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 Wil je de kopie voor het 
volgende 
clubblad 

uiterlijk woensdag 
13 januari 2010 

inleveren? 

van de redactie 
 

 

De donkere dagen voor kerst zijn aangebroken, 
dagen vol gezelligheid en warmte. 
 
Voor degenen die na de kerst behoefte hebben 
aan wat extra beweging én nog meer gezelligheid: 
lees op pagina 3 over het leuke initiatief van NAC 
om een speciale kersttraining te organiseren op 3e 
kerstdag. 
 
Dit blad is weer gevuld met leuke verhalen over 
kerst, herinneringen en natuurlijk heel veel 
informatie over onze club en zijn leden. Zeker de 
moeite waard om eens lekker voor te gaan zitten. 
 
Rest mij nog iedereen namens de redactie hele 
prettige feestdagen te wensen en een fijne 
jaarwisseling. 
 
Tot volgend jaar. 
 

 

agenda    

              
19 december   oliebollen en gluhwein 
20 december   putjesbergen 
27 december   3e Kerstdag … training en na afloop een gezellig samenzijn met een hapje 

en drankje in d’n Opstap 
24 januari   Goed Beter Best loop 
28 februari   Joe Mann Bosloop 
21 maart  Heuveleindcross 
 

                                                      

 

 
 



2 clubblad@avgm.nl di-GMer december 2009 

titel 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Of in dit geval, van de waarnemer... Laat ik als waarnemer beginnen een update over Jos te geven. Jos 
mag het gelukkig weer voorzichtig thuis gaan proberen en zal rond deze tijd op een soort proefverlof uit 
het ziekenhuis mogen. Na oud en nieuw is de hoop en verwachting dat de ziekenhuis periode over is. 
Dat is dus goed nieuws. Het herstel gaat misschien nog wel enige tijd duren, maar er zit schot in. 
 
Er is helaas ook minder goed nieuws vanuit de vereniging te melden. 
30 november bereikte ons het droeve nieuws dat Wil van de Ven, trainer bij GM, helaas overleden is.  
Wil was al vele jaren trainer bij GM. Zo heeft hij onder andere 15 jaar lang, drie keer per week, trainingen  
gegeven. Hij had vooral richting de afdeling wandelen nog heel wat plannen in de pen zitten.  
Helaas zullen we hem die plannen zelf niet meer zien uitvoeren. Wie weet treden er andere actieve 
leden in zijn voetsporen.  
Wil is 68 jaar geworden. Een prachtige vrijwilliger is van ons heengegaan, hij zal thuis, maar zeker ook 
bij GM, node gemist worden. Verderop in deze GM'er uiteraard meer over Wil. 
 
Dan even kort iets over het clubhuis.  
De laatste maanden zagen we op steeds meer plekken lekkages ontstaan. Binnenkort zal er daarom 
een geheel nieuw dak op gelegd worden. We ontkomen er simpelweg niet langer aan. Het is daarmee 
een duur jaar voor GM geworden, met wat bijkomende kosten vanuit de renovatie van de baan er ook 
nog bij. Ook onze elektriciteitsrekening zal waarschijnlijk flink hoger komen te liggen, nu we 32 van die 
hoogtezonnen op hoge palen langs de baan hebben staan. Het dringende verzoek is vooral om de 
lampen op tijd te gebruiken, want veiligheid boven alles, maar ook niet langer te laten aanstaan dan 
strikt noodzakelijk is. Ze vreten immers energie. 
 
U heeft ongetwijfeld ook gezien dat er voor en naast het clubhuis een flink stuk stoep bij is gekomen. 
Alle vrijwilligers die daar aan bijgedragen hebben bij deze ontzettend bedankt voor deze enorme  
inspanning die jullie letterlijk in regen en wind geleverd hebben. Het ging ondanks niet ideale 
weersomstandigheden heel wat sneller dan ik verwacht had. 
De reden van die stoep is het feit dat we nu ook wegwedstrijden vanaf de baan kunnen lopen. We 
hebben met deze stoep een mooie op en afrit richting de baan. Dit zal inhouden dat bijvoorbeeld de 
Goed Beter Best Loop nu ook vanaf de baan gelopen kan worden. Als vereniging zijn we  
hiermee net weer iets completer geworden. 
 
Names het bestuur wens ik alle leden en hun familie heel prettige feestdagen en laten we er straks een 
mooi en sportief 2010 van maken! 
 
Tom Lassing 
 
 

de voorzitter  
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NAC-Nieuws  
Kersttraining 
 
 

 
De kerstdagen staan weer voor de deur! Dat wordt – 
hopelijk – een gezellig, warm en lekker samenzijn 
met diegenen die jou het meest nabij zijn. Lekker 
eten, een glaasje of wat heffen op al het goede, op 
alles wat we hebben meegemaakt in het afgelopen 
jaar en op wat er gaat komen.  
Kerstdagen zijn altijd heel speciaal maar de 2e 
Kerstdag begint het bij sommigen al weer te 
kriebelen en verdwijnen ze richting 
meubelboulevards en autocentra.  
De 3e Kerstdag dit jaar is een zondag dus we 
kunnen nog heerlijk nagenieten van de Kerstdagen.  
Voor hen die dat net te veel vinden en wel weer wat beweging kunnen gebruiken, hebben wij 
een aantal trainers bereid gevonden om op zondag 27 december (3e Kerstdag) ’s ochtends een 
training te geven. Houdt de site in de gaten wie wanneer start. De bedoeling is dat de trainingen 
rond half 12 zijn afgelopen waarna iedereen verwacht wordt in het clubhuis. Hier zal een warme 
kop koffie of thee op jullie wachten met wat lekkere hapjes. 
  
