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van de redactie 
 
Het leven van een sporter wordt in deze tijd wel op de proef gesteld, er wordt 
veel gevraagd van je mentaliteit en doorzettingsvermogen. Bij AVGM wordt daar 
op een hele creatieve manier mee om gegaan, naast de hygiëne voorschriften en 
looproutes, worden loopgroepen opgesplitst in kleinere groepen of er worden 
alternatieve startlocaties gezocht. Het is mooi om te zien dat iedereen meedenkt 
en meedoet om toch te kunnen blijven sporten ondanks de beperkingen. Daar-
naast helpt een goede gezondheid en conditie om weerstand te bieden tegen vi-
russen. De redactie is verheugt dat er zich weer schrijvers hebben aangediend 
voor “de Pen” en “het Potlood” en dat er daarnaast weer veel animo was om in-
teressante en lezenswaardige artikelen te schrijven, dank voor jullie bijdrage.  
Veel leesplezier.  
 
Paul van Bree 
 
 
 
 
 
 

van het bestuur 

Woord van de voorzitter  
Vrijwilligersbijeenkomst 
Onze atletiekvereniging heeft een groot aantal vrijwilligers 
(meer dan 100!) die onze vereniging, belangeloos, op allerlei 
manieren ondersteunen en vormgeven. Deze vrijwilligers zijn 
het cement van onze club. Doordat hun inzet kosteloos is, ko-
men we ook in dit Corona-tijdperk, niet in de financiële pro-
blemen. 
Als waardering voor hun inzet organiseert het bestuur ieder jaar een vrijwil-
ligersbijeenkomst in ons clubhuis, met een hapje, drankje en gezelligheid. Vorig 
jaar was er een quiz van de vrouwen tegen de mannen, waarbij venus heeft ge-
wonnen van mars! 
Dit jaar kan deze bijeenkomst, in verband met de Corona-maatregelen, niet door-
gaan. Onze groep vrijwilligers is hiervoor te groot. Als bestuur hebben we 
daarom besloten de vrijwilligers thuis te verrassen met een kleine attentie, als 
blijk voor hun inzet en tijd die ze aan GM hebben besteed. 
In deze laatste nieuwsbrief van het roemruchte jaar 2020 wil ik, namens het be-
stuur en al onze leden,  iedereen bedanken voor de bijdrage in het afgelopen jaar. 
Ik hoop dat we ook in 2021 weer op jullie steun kunnen rekenen. 

 
Paul Hoen 
Voorzitter  
 

van het bestuur 

Woord van de secretaris 
Jaarvergadering 3 juli 2020 
De algemene ledenvergadering van dit jaar zou aanvankelijk 
plaatsvinden op 20 maart. Vanwege de Corona crisis is de ver-
gadering verplaatst naar vrijdag 3 juli en gehouden in ’t Teja-
terke. Zo konden alle aanwezigen 1,5 meter afstand tot elkaar 
houden. Ondanks de aangepaste situatie was er toch een 
goede opkomst. De concept notulen van de jaarvergadering staan op de website: 
https://www.avgm.nl/vereniging/jaarvergadering/2020 
Vaststelling van de notulen vindt plaats op de volgende jaarvergadering, welke 
zal worden gehouden in 2021. 
 
Ingrid Wouters – de Haan 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk op 15 december 2020 
versturen naar het volgende e-mailadres: nieuwsbrief@avgm.nl 

https://www.avgm.nl/vereniging/jaarvergadering/2020
mailto:nieuwsbrief@avgm.nl
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de pen 

René Schenk schrijft … 
Mijn naam is René Schenk, 60 jaar, getrouwd met Kitty 
en samen hebben we twee kinderen. Wij wonen aan het 
appartementencomplex aan de Pelgrimshei. Hier wonen 
wij nu ruim twee jaar maar zijn in Best komen wonen in 
1998. Ik werk bij Avans Hogeschool en hou mij daar be-
zig met de architectuur van de informatievoorziening. 
Een mooie baan en zeker in deze tijdens waar het digita-
liseren van het onderwijs en onderzoek binnen het hoger 
onderwijs een enorme vlucht maakt. 
Sinds 2017 ben ik lid van AVGM en samen met Kitty aan-

gesloten bij de Nordic Walking groep op zaterdagochtend. Na aanmelding dacht 
ik dat met de stokken aan de hand je vanzelf wel vooruit kon komen, maar niets 
is minder waar. Tijdens de verplichte vier lessen van Toos de Groen leerde wij 
de technieken van het Nordic-en. Dat viel in het begin best wel even tegen. Op de 
zaterdagochtend lopen we in verschillende groepen, op basis van snelheid en er-
varing, anderhalf uur in de bossen rondom Joe Mann. Natuurlijk na afloop even 
een bakkie doe in het paviljoen. 
Al snel na aanmelding werd ik benaderd door Marleen, onze vrijwilligerscoördi-
nator met de vraag waar ik mij voor zou gaan inzetten. Nu was er net een vaca-
ture gesteld voor een ledenadministrateur. Dit leek mij wel wat. Op dat moment 
deed Ad Reijinga al geruime tijd de ledenadministratie met veel handmatig werk. 
Met Excel en Access hield hij de administratie draaiende. Er was echter geen di-
recte koppeling met de AtletiekUnie en onze penningmeester. Het bestuur heeft 
wijselijk gekozen om te gaan werken met een integraal ledenadministratie- en 
facturatiepakket. Dit levert een hogere kwaliteit aan lijsten, beter afhandeling 
van de facturen en een directe koppeling met de Atletiekunie. Het pakket waar-
voor we hebben gekozen is AllUnited. Na de overdracht van Ad ben ik, voorna-
melijk met onze penningmeester Nico Leijtens, aan de slag gegaan om AllUnited 
in te richten. Met de nodige conversieproblemen vanuit de oude omgeving heb-
ben we nu een stabiel systeem wat onze vereniging prima helpt. 
De volgende stap is om nog meer digitaal te werken. We gaan beginnen met de 
inrichting van een digitaal aanmeldingsformulier. En zo stapje voor stapje ver-
der. 
Ik vind het een erg leuke activiteit ondanks dat het wel wat wekelijkse uurtjes 
kost. En zo draag ik net zoals velen in de club een steentje bij om onze vereniging 
te helpen. Ik draag “de Pen” over aan Helly van Oudenhoven 
 
