
di-Gmer april 2010 clubblad@avgm.nl 1 

 
di-GMer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

in dit nummer: 
 
 
bevrijdingsvuurestafetteloop……….14 
 
en verder 
redactiep(a)raat……………………….1 
woord van de voorzitter………………2 
baan…………………………………….4 
lopen…………………………………..16 
wandelen……………………………...23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wil je de kopij voor het 
volgende 
clubblad 

uiterlijk woensdag 
26 mei 

inleveren? 
        clubblad@avgm.nl 

van de redactie 
 
 
Wanneer ik dit schrijf ben ik nog niet zo lang thuis 
van een heerlijke wandeling in de bossen bij 
Postel. Daarna nog even genoten op een terras 
want de zon deed vandaag wel heel erg zijn best. 
Toch even dit blad afmaken want de komende 
dagen zijn even druk. 
 
Een aantal van onze dames, de heren mochten 
nu even toekijken, hebben voor  “Pink Ribbon” 
gelopen over een parcours uitgezet in de Vleut. 
Lees hierover meer op pagina 19 en nog meer 
foto’s kun je zien op onze website. 
Ook in Barcelona is een mooie prestatie geleverd 
door een aantal GM-ers. Voor hun ervaringen ga 
je naar pag.16. 
 
Om alles in goede banen te leiden kunnen we 
steeds mensen gebruiken. Wilt u de wedstrijden 
van onze jeugd eens van dicht bij volgen 
misschien is dan de oproep op pagina 3 iets voor 
jou. 
 
Kortom, we hebben weer voor iedereen nieuws  
en nieuwe activiteiten op de agenda. 
 
 Lia Tielen 

agenda    

                                                                    

 

 
24 april   voorjaarswandeling 
 5 mei     Bevrijdingsvuurestaffetteloop 
24 mei    Brabantse Kampioenschappen Junioren ABC 
30 mei    Heilige Eik 
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Na een periode met kou, 
sneeuw, ijs en hagelbuien, 
waaraan maar geen eind leek 
te komen, is nu toch eindelijk 
de lente aangebroken. 
 

Dit is ook te merken aan de 
grootte van de diverse 
loopgroepen zowel door de 
week als op zaterdag. De 
gezichten staan wat vrolijker, 
alhoewel de geleverde 
inspanningen dat beeld 
enigszins kunnen vervormen( 
schrijver dezes is daarvan 
een exemplarisch voorbeeld 
met verschijnselen van een 
rood aangelopen hoofd en 
ademnood…). Heerlijk is het 
om weer in bos en hei met de 
natuur in aanraking te komen, 
de vogeltjes te horen fluiten, 
bomen en struiken te zien 
ontluiken, terwijl je bezig bent 
lijf en geest te versterken  
 

door in groepsverband onder 
deskundige coaching hard te 
lopen. 
 
Voor sommigen onder ons 
liggen er weer uitdagingen in 
het verschiet. Per 1 mei a.s. 
start de Onderweg naar de 
Marathon loopgroep weer om 
op 10 oktober van dit jaar aan 
de halve of hele marathon 
van Eindhoven succesvol, dat 
wil zeggen voor de een 
uitlopen voor de ander PR 
verbeteren, deel te nemen. 
Frank Coppelmans registreert 
u graag als deelnemer, 
frankgmtrainer@onsmail.nl 
 

Op verschillende niveaus zijn loopgroepen actief; de beginnersgroep onder leiding van Marti, de 
doorstroomgroep onder leiding van Harm. De starters lopen nu twee keer in de week en de 
doorstartgroep heeft recent eerste ervaring opgedaan met het lopen op de hei. Hopelijk blijven beginners 
blessures uit en zien wij de doorstroom op gang komen naar de reguliere loopgroepen. 
 
Onze vereniging kent een sterke traditie waar het gaat over maatschappelijk actief zijn. Op 5 mei zal 
Anton Kon c.s. namens GM het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen naar de Bevrijdende Vleugels 
brengen. Dit belooft weer een indrukwekkend spektakel te worden. Degenen die in het land zijn, uw 
voorzitter verblijft dan in Dolce Vita Italië, zijn uitdrukkelijk uitgenodigd om Anton en zijn club een warm 
onthaal te geven bij de Bevrijdende Vleugels vanaf 11.15 uur. 
 
Het is alweer een poosje geleden, maar toch sta ik graag nog even stil bij de GM delegatie die de 
marathon in Barcelona heeft gelopen. Ik heb alleen maar enthousiaste en positieve geluiden gehoord 
van de GM deelnemers. Hulde voor jullie prachtige prestaties, hulde aan de organisatoren voor de 
werkelijk perfecte organisatie. 
 
Onlangs werden wij onaangenaam getroffen door het criminele gedrag van kwaadwillende lieden, die 
onze toegangspoort hebben geramd, de kluis hebben leeggehaald en alles overhoop hebben gehaald in 
onze kantine. Dit kost de gemeenschap, de gemeente, maar ook onze vereniging weer veel geld. 
Hopelijk worden de daders gepakt, maar al te optimistisch kunnen wij daar helaas niet over zijn en zullen 
wij de schade moeten nemen. 
 
Sinds kort heeft Best weer een nieuw College van B&W. Op de politieke agenda komt binnenkort de 
sportnota en accommodatienota. Wij zullen dat nauwgezet volgen en zo nodig op inspreken, want het al 
dan niet verplaatsen van onze buurvereniging Smashing raakt ook ons belang en voorts hebben wij nog 
een verlanglijstje te verzilveren bij de gemeente waar het gaat om verruiming opslagcapaciteit, eventueel 
gecombineerd met een tribunevoorziening. 
 
Ik hoop u de komende tijd weer te ontmoeten in hardloopverband of in de als vanouds gezellige 
ambiance van D’N Opstap. Op 17 april is daar de gelegenheid om je weer in de zeventiger jaren te 
wanen met de daarbij horende klanken van Abba, Queen, Doe Maar, enzovoorts, een en ander op 
initiatief van onze onvolprezen  Nevenactiviteitencommissie. 
 
Jos de Kooning, Voorzitter 

de voorzitter 
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                   Bedankt, 
                         Ik bedank jullie voor de belangstelling, de telefoontjes, kaarten, bloemen 
                         en de bezoekjes in het ziekenhuis bij het overlijden van onze Wil. 
                         Dat heeft mij heel veel steun gegeven. 
                         Bedankt, Trieny van de Ven 
 
 
 
 
Jurycursus 
 
Op de zaterdagen 12 en 26 juni wordt er in Best een jurycursus algemeen gehouden. 
Liefhebbers die deze cursus willen volgen kunnen zich melden bij Ben Saris. 
Voor wie bestyemd? 
Vooral jeugdtrainers ( ken de spelregels) en ouders van jeugdleden die wel eens mee willen helpen bij 
wedstrijden is die een unieke kans om de spelregels te leren kennen. 
Maar ook mensen uit de loopgroepen worden van harte uitgenodigd om ons in de toekomst te helpen bij 
het jureren van baan- maar zeker ook wegwedstrijden. 
 