Laat even weten aan jullie trainers of jullie hierbij aanwezig zijn. Tot nu toe hebben Frank, 
Patrick (loopgroepen), Pieter (wandelaars) en Katinka (Nordic Walking) aangegeven een 
training te geven. 
 
Met vragen kunnen jullie altijd terecht bij Brigitte, Edwin of IJsbrand (nac@uitdagers.nl). 
    
    

Een activiteit van Een activiteit van Een activiteit van Een activiteit van NACNACNACNAC    ---- AVGM AVGM AVGM AVGM    
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Uitslag Jan Verloop Oriënteringsloop 2009. 
 
1e: 
Hendrie Spierings, Ralph Spierings, Conna Voss en Gert Jan Vliem 
Tijd: 1.28 uur  
 
2e:  
Mieke van Hoof, Piet Peynenburg en Frank Abbink 
Tijd: 1.28,27 uur 
 
3e: 
Patrick Diesch, Ger Daane en Sanne van Aalst 
Tijd: 1.33 uur 
 
4e:  
Pieter en de wandelaars 
Tijd 1.38 uur 
 
5e:  
Ad van Kollenburg, Patrick Bindels en Henrike Mehagnoul 
Tijd: 1.40 uur 
 
6e:  
Ad Reyenga, Peter Cras en Remko Rob 
Tijd: 1.41 uur 
 
7e: 
Joke van Kasteren, Jean Hack en Ingrid Coppens 
Tijd: 1.46 uur 
 
8e: 
Ties de Vaan, Jan Meester en Yves Dhondt 
Tijd: 2.05 uur 
 
9e:  
Judith Goossens, Ruud Cremers en Corine Creemers 
Tijd: 1.49 uur, maar 1 post gemist 
 
10e:  
Bart Goossens, Merel Foudraine en Geert Jan vd. Erenbeemt 
Tijd: 1.41 uur, maar 2 posten gemist 
 
11e: 
Cees vd Sommen, Hennie Vorstenbosch en Norbert de Zeeuw 
Tijd: 1.52 uur, maar 2 posten gemist 
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baan 
 
 
Loop GM of  Baan GM,  waar zitten  de 
beste juryleden? 
 
Wat ik me wel eens afvraag; 
Lezen de baanatleten de artikeltjes die over lopen 
gaan? En lezen lopers artikeltjes die over baanatletiek 
gaan? 
Sla je alles over als er “Baan” boven staat? Of lezen we 
het al helemaal niet? 
 
Ik kwam tot die gedachtegang toen ik vorige maand een 
oproep plaatste via het clubblad om extra juryleden. En 
daar kreeg ik geen enkele reactie op vanuit de 
loophoek. 
“Dat komt” dacht ik toen, “omdat er ‘baan’ boven stond. 
Dat lezen de lopers niet.” 
“En toch heb je ook voor  ‘het lopen’ juryleden nodig”, 
dacht ik toen ook nog. “Zowel bij wegwedstrijden en 
trimlopen als bij cross wedstrijden en ook nog eens als 
de lopers een afstand op de baan geklokt willen hebben. 
Denk aan de 2 Engelse Mijlen die er elk jaar op het 
programma staan.”  
“Kijk er zijn lopers die bijna elke week wel ergens een 
trimloop of wedstrijd lopen. Nou dan ben je als thuisfront 
natuurlijk al blij als ze eens een keertje thuis zijn”, dacht 
ik toen ook nog . “Dat zijn dan ook net niet de lopers die 
we nodig hebben bij de jury. Nee, de lopers die door de 
week een of twee keer rennen, dus goed in vorm zijn en 
die ook nog eens bereid zijn drie, vier keer per jaar mee 
te willen  helpen om een evenement, dat we als GM 
organiseren, te laten slagen. 
“Daar hoef je geen baanatleet voor te zijn. Dat kun je 
ook als je loper of loopster bent”, dacht ik toen weer. 
“Het zou mooi zijn als er weer een paar reacties 
komen”, mijmerde ik,  “of ben ik nou te diep in 
gedachten verzonken?” 
Ik hoop dat iemand mij weer de realiteit in belt: 329911. 
( voor een uitgebreide beschrijving wat een jurylid zoal 
doet. Zie clubblad november onder “baan”.) 
 