René Schenk 
 

het potlood 

Wie schrijft …? 
Hallo allemaal, 
 
Ik ben Jill van de Ven en ben 9 jaar.  
Ik vind atletiek heel erg leuk om te doen.  
Via schoolsport heb ik atletiek ontdekt.   

Ik ben al 2 jaar lid en ben begonnen als C pupil bij Diet. 
Nu ben ik sinds mijn verjaardag een A pupil.  
Dit vind ik heel erg leuk! Ik train 2x in de week met veel plezier bij Dennis.  
Ook de bostrainingen vind ik erg leuk! Jammer dat dit nu door die stomme Co-
rona niet meer door kan gaan. Ik hoop dat dit snel weer mag. Ik mis ook de wed-
strijden. Daar vond ik de 4 minuten duurloop het leukst. Soms ga zo ik met mama 
hardlopen. Zo heb ik toch een beetje duurloop.  
Ik wil graag het potlood doorgeven aan: Cato. 

 
Lieve groetjes  
Jill 
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algemeen 

Grote Clubactie 

 

algemeen 

Bouw zendmast 
In Best worden t.z.t. de hoogspanningsleidingen 
(die van Tilburg naar Eindhoven lopen) onder de 
grond aangelegd. De hoogspanningsmasten 
worden vervolgens afgebroken. Omdat in de 
hoogspanningsmasten ook zendmasten zijn opgenomen moeten hiervoor alter-
natieve masten worden gebouwd. Een van deze vervangende masten zal achter 
op onze accommodatie komen te staat, in de hoek bij Jongerencentrum Todo. De 
gemeente heeft, na onderzoek naar de meest gunstige locatie, voor deze plaats 
gekozen. 
 
De voorbereidingen voor de bouw van deze mast zullen volgens planning begin 
december starten. Begin januari zal de mast zelf geplaatst worden. Rond de mast 
komt hekwerk met een haag te staan net zoals tegen de gehele achterzijde van  
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onze sponsoren 
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onze accommodatie. Verder zal aan de Constantijnlaan een toegangspoort wor-
den aangelegd die toegang verschaft tot de mast voor onderhoud en dergelijke. 
Dit hoeft straks dus niet via onze accommodatie te gebeuren. We gaan hem wel 
kunnen zien, want met een hoogte van ca. 40 meter zal de mast iets boven de 
beukenhaag uit gaan komen. 
 
De bouw wordt geheel uitgevoerd vanaf de Constantijnlaan. Op de rest van onze 
accommodatie zullen we hier dus niet veel van merken. Vanaf het moment dat 
gestart wordt met de voorbereidingen zal de van de betreffende hoek (ruim) 
worden afgezet 
  
Martin Nijkamp 

 

wandelen 

GM-NAJAARSWANDELING 3 Oktober 2020 
Bepakt en bezakt met regencapes, paraplu’s, lunchpak-
ket en mond- neuskapjes vertrokken 25 wandelaars 
onder leiding van Pieter van der Sanden zaterdag 3 ok-
tober met de trein richting Boxtel om een deel van de 
Brabantse Meierij te verkennen. De weersvoorspellin-
gen waren niet best en ook de tweede coronagolf  
zorgde voor extra bepakking want we waren niet bang 
voor een druppeltje en ook corona houdt ons niet van 
een sportieve daad af.   