Er kunnen maximaal 15 cursisten deelnemen dus wees er snel bij. 
 
Uiteraard mogen ook andere belangstellenden die ons als jurylid willen helpen zich melden. 
 
bensaris@onsbrabantnet.nl 
 
 
 
Kun jij ons helpen bij de Brabantse Kampioenschappen Junioren ABC  
 
Op 2de Pinksterdag, 24 mei, organiseert GM de Brabantse Kampioenschappen voor junioren AB en C. 
Dat wordt een hele klus want we verwachten tussen de 300 en 400 Brabantse talenten die om 60 titels 
gaan strijden. Je snapt dat daar flink wat hulp voor nodig is en uiteraard zijn veel mensen met de 
Pinksteren een weekend weg. 
 
Ben je niet weg en wil je ons komen helpen? 
 
Meldt je dan bij Ben Saris tel. 329911 of bensaris@onsbrabantnet.nl 
 
Waar kunnen we nog hulp gebruiken? 
2 personen die verwijzen naar de parkeerplaatsen 
16 pupillen en D junioren die de mandjes van start naar finish brengen 
4 Volwassenen die dit aansturen 
6 pupillen en/of D junioren die helpen bij de prijsuitreiking 
2 volwassenen die dit aansturen 
 
Zoals het er nu naar uitziet ca. 8 personen die de jury assisteert. (lat opleggen bij hoog- harken bij ver- 
kogels - speren en discus terugbrengen) 
 
Daarnaast zijn er altijd mensen nodig die zicht houden op de kleedlokalen, toiletten en vuilnisbakken dat 
deze schoon en leeg blijven. 
 
Ik hoor of zie uw hulp met plezier tegemoet. 
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TC Baan 
Het zomerseizoen is weer begonnen. Aankomend seizoen willen  
we weer hoge ogen gaan gooien in de competitie. 
Helaas bleek het niet mogelijk met twee senioren teams deel te 
nemen, wel hebben we één seniorenteam en verschillende pupillen 
en junioren teams. Belangrijk is vooral dat vooraf goed duidelijk is 
wie niet kunnen of willen deelnemen. We gaan er als vereniging 
vanuit dat iedereen met een wedstrijd licentie in principe 
beschikbaar is. 
De trainers bepalen vervolgens wie ze waar opstellen. 
 
Site 
Ik krijg (te) regelmatig door dat de site van GM niet handig 
ingedeeld zou zijn. Helaas echter, blijven dan tips in een verbeter 
richting achterwege. 'Niet handig ingedeeld' is niet iets waar de  
verantwoordelijken voor de site veel mee kunnen. Die vinden de site  
namelijk prima ingedeeld. 
WAT is dan niet goed, HOE kan het beter? 
We willen heel graag de meest klantvriendelijke site van alle atletiek  
verenigingen hebben maar dan moet u als lid, of als ouder van een 
lid, of als trainer ook maar eens aangeven hoe het wat u betreft 
beter kan. Als u mij de tips schriftelijk doorgeeft (tom@lassing.nl), 
dan zorg ik dat uw opmerkingen en aanbevelingen doorgegeven 
worden aan de werkgroep die zich er mee bezighoudt. 
 
Opleiding 
Ik ben zelf druk bezig met mijn laatste loodjes voor het diploma 
Jeugd Atletiek Trainer JAT3. 
De opleiding is door de Atletiek Unie helemaal anders opgezet en 
ik was met mijn 9 mede cursisten 'proefkonijn'. 
Dat hebben we geweten. Echter, en dat wil ik wel benadrukken, de  
opleiding is met al haar nukken, tekortkomingen en beperkingen 
veel beter dan de opleiding die er eerst was. Ik heb ook echt al heel 
veel geleerd. Het is echter net als bij autorijden, je leert het pas en 
maakt het je pas echt eigen als je het papiertje al hebt. Ik hoop het  
papiertje in juni in Deurne te halen. 
De Atletiek Unie heeft onze klachten en aanbevelingen zeer serieus  
genomen en is druk bezig verbeteringen aan te brengen. 
Dat is mede de reden dat Adri Raaimakers en ik proberen om deze  
opleiding van oktober tot juni in Best te krijgen. 
Met de ervaring die Adri en ik hebben opgedaan en het feit dat 
cursisten uit Best dan niet zoveel tijd kwijt zijn aan rijden (Ik rij nu 
naar Deurne en Rotterdam), maakt het de opleiding aankomend 
jaar een stuk makkelijker. Zeker als meerderen de opleiding gaan 
doen, is er ook steun aan elkaar. 
 
We hopen dan ook dat we aankomende seizoen een flink aantal  
(hulp)trainers zover gaan krijgen om deze opleiding ook te gaan 
doen. De vereniging betaalt de kosten en Adri en ikzelf gaan de 
cursisten ook alle hulp geven die ze maar nodig hebben. 
 
Ik wens iedereen een fantastisch zomerseizoen toe. 
Tom Lassing 

 
jarigen april 
 
20 Monique  Vriens 
21 Maija  Franswa 
21 Jasper  Steendam 
21 Henry  Vermeer 
22 Ria  Biggelaar, v d 
22 Xandra  Hermsdorf 
22 Myriam  Nuys 
22 Joseph  Schutte  
24 Ralph  Spierings 
25 Piet  Laarhoven, v  
25 Maureen  Bresser, de  
25 Mario  Welvaerts 
26 Marie-Louise Baar, de  
26 Sjoerd  Heuvel, v d  
27 Nico  Leijtens 
27 Ineke  Lasoe  
27 Wilma  Cremers 
28 Ton  Jans 
29 Marti  Iersel, van  
29 Annie  Bekkers  
30 Ton  Vleuten, v d 

 
 
 
 
 
van harte gefeliciteerd! 
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Pupillenpraat 
 
Hallo allemaal. Hier zijn we weer met de 
Pupillenpraatjes. Zou de winter eindelijk voorbij zijn? 
Wat hebben we een koude winter gehad. Maar jullie zijn 
er allemaal goed doorheen gefietst en nu gaan we een 
heel fijne periode tegemoet. Met lekker weer, veel 
sporten en buiten spelen. En volop wedstrijden waaraan 
jullie mee kunnen doen. 
We hebben deze maand een interview met Merijn 
Gerits, Matthijs Slegt was getikt door Nina en Bas 
Thijssen was getikt door Loek. Met Bas zijn verhaal 
gaan we beginnen. 

