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Van de redactie 
 
Voor sommigen is het afgelopen jaar 
fantastisch geweest. Anderen hadden het jaar 
liever overgeslagen. Een ding is zeker: 2016 
is bijna voorbij. Met de Olympische Spelen, 
het behalen van diverse PR’s, de mooie 
wandeltochten en niet te vergeten het 
opknappen van ons clubhuis, sluit onze 
redactie, met een tevreden zucht en een 
welverdiend glas champagne, het jaar af. 
 
Wij danken iedereen van harte voor het 
insturen van de vele artikels, foto’s en mooie 
verhalen. Daarnaast nemen wij onze pet af 
voor alle vrijwilligers die in het afgelopen jaar, 
op wat voor manier dan ook, iets betekend 
hebben voor GM. 
 
René Uijthoven 
Paul van Bree 
Ariënne van de Pol 

EINDHOVEN 

http://shop.runnersworld.nl/stores/eindhoven/
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Ook nu valt er op deze plaats van alles te melden. De vorige keer de 
door mij aangekondigde onderhoudsbeurt van de toplaag van onze 
baan, is uitgesteld tot de zomer van 2017. Dit, omdat de door de 
gemeente geselecteerde aannemer niet tijdig over de juiste 
materialen kon beschikken. Het overleg met de gemeente verloopt 
heel constructief en we onderzoeken momenteel de mogelijkheden 
om een bootcamp terrein aan onze accommodatie toe te voegen. 
In de maanden september en oktober is het druk geweest op onze 
baan met Kampioenschappen Athletic Champs, onze eigen outdoor 
Clubkampioenschappen en de Brabantse Kampioenschappen; C-
junioren en Zuid Nederlandse Kampioenschappen B-Junioren. 

Dankzij het goede weer maar vooral door de inzet van velen van jullie is dit alles zeer succesvol 
verlopen. De afgelopen maanden heb ik persoonlijk ook andere vormen van vrijwilligerswerk in 
onze vereniging meegemaakt. Bij de Eindhoven Marathon zorgde GM op voortreffelijke wijze voor 
een drinkwaterpost. Tijdens de Holapress, de halve marathon in Valkenswaard, werd Ans door 
twee GM-hazen naar een heel mooi PR begeleid en ondersteund. Zelf heb ik door een blessure de 
goede zorgen van onze EHBO-ers mogen ervaren. Als klap op de vuurpijl werd Nicolai door het 
ED uitgezocht om deel te nemen aan de verkiezing van de beste Clubheld. Nicolai werd de 
clubheld van de gemeente Best. Het belang van vrijwilligers is door mij ook aangehaald op onze 
jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst van 22 oktober. 
 
We hebben inmiddels twee crossen van de Broos van Erp competitie er op zitten. Met goed weer 
en een perfecte organisatie, kon weer lekker worden gecrost in de bossen. De combinatie van 
twee zaterdagen met twee zondagen zorgt voor een goede mix van de atleten binnen onze 
vereniging. Binnen het sportmedisch team is afgelopen maand een contract afgesloten met onze 
nieuwe fysiotherapeut Frank van der Valk.  
De leden enquête is door 179 leden ingevuld. We zijn erg blij dat zovelen de moeite hebben 
genomen hieraan deel te nemen. Tijdens de algemene ledenvergadering van 3 februari 2017 
zullen we de resultaten laten zien en ook een actieplan bespreken. We hopen dat jullie in grote 
getalen naar deze vergadering komen zodat we gezamenlijk het afgelopen jaar kunnen 
bespreken. Ook, het komend jaar en welke personen een beker krijgen uitgereikt voor bijzondere 
inzet of prestaties zal aan bod komen. Ook kunnen jullie dan kennis maken met de nieuwe 
bestuursleden. 
 
Wat staat er komend jaar op het programma? In 2017 bestaat GM 60 jaar. Dit jubileum willen we 
natuurlijk niet zo maar voor bij laten gaan. Onder voorzitterschap van Tom Lassing is begonnen 
met de organisatie van dit feest, dat gaat plaatsvinden op zaterdag 15 april 2017. Het doet me 
ontzettend goed dat ook een aantal jongere leden deel uitmaakt van dit comité.  
De sponsorcommissie onder leiding van Peer Cras is weer volop bezig met het werven van 
sponsorgelden. Zo is een nieuw sponsorcontract met Runnersworld afgesloten. Ook Yoga en 
Acupunctuur is toegevoegd aan het pallet van sponsoren in de sportmedische hoek. In dit clubblad 
staan onze sponsoren vermeld. Steun hun want zij steunen ook ons. Er is natuurlijk altijd ruimte 
voor nieuwe sponsoren. Dus Peer houdt zich voor elke suggestie aanbevolen.  
Het traditionele oliebollen eten vindt dit jaar plaats op zaterdag 31 december. We hopen jullie dan 
allen in ons clubhuis te zien en onder het genot van een hapje en drankje het jaar 2016 uit te 
luiden. Vanuit deze plaats wens ik jullie namens het bestuur van GM fijne feestdagen en een goed 
en gezond begin van 2017. 
 
Paul Hoen  

 d
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Joke van Kasteren 
 

Hoe ben je bij de club gekomen? 
Ik ben via de kinderen bij GM gekomen. Mijn dochter was het eerst lid, mijn 
zoon is nadat hij gestopt was met voetballen ook lid geworden. Daarna 
volgde al snel meehelpen met lat opleggen en harken, wat uiteindelijk 
uitmondde in een jurydiploma. Enkele jaren daarna ben ik een 
beginnerscursus hardlopen gaan volgen en werd toen recreantenloopster. 
 
Hoe lang ben je al trainster? 
Nadat ik enkele jaren bij een damesgroepje heb meegelopen ben ik een 
cursus assistent-trainer gaan volgen. Nadat de toenmalige trainster 
vanwege een blessure gedwongen was te stoppen, heb ik in 2002 de 

training op me genomen. Dus nu 14 jaar. Dit heb ik al die jaren met veel plezier gedaan. 
 
Doe je naast trainer zijn nog meer bij de club? 
Ik doe nog wel een paar dingen meer voor de club, o.a. jurylid zijn, met enkele mensen op 
dinsdagmorgen het clubhuis poetsen, was van het clubhuis doen, meehelpen bij crosswedstrijden, 
een bardienst draaien op dinsdag en de clubhuisbeheerder assisteren bij zijn werk. 
 
Hoe kijk je aan tegen de veranderingen binnen G.M. vroeger en nu? 
Vroeger had iedereen meer tijd en werd er na de trainingen nog heel lang doorgepraat, soms op 
zaterdag wel tot 13.00 uur. Tegenwoordig heeft iedereen het heel erg druk en niet meer zoveel tijd 
over. 
 
Heb je nog ander hobby's? 
Wandelen en in de zomer recreatief fietsen, vissen en Wordfeuten. 
 
Hoe ziet je toekomst er bij G.M. uit na je trainerschap? 
Ik zal me niet vervelen zie een van de bovenstaande vragen. 
 
Heb je nog een nieuwjaarswens die je de club mee wilt geven? 
Ik wens iedereen bij de club een sportief, gezond en gezellig 2017 
 
Peter Cras 
  

http://www.samenspel.nl
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Pieter van der Sanden schrijft …. 
 
Het is al weer even geleden dat ik het clubblad van wat teksten voorzag, meestal een serieus 
verslag van een voor- of najaarswandeling. Nu wat anders: wat vertellen over mezelf en/of over 
mijn thuisfront en/of over mijn werk en/of hobby’s. Wat wel te vertellen en wat niet en waar mee te 
beginnen???? 
 
Voor diegenen die me niet kennen eerst maar even een 
fotootje en wel zonder mijn traditionele wandelpet. Ik zit links 
op de foto en wordt vergezeld door een van de vele 
goedlachse GM-bardames; zij is de helft van het GM-duo 
Peppi en Kokki. Wat is er verder nog voor privés te vertellen: 
Lengte bijna 5,5 feet, jawel ik ben al aan ’t krimpen. 
Gewicht, eigenlijk massa: 70 kg +/- 3 kg. 
BMI, daar hebben we het niet over en ook gezond mager. 
De leeftijd van Abraham plus 10%. 
Postuur: kort en slank. 
Kapsel: kort gedekt en haar met karakter, namelijk het valt 
liever uit dan dat het grijs wordt. 
 