 Omdat ik 40 jaar in Boxtel gewerkt en 30 jaar gewoond heb leek me deze wan-
deling een uitstekende reden om herinneringen op de halen. 
Vanaf het station Boxtel liepen we noordwaarts richting Esch en bij recreatieplas 
de Langspier nog net voor de spoorwegovergang wandelden we het bosgebied 
Sparrenrijk in. Bij menig GM-atleet is deze locatie bekend van de jaarlijkse Spar-
renbosloop op de laatste zondag van oktober en de start van het crossseizoen 
van de kring de Meierij. Zelf heb ik als wedstrijdleider jarenlang deze cross na-
mens AV Marvel mogen organiseren. 
Voor veel Boxtelnaren is Sparrenrijk ook zeer 
bekend van het vrijerslaantje, waar menig klap-
zoen is uitgedeeld en wellicht meer waar ik na-
tuurlijk geen weet van heb. 
Het bos verlatend staken we bij chauffeurscafé 
de Ketting de A2 over naar natuurgebied Ven-
rode maar lieten dit snel links liggen om via de 
Hooibrug voor het eerst de Dommel over te ste-
ken. 
 Lange tijd hebben we langs de rechteroever  de fraai meanderende Dommel ge-
volgd onder het genot van de gestaag neerdruppelende regen. 
Langzaamaan kregen we de kerktorenspits van 
Gemonde in het vizier. Een gezellig dorpje, waarbij iedereen zich afvraagt hoe je 
de naam uitspreekt. In Boxtel lag de klemtoon op de eerste lettergreep maar op 
zijn plats gesproken was het Gimde. Apart was, dat dit kleine gehucht van 2200 
inwoners tot de jaren 90 nog tot 4 gemeentes behoorde: Boxtel, Sint-Oedenrode, 
Schijndel en Sint Michielsgestel. In 1996 is het ingedeeld bij Sint Michielsgestel. 
Tegenover de kerk was na 8 kilometer tippelen onze eerste rustplaats gepland 
bij café de Schuif 
waar we werden opgewacht door de kastelein en zijn vrouw maar ook door Joke 
Peters en Ann Geurts. Even later volgden ook nog Corrie van der Zwaluw en 
vriendin Annie, die van daaruit de tocht verder mee zouden lopen. Bij de Schuif 
werden de coronaregels strikt nageleefd : tafeltjes met 4 stoelen, meer dan 1,5 
meter afstand en blijven zitten. De koffie was heerlijk en het appelgebak wat min-
der, maar wellicht kwam dat doordat een eenheidsprijs was afgesproken. 
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Na de pauze trokken we zuid-oostwaarts en nadat we 
via diverse loopplankjes over sloten en ook de Beek-
sche Waterloop gepasseerd waren stuitten we op de 
Schijndelsedijk, de grote verbindingsweg van Boxtel 
naar Schijndel ter hoogte van natuurgebied de Geel-
ders. Naar mijn stellige indruk werkte het navigatie-
systeem van Pieter niet helemaal juist, want iets te 
vroeg  sloeg hij met de groep dit natuurgebied is. Na 
enkele honderden meters was er namelijk geen pad 
meer te ontdekken en doolden we wat ongemakkelijk 
in het natte bos. Toch wist hij ons weer op het rechte 

pad te krijgen en vervolgden we volgens schema onze wandeling door dit na-
tuurgebied van 345 hectare. 
De Geelders is onderdeel van het Nationaal landschap Het Groene Woud en is 
aangelegd rond 1385 met daarop het landgoed Het Goed Gheerlaar.  Het werd 
gebruikt voor de houtbouw voor omliggende boeren maar later ook voor de leer-
looierijen en als stut voor de steenkolenmijnen. 
Het gebied heeft vele eigenaren gekend maar de laatste privé-eigenaar was wel 
een heel aparte: 
Ewald Marggraff, grootgrondbezitter, jurist en excentriekeling uit Vught, die sa-
men met zijn hond op het landgoed Zionsburg midden in Vught woonde. Excen-
triek, ook wel asociaal genoemd, was hij omdat hij altijd in gevecht was met de 
overheid over zijn grondbezit en ook de Geelders hield hij potdicht . Er mocht 
niemand in en dit was ook tijdens onze wandeling te zien aan de vele ijzeren hek-
ken die er ook nu nog staan met daar middenin de letter M  -van Marggraff-  ge-
smeed.   
Aan zijn leven kwam plots een einde d.d. 7-12-2003 door een grote brand op zijn 
landgoed, waarbij niet alleen hij maar ook zijn hond om het leven kwamen. Ge-
ruchten willen, dat de brand is aangestoken en hij dus is vermoord vanwege een 
grote kunstzwendel. Pas in 2019 is justitie gestopt met het justitioneel onder-
zoek naar deze brand omdat geen enkel aanknopingspunt gevonden kon worden 
naar de werkelijke oorzaak. Het natuurgebied ging vervolgens naar Staatsbosbe-
heer, Brabants Landschap en de Marggraffstichting, die het gebied weer open-
stelden.    
 Na de Geelders moesten we voor het eerst het 
Duits Lijntje over en betraden we Liempds 
grondgebied . Voor ons stond herberg/café het 
Groene Woud, in de volksmond ook wel café Sien 
Peijn genoemd naar een uiteraard beruchte eige-
naresse  Sien Peijnenburg die in 1891 hier her-
bergierster werd en jarenlang de herberg onver-
anderd en dus ouderwets liet. Jaarlijks vindt hier 
nog de Kasterense kermis plaats. 
Maar dit was nog geen lunchplaats voor ons en 
via de Kasterensestraat liepen we naar de kapel 
van Sint Antonius Abt in de Maai en door de Hoe-
vedreef langs het Groot Duijfhuis naar het fruitbedrijf Bellefleur van Jeanne en 
Jan Zandbergen , mijn schoonzus en zwager, die voor verse koffie/thee zouden 
zorgen als we daar kwamen lunchen.    Maar ook zij hadden niet gerekend op 
zoveel regen, want vanwege de coronaregels konden we niet allemaal binnen zit-
ten en noodgedwongen moesten enkelen onder een paraplu of regencape de bo-
terhammen verorberen; anderen hadden meer geluk en konden in een schuur  of 
in de kassen schuilen. De koffie/thee was lekker en ook het gratis appeltje viel in 
goede aarde. Bellefleur is een hoogstam-fruitbedrijf met het doel de oude fruit-
rassen te behouden voor het nageslacht en is verbonden met een landelijke stich-
ting die hetzelfde doel nastreeft. Dank aan Jeanne en Jan.   
Na 17 km en de lunch vertrokken we weer via het Groot Duijfhuis naar een van 
de twee treinstations die Liempde rijk is. 
Maar eerst nog iets over het Groot Duijfhuis met die merkwaardige duiventoren. 
Men zou denken dat hier een fervente duivenmelker heeft gewoond. Niets is min-
der waar. Het Groot Duijfhuis is een boerderijhoeve, die door de kloosterorde 
der kartuizers is opgericht nadat zij in 1471 een klooster in Olland stichtte.  De 