Schrijftikkertje 
Hallo ik ben Bas Thijssen  
Ik zag dat Loek mij getikt heeft en dus nu ben ik aan de 
beurt.  
Ik ben A pupil 1e jaars en op 4 april 10 jaar geworden.  
Ik ben op atletiek gekomen vanaf het moment dat ik het 
mocht. Toen zaten mijn vrienden ook op atletiek, maar 
inmiddels zijn zij er af en ben ik nog steeds GM'er!  
Papa en mama wandelen graag en dat vind ik ook erg 
leuk. Toen ik klein was hebben we het hele Nederlandse 
kustpad gewandeld maar toen zat ik nog veel in de 
draagzak! De laatste jaren mag ik zelf wandelen. Dit jaar 
gaan we voor het derde jaar naar de Alpen. Eerst naar 
Oostenrijk, vorig jaar naar Zwitserland en dit jaar gaan 
we in Italië wandelen.  
 

 
 

Verder zit ik op gitaarles en toneelspelen vind ik ook 
erg leuk. Jammer genoeg gingen de lessen in de Wig 
dit jaar niet door vanwege te weinig deelnemers. 
Later wil ik schoolmeester worden. 
Ik doe een paar keer per jaar aan wedstrijden mee, 
de eerstvolgende is in Veldhoven. 
Ik win de wedstrijden wel niet maar ik ga voor de 
persoonlijke records! De bostrainingen in de winter 
zijn ook erg leuk maar het allerleukst vind ik het 
jaarlijks kamp. Ik tik Ricky van Hees omdat ze bij mij 
in de klas zit en nog maar pas bij atletiek is. 
 
Groetjes, Bas 

 
jarigen mei 

 
1 Adri  Raaimakers  
1 Joop  Peijnenburg 
2 Jaime  Hermsdorf 
2 Piet  Pijnenburg  
2 Ine  Meeuwis v Langen 
4 Ger  Damen 
5 Edwin  Heddes 
5 Marcel  Lubbe, van der 
5 Frans  Wuyster 
6 Do  Nijssen-Hofstede 
6 Monique  Boekhorst, te 
7 Sven  Teunissen 
7 John  Baks 
8 Jeroen  Duif 
8 Herma  Horst, van der 
8 Piet  Hellings  
8 Wendy  Vroenhoven, van 
8 Cécile  Jilesen 
9 Ruud  Dorst, van 

10 Tom  Herpen, van 
11 Corrie  Zwaluw, van de 
11 Friedy  Machielsen  
11 Gerhard  Hein 
11 Joost  Rosendaal, van 
11 Harry  Sande, van de  
11 Charles  Goevaers 
12 Joep  Well, van 
12 Corina  Voss 
12 Astrid  Janssen  
12 Riny  Verdonk 
12 Paul  Berghuis 
13 Con  Vissenberg 
13 Sabine  Oetelaar, van den 
13 Gieljan  Iersel, van 
14 Arjen  Schoonus 
14 Willem-Jan Berghuis,  
15 Jos  Wijdeven, van de  
15 Pim  Scheiberlich 
15 Henk  Plasman 
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Wat een leuk verhaal Bas. Dus je bent zo’n wandelaar, maar dat is nog maar een klein 
onderdeeltje waar je allemaal mee bezig bent. Je bent een druk baasje. Gelukkig heb je ook nog 
tijd om naar school te gaan en naar atletiek. Wat ik wel heel mooi vind is dat je zegt dat je 
eerstvolgende wedstrijd in Veldhoven is. Dat is de competitiewedstrijd voor pupillen en ik ben 
benieuwd of jullie, de jongens en de meisjes, net als vorig jaar weer aan de Brabantse finale 
mee mogen doen.  
Goed je best doen Bas, maar dat geldt natuurlijk ook voor al die andere pupillen die in 
Veldhoven meedoen. Als je nou de eerste wedstrijd niet meegedaan hebt kun je natuurlijk altijd 
nog met de tweede wedstrijd van de competitie meedoen. Die wordt gehouden op 5 juni in 
Valkenswaard. Zorg dat je er bij bent en dat GM weer in de finale komt. 
 
 
En dan het nog op de valreep ingestuurde nieuws van Matthijs. 
 
Hoi, Ik ben Matthijs Slegt. 
Ik ben twaalf jaar oud en geboren in de stad 
Groningen. Verder nog een oudere 
(tweeling)broer Victor die 5 minuten eerder is 
geboren, een kleiner broertje Casper en twee 
ouders.  
 

 
 
 
 

 
Tot mijn tweede woonden we in Groningen en 
daarna verhuisde ik naar Best.  
Ik ben ongeveer 3 tot 4 jaar lid van deze 
atletiekclub en ik vind het hartstikke leuk hier.  
Naast atletiek schaats ik maar dat is van oktober 
tot maart.  
Ook  speel ik piano op de muziekschool in Best. 
Ik zit op basisschool de Klimboom. Op school 
gaat het verder wel goed. Volgend jaar ga ik 
naar het Heerbeeck Colleger, het VWO. 
 
Voor de volgende di-GMer tik ik Wouter van 
Vliet aan. 
 
 
 
 

Ook jij bedankt voor je bijdrage Matthijs en Wouter we zijn benieuwd wat jij de volgende maand aan ons 
wil vertellen. 
 
 
 
Jury 
Je kent ze wel. Die mensen , die bij wedstrijden alles opmeten bij het bal werpen en verspringen of die 
er voor zorgen dat het hoogspringen goed verloopt en dat je bij de sprint de juiste tijd krijgt of de juiste 
volgorde van binnenkomst bepalen. Die mensen noemen ze juryleden. 
Bij GM zijn al heel veel juryleden die het mogelijk maken dat jullie in Best goede wedstrijden hebben, 
maar juryleden hebben ze bij een atletiekclub eigenlijk nooit genoeg. Heel vaak zijn het de papa’s en 
mama’s van pupillen die een cursus “jury” volgen. Dan leren ze spelregels van de atletiek en kunnen de 
organisatie daarna helpen om een wedstrijd goed te laten verlopen. 
Binnenkort is er weer zo’n cursus in Best. Twee zaterdagen:  
op zaterdag 12 en zaterdag  26 juni. Op deze laatste dag is er een toets en dan zijn ze “jurylid”. Wil je 
eens aan je papa of mama vragen of ze dat leuk vinden om te doen? Zo ja, dan kunnen ze bellen of 
mailen naar Ben Saris 329911 of bensaris@onsbrabantnet.nl   
Ik ben benieuwd hoeveel er bellen. Of mailen. 
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estafettestokje                   
 
Ik ben Marli Reekers. 
Ik ben 13 jaar en zit op het Heerbeeck College. 
 