Ben Saris 
JuCo( staat voor Jury Contactpersoon)  av GM ( altijd op 
zoek naar nieuwe juryleden) 
 
 
 
 
 
 

 

jarigen december 

 

 
1 Niklas  Dhondt 
1 Erna  Metgod 
1 Noah  Adams 
1 Loïs  Rooij, de 
1 Roy  Kraaij, van 
2 Ijsbrand  Maurik, van 
3 Will  Dooy, de 
5 Pieter  Stolk 
6 Veerle  Elderen, van 
7 Marli  Reekers 
8 Thomas  Bos 
8 Nienke  Vos 
8 Rob  Voss 
8 Inge  Hijink 
8 Peter  Peters 
9 Hanneke  Reis 

10 Patty  Nillissen 
10 Joëlle  Doreleijers 
12 Annemarie  Pultrum 
14 Elco  Rombouts 
14 Cloë  Jong, de  
14 Henk  Einden, van de  
15 Rian  Zeelst, van 
15 Lianne  Wijdeven, van de  
15 Bas  Lubbe, van der  
15 Ali  Camp, van de 
16 Meike  Franssen 
17 Nienke  Camp, van de 
17 Jaap  Velthoven, van 

17 Marion  
Sanden-Ahlers, van 
der 

18 Ricky  Hees 
19 Carlo  Flapper 
20 Lia  Tielen,  
21 Juliëtte  Schaffer 
22 Anja  Pritsch-Tange 
23 Dennis  Scheepers 
23 Gretha  Horst, van der 
25 Bee  Emmen 
26 Hein  Asveld,  
28 Jolanda  Wetten, van 
29 Jet  Aerts 
30 Arjo  Kerkhof, van de 
31 Harriëtte  Kastelijn 
31 Els  Verhiel 
31 Corrie  Loyer, de 
31 Romy  Hardiek 
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Drie Generaties Waterkamp 
 
 
                        

Voor de goede (volg)orde aan we even terug naar 1978 toen 
eerst Jolanda Waterkamp en vervolgens Karin Waterkamp 
zich als jonge atleetjes meldden bij GM. Al heel gauw was de 
hobby van de kinderen ook de hobby van moeder Trees 
Waterkamp. Bij elke wedstrijd die haar kinderen deden was 
ze van de partij en dan loop je natuurlijk, net als nu, maar ook 
in het verleden was t het geval, een groot risico dat je als 
jurylid wordt gevraagd en zodoende werd , nu Oma , Trees 
Waterkamp lid van GM. Enkele jaren als “gewoon” jurylid 
maar al gauw nam ze de taak als Jury Contactpersoon over 
van Cor van den Berg en dat heeft ze een aantal jaren 
gedaan om vervolgens die taak weer over te dragen aan 
Marysia Koekenbier. In die periode verzorgde GM ook 
maandelijks een kienavond . 
 Trees was een van de krachten, samen met Cor van den 
Berg en Jo Frederix, die deze avonden organiseerden. Met de 
opbrengsten van deze kienavonden werden in 1983 de 

kantinemeubels van D’n Aanloop op sportpark de Leemkuilen betaald. Enkele tafels , 
inmiddels dus ruim 25 jaar oud, staan nog in de kleedlokalen Toen haar kinderen GM 
verruilden voor PSV verdween ook Trees helemaal van het GM toneel. Maar nadat haar 
kleinkinderen lid werden van GM liet ze haar neus weer zien als trouwe supportster. 
Afgelopen jaar beoefende ze weer even haar juryrol tijdens de Kermis Meerkampen . Ze 
bood zich spontaan aan omdat ze wist dat we mensen tekort kwamen en ze liet zien dat ze 
het nog niet verleerd is. 
 
 
Jolanda (van Os) en Karin (Jacquot) Waterkamp 
 
 

         

 
 

Jolanda     Karin  
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In al die jaren dartelden de gezusters Waterkamp voornamelijk over de Brabantse 
atletiekbanen. Eerst als atleet en de laatste jaren heeft  Jolanda de rol van haar moeder 
overgenomen en supportert haar meiden waar ze maar kan en vooral in september als er 
finale´s en NK´s worden afgewerkt dan loopt de kilometer teller van haar auto flink op, terwijl 
Karin als trainster weer bijna net zoveel tijd in de atletiek steekt als vroeger toen ze zelf atleet 
was. 
 
Bij de junioren komen we ze nu beiden nog herhaalde malen tegen op de Besten lijsten aller 
tijden. Hun belangrijkste wapenfeiten uit die tijd: 
Karin is als 2de jaars MD op 12 jarige leeftijd bij GM gekomen. In deze periode was er een 
grote groep in dezelfde leeftijdsklasse. Karin hield zich bezig met de meerkamp en haar 
beste onderdeel was het verspringen. Na 2,5 jaar zette ze haar atletiekcarrière bij PSV voort.  
Dit hield in dat de Brabantse atletiek banen vaak werden vervangen door de landelijke 
atletiekbanen. Bij PSV wist ze meerdere medailles op NK’s te behalen met het onderdeel 
ver. Ook op de Zuid Nederlandse kampioenschappen was het jaarlijks prijs op dit onderdeel 
en ook nog hoogspringen. Helaas kreeg Karin op 15 jarige leeftijd al een vervelende 
blessure en werd ze geopereerd  waarbij een stukje van haar meniscus werd verwijderd. 
Tijdelijk ging dit goed maar toen ze 21 was ging het laatste stukje van een binnenmeniscus 
er uit. Karin kreeg het advies om te stoppen met topsport anders zou ze op haar 40ste in een 
rolstoel zitten. Tussentijds gaf zij al training aan pupillen bij PSV en MD bij GM. Door haar 
werkzaamheden heeft ze dit training geven een aantal jaren moeten opgeven. Karin  geeft  
nu al weer een behoorlijk aantal jaren training. Gestart met de MD, is dit na een paar jaar 
overgegaan naar alle  C- junioren en enkele B- junioren die nog niet goed afscheid van haar 
kunnen nemen. Samen met Maarten Raaijmakers heeft ze er voor gezorgd dat er 
momenteel een  sterke en vrij grote groep ABC-junioren bij GM  rondhuppelt waar we nog 
veel van hopen te kunnen melden. 
 
