het achterhoofd deze visie meegenomen. Om dit te kunnen uitvoe-
ren is teamwork noodzakelijk, het is de combinatie van alle discipli-

nes binnen onze vereniging. Ook is het individu erg belangrijk, komen ieders kwaliteiten wel goed 
tot zijn recht? De vereniging GM blijft met name op koers door het uitgebreide corps aan vrijwil-
ligers. Zonder hen lukt dat niet. Namens het bestuur wil ik hen daarvoor hartelijk danken. 
De wereld om ons heen verandert. Dus ook GM zal moeten veranderen, doen we dat niet dan zal 
het ons net zo vergaan als de Dodo en dan zullen we niet overleven. Alles moet tegenwoordig 
leuk, uitdagend en excellent zijn. Vooral jongere mensen willen grenzen verkennen, zoeken iets 
nieuws. En men heeft vandaag de dag veel om uit te kiezen. Dat veranderen is niet altijd gemak-
kelijk, omdat je de vertrouwde dingen uit het verleden moet verlaten. Veranderen moet ook binnen 
GM beheerst gebeuren, met behoud van de kernwaarden van onze vereniging. Dat GM succesvol 
kan veranderen dat zie je in de toegenomen belangstelling voor de Broos van Erp crosscompetitie 
(nu er ook op zaterdag wordt gecrosst), het succes van de bootcamp en Bambi training en ook het 
verschuiven van de Heilige Eik loop van de zondag naar de zaterdag 28 mei. Vergeet daarbij niet 
dat alle activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers, door collega leden van jullie. Je kunt 
hun geen groter plezier doen dan deel te nemen of opbouwende kritiek te geven voor verbetering. 
Een ding moet mij wel van het hart over het onderwerp kritiek. In de huidige digitale wereld ont-
staan heel snel geruchten of roddels. Als je het niet eens bent met een besluit van het bestuur of 
een gebeurtenis binnen de vereniging, dat kan natuurlijk. Neem dan eerst contact op met jouw 
vertegenwoordiger in het bestuur, om te horen welke achtergronden een rol hebben gespeeld, 
voordat je een mail aan de helft van de vereniging stuurt. Het is voor betrokkene dan ook minder 
pijnlijk als zijn/haar mail op grote schaal zal worden ontkracht. 
Nogmaals het gaat goed met GM. Daar mogen we met zijn allen trots op zijn. We hebben ons 
einddoel nog niet bereikt en er is geen tijd om op de lauweren te rusten. Voordat je het weet steekt 
een storm op en houden we met z’n allen de boot niet meer op koers. 
Die trots op lid van GM te zijn, mag je tonen. Laat daarom zoveel mogelijk jouw GM wedstrijdtenue 
zien als je aan wedstrijden deelneemt. 
 
Paul Hoen 
 

 d
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Tijdens de algemene ledenvergadering werden de jubilarissen in het zonnetje gezet en de ver-
schillende trofeeën uitgereikt. In dit clubblad laten we hen allemaal nog een keer de revue passe-
ren. 
 

Jubilarissen 
 
Anton Kon, 25 jaar lid 
Anton is Nederlands kampioen junioren op de 3000 m 
geweest. Hij werd na zijn verhuizing naar Best in ja-
nuari 1991 lid van de GM-wedstrijdgroep. In 1997 is 
hij overgestapt naar de recreanten groep. Hij was ma-
rechaussee in het leger en het lag dan ook voor de 
hand dat hij zich bezig ging houden met de beveiliging 
van de parcoursen bij onze wedstrijdlopen. Als lid van 
Veilig Verkeer Nederland, afdeling Best, is hij trou-
wens betrokken als parcoursbewaker bij  
meerdere activiteiten. En dat geldt ook voor de Eind-
hoven Marathon. Anton heeft ook enkele keren het 
parcours van de Goed Beter Best Loop uitgezet; zo is 
er ook een keer door de wijk Naestenbest gelopen 
waarbij er flink geflyerd moest worden omdat omwo-
nenden even niet met hun auto weg konden.Voor Anton heeft de Bevrijdingsdag 5 mei een zeer 
bijzondere betekenis, dat gaat hem aan zijn hart zogezegd. GM startte in 2007 met het ophalen 
van het bevrijdingsvuur in Wageningen. Samen met Jan Meesters verkende hij van tevoren de 
route of deze goed te belopen was en of er geen verkeershinder te verwachten was. Punctueel als 
hij is maakte hij tijdschema’s zodat men precies wist wanneer de groep ergens aankwam. Hij on-
derhield de contacten met Wageningen, Best en Den Bosch, zorgde voor kleding en de fakkels. 
De eerste keren mochten we gebruik maken van een busje van de marechaussee, later van de 
gele schoolbus van Bevrijdende Vleugels. De laatste jaren van een touringcar, die door Anton 
werd bestuurd. Toen Brabant centraal stond bij de nationale viering heeft Anton met succes er 
voor gevochten dat GM het vuur naar Breda mocht brengen en niet de Bredase vereniging Sprint. 
Hij is lid van het comité Herdenking in Best. 
 
Jozef van Stiphout, 25 jaar lid 
Vrij snel dat zijn dochtertje in 1989 lid werd van GM 
heeft Jozef een hark in zijn hand gekregen om de 
verspringbak aan te harken. Enkele dagen later mocht 
hij al de lat op de hoog-spring staanders leggen en 
kogeltjes en softballen teruggooien. En zo is de lange 
WOC carrière van Jozef van Stiphout begonnen. ln 
1991 meldde hij zich bij Jos Robben die toen de 
Wedstrijd Organisatie Commissie leidde om hem mee 
te helpen bij het uitzetten van het wedstrijdveld. Snel 
daarna volgde híj voor een jurycursus en op 
1 januari 1990 werd hij officieel ingeschreven als lid 
van GM. Sindsdien is Jozef een niet weg te denken 
onderdeel van bijna alle wedstrijden die GM de afge-
lopen 25 jaar georganiseerd heeft. Naast de cursus algemeen jurylid, heeft hij de cursussen tijd-
waarneming, starter en scheidsrechter gehaald en in de laatste functie is hij veelal werkzaam ge-
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weest. Niet alleen bij GM, maar ook bij de competitiewedstrijden, de Nederlandse Grasbaankam-
pioenschappen die verspreid door Nederland werden georganiseerd in de jaren 90 , de Marathon 
Eindhoven ( achterop de motor), was en is Jozef een graag geziene scheidsrechter. Daarnaast is 
Jozef natuurlijk ook een van de drijvende krachten bij het bedenken en uitzetten van weg- en cross 
parcoursen. Al die tijd heeft hij deel uitgemaakt van het Wedstrijd Organisatie Comité. Zijn dochter 
hield het na een jaar of vier voor gezíen. Jozef is, zoals vele ouders dat doen, blijven hangen om-
dat het behulpzaam zijn bij het organiseren en jureren van wedstrijden nu eenmaal een hele leuke 
bezigheid is. Voor zijn vele verdiensten voor GM is hij in 2002 gewaardeerd met de GM beker. 
 
 

