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In dit nummer onder andere 
 

 Woord van de voorzitter 

 Foto’s van het jubileumfeest 

 SamenLoop voor Hoop 

 Marathon Eindhoven 

 Ledenwerving 

 Wist u dat…. 
 
En de bekende rubrieken als De Pen 
Lopen, Nieuwe Leden en Verjaarda-
gen.  
 
 
Kopij voor het volgende clubblad uiter-
lijk donderdag 7 september inleveren 
via clubblad@avgm.nl 
 
 

 
 

van de redactie 
 
“Het clubblad leest toch niemand?” 
 
Een veel gehoorde opmerking van GM leden, 
wat niet geheel de waarheid is. Dit blijkt wel 
uit de opmerkingen die wij kregen wanneer er 
een schrijffout ontdekt was in de jubileum-
editie van april 2017. En daar zijn wij dolblij 
mee! Zowel het feit dat wij gewezen worden 
op schrijffouten als het feit dat het clubblad 
kritisch gelezen wordt doet ons deugd. De tips 
voor een volgende jubileumeditie nemen wij 
zeker mee. Hartelijk dank daarvoor! 
 
Vanaf september 2017 krijgt het clubblad een 
gewijzigde opmaak. Om een idee te krijgen: 
het gaat er uitzien zoals de jubileumeditie is 
opgemaakt door René Uijthoven. De pagina’s 
worden in twee kolommen verdeeld, artikelen 
worden in blokken geplaatst en voorzien van 
minimaal één foto. Zodat het lezen van het 
clubblad nog meer een feestje wordt. 
 
En voor nu… veel leesplezier!  
Moge de foutmeldingen en leuke inzendingen 
tot ons komen. 
 
De redactie 
 
Paul van Bree 
Mirjam van der Lee 
Ariënne van de Pol 
Marleen Smulders 
Tiny Steenbakkers 
 

 

EINDHOVEN 
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http://www.printendruk.com/
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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Als bestuur kijken we terug op een zeer geslaagd jubileumfeest, met 
een opkomst van 400 leden. 
In die 60 jaar is natuurlijk van alles veranderd. In de eerste jaren 
werd er getraind op een sintelbaantje en begonnen we met 22 leden. 
En kijk eens om je heen wat we nu hebben: een schitterende ac-
commodatie en meer dan 600 leden. Onze vereniging is uitgegroeid 
tot een volwassen en bloeiende club. Naast het neerzetten van een 
sportieve prestatie stond en staat gezelligheid hoog in het vaandel. 
Onze vereniging steunt op vele vrijwilligers en staat midden in de 
maatschappij. 
Op dit moment hebben we ruim tweehonderd vrijwilligers die training 

geven, bardiensten draaien, clubblad maken, het interieur verzorgen, de website bijhouden, wed-
strijden organiseren, jureren, de baan onderhouden, schilderen, klussen etc. Dankzij de inzet van 
al deze mensen zijn wij een club waar een fijne sfeer heerst, waar onder begeleiding van goed 
opgeleide trainers een enorm aanbod is aan trainingsmogelijkheden. De organisatie van ons jubi-
leumfeest was in handen van Tom Lassing, die een aantal leden bereid had gevonden hun ener-
gie en kennis in te zetten voor het slagen van het feest. Nou dat is gelukt. Tom en alle leden van 
de jubileumcommissie chapeau!! Natuurlijk ook een bedankje aan Jan en Joke van Kasteren en al 
de barmedewerkers die ons van een natje en droogje hebben voorzien. 
Onze vereniging staat midden in de maatschappij en was een van de eerste in Best met een groep 
VB-atleten en met zonnecellen op het dak. Veel Bestenaren zullen ons ook koppelen aan de festi-
viteiten rond bevrijdingsdag. Ook dit jaar hebben wij weer het bevrijdingsvuur naar Best gebracht. 
Een ideaal podium om onze vereniging te promoten. 
De maatschappij verandert dus dat zullen wij ook doen. Ons sportaanbod is de afgelopen jaren 
uitgebreid met Athletics Champs, Bambie-atletiek en bootcamp. Onze speciale Jubileum di-GMer 
geeft een goed beeld over de ontwikkelingen van de laatste tien jaar, gelardeerd met leuke anek-
dotes van bekende leden uit die periode. Heb je nog geen exemplaar in bezit? Eer zijn in de kanti-
ne nog exemplaren aanwezig die gratis kunnen worden meegenomen. 
Vandaag is het 25 graden Celsius, de zomer dient zich weer aan. Met interessante activiteiten bij 
GM. Het bestuur wenst iedere deelnemer veel succes en veel plezier. Naast de reguliere competi-
tiewedstrijden is er natuurlijk ook onze traditionele Kermismeerkamp met wederom heel veel aan-
meldingen. Uniek is de landelijke loopwedstrijd “De 10km van NL”, georganiseerd door Sport-
events. Best is daarbij een van de 15 locaties met een interessant parcours door het centrum van 
Best. De start en finish bij GM. Schrijf je in als loper of help ons als vrijwilliger! 
De vakantie komt er aan en ik wil op deze plaats namens het bestuur iedereen een goede vakan-
tie wensen. 
 
Paul Hoen 

 d
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http://nxtfysio.nl./
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Sportieve lezer, 
 

In het vorige nummer van de Digitale GM-er heb ik van Norbert de Zeeuw 
de pen gekregen (bedankt) en daarom nu in dit nummer een stukje van 
mijn hand. Mijn naam is Frans Strikwerda en volgend jaar alweer 25 jaar 
heel gelukkig getrouwd met Sita. Opgegroeid in Noord-Brabant (Raams-
donksveer) en na mijn studie (werktuigbouwkunde) in Sittard gaan wonen 
en werken. In 1998 gaan werken in Best en het jaar daarop verhuisd naar 
Best. Eind 2003 hebben we onze eerste adoptiedochter gekregen en in 
2007 onze tweede. De beide dames (14 en bijna 12 jaar) zijn eveneens lid 
van GM en veelvuldig op de baan actief, inmiddels als C- en D-junior. 