Jolanda is nog als atlete actief in de Cross Competitie maar beperkt zich tot de korte cross 
waarvoor ze  niet meer traint. Ze heeft enkele jaren terug ´n heupblessure opgelopen die 
inmiddels hersteld is maar de training is nog niet opgepakt want inmiddels is er ´n hond, 
Aika, aan de familie toegevoegd en daarmee gaat ze nu naar cursus ipv naar de training. 
Toen ze lid werd als d-junior ging ze ook vaak crossen en haalde ze meerdere malen het 
podium. Nadat de overstap gemaakt was naar PSV is ze gaan specialiseren op 400mh en 
daar heeft ze ook ´n medaille gehaald op de ZNK.  
 
 
 
Renske en Jessie van Os 
De twee jongste telgen uit het geslacht Waterkamp zijn Renske en Jessie van Os want 
moeder Jolanda is getrouwd met Ger van Os. Dit sportieve koppel heeft nog een derde 
dochter, Fenny, die zich met hart en ziel gestort heeft op de hockeysport  en speelt inmiddels 
in Dames 1 van Best op zondag en ook daar gaan Ger & Jolanda supporteren of de taken 
worden verdeeld. Ook Renske heeft een flink aantal jaren van haar jeugd  doorgebracht bij 
het hockey en ook Jessie slaat wekelijks een hockeyballetje. 
Vader Ger is voorzitter van tennisvereniging Smashing waar ook Jolanda haar (tennis) 
balletje slaat. 
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Renske heeft intussen definitief voor de atletieksport gekozen en traint 
momenteel toch wel vier a vijf keer om zich verder nog wat te bekwamen. 
Renske heeft als hoofddoel de 100mh en 400mh maar laat de 7-kamp (nog) 
niet schieten.  Op de horden hoort ze tot de top van Nederland in haar 
leeftijdsklasse. Afgelopen seizoen werd ze bij de C-spelen 3de op de horden 
maar is ze als nummer 1 op de ranglijst geëindigd.  De loopnummers gaan 
haar ook prima af evenals het kogelstoten. Met de speer, het hoog en het 
verspringen kunnen nog  heel veel punten gewonnen worden en om er dat 
allemaal uit te halen reist ze een keer per week naar Veldhoven, een keer 
per week naar Sittard en de rest van de week train ze 
in Best. 
 
Jessie is net overgestapt van de pupillen naar de D 
junioren. Lekker kletsen met haar vriendinnen van 

atletiek vindt ze eigenlijk nog leuker dan hordelopen en verspringen. Afgelopen 
jaar stond ze met de meisjes pupillen in de finale van de Brabantse Competitie en 
op het podium bij de clubkampioenschappen. Op de Bestenlijsten komen we ze 
tegen op de 600 meter bij de B-pupillen maar wie weet als ze vandaag of morgen 
ineens door gaat schieten kegelt ze haar grote zus, moeder en tante de komende 
jaren zo van de lijsten af. 
 
Volgende maand gaan we ruim vijftig jaar terug om de eerste van drie geslachten 
op te halen. Toos van Erp en dan pakken we de hele familie van Erp meteen maar 
mee was lid in 1958 tot ca. 1963 schatten we. Sinds kort lopen Nicolas D’hondt, 
zoontje van Monique Terhoeven ( lid in de jaren 90) en Noah Terhoeven ( zoontje 
van Marcel Terhoeven, eveneens lid in de jaren 90) bij de pupillen rond. 
 
Vorm jij met je kind, kleinkind, vader of moeder, opa of oma ook een derde generatie, die lid is van GM, 
maar waar wij de link nog niet helemaal gelegd hebben, laat het ons dan weten. We duiken dat graag 
met je in het verleden.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• 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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                                                                                  baan 
 

Pupillenpraatjes 
 
Zo daar zijn we weer. Nog een paar dagen en dan is het al 
weer Nieuwjaar. Hebben jullie al plannen gemaakt voor het 
nieuwe jaar.? Goede voornemens? Nog beter je best doen op 
school en op de training? Volgend jaar nog meer loten 
verkopen voor de clubactie? 
Want ik heb begrepen dat er dit jaar weer meer loten verkocht 
zijn dan vorig jaar. Bijnna wel 800 en dat levert onze club heel 
veel extra centen op waar ze weer van alles ( voor jullie) mee 
kunnen doen. Wordt het kamp, maar dat kan al bijna niet meer, 
nog leuker. 
Ik ben benieuwd of dat allemaal uitkomt. Jessie en Judith 
hebben ook heel goed hun best gedaan met schrijven en ze 
hebben ook weer iemand getikt. Wat  me wel opvalt is dat 
meisjes bijna altijd meisjes tikken en jongens ook? Hoe komt 
dat? 
Ik wil dat wel eens weten en dat lezen we dan misschien wel in 
het volgende clubblad als onze tiksters  weer iemand tikken. Ik 
hoop maar dat het weer minimaal een jongen wordt. 
 