Trofeeën 
 
Norbert de Zeeuw, Bram Fliermantrofee  
(voorheen vrijwilligerstrofee) 
Norbert is vanaf 2008 lid van onze vereniging. Hij is 
een fanatiek en ervaren recreantloper. Hij heeft ande-
re lopers ook geleerd dat als je het tempo niet meer 
kunt bijhouden, je je drankbidon op grond kunt laten 
vallen. Norbert woont tegenwoordig in Eindhoven, 
maar zijn inzet voor GM heeft daar niet onder gele-
den. Norbert heeft de trainerscursus gevolgd en was 
trainer bij de doorstarters en ook samen met Chris 
Rosier. Hij heeft geruime tijd op maandagavond de 
intervaltrainingen verzorgd. Hij heeft een aantal keer 
de busreis naar de Pannenkoekenmolenloop en de 
Stuwwalloop medegeorganiseerd. Hij is een uitste-
kende organisator en stimulator voor bijzondere activi-
teiten. Gezelligheid, vriendschap en een te realiseren 
doel, daar gaat het dan over. Hij staat voor iedereen 
klaar. Een goed voorbeeld daarvan is de tocht naar Bayeux. In juni 2014 werden de eerste plan-
nen gesmeed om als GM, ter gelegenheid van 70-jaar bevrijding, het vuur niet te gaan ophalen in 
Wageningen maar in Bayeux. Net zoals GM dat in 1984 heeft gedaan. Een afstand van ongeveer 
700 km, die in estafettevorm moest worden overbrugd. Norbert heeft dit idee omarmd en heeft, 
zoals het een goed manager betaamd, zich omringd met een aantal bekwame helpers die hem 
erbij ondersteunden. Ondanks dat Norbert toen in Amsterdam werkte is alles tot in de puntjes uit-
gezocht en uitgewerkt. Sponsoring, logistiek, catering, publiciteit inclusief social media, kleding, 
uitstippelen route en rustpunten, vergunningen, trainingsweekenden, maken draaiboek, contacten 
met Bayeux en later Arromaches. Uiteindelijk is op 2 mei 2015 een team van 53 merendeel GM-
leden naar Arromanches vertrokken en is ‘s avonds in de stromende regen begonnen met lopen. 
Norbert en zijn organisatieteam hadden het uitstekend voor elkaar en ook onvoorziene tegensla-
gen werden deskundig opgelost. Op 5 mei was men present in Den Bosch en later Best. De ver-
antwoordelijkheid die Norbert op zich had genomen eiste op het laatst wel zijn tol. Het was een 
tocht die GM veel publiciteit heeft opgeleverd en voor de deelnemers een onvergetelijke gebeurte-
nis was. 
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Jan van Kasteren, GM beker 
Jan is vrijwilliger bij GM sinds 1989, als vader van 
José en John. Volgens de ledenlijst is hij officieel lid 
sinds 1993. Maar indertijd kon je al wel actief zijn bij 
GM zonder officieel lid te zijn. Er bestond een soort 
stempelkaart, die je bij iedere training liet afstempelen 
en wellicht was Jan destijds ook al trainer. Hieronder 
een aantal vrijwilligerstaken die hij heeft gedaan of 
nog steeds doet. 
Hij is al geruime tijd jurylid (vanaf 1993?). Voordat hij 
in 2015 beheerder van het clubhuis werd was hij na-
genoeg elke wedstrijd present en nooit was iets te 
veel om tijdens zo’n wedstrijd te doen, inclusief het 
opruimen van het veld. Maar bij de crosscompetitie kan Ben Saris altijd weer een beroep op hem 
doen en is Jan als jurylid te bewonderen. Hij is trainer van een recreantengroep. Dat doet hij nog 
steeds twee keer per week. Hij heeft jarenlang de oriëntatieloop op de zaterdag na de marathon 
van Eindhoven georganiseerd. Hij werkt ieder jaar mee bij de drankenpost van de marathon Eind-
hoven. Dat doet hij ook al vele jaren, weet wat er moet gebeuren en zet er de schouders onder. 
Twee jaar geleden heeft hij van Martin Nijkamp het organiseren van het baanonderhoud overge-
nomen. Ook dat is een hele klus. Hij slaagt er in om nieuwe mensen over te halen mee te komen 
helpen, hoewel er altijd nog wel meer vrijwilligers bij kunnen. Jan maakt op dinsdagochtend deel 
uit van de poetsploeg die ons clubhuis weer in representatieve staat brengt. En dan sinds 2015 is 
Jan de clubhuisbeheerder. Je hoeft je nergens zorgen meer over te maken, Jan regelt het, ook al 
is het een bbq voor een paar honderd man. Hij heeft een grote groep vrijwilligers van zijn voorgan-
ger meegekregen, maar hij is er ook in geslaagd om een aantal nieuwe mensen enthousiast te 
maken. Er zijn nog twee bijzonderheden. Jan is twee dagen ouder dan Ben Saris en Jan is ook de 
assistent van Joke, maar in feite zijn ze samen één, yin en yang. 
 
Leo van Zeeland : Jos Robben trofee (jurytroffee)  
In 2005 is Leo op 58 jarige leeftijd , volledig opgeleid 
als jurylid , verhuisd van Boxtel naar Best. In Boxtel 
was hij jurylid bij Marvel. Goed en wel in Best woon-
achtig heeft hij de overstap gemaakt naar GM. Hij was 
op dat moment jurylid Algemeen, tijdwaarnemer en 
wedstrijdleider/scheidsrechter. Hij heeft vervolgens de 
cursus “Starter” gevolgd in Breda. Vooral deze functie 
heeft hij vele jaren met verve uitgevoerd. Bijna alle 
interne wedstrijden heeft hij “geschoten”. Door proce-
durewijzigingen bij het aanvragen van een wapenver-
gunning, wat voor een starter jaarlijks terugkeert, ging 
dat de laatste jaren zeer moeizaam en dit was voor 
Leo aanleiding om zijn pistool in te leveren. Hij blijft 
ons nog wel trouw als algemeen jurylid en is daarbij, als hij niet op vakantie is, nagenoeg elke 
wedstrijd inzetbaar. Een van oorsprong niet-GM’er die zoveel en zo lang al (10 jaar precies) als 
jurylid inzetbaar is, is zeker voor de velen een voorbeeld en verdient het om zijn naam op de Jos 
Robben trofee te zien prijken. De waardering van de collega juryleden, de atleten en van de JuCo 
in het bijzonder is groot. 
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Marianne Verdonk, Hans Maas prestatiebeker 
Marianne Verdonk, onze VB atlete, is als echte top-
sportster actief en was succesvol op het Open Neder-
lands Kampioenschap (goud op de 400 meter), Open 
Italiaans Kampioenschap (goud op de 100 meter), het 
Europees Kampioenschap Indoor in Rusland (goud 
op de 60  
meter, goud op de 60 meter horden, goud op de 200 
meter en zilver op de 400 meter). Op dit laatste toer-
nooi werd zij ook uitgeroepen tot Beste Atlete van het 
toernooi. In mei verbeterde ze op de snelle Tilburgse 
baan tijdens het open NK voor atleten met een ver-
standelijke beperking het nationale record op de 400 
meter tot 1.01,73 minuten. 2016 wordt een bijzonder jaar voor haar. Marianne gaat in maart met 
de nationale selectie naar de Wereldkampioenschappen Indoor in Ancona en hoopt dat zij in juni 
te horen krijgt dat zij deel mag nemen aan de Paralympics in Rio. Door het beperkte aantal plaat-
sen dat Nederland krijgt is het dan noodzakelijk een nieuw Nederlands record te lopen. Succes, 
namens ons allemaal. 

http://foudraineoptiek.nl/
http://www.vandemeulengraaf.nl/
http://www.biglin.nl/
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Hannie van den Akker schrijft 
 
Beste mensen van GM, 
 
Eind jaren tachtig ben ik bij GM begonnen met een hardloopcursus. Dat was toen nog op het 
hoofdveld van Best-Vooruit. Wat heb ik lopen puffen achteraan in de groep. Maar mede door de 

trainer Ben Saris heb ik het vol gehouden en ben daarna door-
gestroomd naar een vervolggroep. Rondje Acht en enkeltje H. 
Eik lukte me toen. Toch haakte ik na een tijd steeds af en ben zo 
wel 4 keer begonnen met de beginnerscursus. Hoewel het na de 
training gezellig nakletsen en koffie drinken was, ben ik toch 
geen 5e keer meer begonnen. Ik vond het ook wel een beetje 
gênant worden. Daarna heb ik wat andere sporten gedaan o.a. 
Aqua jogging en tennis. Maar ook daar ben ik mee gestopt. Mijn 
"sportcarrière " gaat nogal met ups en downs. Toen ik weer zoe-

kende was, vertelde Anja Robben erg enthousiast over de cursus nordic walking die zij had ge-
daan. Na mijn idee over nordic walking ( voor oude mensen en stelt toch niet zoveel voor) opzij te 
hebben gezet ben ik enkele jaren terug begonnen met een training bij Kathinka. Dat beviel me erg 
goed en gaf mij voldoende uitdaging. Sinds Kathinka is gestopt ga ik op zaterdagochtend met ple-
zier naar de training van Ina in de bossen bij Joe Mann. Als het wat minder met mijn lijf gaat dan 
train ik mee met een andere groep. Want dat is het fijne van GM, je kunt altijd meedoen. En na 
afloop gezellig kletsen en koffie drinken. Naast nordic walking sport ik minimaal 1 keer per week bij 
sportschool Spear. Verder fiets en wandel ik regelmatig met mijn partner Hans Berkers. Dit zijn 
momenteel zo'n beetje mijn sportieve activiteiten. 
 
Buiten het sporten heb ik natuurlijk nog andere bezigheden. Ik 
ben zo'n 8 jaar geleden begonnen met een schildercursus bij 
Marianne van Hout. Daar schilder ik nog steeds met veel plezier 
samen met anderen. Iedereen kiest zelf wat ie wil schilderen en 
ieder gaat op zijn niveau aan de slag. Schilderen is voor mij erg 
ontspannen. Als ik nu kijk naar mijn werken dan ben ik daar 
steeds meer tevreden over en durf ze ook vaker aan een ander 
te laten zien. Daarom heb ik een foto van mijn schilderwerk bij-
gevoegd. Een andere leuke bezigheid is om samen met Hans 
musea te bezoeken, een film te kijken en af te spreken met familie en vrienden. Aanvullend op 
mijn vrije tijd heb ik een parttime baan als klantmanager re-integratie bij de gemeente Best op af-
deling Sociale Zaken. Ik werk met plezier om samen met de mensen te bespreken hoe zij weer 
kunnen participeren in de samenleving. 
 