 
In het najaar van 2001 heb ik bij Ben Saris de beginnerscursus gedaan. In die tijd had nog bijna 
niemand een sporthorloge (en al helemaal geen GPS). We moesten dan ook na een inspanning 
onze eigen hartslag bepalen door twee vingers op de halsslagader te leggen terwijl Ben de dertig 
seconde aftelde. Na de succesvolle afsluiting van de cursus ben ik lid geworden van de club en 
dat ben ik al weer vijftien jaar. Daarna ben ik verder gegaan in de loopgroep van Frank Coppel-
mans en later bij Chris Rosier. Met name van Chris heb ik alle sluip-door kruip-door routes in en 
rondom Best geleerd. Iets waarvan ik nu als trainer nog steeds plezier van heb. 
 
Bijna twee jaar later was ik klaar voor mijn eerste halve marathon in Eindhoven. Het resultaat was 
een mooie 1:45:46 en in de daaropvolgende jaren was ik in staat om mijn PR steeds wat verder 
aan te scherpen. De eerste keren met minuten eraf, later natuurlijk met steeds kleinere verbeterin-
gen. Uiteindelijk is het me net niet gelukt om onder de anderhalf uur te komen (PR 1:30:35). 
 
Naast halve marathons (en natuurlijk ook 10 en 15km, 10 Engelse mijlwedstrijden) heb ik ook een 
viertal hele marathons gelopen. Rekenkundig is tweemaal een halve marathon een hele marathon, 
maar daar stopt de vergelijking dan ook. Mijn ervaring is dat het lopen van een hele marathon veel 
en veel meer dan tweemaal zo zwaar is. De trainingen zijn veel intensiever en langduriger. Daar 
waar je bij een halve marathon ruimschoots binnen de grenzen van het menselijk lichaam blijft, 
schuur je daar bij het trainen voor een hele marathon al tegen aan. En bij de uiteindelijke marathon 
ga je er dan nog eens dik 10 kilometer overheen. Maar het is en blijft een onvergetelijke ervaring 
om de finish na 42 kilometer en 195 meter te passeren. Mijn snelste dagen liggen inmiddels achter 
me. Het proces gaat de andere kant weer op en duurt elke volgende halve marathon langer dan 
de vorige… En inmiddels ben ik al weer langzamer dan ik aan het begin van mijn hardloop carrière 
was… Echter voor 2017 heb ik de ambitie om weer een keer een halve marathon in 1:45 te lopen. 
Wie weet lukt me dat in oktober of november. 
  

http://yogasoulbest.nl


 5 

 de pen 

di-Gmer maart 2016 clubblad@avgm.nl 

Met dat in mijn achterhoofd ben ik een paar jaar geleden begonnen als hardlooptrainer. Eerst als 
assistent-trainer bij Frank Coppelmans en Patrick Bindels op de baan en daarna de cursus Basis 
Loop Trainer 3 van de Atletiek Unie in Helmond. De opleiding heb ik in 2015 succesvol afgesloten. 
Op de maandagavond bieden Bart Roossink en ik samen een gevarieerde en intensieve interval-
training aan, waar iedereen effectief kan trainen en vooral ook plezier kan hebben. Zowel de snel-
lere recreatieve lopers, als ook de minder snelle lopers. 
 
Verder loop ik als assistent trainer op de zaterdag met de groep van Harm Bakker. In de afgelopen 
maanden samen met een aantal lopers naar de halve marathon van Tilburg getraind. En uiteinde-
lijke met een paar hele mooie resultaten op de zeer warme laatste zondag van mei. 
Ook dit najaar gaan diverse atleten weer trainen voor een halve marathon. In Eindhoven of elders. 
Heb je ook interesse om een keer een halve marathon te lopen en te ervaren, informeer dan bij 
een van de trainers en kijk samen bij welke groep je het beste kunt aansluiten. Maar bedenk ook 
het lopen van een goede 10 of 15 kilometer meer voldoening geeft dan een ‘slechte’ halve. Suc-
ces! 
 
Ik geef de pen door aan Guido Kluijtmans die de lezer ongetwijfeld mee zal nemen in zijn ervarin-
gen met ‘trail running’ in binnen- en buitenland. 
 
 
Tot ziens en met sportieve groet, Frans Strikwerda 
 

 

http://foudraineoptiek.nl/
http://www.vandemeulengraaf.nl/
http://www.biglin.nl/
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Ledenwerving en PR AVGM beter in beeld 
 
Op 30 mei heeft een aantal betrokken leden vanuit een tweede brainstormsessie een mooie lijst 
met aandachtspunten samengesteld. Hiermee kunnen  we als club werken om ledenwerving en 
PR gestructureerd en ook clubbreed op te pakken 
Natuurlijk doen we als vereniging al aan ledenwerving en PR, maar het is nog erg versnipperd 
waarbij 'lopen' en 'baan' volkomen los van elkaar opereren. Het is daarbij vooral ad hoc opgezet 
waarbij ook organisatoren van evenementen de werving voor het evenement nog wel eens als 
sluitpost opnemen 
“Het was een goed georganiseerd evenement, alleen jammer dat bijna niemand zich opgegeven 
heeft.” 
“Oeps, het stukje voor in de krant, zou dat volgende week nog in Groeiend Best kunnen?”  
Helaas zijn dit praktijkvoorbeelden. Zo ging recent een goed opgezette en doordachte pupillen-
wedstrijd niet door omdat er vrijwel geen aanmeldingen waren. In dit geval was er een gat gevallen 
tussen de organisatoren en de trainers die het hadden moeten promoten 
Pieter Grootes wordt regelmatig extreem laat gevraagd om nog even een stukje werving voor een 
evenement in het artikel voor Groeiend Best op te nemen. Ontzettend jammer en onnodig als zo'n 
evenement al maanden op de rol staat. 
 

Hoe kunnen we heel die brede opzet, die we niet alleen ledenwerving 
maar zeker ook PR kunnen noemen, beter opzetten? Vanuit de brain-
stormsessie gaat er een document met daarop 36 aandachtspunten, 
suggesties en vraagstellingen naar het bestuur. Als die 36 punten worden 
opgepakt, dan gaan we slagen maken! 
 