AVGM Nieuwsbrief 8 

nieuwsbrief@avgm.nl 1 november 2020 

boerderijhoeve werd verpacht nadat in 1661 de hoeve was uitgebreid met een 
duiventoren en al iets eerder met een Vlaamse schuur.  De duiventoren had een 
tweeledig doel. Ten eerste om kalkrijke mest voor de onvruchtbare zandgrond 
te produceren door hierin duiven te houden. De aan- en uitvlieggaten waren zo 
opgesteld dat de duiven naar het grondgebied  van de buren vlogen om daar te 
eten en daarna terugkeerden om in de toren te nestelen en ook te poepen.   
Kwamen er op een gegeven moment teveel duiven te wonen in de toren, dan 
werden de jongste en lekkerste duiven aan de kloosterlingen geserveerd. Aan de 
toren zijn obstakels gemetseld die er voor zorgen dat marters, fretten, bunzingen 
en katten niet bij de duiven konden komen. 
De hoeve kent ook een voor die tijd vooruitstrevende constructie, die zelfs ge-
diend heeft als voorbeeld voor de bouw van de Sint Jan in den Bosch. De Vlaamse 
schuur heeft een gebint met het jaartal 1525, wat voor zover bekend het oudste 
schuurgebint van Nederland is. 
 
Richting Liempde lopend kwamen  we bij het eerste treinstation van Liempde na 
opnieuw het Duits Lijntje overgestoken te hebben. Liempde heeft ook nog een 
tweede treinstation namelijk op Velder, waar vroeger de jaarlijkse Werktuigen-
dagen werden gehouden en per uitzondering dan ook daar de treinen stopten. 
Het Duits Lijntje is een spoorwegverbinding tussen Boxtel en Wesel in Duitsland 
en is/was 92 km lang. Aangelegd in 1878 door particulieren om een snellere en 
kortere verbinding te bewerkstelligen tussen Londen en Sint-Petrusburg.  De 
spoorlijndienst die veel post en vracht vervoerde is nooit winstgevend geweest 
ondanks dat er ook veel personenvervoer plaatsvond. In 1913 kochten zelfs 
876.213 reizigers een treinkaartje . Toen dan ook de eerste wereldoorlog uitbrak 
en Nederland zich neutraal opstelde kwam er snel de klad in en ging de spoorlijn 
failliet. De NS nam in 1925 de lijn over en gebruikte het nog uitsluitend als goe-
derenlijn. In 2005 is de laatste treinrit geweest , het-
geen nu wel te zien is aan de overwoekering. 
Via een onderdoorgang van de A2 kwamen we weer in 
Boxtel - Oost aan en zochten we de Dommel weer op 
om via kasteel Stapelen rond 16.00 uur bij het station 
te arriveren. Het zat er op na 23 km. 
Het was een schitterende wandeling rijk aan natuur-
schoon en veel historische feiten. Ook de Meierij is 
mooi en interessant . Jammer dat het pas stopte met re-
genen toen we goed en wel op het station waren. De af-
terborrel en diner bij FF Anders vond daarna goede af-
trek.        
     
Tot de volgende keer. 
 
Leo van Zeeland 
 

baan 

Lucas van Laarhoven 
Nadat mij verzocht werd een stukje te schrijven over onze atletiekvereniging 
moest ik even denken waar ik dat dan over zou gaan doen. Na even denken be-
sloot ik om kort even terug te kijken op de zeven jaar die ik al bij deze vereni-
ging zit. 
Mijn atletiekjaren begonnen bij de pupillen toen ik 10 jaar oud was. Destijds 
was Joep Wiltschek mijn trainer. In deze jaren had ik voornamelijk erg veel ple-
zier tijdens de baantrainingen. Ook herinner ik mij de kampen die we hebben 
beleefd op t’ Caves in Wintelre.  
Hierna stroomde ik door naar de junioren, ik kreeg toen Tom Lassing als trai-
ner. Tegelijkertijd met de start van dit seizoen was er door Cor Datema een 
MILA- groep opgericht. Een speciale training voor lopers van middellange af-
standen. Hiervoor werd ik gevraagd om mee te doen. Ik wisselde mijn junioren- 
en Milatrainingen af, dus de dinsdag liep ik mee met Tom en de donderdag met 
Cor. In deze tijd heb ik redelijk veel wedstrijden mee gedaan, ook de verschil-
lende crosslopen heb ik meegedaan. Dit waren qua succes de hoogtijdagen van 
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mijn ‘’atletiek carrière’’. 
Helaas kreeg ik drie jaar terug een blessure aan mijn hakken, dit had te maken 
met mijn groeischijven. Na een jaar een klein aantal trainingen te volgen en 
geen een wedstrijd doen was deze blessure eindelijk voorbij. Toen ik terug 
keerde besloot ik dit te doen bij de nieuwe groep van Tom Lassing. De zogehe-
ten ‘’REP-groep’’. De recreatieve groep waar ik inmiddels al 2 jaar de trainingen 
volg. Hoewel ik soms de wedstrijddruk mis, heb ik het nog altijd erg naar mijn 
zin binnen deze groep. Ik hoop dan ook nog jaren actief te zijn binnen AVGM. Ik 
wijs hierbij Tijn van Grunsven aan om de volgende keer een stukje te schrijven.  
 
