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 Wil je de kopie voor het 
volgende 
clubblad 

uiterlijk woensdag 
14 april 

inleveren? 

van de redactie 
 
Begin maart en iedereen komt langzaam maar zeker in een 
voorjaarsstemming. Langs de wegen en over de baan huppelen de 
GM-atleten alsof zij de lente in hun bol hebben. In de winkels staan 
alle paasartikelen al weer in de vakken. Op de markt en in de 
bloemenwinkels zie je narcissen, blauwdruifjes en andere 
voorjaarsbloemen. De nieuwe voorjaarsmode ziet er ook weer zo 
leuk uit. Heerlijk. Maart, lentemaand. 
 
Ik kijk weer helemaal verheerlijkt naar buiten en zie één sneeuwvlok! 
En nog één, en nog veel meer. Hee, dat is niet de bedoeling! Het 
winterse weer is geweldig. Natuurlijk is dat fantastisch! Maar wel in 
december, januari en misschien nog in februari. Maar nu wil ik zon, 
overal voorjaarsbloemen en ontluikend groen. Het is maart en ik wil 
geen autoruiten meer krabben ’s ochtends. Ik wil op een terrasje in 
de zon. Natuurlijk wil ik daarvoor best een beschut plekje opzoeken 
maar vooralsnog zit ik met mijn voeten tegen de verwarming aan. 
 
Gelukkig is er bij AVGM weer veel te beleven. Het sporten gaat 
gewoon lekker door. Dan nog maar even in de lange broek en een 
jas aan. En deze diGMer staat dan ook weer vol met terugkijken op 
leuke evenementen en het vooruitkijken naar even leuke 
evenementen. 
 
Ik wil jullie dan ook heel graag wijzen op het GM Feest in april. Als 
jullie zin hebben in een ouderwets gezellige zeventiger jaren feest 
moet je 17 april vrijhouden in jouw agenda en je inschrijven voor een 
heerlijk feest. Doe dat snel. Hoe meer mensen zich inschrijven, hoe 
sneller we het feest definitief door kunnen laten gaan! 

 

Inmiddels is de tuin wit en zet ik de verwarming, heel 
milieuonvriendelijk, een paar graden hoger. Ik heb zin om mijn 
nieuwe voorjaarskleren aan te trekken! 
 
Heel veel plezier met deze diGMer! 
 
Brigitte. 

 

agenda    
        
 
21 maart  Heiveldencross     
17 april   Brabantse avond     
24 april   Voorjaarswandeling 
4 mei    Bevrijdingsvuurestafette                                                 
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Voorwoord 

 

 
Afgelopen vrijdag hadden wij de algemene ledenvergadering van onze vereniging. Ondanks het slechte 
weer, was de belangstelling van onze leden voor het wel en wee van onze club goed te noemen. Helaas 
kon onze penningmeester Arjo van de Kerkhof er niet bij zijn vanwege gezondheidsredenen zodat de 
financiële stukken niet volledig konden worden vastgesteld. Het herstel van Arjo gaat gelukkig 
voorspoedig en we hopen vanaf half maart weer van zijn deskundigheid gebruik te kunnen maken. 
Bijzondere en mooie momenten waren de huldigingen van onze jubilarissen Nicolai van der Heijden, Jan 
Verloop, Jan Leijten, John van Rooy en met name de huldiging van Leo van de Staak die maar liefst 50 
jaar lid is van GM. 
De GM beker is aan Ria van Dooren uitgereikt, de Hans Maas beker aan Sietske Noorman en de 
recreantenbeker aan Anton Kon. Vanaf deze plaats nogmaals proficiat hiermee; de bekers zijn wat mij 
betreft prima op hun plaats gekomen. 
 
Afgelopen zondag hadden wij de Joe Mann bosloop, die onder zeer slechte weersomstandigheden toch 
een groot en kwalitatief indrukwekkend deelnemersveld kende. Ik heb met bewondering en enige 
afgunst gekeken naar de prestaties van de deelnemers; wat een souplesse en wat een snelheid! Maar 
goed, op je eigen veel lagere nivo kun je toch veel plezier beleven aan het hardlopen in de natuur, zo 
mag ik iedere zaterdagmorgen weer ervaren. 
 
Iets verder weg in de herinnering is de Rabo Bank Goed Beter Best Loop. Dit jaar voor het eerst met 
start en finish op de baan, hetgeen bij velen zeer goed is bevallen: meer sfeer, meer publiek en ook 
beter voor de baromzet die weer ten goede komt van de club. Dankzij de inzet van onze vrijwilligers 
kunnen wij terugzien op een succesvolle RBGBB loop met een hoge deelname van bijna 800 atleten. 
Onze sponsor, Get Running, had een mooie kraam staan met scherpe aanbiedingen, desgevraagd 
vernam ik dat men goede zaken had kunnen doen. 
 
GM beschikt nu over een mooie accommodatie met een uitstekende verlichting. Ik wil vanaf deze plaats 
een ieder verzoeken op verantwoorde wijze van de verlichting gebruik te maken: verlichting gaat alleen 
aan indien de aanwezigheid op de baan zulks vereist en wordt uitgeschakeld indien de wedstrijd of 
training is afgelopen, een en ander omwille van verantwoord en duurzaam energieverbruik en omwille 
van de verenigingskas. 
 
Nu Sjaak weer over nieuwe pantoffels beschikt, kan hij weer meters maken in d’n Opstap en hoop ik u 
aldaar weer te treffen om aldaar in gezellige sfeer terug te kijken op onze sportieve activiteiten. 
 
De voorzitter, 
 
Jos de Kooning 
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NAC-Nieuws 
GM Feest - discoavond 

 
 

Zaterdag 17 april gaan we ouderwets feesten in d’n 
Opstap! Die avond verandert ons clubhuis in een 
swingende disco waar DJ Martin de glitterballen van 
de muur draait.  
 
Dat wordt één grote flashback naar die goude zeventiger jaren waarin 
Disco hoogtij vierde. 
 
Dus herinner jij je Saturday Night Fever en Grease nog? Heb je zin om 
met weer van deze muziek te genieten, neem je partner en vrienden 
mee en kom samen met al jullie andere sportvrienden die geweldige 
jaren op 17 april vieren. 
 
Wil je je inschrijven. Je kunt je via de site www.avgm.nl aanmelden. 
Je kunt het formuliertje invullen wat je in D’un Opstap vindt of je 
vult het formulier in wat je in deze di-GM-er vindt en je mailt het 
aan nac@uitdagers.nl. Wil je meer informatie kun je daar jouw 
vragen kwijt.  
 
De kosten zijn 4 euro p.p.. Hier krijg je een welkomstdrankje voor en 
zorgen wij voor het lekkers die avond. In stijl komen zou fantastisch 
zijn maar is natuurlijk niet nodig. 
 
We zouden het TE GEK vinden als je er ook bij zou zijn. Dus SWING YOUR 
DADDY, en PUT ON YOUR DANCING SHOES.  
 
 

Een activiteit van Een activiteit van Een activiteit van Een activiteit van NACNACNACNAC    ---- AVGM AVGM AVGM AVGM    
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Webshop voor al uw sieraden en cadeautjes voor 
allerlei gelegenheden. Cadeautjes worden geleverd in 

een organzazakje met een gelukspoppetje. Cadeautjes 
zijn daarmee helemaal af! 

 

Tot ziens op 

www.pursang.biz/ 
 

 

  
 

 
 

info@screenrunzeefdruk.nl 
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Nac agenda: 
 

17 april Disco-avond 
 

16 juli jeu de boules 
 

9 oktober lunchloop 
 

 
wordt verwacht: 

 
paaslunchloop 5 april\ 

 
WK poolfeest nader te bepalen 

 
Veurpruven 12 november 

 
 

 

Wil je je opgeven voor een activiteit van het NAC.  
Dan heb je het juiste formulier te pakken! Met dit formulier kun je je voor één of meerdere activiteiten 

opgeven. Vul het in en stop het in de doorzichtige brievenbus. Ook kun je dit formulier vinden op 

www.avgm.nl of in de di-GM-er. Wil je het digitaal sturen, kan dat. Stuur het dan aan 

nac@uitdagers.nl. 