Hier eerst het verhaal van Judith 
 

Hallo clubblad, 
 
Ik ben Judith Witteveen en heb de pen 
gekregen van mijn broer thomas.  
Ik ben ong. sinds 2,5 jaar lid van gm 
en heb het ontzettend naar mijn  
zin. Ik ben begonnen als mini pupil en 
ben nu een b pupil 
Ik probeer zo veel mogelijk mee te 
doen aan wedstrijden. 
Vorig jaar heb ik de cross competitie 
gewonnen en ga dat dit jaar weer 
proberen ik heb de eerste 2 
wedstrijden al gewonnen. 
Verder vind ik ook hoogspringen heel 
leuk mijn record staat op 1.10 cm. 
In okt. ben ik ook mee op kamp 
geweest dit was echt super. 
Ik vind het ook leuk dat er zo veel 
georganiseerd word voor ons. 
De pen voor het volgende clubblad 
geef ik door aan Auke Latijnhouders. 
  

Groetjes Judith 
 
 
Deze maand  een  interview  met Brent Mutsaarts. Brent 
was nog maar amper lid van onze club, deed mee aan de 
clubkampioenschappen. Werd clubkampioen bij de 
Pupillen B en verbeterde ook nog eens een stokoud 
clubrecord. We gaan snel proberen alles over Brent te 
weten te komen. 

 

jarigen januari 
 

 
2 Brent  Mutsaarts 
2 Jeroen  Gestel, van 
2 Laura  Hoogers 
3 Frits  Leenderts 
3 Judith  Goossens 
3 Mitchell  Vereijken,  

3 Petra  
Sangen - Merks, van 
de  

4 Pierre  Kemenade, van 
6 Ronnie  Dortmont, van  
6 Marian  Juchem, van 
6 Esther  Heeswijk, van  
7 Kelly  Teunissen 
7 Vincent  Hein 
9 Anja  Jong, de  
9 Joke  Peters 

10 Sacha  Wiel, van de 
11 Marcel  Leijten,  
11 Ben  Jong, de  
11 Caroline  Heijden, van der  
11 Lydie  Timmers,  
12 Frans  Rommelse,  
12 Jo  Kampen, van  
12 Wilma  Aerts 
13 Anita  Kerkhof 
13 Anton  Verkooijen,  
13 Lianne  Scheepers,  
13 Anne  Hassel, van 
13 Loes  Leuken, van 
14 Mariet  Michielsen 
16 Dennis  Douma 
16 Martin  Nijkamp,  
16 Riky  Zandbeek, van  
17 Rina  Hulsen 
17 Vanessa  Lantau,  
18 Remco  Slegtenhorst,  
19 Donnie  Kerkoerle, van 
19 Henri  Verduijn 
19 Noukje  Verhoeven 
20 Francien  Leest, de 
20 Ria  Rosier,  
21 Luuk  Schakenbos 
21 Rob  Appeldoorn 
21 Xander  Jong, de  
21 Jacqueline  Landa 
22 Tamara  Doreleijers,  
22 Erwin  Pieschel,  
23 Elly  Dooy, de 
23 Eric  Leblanc 
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Waar en wanneer ben je geboren? 
Ik ben geboren in Eindhoven op 2 januari 
2000 
Hoe lang woon je in Best? 
Heel mijn leven 
Op welke school zit je en in welke groep 
St. Antonius in groep6 
Waarom heb je voor de atletieksport 
gekozen?  
Omdat je verschillende onderdelen doet en 
dat vind ik leuk. 
Hoe komt het dat je zo ver met de bal kunt 
gooien? 
Weet ik zelf ook niet. 
Welke sport(en) heb je nog meer gedaan, 
of doe je nog?  
Ik heb voetbal gedaan.  
Vond je het spannend die eerste wedstrijd? 
Ja, heel spannend 
Had je verwacht meteen al clubkampioen te worden? 
Nee, eigenlijk niet. 
Heb je reacties gehad op die foto die in Groeiend Best stond en zo ja  van wie wat 
waren de leukste 
Ja ik heb er veel gehad maar ik weet niet welke de leukste was. 
Ga je deze winter ook mee crossen ? 
Zeker! 
Weet je al een beetje wat je met atletiek het liefste doet? 
Balwerpen, kogelstoten, hoogspringen en verspringen 
En met welk onderdeel heb je  helemaal niks en waarom? 
niks 
Had je voordat je aan de clubkampioenschappen begon nog van iemand goede tips 
gehad? En mogen wij als dat zo was, weten van wie en wat die tips waren? 
Nee niet echt 
Heb je al bedacht wat je in de atletieksport wilt bereiken en mogen wij ook weten wat 
dat is? 
Ik zou ooit mee willen doen met de olympische spelen 
Welke atleet of atlete is je grote voorbeeld en waarom? 
geen 
Heb je nog een andere hobby en  zo ja vertel daar eens iets over? 
Buiten spelen (trampoline spelen). 
Wat kunnen we de winter en het volgende zomerseizoen van je verwachten? 
Ik zal heel erg goed mijn best gaan doen. 
Wat/wie  is je favoriete:  
TV programma    Take me out 
Artiest zanger of zangeres of band Jan smit 
Vak op school    Gym en knutselen 
Eten      pizza 
Drinken     sisi 
Film      geen 
Dier  Hond. Ik heb net een puppy gekregen, zij heet 