 
Tom Lassing 
 
 

http://www.samenspel.nl
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Het weekend voor het 60-jarig jubileumfeest 
 
” Laten we eens gek doen“, zeiden drie mannen op een mooie lentedag tegen elkaar. Terwijl de 
een een professionele hogedrukspuit regelde van het bedrijf Purschel Schoonmaak zorgden de 
anderen voor het benodigde natje en droogje. In het weekend van 8 april gingen zij, nog net niet 
met hun bedden onder de arm, op weg naar GM om aldaar het gebouw van buiten helemaal te 
reinigen. Drie hele dagen later kreeg de redactie onderstaand bericht. 
 
Het zit erop! Onder de smurrie op de muren bleek een rood-wit-
blauw clubgebouw verscholen te zitten. Met de heet water 
drukspuit die Purschel Schoonmaak (www.purschel.nl) be-
schikbaar heeft gesteld hebben we dit weekend de volledige 
klus kunnen klaren. Daar zijn we best een beetje trots op! 
 
 
Martin Nijkamp, Koen van den Boomen en Niels Groen. Com-
plimenten voor de geweldige schoonmaakactie! 
 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.purschel.nl%2F&h=ATNhgflEzbuyWg_83wHgO7fNAXblqaQ1Fnjs1oRTQNMlk0bzTqe7DFZF6-V_SyXzvSautseHnEeHF79_DgltF-lJkGQEnehUpYwZsO5zMb8cvspmUORBeG0sjbS7UfZubEAxzlWbmH4TV06urho&enc=AZN9tI0smq5a5Dc-haiu2GfObyQrc986S1yKwEYP5xCl5pJAGRBPmPeUkqF-7r15zAFT7XXSiA5Q6LY1g3_0j3fZ1WsvGT93A58a0Q4gVcPRkh6GfiIsal_WZhDJM64qtuiH6KzF0J4IssaSwg6FWUbw6V6a3m5HPNEn_qWfrT7lkuUOYfkdey7zPKm4zeZnSpHXiwLwDpuiJEdsmYj8Lpkp&s=1
http://tankstation-vankemenade.nl/
http://www.osteopathiekleuters.nl
http://www.onzeclubwinkel.nl/
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Jubileumfeest met foto’s  

 

 

Ontvangst van de gasten Ere voorzitter Harry van de Sande 

Speech van voorzitter Paul Hoen 

Bootcamp onder leiding van Patrick Bindels 
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Receptie Receptie 

Met luchtkussen voor de kinderen Mikey treft voorbereidingen voor het eten 

Wandelen onder leiding van Pieter van der Sanden 
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maar de frieten smaken heerlijk 

We kletsen in tussentijd heel wat af 

Het is even wel even wachten... 
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Omroep Best heeft speciaal voor het jubileum een film gemaakt wat een mooie impressie geeft 
over 60 jaar GM. Als je dit clubblad digitaal leest, kan op op onderstande link klikken om de film te 
bekijken. 
 

Film AVGM 60 jaar 
 

 
Ouder-Kind wedstrijd 
 

De Ouder-Kind wedstrijd was van 13.30 - 15.30 uur en bestond uit vijf verschillende onderdelen 
waar ouders en kinderen in groepjes tegen elkaar gestreden hebben. De vijf onderdelen waren: de 
opblaasstormbaan, een geblinddoekt parcours, een grote variant van Bierpong, een samenwer-
kingsparcours en trefbal met vier vakken. In totaal waren er ongeveer vijftig ouders met kinderen 
die mee hebben gedaan. Het was erg leuk om te zien dat zowel alle ouders als kinderen in sport-
kleren paraat stonden en erg fanatiek tegen elkaar in gingen. Iedereen was gedreven om te win-
nen. We hebben als organisatie gehoord dat de ouders atletiekonderdelen verwacht hadden, maar 
dat ze dit veel leuker vonden. Bij het trefballen vonden de ouders het leuk om de kinderen af te 
schrikken.  Voor de kinderen was dit toch wel een moeilijker spelletje omdat de ouders toch beter 
en krachtiger kunnen gooien, bij dit spel hebben ook iedere keer de ouders gewonnen. Bij de Bier-
pong wonnen in tegenstelling tot het trefballen iedere keer de kinderen. Bij het geblinddoekt par-
cours wonnen voornamelijk de ouders. Bij de stormbaan hebben iedere keer de kinderen gewon-
nen en bij het samenwerkings-parcours was het wisselend wie er won. Dit betekende wel dat het 
een spannende uitslag was omdat de ouders en de kinderen allemaal hun eigen kwaliteiten had-
den.  
 
Al met al hebben alle kinderen en ouders zich goed vermaakt! 
 
Illonka de Bresser  

http://www.refen.nl/
http://www.omroepbest.nl/index.php?option=com_yendifvideoshare&view=video&id=129&title=Atletiekvereniging%20Generaal%20Micha%C3%ABlis%2060%20jaar&tmpl=component&&Itemid=130
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De diamanten jubilarissen aan de wandel 
 
Paaszaterdag was het zover: AVGM vierde haar 60-jarig jubileum met tal van activiteiten. Niet al-
leen de traditionele atletiek-onderdelen kwamen daarbij aan bod maar ook één van de jonge loten 
van de atletieksport: wandelen. Vraagstukken vooraf waren: hoeveel leden willen op die dag gaan 
wandelen; willen ze kort of lang wandelen; wat is dan kort en wat is dan lang; et cetera. Kortom: 
geen zekerheid vooraf. En daarom wat variatie ingebouwd: vier afstanden en dito wandelgroepen 
en ook nog een speciale wandelgroep met een wat lager tempo maar wel met een overheerlijke 
ijscotent als pauzeplaats. Uiteindelijk met een groot deelnemersveld tot gevolg: ruim vijftig in to-
taal. 
 
Geplande terugkomst bij GM was 15.30 uur zodat ook de wandelaars met de gezamenlijke, en 
tevens zeer geheime activiteit, mee konden doen. Daarmee rekening houdend waren de starttijden 
13.00 uur (14 km), 13.30 uur (11 km), 14.00 uur (8 km) en 14.30 uur (5 km). Vier verschillende 
routes beginnend en eindigend bij GM en telkens met een koploper/hekkensluiter als begeleiding. 
Niet alleen reguliere wandelleden waren van de partij maar ook partners van GM-ers en diverse 
oud-leden c.q. rustende leden. Deze mix was aanleiding voor het ophalen van diverse herinnerin-
gen aan het GM van weleer: zeer gezellig. Dit in combinatie met het prima wandelweer zorgde 
voor een leuke middag en dito jubileum.  
 