Tot slot wil ik vertellen dat ik vorig jaar begonnen ben als vrijwilligster in het Alzheimer café. Dit 
café is bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. In een ongedwon-
gen sfeer kunnen mensen daar in alle openheid met elkaar praten over een leven met dementie 
onder leiding van een deskundig gespreksleider. Als gastvrouw ontvang ik samen met andere vrij-
willigers een keer per maand de bezoekers in café Het Zand aan de Oirschotse weg. Ik maak sa-
men met de andere gastvrouwen een praatje met de bezoekers over dementie met de problemen 
en emoties die daarbij komen kijken. Dit gaat allemaal erg gemoedelijk en de grote zaal zit elke 
maand vol. 
 
Ik wens iedereen veel sportplezier en geef de pen door aan Gert-Jan Vliem 
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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.fysiotherapiedaane.nl/
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Berichten van de TCL 
 
De Broos van Erp-competitie zit er weer op en daarmee is het crossseizoen gesloten. Tot op de 
laatste dag waren de kaarten nog niet geschud en was het spannend hoe de podiumplaatsen ver-
deeld zouden worden. De Blokhutcross bracht hierin als scherprechter duidelijkheid en de uitsla-
gen staan inmiddels op de site.  
 
Het crossseizoen vloeit over in 
het baanseizoen en in de weg-
wedstrijden. Zo worden er een 
aantal GM’ers klaargestoomd 
voor de Marathon Rotterdam 
op 10 april. Een enkeling wijkt 
zelfs uit naar Antwerpen om 
daar de 42,195 km te gaan lo-
pen. We wensen deze GM’ers 
veel succes. 
 
 
 
 
 
 
Vijf andere atleten gaan op de-
zelfde dag een halve marathon 
lopen in Bockenheim, Duits-
land. Aty Wolff, Mirjam Verha-
gen, Norbert de Zeeuw, Koos 
van de Horst en Harm Bakker 
wagen zich aan deze klus. Over 
twee jaar willen zij daar een 
duo-marathon lopen, twee lo-
pers die elk 21 km lopen, met 
500 hoogte meters een pittig 
loopje .  
Voor meer informatie zie: 
 www.marathon-deutsche-
weinstrasse.de  
 
 
Runnersworld, onze hoofdsponsor, verzorgde op 9 maart weer een goed bezochte koopavond. 
Ook de GM clubshirts konden daar gekocht worden. Kon je er die avond niet bij zijn en wil je ook 
een clubshirt aanschaffen neem dan contact op met Pé Brouwer pe.broeuwer@onsbrabantnet.nl 
of bel hem even op; 372404. Want wie wil er nu niet in zo’n mooi clubshirt gezien worden. Je her-
kend je loopmaatjes van afstand, je krijgt dat fijne clubgevoel en de fotograaf pikt je er zo tussen-
uit. Kijk voor meer info op onze website. 
 

Een groepje aan het trainen voor hun marathon (duurloop 32 km) 

http://www.marathon-deutsche-weinstrasse.de/
http://www.marathon-deutsche-weinstrasse.de/
mailto:pe.broeuwer@onsbrabantnet.nl
http://www.avgm.nl/vereniging/clubkleding/kleding-voor-recreanten
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Naast deze traditionele lopen worden er ook steeds meer trails gelopen door onze leden en bin-
nenkort zien we een groot aantal GM’ers schitteren, ploeteren en spartelen op de Army Urban 
Run. Dankzij de goed verzorgde Bootcamptrainingen zijn ook deze atleten er helemaal klaar voor. 
 
De sociale avonden worden steeds beter bezocht, wil je ook eens lekker ongedwongen in de 
kantine met je loopmaatjes onder het genot van een drankje bijkletsen en weer eens wat andere 
clubleden ontmoeten, kom dan naar een van onze sociale avonden. Voor de woensdaggroepen, 
de 1e woensdag van de maand, voor de dinsdaggroepen, de 2e dinsdag van de maand en voor 
de donderdaggroepen, de 3e donderdag van de maand zijn de sociale avonden. Je bent altijd wel-
kom, ook op een andere avond, altijd leuk, alles mag en niks moet. 
 
Podotherapie Brons voert voorlopig eens per maand een loopanalyse uit bij ons op de baan. Es-
ther en Jennifer kijken hoe iemand loopt, maken hier een video analyse van en bespreken dit met 
de atleet en de trainer. De loopanalyse is bedoeld voor die atleten, waarbij een verhoogd blessure-
risico wordt vermoed. Bijvoorbeeld: iemand met klachten aan voet, knie, heup of rug. In overleg 
met de trainer wordt er een advies uitgebracht aan de atleet. 
Heb je zelf dergelijke klachten en een advies nodig, geef dit dan 
even door aan je trainer, die zorgt dat de afspraak voor de loop-
analyse gemaakt wordt.  
 
Bestel je ooit een boek bij bol.com, een broek bij Wehkamp of 
boek je een reis bij cheaptickets.nl? Log dan in via onze site. 
Klik rechtsonder op de button Onze Clubwinkel en log in waar 
je maar wil. Het kost jou niks extra en onze club ontvangt een 
percentage van je order. Op die manier help je onze clubkas te 
spekken. 
 
Dit jaar gaan de tuinen van GM'ers er extra prachtig uitzien!  
Dat is althans de hoop van de sponsorcommissie. We gaan namelijk een zonnebloemwedstrijd 

organiseren.  
 
Wie heeft aan het einde van de zomer van 2016: 
1. de grootste / hoogste zonnebloem? 
2. de zonnebloem met de meeste bloemen? 
3. de mooiste foto van zijn of haar zonnebloem gemaakt? 
 
Een (thee)zakje met 12 tot 15 geselecteerde zaden is in de kan-
tine te koop voor slechts 2 euro. Wat gaan we doen met de op-
brengst? 10% gaan we uitgeven aan de drie winnaars... (ieder-
een kan maar één keer winnen) en 90% gaan we uitgeven aan 
middelen voor de bootcampers van onze vereniging. Bootcamp 
is een nieuwe tak van sport binnen AVGM en ook die tak van 
sport willen we voorzien van de nodige middelen. Deelname van 
buiten GM is mogelijk en uiteraard kan je de zaden ook bij ande-
ren in de tuin zaaien. Koop een of meerdere zakjes voor € 2,- 
Ook heel mooie om weg te geven 

 
Peter Cras 
  

http://www.onzeclubwinkel.nl/
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Bootcamp neemt een stevige positie in bij GM 
 
Buiten sporten is populair, naast hardlopen is er steeds meer 
interesse voor survival running, trail running en bootcamp. 
Dat laatste is niet meer weg te denken bij GM. Trainers Pa-
trick, Marcel en Nicolaï verzorgen nu al ruim een jaar de trai-
ningen voor een steeds groter wordende groep enthousiaste-
lingen. De deelnemers van het eerste uur zijn merkbaar fitter 
en sterker geworden en er sluiten steeds meer nieuwe en 
bestaande leden aan bij de trainingen. De oefeningen zijn 
pittig, maar er wordt ook genoeg gelachen en het mooie is 
dat je op je eigen niveau kunt meedoen. Onlangs hebben we 
een speciale training gedaan bij de Bedafse Bergen waar we 
de 25 meter hoge zandduinen hebben bedwongen. Na bijna 
twee uur trainen hebben we afgesloten met heerlijke pannenkoek. Dit is een voorproefje voor de 
Army Urban Run in april en in september de Buffelrun waar we met een grote groep ons zullen 
laten zien en horen! De komende maanden gaan we daar hard voor trainen.  
 
Over enkele weken is er in de avond al meer licht en dan zijn we ook vaker buiten de baan te zien. 
We trainen op donderdagavond en in overleg op zaterdagochtend bij Joe Mann. Als je meer infor-
matie wilt, spreek dan een van de trainers aan, stuur een mail naar bootcamp@avgm.nl of kom 
meetrainen op donderdagavond. 
 
Patrick Bindels 

  

mailto:bootcamp@avgm.nl
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De Bevrijdingsvuur estafetteloop 5 mei 2016 
 
Op 4 mei 2016 zal een vertegenwoordiging van 22 personen van onze atle-
tiekvereniging voor de negende keer het bevrijdingsvuur gaan ophalen in 
Wageningen. We zullen met een touringcar omstreeks 21.00 uur vertrek-
ken vanaf onze AVGM- locatie. In totaal wordt dit dan de tiende keer met 
de estafette vanuit Bayeux Frankrijk in 2015 meegerekend. 
 