Even een zijsprongetje naar mijn GM-carrière tot zover. Als nieuwbakken inwoner van Best ben ik 
in 1998 lid geworden bij een van de startersgroepen, toen nog onder de bezielende leiding van 
Ben Saris. Tot die tijd hield ik me bezig met voetballen en de verkenners van Sint Maarten 
(Valkenswaard). Met een goede basisconditie, ook voor een groot gedeelte te danken aan mijn 
huzarentijd bij 13 BVP (Brigade Verkennings Peloton, lichting 88-4), stroomde ik door naar de 
zaterdaggroep van Wil v.d. Ven en de woensdaggroep van Joke Voortman. ’s Woensdag tempo 
maken op de weg en ’s zaterdags regelmatig het bos in en de heide op. Wil kende mooie paadjes 
die je letterlijk wel klein kregen; vooral als je op de tankbaan voor haas mocht spelen en cracks als 
Ben de Jong en Jan Leijtens voor moest zien te blijven. Ik waande me weer terug in mijn lagere 
schooltijd: tikkertje spelen op het plein. De les van Ben Saris over “kijk uit waar je loopt” of was het 
“kijk voor je” heb ik denk ik gemist, namelijk in 2003 verstuikte ik mijn enkel op een boomwortel. 
Uiteindelijk resultaat: het einde van mijn hardloop-aspiraties. 
 
Wat doe ik in het dagelijkse leven? In ieder geval al bijna 25 jaar gelukkig getrouwd zijn met 
Marion; kinderen zijn ons helaas niet in de schoot geworpen. Als huisdier hebben we een poes 
Sammy. Hobby’s: dat wordt wel heel lastig. Eigenlijk geen of misschien toch het passief 
verzamelen van Nederlandse postzegels. De rest van mijn tijd gaat op aan van alles en nog wat: 
werk/privé/GM. Ik werk in Utrecht en houd me daar dag-in-dag-uit bezig met sommen maken, erg 
leuk en wat preciezer: ik maak berekeningen van kunstwerken. Niet een Nachtwacht of zo maar 
een viaduct, geluidsscherm, onderdoorgang, etc. en meestal uitgevoerd in beton.  
 
Zoals gezegd: in 2003 in de lappenmand. Noodgedwongen of gewoon de verkeerde prioriteiten: 
het lukte niet meer om blessurevrij te gaan hardlopen. Oorzaak: verschoven ruggenwervel. 
Gevolg: eind 2005 aangehaakt bij de wandelgroepen van Wil v.d. Ven; als ex-hardlooptrainer had 
hij (ook noodgedwongen) het initiatief genomen om bij GM met de wandelsport te starten. In het 
begin was het even zoeken: sportief wandelen en/of gewoon wandelen en/of wandelen voor 
speciale doelgroepen. Uiteindelijk is het bij gewoon wandelen gebleven: 2 uur op de woensdag en 
2 uur op de zaterdag. Al vrij snel vroeg Wil of ik zijn rechterhand wilde worden, gewoon praktisch 
met vakanties, ziekte maar ook veilig: een koploper voor de route en een hekkensluiter ter 
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voorkoming van kop-staartbotsingen. Een dubbele “leiding” is zeker geen overbodige luxe op de 
diverse ruilverkavelingswegen. Zo gingen beide wandelgroepen van start: een welkome uitbreiding 
van het sportaanbod bij GM. Hardlopers die uiteindelijk aan kunnen haken bij de wandelaars; voor 
hen niet op voorhand een kat-in-het-bakkie, ten slotte toch 2 uur aan één stuk en ook weer andere 
spieren die aangesproken worden. Ook zonder hardloopverleden of na een blessure kun je bij ons 
terecht. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de huidige vier wandelgroepen (za 1 uur, za 1 ¾ uur, wo 1 
uur, wo 2 uur); in den beginne werden deze begeleid door Wil en mijzelf. In de gemiddeld wat 
oudere wandelgroepen sloeg zo-nu-en-dan het noodlot toe: in 2009 stierf onze initiatiefnemer, 
later volgde nog enkele wandelleden (Lidy, Jos). Tijdelijk moesten we toen terug naar twee 
wandelgroepen. Gelukkig hebben we vrij kort daarna, met dank aan Nel en Francien, de vier 
groepen weer in ere kunnen herstellen. Al met al zijn onze wandelgroepen met ruim 50 leden een 
vaste factor binnen GM geworden. Naar verwachting zal dit ledenaantal de komende jaren stijgen: 
niet alleen de vergrijzing doet zijn intrede maar ook nieuwkomers willen van ons horen waar 
Abraham de mosterd haalt. 
 
De pen voor de volgende editie gaat naar Norbert de Zeeuw, een fanatieke hardloper en 
organisator van GM-evenementen. 
 
 

http://www.bavaria.nl/
http://www.samenspel.nl
http://www.onzeclubwinkel.nl/
http://kemkens.nl
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Op de website van de regio de Kempen,  
www.atletiekregio14.nl , waar bijvoorbeeld ook alle info over 
de Kempische Cross Competitie te vinden is, troffen we 
onderstaand artikel aan, geschreven door An Rindt, 
jarenlang behorend tot de Nederlandse subtop op 
loopgebied en momenteel succesvol trainster van de 
lange afstand lopers van Eindhoven Atletiek. We wilden 

het, vooral hen die de crosswedstrijden van GM en de Kempen nog niet ontdekt hebben, de 
leden van GM niet onthouden. 

“Geen betere training dan een wedstrijd.”  
“Geen betere training dan een cross.” 
 
De eerste zin is een uitspraak van één van mijn vroegere trainers, de tweede zou van mijzelf 
kunnen zijn. Geen betere training dan een cross. 
 
Waarom?  
Omdat een cross alles in zich heeft wat je op een training leert. Een wedstrijd heeft dat natuurlijk 
ook, je traint om goed te kunnen presteren op een wedstrijd. Je zou dus verwachten dat alles wat 
je leert op een training je van pas komt tijdens die wedstrijd. Dat is ook zo, alleen een wedstrijd 
houdt voor de meeste lopers pas op na 21,1 km. En dat is iets wat je niet iedere week moet doen, 
een halve marathon lopen, de belasting op je spieren en gewrichten is bij zo’n 21 km, zeker als die 
volledig op asfalt gelopen wordt, dusdanig dat je daar een week later nog niet van hersteld bent 
  

http://www.atletiekregio14.nl/


8 

baan 

di-Gmer december 2016 clubblad@avgm.nl 

Het tegenstrijdige bij veel lopers is dat zij wel sneller willen worden 
op die halve marathon maar als zij aan de inschrijftafel staan en de 
keus hebben tussen een 10 km of een halve marathon het gros van 
de lopers bijna automatisch een kruisje achter de halve marathon 
zet. 
 
Waarom? 
 
Wat is er zo magisch aan die afstand? Gaat het om de kilometers, om de prestatie die halve 
marathon toch maar weer eens bedwongen te hebben? Of gaat het om de tijd die je bezig bent 
geweest? Als de tijd centraal staat en je wilt die tijd steeds verbeteren, is daar geen geschikter 
middel voor dan regelmatig een cross lopen. Een cross heeft alles in zich wat je nodig hebt bij het 
lopen van een halve marathon. 
  
Je traint je uithoudingsvermogen, je aanpassingsvermogen, stabiliteit, coördinatie, souplesse, 
lenigheid, reactievermogen en niet in het minst, je kracht. Je wordt er echt beresterk van. 
Bovendien is het gewoon hartstikke leuk om te doen. Juist het onverwachte van een parkoers, 
geeft een cross ook een spelelement.  
 
Je begint eraan maar weet niet wat je onderweg tegenkomt. Dat kunnen heuvels zijn, stukken los 
zand, greppeltjes, boomstronken, modderige of juist wat bevroren stukken. Het is een spel met het 
parkoers én met je tegenstanders. Juist omdat de één meer kracht heeft, de ander meer op 
souplesse loopt en erg behendig is in het lopen van bochten en weer een ander zich echt naar 
beneden durft te laten “rollen’ bij een heuveltje of over een greppel kan springen in plaats van erin, 
is de wedstrijd vaak veel minder voorspelbaar dan bij een wedstrijd over het asfalt. Juist dat 
spelelement maakt het lopen van een cross zo leuk, Kom ik bij een andere uitspraak: “bij een 
cross gaat het om het spel niet om de kilometers!“ 
 
Waarom het, als het niet om de kilometers gaat dan toch een ideale voorbereiding is voor de halve 
marathon? Omdat je al je spieren aan het werk zet, niet alleen je “asfaltspieren”. Als al die spieren 
gewend zijn te werken, kun je ze ook inzetten als je die halve marathon loopt. Juist op de laatste 
kilometers van die halve marathon zie je lopers vaak gaan werken, zwoegend leggen ze de laatste 
kilometers af. Als je dan de kracht en de souplesse in je lopen kunt houden, win je minuten!  Die 
kracht en souplesse doe je  spelenderwijs op in de cross.  
 