 

NAC agenda 

17 april: GM Feest (Discoparty) 

16 juli: Jeu de Boules 

9 oktober: Lunchloop 

 

Met onderstaand formulier kun je je inschrijven voor de activiteiten: 

 

Naam: ____________________________________________________________________ 

 

Mailadres: _________________________________________________________________ 

 

Schrijft zich in voor: 

 

  Zaterdag 17 april: GM Feest (4 euro per persoon) 

 

 Vrijdag 16 juli : Jeu de Boules 

 

 Zaterdag 9 oktober: Lunchloop 

 

Met _______________ personen 
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Baan   -  Ledenstand 
 
Zo rond deze tijd van het jaar wil ik nog wel eens de 
ledenaantallen van de atletiekverenigingen met elkaar 
vergelijken om te zien hoe GM het in het afgelopen jaar 
gedaan heeft. 
Allereerst de Atletiek Unie. Die is dit jaar geëindigd met 
133.000  leden en dat is een record aantal. De Atletiek Unie is 
en blijft een van de weinige grote sportbonden die nog steeds 
groeit en dat dank zij het grote aantal recreatieve lopers en 
loopsters die van alle kanten toestromen. 
De grootste atletiekclub van Nederland zit nog steeds in 
Breda. Sprint telde aan het eind van het jaar maar liefst 2325 
leden. Een continu komen en gaan, de hele week door van 
loopgroepen, wandelgroepen, jeugd en wedstrijdatleten . 
Totaal 1029 mannen en 1296 vrouwen. GM had er aan het 
eind van het jaar volgens de AU 785 waarvan 388 mannen en 
397 vrouwen. Dus ook bij GM hebben de vrouwen inmiddels 
de overhand. Wat in de afvaardiging in het bestuur, ook bij 
Sprint overigens, nog niet te zien is. Met die 785 leden waren 
we op 31 na de grootste club van Nederland. In 2009 zijn we 
Hercules uit Utrecht voorbij gegaan en geen enkele club is 
ons gepasseerd. Dus een plaatsje gestegen. We gaan nu de 
strijd aanbinden met Zuidwal uit Huizen ( ruim 42000 
inwoners)  die eindigde met 822 leden dus bijna 40 te gaan. 
In regio de Kempen is Eindhoven Atletiek het grootst. Met 
1373 leden staat EA landelijk op de 6de plaats. 
Een extra gegeven aan het eind van het jaar zijn de 
afmeldingen. Hoe groter men is hoe meer afmeldingen. Toch 
steken we met 125 afmeldingen  ongunstig af ten opzichte 
van het gemiddelde. En dan het netto saldo waarmee we in 
regio de Kempen beginnen per 1-1-2010.. 
Per saldo gaan we er in totaal 113 leden op achteruit ten 
opzichte van 1-1-2009. En daarvan neemt GM met -35 leden 
een groot gedeelte voor haar rekening. Geldrop Runners 
verliest ruim 30% van haar leden en valt van 84 terug naar 
58. Grootste winnaar is Fortuna 67 uit St. Oedenrode die 8 
meer leden tellen dan een jaar geleden. 
Opvallend is overigens ook dat naast Zuidwal ook Rotterdam 
Atletiek in beeld komt want met 873 leden per 31-12 en 170 
afmeldingen beginnen zij met 703 leden en GM dus met 660. 
Maar het zou natuurlijk wel mooi zijn als we , als dorp Best, 
wereldstad Rotterdam naar de kroon steken, alhoewel het 
moet gezegd worden dat naar Rotterdam Atletiek ook nog 
PAC bergt en daar lopen nog eens 1500 leden rond. Maar 
toch…. 
We gaan het weer een jaartje volgen en zijn benieuwd hoe 
het zich ontwikkelt in 2010. 
 
Ben Saris 

jarigen maart 

 
1 Ellen  Braun 
1 Nancy  Booij,  
1 Diny  Ven, van de 
2 Ton  Sande, van de  
3 Truus  Gäken 
4 Hans  Schouten 
4 Frank  Coppelmans,  
4 Remko  Rop,  
5 Koos  Horst, van der 
5 Victor  Mayr 
6 Jolanda  Pasch, van der  
6 Mirjam  Bergen, van 
7 Jan  Meeren, van der 
7 Karin  Jacquot 
8 Roel  Heugten, van 
8 Jacques  Schram 
8 Bas  Hoof, van 
9 Patrick  Goverde 

10 Theo  Lommen 
10 Cees  Castricum 
10 Yurien  Weiland 
10 Sjan  Cras 
10 Jan  Bos,  
12 Ton  Dahmen,  
13 Nellie  Tonen-Smetsers,  
13 Norbert  Zeeuw, de 
15 Jolanda  Kuik, van  
15 Edwin  Oude Engberink 
15 Hannie  Posthuma,  
15 Karel  Rikkers,  
16 Jos  Bragt, van 

17 Joost  
Meulengraaf, van 
de  

17 Kim  Aleven 
17 Anny  Hoven, van den 
17 Reinier  Kate, ten 
19 Pieter  Vroom, de  
19 Wendy  Verspeek 
19 Stijn  Opsteeg 
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Baan 
 

Pupillenpraat 
 
Hoi pupillen. Wat een weertje hebben we achter de rug sinds 
het vorige clubblad. Sleeën is natuurlijk wel even leuk maar 
na een dag of vijf  en steeds weer koude vingers en voeten is 
daar de lol ook zo vanaf. We gaan even Judith Witteveen 
feliciteren want die heeft bij de Brabantse 
LKampioenschappen de zilveren medaille gewonnen. Bij de 
B-pupillen kan zij op één na het hardste lopen van heel Noord 
Brabant. Knap zeg. En natuurlijk feliciteer ik ook alle 
clubkampioenen van de indoor in Veldhoven. Ik vond wel dat 
er niet zoveel pupillen waren. Jammer want op zo’n 
clubkampioenschap is het natuurlijk waar je je eerste 
wedstrijden toch kunt doen. Ook al ben je er nog maar net bij. 
Ik hoor jullie papa’s en mama’s wel eens zeggen dat jullie nog 
maar pas op atletiek zitten en dus nog geen wedstrijdjes 
kunnen doen. Dat geldt natuurlijk ook voor al die andere 
pupillen van onze, maar ook van andere clubs. Die zijn 
allemaal even oud als jullie en de meeste zijn er ook nog 
maar pas bij. Clubkampioenschappen, maar ook 
competitiewedstrijdjes kun je als pupil al best wel doen. Hoe 
eerder je aan wedstrijden gaat meedoen, hoe beter het is. 
Dus volgende keer wil ik jullie allemaal zien. Afgesproken?? 
Papa’s en Mama’s ook?  
 
Normaal gesproken staat hier dan meestal een interview met 
een van jullie, maar dat ben ik deze maand straal vergeten. 
Toen de mevrouw die het clubblad maakt aan me vroeg of ik 
het al klaar had schoot het me ineens te binnen.  
Helaas dus. Geen interview. Volgend keer dus wel.  
Maar gelukkig hebben we maar liefst drie tikverhalen dus dat 
maakt een heleboel goed. We beginnen met Nina Versluijs 
 
 

 

Jarigen maart 
20 Hans  Diekhorst,  
21 Anouk  Leuw, De 
21 Kees  Haaren, van 
21 Wichard  Benis, de  
21 Harm  Kuiper 
22 Hennie  Welten 
22 Noa  Bergmans 
23 Harry  Dahmen,  
24 Dennis  Jong, de 
24 Peter  Moors,  
26 Jan  Eliëns 
26 Patrick  Diesch 
26 Henk  Heijmans,  
27 Mieke  Hoof, van 
27 Lotte  Verhoeven 

28 José  
Bree-van 
Kasteren, van 

28 Marcel  Reintjes,  
29 Ans  Verkooijen,  
30 Iris  Poldervaart 
30 Conny  Wiggers 
31 Ria  Hurk, van den 
31 Renske  Os, van  

jarigen april 
1 Nina  Versluijs 
1 Maarten  Raaimakers,  
1 Onno  Gerits 
2 Jan  Meesters,  
2 Bep  Vogels,  
3 Marysia  Koekenbier,  
3 Ellen  Leuken, van 
4 Elly  Steen, van der 
4 Bas  Thijssen 
4 Duc  Bergh, van den 
5 Bernard  Rijdt, van de  
5 Albert  Pruim,  
6 Marij  Baks 
6 Matthijs  Slegt 
6 Kim  Roelofs-Huender 
7 Edwin  Welling 
7 Ilonka  Bresser, de  
8 Ingrid  Roche,  
8 Jean  Hack - Saris, van 

8 Nel  
Oort - Zielschot, 
van 

8 Thea  Aleven 
9 Yolanda  Verspaget 
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baan 
 
 
 

Schijftikkertje
Hooi! Ik ben Nina, en 11 jaar. 
Ik zit nou in MJD1, ik ben begonnen als MPA1.Dus ik zit er 
1,5 jaar op.  
Mijn eerste wedstrijd was de clubkampioenschappen van 
2008. 
Ik krijg training van Marcel en Tom soms ook van Diet en 
Martijn.  

 
 
Bij de training vindt ik het leuk als we estafette doen. 
En wat ik niet leuk vind bij de training is kogel en ver. 
Oja! En met Jessie gek doen. Vind ik wel leuk...! 
Wat ik hele leuke onderdelen vind om te doen(wedstrijd)zijn: 
Hoogspringen, lange afstand. 
Crosse vind ik ook leuk. 
Mijn hobby's zijn atletiek, hockey, kletsen, tekenen en 
winkelen! 
Waar Jessie het over had met kamp...  
Dat is iets tussen ons;). 
Maar ik heb nu al weer zin in het kamp! 
Ik ben benieuwd naar het volgende thema...! 
Ik had ook nog mee gedaan aan de goed beter best loop  
op 24 januari(3km). het was hartstikke leuk. Ik was 2e 
geworden van de meisjes en Sandra eerste. 
Goed gedaan Sandra. 
  
En ik tik... Mathijs Slegt. 
 