 
 
Ik zit nog niet zo heel lang op 
atletiek maar ik vind het wel 
super leuk om te doen. 
Voordat ik op atletiek zat, zat 
ik eerst, ik denk zo  

ongeveer 3 of 4 jaar op 
dansen. 
Mijn hobby's zijn zingen, 
dansen en atletiek. 
De leukste onderdelen vind 
ik kogelstoten en  
hordelopen. Ik ben alleen 
nog niet zo super goed in 
die onderdelen maar dat 
komt nog wel. 
Ik probeer alle trainingen te 
komen maar soms is  
het wel moeilijk want ik zit 
nou op het Heerbeeck 
College en daar krijg ik 
soms wel veel huiswerk 
voor. Maar ik probeer zo 
vaak mogelijk te  
komen.

 
Het estafettestokje geef ik door aan Amber Lassing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                   www.rabobank.nl 
 
 
 

 
jarigen mei 

 
17 Brigitte  Kusters 
17 Tom  Vlugt, van der 
18 Lucas  Vousten 
19 Floor  Veen, van 
19 Peter  Acket 
19 Annet  Kollenburg, van  
21 Veronique  Dirckx,  
21 Iris  Haanappel 
22 Henk  Schepens  
23 Marlieke  Linden, van der 
23 Ine  Meelen  
23 Sandra  Pielman 
24 Frans  Dijkman 
24 Bart  Pasch, van der  
24 Giel  Schijndel, van  
25 Monique  Driel, van 
25 Aniek  Franssen 
25 Yvette  Feijen 
26 Bram  Flierman,  
26 Wilma  Laat, de 
26 Jozef  Stiphout, van  
26 Paul  Diekhorst  
27 Fauve  Henst 
27 Hein  Sande, van de  
27 Jan  Timmermans 
27 Paul  Peters 
28 Ino  Mijland 
28 Loek  Appeldoorn 
28 Jan  Leijtens  
29 Judith  Witteveen 
29 Bram  Elevelt 
29 Anja  Meulengraaf, v d  
30 Marie-Louise Gestel, van 
30 Hanny  Baardwijk, van 
31 Evert  Groen 

 

 

 
 

Hartelijk gefeliciteerd !! 
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info@screenrunzeefdruk.nl 
 

.. 
 

 

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/ 
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Dan gaan we naar het interview van  Merijn 
 

 
 
Merijn Gerits. Merijn werd eerste in de Broos van Erp Cross Competitie en vandaar dat we wel eens iets 
meer willen weten van Merijn. 
 
Waar en wanneer ben je geboren? 
Ik ben geboren op  3 juli 2001 in Best. 
 
Op welke school zit je en in welke groep? 
Basisschool St. Antonius in Best, groep 5B. 
 
Waarom heb je voor de atletieksport gekozen? En hoe oud was je toen? 
Het leek mij een leuke sport, ik was toen geloof ik 6 jaar. 
 
Weet je nog wanneer je je eerste wedstrijd had en hoeveelste je toen werd? 
De eerste avondwedstrijd was op 21 mei 2008. 
Ik heb de Broos van Erp meegelopen in 2008-2009 en toen werd ik eerste. 
 
Wat vind je leuker, een crosswedstrijd, een wegwedstrijd, een indoor- of  een  baanwedstrijd 
en waarom? 
Een wegwedstrijd (Goed Beter Best Loop in samenwerking met Korein) vind ik leuk omdat je dan 
over de gewone straat loopt. De indoor- en baanwedstrijden vind ik leuk omdat je zoveel 
verschillende onderdelen kan doen en de crosswedstrijd vind ik leuk omdat er altijd veel hobbels 
in het parcours zijn. 
 
Wat is je favoriete atletiekonderdeel en waarom? 
Balgooien, omdat ik daar goed in ben. 
 
En met welk onderdeel heb je  helemaal niks en waarom? 
Ik vind eigenlijk alles leuk. 
 
Hoe bereid je jezelf voor op een wedstrijd ? 
Ik heb geen speciale voorbereiding. Met de crosswedstrijden doe ik meestal een warming-up met 
papa. 
 
Wat is je spannendste wedstrijd geweest en waarom? 
Het NK Cross in 2009, omdat het heel spannend en groot was en iedereen heel hard rende. 
 
Heb je al bedacht wat je in de atletieksport wilt bereiken en mogen wij ook weten wat dat is? 
Ik wil heel goed worden, misschien wel de beste van Nederland. 
(weet je dat Sietske Noorman, onze hoogspringster dat in een interview in dit clubblad toen ze 11 
was ook zei, en dat ze nu de beste van Nederland is ?) 
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Heb je nog een andere hobby en zo ja vertel daar eens iets over? 
Ik ga sinds kort ook graag naar judo. 
En ik zwem al weer twee jaar bij de Brabantse Dolfijnen. 
 
Welke goeie tip heb je voor atleetjes die pas bij de club zijn? 
Veel plezier hebben in wat je doet. 
 
Zijn er nog meer familieleden die aan atletiek doen of dat vroeger ooit gedaan hebben? En zo ja, 
wie zijn dat en waar zijn/waren zij goed in? 
Mijn zus Suzanne heeft bij AVGM op atletiek gezeten en mijn papa geeft training aan de  
pupillen C.  
Verder vind ik het heel erg leuk dat er vier van mijn klasgenootjes ook op atletiek zitten: Judith 
Witteveen, Auke Latijnhouwers, Noa Bergmans en Bart Boon. Ik hoop dat we samen met de 
anderen nog veel plezier hebben, en wie weet ….  volgen er nog wel meer klasgenoten naar de 
atletiekbaan. 
 

 
 
En verder: 
Wat/wie  is je favoriete? 
TV programma Spongebob 
Artiest   Michael Jackson 
Vak op school  Lezen en Gymen 
Eten   Broodje knakworst 
Drinken  Cassis 
Film   Looney Tunes 
Dier   Schildpad 
Site   www.spele.nl 
Boek   Boeken van Geronimo  
                                                                  Stilton 
 
Nog enkele voorkeur keuzes die je moet maken: 
Vakantie/ School               Vakantie  
Broodmaaltijd/warme maaltijd  Broodmaaltijd 
Zomer/winter      Zomer 
Oirschot/Best      Best 
 
Wil je verder  nog iets kwijt aan ons? 
Nee 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Weten we tenminste dat het lievelingsdier van Merijn een schildpad is. Nou ik ben benieuwd of 
je Sietske achterna gaat en ook de beste van Nederland gaat worden. Het kan zomaar, dat zie 
je wel, maar je moet er wel hard voor trainen en goed je best doen op wedstrijden en trainingen. 
En heel goed naar je trainers luisteren. (tenminste, die tip heb ik al een paar keer gelezen bij de 
pupillenpraatjes). 
 