Een goed voornemen? Kom op zondagmorgen lekker buitenspelen! 

http://www.welvos.nl
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Decemberfeesten bij de baanatletiek 
 
December; de feestmaand bij uitstek en is voor de Baanatletiek ook de maand waarin de 
baanatleten hun Bingo en Feestavond hebben met daarbij het officiële gedeelte met de 
prijsuitreikingen van diverse GM-prijzen. 
 
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 competitiewedstrijden 
en liefst ook nog bij de clubkampioenschapen en crosswedstrijden van de Broos van Erp Cross 
Competitie. Daarnaast is ook de manier waarop zo’n bekerwinnaar omgaat met z’n ploeggenoten 
en trainers belangrijk. Ook juryleden die een bedankje krijgen na afloop van een onderdeel zijn 
door zo’n bedankje erg ingenomen. Aan al deze voorwaarden voldoet Floor van Veen en daarom 
is Floor de terechte winnares geworden van de Jac. van Eijndhoven-Beker. 
Daarnaast is Floor 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. En, last but not least is Floor trainster bij de bambies en die zijn ook heel blij met 
haar. 
 
Jo Schout-Beker 
Maureen de Bresser is de winnares van de Jo Schout-Beker.  
Voor deze beker gelden bijna dezelfde regels als voor de Jac. van Eijndhoven-Beker maar 
hiervoor moet de atleet zich ook al wat jaren inzetten voor GM als vrijwilliger. Maureen volgt op dat 
gebied haar broer en zus op en intussen prijkt dus drie keer de naam “de Bresser” op de Jo 
Schoutbeker. Al enkele jaren assisteert ze met succes bij de pupillen. Uitdagingen gaat Maureen 
zeker niet uit de weg en we zien haar dan ook deelnemen aan de meest extreme competities. 
Daarbij toont zij haar doorzettingsvermogen, maar tegelijkertijd ook haar vrolijke karakter. Een 
clubicoon van de bovenste plank waarvan we nog heel lang hopen te mogen genieten. 
 
PR competities 
Iedereen weet natuurlijk wat een PR is. 
Om de PR-beker te winnen is het dus de bedoeling zoveel als mogelijk je persoonlijke record te 
verbeteren. Niet het record van iemand anders of het wereldrecord, nee je eigen PR. Dat doe je op 
wedstrijden dus eerste vereiste is om aan wedstrijden mee te doen. Maar als je alleen maar op 
wedstrijden gaat en niet traint ga je amper of niet vooruit. Dus zo weinig mogelijk trainingen 
overslaan.  
 
Enkele jaren geleden hebben we de groepen uitgesplitst zodat we nu drie winnaars hebben. Bij de 
senioren en AB junioren is het Maureen Herremans die door haar overstap naar de 
Hinkstapsprong zowel haar snelheid als haar sprongvermogen zag toenemen en op de sprint en 
de horizontale springnummers meer punten scoorde dan haar tegenstanders. Achter haar, met 
slechts 20 punten achterstand vochten Laura Hoogers en Tonnie de Benis om de tweede plaats. 
Een strijd die onbeslist bleef. Dus twee tweede prijswinnaars dit jaar. 
 
Bij de CD junioren was Mats Keulstra de winnaar die nummer twee, Tom van Schijndel, en 
nummer drie, Mike van Bree, met slechts enkele tientallen punten voorbleef. 
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Dan een spannende strijd bij de pupillen. Voor de clubkampioenschappen waren er nog wel tien 
kanshebbers, maar vooral de pupillen die tijdens de zomervakantie regelmatig op de trainingen 
waren zagen kans om tijdens de Brabantse Kampioenschappen en de clubkampioenschappen 
veel PR’s te verbeteren en dus naar de top van het klassement door te stoten. Uiteindelijk won 
Lisa van de Wiel, op de hielen gezeten door Lotte Aerts en Ilse van de Wiel, de zus van Lisa. De 
volledige stand van de PR-competities vind je op de site. Duidelijk maakt de uitslag wel dat de PR-
bekers in alle klassen niet per se gewonnen worden door de allersterkste atleten, maar training en 
wedstrijdbezoek doorslaggevende factoren zijn. 
Proficiat allemaal en op naar de PR competitie van 2017 want jij maakt evenveel kans als al die 
anderen. Trainen en aan wedstrijden meedoen, waarbij competitiewedstrijden en clubkampioen-
schappen dubbele punten opleveren. 
 
Trainer van het jaar. 
Tot trainer van het jaar werd Tom Lassing uitverkoren. Tom heeft de afgelopen jaren kans gezien 
onze ReP-atleten een programma aan te bieden die helemaal past in de sportbeleving van deze 
groep en heeft daar intussen zelf ook zichtbaar plezier in. Proficiat ook voor Tom. 
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Hoegaardenloop 
 
Prachtig weer, fijn gezelschap, bus, bier, en holle wegen. 
Dat waren de ingrediënten voor het uitstapje naar Hoegaarden van een grote groep wandelaars en 
lopers van AVGM op zaterdag 17 september 2016. 
Om 12:00u vertrok het gezelschap met de bus naar België, goed voorzien van catering voor 
onderweg. Er werd al meteen druk gespeculeerd over de eindtijden van de beste GM’ers op de 5, 
9 en 14 km. Mooie prijzen lagen daarvoor te wachten. Het neigde zelfs naar speculeren met 
voorkennis. Ik zal daarom toch maar eens aan Ad vragen om de prognoseloop op de agenda te 
zetten. 

Na een kort oponthoud vanwege de imposante 
Valkenswaardse Truckrun, arriveerde de bus 
bij sporthal De Stuysvogel in Hoegaarden. Een 
dik pak startnummers lag daar al te wachten 
voor de hardlopers. In de stralende zon werd 
een warming up afgewerkt onder leiding van 
Ad, waarna het tijd was voor een groepsfoto. 
Over aandacht had gastloper Henk van 
Gerven niet klagen 
Daarna was het voor mij tijd voor een primeur. 
Voor de 1e keer stond ik namelijk aan de start 
in het blauw van AVGM. De ervaren lopers, 

waaronder Wichard en Nicolai, hadden zich goed vooraan opgesteld in het startveld. Normaal 
gesproken let ik daar niet zo op, omdat ik over het algemeen lange afstanden loop, maar op 
kortere afstanden is dat nog een mooi verbeterpunt voor mij. Ik moest dus meteen in de 
achtervolging. Wichard achterhaalde ik pas weer bij de laatste drankenpost, na de finishlijn. 
Normaal gesproken is een 14km punt niet zo interessant voor mij, ik passeer het meestal na 
ongeveer 70 min zonder er veel aandacht aan te schenken. Dat was hier wel anders. Ik had vooraf 
ingeschat dat 60 min een mooi streven was. Na de eerste klimmetjes en grindpaden leek me dat 
eigenlijk niet haalbaar maar het uiteindelijke resultaat (0:58:45) stemde tot tevredenheid. Het was 
nog goed voor de 19e plek in de uitslag. 
(http://www.hollewegenjogging.be/nl/uitslagen/2016). 
 

Achteraf zag ik 122 hoogtemeters op de Garmin. Een 
pittig parcours dus! Na de wedstrijd druppelden de 
hardlopers één voor één binnen in de sporthal om 
zich tegoed te doen aan het bekende plaatselijke 
brouwsel. Tijd om het resultaat van de tombola af te 
wachten was er helaas niet, om 17:30u werden we 
verwacht in brasserie de Kouterhof. De wandelaars 
waren daar al gearriveerd. De tafels stonden er 

keurig gedekt bij. Men had zelfs speciaal bronwater voor ons geïmporteerd uit een naburige 
provincie, maar daar kwamen we later pas achter bij het afrekenen. 
  

http://www.hollewegenjogging.be/nl/uitslagen/2016
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Populairste drankjes (bron: rekening) 
 

 
Na de maaltijd gingen we weer snel op weg richting Best vanwege iets waar wij als voetgangers 
weinig mee te maken hebben, de rijtijdenwet of iets dergelijks. Onder genot van hapjes en 
drankjes werd de dag feestelijk afgesloten op het terras van D’n Opstap. Een bijzonder geslaagd 
uitstapje uit de categorie “smaakt naar meer”, met dank aan de organisatoren! 
 