 
 
 
 
 

jarigen april 
10 Carmen  Heijligers 
11 Lambert  Hoven, van den 
11 Arie  Koppel, van der 
12 Mees  Oggel 
12 Loek  Oort, van 
12 Ad  Reijenga,  
13 Pascalle  Jochems 
14 Guus  Heeswijk, van  
14 Tom  Aarle, van 
15 Martien  Gessel 
16 Yolanda  Eck, van 
16 John  Rooy, van  
16 Mat  Heuvelmans,  
17 Inge  Faessen,  
18 Marinus  Sande, van de  
18 Lars  Welvaarts 
18 Marijke  Vogels 
19 Frank  Swartjes 
19 Annemarie  Versteden 
20 Monique  Vriens 
21 Henry  Vermeer,  
21 Maija  Franswa 
22 Ria  Biggelaar, v.d. 
22 Myriam  Nuys 
22 Joseph  Schutte,  
22 Xandra  Hermsdorf 
24 Ralph  Spierings 
25 Mario  Welvaerts 
25 Piet  Laarhoven, van  
25 Maureen  Bresser, de  

26 
Marie-
Louise  Baar, de  

26 Sjoerd  Heuvel, van den  
27 Ineke  Lasoe,  
27 Wilma  Cremers 
27 Nico  Leijtens 
28 Ton  Jans 
29 Marti  Iersel, van  
29 Annie  Bekkers,  
30 Ton  Vleuten, v.d. 
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Baan 
Zo Mathijs, begin al maar vast te schrijven want we verwachten een heel mooie bijdrage van je 
voor het volgende keer en vergeet niemand te tikken . 
 
Maar we hadden een tweede tikkers ingezet en dat was Loek Appeldoorn en ook Loek heeft een 
mooi verhaal geschreven  waardoor we nu weten hoe het komt dat hij op atletiek gegaan is.  
  
Hallo ik ben Loek Appeldoorn en eindelijk schrijf ik iets over mijzelf. Schrijven is niet echt mijn 
ding dus het kwam er steeds niet van.   
Ik ben 9 jaar oud en woon al heel mijn leven in Best. Ik ben bij atletiek gegaan omdat mijn papa 
(Jeroen) ook al heel lang bij GM traint. Hij heeft ook wel eens de halve marathon gelopen. Soms 
lopen we samen hard. Dat is heel vermoeiend maar ook leuk. 
Ik zit nu anderhalf jaar bij atletiek. Maandag avond train ik. Maar de afgelopen weken is het wel 
erg koud! Hard lopen vind ik leuk om te doen. Op de baan of in het bos dat maakt me niet uit! 
Hoogspringen vind ik het aller-leukste mijn hoogste sprong is 1.10m. Verspringen vind ik niet zo 
leuk omdat je dan zo lang moet wachten.  Naast atletiek zit ik ook bij scouting dat is ook erg 
leuk. 
Nu tik ik Bas Thijssen om een verhaaltje te schrijven. Hij is mijn atletiek vriend en we logeren 
ook soms samen. 
Groetjes Loek                  

 
 

Zo Bas, begin jij dus ook al maar vast eens na te denken waarover jij zult gaan schrijven want 
we willen heel veel van je weten natuurlijk. 
 
En dan krijgen we ook nog een verhaaltje met een mooie foto van Noa Bergmans die in de 
bergen op vakantie is geweest. Vraag is natuurlijk: welke bergen?  
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Baan 
 

Ik ben getikt door Auke Latijnhouwers, dus hier mijn 
verhaaltje;  
 

Hallo, ik ben Noa Bergmans en ben 8 jaar, bijna 9 
en ben pas sinds kort lid van de Atletiekvereniging. 
Ik vond het moeilijk om een sport uit te kiezen die ik 
echt leuk vond. 
Heb er ook behoorlijk lang over gedaan om een 
keuze te maken. Maar zoals je leest is het toch 
gelukt. 
 
Auke en Judith zitten bij mij in de klas en het leek 
me erg leuk om samen met hun te gaan rennen, 
springen, gooien (niet letterlijk) en flink wat energie 
kwijt te kunnen raken. En weet je wat? Het lukt nog 
ook. Ik heb er veel plezier in. Ik train op 
woensdagavond van 18:30 tot 19:45 uur. Ik heb 
nog niet meegedaan aan een wedstrijd maar hoop 
dat nog wel een keer te gaan doen. Ik zal eerst nog 
goed moeten oefenen.   
Ik vond het erg leuk om iets te schrijven en ik tik 
Niels uit mijn trainingsgroepje aan.  
  
       

 Groetjes Noa Bergmans  
 
 
Heb je goed gelezen wat hier bovenaan ergens staat Noa?  
Gewoon aan wedstrijdjes meedoen. Iedereen die 8 jaar is moet nog veel leren en dus kunnen ze 
het allemaal ongeveer even goed. Hoe meer wedstrijdjes je doet, hoe sneller dat je het leert. 
 
Zo dus drie nieuwe tikkers en warempel het zijn allemaal jongens die getikt zijn.  
Noa, Loek en Nina, vertellen jullie wel tegen Niels, Bas en Mathijs dat ze het clubblad goed 
moeten lezen? 
Ik wacht in spanning af wat zij volgende clubblad te vertellen hebben. 
 
Tot de volgende keer, en succes bij de competitiewedstrijd in Veldhoven. Allemaal meedoen 
toch zeker. 
 
Groetjes,  
 
Ben (zelf pupil geweest. 
 

 
Clubkampioenschappen indoor 2010. 
 
Uitgerekend op carnavalszaterdag had GVAC de zaal besproken voor de 
Clubkampioenschappen indoor. De datum kon niet meer verzet worden dus moesten we ervoor 
gaan. Carnaval en de vakantie waren de concurrenten en dat hebben we geweten. Toch 
stonden er 34 atleten aan de start en als je kijkt naar de verdeling over de verschillende 
categorieën dan was deze wedstrijd niet een Clubkampioenschap waardig. Maar het ligt op de 
eerste plaats niet aan de atleten die meededen. Die lieten zich wel van hun beste kant zien om 
er toch een waardig kampioenschap van te maken.  
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www.welvos.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        www.foudraineoptiek.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.bestion.nl 

 

 

www.vanoirschotnatuursteen.nl 
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Uitslagen clubkampioenschappen 13 februari 

      
 Jongens pupillen C     

Plaats Naam 35m Hoog Speer Punten 
1 Niklas Dhondt 7.17 0.80 4.80 741 ptn 
      
 Meisjes pupillen C     

Plaats Naam 35m Hoog Speer Punten 
1 Floor van Veen 7.41 0.85 6.75 779 ptn 
      
 Jongens pupillen B     

Plaats Naam 35m Hoog Kogel Punten 
1 Niels Dijck 7.99 0.90 2.84 685 
      

7 Jongens pupillen A     
Plaats Naam 35m Hoog Kogel Punten 

1 Emiel van der Horst 6.33 1.20 5.25 1407 
1 Thijs Hulsen 6.42 1.10 5.92 1356 
2 Pim Scheiberlich 6.65 1.15 6.17 1355 
3 Max van der Donk 6.81 1.00 6.25 1215 
4 Stijn Springorum 6.82 1.05 5.52 1205 
6 Renzo van Kerkoerle 6.66 0.95 4.83 1120 
      
 Meisjes pupillen A     

Plaats Naam 35m Hoog Kogel Punten 
1 Jaime Hermsdorf 6.57 1.15 5.19 1310 
      
 Jongens junioren D     

Plaats Naam 35m Hoog Kogel Punten 
1 Vincent Hein 5.94 1.25 5.54 1264 
2 Donnie van Kerkoerle 6.07 1.25 5.25 1210 
3 Nick van der Worp 6.44 1.05 5.65 997 
4 Roel van Veen 6.74 1.00 3.95 775 
      
 Meisjes junioren D     

Plaats Naam 35m Hoog Kogel Punten 
1 Nina van der Pasch 5.97 1.25 7.20 1356 
2 Nina Versluijs 6.10 1.25 6.70 1292 
3 Nathalie Pritsch 6.26 1.20 6.63 1211 
4 Jessie van Os 6.22 1.15 5.82 1135 
5 Sanne Jaspers 7.63 0.90 4.87 600 
      
 Meisjes junioren C     

Plaats Naam 35m Hoog Kogel Punten 

1 
Marlieke van der 
Linden 

5.92 1.35 7.93 1483 

2 Imke de Laat 6.03 1.35 6.32 1362 
3 Lotte Verhoeven 6.05 1.35 6.04 1338 
4 Ingeborg van Bree 5.95 1.20 7.30 1330 
      
 Jongens junioren B     

Plaats Naam 35m Hoog Kogel Punten 
1 Bas van der Lubbe 5.16 1.75 12.06 1753 
      
 Meisjes junioren B     

Plaats Naam 35m Hoog Kogel Punten 
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1 Renske van Os 5.53 1.35 10.43 1625 
2 Laura Hoogers 5.67 1.40 9.97 1606 
3 Demi Saris 6.17 1.35 8.59 1275 
4 Sandra van Bree 6.06 1.20 10.84 1263 
5 Anne Elevelt 6.09 1.25 7.28 1067 
      