Lucas van Laarhoven 
 

lopen 

Mijn ervaring met de virtuele halve marathon. 
Zondag 11 oktober heb ik met Peter Cras de virtuele 
halve marathon van Eindhoven in Best gelopen, waar-
voor we de MyTrace-app hebben gedownload. Het 
downloaden en opstarten van de app ging eenvoudig 
en toen we zover waren om te beginnen, telde de app 
als in een echte halve marathon af met een speaker tot 
het startmoment, je zat zo toch direct in wedstrijdsfeer. 
Iedere kilometer hoorde ik mijn tijd en positie in de 
wave. Ook werd er verteld waar we tijdens de wed-
strijd in het echt zouden hebben gelopen. Nu dus virtu-
eel. Bijvoorbeeld over de Hondsruglaan met het geluid 
van de muziekband die daar normaal gesproken staat 
op de achtergrond, langs sportpark “Op Noord” en de andere  sportmogelijkhe-
den welke daar allemaal zijn, langs de Herdgang waar PSV traint, over de Vest-
dijk, en zo werd er nog veel meer verteld. Regelmatig met het geluid van suppor-
ters op de achtergrond. Dit vond ik wel grappig, en hielp ook bij het lopen, vooral 
omdat ik als Eindhovense deze locaties goed kan inbeelden. De eerste helft 
voelde dan ook heel goed. Het weer zat ook mee, ondanks de verwachtte regen 
bleef het droog en zonnig, met maar weinig wind. Zeker goede omstandigheden 
om te lopen. Het tweede gedeelte kostte mij meer moeite. 
Door de leuke en goed werkende app en Peter als haas heb ik een verrassend 
goede tijd gelopen waar ik superblij mee ben! Ik heb mijn pr met ruim 7 minuten 
verbeterd, in een tijd van 1.44,27, waarvan ik de laatste 500 meter op mijn tand-
vlees liep. Hoe had dat geweest als we het Stratumseind werkelijk hadden gelo-
pen?! 
Deze virtuele run was een speciale belevenis, het voelde als een echte wedstrijd 
die zeker voor herhaling vatbaar is. 
 
Jolanda Visser 
 

algemeen 

Herstel van de grasmat 
Daar waar we vorig jaar behoorlijk last hadden van de eikenprocessierups heb-
ben we dit jaar te maken gehad met een nieuwe plaag op onze accommodatie, 
namelijk engerlingen en emelten. Een engerling is de larve van een kever die de 
ondergrondse delen van de grasplant aantast. Emelten zijn larven van een lang-
pootmug en voeden zich met het groen van het gras. 
Deze beestjes vormen op zichzelf niet het grootste probleem. Onze grasmat is 
met de droogtes van de afgelopen jaren namelijk in de zomermaanden wel iets 
gewend. Het probleem is dat de engerlingen en emelten een voedselbron vormen 
voor vogels. Grotere vogels zoals roeken en kraaien ploegen letterlijk met hun 
sterke snavel het grasveld om. Op zijn ergst leek het wel of er zwijnen op het veld 
losgelaten waren. 
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onze sponsoren 
  

https://www.mhsonline.nl/
https://nl.bavaria.com/nl/nl.html
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Om het winterseizoen met een zo goed mogelijke grasmat in te gaan is samen 
met de gemeente besloten tot spoedonderhoud. Een week voor onze clubkampi-
oenschappen is nieuw gras in de bestaande mat gezaaid (zogenaamd door-
zaaien). Sinds de clubkampioenschappen mogen we enkele weken de grasmat 
niet gebruiken. 
 
Door met spoed dit onderhoud uit te voeren hopen we de winter door te komen 
met een goed middenveld. Hiermee voorkomen we dat in 2021 grootschaliger 
onderhoud nodig is. Halverwege oktober was het resultaat veelbelovend. Wel 
moest de periode van niet betreden van het gras door de vele regen en het uit-
blijven van de gehoopte zon met enkele weken worden verlengd. 

 
Martin Nijkamp 
 

baan 

Hetzelfde genaamd, Hetzelfde befaamd 

Het jaar 2020, bekend om Covid-19, een 
zware strijd. Niet gevochten met zwaar-
den noch lansen maar met het gesprek van 
de dag, zwaar tegen alle vormen van men-
selijkheid in. Maar op 27 september wer-
den de degens weldegelijk gekruist, tij-
dens de jaarlijkse clubkampioenschappen 
van Bestse atletiekvereniging Generaal Mi-
chaëlis. De eerste, en helaas ook gelijk de 
laatste wedstrijd van het jaar.  