Ronny Voets 
  

http://www.refen.nl/
http://vdsarbeidsdeskundigen.nl/
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Wist u dat… 
Een aantal trainers zijn weer naar de looptrainersdag geweest, helemaal bijgeschoold en met vol 
goede ideeën teruggekomen. De reanimatiecursus werd ook door een aantal trainers bezocht en 
de organisatie hiervan was ook dit jaar weer in handen van Kathinka van Dijk. 
De Broos van Erp competitie is weer gestart, met de Putjesbergencross werd de spits afgebeten. 
Onze eigen competitie houdt rekening met de Kempische cross competitie, dus als je wilt zijn er 
meerdere crosses in de buurt. Door het crossen wordt je sterker en behendiger en je kan 
tactischer gaan lopen. Een prima manier om de winter door te komen en om in shape te blijven. 
Een aantal GM-ers toog dit jaar naar Hoegaarden om daar al lopend of wandelend hun afstand af 
te leggen. De busreis is een gezellig GM evenement waarbij je samen een dagje of dagdeel weg 
bent. Waar de bus volgend jaar naar toe rijdt is nog een verrassing, dit houden Norbert en Harm 
voor de lopers nog even geheim. Hou de berichten in de gaten en zorg dat je er de volgende keer 
bij bent. 

Joke van Kasteren werd door de andere trainers in de bloemetjes 
gezet. Joke heeft jarenlang een eigen groep getraind en met pijn in 
haar hart en in haar knie heeft ze besloten te stoppen zodat ze 
wandelend nog langer pijnvrij haar moves kan maken. Joke 
bedankt  
 
 
 
 
 
 
 
 
De bootcampgroep is weer voor een zaterdag speciale training 
naar de Bedafse Bergen gegaan. Voorafgaand aan de training 
kregen we van Ferry wat krachtvoer van de Mars zodat we 
voldoende energie hadden. In een ruim 2 uur durend programma 
zijn er diverse buikspier-, been- en sprintoefeningen gedaan en is 
er weer een hoop afgelachen. De training werd afgesloten met een 
heerlijke pannenkoek in het restaurant. Moe maar voldaan werd er 
weer huiswaarts gereden naar Best.  
 

 
Op 26 november is het nieuwe Sponsorcontract met NXT Fysio 
getekend. NXT Fysio is de nieuwe naam van Stroomenbergh en 
van der Valk. De praktijk zit achter slagerij Beerens en langs 
Prinsenhof. Dit nieuwe contract waarborgt de gang van onze leden 
naar de fysiotherapeut zoals we die gewend waren; De 
geblesseerde loper kan binnen twee werkdagen terecht voor een 
gratis blessurebeoordeling en er wordt samengewerkt en overleg 
gepleegd met Podotherapie Brons en indien nodig met onze 
masseurs. Frank van der Valk van NXT Fysio zal ook bij de 
loopanalyse aanwezig zijn waar hij als sportfysiotherapeut vooral 

de bovenkant van het lichaam zal bestuderen en Jennifer van Podotherapie Brons als 
sportpodologe voornamelijk de onderkant van het lichaam. Op de foto tekenen Frank van der Valk 
en Paul Hoen onze nieuwe samenwerkingsovereenkomst. 
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PR’s die ik door kreeg; Robin Spijkerboer 10km in Uden 34.40 en Brabants kampioen!  
Halve marathon Eindhoven: Robin Spijkerboer 1.18.11, Tien Chu 1.36.18, Roxanne Schuitemaker 
1.48.28, Monique Terhoeve 2.11.59. Valkenloop halve marathon: Ans Bressers, 1.48,10.  
 
De trainers hebben meegewerkt aan de foto’s voor het Smoelenboek. Al je nu op onze site kijkt 
dan kan je op de naam van de trainer klikken en kan je zijn of haar foto zien met een stukje tekst 
erbij wat de trainer over zich heeft geschreven.  
 
 

Starters- en doorstartersteam 
 
Opnieuw heeft het startersteam en daarna het doorstartteam dit jaar weer een aantal lopers op 
weg geholpen om hun 10 km te kunnen lopen. Het ging niet altijd zonder slag of stoot. Een aantal 
lopers die dit jaar zijn begonnen zijn, zijn echter alweer ingestroomd bij de reguliere loopgroepen. 
 
Wouter Peijnenburg: 
“Superleuke, gezellige en leerzame cursus met leuke trainers en medelopers. Een aanrader voor 
jong en oud.” 
  
Caroline de Wispelaere: 
“Ik ben erg blij dat ik me voor deze cursus heb opgegeven! Zeker met zulke enthousiaste trainers 
als Kathinka en Frank. We lopen met een groep in de wijk en iedere keer een andere route, dat 
maakt het extra leuk. Naast het lopen, is er ook veel aandacht voor oefeningen om blessures te 
voorkomen. Als deze cursus afgerond is, ga ik zeker verder. Ik heb nu de smaak te pakken.” 
  
 Anne van Hoof:  
“Ik zou iedereen de Start-to-Run-cursus aanraden, het is ons met een onwijs leuke groep en 
afwisselende trainingen nu al gelukt 3 tot 5 km te lopen. Complimenten voor de organisatie.” 
  
Dianne Renders: 
Al ruim 2 jaar deed ik aan bootcamp in Eindhoven. Op zich voldeed dat aan mijn sportbehoefte: 
buiten sporten, individueel, maar toch in een groep. Maar dat ik vanuit Best steeds naar Eindhoven 
ging, meestal met de auto, ging me tegenstaan. En echt een vaste club mensen werd het ook niet, 
trainers wisselden regelmatig. Iemand vertelde me dat er in Best ook bootcamp-lessen gegeven 
werden. Even googelen, en dat leek me ook wel wat. Maar een atletiekvereniging... dan wil ik ook 
kunnen hardlopen... en dat was zeker niet mijn sterkste punt! Toen zag ik ook op de site de 
aankondiging van een Start-to-Run-training. Een mooie basis! 
 
Inmiddels hebben we het 3 km-doel gehaald. Dat ging vlotter dan ik dacht. Echt iedereen kan het 
en ik gelukkig dus ook. Zelfs het alleen trainen thuis heb ik goed volgehouden, omdat ik een soort 
groepsdruk voel: Ik wil me goed voorbereiden voor de volgende groepstraining en had er ook echt 
plezier in om zelf een training te doen. Bij de groepstraining leerden we steeds nieuwe warming 
up-oefeningen, die ik dan probeerde te onthouden voor mijn eigen rondje. En natuurlijk ook de tips 
van mooi rechtop lopen, schouders stil, voorvoetlanding... die uitleg had ik nog nooit gehad! Nadat 
we 3 km gehaald hadden, ben ik nu verder aan het trainen naar de 5 km. En ik ben ook een paar 
keer bij de bootcamp geweest, want daar kwam ik voor! Dus nu wissel ik het hardlopen af met 
bootcamp. Een fijne combinatie van trainingen en op deze manier leer ik snel veel verschillende 
mensen kennen. 
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Dat vind ik dus ook erg leuk aan AVGM, dat het echt een vereniging is met toegewijde trainers en 
leden die elkaar kennen. Dicht bij huis, veel keuze in trainingstijden en ook niet verkeerd: de 
kosten zijn een stuk lager dan in Eindhoven op mijn oude sportlocatie. En daar stonden we 
gewoon in het park, er zat geen kantine bij, of kleedkamer, of allerlei extra spullen bij de bootcamp 
zoals gewichten of zelfs matjes voor de grondoefeningen! En laat ik vooral ook de sportmedische 
ondersteuning niet vergeten, erg professioneel! We worden echt verwend hier. 
Ik ben heel blij dat ik met Start-to-Run begonnen ben. Het is echt de basis die ik nodig had en ik 
vind het fijn om samen met anderen naar een doel te werken, en niet in mijn eentje maar wat te 
proberen met een app. Frank en Kathinka geven op een losse manier training, maar zorgen er wel 
voor dat iedere les weer iets nieuws onder de aandacht komt. Iedereen die begint met hardlopen 
zou dat op deze manier moeten doen. Zo blijkt maar weer dat ook bij sporten geldt dat menselijk 
contact meer voldoening geeft dan naar een digitale stem te luisteren. 
 