Het Bevrijdingsvuur wordt om middernacht ontstoken door de burgemees-
ter van Wageningen, de heer Geert van Rumund. Hij overhandigt de fakkel 
met het vuur aan de diverse loopgroepen van de diverse provincies.Eerst 
de loopgroepen van de provinciale Bevrijdingsfestivals en daarna de overi-
ge groepen. Nadat alle deelnemende teams het vrijheidsvuur hebben ont-
vangen, verspreidt het zich als een “lopend vuurtje” door heel Nederland. 
Dit is een indrukwekkend symbool van nationale eenheid. 
 
Lopend vuurtje 
Op 5 mei omstreeks 00.30 uur, zullen wij met het Bevrijdingsvuur richting Best, vervolgens het 
provinciaal Bevrijdingsfestival in Den Bosch en dan weer terug naar Best gaan. Wij lopen onge-
veer 150 km in estafettevorm via Arnhem, Nijmegen, Uden, Sint Oedenrode, Nijnsel, Son, Best, 
Vught, Den Bosch en weer terug naar Vught en vervolgens naar het Gemeentehuis in Best. 
 
Verduidelijking 
Op 5 mei omstreeks 15.30 uur zullen wij ons melden in Den Bosch op het festivalterrein van het 
provinciaal Bevrijdingsfestival in het park de Pettelaarse Schans (nabij het Provinciehuis). Rond 
16.00 uur zal daar het vuur worden ontstoken. Omstreeks 16.30 uur zullen wij na de ceremonie in 
estafette via Boxtel naar Best gaan. Op 5 mei omstreeks 18.45 uur zullen wij aankomen bij de car-
poolplaats Best-West (de Wilg). Afspraken omtrent begeleiding door de voertuigen van Wheels 
zijn gaande. Het is de bedoeling dat wij via de Oude Rijksweg, Nieuwstraat, Raadhuisplein en de 
Nazarethstraat omstreeks 19.20 uur zullen aankomen op de Hoofdstraat bij het gemeentehuis. De 
ontsteking van het bevrijdingsvuur zal hoogstwaarschijnlijk weer plaatsvinden in de Koetshuistuin 
rond de klok van 20:00 uur. Een (rand)programma omtrent het bevrijdingsfestival Best wordt nu 
ook besproken wat dan eventueel weer tot in de late uurtjes zal duren. 
 
Details 
1. Door het team zal telkens in estafettevorm worden gelopen door twee (of meer) lopers, verge-

zeld door een of twee fietsers. Zij zullen telkens ongeveer 2,5 km afleggen. Aangezien wij de 
gehele nacht doorlopen en een ieder het zonder nachtrust zal moeten stellen, zal het een be-
hoorlijke aanslag zijn op het lichaam. Alles is uiteraard medeafhankelijk van het weer. 

2. De afstand Wageningen - Best - Den Bosch - Best is circa 150 km. 
3. Als wij op 5 mei omstreeks 18.45 uur aankomen op de carpoolplaats, is ons verzoek of het 

mogelijk is dat zoveel mogelijk lopers van onze atletiekvereniging ons willen vergezellen op on-
ze tocht door Best naar de Koetstuin. Alles is toch een mooie reclame voor onze vereniging! 

 
Wilt U meer weten of wilt U nadere informatie, dan kunt U altijd contact opnemen met: 
 

Norbert de Zeeuw 
dezeeuwnorbert@gmail.com 

  

mailto:dezeeuwnorbert@gmail.com
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Heilige Eikloop 
 
Om de deelname aan de verschillende activiteiten binnen onze vereniging te verhogen, worden de 
activiteiten op verzoek van TCL verplaatst van de zondag naar de zaterdag. Op zaterdagmorgen 
wordt op de normale trainingstijd een hogere opkomst verwacht. Een tweetal clubcrossen zijn 
reeds verplaatst naar de zaterdag. De Heilige Eikloop wordt dit jaar ook verplaatst van de zondag 
naar de zaterdag en vindt plaats op zaterdag 28 mei. Kijk voor meer informatie bij 'Evenementen' 
op onze website www.avgm.nl.  
 
 

Goed Beter Best Loop 
 
Op zondag 12 juni organiseert AVGM haar jaarlijkse Goed Beter Best Loop. Met een start en finish 
op ons eigen AVGM-complex kun je als loper kiezen uit 7,5 km, 10 km, 14,3 km of een halve ma-
rathon. Start om 11.00 uur. Kortom, voor iedereen wat wils. Elke loopgroep kan vanuit AVGM onze 
verenigingsloop een extra tintje geven door mee te doen. De kosten voor deze loop bedragen bij 
voorinschrijving slechts 4 euro! Als je dan toch mee doet probeer ook binnen je vriendengroep 
vrienden of familieleden of je buren over te halen om mee te doen. We vinden het juist het leukste 
om heel veel deelnemers uit Best te mogen begroeten en hen zo kennis te laten maken met de 
loopsport en onze gezellige vereniging. Doe mee. Wij rekenen op jullie deelname!!!!! Kijk voor 
meer informatie bij 'Evenementen' op onze website www.avgm.nl.  
 

KidsRun 
 
Ook aan de kinderen uit Best is gedacht. Ook zij kunnen op zondag 12 juni meedoen aan de Ko-
rein Schoolplein KidsRun over een afstand van 1200 meter. Voor de allerkleinsten tot 6 jaar heb-
ben we parcours uitgezet van 400 meter. De KidsRun start om 10.00 uur, de BambiRun over 400 
meter start om 10.15 uur. Kijk voor meer informatie bij 'Evenementen' op onze website 
www.avgm.nl. 
 
 

Start tot Run 
 
Zoals jullie al een paar keer hebben kunnen lezen heeft onze club zich aangesloten bij de Start to 
Run trainingen van de Atletiekunie. Voordeel is, hopen wij in ieder geval, dat de starterscursussen 
ook op de site van de Atletiekunie te vinden zijn als mensen het zoekwoord ‘hardlopen’ intikken. 
De training op zich wordt niet veel anders gegeven dan wij bij de laatste cursussen al gewend zijn, 
echter worden wij zeer goed ge- faciliteerd vanuit de Atletiekunie.  
Voor de eerste cursus werden posters en flyers geleverd, de 
trainers kregen een mooie jas om de herkenbaarheid te vergroten 
en ook werden zij voorzien van een boekje met tips en richtlijnen. 
Daarnaast was er ook nog een klein budget om een advertentie, 
bijvoorbeeld op Facebook, aan te maken. Nog mooier was dat er 
ook een gratis cursus was hoe dit laatste te doen. De posters werden opgehangen bij huisartsen 
en in supermarkten, de flyers werden rondgedeeld in de nieuwbouwwijken en op drukke punten 
zoals bijvoorbeeld de ijsbaan tijdens de kerstdagen. Nieuw was ook de invulling van de eerste in-
troductietraining. Voorheen was dit een vrij statische bijeenkomst met een videopresentatie, nu 
was het een actieve bijeenkomst. Fysiotherapeut Ger Daane was aanwezig om wat delen uit de 

http://www.avgm.nl/evenementen/evenementen-archief/16-evenementen/lopen/1410-heilige-eikloop2
file:///C:/Users/René/Google%20Drive/AVGM/Clubblad/2016-03/www.avgm.nl
http://www.avgm.nl/evenementen/evenementen-archief/16-evenementen/lopen/1431-27e-goed-beter-best-loop2
file:///C:/Users/René/Google%20Drive/AVGM/Clubblad/2016-03/www.avgm.nl
http://www.avgm.nl/evenementen/evenementen-archief/16-evenementen/lopen/1432-kidsrun-bambierun
file:///C:/Users/René/Google%20Drive/AVGM/Clubblad/2016-03/www.avgm.nl


 15 

 lopen 

di-Gmer maart 2016 clubblad@avgm.nl 

Functional Movement Screening te demonstreren. Podotherapeuten Esther Brons en Jennifer van 
Schooten waren aanwezig voor een stukje loopanalyse, Monique Schippers was aanwezig om te 
laten zien wat massage kon betekenen, Frank Coppelmans en ik verzorgden de training. We had-
den de mensen in vier groepen verdeeld en iedere groep kreeg ongeveer 15 à 20 minuten aan-
dacht van een van de aanwezigen. Na deze tijd werd er gerouleerd zodat op het einde iedereen bij 
iedere discipline geweest was. Dit werd door de aanwezige kandidaten en de begeleiders als een 
hele goede en leuke introductie ervaren en het besluit om dit bij de volgende cursus weer te doen 
was al snel genomen. 
 