 
Tom van Schijndel en Tom Michielsen – 15-10-2020 

Het eerste onderdeel begon om vijf voor twee, maar voor Tom van Schijndel 
(Flubby) (18 jaar) en Tom Michielsen (Swinkie) (18 jaar) was de wedstrijd al 
lang begonnen. De gevoelsmatige ochtendklok luidde voor beide heren zoge-
naamd al voor de haan kraaien kon. De twee aarts-vrienden zijn al jaren sterk 
aan elkaar gewaagd op sportgebied. Met afgelopen twee clubkampioenschap-
pen gewonnen door Tom Michielsen ligt de druk vooral op de naar eigen zeg-
gen, breedgeschouderde, Tom van Schijndel. Daarnaast was er concurrentie 
van Niklas Dhondt (De Hond) (17 jaar) die dit jaar in topvorm verkeert. De hui-
dig Zuid-Nederlands kampioen hink-stap-springen wist vooral het publiek voor 
zich te winnen en stond daarmee al met 1-0 voor. De jury echter is vergeten 
deze score mee te tellen waardoor De Hond uiteindelijk een mooie derde plaats 
wist te bemachtigen. 
 
Flubby en Swinkie en de Sprintende Spartaan - 1-0 
Onderdeel 1, de 100 meter sprint. Op dit onderdeel worden over het algemeen 
niet veel punten gewonnen of verloren tussen beide atleten. Door een langzame 
start van Swinkie ligt Flubby al vroeg op kop en komt zo over de finish binnen 
een tijd van 11,8 seconden. 0,3 seconden sneller dan Swinkie met een tijd van 
12,1 seconden. De strijd is begonnen, vanaf nu wordt het alleen maar spannen-
der. 
 
Flubby en Swinkie en de Kalende Kogelstoter - 1-1 
Na de 100 meter sprint volgde het kogelstoten. Dit eeuwenoude onderdeel 
werd voorheen vaak gewonnen met kracht, door de breedgeschouderde 
Flubby, maar het afgelopen jaar heeft de techniek van Swinkie grote sprongen 
gemaakt. Deze stootte zichzelf naar een overwinning toe met 3 stoten rond de 
12 meter cirkel. De verste kogel, op 12,17 meter levert een mooie inhaalslag op 
de voorsprong van Flubby, die op zijn beurt 11,32 meter stootte. Opvallend ge-
noeg is het puntentotaal halverwege de wedstrijd exact gelijk tussen de twee 
atleten waardoor alles nog kan gebeuren. 
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Flubby en Swinkie en de Vliegende Verspringer - 1-2 
Ook bij het verspringen heeft Swinkie vaak een voorsprong, al is het maar een 
kleine. Flubby is gespannen, en dat is terug te zien in zijn sprongen. Twee on-
geldige pogingen laten een gons door het publiek gaan. Ook Flubby raakt zich-
zelf kwijt in emoties. In een  opwelling sneuvelt er bijna een cameraman (te-
vens een familielid van Niekie) door een flinke dosis zandbakzand. Is dit het 
einde van een kans op de overwinning? Godzijdank springt Flubby bij zijn 
derde poging het gat weer dicht met een sprong van 5 meter en 67 centimeter. 
Slechts 17 centimeter korter dan Swinkie. Ze kijken elkaar glimlachend aan. De 
balans wordt opgemaakt. 3 seconden. 3 seconden zou Flubby sneller moeten 
zijn dan Swinkie op het laatste onderdeel om de gouden plak mee naar huis te 
nemen. 
 
Flubby en Swinkie en de Achthonderd Armlengtes - 2-2 
Het laatst onderdeel, de 800 meter. Flubby’s laatste kans om een jaar vol verne-
dering af te slaan. Het startschot luidt. Kruit vliegt op de schouders van Swinkie, 
hij klopt het ervan af en start de race, het vizier op zijn concurrent. Flubby leidt, 
Swinkie volgt. De eerste 400 meters vliegen voorbij. 61 s, roept een coach. Deze 
aanwijzing vervliegt in het in de nek hijgende gevoel van zijn concurrent. 
Flubby versneld, in een ultieme poging de gemoedstoestand van zijn directe te-
genstander te verlagen. Wanneer Swinkie de 500 meter bereikt zakt de moed 
hem in zijn spikes. Enkele seconden later zag hij hoe enkele meters voor zich 
Flubby bijna bezweek onder zijn eigen gewicht. Hij vindt nog ergens een beetje 
energie, was het de Snickers van een half uur geleden of toch de befaamde 
smeerkaas van de lunch, hij wist het niet. In een pijn overwinnende versnelling 
weet hij zich weer in de kielzog van Flubby te banen. Mooi lopen ze beide niet 
meer maar het tempo blijft behouden, op de 600 meter versnellen, dat was de 
theorie van Flubby, maar in theorie waren ook de Romeinen onverslaanbaar. 
Het tegendeel zou snel worden bewezen, de versnelling, ofja, vertraging trad in 
op de 700 meter. Nog een keer keek hij achterom, het gat was te klein maar op-
geven was geen optie….     
 