 
 

http://www.text4kids.nl/
http://www.vervoortjuridischadvies.nl
http://www.apkvanrijssel.nl
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Een impressie van de wandelclub 2016 
 
Van noord naar zuid en van oost naar west. Overal waar gewandeld kan worden wordt ook 
gewandeld. Vele mooie tochten zijn dit jaar vastgelegd door Tiny Steenbakkers waar wij u graag 
een indruk van willen geven. Meer foto’s ? kijk dan op onze website. 
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Van onze VB-atleten: clubkampioenschappen 2016 

 

Hier volgt het interview van Marc en Nellie. 

 
 

Marc zegt: Nellie je hebt je best gedaan. 
 

Nellie zegt: Ik vind dat iedereen zijn best gedaan heeft. 
 

Marc zegt: Ik ben nu voor het eerst jury van de specials geweest, wat vind je ervan? 

 

Nellie zegt: Dat heb je goed gedaan, ik vind dat je dat wel vaker mag doen. 
 

Marc zegt: Ja, geen wonder, want ik ben nog steeds ziek. 
 

Nellie zegt: Ik vind dat jij eigenlijk ook in het zonnetje gezet mocht worden. 
 

Marc zegt: Nee ik doe voor een goed doel mee. 
 

Nellie zegt: Oké als jij dat zo vindt, dan zal het wel zo zijn. 
 

Marc zegt: De barbecue was lekker. 
 

Nellie zegt: Dat klopt, maar wel een lange rij. 
 

Marc zegt: Dat vind ik ook. 
 

Nellie zegt: Verder is deze middag goed verlopen. 
 

Marc zegt: Ik sluit de interview af met de groetjes van Marc en Nellie aan iedereen. 
 

Nellie zegt: Mensen bedankt  
 

HOUDOE ALLEMAAL  
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Gedicht over mijn eerste rijles in mijn brommobiel. 
 
Heet; Sturen en vooruitkijken. 
 
Hier volgt dan mijn gedicht. 
 
Sturen en vooruitkijken. 
 
Hallo, ik ben Jeffrey. 
Nou Nellie begin maar te starten. 
Dat kan ik niet, want dat heb ik nog nooit gedaan. 
Gij gooit me in het diepe. 
Nee, dat doe ik niet, want ik heb ook nog nooit in deze brommobiel gereden, dus is hij voor mij ook 
nieuw. 
Maar goed, ik reed weg, nadat Jeffrey, mij geholpen had met mijn mobiel aan het starten te 
krijgen. Sturen, sturen, gas geven doorrijden, stop, je moet luisteren als ik stop zeg. 
Ik luister wel, maar ik kan het niet waar maken. Zo ging het even door. Ik wou mijn handdoek al 
gauw in de ring gooien, door teveel meningsverschillen, tegenslagen. Maar na een uurtje liet de 
instructeur mij alleen achter in mijn brommobiel, en zei: rij nou zelf maar rond. 
Ik had een rondje gereden, maar ik moest/mocht meerdere rondjes alleen rijden. Mensen hadden 
jullie dat verwacht? Weten jullie waarom hij dat gedaan had? Nee, hij had dat gedaan om mij 
vertrouwen te geven aan mijzelf en mijn brommobiel. Om mij het gevoel te geven dat ik ook kon 
rijden zonder dat er iemand erbij zat. Ik had hier echt niet op gerekend. Maar ik had wel doorgezet. 
 
Vriendelijke groet van Nellie 

http://www.bestion.nl/
http://www.osteopathiekleuters.nl
http://www.goudsmidbest.nl/
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Jubileum GM 
 
Beste leden, 
 
Op 15 april 2017 vieren we het feit dat precies 60 jaar eerder onze vereniging werd opgericht. 
Een initiatief van enkelen is nu een vereniging met vele honderden leden en een prachtige 
accommodatie. Wie had dat toen kunnen bedenken? Ik mag nog niet te veel verklappen, maar op 
zaterdag 15 april gaan we een middag- en avondprogramma bieden voor al onze leden, oud 
leden, sponsoren maar ook voor de ouders van de huidige jeugdleden. 
 
Hou deze middag en avond dus vrij, want dit wil je niet missen! 
 
Voor de pupillen en D1 jeugd zal het programma tot 20:00 uur duren. Voor alle anderen gaan we 
daarna nog enkele gezellige uurtjes door. Het wordt een prachtig programma waarbij we in de 
middag actief en sportief bezig zijn. Zo komt er om 16:00 uur een ludieke wedstrijd waaraan we 
allemaal meedoen! Daarna gaan we eten, want ook daarvoor zorgen we. Uiteindelijk gaan we tot 
de kleine uurtjes door. 
 
Nog enkele vragen: Ken je oud-leden? Vertel ze dan over het initiatief, na aanmelding zijn ze 
straks ook van harte welkom. Er komt een webpagina waar we ons straks allemaal kunnen 
aanmelden. We gaan het een en ander ook via facebook bekend maken. Stuur de berichtgeving 
over het jubileum ook door aan oud-leden die je kent! Het is leuk om deze oud-leden ook weer een 
keer bij ons te hebben. 
 
Wil je heel graag helpen bij de organisatie van die dag, wees dan niet verlegen en meldt je even 
bij Tom Lassing of Peter Cras. Alle hulp is welkom. Zowel bij de voorbereiding als op de dag zelf. 
Belangrijk is vooral dat we er op de 15e april straks allemaal zijn! Want als ook jij er bent, dan 
wordt het gezellig! 
 
Namens het organiserend comité 
 

http://foudraineoptiek.nl/
http://www.vandemeulengraaf.nl/
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Yoga is een eeuwenoude levensleer ontstaan in India bedoelt om het bewustzijn te vergroten door 
middel van ademhaling, concentratie en houdingen. In deze drukke maatschappij die ons dwingt 
om steeds meer naar buiten gericht te zijn is het prettig en noodzakelijk om af en toe tijd te nemen 
om terug te komen bij jezelf. Even een moment om je aandacht naar binnen te brengen, aandacht 
te geven aan je lichaam en geest. Daarnaast heeft yoga vele fysieke voordelen zoals het creëren 
van een sterker en flexibeler lichaam. Het lichaam opent zich zodat energie beter kan stromen en 
je meer bewegingsvrijheid ervaart. Andere voordelen zijn o.a. meer innerlijke rust, minder stress, 
meer focus op het nu (mindfulness), meer energie, betere spijsvertering, gewichtsverlies en een 
betere ademhaling. 
 
Ook voor hardlopers kan yoga een positieve bijdrage hebben. Hier een aantal van de voordelen: 
 
Kracht. Tijdens het beoefenen van yoga bouw je spierkracht op in 
verschillende spiergroepen. Dit draagt bij aan een sterker lichaam waardoor 
de kans op blessures verkleind wordt. 
Flexibiliteit. Tijdens het hardlopen ben je bezig met het verkorten van de 
spieren. Door middel van yoga wordt je flexibeler, je spieren worden 
verlengd. Dit zorgt voor meer bewegingsvrijheid. Je houdt de spieren en 
gewrichten soepel waardoor er ook weer minder kans is op blessures.  
Verbetering van houding. Tijdens de yoga ligt veel nadruk op houding en 
correcte alignement van houdingen. Door het beoefenen van yoga 
houdingen open je het lichaam. Je creëert letterlijk meer ruimte in het lichaam. Ook een goede en 
open houding heeft invloed op het hardlopen. 
Ademhaling. Een volledige yoga-ademhaling zorgt voor een betere ademhaling tijdens het 
hardlopen. Tijdens de yoga-les ligt veel nadruk op de ademhaling. Hierdoor wordt je je bewuster 
van je eigen ademhaling en hoe je deze correct kunt gebruiken, ook tijdens het hardlopen. 
Concentratievermogen. Tijdens de yoga ben je vooral bezig in het hier en nu. Je bent continu 
gefocust op je lichaam en de ademhaling. Je komt net als bij hardlopen in een flow. 
Luisteren naar je lichaam. Yoga is geen prestatiegerichte bezigheid. Het loslaten van het 
presteren zorgt er ook voor dat je beter luistert naar je eigen lichaam. Je leert je grenzen kennen. 
Ook tijdens het hardlopen kun je hierdoor beter herkennen wat je lichaam nodig heeft en waar je 
eventueel in moet afremmen.  
 