Navragen wees uit dat iedere aanmelding kwam via het stukje in Groeiend Best. Het was een heel 
enthousiaste groep mensen die de trainingen erg goed beoordeelden en die ons op hun beurt veel 
positieve energie gaven. In zeven weken tijd hebben geleerd ongeveer 3 km aan een stuk te kun-
nen hardlopen. 
 
Wij hadden de mensen gevraagd wat tekst aan te leveren om te gebruiken in de advertentie voor 
de volgende groep en de commentaren deden ons steeds weer blozen. Helaas waren er toch een 
paar uitvallers, maar deze hebben al aangegeven bij een volgende start weer aan te willen sluiten. 
Halverwege hebben zich ook nog een drietal leden aangesloten die langere tijd afwezig waren 
geweest en ook deze waren enthousiast. 
 
Inmiddels is deze groep verder aan het trainen om over vijf weken 5 km te kunnen lopen. Zij had-
den de keuze om meteen lid te worden of eerst nog voor deze cursus te betalen en dan daarna, 
zoals voorheen, als doorstarter lid te worden. Uiteraard is de eerste optie voordeliger. 
 
Op het moment van het schrijven van dit stukje is de tweede cursus in voorbereiding. Frank Cop-
pelmans en Martin Nijkamp hebben de cursus ‘Advertenties maken op Facebook’ gedaan, “he-
laas” was ik op vakantie en kon ik niet mee. Martin heeft zich daarna volledig in de strijd gegooid 
en onze Facebook-pagina vol gezet met reclame voor ons. Waarvoor onze dank! Het resultaat 
was dat er dit keer wel aanmeldingen via Facebook kwamen. Van de Atletiekunie kwamen er twee 
mooie spandoeken, deze zijn inmiddels opgehangen. 
 
Kathinka van Dijk 
 

Start to Run… samen starten met hardlopen is gezellig! 
 
Zaterdagmorgen 16 januari. Om 8.15 begint de wekker te piepen.Het duurt even voordat het tot 
mij doordringt dat de wekker op dit vroege tijdstip niet piept omdat ik naar mijn werkt moet maar 
mij wakker maakt voor een ander doel: om 9.30 uur is de eerste training van Start to Run ! Geluk-
kig heb ik mijzelf nog even een kwartiertje snooze gegeven om aan het idee te wennen dat ik over 
ruim een uur op de atletiekbaan sta. Eerst even door de gordijnen gluren om te kijken hoe het 
weer is. Mooi, het is droog al waait het wel best wel hard. “Kom op meid je kunt het”, zeg ik tegen 
mezelf, en hijs me dan in mijn hardloopkleren om even later op weg te gaan naar atletiekvereni-
ging Generaal Michaelis in Best. 
 
Inmiddels zijn we zeven weken verder en op zaterdag 27 februari jongstleden hebben elf van de 
zestien runners de 3 kilometer behaald! Iedereen was terecht trots op zijn of haar prestatie en als 
beloning werd een certificaat uitgereikt voor het met goed gevolg doorlopen van de basiscursus 
hardlopen. Na de training was er bij de koffie nog een lekker stuk cake voor iedereen. Super!  
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En sponsor Yakult? Alle deelnemers kregen een hardloopshirt met de opdruk van deze sponsor 
echter het gezonde “zuiveltje” zelf hebben wij in de afgelopen weken niet mogen uitproberen (mis-
schien hadden we dan nog beter gelopen?). 
 
Voor sommigen was Start to Run echt een start om voor het eerst met hardlopen te beginnen, 
voor anderen een manier om, na blessure of andere reden van afwezigheid, het hardlopen weer 
op te pakken. Start to Run is een formule die echt werkt: twee trainers, Frank Coppelmans en 
Kathinka van Dijk, die de groep deskundig en met veel enthousiasme begeleiden, vooral ook aan-
dacht en een goed advies voor (beginnende) blessures en kwaaltjes, die er helaas ook bij horen. 
Vooraf aan de training eerst een stukje theorie over diverse hardloopaspecten en na afloop met 
z’n allen nog even gezellig een kopje koffie of thee drinken in de mooie kantine van de vereniging. 
In onderling overleg is ook een groepsapp aangemaakt zodat we gemakkelijk afspraken konden 
maken of andere informatie uitwisselen. Zeer veel waardering heb ik voor het initiatief van de trai-
ner die aan de groep de mogelijkheid bood om op de maandagavond op de baan de huiswerktrai-
ning te kunnen doen. In januari en februari is het rond 19.30 uur nog donker en veel vrouwen vin-
den het niet prettig om dan alleen door de wijk te moeten hardlopen. Het was vooral motiverend 
om samen met de loopmaatjes deze training te doen. Opmerkingen als: “Als ik dit alleen had moe-
ten doen was ik na 5 minuten al gestopt” of “Toen ik alleen liep keek ik steeds op mijn horloge of 
de minuten al om waren” bevestigen dat nog maar eens. 
 
Het hardlopen is deze groep zo goed bevallen dat we met zijn allen doorgaan voor de 5 km ! Mijn 
sportieve doel is om te kunnen komen tot een 10 km, maar dan wel in het shirt van Generaal Mi-
chaelis! 
 
Elly Avontuur 
 
 

De Antwerpen City Run 
 
Zondag 6 maart om 8.00 uur vertrokken we al voor de derde keer voor onze deelname aan de 
Antwerpen Urban Cityrun. Deze run maakt onderdeel uit van een circuit van Belgische cityruns 
waartoe ook Brussel, Gent, Brugge, Hasselt, Mons en Tourquet onderdeel van uitmaken. Antwer-
pen is lekker dichtbij en biedt vele toeristische hoogtepunten in een run van 12,5 km. Geen wed-
strijd, maar een bezienswaardigheidsloop. Ideaal als interval of gewoon voor de fun. Alleen heeft 
het geen zin om af te spreken met Nicolai en Marcel; in de hectiek van het gebeuren is het bijna 
onmogelijk om elkaar te vinden dan wel om na de start bij elkaar te blijven. Je kan beginnen met 
een ontbijt met koffie, croissant, fruit, sinaasappelsap en vele lieve glimlachen van de vele Belgi-
sche schonen die je een fijne loop toewensen. Op zich is de dag dan al geslaagd. Tegen inleve-
ring van je startbescheiden krijg je dan je AntwerpenCityRunLoopshirt, een bandana en wederom 
lieve glimlachjes van de plaatselijke Schonen. Middels een trechtervormige start loop je allereerst 
richting Sportpaleis waar je doorheen loopt met Sven Nijs op de achtergrond. Vervolgens verder 
naar de metro. Eerst 30 meter over trappen de diepte in, vervolgens claustrofobische kilometers 
verder via nauwe trappen en veel oponthoud. Verder weer door de botanische tuin, de Pagadder-
toren voor en achter, door de Vlaaikessteeg over de Grote Markt door het stadhuis en maar ver-

http://www.refen.nl/
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der. De finish komt te vroeg. Deze loop mag 42 km duren... keimooi... gezellig... cultureel... kortom 
dat gaan we in Best ook doen... door het gemeentehuis... het winkelcentrum... door de parkeerga-
rage van Archipel... stiekem door het station en allemaal lunchen op grote picknicktafels bij de 
Ambacht op het terras. Why not? 

 
Wij vonden het leuk... Ook het Spaans restaurant was vereerd met ons bezoek. Dat we ook nog 
voor de lunch betaalden was voor hen niet ingecalculeerd, maar werd door de autochtonen zeer 
gewaardeerd. Wij hebben in elk geval weer een bijdrage geleverd aan de afsplitsing van de Noor-
delijke Nederlander en Heraansluiting bij Zuid-Brabant / Antwerpen / Vlaanderen en als ze heel 
goed oppassen ook Pajottenland. 
Onze tip: zoek eens een Cityrun... van een kilometer of 12 en probeer deze eens... keileuk. Een 
geslaagde dag is gegarandeerd en de tijd die je loopt? Die interesseert helemaal niemand... 
 
Bas, Mieke, Evert en Ad (Nicolai en Marcel) 
 
 

Wist u dat… 
 
Afscheid 
Theo Megens is gestopt als trainer. Theo heeft jarenlang 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 
een aardigheidje wat Jan namens alle trainers geregeld had. 
 
Veiligheid 
Zorg tijdens deze donkere winteravonden dat je in de avonden lichtgevende of tenminste reflec-
terende 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.  
 