Met dank voor de assistentie aan Francien, Bert, Henk, Tiny, Gerard, Paul, Hein en Willemien.  
 

Met vriendelijke wandelgroetjes,  
 
Pieter van der Sanden 
 
 
 
 
 
 

 

  

http://www.welvos.nl
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De puzzelfietstocht 
 
De interesse in de fietstocht was perfect want maar liefst 39 leden hebben deelgenomen. Jong en 
oud had zin om een puzzeltocht te gaan fietsen. De opdracht was eenvoudig. Ze kregen een rou-
tebeschrijving mee van een tocht van 15 km door Best. De beschrijving was zo gemaakt dat je niet 
fout kon fietsen. De tocht ging via het Wilhelminadorp richting Industrieweg, Speelheide, Sonse-
weg, Oude Baan, St Oedenrodeseweg en via het centrum terug naar GM. Ook kregen ze een vel 
papier met daarop 20 foto’s van afbeeldingen die je onderweg tegen kwam. Echter… deze foto’s 
stonden niet in de juiste volgorde. De opdracht was dan ook om deze in de juiste volgorde te zet-
ten, zoals je ze achtereenvolgens passeerde. 
Zo kwam je bijvoorbeeld als eerste foto P tegen, het hoogspanningshuisje in de Prins Hendriklaan. 
Op het antwoordblad moest dan in vakje 1 een P genoteerd worden. Iedereen had uiteindelijk de 
opdracht redelijk goed volbracht. 
Helaas werd foto H door niemand gevonden. Dit was een foto van een foto die op het knooppun-
tenroutebord staat aan de Sonseweg. Verwarrend natuurlijk mede ook omdat het een foto was van 
het centrum (Hoofdstraat) van Best, maar ja het was een puzzeltocht. 
 

De winnaars waren Monique Terhoeve en Yves Dhondt met slechts één fout. De tweede plek was 
voor Floor van Veen en als derde eindigde Noa Wiltschek. 
  

Aangezien iedereen enthousiast was en ook de fietstocht van vorig jaar 
goed was ontvangen organiseer ik op 16 juli weer een puzzelfietstocht. 
Vertrek en finish wederom bij GM. Aankondiging komt ook in het Groeiend 
Best te  staan daar iedereen (uit Best en omstreken) hieraan mag deelne-
men.  
 
 
Groet Cor Bresser 

 
  

 
 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.mhsonline.nl/
http://www.mhsonline.nl/
http://www.mhsonline.nl/
http://www.mhsonline.nl/
http://www.mhsonline.nl/
http://www.mhsonline.nl/
http://www.bestion.nl/
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Resumé 
 
Een feestdag en avond met in totaal zo'n 400 bezoekers.  
We begonnen de organisatie van het jubileumfeest met als uitgangspunt een 400 tal bezoekers. 
Wat dat betreft is één doel uiteindelijk prima bereikt. 
 
We wilden ook via een jubileumuitgave van de GM'er een impressie geven van de laatste 10 jaar. 
Ook dat is dankzij de inspanning van de redactie keurig gelukt. Het blad is een prachtige aanvul-
ling op het boek dat uitkwam bij het 50 jarig bestaan van de club. Wil je een hardcopy versie, dan 
is deze nog te verkrijgen.  
 
Op de dag zelf was er overdag een actief programma: enkele clinics, een ouder/pupillen-wedstrijd, 
een prachtige fietsspeurtocht en enkele uitgezette wandelingen bracht voor iedereen wat wils. 
Daarna de gezamenlijke activiteit waaraan gelukkig heel veel personen meededen. Eigenlijk zou-
den we vaker zo'n actieve middag moeten organiseren. Niet alleen leuk, maar je leert ook weer 
anderen en ook de omgeving kennen. Vooral de vragen bij de fietsspeurtocht brachten je op plek-
ken waar je anders niet snel komt. Wie weet is er een traditie begonnen? Misschien een keer, in 
samenwerking met Dye van Best, een keer een historische fiets puzzeltocht? 
 
Wat mij als coördinator van het geheel vooral positief opviel is het feit dat meer dan twintig perso-
nen actief in de jubileumcommissie hebben meegeholpen om deze dag tot een succes te maken. 
Zo'n grote jubileumcommissie hebben we zelden gezien. Het voordeel is dat (bijna) iedereen een 
behapbaar stukje kon doen zodat het organiseren van zoiets groots ook leuk blijft. Dan nog lag er 
een enorme berg werk bij enkelen, maar over het algemeen was het werk leuk verdeeld en kon-
den we zoveel verschillende onderwerpen bieden omdat op ieder onderwerp een ander de zaak 
coördineerde. Het was vooral ook heel leuk dat enkele jeugdleden meegeholpen hebben. Die 
hebben een ervaring opgedaan waarmee we als club hopelijk in de toekomst verder kunnen bou-
wen. Het stokje moet immers steeds weer worden overgegeven en met de inbreng van enkele le-
den van rond de twintig jaar is de verjonging echt enorm geweest. Daar kan ik dan oprecht blij van 
worden. 
 

 
Tot bij een volgend feest of volgende activiteit! Als je er dit keer niet bij 
was, dan heb je wat gemist!  
 