Flubby en Swinkie en het Broodnodige Bijtanken 
In de kantine kreeg hij het sms’je, “0,6 s”. Flubby sr. gaf geen verdere uitleg, het 
was duidelijk, Flubby liet zijn telefoon zien aan de jongeman tegenover hem. De 
jongeman lachte… Hij lachte als een ware winnaar en nam een slok van zijn 
welverdiende Bavaria… 
 
Slot 
De strijd leeft voort, op naar meer wedstrijden als Corona het toelaat. Flubby en 
Swinkie hebben gelukkig geen wedstrijd nodig om een competitie te vormen, 
zelfs het schrijven van dit stuk leverde de nodige commotie op ;-) 
 
Tom Productions © 
 

lopen 

Start to run en Corona 
Uiteraard wordt iedereen getroffen door de Corona 
maatregelen maar hoe doe je dat met een grote groep 
startende lopers?  
Het begon voor hen eigenlijk al met de proeftraining 
die anders was. Floris Robben had een goed en mooi 
filmpje opgenomen over wat massage kan betekenen 
voor lopers. Paul van NXTfysio moest buiten zitten met 

een groepje en ook Jennifer van Podo Brons moest haar normale presentatie aan-
passen en dit buiten doen. Daarmee was er binnen wel ruimte voor Ella, de voe-
dingsdeskundige. 
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De eerste drie trainingen gingen nog volgens het nor-
male schema, alleen moest iedereen voor het theorie-
deel op voldoende afstand van elkaar in de kantine zit-
ten, waarmee je dan weer wel een volle kantine had. 
Maar op 13 oktober kwam het bericht dat er nog maar 
met groepjes van 4 gelopen mocht worden, later bleek 
dit 4 exclusief trainer te zijn, maar dit was toen nog niet 
duidelijk. Daar waren dus veel trainers en/of assistent 
trainers voor nodig. Maar met de inzet van velen kon-
den de starters gelukkig veilig en goed verder gaan. 
Deze aanpak werd duidelijk gewaardeerd. 
Maar dan op 22 oktober de afsluitende 3 km test, die 
normaal feestelijk in de kantine afgesloten wordt, hoe maak je dat dan toch fees-

telijk, zodat iedereen met een goed gevoel naar huis 
gaat? Yakult hielp daarna mee door voor iedere lo-
per een tasje met daarin 8 flesjes Yakult beschik-
baar te stellen. In groepjes werd gestart bij het paal-
tje 0,5 km en gefinisht bij het paaltje 3,5 km van het 
“rondje Hartstichting”. Samen met bestuurslid 
Wandelen Henk Plasman is daar het “We did it” 
spandoek opgehangen. Ook werden er vlaggetjes 

langs het pad opgehangen. De medailles werden klaargelegd zodat deze op ge-
paste afstand uitgereikt konden worden. Eenmaal terug op de baan was er voor 
iedereen nog een diploma en zo was de 
afsluiting toch een beetje feestelijk. 
Bijna al deze kanjers gaan door als Door-
starter van 3 naar 5 kilometer. He was 
een bijzondere Start-to-run serie en mijn 
dank gaat dan ook uit naar de flexibilteit 
van de lopers en de trainers. Als die inzet 
van beide groepen er niet was geweest 
hadden we dit niet kunnen doen. 
 
Kathinka van Dijk 
 

baan 

PR-competitie en eisenkaarten  
Dit seizoen helaas geen PR-competitie en eisenkaarten 
Na een winter goed trainen en ontdekken wat je nieuwe prestaties zouden zijn, 
was de intelligente lockdown vanaf maart een domper voor veel wedstrijdatle-
ten. Pas laat in het seizoen, vanaf juli, begonnen enkele clubs weer voorzichtig 
met het organiseren van (onderlinge) wedstrijden. AVGM heeft in de afgelopen 
maanden 2 avondwedstrijden georganiseerd en het seizoen afgesloten met een 
drukbezochte clubkampioenschap. Al met al dus zeer weinig wedstrijden in onze 
regio. 
Wij hebben daarom besloten dat we dit jaar geen PR competitie gaan houden, 
omdat er simpelweg te weinig wedstrijden zijn georganiseerd. Dit zou een erg 
scheef beeld geven, wat wij jammer vinden. Vandaar dat de nieuwe PR competi-
tie gestart wordt vanaf 1 november 2020. We zullen natuurlijk wel alle PR’s no-
teren en meenemen voor de recordlijsten.  
Wat verder veranderd is, zijn de uitgangspunten op de eisenkaarten. Wij hebben 
deze aangepast, zodat ze nog beter passen bij de Athletic Champs, maar ook bij 
de atletiekonderdelen van de oudere atleten. Met name in deze categorie hebben 
we gemerkt dat het erg lastig is om alle onderdelen 2x te kunnen doen in een 
officiële wedstrijdsetting. Vandaar dat we bijvoorbeeld loop- technische num-
mers compacter hebben gemaakt, zodat je toch kans maakt op het halen van de 
1e of misschien zelfs de 2e eis. 
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Maar….ook in het seizoen 2019/2020 zullen we geen eisenkaarten gaan uitdelen. 
Om dezelfde reden als boven geschetst. We starten dus met het bijhouden van de 
resultaten van de eisenkaarten op 1 november a.s., uiteraard zodra we weer 
groen licht krijgen om deel te mogen nemen aan wedstrijden! 