Reanimatiecursus 
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.  
 

mailto:pe.brouwer@onsbrabantnet.nl
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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. Er is elke donderdag een goed bezochte training met een vaste groep van 
fanatieke bootcampers en de inhaallessen op de woensdagen de laatste weken van december zijn 
goed bezocht. Op de zaterdagen zijn er extra trainingen bij voldoende belangstelling. 
 
Trainers 
Onze vereniging, met steeds weer nieuwe fanatieke lopers, op zoek blijft 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 van on-
deraf toe te voegen. GM-trainer staat ook prima op je cv. Wil je ook eens voor de groep staan en 
een trainersopleiding volgen? Informeer bij Patrick Bindels of Frank Coppelmans naar de moge-
lijkheden. 
 
Startende lopers 
De startertrainers zijn sinds kort weer enthousiast begonnen aan een cursus om beginnende lo-
pers 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 men via Google locaties waar 
starterstrainingen worden gegeven zoekt. Ook werd promotiemateriaal ter be-
schikking gesteld zoals onder andere posters en flyers. Hier is dankbaar gebruik 

van gemaakt. In diverse supermarkten en in wachtkamers van huisartsen werden posters opge-
hangen. In nieuwbouwwijken zoals Steeghse Velden en Dijkstraten werd geflyerd en daar waar 
veel mensen bijeen waren, zoals bijvoorbeeld op de ijsbaan, werden ook flyers uitgedeeld. Ook 
zijn trainersjassen uitgereikt 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. Maar 
de beste reclame is natuurlijk reclame van de lopers zelf: als iedere loper nu eens een nieuwe lo-
per meeneemt, een buurman/vrouw, neef of nicht, vriend of vriendin, collega of vul maar in, dan 
lopen onze starterscursussen snel weer vol en als vervolg daarop kan het teruglopende ledenaan-
tal weer op peil gebracht worden.  
  

http://tankstation-vankemenade.nl/
http://www.osteopathiekleuters.nl
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Coopertest 
 
In 2016 willen we door het jaar verdeeld een viertal Coopertest organiseren voor de leden van GM, 
maar ook voor geïnteresseerden buiten de vereniging. De eerste editie heeft op vrijdagavond 
11 maart plaatsgevonden. 
 
Bij de Coopertest is het de bedoeling dat de loper in precies 12 minuten een zo groot mogelijke 
afstand aflegt. De hardloper bepaalt zijn eigen tempo en moet zijn/haar krachten zo verdelen dat 
hij of zij zo veel mogelijk meters kan lopen. De uitkomst is een indicatie van de aerobe fitheid. 
De eerst volgende Coopertest staat gepland voor vrijdagavond 17 juni om 19.00 uur. Noteer die 
alvast in je agenda en daag je buurman/-vrouw die nog geen lid is ook uit. 
 
Frans Strikwerda 
 
 

Vrouwen Leeftijdsgroep 

Conditie niveau 20-29 jaar 30-39 jaar 40-49 jaar 50-59 jaar 60+ 

Zeer zwak tot 1657 m tot 1625 m tot 1545 m tot 1448 m tot 1384 m 

Zwak 1658 - 1866 m 1626 - 1786 m 1546 - 1689 m 1449 - 1577 m 1385 - 1512 m 

Matig 1867 - 2011 m 1787 - 1947 m 1690 - 1818 m 1578 - 1706 m 1513 - 1593 m 

Voldoende 2012 - 2140 m 1948 - 2043 m 1819 - 1947 m 1707 - 1818 m 1594 - 1722 m 

Ruim voldoende 2141 - 2333 m 2044 - 2220 m 1948 - 2124 m 1819 - 1947 m 1723 - 1899 m 

Goed 2334 - 2589 m 2221 - 2461 m 2125 - 2332 m 1948 - 2139 m 1900 - 2071 m 

Uitstekend > 2590 m > 2462 m > 2333 m > 2140 m > 2072 m 

 

Mannen Leeftijdsgroep 

Conditie niveau 20-29 jaar 30-39 jaar 40-49 jaar 50-59 jaar 60+ 

Zeer zwak tot 1915 m tot 1883 m tot 1770 m tot 1625 m tot 1432 m 

Zwak 1916 - 2156 m 1884 - 2076 m 1771 - 1979 m 1626 - 1850 m 1433 - 1689 m 

Matig 2157 - 2333 m 2077 - 2237 m 1980 - 2140 m 1851 - 2011 m 1690 - 1850 m 

Voldoende 2334 - 2478 m 2238 - 2397 m 2141 - 2285 m 2012 - 2140 m 1851 - 1995 m 

Ruim voldoende 2479 - 2655 m 2398 - 2590 m 2286 - 2478 m 2141 - 2333 m 1996 - 2204 m 

Goed 2656 - 2911 m 2591 - 2847 m 2479 - 2750 m 2334 - 2606 m 2205 - 2525 m 

Uitstekend > 2912 m > 2848 m > 2751 m > 2607 m > 2526 m 

 
Met bovenstaande tabellen kan je bepalen wat je conditieniveau is (bron: Atletiekunie). 
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“Met wat extra leden straks ons jubileum vieren zou mooi zijn” 
 

 
 
De ‘zondagmorgengroep’ met vlnr staand: Piet Verhagen, pater familias Ad van de Biggelaar, Leo Span-
jers, Jan van Laarhoven, Henk Heijmans; gehurkt: Jan Bos, trainer Gijs Koekenbier en Cees van Laarho-
ven (Foto, Tiny Steenbakkers) 

 
Wie zich aansluit bij de ‘zondagmorgengroep’, want dat is de bedoeling van dit stukje, wen-
telt zich in een stukje onvervalste GM-historie. ‘1987 - Trimgroep Buiten’ prijkt er trots op de 
originele GM-Beker. “Toen vierden we ons twintigjarig bestaan”, weet Leo Spanjers (72) 
nog. Hij is een van de initiatiefnemers van deze wervingsactie. “Vroeger waren we met een 
man of twintig, nu zijn we met z’n achten over. Wat zou het mooi zijn als we, met wat uit-
breiding, volgend jaar ons vijftigjarig jubileum kunnen vieren.” 
 
De huldiging 
Begin dit jaar wordt als vanouds zondagmorgen om 9.00 uur getraind. Een rondje inlopen op de 
baan, gevolgd door actieve oefeningen, zoals schaatssprongen, met tot slot een lange versnelling. 
Jan Bos (65) is daarbij nog de jongste en een van de kwiekste. Daarna volgt een reeks oefenin-
gen: rek en strek, en oefeningen waarbij de armen alle kanten op zwieren. Met maar één doel: 
vooral in beweging blijven. Maar trainer Gijs Koekenbier houdt het vandaag kort. Hem staat een 
huldiging te wachten voor 25 jaar als trainer. Ad van de Biggelaar (69), de pater familias van de 
groep, spreekt hem na de training dankbaar en lovend toe. Ad dankt die eretitel aan het feit dat hij 
deze maand 48 jaar geleden lid is geworden. Er is koffie, er is gebak en ook de vrouwen zijn opge-
trommeld. Ook Marysia wordt door Ad in de bloemetjes gezet. Gijs volgde 25 jaar geleden Joseph 
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Schutte op, die op zijn beurt 10 jaar lang trainer was, met daarvoor Hein van Laarhoven (3 jaar) en 
Cees ‘Pa’ Janssen (10 jaar). 
 
Verdienstelijk 
“Wist je dat de Heilige Eik-loop uit onze groep ontstaan is”, zegt Cees van Laarhoven (68) en al 45 
jaar lid. “Dat was voor ons vaste prik, toen nog onder anderen met Jan van de Biggelaar en m’n 
broer Jan.” Leo Spanjers vult hem aan: “Ook als een van ons ziek was staken we daar speciaal 
een kaarsje op, en dan heb ik het al over 35 jaar geleden.” Eigenlijk is de groep ‘zwart’ opgericht, 
om zich pas een of twee jaar later officieel bij GM aan te sluiten. Dat de groep een grote verdien-
ste heeft voor de vereniging is overduidelijk. Dat blijkt ook uit het aantal namen uit die groep op de 
GM-beker: Jan van de Biggelaar (1989), Leo Spanjers (1993) en Joseph Schutte (1994). Cees 
‘Pa’ Janssen werd bij zijn afscheid als trainer in 1979 zelfs benoemd tot erelid, toen nog lid van 
verdienste geheten. 
 
Coopertest 
Jan van Laarhoven: “We organiseerden vroeger ook twee keer per jaar een Coopertest.” Zijn broer 
Cees gold daarbij als snelste, met meer dan 3 kilometer op de grasbaan. “En dat met hooguit een 
of twee keer per week trainen”, weet Cees nog. De halve marathon liep hij toen in anderhalf uur. 
Er wordt nog snel een uitslag van de Coopertest van bijna 15 jaar geleden tevoorschijn getoverd: 
Jan Bos (2825m), Cees en Jan van Laarhoven (2725m), Ad van de Biggelaar (2700m), Marinus 
van de Sande (2525m), Teun van Kampen (2475m), Piet Verhagen (2200m), Joseph Schutte 
(2150m) en Jan van de Biggelaar (1625m). 
 