 
 
 
 
Tom Lassing 
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GM haalt ook dit jaar het bevrijdingsvuur op  
 
In een tijd dat geloof en macht nog steeds leidt tot enorme conflicten in de wereld is het van groot 
belang stil te blijven staan bij de waarde van onze vrijheid. Vrijheid waarvoor onze ouders en 
grootouders enorme strijd hebben moeten leveren, waar mensen het leven is ontnomen om wie ze 
zijn, om waar ze in geloven. Hoe mooi zou het zijn als iedereen op deze prachtige aardbol eens 
zou willen zien hoe geweldig die mengeling is van cultuur, geloof en kleur. Als we vol respect met 
elkaar om zouden gaan, accepteren dat iedereen anders is, hoe vredig zou het leven dan zijn? 
Vragen waar we waarschijnlijk nooit antwoord op krijgen maar waar we met elkaar wel aan kunnen 
blijven werken.  
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AVGM is een vereniging die ieder jaar stilstaat bij 4-5 mei. Of moet ik zeggen: juist niet stilstaat. 
Want ook dit jaar  brengt een groep GM-ers het bevrijdingsvuur uit Wageningen al rennend naar 
Best. Dit onder begeleiding van de fietsers die ons de juiste route wijzen. De delegatie start het 
avontuur met het bijwonen van de dodenherdenking in het Kruispark in Best waarna ze met de bus 

naar Wageningen afreist met een topfitte groep. Tenminste, er 
moet nog wat massageolie vloeien, fysiotherapeuten en masseurs 
worden ingezet om iedereen op de rit te krijgen maar lopen zullen 
we! Onze daadwerkelijke tocht start middernacht in Wageningen 
om via Vught en Den Bosch naar Best terug te rennen met het be-
vrijdingsvuur. Op 5 mei overhandigt de gehele delegatie het vuur 
aan de burgemeester van Best in de Koetshuistuin waar we ont-
haald worden door een groep GM-ers, familie, vrienden en dorps-
genoten. Het verloop van ons avontuur heeft  u kunnen volgen op 
deze FB pagina. 

 
Onze groep lopers is onderweg naar Wageningen. Middernacht zullen ze starten aan de tocht om 
het bevrijdingsvuur via Vught en Den Bosch naar Best te brengen. 
 

We zijn los! Na aanmelding bij de organisatie en een plaspauze begeven we ons 
naar de ceremonie op het plein in Wageningen. De burgemeester heet iedereen 
welkom en er volgen toespraken en zang. De groep maakt plezier en wisselt van 
gedachten met andere groepen, de sfeer is goed. De ceremonie duurt langer dan 
verwacht maar uiteindelijk mag Rob het vuur in ontvangst nemen. Om 00.38 uur 
starten de eerste lopers, Ronny en Wichard, helaas in de regen, onder begelei-
ding van drie fietsers, Bep, Nance en Martin. In de bus schittert het vuur in een 
lantaarn als stille getuige van de bevrijding van ons land. 
 
 

Terwijl de zon langzaam 'onze' kant van de aardbol verlicht en de vogeltjes vrolijk 
fluitend wakker worden, wordt er nog steeds fanatiek gelopen en gefietst door de 
GM-atleten. Iedereen die dacht er eens wat kilo's af te lopen in 24 uur komt van 
een koude kermis thuis; de snoepzakken en koekrollen gaan in hoog tempo door 
de bus. Er wordt gezongen, gekletst en een enkeling doet een dutje. De sfeer zit 
er nog goed in. Het vuur brandt nog steeds, in de lantaarn en in ons; lopen in 
vrijheid, waardevol en zo 'gewoon' voor ons. 
 

  

http://www.welzon.nl/
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Wat was het mooi...... 
 

Dat de laatste loodjes het zwaarst wegen, is zeker maar wat hebben 
we weer genoten van deze Bevrijdingsloop estafette. Het plezier, de 
energie, saamhorigheid, sportiviteit; het was er allemaal voor de volle 
100%. 
Ons laatste en mooiste moment is natuurlijk het binnen brengen van 
het vuur in Best. Na een warm welkom van de Burgermeester en een 
mooie toespraak van onze voorzitter, Paul Hoen, ontstak GM verte-
genwoordiger Ferry van Roosendaal samen met de Burgermeester, 
het bevrijdingsvuur in de Koetshuistuin. Met de belofte van de Bur-
germeester om volgend jaar zeker een deel van de loop mee te doen 
sloten we de loop officieel af en kon het feest beginnen. 
Gezien de reacties in de groep kan ik zeggen dat iedereen heeft ge-
noten en willen wij iedereen bedanken voor de steun tijdens de tocht. 
Wij gaan lief zijn voor onze spiertjes de komende dagen en de ge-
miste slaap inhalen. 
Rest mij nog te zeggen dat bevrijding, broederschap en saamhorig-
heid niet iets is van twee dagen per jaar. Laat ons bewust zijn van 
onze vrijheden, deze koesteren en een ieder behandelen zoals we 
zelf behandeld willen worden. Alleen dan kunnen we in vrede en lief-
devol met elkaar samenleven.🍀 

 

 
 
 
 
 
 
 
Namens de groep,  
Jolanda van Loggem 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 mei 2017 
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Vrijwilligers voor de verzorgingspost Marathon Eindhoven gezocht. 
 
Al een ruim aantal jaren neemt GM op de zondag van de marathon Eindhoven de verzorging van 
vele duizenden lopers vanuit een van de verzorgingsposten voor haar rekening. Ook dit jaar willen 
we met een groep van ongeveer veertig personen de post aan de Antony Fokkerweg bemensen. 
We zijn nog op zoek naar een aantal mensen die de helpende hand willen bieden. Wat vragen we 
van je? Beschikbaar zijn op zondag 8 oktober van ongeveer 9.00 - 16.00 uur. Wat krijg je er voor 
terug? Veel gezelligheid, duizenden dankbare lopers, een attentie van de marathonorganisatie en 
aan het eind van de dag een hapje en drankje bij GM. Alle reden om je aan te melden bij Hedwig 
Harks, hedwighks@hotmail.n 
Dit jaar staat op zaterdagavond 7 oktober ook een loop van 10 km gepland en de organisatie heeft 
GM gevraagd of ze ook daar een post wil bemensen. We hebben daarvoor ongeveer vijftien per-
sonen nodig die beschikbaar zijn van circa 18.30 - 21.00 uur. Ook hiervoor kun je je voor eind juni 
bij Hedwig aanmelden. 