 Jongens junioren A     

Plaats Naam 35m Hoog Kogel Punten 
1 Bart van der Pasch 5.12 1.60 9.93 1270 
2 Daan Crombach 5.43 1.50 8.48 1139 
      
 Mannen Senioren     

Plaats Naam 35m Hoog Kogel Punten 
1 Mitchell Vereijken 5.03 1.85 10.29 1782 
2 Jeroen Duif 5.29 1.65 8.36 1333 
      
 Vrouwen Senioren     

Plaats Naam 35m Hoog Kogel Punten 
1 Marianne Verdonk 5.76 1.15 7.70 1073 
      
 Vrouwen Masters     

Plaats Naam 35m Hoog Kogel Punten 
1 Jolanda van Os 6.54 1.20 6.66 815 

Wedstrijdbezoek. 
Atletiek is naast een mooie hobby toch vooral een wedstrijdsport. Iedere week trainen op je 
verschillende onderdelen om vooral zelf daar beter op te worden. In atletiek zijn niet je 
tegenstanders je concurrenten maar vooral jij zelf bent de grootste concurrent. Daarmee is dat 
ook het mooiste in atletiek, het winnen van jezelf. Dit geeft een kick om op de trainingen nog 
beter je best te doen zodat je op wedstrijden nog beter kunt presteren. De wedstrijden zijn dan 
ook de beste graadmeter om te bepalen hoe je ervoor staat. Daar moet het voor het echt en 
wordt je prestatie beoordeeld door de jury. Maar niet alleen de jury, ook jij zelf en je trainers zien 
op de wedstrijden precies hoe je ervoor staat en waar jij je nog kunt verbeteren. Daarnaast zijn 
wedstrijden ook goed voor de ontwikkeling van ieder persoon. Je leert onder druk en onder 
spanning te presteren. Je leert winnen maar zeker ook verliezen. Als je niet kunt verliezen dan 
kun je ook niet winnen.  
 
Het wedstrijdbezoek van de GM - atleten baart ons toch enige zorgen. Waar eerst GM met heel 
veel atleten de wedstrijden bezocht lijkt er om de een of andere reden daar de klad in te zitten. 
Geluiden die we horen zijn o.a. dat ouders en/of atleten eerst op de trainingen goed willen 
presteren alvorens men aan wedstrijden doet. Toch zijn die wedstrijden en dankbaar hulpmiddel 
om al in een vroeg stadium aan te beginnen waardoor je de stappen van het beter worden veel 
beter kunt zetten. Daarnaast is het voor iedereen fijner om met veel trainingsmaatjes aan de 
start te staan. Samen trainen en samen naar de wedstrijd. Ja, in atletiek duren die wedstrijden 
soms lang maar veel verenigingen proberen daarmee rekening te houden met de planning van 
het chronoloog. Maar ook zijn die wedstrijden een mooi uitje voor het gezin en is het heel leuk 
om je kroost bezig te zien met hun sport. Ik wil via deze weg iedereen oproepen om vooral aan 
wedstrijden mee te doen. 
Het zomerseizoen staat voor de deur en daarmee ook de competitiewedstrijden. 
Hoe zitten de diverse competities in elkaar. 
De competitie voor pupillen: 
Elke vereniging kan deelnemen met 1 Jongens- en 1 Meisjesploeg. Het aantal deelnemers per 
ploeg is onbeperkt. De beste 3 A pupillen en de beste 3 B/C Pupillen, zowel bij de Jongens als bij 
de Meisjes tellen mee voor de einduitslag. De wedstrijden voor de pupillen bestaan altijd uit een 
vierkamp waarbij alle atleten aan alle onderdelen mee doen. Er zijn 2 plaatsingswedstrijden en 
een Brabantse finale waaraan de beste 2 Jongens en beste 2 Meisjesploegen per regio mee 
doen. De finale ploeg mag maximaal uit 6 A pupillen en 6 B/C pupillen bestaan. De eigen 
vereniging bepaalt welke atleten hiervoor in aanmerking komen. De atleten doen als ploeg mee. 
Aan het einde van de wedstrijd worden er vaak fun-estafettes gehouden. Deze tellen niet mee 
voor de competitie. 
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De competitie voor junioren C en D: 
Elke vereniging kan per categorie één of meerdere Jongens- en Meisjesploegen inschrijven 
waarbij men de vrije keus heeft om in de Eerste- of Tweede divisie uit te komen. Doet men in één 
categorie met meerdere ploegen mee dan moet ten minste één ploeg in de Eerste divisie uit 
komen. Per ploeg mogen de atleten in deze competitie maximaal maar aan 2 onderdelen mee 
doen waarbij men 1estafetteploeg van 4 atleten moet inschrijven. De atleten die in de 
estafetteploeg zitten mogen dus ook nog aan 2 andere onderdelen mee doen. In de Eerste divisie 
mag men in de voorronde op de loopnummers 4 en op de technische nummers 3 atleten per 
onderdeel opstellen, in de Tweede divisie op ieder onderdeel 1 atleet minder dan de Eerste 
divisie. Na 2 wedstrijden kan men zich plaatsen voor de Gebiedsfinale waar men op ieder 
onderdeel 1 atleet minder mag opstellen. Plaatst men zich vervolgens voor de Landelijke finale 
dan gelden dezelfde regels als voor de Gebiedsfinale. De vereniging bepaalt welke atleten op 
welk onderdeel worden ingezet. Hierbij kijkt men met welke opstelling men de meeste punten kan 
behalen. Er mogen geen pupillen aan deze competitie mee doen en ook geen B junioren of ouder. 
D junioren mogen wel met de C junioren mee doen. Zij moeten dan wel met de voor die competitie 
geldende regels, afstanden en gewichten, mee doen. 
 
De competitie voor B junioren, A junioren en Masters: 
Elke vereniging kan per categorie één of meerdere Jongens- en Meisjesploegen inschrijven 
waarbij de eindstand van de competitie van het daarvan voorafgaande jaar bepalend is of om in 
de Eerste- of Tweede divisie uit komt. Per ploeg mogen de atleten in deze competitie maximaal 
maar aan 2 onderdelen mee doen waarbij men 1estafetteploeg van 4 atleten moet inschrijven. De 
atleten die in de estafetteploeg zitten mogen dus ook nog aan 2 andere onderdelen mee doen. In 
deze competitie kan men op sommige onderdelen 1 en op sommige onderdelen 2 atleten 
plaatsen. Na 2 wedstrijden kan men zich plaatsen voor de Landelijke finale. De vereniging 
bepaald welke atleten op welk onderdeel worden ingezet. Hierbij kijkt men naar met welke 
opstelling men de meeste punten kan behalen. Bij de B junioren mag men C junioren opstellen en 
bij de A junioren mag men B junioren opstellen. Zij moeten dan wel met de voor die competitie 
geldende regels, afstanden en gewichten, mee doen. 
De competitie senioren: 
Elke vereniging kan per categorie één of meerdere Mannen- en Vrouwenploegen inschrijven 
waarbij de eindstand van de competitie van het daarvan voorafgaande jaar bepalend is of om in 
de Ere-, Eerste- of Tweede- of Derde divisie uit komt. Per ploeg mogen de atleten in deze 
competitie maximaal maar aan 2 onderdelen mee doen waarbij men 1estafetteploeg van 4 atleten 
moet inschrijven. De atleten die in de estafetteploeg zitten mogen dus ook nog aan 2 andere 
onderdelen mee doen. In deze competitie kan men op sommige onderdelen 1 en op sommige 
onderdelen 2 atleten opstellen. Na 2 wedstrijden kan men zich plaatsen voor de Landelijke finale 
cq Promotie/Degradatiewedstrijd. De vereniging bepaalt welke atleten op welk onderdeel worden 
ingezet. Hierbij kijkt men met welke opstelling men de meeste punten kan behalen. Bij de senioren 
mag men A/B junioren en masters opstellen. Zij moeten dan wel met de voor die competitie 
geldende regels, afstanden en gewichten, mee doen. 
Daar het in alle gevallen gaat om zoveel mogelijk punten te behalen die volgens een 
internationale telling aan prestaties worden toegekend, is deelname van al onze atleten 
natuurlijk wenselijk. 
Zorg daarom dat je erbij bent en houdt de (maximaal slechts) drie data van de competitie 
vrij. 
Openingswedstrijd. 
Op zondag 11 april wordt er in Velhoven de openingswedstrijd voor junioren en ouder 
gehouden.  
Op zaterdag 17 april willen we een kennismakings en openingswedstrijd houden bij GM voor de 
pupillen en D junioren. 
Je krijgt hierover nog een briefje en een nieuwsbrief. 
Trainingskamp. 
Het trainingskamp voor de junioren C, B en A, vrouwen en mannen senioren en vrouwen en 
mannen masters gaat door. Je kunt je daarvoor nog opgeven. De formulieren daarvoor liggen in 
het clubhuis en zijn ook op de vragen bij Adri.  
Het trainingskamp/weekend staat gepland op 26, 27 en 28 maart en vindt plaats in Oosterhout. 
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De derde generatie van Erp 
 