Yoga Soul Best is een kleinschalige yogastudio gespecialiseerd in Ashtanga yoga, Power yoga en 
Yin yoga. De yogavormen die gegeven lopen uiteen van rustig en ontspannen tot dynamisch en 
energiek. De lessen zijn voor iedereen toegankelijk, beginners en gevorderden. Er wordt gewerkt 
met kleine groepen zodat er ruimte is voor individuele aandacht en persoonlijke begeleiding. 
  

http://yogasoulbest.nl
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NXT Fysio vanaf 1 januari onderdeel van het sportmedisch team GM  
 
We stellen ons graag aan u voor. 
 
Bewegen doen we meestal zonder erbij na te denken. Pas wanneer er klachten optreden, merken 
we dat het lichaam soms wel wat extra hulp kan gebruiken. Wij helpen u graag weer op weg en 
gaan dan nét een stapje verder. NXT Fysio: een enthousiast team van fysiotherapeuten in Best, 
Oirschot, Veghel, Volkel en Odiliapeel met uiteenlopende specialismen, staat voor u klaar! 
 
NXT Fysio is een praktijk voor fysiotherapie met diverse disciplines; Sportfysiotherapie, 
Manueeltherapie, Oedeemtherapie en Geriatrie. U kunt bij ons ook terecht voor kinesiotaping, 
echografie en shockwavetherapie (uitermate geschikt voor klachten aan de pezen, spieren en 
gewrichten).  
 
Een stukje geschiedenis 
Bijna 65 jaar geleden is Fysiotherapie Stroomenbergh in Best gestart door de heer J. 
Stroomenbergh. Later heeft hij de praktijk overgedragen aan de dochters Annemieke 
Biesterbosch-Stroomenbergh en Susan Stroomenbergh. Vanaf 2013 heeft Frank van der Valk het 
overgenomen van Annemieke. De laatste jaren is het team en ook het aantal behandellocaties 
flink gegroeid. Vanaf januari 2017 zal Fysiotherapie Stroomenbergh & van der Valk daarom verder 
gaan onder de naam NXT Fysio. Een nieuwe naam die past bij een nieuwe stap.  
 
Frank van der Valk 
Als Sportfysiotherapeut en Manueeltherapeut ben ik verbonden aan het Sportmedisch Team. En ik 
heb er zin in! Door op de juiste momenten de juiste zorg te bieden ben ik ervan overtuigd bij te 
kunnen dragen aan het verbeteren van de sportprestaties! 
Mijn patiënten ervaren me als enthousiast, zeer gedreven en resultaatgericht. Ik heb een 
bijzondere interesse in de ketenproblematiek waardoor je mij vaak verder zult zien kijken dan daar 
waar er een klacht is. Ik vind het ook bijzonder leuk om samen te kijken waar prestaties eventueel 
medisch gehinderd worden. Ook als er niet direct klachten zijn. 
Kwaliteit en hoogwaardige zorg zijn wat mij betreft een vereiste om de patiënt het beste te kunnen 
bieden. En ook daarin ga ik nét een stapje verder. 
 
Op weg naar herstel 
De eerste stap is snel gezet; uw eerste afspraak kan vaak al binnen 24 uur ingepland worden 
zodat u direct van een gericht behandeladvies wordt voorzien. En een verwijzing is niet nodig. 
Iedere dinsdagavond hebben we voor GM-leden een inloopmogelijkheid. Meldt u zich hiervoor wel 
even aan via ons algemeen afsprakennummer met de vermelding dat u komt voor de GM-inloop. 
Iedere laatste dinsdag van de maand zijn we van 19.00 tot 20.00 uur aanwezig op de atletiekbaan 
om samen met Podotherapie Brons loopanalyses uit te voeren. Aanmelden hiervoor kan via 
info@podotherapiebest.nl  
 
Zetten we samen die volgende stap? 
NXT Fysio (voorheen Stroomenbergh & van der Valk) 
Kerkhofpad 3, Best 
Algemeen afsprakennummer 0499–371476 
 
 

  

http://nxtfysio.nl./
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Acupunctuur en sportblessures 
 
Regelmatig zie ik diverse atleten van jullie ‘kluppie’ bij mij in de praktijk. Zodoende ontstond het 
idee om eens in jullie clubblad te schrijven over wat acupunctuur zou kunnen betekenen voor een 
atleet met een loop-, schouder- of rugblessure. Sommige van jullie zijn vaak al bekend met de 
‘leendiscipline’ dry-needling welke steeds meer in de fysiotherapie wordt toegepast, maar staan 
vervolgens vaak versteld van het feit dat de acupunctuurbehandeling een stuk minder pijnlijk is 
dan bij het dry-needlen. Verder ziet men vaak dat het uiteindelijk herstel sneller gaat en met een 
meer blijvend resultaat.  
Mijn eigen weg naar de specialisatie sportacupunctuur is er één waar ik niet onderuit kon. Als 
acupuncturist met zeer sportieve inslag, van een heel leven lang al meerdere dagen in de week 
trainen en sporten, kon ik er in 2014 niet omheen toen de kans zich voordeed om bij Whitfield 
Reaves deze specialisatie te volgen deze aan te grijpen. Whitfield Reaves is dé naam op dit 
gebied. Hij begeleidt al sinds de Olympische Spelen in Los Angeles in 1984 olympische sporters 
en heeft vele ‘club’acupuncturisten van professionele voetbalclubs en wielerploegen opgeleid en 
begeleid om op hoog niveau te kunnen handelen naar sportoptimalisatie, blessurepreventie en 
blessurebehandeling. Sporters vragen veel van hun lichaam en dan kan het gebeuren dat er 
blessures ontstaan. De sporter zoekt vaak allerlei methoden om zo snel mogelijk van de blessure 
af te komen want stilzitten is een crime. Het feit dat dry-needling als ‘leendiscipline’ gebruikt wordt 
in de fysiotherapie en het aanwezig zijn van een acupuncturist in de staf van veel professionele 
teams geeft wel degelijk aan dat het een meerwaarde is bij de begeleiding van (top)sporters. 
Acupunctuur heeft daar dus al duidelijk aangetoond versneld herstel te geven en ook preventief te 
kunnen werken. Deze professionele en topsporters krijgen vaak al een optimale begeleiding. 
Indien zij een blessure oplopen staat een heel cordon aan hulpverleners klaar om deze 
verstorende en improductieve periode zo kort mogelijk te houden. Stilstand wordt dan namelijk 
snel achteruitgang en als je optimaal wil presteren of naar een wedstrijd toeleeft verstoort dit de 
opbouw. Eén van de hulpverleners die deze professionele topteams inschakelen en tot hun 
begeleidingsteam hebben is dus vaak een acupuncturist. 
 
De sportblessure 
 
Een sportblessure is vaak een musculoskeletale aandoening, d.w.z. een aandoening van spieren 
en pezen en/of botten. De blessure ontstaat meestal door of een acuut trauma door bv. een val of 
bv. overbelasting. Het scala aan sportblessures is te groot om hier te bespreken maar we kennen 
twee grote groepen: de acute en de meer chronische. Deze laatste bestaat dan vaak al meer dan 
3 maanden en deze vergt dan ook een iets andere aanpak.  
 
Wat draagt acupunctuur bij aan het herstel van een (sport)blessure 
 
Acupunctuur als ondersteuning bij het herstel van een (sport)blessure zal de pijn verminderen, de 
bewegingsvrijheid vergroten, de hersteltermijn versnellen en de delen van het lichaam welke 
verzwakt zijn versterken. Deze effecten worden bereikt doordat de acupunctuurbehandeling een 
aantal directe effecten heeft op het lichaam. Deze zijn:  

- verminderen van zwelling 
- verminderen eventuele ontsteking 
- verbeteren van de bloedcirculatie en daarmee het verbeteren van de aanvoer van 

nutriënten voor het herstel en de afvoer van afvalstoffen welke zich ophopen rond de 
blessure 

- ontspannen pezen en spieren en het verminderen van  pijn 
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Acute en chronische blessures 
Veel sporters kennen hun lichaam goed en kunnen redelijk goed inschatten of er meer aan de 
hand is dan een ‘gewone’ blessure. Bij twijfel dient natuurlijk eerst gekeken te worden of er meer 
aan de hand is dan door middel van bijvoorbeeld een röntgenfoto. Verder dienen we natuurlijk de 
eerste zorg te hanteren welke bekend staat als RICE – rust, ijs, compressie en elevatie. Direct 
hierna kan een acupuncturist al aan de gang om het herstel en de pijn te verminderen. Bij acute 
wat lichtere blessures zien wij dan ook al vaak dat na 3 tot 4 behandelingen het probleem opgelost 
is. Bij een wat zwaardere zal in elk geval al resultaat bereikt zijn maar moet e.e.a. in overleg 
besproken worden wat het beste behandeltraject is, eventueel met een lichte belasting. De 
chronische blessures vergen een andere aanpak en hiervoor kunt u het best in overleg treden met 
een acupuncturist over wat u kunt en mag verwachten. Er valt natuurlijk heel veel meer over dit 
onderwerp te vertellen, maar heeft u last van een blessure en zoekt u een mogelijk versneld 
herstel, neem dan eens contact op met een acupuncturist en bespreek de mogelijkheden met 
betrekking tot uw sportblessure. 
 