 
  

mailto:hedwighks@hotmail.n
http://korenbest.nl/
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Geef jezelf op voor een uniek evenement in Best 
 

De eerste Rexona 10 kilometer van Nederland vindt plaats in Best en staat gepland op zondag 18 
juni 2017. Op deze dag zal in 14 grote steden van Nederland een 10 kilometer hardloopwedstrijd 
georganiseerd worden. Zo gaat er in iedere provincie minimaal één 10 kilometer plaatsvinden. In 
Noord-Brabant zullen dat Breda en Best zijn. Onze vereniging heeft in samenwerking met de or-
ganisatie van het evenement een aantrekkelijke route uitgewerkt. 
Voor meer informatie over onder meer parcours en inschrijven zie  http://www.10km.eu/ned/best/ 
Naast de 10 kilometer zal er ook een kortere afstand (5 kilometer) en een Kidsrun (1 kilometer) 
aangeboden worden zodat iedereen kan deelnemen. Schrijf je zo snel mogelijk in voor deelname 
aan dit evenement waarbij we “ons durpke” Best op de kaart zetten naast grote steden als Am-
sterdam, Rotterdam, Breda en Nijmegen. 
Iedereen kan mee doen! U kunt kiezen uit de volgende afstanden: 
11:00 uur start Kidsrunn 1 kilometer  
11.30 uur  start Kidsrun 5 kilometer  
12:00 uur start  10 kilometer 

 
Helpt u liever een handje mee? 
 

  

ferry.van.rosendaal@gmail.com 

http://www.10km.eu/ned/best/
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SamenLoop voor Hoop 2017 te Best: GM doet wederom mee!!! 
 
“Bij de SamenLoop voor Hoop staan we stil bij kanker en vieren we het leven.”. 
We staan stil bij de vaak zware consequenties die de diagnose kanker met zich meebrengt. Maar 
we willen ook niet vergeten dat we het leven tegelijkertijd zoveel als mogelijk vieren. SamenLoop 
voor Hoop heeft daarmee alles in zich. Naast het genereren van geld zodat de ziekte kanker nog 
beter voorkomen en genezen kan worden, kent dit evenement een hoog gehalte aan saamhorig-
heid.  

Dit uit zich naast de gezamenlijke activiteiten ook in de geld-
bedragen die worden opgehaald. In 2008 werd er bij GM € 
1.200,- opgehaald. In 2011 en 2014 was dit respectievelijk 
€2.100,- en €2.500,-. De goedlachse bardames/wandelaars 
Sjannie van Laarhoven en Marion van der Sanden zijn dit 
jaar de kartrekkers voor GM (team 23) en gaan voor een 
bedrag van €2.500,- of meer. “Een half jaar geleden hadden 
Marion en ik geen idee hoe wij geld bij elkaar moesten krij-
gen. De wildste ideeën kwamen opborrelen en daardoor za-
gen we even door de bomen het bos niet meer.” Aldus Sjan-
nie. Een bijeenkomst bij het Heerbeeck College op 18 april 

met de actieve vrijwilligers en familie bracht hier echter verandering in. Diverse ideeën zijn bedacht 
en uitgevoerd. 
 
 

GM-wandelaar en houtbewerker/-kunstenaar Gerard van Summeren heeft 
vijftig houten telefoonhouders gemaakt die een lust zijn voor het oog. Slijterij 
Gérard uit Heuveleind doneerde Odulphus-bier waarna Paul Peters van een 
boom mooie schijven heeft gezaagd die als onderzetter fungeren, waardoor 
een leuk Vaderdag cadeau geboren is. De zus van Sjannie haakte tassen 
en Sjannie zelf heeft geluk engeltjes en oorbellen zitten maken. Een nichtje 
van Marion doneerde eigengemaakte sieraden. Als klap op de vuurpijl leer-
de bakkerij Bekkers in Heuveleind Marion en Sjannie hoe zij wafels konden 
bakken die vervolgens, vers van het wafelijzer, verkocht werden. Dit hebben 
ze al vóór de SamenLoop voor Hoop gedaan en de opbrengst daarvan 
overtrof alle verwachtingen. Tijdens de SamenLoop voor Hoop op 10 en 11 
juni hopen ze door al deze activiteiten het streefbedrag te behalen. 
 

  

Gerard van Summeren 

http://www.vervoortjuridischadvies.nl
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Op de vraag of Sjannie over twee jaar voor GM wederom de kar trekt merkt zij op dat SamenLoop 
voor Hoop niet zo binnen de vereniging leeft waardoor het heel vaak neerkomt op het inschakelen 
van familie en bekenden. Hierdoor komt er veel werk te liggen bij de kartrekkers zelf wat echt te-
veel is voor de beperkte groep betrokken personen. 
 
 

 
 
 
Donaties zijn natuurlijk nog steeds welkom! Via de site www.SamenLoopvoorHoop.nl/Best kunt u 
uw financiële steentje voor team GM (nr. 23) bijdragen. Gewoon doen. 
 
Aanmelden om alsnog mee te wandelen: ook gewoon doen! We zijn pas met zijn 32-en. 
 

  

http://www.samenloopvoorhoop.nl/Best
http://www.coppelmans.nl
http://www.goudsmid.nl
http://bakkerbart.nl
http://vdsarbeidsdeskundigen.nl/
http://www.apkvanrijssel.nl
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Wandeltocht Nordic-groep 
 
Met ruim 25 deelnemers is de Nordic-wandelgroep 
op woensdag 10 mei naar het Leudal gereden voor 
de jaarlijkse wandeltocht. De start was in Roggel en 
na zo’n 21 kilometer wandelen zijn we daar ook 
weer geëindigd. Het Leudal is een fraai natuurge-
bied waar meerdere beekjes al meanderend door-
heen stromen. De tocht voerde ons door een afwis-
selend landschap van bossen, heidevelden met 
plassen, en uiteraard langs de beken. De weersom-
standigheden waren perfect evenals de stemming 
van de deelnemers. Vrij snel na de start was er al  
een stop voor koffie. Op de Limburgse vlaai moesten 
we even wachten, maar die was dan ook extra lek-
ker. Daarna een flinke poos stevig doorgewandeld, 
vervolgens een ruime pauze genomen om te lun-
chen bij een mooi vennetje, waarna we om ongeveer 
16.00 uur weer in Roggel aankwamen. Aldaar op 
een terrasje genoten van een welverdiend drankje 
waarna we weer richting Best reden. We kunnen 
terugkijken op een prachtige en gezellige tocht, met 
dank aan de organisatoren Helly en Joke. 