Deze keer , zoals aangekondigd, de familie van Erp , die momenteel vertegenwoordigd wordt 
door Niklas Dhond, maar ook door Yves Dhond, Monique Terhoeve, Marcel Terhoeve en Noah 
Terhoeve. 
Hoezo van Erp? Zul je je dan misschien afvragen? 
Laten we maar helemaal vooraan beginnen. En dan nemen we je mee terug naar oktober 1956 
en komen we terecht bij Piet van Erp van de Sonseweg. 
Naast Piet, werden ook zijn zussen Toos, Ans en Hariette lid van GM. De meest talentvolle was 
wel Toos. En Toos is de Oma van  Niklas en dus begint ons verhaal eigenlijk bij haar. 
Toos  Terhoeve van Erp. Toch laten we Piet van Erp, om het verhaal compleet te maken,  als 
eerste aan het woord 

 
 

“En zo is het gekomen.” 
“We schrijven oktober 1956, een wat nevelige dag. Op de oude sintelbaan op de Aalsterweg in 
Eindhoven organiseert de kweekschool die toen gevestigd was tegenover het klooster aan de 
Hemelrijken in Woensel,  atletiekkampioenschappen. Op advies van mijn gymleraar, Pietje van 
de Linden, had ik me ingeschreven voor de 100 meter, de 200 meter en het verspringen. Op alle 
drie de onderdelen behaalde ik de eerste plaats en was bovendien slotloper van de winnende 
estafetteploeg. De uitslagen stonden de dag daarop in het Eindhovens Dagblad en op die zelfde 
avond stond Broos van Erp op de Sonseweg om te vragen of ik geen lid wilde worden van Joe 
Man zoals de pas opgerichte atletiekvereniging toen heette. En zo is het begonnen 
Broos was in de verste verte geen familie van me Hij runde toen een banketbakkerszaak tegen 
over de Odulphuskerk, was zeer actief in de middenstandsvereniging en samen met Harrie van 
de Sande en Louike Aarts oprichter van de atletiekvereniging.  Zelf was hij een niet on- 
verdienstelijke afstandloper. Vanaf dat moment was ik ook betrokken bij de organisatie en ging 

ik training geven aan de jongste jeugd. 
 
Toen Jan Ummels na dat seizoen stopte 
als trainer werd ik automatisch tot trainer 
gebombardeerd. Namen uit die tijd als 
Frans Daniels, Fransje Wijnhoven, Piet 
van de Sande, Fons Veldhuizen, Piet 
Legierse, Hennie Jansen en nog vele 
anderen zijn in  andere verbanden al 
genoemd. Bij de jonkies in het begin van 
mijn loopbaan als trainer zaten onder 
meer Ben Saris, Leo Curvers, Henk van 
Hak. 
Toen we startten met een damesafdeling 
kwamen onder meer 3 van mijn 5 zussen 

de gelederen versterken. Bij die damesafdeling sloot zich op een bepaald moment ook Bianca 
Doreleijers aan. Naast haar kwaliteiten op de werpnummers had zo ook een oudere zus en na 
herhaalde verzoeken werd die meegetroond naar het sportpark aan de Leemkuilen. Haar 
atletiekloopbaan is niet zo opmerkelijk geweest, maar inmiddels ben ik vanaf 1966 met haar 
getrouwd. 
Na een periode als onderwijzer aan de Pius X school werd ik per 1 augustus 1963 benoemd als 
gymleraar aan de LTS in Tilburg. Dit betekende het voorlopige einde van mijn serieuze 
activiteiten als actief atleet, maar de trainingen bleef ik verzorgen. Op 7 januari 1966 gaf ik het 
jawoord aan Godelief en verhuisde naar Tilburg. Op 1 april van dat jaar kwam een einde aan 
mijn trainersloopbaan bij Generaal Michaëlis zoals de vereniging inmiddels was gaan heten 
omdat de naam Joe Man overgenomen was door de overkoepelende organisatie van de sport- 
verenigingen in Best. 
 

 
 
 

Henry Jansen, Piet van Erp en ? 
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Op dat moment startte ik mijn loopbaan als trainer van Kunst en Kracht in Tilburg en nam ook 
het actief lopen van 100 en 200 meters weer op. Ook hier kwam ik vrij snel in de organisatie 
terecht en samen met Jan Vermeulen, de toenmalige trainer van de “concurrerende”vereniging 
in Tilburg, Volt is toen de aanzet gegeven tot het afsplitsen van de atletiekafdelingen van de 
beide combiverenigingen die daarna als zelfstandige atletiekvereniging Attila verder is gegaan. 
In 1976 kwam ik te werken als hoofdtrainer bij Prins Hendrik in Vught. Ook in de functie heb ik 
precies 10 jaar gewerkt. Daarna ben ik nog tot het begin van deze eeuw actief geweest als 
jurylid, wedstrijdorganisator en docent bij diverse trainersopleidingen, ook buiten de atletiek. Dit 

was onder meer het gevolg van het feit dat ik 
in de jaren 80 mijn baan op de LTS had 
ingeruild voor een functie aan de ALO in 
Tilburg en enkele andere opleidingen binnen 
Fontys zoals de hogescholen tegenwoordig 
heten. 
Momenteel heb ik geen functie meer binnen 
de atletiek maar houdt me na mijn definitieve 
pensionering op 7 januari jl. nog bezig met 
docentenopleidingen binnen het EHBO-
onderwijs en de invoering van het 6-
minutenconcept van de hartstichting in 
Tilburg.”aldus Piet van Erp , die hiermee 

weer een stukje geschiedenis van GM bijschrijft. 
 
De” van Erp story “ wordt naadloos overgenomen door Toos waar eigenlijk dus onze derde 
generatie begint. De moeder van Monique en Marcel en de Oma van Niklas en Noah. 
“Mijn GM-geschiedenis”aldus Toos, “ begint bij mijn broer Piet, hij was een van de grondleggers 
van GM en een sportman in hart en nieren. Ook ik vond de gymlessen op school heel leuk. Hij 
hield me voor dat atletiek echt iets voor mij zou zijn, we hebben zondag een clubcross doe mee 
en je zult zien dat je het leuk vindt. De loopschoenen toen voor de eerste keer aangedaan (ik 
weet niet meer hoe oud ik toen precies was) en zowaar ik won die cross. Daarna volgden nog 
veel wedstrijden op dat gebied, o.a. de Nederlandse veldloopkampioenschappen. 
Piet was ook mijn trainer, in de winter in een gymzaal en in de bossen, in de zomer op het veld. 
Ik vond atletiek een heel afwisselende sport, het ene onderdeel ging natuurlijk beter dan het 
andere, vandaar ook de specialisatie bij atleten. Ik vond alle onderdelen wel leuk, maar blonk 

voor zover ik weet niet echt ergens in uit.  
 
Deze foto werd genomen op de grasbaan van 
GM waar nu de hockeyvelden van MHCB 
liggen. Op de achtergrond de loodsen van de 
Fetim 
 
Toos wint, tweede, vermoedelijk Wilma Bloks 
en drie Ans Brands 
 
Wij moesten op de fiets naar wedstrijden, dus 
we hadden de warming-up al gehad als we 
aankwamen. Vaak waren die op de Botenlaan 
in Eindhoven. Ik kan me nog herinneren dat 
ik een keer bij het hoogspringen viel, bewuste-

loos raakte en naar het ziekenhuis afgevoerd werd. Toen ik daar bij kwam waren ze foto's 
van mijn hoofd aan het maken, ik kon toen duidelijk maken, dat ik letterlijk niet op mijn hoofd 
maar op mijn pols gevallen was en deze bleek dan ook gebroken. Jammer een tijd geen atletiek. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piet van Erp als microfonist bij de Joe Mann Bosloop 
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Het is altijd moeilijk om namen te noemen van sportmaatjes, want je vergeet er altijd, maar ik 
kan me Ans Brands, Mien van de Biggelaar, Anja Smits, Annemie van de Braak, wat 
Doreleijertjes en natuurlijk mijn eigen zussen nog herinneren. Ik vond atletiek heel leuk, maar 
door mijn studie moest ik vanwege stages en tijdgebrek stoppen. 
Toch ging GM weer een rol spelen in mijn leven, want onze kinderen Monique en Marcel wilden 
graag op atletiek en dat juichte ik natuurlijk toe. Maar ja dan werd je er natuurlijk ook weer 
bijgesleept, begeleider naar wedstrijden, supporter, kampen enz. Ook heb ik toen mijn 
jurydiploma gehaald (inmiddels natuurlijk al weer lang verlopen).  
Toen GM 25 jaar? zou bestaan werd ik gevraagd om zitting te nemen in het organisatiecomité 
voor de activiteiten rondom dit gebeuren, dit heb ik ontzettend leuk gevonden. We hadden een 
fijne groep en ik zal de chocotofs van Harrie (van de Sanden) nooit vergeten. 
Nu is GM weer in beeld gekomen, want Yves en Monique, hun zoontje Niklas en het zoontje van 
Marcel, Noah, zijn allemaal lid geworden van de club. Dus nu weer supporter van kinderen, 
maar vooral de kleinkinderen. Ook van deze fase GM zal ik weer veel plezier beleven.  
Ik ben zelf ook altijd blijven sporten, volleybal en daarna tennis, skien en lopen op een andere 
manier Nordic Walken. Ook fietsen we veel, vooral in de zomer. Ik ben het dan ook helemaal 
eens met het Slogan  "Rust Roest" .   
 