Weet je wat ook een punt is. Sommige kinderen lezen het clubblad ( nog) niet. En als je iemand 
tikt en ze lezen het dat niet, dan wordt er niets geschreven. Noa heeft vorige maand Niels getikt, 
maar Niels weet denk ik nergens vanaf, want hij heeft niets geschreven, en we willen eigenlijk 
toch wel alles van Niels weten.  
 
Dus herinner ze aan de schrijf- en tikopdracht en dan zien we volgende maand weer mooie 
verhalen van  Ricky en Niels Tot volgende maand. 
 
Ben (zelf pupil geweest 
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Welkom aan onze nieuwe leden per 13-04-2010. 
      
Baanatleten:     
Pulillen mini/C.   Junioren C/D. 
Mariet de Croon   Cullin Coyle  
Joep van der Heijden   Sarah-Michael Martinez 
Arjen Schoonus     
Luuk Schot    Junioren A/B. 
Femke Smink    Mark Jansen. 
Jasper Steendam     
    Loopgroepen: 
Pupillen A/B.   Recreanten loopgroep. 
Hidde Stek    Ilse van de Pas. 
      
Wij wensen hen veel sportplezier!    
 
    

Zoek de 10 verschillen 
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www.welvos.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.bestion.nl      www.foudraineoptiek.nl 
 
 

www.vanoirschotnatuursteen.nl 
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Bevrijdingsvuurestafetteloop 
 
Op de website, onder lopen, bevrijdingsvuur en in de di-GMer van maart 2010 staat het artikel 
over de Bevrijdingsvuurestafetteloop. Inmiddels zijn er al meer gegevens bekend. 

 De ceremonie op 5 mei 2010 is om 11.30 uur op het terrein van het Museum Bevrijdende 
Vleugels. 

 Wij zullen op 5 mei omstreeks 10.55 uur, arriveren op de Boslaan te Son en Breugel, 
nabij het parkeerterrein 17 septemberplein. Een ieder is welkom om ons vanuit Son naar 
het Museum te begeleiden. Eerder aansluiten mag natuurlijk ook. 

 De ceremonie wordt opgeluisterd door het seniorenorkest van PVGE. Zie ook: 
www.pvge.nl. Bij de ceremonie zijn net als voorgaande jaren ook weer aanwezig de 
oudstrijders van het Korps Commandotroepen Zuid-Oost-Brabant 
 

Na de ceremonie en lunch, gaan wij door naar het Provinciaal Bevrijdingsfestival (“Noord-Zuid 
Bevrijdingsfestival”. Zie ook: www.noordzuidbevrijdingsfestival.nl) op de Parade in Den-Bosch, 
alwaar omstreeks 16.00 uur de ceremonie zal zijn. Het staat een ieder vrij om met ons mee te 
gaan naar Den-Bosch. Wij gaan vanaf het Museumterrein via de Sonseweg, rotonde Quatre 
Bras, Oude Rijksweg, en de plaatsen Boxtel en Vught, naar Den-Bosch.   
 
Wij hopen dat er naar de ceremonie in het Museum Bevrijdende Vleugels veel leden van GM, 
familie, etc. gaan komen. Het is een goede reclame voor de vereniging en een stimulans voor 
ons team. Toegang en parkeren is gratis!!!! 
 
Door de Lokale Omroep Best worden opnames gemaakt van de Ceremonie in Wageningen, 
aankomst in Son en Breugel, route Son en Breugel naar het Museum en route naar Den-Bosch 
en alsmede de ceremonie op de Parade in Den-Bosch. 
 
Nadere informatie bij ondergetekende. 
 
Vriendelijke groeten,  
 Atletiekver. Generaal Michaëlis uit Best, 
Coördinator 5 mei Bevrijdingsvuurestafetteloop 
Wageningen - Best - 's-Hertogenbosch 
A. Kon 
Gsm. 06 - 11.36.82.25 
Email: Anton.kon@hotmail.com 
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                       www.coppensrecreatie.nl 
 
 

www.refen.nl 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.h.f.a.nl                                                                     www.petervandesande.nl  
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lopen 
 
18 Lange afstandslopers van Generaal Michaëlis in Barcelona !!!!! 
 
18 marathonlopers van Atletiekvereniging Generaal Michaëlis 
hebben op zondag 7 maart jl. in Barcelona de marathon gelopen. Hiermee nam deze Bestse 
vereniging een aanzienlijk deel van de Nederlandse deelname voor haar rekening. 
Reeds op vrijdag was de reis naar Barcelona begonnen met een vliegreis vanaf Amsterdam. 
Nog diezelfde dag werden de startnummers opgehaald en werd de stad verkend. 
Zaterdagochtend werd de ontbijtloop over een afstand van 4 kilometer gelopen. Het parcours 
voerde de atleten de berg Montjuic op en eindigde bij het Olympisch stadion. De middag en 
avond werden gevuld met stadsverkenningen en heel veel rusten. 
 

 
 
 
     

Zondagochtend was het al vroeg dag. De start 
van de marathon stond immers gepland op  
08.30 uur. Alle atleten zaten gespannen om 
06.30 uur aan de yoghurt of een broodje met 
jam. 
Het marathonparcours in Barcelona staat niet 
bekend als een heel snelle omloop. Hoewel de 
straten heel breed en lang zijn, en het aantal 
lopers voor een internationale marathon met 
12.000 deelnemers ‘rustig’ wordt genoemd, kent 
het parcours ook veel hoogteverschillen. 
Om exact 08.30 uur klonk het startschot op de 
Plaza de Espana. De temperatuur was met 7-8 
graden wel wat koud maar toch bijna ideaal. 
Gehuld in de clubkleuren van GM gingen de 
lopers in verschillende groepjes de uitdaging 
aan. Na de start liep het parcours direct met een 
vals plat naar Camp Nou, het stadion van 
Barcelona. Via de Plaza de Espana liepen de 
lopers naar de Segrada Familia.