 
 
 
 
 
 
 
Marleen Smulders 
 

 
 

http://kemkenssolar.nl/
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Organisatie School Sport Olympiade GM groot succes 
 

Fred Louwers en Monique van Sluisveld zijn dit jaar voor het eerst de organisatoren van de School 
Sport Olympiade op de atletiekbaan. Deze vond plaats op vrijdag 2 juni. In januari van dit jaar kre-
gen zij beiden de vraag of zij zin en tijd hadden dit op zich te nemen. Omdat de olympiade op de 
atletiekbaan een hele nieuwe opzet diende te krijgen, werden Fred en Monique dubbel uitge-
daagd. Het idee werd geopperd de olympiade te organiseren zoals het er ook officieel aan toe 
gaat bij de pupillen Athletics Champs. Een paar vergaderingen verder werd het programma opge-
zet, vrijwilligers gezocht en een indeling van teams gemaakt. Daarnaast werd er met Martin 
Nijkamp overlegd welke materialen nodig waren. De sfeer en onderlinge samenwerking van het 
evenement waren uitstekend. Volgend jaar zijn Monique en Fred zeker weer van de partij. “Het 
geeft voldoening dat de kinderen gedreven en enthousiast zijn. Het is leuk om te doen en de uit-
daging is, om volgend jaar er weer een geslaagde dag van te maken”; zeggen Monique en Fred. 
Niels Groen, Rohan de Bresser, Martin Nijkamp en Koen van den Boomen waren een avond van 
te voren al druk met opbouwen van het parcours. De geweldige inzet van alle vrijwilligers zorgde 
mede voor deze gezellige en geslaagde dag. 
Het meest bijzondere was wel de reactie van Peter Millenaar senior. Deze heeft in 2000 zijn func-
tie als coördinator van het School Olympiade comité overgedragen aan zijn zoon Peter junior maar 
is nog steeds nauw betrokken bij de organisatie en speaker van de dag samen met Niels Groen 
die het ook zeer leuk en enthousiast heeft gedaan. “Namens het comité wil ik graag mijn grote 
dank uitspreken voor de uitstekende organisatie van Fred en Monique. Als je voor zo’n nieuwe 
uitdaging komt te staan en er dan ook nog in slaagt om zoiets moois neer te zetten, heb je goed 
werk verricht.” Aldus Peter. 
 
 

Fred Louwers Monique v Sluisveld 

Koen van den Boomen 
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Adri Raaimakers en atletiek vereniging MWB 
 

 

In het Pinksterweekend, van 2 juni, trainde een select groepje van atletiek vereniging Midden West 
Brabant (MWB) bij ons op de baan. De atleten, allen behorende bij de toppers van Nederland, lo-
geerden 3 dagen lang in een hotel in Best en maakten gebruik van de faciliteiten bij GM. Trainer 
Adri Raaimakers liet ze flink werken. Het enthousiasme straalde van de groep af. Omdat Adri te-
gen de tijd dat dit stukje geschreven wordt, aan het bijkomen is van dit enerverend weekendje, 
komen de namen van de atleten en vooral het trainingsdoel, in het volgend clubblad te staan. 
Wordt vervolgd…toch Adri? 
  

http://www.raaijmakersbest.nl/nl/
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Wist u dat… 
 
-Veel mensen binnen de vereniging gevraagd hebben een ‘wist u dat…’ rubriek op te starten? 
 
-Wij hier graag gehoor aan geven 
 
-Verwachten dat deze rubriek een groot succes gaat worden 
 
-U dus ongegeneerd in de pen mag klimmen 
 
-Wij een klein voorzetje geven 
 
-Bart Roossink begonnen is met training geven aan een groepje lopers die de halve Marathon in  
 Eindhoven gaan lopen 
 
--Basisschool st. Antonius eerste is geworden bij de schoololympiade op 2 juni 
 
-Patrick Bindels  op 23 april een tijd gelopen heeft van 1:13:13 bij de Urban Army run 
 
-Lotte Aerts en Milou Keulstra meegedaan hebben met de nationale A-Games. 
 
-Lotte het kogelstoten won(25 atleten), 
 
-Milou de 60 meter horden won(14 atleten). 
 
-In totaal beide A-pupillen zesmaal op het podium stonden 
 
-Ingrid Wouters het clubrecord kogelstoten verbeterde 
 
-Maureen Herremans  haar clubrecord hinkstapspringen verbeterde 
 
-Ronny Voets op 29 mei een persoonlijk record tijdens de marathon in Tilburg heeft gelopen 
 
-Mariannne Verdonk haar  twaalfde nationale 400 meter titel behaald heeft op 22 mei in Terneuzen 
 
-Sander Smits de absolute uitblinker was tijdens de start van de competitie voor senioren van GM 
 
-Tonny de Benis een PR op de 5000 meter gelopen heeft tijdens de Roermond City Run 
 

http://xinglin.nl
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Nieuwe leden juni   t/m september 2017 
 
 
Baanatletiek    Loopgroepen 
Pupillen Mini/C    Recreanten    Nordic Walking 
Daan Hulken    Anne Aeckerlin    Ria Hopmans 
     Evert-Jan van den Dungen 
Pupillen A/B    Peter Eshuis    Sportief wandelen 
Jasmijn van de Vijver   Jessica Goes    Kees Bierbooms 
     Cloë van de Kerkhof 
Junioren C/D    Jacqueline van Kuijk   Juryleden 
Matthijs van den Broek   Debby de Lauré    Dennis van Beers 
     John Middel    Inge Beijer 
Senioren Baan    Nadia Mostafi    Anja Deij-Provoost 
Lieke Neijens    Tineke van Straten   Carina Genest 
     Rianne Timmermans   Mirjam van Griensven 
Kader & Comm         Dianne Johansen 
Jimmy van de Zanden   Special     Anne Rose Kampkes 
(combi functionaris)   Carlijn van Erp    Rob Kleihorst 
          Marcel Vis   
         
    

Wij wensen de nieuwe leden veel plezier bij onze club! 

m 06 112 315 95  boukje.scheepmaker@empuls.nl 
t 088 116 08 16  www.empuls.nl  
De Maas 9  Best 
Postbus 433  5680 AK Best 
Kvk 17091414 

http://kemkens.nl
mailto:boukje.scheepmaker@empuls.nl
http://www.empuls.nl/
http://www.empuls.nl/
http://www.beerensslagerijentraiteur.nl
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Verjaardagen juni  t/m september 2017 
 