En zoals Toos al meldde werden haar kinderen Monique en Marcel begin jaren ’80 lid van GM 
en laten we Monique aan het woord: 
“Als ik me goed herinner was ik een jaar of 8/9 toen ik via een aantal klasgenootjes lid geworden 
ben van GM. Wat ik zo leuk vond aan atletiek was de veelzijdigheid. Er waren zoveel 
onderdelen. In de zomer trainden we buiten, we maakten toen nog gebruik van het hoofdterrein 
van Best Vooruit en hadden geen eigen clubhuis. En in de winter gingen we naar een 
gymzaaltje en op zaterdag naar de bossen. Ik herinner me nog een aantal trainers; Jan Martens 
en Jolanda Waterkamp. De eerste jaren doe je nog aan alle onderdelen mee, maar na verloop 
van tijd ga je je toch wat meer specialiseren. De sprint lag me het beste, individueel, maar ook 

de estafette.  
 

Samen met Irma Smeets, Denise Jonkers en 
Mariette van Aken ben ik Brabants kampioen 
geworden op de 4 x 60 meter. Wat me altijd bij is 
gebleven, is de sportieve sfeer tijdens de 
wedstrijden. Iedereen deed hard z’n best om te 
winnen, maar het was tussen de diverse 
onderdelen door altijd gezellig en iedereen 
moedigde elkaar aan.  Ook de activiteiten buiten 
de atletiek, zoals weekendjes “op kamp” waren erg 
leuk.  Staande:vlnr Monique Terhoeve, Denise Jonkers, Jan 

Martens, Zittend, Mariette van Aken en Irma Smeets. 

 

Wie kent ze nog: Zittend; 
Bianca Doreleijers, Ans 
Brands en Toos van Erp. 
Staande vlnr. 
Ans van Erp, Piet van Erp, 
Gré Roelofs, ? , Anja Smits, 
Annemie v.d. Braak, ?, 
Maria van Erp, Godelief 
Doreleijers, Mientje Aarts 
en Jan van Zelst. Welke 
namen behoren bij de 
vraagtekens? 
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Helaas ben ik op m’n 12e/13e noodgedwongen gestopt vanwege een operatie aan mijn hand. 
Later heb ik nog een aantal jaren aan basketbal gedaan en ik tennis al heel wat jaren. 
Vorig jaar is mijn vriend Yves lid geworden van de club via de ONME groep en ook Niklas, ons 
zoontje van 7 jaar, is in het najaar begonnen met wat proeftrainingen en hij vond het zo leuk dat 
hij ook lid wilde worden. 
 
Vooral sprinten vind hij leuk dus het zal wel in de genen zitten. 
Afgelopen oktober hebben we samen ook aan de mini marathon van Eindhoven meegedaan. 
 Ik kon zelf natuurlijk niet achterblijven en ben afgelopen oktober dan ook gestart met lopen bij 
de beginnergroep en train inmiddels bij de doorstarters. Ik vind het erg leuk en hoop ’t dan ook 
nog lange tijd te kunnen blijven doen.”  

Ja en dan krijgen we nu Niklas en Noah. 
Beiden  nog heel jong, maar Niklas heeft 
nu al bewezen inderdaad de genen 
meegekregen te hebben. Bij de clubcross 
en bij de indoor clubkampioenschappen 
pakt hij de eerste plaatsen, maar ook 
tijdens de scholierenloop van de Goed 
Beter Best Loop kwam hij als eerste in zijn 
leeftijdsklasse over de eindstreep. Noah 
heeft onlangs zijn debuut gemaakt tijdens 
de Joe Mann Bosloop en dat werd een niet 
onverdienstelijk 6de plaats . Marcel zagen 
we tijdens de Joe Mann Bosloop ook in 
actie. Niet als loper maar bij de opbouw en 
afbraak van het parkoers was hij mede 
verantwoordelijk dat we net voordat de 

storm op zijn hevigst was, de Joe Mann Bosloop af konden sluiten. Zelden zoveel inbreng gehad 
binnen GM van de familie van Erp als op dit moment. Met recht dat de stelling er dan ook is, dat 
als je aan de derde generatie toe bent,  je bestaan als club echt  gewaarborgd is. 
 

 
 

Niklas       Noah 
 

Dit was voorlopig even het laatste familieportret waarbij drie generaties betrokken waren. 
Vooralsnog heb ik geen nieuwe aanmelding , maar wie weet meldt zich alsnog een familie waar 
de derde generatie inmiddels lid is. We wachten met spanning af en zodra we er weer een 
hebben komen we er zeker op terug. 

Op de linker foto Marcel als pupil, club-kampioen( rond 
1990)  en gefeliciteerd door de toenmalige voorzitter Gijs 
Koekenbier. Rechterfoto Marcel met Noah tijdens de 
citymarathon van Eindhoven in 2009 
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• Homeopathie 

• Phytotherapie 

• Voedingssupplementen 

• Bach Bloesem therapie 

• Natuurlijke  huid-

verzorging 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 
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Lopen 

De RGBBloop, dit jaar voor het eerst met start en finish op de baan, was een groot succes. 
Lopers konden zich meten op de hoofdafstand van de ½ marathon of kiezen uit de andere 
afstanden; 15 km, 10 km of 5 km. Ook de scholieren van de basisscholen uit Best konden even 
voordat de ½  marathon begon, hun krachten meten met hun klasgenoten. De weergoden waren 
onze club goed gezind. De week daarvoor en daarna waren wedstrijden afgelast in verband met 
de sneeuw maar gelukkig kon onze wedstrijd over een redelijk sneeuwvrij parcours plaatsvinden 
mede dankzij enkele vegers ( Bas / Tom ) die ’s morgens de baan nog snel sneeuwvrij hadden 
geveegd. 

Anton Kon, net klaar met al zijn bezigheden rond de RGBBloop, kan zijn vizier nu weer richten 
op de Bevrijdingsvuurestafette. Deze fakkelloop die in de nacht van 4 op 5 mei plaatsvindt, zal 
dit jaar of op het terrein van Bevrijdende Vleugels eindigen of op het terrein bij het 
Gemeentehuis. Dit is nu nog niet bekend omdat eens in de 5 jaar Bevrijdingsdag uitgebreid 
gevierd wordt. Op de jaarvergadering liet Anton weten dat hij inmiddels voldoende vrijwilligers 
heeft om deze Bevrijdingsvuurestafette wederom tot een succes te maken.   

De Marathon van Barcelona is gelopen op 7 maart. Ad van Kollenburg, Frank Coppelmans en 
Marti van Iersel hebben met hun groepen maanden getraind onder winterse omstandigheden. 
Het was dan ook voor de meeste lopers even wennen om zonder al die sneeuw te lopen. In de 
volgende DiGMer meer nieuws over deze marathon waar een aantal GMers met supporters 
naar toe zijn geweest. 

Oirschot 17 januari.  Nadat de cyclopathon in 2009 niet doorging was coördinator Toon de 
Croon vastbesloten er dit jaar een succes van te maken. Aan de start verschenen 25 teams, 
waarvan 7 van onze club. De eerste plaats werd broederlijk gedeeld: de loper uit Best, de fietser 
uit Oirschot. De strijd om de om de 1e en 2e plaats was tot op het einde spannend, maar bij de 
laatste aflossing kon alleen pech de winst nog beïnvloeden. Winnaars werden onze loper Frans 
Louwers en fietser Arjan van Hout in 1:06:06 uur. Na afloop was de prijsuitreiking en de koffie 
met vlaai in het clubhuis van AV Oirschot. 

Vanaf 1 april hebben we Henk van Hak met zijn lopers te gast op onze baan. Henk van Hak, 
inmiddels alweer 50 jaar lid van GM traint nu een aantal lopers in Tilburg. Aangezien in Tilburg 
de atletiekbaan op de schop gaat ( wij kennen dat ) komt Henk met zijn lopers op dinsdag- en 
donderdagavond bij ons op de baan trainen. De lopers van Henk mogen zich rekenen tot de 
Nederlandse(sub)top. Omdat het op de dinsdag- en donderdagavond dus nog drukker wordt dan 
normaal is het zaak om; 1/ de snelheidstraining in baan 1 te doen achter elkaar en dus niet 
naast elkaar! Lopers kunnen elkaar dan gemakkelijker inhalen.  
2/  Baan 2 is om in te halen.  3/  Ben je klaar met je snelle rondje is het zaak om achterom te 
kijken en voorzichtig uit te wijken naar baan 3 om uit te lopen. Baan 3 is dus om uit te 
lopen. Ga nooit meteen als je klaar bent met je snelle rondje meteen stil staan, er botst zo 
iemand bij je achterop! Wijk daarom voorzichtig uit naar baan 3 of stap desnoods uit op het gras. 
Baan 1 is dus voor de snelheidstraining achter elkaar! Baan 2 is om in te halen, baan 3 om uit te 
lopen. Henk zal met zijn lopers ongeveer een ½ jaar bij ons te gast zijn, zaterdag traint Henk 
elders. Ben je nu al benieuwd naar de lopers van Henk? Kijk dan even op zijn site 
http://eenarunningteam.nl/  Hebben jullie nog vragen dan kunnen jullie trainers je verder 
informeren. 