  
Carola Janssen 
baanatletiek 

 

lopen 

Geslaagde Everesting, Addie van der Vleuten 
Everesting is de hoogte van Mount Everest klimmen in 
één keer, zonder tussendoor te slapen. Het kan op de 
fiets, hardlopend of op een hometrainer. De afgelopen 
maanden werd het fenomeen door corona enorm po-
pulair. In Nederland slaagde Addie van der Vleuten in 
zijn poging om een hele Everest te trailen op het hoog-
ste punt van Brabant, de Gulberg in Mierlo. Deze voor-
malige vuilstort haalt 60 meterboven NAP, maar je 
kunt er 40 hoogtemeters maken in één keer. Daarom moest Addie voor zijn po-
ging 207 keer op en neertegen een maximale stijging van ruim 27%, Hij startte 
zijn poging op 26 juni ’s ochtendsom 5 uur samen met Eibert de Koning, maar die 
moest vlak voor het einde afhaken. De geplande finishtijd om 10 uur’s avonds 

haalde Addie niet; het werd drie uur ’s nachts. Daarmee 
is hij de 173ste die in de categorie “run” van de Everes-
ting Hall of Fame staat. Van Everesting is sprake sinds 
1994, toen George Mallory, kleinzoon van Everest-
klimmer George Mallory, 8 rondjes fietste op Mount 
Donna Buang in Auatralië en zo 8848 hoogtemetersbij 
elkaar reed. De trailrundiscipline is relatief nieuw. De 
eerste succesvolle Everesttrailrun dateert van januari 
2015. 

 
Bron: Hoogtelijn van de Koninklijke Nederlandse Bergsport Vereniging     
 

algemeen 

Nieuwe vrijwilligerscoördinator 
Sinds september 2020 heeft AVGM een nieuwe vrijwilligerscoördinator. Ingrid 
Wouters – de Haan gaat deze functie, naast haar werk als secretaris, invullen. 
Marleen Smulders heeft deze functie ruim 10 jaar ingevuld. Marleen, bedankt 
voor jouw inzet en trouwe dienst! 
De vrijwilligerscoördinator is het aanspreekpunt voor nieuwe vrijwilligers, bij 
vacatures of voor opmerkingen over vrijwilligerstaken. Als vereniging kunnen 
we alleen draaien met een grote hoeveelheid vrijwilligers. De vrijwilligers zijn 
verantwoordelijk voor een groter takenpakket, een kleine terugkerende klus of 
helpen incidenteel bij een wedstrijd of het onderhoud van onze accommodatie. 
Help jij ook mee? 
Gelukkig zijn veel leden al vrijwilliger. Toch zijn er altijd vacatures en is het fijn 
om bepaalde werkzaamheden met meer mensen te verdelen. Ben je nog geen 
vrijwilliger? Of lijkt het je leuk om iets extra’s op te pakken? Kijk op de website 
voor de actuele vacatures:klik op vacatureoverzicht vrijwilligers 
Ben je al vrijwilliger? 
Met ideeën, opmerkingen of eventuele knelpunten kun je bij de vrijwilligersco-
ordinator terecht. We  kijken dan wie we kunnen benaderen om ideeën verder 
te brengen of eventuele problemen op te lossen. 
Samen 
Samen zijn we de vereniging. Het voelt ontzettend goed dat we veel leden hebben 
waar we op kunnen bouwen. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend, maar bedenk 
altijd dat de vrijwilliger in zijn/haar vrije tijd voor ons allemaal aan het werk is. 
Zo blijft onze vereniging draaiend, kun je fijn trainen en zijn er mooie activiteiten. 

https://www.avgm.nl/vereniging/algemene-informatie/vrijwilligers/vacatures-vrijwilligers
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Bedank dus regelmatig een vrijwilliger voor zijn/haar inzet, geef een compliment 
en bied je hulp aan als je ziet dat er iets niet goed gaat. 
Contact 
Ingrid Wouters – de Haan is te bereiken via vrijwilligers@avgm.nl. 

 

vacatures 

Vacatureoverzicht vrijwilligers 
Hieronder een overzicht van de vacatures bij onze vereniging. 
Wil je graag een steentje bijdragen als vrijwilliger, ook al staat er hier geen vaca-
ture bij die bij je past? Neem dan contact op met de vrijwilligerscoördinator Mar-
leen Smulders vrijwilligers@avgm.nl telefoon 0499-390298. Ook voor algemene 
vragen of opmerkingen over vrijwilligerstaken binnen de vereniging kun je bij 
haar terecht. 
 

Organisator Re-animatietrainingen 
Kandidaten voor opleiding looptrainer 
EHBO-ers 
Parcoursopbouwer 
Trainer voor C-junioren 
Sponsorcommisie 
Huishoudelijk werk  clubgebouw 
(Assistent) trainer voor de jeugd 
Juryleden 
Medewerker Bar 
Onderhoud accommodatie 
 
Voor een gedetaileerde beschrijving van bovenstaande vacatures klik op vaca-
tureoverzicht vrijwilligers 
 

mailto:vrijwilligers@avgm.nl
mailto:vrijwilligers@avgm.nl
https://www.avgm.nl/vereniging/algemene-informatie/vrijwilligers/vacatures-vrijwilligers
https://www.avgm.nl/vereniging/algemene-informatie/vrijwilligers/vacatures-vrijwilligers
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algemeen 

WhatsApp Klusjesgoep 
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