In beweging blijven 
Over een ding zijn ze eens. “Nu we ouder worden is het belangrijk om in beweging te blijven”, vindt 
ook Piet Verhagen uit Liempde. Dat geldt ook voor Henk Heijmans (78), die ruim 40 jaar geleden 
vanuit het fietsen bij de trimgroep is gekomen. “Ruim een jaar geleden kreeg ik een lichte beroerte, 
maar ik probeer op mijn niveau erbij te blijven. Fietsen doe ik ook nog graag.” Ook Jan van Laar-
hoven moest een tijd lang stoppen toen hij na een val van de ladder zijn voet verbrijzelde. “Maar ik 
ben er weer bij”, zegt hij trots. Leo Spanjers sluit af: “We willen met z’n allen zo lang mogelijk lek-
ker buiten in beweging blijven, ieder op zijn niveau. Om dan samen met wat extra leden volgend 
jaar ons vijftigjarig jubileum te kunnen vieren.” 
 

http://www.welvos.nl
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(Nordic) wandelaars – jaarprogramma 2016 
 
Behalve de vaste avonden/ochtenden wordt er elk jaar ook een aantal langere tochten georgani-
seerd, onder andere door Pieter en door Helly/Joke. 
 
Voor 2016 zijn de data: 
 

Zaterdag 23 april Voorjaarswandeling (Pieter) 
Woensdag 11 mei Jaarlijkse NW-tocht (Helly en Joke) 
Zaterdag 28 mei Wandeling naar de Heilige Eik (Anton/Bram/Ria) 

Na afloop is er voor de liefhebbers een oergezellige brunch 
Zaterdag 1 oktober Najaarswandeling (Pieter) 

 
Jullie, en alle andere GM-leden, zijn wederom van harte welkom. Dit jaar gaan de hardlopers van 
GM niet naar de Pannekoekenmolenloop of naar de Stuwwalloop, maar naar Hoegaarden, de da-
tum is zaterdag 17 september. Wederom kunnen wij mee; details volgen te zijner tijd. 
Voor diegene die regelmatig als vrijwilliger bijspringen heb ik het navolgende uit de GM-evene-
mentenkalender (zie site www.avgm.nl) gehaald: 
 

Zondag 12 juni Goed Beter Best Loop 
Zondag 9 oktober Marathon van Eindhoven 

 
Groetjes namens alle trainers en dat het een fijn wandeljaar mag worden. 
 
Pieter, Helly en Joke 
 

 
 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.avgm.nl/
http://www.mhsonline.nl/
http://www.mhsonline.nl/
http://www.bestion.nl/
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De GM zonnebloemwedstrijd 
 
Wie kweekt in 2016 de langste zonnebloem, of de zonnebloem met de meeste bloemen, of maakt 
er de mooiste foto van? De zonnebloemwedstrijd is een GM sponsoractie ten behoeve van mate-
rialen voor de bootcampers. Er zijn zakjes met een selectie aan zonnebloempitten in de kantine te 
koop. Ze kosten slechts 2 euro per zakje. 

 
Tip 1: Geef het aan je kinderen/neefjes/nichtjes en laat hen ervaren hoe het is om deze mooie 
bloem te kweken. Ieder kind een zakje met 12 tot 15 zaadjes. De meeste kinderen vinden het ont-
zettend leuk omdat het een snelgroeiende plant is.  
Tip 2: Op deze webpagina staan tips voor het kweken van zonnebloemen! Doe er je voordeel 
mee. http://www.bestbest.nl/tips-voor-het-kweken-van-zonnebloemen/ 
 
De zonnebloemen kunnen 'kansrijk' tot 1 juli gezaaid worden, maar wie echt de meeste kans wil 
maken zaait in maart/april binnen en zaait eind april, begin mei in de volle grond. Het beste gaat er 
geen nachtvorst over de plantjes heen. Zegt het voort! De wedstrijd staat ook open voor 'niet GM-
ers'. 
 
 

Afscheid van een bestuurslid 
 
Na zeven jaar heb ik eind februari 2016 afscheid genomen als Voorzitter Baanatletiek. In die ze-
ven jaar is er veel veranderd. Dat is niet uniek, want als we alleen al kijken naar de opkomst van 
de smartphone en social media, dan is duidelijk dat die zeven jaren voor heel de maatschappij 
enorm ingrijpend zijn geweest. In dat veranderende klimaat is GM misschien zelf wel een stabiele 
factor gebleken! In vergelijking met veel andere clubs klopt dat beeld. We zijn nog bijna 'ouder-
wets' echt een club. Veel clubs van de omvang van GM hebben een professionaliteitsslag ge-
maakt en werken nu met betaalde krachten. Dat is een keuze en daar hoort dan ook een heel an-
der financieel plaatje bij. Ik ben persoonlijk erg blij met het feit dat GM op dat gebied nog ouder-
wets is en hoop dat we dat nog lang kunnen volhouden. GM en zeker ook de baanatletiek laat ik 

http://www.bestbest.nl/tips-voor-het-kweken-van-zonnebloemen/
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bestuurlijk in goede staat achter. Dat is mooi, maar dat is de verdienste van alle vrijwilligers en 
binnen die groep vrijwilligers is de bestuursfunctie slechts een heel zichtbare functie met een grote 
verantwoordelijkheid, maar ze is slechts één van de vele rollen. Ik heb in die zeven jaar nooit in de 
weg willen lopen en koos dan ook altijd voor veel vrijheid voor de vrijwilligers. Dat was mijn stijl. 
Mijn opvolgster Karin gaat het ongetwijfeld op haar manier doen en zo hoort het ook. Ik wens haar 
veel succes in deze uitdagende en ook heel leuke functie. Ik wil bij deze ook alle vrijwilligers be-
danken voor de prettige samenwerking de afgelopen zeven jaar. Bestuurslid ben ik nu niet meer, 
maar vrijwilliger nog wel. Ik ga nu, wat meer vanaf de achtergrond, door met mijn vrijwillige onder-
steuning van de club. Vanaf nu ben ik ook één van die 'lastige' oud-bestuursleden die zich overal 
mee bemoeit en het altijd beter weet. Maar, zegt mijn moeder dan, daar hoef JIJ geen oud-
bestuurslid voor te zijn...  
 
Tom Lassing 
 
 

Lidmaatschap 
 
Het lidmaatschap bij GM loopt over een heel kalenderjaar (= verenigingsjaar). In het begin van het 
jaar betalen leden voor een heel jaar. Mocht je in de loop van het jaar lid worden, dan betaal je 
een evenredige contributie over de rest van het kalenderjaar. Verlaat je in de loop van het jaar de 
vereniging, dan ben je toch de totale jaarcontributie verschuldigd, er vindt dus geen restitutie 
plaats.  
Per 1 januari wordt het lidmaatschap steeds stilzwijgend verlengd. Wil je het lidmaatschap opzeg-
gen, dan moet je dat doen twee maanden voor het einde van het verenigingsjaar. Je lidmaatschap 
opzeggen doe je door vóór 1 november een mailtje te sturen naar ledenadministratie@avgm.nl  
 
 

Vrienden van GM 
 
Enkele oud-leden, ereleden, oud-bestuursleden en leden die vanwege hun vrijwillige bijdrage aan 
de club geen contributie betalen, doen jaarlijks een donatie van tenminste 50 euro aan GM. Dit 
onder de noemer "Vrienden van GM". Het clubje bestaat al heel lang, maar het bleek in de Alge-
mene Leden Vergadering dat lang niet alle leden weten van het bestaan van deze Vrienden van 
GM club. Misschien wilt u er ook wel toe gaan behoren? 
 