Vervolgens werden de lopers via diverse lange 
lanen geleid naar de Torre Agbar. Aan het einde 
van deze lange laan die zowel heen als terug 
moest worden gelopen, kregen de atleten een 
goed zicht op de situatie van hun loopmaatjes. 
De lopers werden extra aangemoedigd door de 
meegereisde supporters, die zich op meerdere 
plaatsen op het parcours lieten horen. Rond 34 
kilometer kwamen bij sommige lopers de eerste 
pijntjes en krampverschijnselen. Het parcours 
had weer enkele stukken vals plat en via het 
strand, de Plaza de Catalunya en de beroemde 
La Rambla werd de strijd met de laatste 
kilometers aangegaan. Helaas bleken de laatste 
twee kilometers omhoog te lopen, waardoor 
extra moest worden gebeten. Na de finish 
druppelden de GM-ers binnen. Ieder met zijn of  
haar verhaal 
 

 

 
 

Moe maar voldaan was de conclusie bij velen dat dit zeker niet de laatste marathon was, die zij 
hadden gelopen. Uiteindelijk bleek dat velen hun persoonlijk record, ondanks dit zware parcours, 
hadden verbeterd. Zo liepen Tom Rozijn en Frans Louwers ruim negen minuten,  Aaldert Elevelt  
en Johan Robben 6 minuter sneller, verbeterde Mieke van Hoof als enige vrouw in deze GM-
groep haar tijd met bijna twee minuten, en liepen Pe Brouwer en Peter Cras beiden zeven 
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minuten sneller dan ooit tevoren. Tuur van der Putten en Frank Abbink liepen een zeer 
verdienstelijke eerste marathon in resp 3u en ruim 37 min en 3 u en 43 min. 
Een opmerkelijke prestatie leverde Bas van Hoof door de marathon uit te lopen, ondanks een 
hardnekkige blessure die hem tot enkele weken voor deze marathon beperkte in zijn trainingen.  
De resultaten van ‘Grupo van Kollenburg’ (genoemd naar de trainer Ad van Kollenburg), 
moesten diezelfde middag worden gevierd onder het genot van grote glazen bier en lekker eten. 
Voor velen was dit de eerste alcohol sinds weken of maanden. Inmiddels was het in Barcelona 
hard gaan regenen. De maandag stond nog een stadstour op het programma. Regen had 
plaatsgemaakt voor sneeuw, de eerste sneeuw sinds 20 jaar! Dit mocht de pret echter niet 
drukken. De lopers kijken terug op een geslaagde missie in Barcelona, een leuke marathon, en 
beramen plannen voor een nieuw avontuur. 
 

 
 
Resultaten: 
Pe Brouwer (3:13:21), Peter Cras (3:13:45), Roger Heusschen (3:17:47), Gerrie Dijkstra 
(3:18:57), Aaldert Elevelt (3:22:41), Berrie de Bruin (3:28:46), Frans Louwers (3:29:59), Ad van 
Kollenburg (3:35:35), Tuur van der Putten (3:37:54), Piet Pijnenburg, Frank Abbink en Johan 
Robben (allen 3:43:35), Mieke van Hoof (3:47:05), Peter Brouwers (3:49:53), Bas van Hoof 
(3:49:55), Tom Rozijn (3:52:04), Marti van Iersel (4:04:24) en Frank Coppelmans (4:17:46) 
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       www.bavaria.nl 
 
 
 
 

 
 

         
                                                           
 
 

 

 

 
 
 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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1ste Roze Loop GM succesvol 
 

 

 
  
Zaterdagmiddag 10 april verzamelden zich rond 3 uur een aantal loopsters van GM bij Toon 
Vertier aan de Broekdijk in Best. Zij namen deel aan de eerste Roze Loop die door een paar 
loopsters bij GM werd georganiseerd. Al een paar jaar is het traditie dat er wordt deelgenomen 
aan de Marikenloop in Nijmegen, ook een loop door vrouwen voor het goede doel. Dit jaar 
wilden de loopsters van GM kijken of ze dicht bij huis een loop konden organiseren. 
Een mooie route door de Vleut van 5 kilometer, door sommigen 1 x, door anderen 2 x gelopen 
en mooi weer zorgden vooraf al voor een succes. Uit verschillende loopgroepen namen in totaal 
zo’n 30 loopsters deel, allen in een roze of wit shirt. Onder leiding van Joke van Kasteren werd 
een korte warming-up verzorgd waarna de loop officieel van start kon gaan.  
De openingshandeling werd verricht door Lenthe Verhulsdonk, dochter van loper André 
Verhulsdonk die met zijn bedrijf VSE nog een mooie duit van €100,-- in de sponsorpot bracht. 
Na de loop werd het gezelschap getrakteerd op een kop koffie of thee door Toon Vertier. 
Vanzelfsprekend kreeg de roze loop daarna ook nog een echt roze tintje door menig glaasje 
rosé dat tijdens de BBQ werd gebruikt.  
 
De reacties: prima initiatief, voor herhaling vatbaar, we leggen het vast in onze agenda voor 
volgend jaar met dan de doelstelling om nog meer loopsters en wandelaars enthousiast te 
krijgen. Ook het goede doel Pink Ribbon kan tevreden zijn. In totaal kan door inschrijfgelden, 
bijdragen van de BBQ en sponsoring een bedrag van € 495,-- naar Pink Ribbon worden 
overgemaakt.  
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de Pen 
 
door: Tuur van der Putten 
 
De Pen is deze keer aan mij gegund. Vorig jaar als fietser de ultieme uitdaging gefietst, een van 
de zwaarste een daags koersen die er voor fietsers is: “La Marmotte”  Deze barre tocht is 180 
kilometer lang waarvan 100 klim kilometers. Je rijdt achtereen volgens Col du Glandon, Col du 
Télégraphe, Col du Galibier en als klap op de vuurpijl Col du Alpe d’Huez. Kortom al met al een 
pittig tochtje maar wel erg leuk om te doen. 
 
Zo richting de winter wordt het fietsen minder vanwege de kou en wisselen we het mountain 
biken af met af en toe een loopje om zo de conditie op pijl te houden. Zo gebeurde dat ook in de 
maand november van vorig jaar. We (Roger en ondergetekende) zochten contact bij de bikkels 
van Groupe Ad K. De groep staat bekend als zeer sociaal. Je komt ze overal tegen: in het bos, 
Heuveleind, Oirschot, Son en soms gewoon op de baan. Op en rond de baan staan de mannen 
trouwens niet als de sociaalste te boek, Baan 1 is voor de snelste lopers en niet 1, 2 en 3 en 
rondom de baan moet er nog wel eens een bloementje aan te pas komen. 
 