quinty. 
Site      hyves 
Boek      Donald Duck 
Nog enkele voorkeur keuzes die je moet maken 
Vakantie/ school    vakantie 
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Broodmaaltijd/warme maaltijd  Broodmaaltijd 
Zomer/winter     zomer 
Best/Oirschot    Best 
Wil je verder  nog iets kwijt aan ons? 
nee 
 
Nou ik denk dat we intussen wel heel veel van Brent weten en we zijn benieuwd hoe het 
crossen hem vergaat deze winter. In ieder geval bedankt Brent voor het mooie interview. 
 

 
Schrijftikkertje 
 
Dan zijn we intussen met twee tikkers bezig want ik had Jessie uit de hoge 
hoed getoverd. Toen ik dat deed was ze nog pupil, maar intussen is Jessie al 
weer D junior. Wat gaat de tijd toch snel. Nou hier komt Jessie en ze 
tikt…….weer een meisje dat net D is geworden. Nou wat mij betreft niet zo’n 
punt als de D’s ook mee willen tikken., maar dan gooien we er nog een extra 
tikker in, want anders komen we nog nooit aan de beurt. De extra tikker wordt 
in ieder geval wel een pupil  en een jongen namelijk Loek Appeldoorn. 
 
 
Hooi. Ik ben Jessie en nu al 11 jaar. Mijn trainer (vooral Marcel) vind dat ik 
nogal klein ben. Maar dat is ook een klein beetje. De meeste trainers kennen 

mij ook. Dat komt vooral door MIJN GROTE 
zus Renske.( Hahah grapje). Maar verder, 
Ik ben begonnen bij de mini’s. Nu ben ik al 
D1 en heb ik Marcel en Tom als trainers. 
Maar als we met de D2 meedoen krijgen we 
soms Martijn en Diet. Mijn hobby’s zijn: 
Atletiek, Hockey, Met mijn vriendinnen 
kletsen en met mijn hond spelen. Wat ik het 
leukst op de training is: Horde en 
verspringen. Wat ik niet leuk vindt maar ook 
niet kan is hoogspringen.  Wat ik goed kan 
bij Atletiek is: Kletsen met Atletiek vriendinnetjes. :-s. 
Kamp was ook super. Vooral onze kamer. Ino, Jaimey, 
Nina en ik. Lekker met zijnvieren. Ook zijn we een keer bij 
de jongens geweest. Met de bonte avond was er iets best 
grappigs gebeurt met Nina, maar ik hoop dat ze dat zelf 
gaat zeggen want ik speel tikkertje en tik Nina Versluijs!  
 
 
 
Zo dat was het weer voor deze mand. Hele fijne 
feestdagen en als je op wintersport gaat; kijk goed uit en 
doe voorzichtig. Tot de volgende keer. 
 
O ja en alles moet weer op tijd (uiterlijk 13 januari 2010)  

op de redactie (clubblad@avgm.nl) binnen  zijn. Doe je best tikkers!!. 
 
Tot volgend jaar 
 
Ben  (zelf ook pupil geweest) 
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baan 
 

Het estafettestokje  
 
Hallo allemaal,  
 
Nathalie is zojuist aangekomen met haar estafettestokje 
en ik zal dus verder moeten gaan; 
 
Ik ben Noa van Ginneken en ik ben 12 jaar. Ik zit op 
atletiek en op dansen. Ik woon in Middelbeers en ik zit in 
de brugklas op het Heerbeeck college. Ik moet elke dag 
best ver fietsen, maar daar krijg je zeker een goeie 
conditie van! 
Ik vind atletiek heel leuk. Ik zit er nu ongeveer 3 jaar op, 
maar 1 jaar daarvan zat ik bij AV Oirschot. 
Ik vind atletiek leuk omdat het heel afwisselend is. Ik 
ben vooral goed in hardlopen en dit vind ik ook het 
leukst. Daarom doe ik ook elk jaar met  de 
crosscompetitie mee. Jammer genoeg ben ik elk jaar 
nog 4e geëindigd, maar nu sta ik nog 1e in de competitie, 
dus ik ga er voor! 
In de zomer doe ik soms ook mee aan stratenlopen, 
afwisselend ongeveer 1, 2 of soms ook 5 km. 
Ook doe ik natuurlijk graag mee aan baanwedstrijden. Ik 
vind horden, sprint, verspringen, 1000 & 600 meter het 
leukst. Ik zou heel graag nog een beetje beter in horden 
willen worden, want dat is echt een gaaf onderdeel.  
Werponderdelen vind ik helemaal niet leuk. Ik ben er 
dan ook niet zo goed in. 
 