 
Juni 

  1 Stefan Tops 

 1 Dennis van Beers 

 2 Sanne Brand 

 2 Debby de Lauré 

 2 Tiny Bos 

 2 Ineke van Genugten 

 3 Ruud Cremers 

 3 Sylvia Kramer 

 3 Els van Beers 

 4 Irene van Asten 

 4 Daniël de Goederen 

 4 Erik Rickelman 

 5 Stijn Pero 

 5 Fleur Pero 

 5 Eline Roest 

 6 Yannis Violidis 

 6 Sterre Robben 

 7 Jacqueline van de Sande 

 7 Jade van Tilburg 

 9 Jeroen Appeldoorn 

 9 Daphne Kessels 

 9 Mike van Kuijk 

 10 Kuno Huisman 

 10 Sanne Kastelijn 

 10 Edith van Zandvoort 

 10 Bianca van den Heuvel 

 10 Caroline Strikwerda 

 11 Mieke Hensen 

 11 Corine Cremers 

 12 Gerran Lindeboom 

 13 Stefan van de Sande 

 13 Janneke Maanders 

 14 Fred Blummel 

 15 Maria Brands 

 17 Patrick Bindels 

 17 Elly Mols 

 18 Martin Peeters 

 19 Lonneke Smets 

 20 Tom Nouwens 

 20 Ria van Dooren 

 21 Leo van der Staak 

 21 Leny Peters-Bol 

 22 Julia Steenmetz 

 22 Ineke Tromp 

 24 Henk van Hak 

 24 Riekie Raaimakers 

 24 Mia Robben-Bots 

 24 Jessie van Os 

 25 Daphne Vogels 

 26 Ann Geurts-Timmermans 

 27 Thomas Witteveen 

 29 Rohan de Bresser 

 29 Anita Geeven 

Juli 

  1 Niels Groen 

 3 Stefan Nas 

 4 Wouter Peijnenburg 

 6 Chloë van de Kerkhof 

 10 Ron Dielhof 

 10 Susan Stroomenbergh 

 10 Stef Hankel 

 10 Marc Tonen 

 11 Diet Gröneveld 

 11 Walter Strijland 

 12 Marleen Smulders 

 12 Fleur Kroot 

 12 Carlijn van Erp 

 12 Toos de Groen 

 13 Mike van Dijk 

 14 Tim Nieuwenhuijsen 

 14 Stijn Groen 

 15 Annie van de Sande 

 15 Ties De Vaan 

 16 Johan Robben 

 16 Hubert Segers 

 17 Shannon Baijens 

 17 Rien Hopmans 

 18 Aty Wolff-van de Bergh 

 18 Isabella Passchier 

 18 Walter van Sluisveld 

 19 Hanneke van Breugel 

 19 Max van der Donk 

 20 André Verhulsdonk 

 21 Daniël Kleihorst 

 21 Anja Haverkamp 

 24 Saskia Velsma 

 24 Annemie Klomp 

 25 Joke Destrée 

 25 Cees van Laarhoven 

 26 Ans Bressers 

 26 Guido Kluijtmans 

 26 Sanne de Snoo 

 26 Martijn de Laat 

 26 Aimee van de Sande 

 27 Nicolai van de Heijden 

 27 Pieter Grootes 

 29 Nathalie Crüts 

 29 Joyce van Sluisveld 

 29 Jordi Voets 

 30 Anky Leenders-Janssen 

 30 Ad van Kollenburg 

 31 Dirk de Wit 

 31 Sem Verreijt 
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 31 Tom Michielsen 

Augustus 

  1 Marco Breuls 

 1 Mojghan Yarzada 

 1 Jeannie Beelen 

 1 Toon Frieling 

 2 Leo van Zeeland 

 2 Felix van der Vleuten 

 3 Richard van Marrewijk 

 4 Tiny Steenbakkers 

 4 Anton Welvaarts 

 6 Thomas Rutgers 

 6 Erik Pluym 

 6 Mary De Laat 

 7 Ria van den Heuvel 

 7 Sandra de Lauré 

 7 Gert Crooijmans 

 8 Paul Kastelijn 

 9 Gaby van Sluisveld 

 9 Greetje van Summeren 

 9 Walter van de Pol 

 10 Noah Terhoeve 

 10 Frank van Thiel 

 10 Betty Kon - Zom 

 11 Harm Bakker 

 12 René Uijthoven 

 13 Iris van Dinteren 

 14 Sophia Gardien 

 14 Cees van Kempen 

 15 Ellen Faessen-Maas 

 15 Bram van Stiphout 

 17 Ina Verhallen 

 17 Ingrid Coppens 

 17 Thijs van der Staak 

 17 Piet Verhagen 

 17 Fatima Bouhamda 

 17 Hetty Otten 

 18 Monique Schippers 

 18 Daan Danes 

 19 Menno Spierings 

 20 Lars van Stiphout 

 21 Peter Brouwers 

 22 Jan van Kasteren 

 23 Chris Segers 

 24 Peter Cras 

 24 Ben Saris 

 25 Ariënne van de Pol 

 25 Margo Burghoorn 

 26 Anna van Straten 

 27 Maarten Swinkels 

 27 Sarah van der Stam 

 28 Jan van Dijk 

 28 Eva Timans 

 29 Gerard van Summeren 

 29 Paul van Bree 

 31 Marianne Verdonk 

 31 Luc Geeris 

 31 Nick van Bree 

September 

      1 Gijs Koekenbier 

 1 Ronald Kramer 

 1 Gert-Jan Vliem 

 2 Chris Baselmans 

 3 Mariel van den Oetelaar 

 3 Jolanda van der Kallen 

 3 Ralf Ebben 

 3 Mariëlle Peeters-Taks 

 4 Manon Enting 

 6 Mirjam Verhagen 

 6 Theo de Koning 

 7 Lonie Peci 

 7 Eliza Dielhof 

 7 Laurens van de Wiel 

 8 Vera Tubée 

 8 Nico van Duijn 

 8 Anna Lemaire 

 9 Huub van den Elzen 

 9 Nienke van Slageren 

 10 Chantal Kersten 

 11 Bob van Koetsveld 

 12 Mirjam van der Lee 

 13 Angelique van Rulo 

 14 Simone Snepvangers 

 15 Monique Terhoeve 

 15 Inge Beijer 

 15 Carina Kämpfer 

 