P.F.H.M. van Elderen Acupunctuurpraktijk Xinglin 
 

http://xinglin.nl
http://kemkenssolar.nl/
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Baan 
 
Na twee jaar trainerscoördinatorschap willen we even terug kijken wat we zoal teweeg hebben 
gebracht en vooruitblikken wat we nog moeten/willen doen. Terugkijkend hebben we met enig 
succes de bambies geïntroduceerd en zijn we met de allerjongste pupillen weer naar binnen 
gegaan in de wintermaanden. Hebben we de bootcamp geïntroduceerd en deze, nog steeds 
groeiende groep, inmiddels ondergebracht onder de verantwoordelijkheid van de recreatieve 
loopgroepen. We hebben de ReP groep opgestart voor die atleten die atletiek wel leuk vinden 
maar (nog) niet warm lopen voor wedstrijden. De D junioren, die voorheen op maandag en 
woensdag trainden, zijn naar de dinsdag en donderdag gebracht met de achterliggende gedachten 
dat dit voor de toekomst beter aansluit op de specialisatietrainingen waarmee al in een vroegtijdig 
stadium kennis en gebruik van gemaakt kan worden. 
 
Beleid was het al en we hebben het nog maar eens benadrukt. GM is een breedteclub met een 
facilitaire verplichting naar de toppers, waarbij competitie en Brabantse Kampioenschappen de 
voornaamste uitdagingen vormen. We hebben op maandag een polsstoktraining opgezet omdat 
polsstokspringen in de competitie zit en we daar op dinsdag en donderdag niet aan toekomen. We 
hebben co-coördinatoren en CD junioren aangesteld voor de pupillen. Helaas hebben we die voor 
de senioren AB junioren nog niet (langdurig) kunnen verbinden, dus doen we dit vooralsnog zelf. 
We hebben in Ton van de Sande, eveneens met ruime atletiekervaring, een opvolger weten te 
vinden voor Karin Waterkamp in het bestuur. Jammer genoeg is Karin door omstandigheden even 
niet beschikbaar. 
 
Vooruitkijken 
 
Ons trainerskorps is voor de senioren en AB junioren toereikend en met hun bereidheid om onze 
CD junioren in een vroeg stadium goed op te vangen durven wij te stellen dat ook deze groep, met 
nog enige assistentie, goed voorzien is. Wij denken dat veel clubs jaloers zijn op ons 
trainersbestand en wij hopen dat we ze de komende jaren voor de volle honderd procent kunnen 
blijven benutten. Die optimale bezetting geldt nog niet helemaal bij de pupillen. Kijken we vooruit 
dan is het de bedoeling dat we komend jaar, in het jaar dat we 60 jaar bestaan, een flinke groei bij 
de pupillen  bewerkstelligen. Minimaal honderd pupillen is de doelstelling. Voor die tijd zullen we in 
ieder geval minimaal vijf assistent-trainers en wedstrijdbegeleiders op moeten leiden zodat we per 
1 april er vol tegenaan kunnen om te werven en wat zeker zo belangrijk is, te behouden. Ik zie de 
telefoontjes of apps op 06 48824766 natuurlijk met belangstelling tegemoet. Daarnaast gaan we in 
een vroegtijdig stadium aan de competities beginnen. Trainers en atleten duidelijk maken dat dit 
onze eerste prioriteit is en om al maar vast af te trappen een overzicht van de competitiedagen. 
 
  

http://korenbest.nl/
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Onderstaand de competitiedagen. 
 
Senioren Junioren A/B 

 
Junioren CD 
 

Pupillen 
 

30 april 
28 mei 
18 juni 
 

7 mei 
25 juni 
 

6 mei  
27 mei  
10 juni 

22 april 
13 mei 
10 juni  
24 juni 
 

Wijziging eisenkaarten 
 
Jarenlang hebben we middels eisenkaarten geprobeerd pupillen en CD junioren te stimuleren en 
hun prestaties aan te scherpen. Met kruisjes en gekleurde lintjes werd dit aan het eind van het jaar 
beloond. Een hels karwei dit bij te houden met de grote kans dat het alsnog gecorrigeerd moest 
worden. Heden worden alle persoonlijke records voor alle atleten bijgehouden en verwerkt tijdens 
wedstrijden Op dit moment zelfs al 90% van de wedstrijden. Hierdoor heeft iedereen het hele jaar 
door de mogelijkheid zijn of haar PR’s te volgen en daaruit de stimulans te vinden om ze te 
verbeteren. Daarnaast hebben we natuurlijk onze onvolprezen PR competitie die door 
verschillende clubs is overgenomen. De gekleurde lintjes hadden vroeger als doel te laten zien 
welke eisen je al gehaald had. Deze werden namelijk op de mouw van het trainingspak genaaid. 
De laatste 50 jaren hebben we niemand meer gezien met lintjes op de mouw. GM is nog de enige 
club in Nederland die dit systeem hanteert. De trainers van de CD en pupillen hebben de 
meerwaarde van de eisenkaart tegen het licht gehouden en zijn tot de conclusie gekomen dat de 
eerste eis en de beloning in lintjes in de toekomst achterwege gelaten kunnen worden. De eisen 
blijven wel bestaan en zullen gepubliceerd blijven op de site. De kruisjes, in goud, zilver en brons 
zullen eveneens gehandhaafd blijven. Het bepalen van de eisen en aan hoeveel onderdelen men 
daaraan moet voldoen houden we binnenkort tegen het licht. Om de resultaten van jezelf of je 
kind: te raadplegen kun je kijken op de volgende site. www.atletiek.nu 
 
Beleid specialisatietrainingen bij GM 
Het technisch beleid van AVGM is er op gericht dat CD junioren algemeen en meerkamp gericht 
worden opgeleid. Indien hiervan wordt afgeweken kan dit alleen tot stand komen indien aan de 
volgende voorwaarden wordt voldaan. 

 De verantwoordelijke trainer dient hiervoor een verzoek in bij de specialisatietrainer 

 De atleet dient minimaal een keer per week de algemene trainingen te volgen 

 De atleet is (niet alleen) op zijn specialistische onderdeel beschikbaar voor de competitieploeg 

http://www.atletiek.nu/
http://www.biglin.nl/
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Redenen voor specialisatietrainingen kunnen zijn: 

 Opvallend presteren van atleet. 

 Lichaamsbouw van atleet. 

 “Uitgeleerd” zijn bij de op dat moment verantwoordelijke trainer (alleen door verantwoordelijke 
trainer te beoordelen). 

 Weinig interesse van atleet voor andere dan te specialiseren onderdelen. 
 
Het uiteindelijke initiatief ligt altijd bij de verantwoordelijke trainer. Atleten (en ouders van atleten) 
kunnen via deze verantwoordelijke trainer overleggen of het zinvol is de procedure voor 
specialisatie op te starten. 
 
En verder 
Het komende jaar brengt niet zo gek veel veranderingen meer. We wensen iedereen fijne 
feestdagen en hopen dat alle wensen en voornemens tot een goed einde worden gebracht. Een 
geweldig 2017! 
 
Henk van Hak en Ben Saris, co-coördinatoren baanatletiek. 
 