Atletiek is en blijft leuk en ik zal er zeker nog lang mee 
door gaan. Ook wil ik nog even zeggen dat het kamp elk 
jaar weer super leuk is! Ik verheug me nu alweer op het 
volgende! 
 
Natuurlijk weten jullie al aan wie ik het stokje ga 
doorgeven. Ja ja, Carmen Heiligers is aan de beurt. Hier 
komt ‘ie dan! 

 
 
 
 

 

jarigen januari 

 

 
24 Louise  Brouwer 
24 Frank  Abbink 
24 Anton  Kon,  
24 Wilma  Dukker 
25 Mirjam  Griensven, van 
25 Ingrid  Brekelmans,  
25 Petula  Dijck, van 
25 Yvonne  Ooms 
26 Lennart  Mooijweer 
26 Jolanda  Konings 
26 Henri  Kroon, de 
27 Hannie  Akker, van den 
27 Amber  Lassing 
27 Karin  Ketelaars 

27 Gert-Jan  
Eerenbeemt, van 
den 

28 Isabelle  Warmoeskerken 
28 Helly  Oudenhoven, van 
28 Bart  Boon 
28 Anny  Schepens 
29 Noa  Wiltschek 
29 Sam  Pasch, van der 
29 Ingrid  Wouters-de Haan 
30 Pieter  Oirschot, van  
31 Marianne  Wapstra 
31 Eric  Mandemaker 
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www.bavaria.nl     www.rabobank.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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baan/lopen  - GM kerstverhaal  
 
“Ik ben daags voor Kerst vrij, dus als je zin hebt dan kunnen we weer eens weg voor een flinke 
duurloop”, Opperde Martin , terwijl hij nog hijgend stond te rekken tegen de Klaagmuur van GM na een 
duurloop van ruim twintig kilometer. Al snel meldde zich twee metgezellen die ook niet veel beter te 
doen hadden die dag en thuis alleen maar in de weg liepen terwijl de chef kok des huizes druk doende 
zou zijn om de kerstdis gereed te maken. Per slot van rekening naderde Rotterdam  en hoe meer 
kilometers in de benen hoe beter. 
Na een korte inventarisatie bleef te teller op drie steken en de kilometervreters namen afscheid met de 
wetenschap dat, voordat de  vreetpartij zou beginnen, er nog een flink aantal kilocalorieën zouden 
worden weggelopen. 
“Kijk je uit en zorg dat je op tijd terug bent” riep zijn liefdevolle vrouw hem nog na, toen  Crist de deur 
achter zich dicht trok, niet wetende wat hem die middag en avond nog te wachten stond. Gewapend 
met vier  waterflesjes en enkele repen krachtvoer dribbelde hij naar Barry waar verzameld werd en 
toen hij daar aankwam stonden Barry en Martin al op hem te wachten. 
Crist, de man met de meeste ervaring, had voor de gelegenheid een route uitgestippeld die neerkwam 
op ca. 27 kilometer. Een mooie route langs het kanaal richting Eindhoven, om het vliegveld en via 
Wintelre  richting Oost West en Middelbeers via Oirschot en als het dan nog kon een stukje van 
Liempde meenemen en zo weer naar huis. “waarom niet een keer net de andere kant op.” Stelde 
Martin voor, linksom heb ik hem nog nooit gelopen. ”Ook goed” Eerst Liempde.  Ze hadden er zin in. 
In al hun enthousiasme hadden ze wel vergeten een mobieltje mee te nemen maar ach, dat hadden 
we vroeger ook niet bij de hand dus allez, lets go. En het ging prima. Wind mee richting de Vleut en zo 
naar Liempde. Er werd gekeuveld over de welbekende koetjes en kalfjes. Een stilte hoefde je met 
Crist er bij niet te verwachten en Barry kon er ook wat van. Alleen Martin beperkte zich tot lopen , 
luisteren en hijgen. 

“Ik zat van de week zo wat te mijmeren”, doorbrak Crist een korte stilte 
“en toen dacht ik opeens dat het toch wel toevallig  was dat wij met z’n 
drieën op stap zijn. Barry, Crist en Martin en dat we  dezelfde 
voorletters hebben als Baltazar, Caspar en Melchior, ge wit wel, die 
drie wijzen uit het oosten”  
“Frappant…”hijgde Martin. 
“Maar verder gaat de gelijkenis niet op. Ik heb dan wel een grote hond, 
maar die lijkt echt niet op een kameel. En jullie zijn geen van beiden 
zwaar getint en de baard hoor ik ook alleen maar in de keel.” 
antwoordde Barry.  
Ze waren inmiddels gevorderd tot “Velderen” en waren het er over 
eens dat het lekker liep vandaag. Ze hadden goed en wel  “wind mee” 
verwisseld met  “wind tegen” en merkten toen eigenlijk pas dat er een 
flink windje stond. Maar sinds de klimaatverandering was het daags 
voor Kerstmis altijd aangenaam wat de temperatuur betrof en eigenlijk 