Na een paar trainingen mee gedaan te hebben, werd al snel duidelijk dat Groupe AD K snode 
plannen had: DE MARATO van Barcelona. Wij werden natuurlijk ook gevraagd maar we stonden 
stevig in de schoenen en hielden de boot af. Tot na het 10e verzoek zijn ook wij door de knieën 
gegaan. Vier maanden trainen, nog nooit een marathon gelopen en kans op blessures daardoor 
optimaal. Kortom na drie lange duurtrainingen voelden de pezen rondom de knie al aan als 
zijnde ik er vier gelopen had. Stapje terug, veel massages (Lambert bedankt) en zelfs nog een 
gyro practicer werd bezocht. Maar helaas beter worden deed ik niet, algehele rust zou wel 
helpen dat was me verzekerd. Maar ja, het woord RUST is in een voorbereiding van een 
marathon als vloeken in de kerk. Gezocht werd naar een wondermiddel: de jongens van 
Ibuprofen. Op de dag van DE MARATO van Barcelona een jongen ingenomen van zo’n 600 
milligram. De eerste vijftien kilometer met lichte pijn gelopen en helaas de laatste 27 met een 
volle blaas. Maar al met al viel de tijd voor de eerste marathon niet tegen: 3:37. 
 
Na de marathon heb ik mijn schoenen weer een mooi plaatsje gegeven in de garage en rijd ik 
weer vrolijk en met veel plezier rond op mijn race fiets. Groupe Ad K nog bedankt voor de 
gezelligheid en natuurlijk voor de geweldige organisatie en tot november. 
 
Tuur  
Roger Heusschen de pen is nu voor jou!!! 
 

 
Sudoku 
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lopen 
 
Per 1 mei starten de ONME trainingen weer, ONME staat voor Onderweg Naar Marathon 
Eindhoven. Lopers trainen vanaf 1 mei om op 10-10-10 de halve of de hele marathon in 
Eindhoven te kunnen lopen. Heb je ook zin om een keer voor de halve- of de hele marathon te 
gaan? Stuur dan een mailtje naar Frits Leenderts Frits.onme@onsmail.nl of beter nog, spreek 
hem aan als je hem ziet. 
 
De lopers uit de beginnersgroep, die begonnen zijn op 11 maart met 1 training per week, 
trainen inmiddels 2 keer per week en sluiten op 3 mei hun starterscursus af. Deze starters 
kunnen dan 5 kilometer aaneengesloten hardlopen. Bij menige starter prijkt dan met gepaste 
trots het certificaat dat Marti van Iersel hen uitreikt op het nachtkastje. Marti geeft dan samen 
met zijn startersteam het stokje over aan Harm Bakker. Harm zorgt met zijn doorstartteam dat 
de lopers zich nog wat verder ontwikkelen zodat ze probleemloos bij de reguliere loopgroepen 
kunnen instromen. Uit deze doorstarters zal ook een nieuwe loopgroep ontstaan, die tussen de 
5 en 9 km gaan lopen. Deze groep zal worden getraind door René Uijthoven onder coaching van 
Frank Coppelmans. 
 
Op 5 mei brengt Anton Kon het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen naar Bevrijdende Vleugels. 
Aankomst om 11.30 uur. Anton heeft dan met zijn lopers een nachtje overgeslagen om dit 
bevrijdingsvuur als een lopend vuurtje naar Best te brengen. Kom allemaal om 11.15 uur naar 
Bevrijdende Vleugels om Anton, die het laatste stukje onder begeleiding van meerdere oude 
legervoertuigen uit de 2e wereldoorlog aflegt, een warme ontvangst te geven. 
 
Zoals vorige keer geschreven is Henk van Hak met zijn groep op dinsdag- en op 
donderdagavond te gast op onze baan. Om elkaar niet in de weg te lopen en te hinderen 
hebben we de volgende afspraken gemaakt; 1/  snelheidstraining in baan 1, 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! Zo blijft het plezierig lopen op de baan! 
 
Op zaterdag 15 mei 2010 zal Huub Oomes in ons clubhuis reanimatiecursussen verzorgen 
voor de trainers en leden van GM.  Het programma is als volgt: 12.00 - 14.00 uur: Cursus 1. 
Bestemd voor trainers en leden die al eerder een reanimatiecursus hebben gevolgd.  
14.15 - 16.45 uur: Cursus 2. Bestemd voor trainers en leden die nog niet eerder een 
reanimatiecursus hebben gevolgd. In deze cursus wordt de basale reanimatie en het gebruik 
van de AED behandeld. In beide groepen kunnen maximaal 20 deelnemers geplaatst worden. 
Trainers worden met voorrang geplaatst, overige plaatsing geschiedt op volgorde van 
aanmelding. U kunt zich aanmelden bij Petula van Dijck, coördinator reanimatiecursussen, via 
petulavandijck@gmail.com    
 
De Rabobank Goed Beter Bestloop commissie is dringend op zoek naar versterking van hun 
commissie. Jacques Schram is de voorzitter van deze commissie. Anja Pritch doet de financiën, 
Anton Kon en Jan Meesters regelen o.a het parcours en nog veel meer. Ook Leo vd Staak 
schuift regelmatig aan als voorzitter van de WOC. De RGBB commissie zoekt nu iemand met 
loopervaring, die dus verschillende halve marathons heeft gelopen, die positief en kritisch wil 
meedenken. Is dit iets voor jou, wil je ook de RGBBloop 2011 tot een groot succes maken, neem 
dan contact op met Jacques Schram via  jschram@dse.nl 
 
Rene Uijthoven gaat de cursus assistent trainer oude stijl volgen. Wij wensen Rene veel 
succes met het volgen van deze cursus. 
 
PR’s die ik doorkreeg; 
Marathon Barcelona; Pe Brouwer  3:13:21, Peter Cras  3:13:45, , Aaldert Elevelt  3:22:41,  
Frans Louwers  3:29:59,  Johan Robben  3:43:35, Mieke van Hoof  3:47:05,  Tom Rozijn  
3:52:04 
Halve Marathon Drunen;  Yves Dhondt  1:38:18   Robbert-Jan Brands  1:41:32 
Peer Cras 
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www.druk-en-kopie.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   www.koren.nl      www.bierelier.nl 
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wandelen 
GM - Voorjaarswandeling 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Op zaterdag 24 april is het weer zover: 

Gegevens hierover: 

        Alle GM-leden zijn hierbij uitgenodigd; ervaring met de afstand is welkom. 

         Verzamelen vanaf 9.00 uur bij “station Best”. 

         Vertrek stipt om 9.16 uur met de trein naar Heeze. 