Wisten jullie dat onze sponsor Get Running ook een webwinkel heeft waar je alles voor de loper 
kunt kopen met aantrekkelijke kortingen? Bezoek de webwinkel op www.getrunning.nl  en klik op 
webwinkel. 

De volgende PR’s kreeg ik door van de RGBBloop; 
½ Marathon; Pe Brouwer 1,22.51  Rob Appeldoorn 1,35.33  Walter van Sluisveld 1,38.13                            
Robert-Jan Brands 1,41.59  Tom Nouwens 1,42.00  Hubert Segers 1,55.34  Judith Goossens 
2,02.34, 15 km; Patrick Bindels 1,23.21, 10 km; Petula van Dijck 49.45  Judith Rombouts 49.55 
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Hebben jullie ook een PR gelopen en zijn jullie ook op zoek naar eeuwige roem door middel van 
plaatsing in onze diGMer? Geef je PR dan door aan petercras@bestion.nl  
 

 
Atleten Generaal Michaelis bereiden zich voor op de marathon in Barcelona. 

Trainingsweekend in Elsendorp 6 en 7 februari jl. 
 

Op 7 maart a.s. hoopt een grote groep atleten van de Bestse Atletiekvereniging Generaal 
Michaelis de marathon in Barcelona met succes te volbrengen. In de afgelopen maanden zijn 
honderden trainingskilometers in de omgeving van Best afgelegd. Juist in de wintermaanden 
moesten veel kilometers in het donker worden getraind, op verlichte fietspaden. Bij de meeste 
atleten begon de verveling van telkens dezelfde rondjes rond Best toe te slaan. Binnen de 
trainingsgroepen werd gesnakt naar een andere omgeving. Het idee werd bij Bas en Mieke van 
Hoof geboren om eens buiten de parochie te gaan trainen. Gekozen werd voor een echt 
trainingsweekend in de omgeving van Elsendorp. Nadat een heuse kampeerboerderij was 
geboekt, werden routes uitgezet en werd de gehele logistieke operatie gepland. Immers, zestien 
atleten onderbrengen, voorzien van vezelrijke voeding en tijdige vochtaanvulling vereist het een 
en ander. 
Zaterdagmiddag werd de reis aangevangen naar Elsendorp. Nadat iedereen de slaapplaatsen 
had ingericht, werd de eerste trainingsloop in de omgeving aangevangen. Voor deze middag 
werd 15 kilometer in de omgeving gelopen. Huize Padua, Handel en Gemert werden met een 
kort bezoek vereerd. Iedereen kwam heel ontspannen terug in Elsendorp. Na een korte douche 
was het tijd voor de nodige vochtaanvulling en de eerste sterke verhalen. 
’s Avonds werd een 
chinees restaurant 
bezocht in Gemert 
en werden de 
nodige verbrandde 
calorieën 
aangevuld. Terug in 
de 
kampeerboerderij 
de Gerele Peel 
werden nog de 
nodige 
versnaperingen 
verbruikt alvorens 
de nachtrust 
aanbrak. 
Op zondagochtend 
was het om half 
acht reveille en 
stond een 
uitgebreid ontbijt op 
onze atleten te 
wachten. Ietwat 
nerveus werd er voorzichtig gegeten. Om circa 09.15 uur werd de terugreis aangevangen. De 
gehele route, over een afstand van 32 kilometer, werd keurig bewijzerd naar Best. In drie 
groepen liepen onze GM־ers, gehuld in de clubkleuren, via Gemert, Lieshout en Son terug naar 
het GM clubhuis. Voor de broodnodige logistieke ondersteuning zorgde Paula Louwers op haar 
fiets. Onderweg zorgde Bas, dat de clubvlag op de meeste vreemde plaatsen opdook en werden 
diverse verzorgingsposten ingericht. Om 12.15 uur was iedereen terug in Best en keken onze 
GMers terug op een geslaagd trainingsweekend. Allen zien de marathon in Barcelona dan ook 
met vertrouwen tegemoet. 
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Inschrijfformulier Roze Loop 
 
Zaterdag 10 april, 15.00 uur  
Uitsluitend voor vrouwelijke leden van GM 
Naam:……………………………………………………………. 
Telefoonnummer:………………………………………………… 
Emailadres………………………………………………………… 
O        Ja, ik doe mee aan de Roze Loop  

O    5 kilometer 
O    10 kilometer 
 

Inschrijfbedrag: € 10,-- geheel bestemd voor Pink Ribbon 

O        Ja, ik doe mee met de BBQ 
Inschrijfbedrag € 26,90 waarvan € 5,-- voor Pink Ribbon 

Ik maak  
O € 10,--   (alleen loop) 
O € 36,90  (loop en BBQ)  
over op bankrekeningnummer: 
Rabobank nr. 10.70.73.889 t.n.v. VJG van Laarhoven-Dirckx 
 
Bij betaling voor 1 april 2010 is mijn inschrijving definitief.  
 
Dit inschrijfformulier uiterlijk zondag 28 maart mailen naar:  
ahljvanlaarhoven@onsbrabantnet.nl 
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www.h.f.a.nl                                                                      www.petervandesande.nl 



di-GMer maart 2010 clubblad@avgm.nl 27 

 
 

BEVRIJDINGSVUURESTAFETTELOOP 2010 
Op de website van GM, onder lopen en vervolgens Bevrijdingsvuur, staat een artikel over 
deelname aan de  Bevrijdingsvuurestafetteloop 2010 
 
Het team dat dit jaar het bevrijdingsvuur in Wageningen gaat ophalen zal bestaan uit: 
 Judith Goossens  loper    Ben de Jong   loper 
 Rosita Duif-Manders  loper    Ad Reijenga  loper  
 Cor van den Nieuwenhuisen loper    Bep Vogels  loper  
 Norbert de Zeeuw  loper   Henk Schepens loper 
 Ties de Vaan   loper   Francis Mutsaarts loper 
 Petra van der Sangen loper   Theo Megens  loper 
 Merel Foudraine  loper   Erwin Pieschel loper 
 Inge Hijink   loper   Hubert Segers loper 
 Tiny Steenbakkers  fietser en fotograaf Gerry van Haandel fietser 
 Jan Meesters   loper en organisatie Monique Schippers masseur  
 Anton Kon   loper en organisatie 
 
De lopers zullen ook regelmatig de fietsers aflossen, zodat zij geen 130 kilometer hoeven te 
fietsen. Voor vervoer wordt gebruik gemaakt van de felle gele bus van het Museum van 
Bevrijdende Vleugels. 
 
Wij vertrekken op 4 mei 2010, omstreeks 21.00 uur, vanaf  het clubhuis. Na melden, ceremonie 
en het in ontvangst nemen van het Bevrijdingsvuur, zullen wij op 5 mei 2010, omstreeks 00.30 – 
01.00 uur, in estafettevorm vertrekken via Arnhem, Nijmegen, Uden, St. Oedenrode , naar het 
Museum Bevrijdende Vleugels in Best.  
Zie ook:  www.4en5meiwageningen.nl  (Wageningen),  www.wingsofliberation.nl  (Museum 
Bevrijdende Vleugels) en www.clubwheels.nl  (oude legervoertuigen). 
 
Op 5 mei 2010, omstreeks 10.00 (of 10.30 uur) uur, zullen wij met begeleiding van Wheels 
(oude legervoertuigen) vertrekken vanaf begin bebouwde kom van Son (Hendrik 
Veenemanstraat nabij rotonde Rooijseweg). Afstand nog ong. 5 km Vandaar lopen wij via de 
Hendrik Veenemanstraat naar naar het centrum van Son. Aldaar zullen wij omstreeks 10.25 (of 
10.55 uur) uur op de Boslaan zijn, nabij het parkeerterrein 17 Septemberplein. Een ieder is 
welkom om bij ons aan te sluiten en mee te lopen   
 
Een vriendelijke doch dringend verzoek aan alle lopers en loopgroepen van de 
vereniging, om ons vanaf het centrum van Son het laatste gedeelte te vergezellen. Voor 
de overige leden, familie, vrienden en kennissen is het verzoek om naar het museum te 
komen om ons en de ceremonie te steunen. 

Op 5 mei 2010, omstreeks 10.50 uur (of 11.20 uur), zullen wij bij het Museum arriveren waarna 
om 11.00 uur cq. 11.30 uur, de ceremonie zal aanvangen. De ceremonie wordt opgeluisterd 
door een muziekgezelschap. Welk is nog niet bekend 
 
Op 5 mei 2010, omstreeks 12.00 – 13.00 uur, na de ceremonie, zullen wij vanaf  het 
Museumterrein via de Sonseweg, rotonde Quatre Bras, Oude Rijksweg, en de plaatsen Boxtel 
en Vught, het Bevrijdingsvuur gaan brengen naar het provinciaal  “Noord-Zuid 
Bevrijdingsfestival” op de Markt/Parade in ’s-Hertogenbosch. Zie ook: 
www.noordzuidbevrijdingsfestival.nl. 
 