 

http://bakkerbart.nl
http://tankstation-vankemenade.nl/
http://www.coppelmans.nl/Vestiging/Oirschot
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Nieuwe leden september t/m november 2016 
 
 
Baanatletiek 
 
Pupillen Mini/C 
Rowan Hamhuis 
Daniël Kleihorst 
Anna Lemaire 
Tim van Lieshout 
Avalon Sanders 
Maud Verbaandert 
Luka Verhagen 
Rohin Kastelijn 
 

Pupillen A/B 
Pleun van de Merbel 
Lauens van de Wiel 
 
Junioren C/D 
Rik van Brakel 
 
Junioren A/B 
Sander Smits 
 
Senioren 
Ingrid Wouters-de Haan 

Gast-lid 
Carlo Schoonen 
Mieke Brinkman 
 
 
Loopgroepen 
 
Recreanten 
Mariska Dumont 
Toon Frieling 
Adrie Kolsters 
Mirjam van der Lee 

Patrick Verbakel 
Madzy de Vries 
Ruud van de Wetering 
 
 
Vrouwen Zaal 
 
Mieke van den Bosch 
 

 
 

Wij wensen de nieuwe leden veel plezier bij onze club! 
 

 
 Homeopathie 

 Phytotherapie 

 Voedingssupplementen 

 Bach Bloesem therapie 

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

 Etherische oliën 

 Massage oliën 

 Groot assortiment 
theeën 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.mhsonline.nl/
http://www.mhsonline.nl/


 29 

 van harte 

di-Gmer december 2016 clubblad@avgm.nl 

Verjaardagen december t/m maart 
 
december 

 1 Roy van Kraaij 

 1 Niklas Dhondt 

 1 Mieke Brinkman 

 2 Maarten Merkx 

 2 Valérie Violidis 

 4 Vincent Anker 

 6 Seph Corten 

 7 Maril Reekers 

 8 Rob Voss 

 8 Peter Peters 

 8 Mijke Aerts-Jennen 

 9 Hans Duetz 

 9 Sandra Koning 

 9 Maud Verbaandert 

 10 Els van Hapert 

 10 Jeanne Boosten 

 11 Gitta de Rooij 

 12 Petri van Horrik 

 14 Elco Rombouts 

 14 Mike van Bree 

 14 Henk van de Einden 

 15 Rian van Zeelst 

 15 Liesje Mulder 

 15 Bas van der Lubbe 

 15 Lianne van de Wijdeven 

 17 Marion van der Sanden-Ahllers 

 17 Wicher Timan 

 19 Sanne van de Wiel 

 19 Stan Beenker 

 19 Reno Lathouwers 

 19 Carlo Flapper 

 22 Anja Prisch-Tange 

 23 Petra hennekes 

 23 Max Kees 

 24 Annie van der Aals 

 26 Hein van Asveld 

 30 Mike merks 

 31 John de Bresser 

 31 Corrie de Loyer 

 31 Hariëtte Kastelijn 

 31 Els Verhiel 

januari 

 1 Rene van de Ven 

 2 Laura Hoogers 

 3 Frits Leenderts 

 3 Mitchell Vereijken 

 3 Judith Goossens 

 4 Keesje Rooijaakkers 

 5 Eric de Loyer 

 5 Tim van Lieshout 

 5 Bert van Ostaden 

 6 Ronnie van Dortmont 

 6 Laura van Loon 

 6 Esther van Heeswijk 

 7 Vincent Hein 

 7 Gilda Martens 

 8 Noëlle Kuijten 

 8 Noëlle Martens 

 8 Sanne Olislagers 

 9 Bart Roossink 

 9 Joke Peters 

 11 Quinten der Kinderen 

 11 Wil van Mill 

 11 Cecile Wijne 

 11 Mariëtte van der Korst 

 11 Ben de Jong 

 11 Marcel Leijten 

 12 Wilma Aerts 

 13 Jim Booij 

 13 Saskia Smink 

 13 Anton Verkooijen 

 13 Anita Kerkhov 

 14 Mariet Michielsen 

 14 Ronny Voets 

 15 Rob van Burik 

 16 Martin Nijkamp 

 16 Milou Keulstra 

 16 Tim Kees 

 16 Jolijn Sandbrink 

 16 Anelique hendrikx 

 19 Dorine Geven 

 19 Henri Verduijn 

 19 Anneke Goossens 

 19 Donnie van Kerkoerle 

 20 Francien de Leest 

 20 Betty Meijer-Oost 

 20 Petra Noorloos 

 21 Marinus Beks 

 21 Jacqueline Landa 

 22 Pleun Bierkens 

 22 Erwin Pieschel 

 23 Lydia Jonker 

 24 Frank Abbink 

 24 Anton Kon 

 25 Ingrid Brekelmans 

 26 Jolanda Konings 

 26 Loes van Gaalen 

 27 Hannie van den Akker 

 27 Ferry van Rosendaal 

 27 Gert-Jan van den 

Eerenbeemt 

 28 Eline van Wanrooij 

 28 Helly van Oudenhoven 

 29 Jorrit Verhagen 

 29 Imke van Erp 

 29 Sven Faessen 

 29 Luuk Schot 
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 29 Ingrid Wouters 

 29 Noa Wiltschek 

 30 Wouter Kampkes 

 30 Julia Schoenmakers 

 31 Marianne Wapstra 

 31 Dagmar Huijgen 

februari 

 2 Jan Bouwmans 

 2 Carlo Schoonen 

 3 Friso de Moel 

 3 Koen van de Wiel 

 4 Sandra Luijten 

 4 Tien Chu 

 4 Nathan Wieringa 

 5 Lucas van Laarhoven 

 5 Martin Versteeg 

 5 Trees Ackermann 

 6 Mike van Aken 

 6 Tini Beks 

 6 Tonnie van den Berg 

 7 Sjannie van Laarhoven 

 7 Ans Vogels 

 7 Marieke Lustenhouwer 

 7 Rowan Hamhuis 

 7 Floris de Moel 

 8 Thijs Hulsen 

 8 Frans Daniels 

 8 Tom van Schijndel 

 9 Hilde van Dam 

 10 Greet Castricum-Brands 

 10 Joep Wiltschek 

 11 Aaldert Elevelt 

 11 Niels Faessen 

 11 Wilhelmien Verdonk 

 12 Sander Smits 

 13 Tom Lassing 

 13 Rens Timmermans 

 14 Marco Oggel 

 15 Hannelore van de Griendt 

 15 Lucy Neggers 

 16 Nick van Rijsewijk 

 18 Kathinka van Dijk 

 18 Emma van ’t westende 

 18 Brigitte van Moorsel 

 19 Orlando Louwers 

 19 Fam Vugts 

 21 Bert te Boekhorst 

 23 Werner Toller 

 23 Sven Tielen 

 23 Sietse Bergstra 

 24 José Beers 

 26 Lotte Aerts 

 26 Gerard Verbeek 

 26 Monique Kemper 

 27 Tineke Mandemaker 

 28 Sjaak Maalman 

 28 Bram van Rulo 

maart 

 1 Gijs den Braven 

 1 Niels Barella 

 1 Diny van de ven 

 1 Nancy Booij 

 2 Ton van de Sande 

 3 Daan van Hoof 

 3 Fred Louwers 

 4 Frank Coppelmans 

 4 Remco Rop 

 4 Marc Arends 

 5 Mike van Haaren 

 5 Koos van der Horst 

 5 Jouke Smink 

 6 Niels van den Heuvel 

 6 Jolanda van der Pasch 

 6 Tijn Breukink 

 7 Karin Waterkamp 

 8 Mieke van den Bosch 

 8 Bas van Hoof 

 9 Micki Geijsels 

 10 Theo Lommen 

 10 Jan Bos 

 10 Cees Castricum 

 10 Mieke van kuik 

 10 Yurien Weiland 

 12 Bas Takkenberg 

 13 Nellie Tonen-Smetsers 

 13 Norbert de Zeeuw 

 13 Karine de Loyer 

 14 Hella Slegt 

 15 Karel Rikkers 

 15 Jolanda van Kuik 

 16 Patrick Michielsen 

 17 Joost vd Meulengraaf 

 17 Anny van den Hoven 

 17 Reinier ten Kate 

 18 Marja van den Bosch 

 19 Wendy verspeek 

 20 Susanne Endner 

 21 Wichard de Benis 

 21 Irma Hartog 

 23 Harry Dahmen 

 24 Peter Moors 

 26 Patrick Diesch 

 26 Henk Heijmans 

 27 Mathijs Tebbens 

 27 Mieke van Hoof 

 27 Mark van Wijgerden 

 27 Kees Aarts 

 28 Marcel Reijntjes 

 29 Ans Verkooijen 

 29 Stéphanie van Beers 

 29 Roeland Reijnenga 

 30 Carla van der kallen 

 30 Elly Avontuur 

 30 Conny Wiggers 

 31 Hanneke Schlejen 

 31 Ria van den Hurk 

 31 Renske van Os 

 31 Ruud van de Wetering 
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