          Details van de wandeltocht “Eindhoven onderlangs”: 

o      Afstand 20 km verdeeld over de ochtend en de middag. 

o      Afwisselend hard en onverhard. 

o      Als we niet te snel beginnen een koffiebreak omstreeks 11 uur. 

o      Een zelf meegebrachte lunch in the-middle-of-nowhere. 

o      Weersvoorspelling: een zonovergoten terras aan het water met koffie,  

         Wiekse Witte, etc.. 

     Terugkomst op Best CS: ca. half 5 plus of min een Brabants halfuurtje. 

           Reiskosten: een strippenkaart en 2 enkeltjes trein, samen  € 7.00 of  € 4.00 met korting.  

           Overige kosten: zelf weten. 

  

           De reguliere zaterdagochtendwandeling komt op deze dag te vervallen.  

           Aanmelden kan bij Pieter, tel. 31 02 63, marionpieter@onsbrabantnet.nl.  

           Op de dag zelf ben ik bereikbaar op 06 – 30 10 18 44. 
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“Op naar de Heilige Eik” 
 

Zondagmorgen 30 mei 2010  Heilige Eikloop 
 
Atletiekvereniging Generaal Michaëlis organiseert weer de jaarlijkse gezelligheidsloop naar de 
Heilige Eik. De deelname staat open voor iedereen. Hierdoor krijg je de gelegenheid om 
familieleden en kennissen als introducé aan deze gezelligheidsloop te laten deelnemen. 
Ook is het mogelijk om fietsend of (nordic) wandelend naar de Heilige Eik te gaan. 
Bij de Heilige Eik is er gelegenheid tot biechten of een kaarsje op te steken. 
 
De (hard)lopers vertrekken vanaf  9.45 uur. De afstand  D'n Opstap - Heilige Eik bedraagt 9,6 
kilometer. Voor degenen die ook terug lopen bedraagt de totale afstand 20 kilometer. 
Onderweg zijn er drie verzorgingsposten; Mie Koeksebrug - H. Eik – Paters Monfortanen. 
Er worden groepen gevormd uit de bestaande loopgroepen. 
 
Voor de fietsgroep wordt in overleg de vertrektijd en de route vastgesteld. De wandelaars,  
gewoon en nordic, vertrekken om 8 uur ( heen en terug ) of om 9.30 uur ( alleen heen ). 
 
Bij de Heilige Eik staat vervoer gereed om degenen, die zich daarvoor opgeven hebben terug te 
brengen naar  D'n Opstap. Kosten voor vervoer € 2,00 per persoon. 
 
Brunch 
Tussen twaalf uur en twee uur verwachten wij iedereen terug en zal er van de brunch genoten 
kunnen worden. De kosten hiervoor bedragen € 8,00 per persoon. Te voldoen via eenmalige 
machtiging aan de achterzijde van dit inschrijfformulier. 
 
De H. Eikloop is een recreatieve loop en geen wedstrijd, de diverse groepen zullen ook als 
groep de tourloop volbrengen. 
 
Volgende pagina invullen en voor 23 mei inleveren in de brievenbus bij de kleedkamers in d’n 
Opstap, of via onze site www.avgm.nl. 
                                                                                           
 
Dit jaar proberen we het vervoer van de H. Eik terug naar het clubhuis weer zelf te regelen. 
Wie kan met eigen auto, om 11.30uur, enkele lopers of wandelaars terugbrengen? 
De chauffeur die zich aanbiedt en enkele GMers mee terugbrengt mag als tegenprestatie gratis  
mee brunchen.  
Graag aanmelden bij Anton Verkooijen tel 330365 of ajgverkooijen@onsbrabantnet.nl. 
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Inschrijving H. Eikloop 30 mei 2010. 
 
 
 
Naam 
 
Loopt in de groep van 
 

 
……………………………………………. 
 
…………………………………………… 

 
 
neemt deel aan de H. Eikloop op zondag 30 mei 2010 
 
 
0 alleen heen       0 heen en terug 
0 wandeltocht heen     0 wandeltocht heen en terug 
0 nordic wandelend heen                   0 nordic wandelend heen en terug 
0 fietstocht 
0 brunch € 8,00      0 vervoer  € 2,00 
 
 
 
Incasso bedrag 
 
Automatische incassering van het volgende 
bank-/gironummer 
 
Ten name van. Juiste naam en voorletters 
 
Plaats 
 
Telefoonnummer 
 

 
Euro …………………………………. 
 
 
………………………………………. 
 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
 
………………………………………….. 
 

 
 
 
Hierbij machtig U AVGM tot een eenmalige automatische incasso van de verschuldigde betaling. 
 
Plaats 
 
Datum 
 
 
 
Handtekening 
 

 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
 
 
 
………………………………………….. 
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20e Hollewegenloop Hoegaarden 

Zaterdag 18 september 
 
 
Op zaterdag 18 september staat alweer de 20e Holle Wegen Jogging van Hoegaarden op het 
programma. De volledig verkeersvrije omloop over holle wegen in het landelijke natuurschoon van 
de Belgisch Brabantse gemeente Hoegaarden. Er is een doortocht langs de brouwerij De Kluis en 
door de Vlaamse Toontuinen in het park van het Kapittelhuis. 
Er wordt gelopen over afstanden van 5 km, 9 km en 14 km. 
Daarnaast is er ook de mogelijkheid om de unieke holle wegen van Hoegaarden wandelend te 
verkennen. Ook is er de mogelijkheid om vanaf het terras in het park van de Vlaamse 
Toontuinen de hardlopers aan te moedigen.  
 
“Hoegaarden” is al bij vele GM-leden niet alleen gekend om zijn bier, maar ook om het pittige en 
mooie parcours en als een gezellig loopevenement. 
Elke deelnemer aan de jogging krijgt de ‘streekeigen producten’ aangeboden, namelijk de 
typische ‘’holle wegen’’ en een assortiment Hoegaards bier. 
Uitgebreide prijzentafel en gratis tombola voor elke deelnemer. 
Groepen vanaf tien lopers krijgen elk een drankbon gratis. 
  
Kortom: ook dit jaar weer reden genoeg om op 18 september naar Hoegaarden af te zakken en 
er een gezellig GM-reisje van te maken! 
 
Zet dus de datum alvast in je agenda, nader bericht volgt t.b.v. inschrijving. 
 
Namens de organisatie, Marco Oggel 
 
 
 
 
 
     Oplossing zoekplaat pag. 12                                         Oplossing sudoku pag. 20 
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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, 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 
Parcoursbewaking Anton Kon Weegbree 90 parcoursbewaking@avgm.nl  
ICT Hans Verbeek Korenbloem 9 webmaster@avgm.nl 390917 
Clubblad Brigitte Kusters en Lia Tielen clubblad@avgm.nl  