Het tijdstip aanvang ceremonie bij het Museum was 11.00 uur, echter vanwege het feit dat de 
ceremonie in Den-Bosch is verzet van 14.45 naar 16.00 uur, zal het tijdstip in Best waarschijnlijk 
iets later worden. In het clubblad van april 2010 zullen wij met nadere informatie komen. 
 
Hopende op goed weer en een  grote opkomst, Vriendelijke groeten, 
Anton Kon, Email:   anton.kon@hotmail.com 
Gsm: 06 – 11.36.82.25  
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EEN VERDIENDE BELONING. 
 
De sponsorcommissie van onze atletiekvereniging is gedurende het gehele jaar bezig om 
nieuwe sponsoren en/of adverteerders te werven. 
De commissie kan elke ondersteuning door de leden van onze atletiekclub meer dan gebruiken 
bij het vinden van sponsoren en adverteerders. Met leden bedoelen wij lopers, wandelaars, 
actieve sporters in de senioren- en jeugdcategorieën maar ook de leden van andere 
commissies. 
Met een ledenaantal van ruim 700 leden en de voorzichtige aanname dat elk lid minimaal 1 
bedrijf binnen haar/zijn familie of kennissenkring heeft zijn er dus potentieel 700 mogelijke 
nieuwe sponsoren/adverteerders die via jullie BENADERD KUNNEN WORDEN. 
Wij als sponsorcommissie willen eenieder enthousiast maken om ons te helpen bij het uitbreiden 
van het aantal sponsoren/adverteerders. 
Ook in 2009 hebben wij een oproep gedaan om ons op deze wijze te ondersteunen maar het 
resultaat was minder dan dat we ervan verwacht hadden. Ondanks een prijs die wij hadden 
toegezegd voor diegene die het beste scoorde hebben slechts 2 leden een potentiële 
sponsor/adverteerder aangemeld. In 2009 is als winnaar uit de bus gekomen Ties de Vaan. Een 
meer dan terechte beloning voor zijn inspanning is de waardebon van € 50,00  te besteden bij 
Get Running. Deze prijs is hem in de jaarvergadering door de voorzitter van de 
sponsorcommissie Jos de Kooning uitgereikt. 
Naast het werven van sponsoren/adverteerders richt de sponsorcommissie, met de gewaarde 
bijdrage van Ben Saris, zich ook op het werven van personen die lid willen worden van de 
“Vrienden Club van G.M”. Kent U iemand dan hoort Ben dat graag. 
    
Het jaar 2010 is nog maar net begonnen dus nog alle kans om volgende jaarvergadering als 
winnaar van de actie aanwerven sponsor/adverteerder te worden gehuldigd. 
 
Dus wie weet kan jij wat betekenen voor onze club en ga jij volgend jaar met de prijs aan de 
haal. Heb je een potentiële sponsor of denk je op een ander gebied iets te kunnen betekenen 
voor de sponsorcommissie, mail dan naar sponsoring@avgm.nl of benader een van de leden 
van de sponsorcommissie rechtstreeks, hun namen staan in het colofon. 
 
Sponsorcommissie G.M.      
 
 
 

Welkom aan onze nieuwe leden.(per 25-02-2010).  
       

Baanatleten:   Loopgroepen:  

Pupillen mini/C.   Recreanten loopgroep. ( * = starter ). 
Larsa Izhak    Mariet van de Belt             * 
Noah Terhoeve   Ans Marks                        * 
Jordi Voets    Jan Willem Slijper  

    Leonie van der Werf  

Pupillen A/B.      

Max de Bock      

Bram van Boxtel      

Roos Kastelijn      

Sterre Maas       

Stijn Springorum      

Lars Welvaarts      

       

Wij wensen hen veel sportplezier!     
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Atletiekvereniging Generaal Michaëlis 
Opgericht 15 april 1957 
Aangesloten bij de KNAU 
Rabobank Best 10.70.11.913 
Postgiro 2977707 
Constantijnlaan 2, 5684 CZ  Best 
Telefoon  0499- 390747 (Clubhuis D’n Opstap) 

Colofon  
 

 
 

Bestuur + WOC 

Voorzitter 
Secretaris 
Penningmeester 
TC Baan 
TC Lopen  
Algemeen 
Wedstrijdorganisatie 

Jos de Kooning 
Jan Meesters 
Arjo v.d. Kerkhof 
Tom Lassing 
Peter Cras  
Nel van Oort 
Leo van der Staak 

Boksprong 20 
Klaproos 8 
J. Klingenstr. 24 
Bereklauw 15 
M. de Ruyterstraat 78 
Schuilevinkje 2 
Berk 29 

voorzitter@avgm.nl 
secretaris@avgm.nl 
penningmeester@avgm.nl 
tom@lassing.nl 
petercras@bestion.nl 
nzielschot@hotmail.com 
llamvanderstaak@home.nl 

398399 
395030 
399342 
395450 
392981 
398678 
374499 

 
Wedstrijdsecretariaat 

Lopen/baan thuis 
Lopen uit 
Baan uit 

Ingrid Brekelmans 
Anton Verkooijen 
Arianne Saris 

Charentelaan 32 Ehv. 
Zevensprong 62 
Eindhovenseweg 72 

wedstrijden@avgm.nl 
ajgverkooijen@onsbrabantnet.nl 
uitwedstrijdenbaan@avgm.nl 

040 2571166 
330365 
396921 

 

Technische Commissie Baan 

Coördinator TCB 
Coördinator Jun. D en 
pupillen 

Adri Raaimakers 
 
Gerhard Hein 

Leemkuilenpad 11 
 
Kastanje 55 

amjhraaimakers@onsbrabantnet.nl 
 
ghein99@gmail.com                    397511 

399464 

Trainers Wichard de Benis, Willemien Bos, Marc Cremers, Ton Dahmen, Christjan Doreleijers, 
Ruud van Dorst, Onno Gerits, Diet Gröneveld, Nicolai v.d. Heijden, Martijn van Iersel,  
Karin Jacquot, Pim de Jong, Jolanda Konings, Theo de Koning, Maarten de Korte,  
Tom Lassing, Marcel Leijten, Marcel v.d. Lubbe, Henk Plasman, Adri Raaimakers,  
Maarten Raaimakers, Ton v.d. Sande, Ben Saris, Wilhelmien Verdonk, Arnold Witteveen, 
Joep Wiltschek. 

 

 
Technische Commissie Lopen 

Coördinator TCL Frank Coppelmans Zevensprong 68 looptrainers@avgm.nl 396728 
Trainers Lopen 
 
 
 
 

Frank Abbink, Harm Bakker, Patrick Bindels,Pe Brouwer, Frank Coppelmans,  
Harry Dahmen, Henk vd Einden, Ad van Kollenburg, Marti van Iersel, Ben de Jong,  
Joke en Jan v. Kasteren, Eric Leblanc, Frits Leenderts, Paula Louwers, Jan Meesters, 
Theo Megens, Dolf Mehagnoul, Peter Moors, Marco Oggel, Rob Rebel, Chris Rosier, Henk 
Schepens, Mirjam Verhagen, Hans Verbeek, Anton Verkooijen, Trinie vd Ven,  
Bep Vogels.  

 

   
Technische Commissie Wandelen 

Coördinator TCW Nel van Oort Schuilevinkje 2 nzielschot@hotmail.com 398678 

Trainers: 
Wandelen 
Nordic Walking 

 
Pieter v.d. Sanden. 
Kathinka van Dijk, Hetty Kuilboer, Toos de Groen, Joke Peters, Hans Schouten 

 

   

Trainers overig 

 Bram Flierman   310203 
 Gijs Koekenbier (buiten zondag) 395362 
   

Sponsorcommissie 

Contactpersoon 
Overige leden 

Hein vd Sande                    Kurkeind 4 
Jos de Kooning, Peter Cras, Hans Timmers,  
Wil van Hak. 

sponsoring@avgm.nl 310202 
 

   

Overigen 

Sport fysiotherapeut Ger Daane Wintereik 42 info@fysiotherapiedaane.nl 397483 
Vertrouwenspersoon Ria van Dooren Mgr. Zwijsenstraat 56 petria@onsmail.nl 395625 
Wedstrijduitslagen Adri Raaimakers Leemkuilenpad 11 amjhraaimakers@onsbrabantnet.nl 399464 
Clubhuis Sjaak Rooijakkers J. Klingenstraat 7 jjmrooijakkers@onsbrabantnet.nl 395797 
Ledenadministratie Ad Reijenga J.Israëlsstraat 8 ledenadministratie@avgm.nl 373473 
Materiaal Martin Nijkamp Imkerhei 40 materiaal@avgm.nl 06-15314371 
Vrijwilligerscoördinator Marleen Smulders Looierstraat 40 vrijwilligers@avgm.nl 390298 
ICT Hans Verbeek Korenbloem 9 webmaster@avgm.nl 390917 
Clubblad Brigitte Kusters en Lia Tielen clubblad@avgm.nl  