Oud-bestuurslid Tom Lassing heeft het initiatief genomen om de Vriendenclub binnen en buiten 
GM bekender te maken en om haar ook enige 'body' te geven. Daartoe heeft er op 27 maart om 
19.00 uur in de kantine een eerste vergadering met de huidige Vrienden van GM plaats gevonden.  
Als u nog geen "Vriend van GM" bent, maar dat wel wilt worden, dan doet u dat als volgt: 
Mailt u even naar penningmeester@avgm.nl en geeft u aan dat u Vriend van GM wilt worden. Ties 
de Vaan, onze penningmeester van GM, stuurt u dan de gegevens waar u de 50 euro (of meer) 
naar kan overmaken. 

mailto:ledenadministratie@avgm.nl
penningmeester@avgm.nl
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Nieuwe leden 3 december 2015 t/m 2 maart 2016 
 
 
Baanatletiek 
 
Pupillen Mini/C 
Maaike de Loyer 
Demi van Lochum 
Isabella Passchier 
Joyce van Sluisveld 
Niels Spierings 
  
Pupillen A/B 
Jasper Langenhoff 
Tycho Langenhoff 
Nathan Wierings 
 
 

Kader/Commissie/ 
Trainer 
 
Nic Hagemeijer 
Carla van der Kallen 
Martin Versteeg 
 
Loopgroepen 
 
Recreanten 
Mirjam Bakker 
Stéphanie van Beers 
Sietse Bergstra 
Pleun Bierkens 
Anouk Cissen 

Monique van Driel 
Anja Haverkamp 
Judith van der Honing 
Paul Kastelijn 
Suzanne Kramer 
Kevin Leijtens 
Janneke Maanders 
Richard van Marrewijk 
Gilda Martens 
Elly Mols 
Jacqueline van de Sande 
Julia Steenmetz 
Werner Töller 
Grieta van der Weg 
 

Wedstrijdatleten 
Ronny Voets 
 
Wandelen 
 
Nordic Walking 
Maria Brands 
Suzanne Endner 
Lydia Jonker 
Mieke van Kuik 
Liesje Mulder 
Wendy Ritterbusch 
Nicole Rutten 
 

 
Wij wensen de nieuwe leden veel plezier bij onze club! 
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Verjaardagen maart t/m juni 2016 
 
maart  

  1 Diny van de Ven   

  1 Nancy Booij   

  1 Gijs den Braven   

  2 Ton vaan de Sande   

  3 Daan van Hoof   

  3 Fred Louwers   

  4 Frank Coppelmans   

  4 Marc Arends   

  4  Remco Rop   

  5 Koos van der Horst   

  5 Jouke Smink   

  6  Jolanda van der Pasch   

  6 Tijn Breukink   

  7 Karin Waterkamp   

  8 Bas van hoof   

  9 Miki Geijsels   

  10 Theo Lommen   

  10 Jan Bos   

  10 Cees Castricum   

  10 Mieke van kuik   

  10 Yurien Weiland   

  12 Bas Takkenberg   

  13 Norbert de Zeeuw   

  14 Hella Slegt   

  15 Jolanda van Kuik   

  15 Karel Rikkers   

  16  Patrick Michielsen   

  17 Anny van den Hoven   

  17 Reinier Ten kate   

  17 Joost van de Meulengraaf   

  18 Marja van den Bosch   

  19 Wendy verspeek   

  20 Susanne Ender   

  21 Wichard de Benis   

  23 Harry Dahmen   

  24 Peter Moors   

  26 Patrick Diesch   

  26 Henk Heijmans   

  26 Hester Wouters   

  27 Mark van Wijgerden   

  27 Kees Aarts   

  27 Mieke Hoof   

  27 Mathijs Tebbens   

  28 Marcel Reintjes   

  29 Stephanie van Beers   

  29  Roeland Reijenga   

  29 Ans Verkooijen   

  30 Carla van der Kallen   

  31  Renske van Os   

  31 Ria van den Hurk   

april  

 1 Jens van Gaalen  

 1 Maarten Raaijmakers  

 2 Jocelijn Pleumeekers  

 2 Irmgard Goud  

 2 Bep Vogels  

 2  Jan Meesters  

 3 Kasper Merkx  

 3 Marysia Koekenbier  

 4 Duc van den Bergh  

 5 Albert Pruim  

 6 Justin Kuijten  

 6 Matthijs Slegt  

 6 Veroline Sanders  

 7 Edwin Welling  

 7 Ilonka de Bresser  

 8 Thea Aleven  

 8 Nel van Oort-Zielschot  

 8 Jean van Hack-Saris  

 9 Yolanda Verspaget  

 10 Jantine Strikwerda  

 11 Lamert van de n Hoven  

 12 Ad Reijenga  

 12 Loek van Oort  

 13 Sara van Beers  

 13 Pascalle Jochems  

 14 Veerle van Erp  

 14 Branco Schot  

 15 Fiona ereijken  

 16 Mat Heuvelmans  

 16 John van Rooy  

 17 Inge Faessen  

 17 Finn Blankers  

 17 Fineke Wijnhoven  

 17 Herman Wester  

 19 Frank Swartjes  

 20 Iris van Sluisveld  

 21 Henry Vermeer  

 22 Anouk Cissen  

 22 Ria van de Biggelaar  

 24 Vivace Schreurs  

 25 Teri Skolnik  

 25 Maureen de Bresser  

 25 Carola Janssen  

 26 Sjoerd van den Heuvel  

 27 Yvonne Buijs  

 27 Ineke Lasoe  

 27 Nico Leijtens  

 27 Wilma Cremers  

 28 Liberace Held  

 29 Marti van Iersel  

 29 Tandra Pijnenburg  

 30 Peter van den Biggelaar 
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mei  

 1 Adri Raaijmakers  

 2 Ine Meeuwes-van Langen  

 2 Piet Pijnenburg  

 5 Marcel van der Lubbe  

 5 Edwin Heddes  

 6 Monique te Boekhorst  

 7 Sven Teunissen  

 7 Wessel van oirschot  

 7 Azra yildirim  

 8 Cecile Yilesen  

 8 Jeroen Duif  

 8 Loes van der Heijden  

 8 Linda Veldhuizen  

 9 Jacqueline van der Meulen  

 9 Rob Kuppens  

 11 Ger Harthein  

 11 Harry van de Sande  

 11 Joost van Roozendaal  

 11 Corrie van de Zwaluw  

 12 Paul Berhuis  

 12 Riny Verdonk  

 12 Corina Voss  

 13 Gieljan van Iersel  

 14 Arjen Schoonus  

 14 Moniek van den Elsen  

 14 David van Dun  

 14 Simone Weijers  

 15  Jos van de Wijdeven  

 15 Pim Scheiberlich  

 15 Henk Plasman  

 16 Thijs van Griensven  

 17 Bert van Drunen  

 18 Judith van der Honing  

 19 Floor van Veen  

 20 Tess Aerts  

 22 Tygo Tebbens  

 22 Henk Schepens  

 22 Wim van Kollenburg  

 24 Frans Dijkman  

 24 Bart van der Pasch  

 24 Roxanne Schuitemaker  

 25 Monique van Driel  

 26 Bram Flierman  

 26 Edwin Hoogeveen  

 26 Paul Diekhorst  

 26 Ilse van de Wiel  

 26 Jozef van Stiphout  

 27 Paul Peters  

 27 Luuk Arends  

 27 Hein van de Sande  

 28 Loek Appeldoorn  

 28 Jan Leijtens  

 29 Judith Witteveen  

 30 Annefleur Orban  

 30 Marie-Louise van Gestel  

 30 Hannie van Baardwijk  

 31 Evert Groen  

 31 Maaike van Vliet  

 31 Evert van Schenkhof  

juni  

 1 Stefan Tops  

 2 Sanne Brand  

 2 Tini Bos  

 2 Ineke van Genugten  

 3 Ruud Cremers  

 3 Sylvia Kramer  

 3 Els van Beers  

 4 Niels Grovers  

 4 Daniel de Goederen  

 4 Erik Rickelman  

 4 Irene van Asten  

 5 Eline Roest  

 5 Stijn Pero  

 5 Fleur Pero  

 6 Yannes vioLides  

 6 Sterre Robben  

 7 Jacqueline van de Sande  

 7 Jade van Tilburg  

 9 Mike Kuijk  

 9 Jeroen Appeldoorn  

 10 Edith van Zandvoort  

 10 Sanne Kastelijn  

 10 Kuno Huisman  

 10 Caroline Strikwerda  

 11  Mieke Hensen  

 11 Corine Cremers  

 13 Janneke Maanders  

 13 Stefan van de Sande  

 16 Maria prands  

 17 Elly Mols  

 17 Patrick Bindels  

 19 Marijn Hendriksen  

 19 Lonneke Smets  

 20 Tom Nouwens  

 20 Ria van Dooren  

 21 Leo van der Staak  

 21 Leny Peters-Bol  

 22 Julia Steenmetz  

 22 Iris Bouwens  

 22 Ineke Tromp  

 24 Mia Robben-Bots  

 24 Jessie van Os  

 24 Henk van Hak  

 24 Riekie Raaijmakers  

 25 Daphne Vogels  

 26 Damian Bressers  

 26 Ann Geurts-Timmermans  

 27 Meike van Rulo  

 27 Thomas Witteveen  

 29 Anita Geeven  

 29 Rohan de Bresser  

 

 

 

http://www.text4kids.nl/