had ook niemand echt op “buienradar.nl” gekeken. Beurtelings namen ze de kop en in gestrekte draf 
passeerden ze Oirschot, richting de Beerzen. Na Westelbeers zouden ze de wind al weer op zij krijgen 
en daarna  van Winterle was het met de wind in de rug een makkie naar Best. De flesjes werden voor 
het eerst aangesproken. Eigenlijk iets te laat, want ze hadden er nu toch al gauw 12 kilometer opzitten 
en de trainer had toch duidelijk gezegd dat er elke vijf kilometer gedronken moest worden. “Helemaal 
vergeten. Ja, dat krijg je met al dat geouwehoer ‘” proestte Crist die zich verslikte in zijn AA tje.  
Amper bekomen van zijn proestbui kreeg hij de kop opgedrongen en omdat hij voor die tijd steeds 
achter het lange lichaam van Barry had gelopen  viel hem nu pas op dat de lucht in de verte aardig 
donker begon te worden. Hij keek eens op zijn klokje, maar dat gaf aan dat het pas tien over drie was 
en zelfs in deze donkere dagen voor Kerstmis was het niet gebruikelijk dat het zo vroeg al donker zou 
zijn. 
“zie je dat, die lucht? Ginds. Daar lopen we recht naar toe” Het was Barry ook al opgevallen, maar als 
ze een beetje stevig door zouden lopen zou het wel meevallen. Het was niet voorspeld en dus zou het 
wel wegtrekken, of afdraaien  en aangevoerd door Crist raasden ze verder. 
Martin greep nog eens naar zijn flesje en klokte zijn tweede leeg op het moment dat ze in Westelbeers 
linksaf gingen richting Winterle. Toen ze goed en wel de bebouwde kom van Westelbeers uitwaren 
werd het alsmaar donkerder en de eerste regenspetters diende zich aan.” Bikkels gaan gewoon door, 
want in Rotterdam kan het ook wel waaien en regenen, dus we laten ons door een beetje regen niet 
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van de wijs brengen “en Martin pakte de kop over en begon er nog eens flink aan te trekken. Wind op 
zij en kop schuin in de wind. ”We nemen hier deze kavelweg, daar ben ik al eens meer geweest , dan 
snijden we een stuk af”,  stelde Martin voor en voegde de daad bij het woord, want echt zin om nog 
zo’n vijftien kilometer in de regen te lopen had hij ook niet echt.  Barry volgde hem op de voet, maar bij 
Crist liep het al niet meer zo lekker als, zeg maar , 5 kilometer geleden. 
“Even iets terug nemen”, riep ie naar de kopman en Martin verminderde de snelheid.” Ga jij maar 
voorop”, want hij wist nog van uit de beginnerscursus dat iemand die voorop loopt altijd iets harder 
loopt dan wanneer hij ergens achteraan hangt. En zo ging het ook met Crist. Alsof hij vleugels had 
gekregen, holde hij zichzelf binnen enkele kilometers finaal over de kop. “de hongerklop!! ” kwam er 
moeizaam uit ”Het gaat echt niet meer. Lopen jullie maar door, ik kom wel” 
Maar zo waren ze bij GM niet opgevoed; samen uit, samen thuis. Dus ging het tempo eruit op het 
moment dat de spetters overgingen in flinke regendruppels en de wind krachtig tot stormachtig 
aanwakkerde. Nog geen driehonderd meter verder zaten ze midden in een winterse sneeuwbui . De 
lucht was gitzwart en de sneeuwvlokken geselden hun gezichten. “Daar in die wei, een schuilhut voor 
paarden. Wachten we daar tot het ergste voorbij is” . OK beter droog en even wachten, dan door die 
sneeuwbui verder strompelen. 
Toen ze de schuilhut binnenliepen zagen ze dat die al bewoond was. Of het toeval was ?Een ezel die 
zijn heil, net als zij drieën, al eerder in de schuilhut gezocht had verwelkomde hen met een zachte 
“Ija”, alsof hij wilde zeggen: “Ja, wie gaat er nou ook met zo’n weer hardlopen”? Maar gelukkig was het 
droog in de hut. Ze dronken wat op hun gemak en de energiekoeken werden ook 
aangesproken.”Goed voor de hongerklop” zei Crist, “Ia” sprak de ezel. 
Martin keek eens om de hoek van de schuilhut richting het westen maar zag nog geen verbetering van 
het weer, erger nog,  het sneeuwde nu zo hard en de temperatuur was in korte tijd zo gedaald dat de 
sneeuw bleef liggen. Op het moment dat hij zijn hoofd weer omdraaide hoorde hij gierende banden en 
zag hij van rechts twee koplampen van een auto met een klap tot stilstand komen. Zonder een 
moment na te denken rende hij naar de auto en zag dat de auto een Pools kenteken had. In  de auto 
trof hij een man van ca. 30 jaar en een vrouw van naar schatting  25 jaar aan. Beiden waren wel bij 
kennis maar zaten bekneld. Intussen was Barry ook bij de auto gekomen.” Telefoon? “vroeg hij. “ze 
zijn Pools” . ”ja, maar daar zullen ze toch ook wel telefoon hebben?” “Nie telefoon” “sprak de Poolse 
man, die opgevouwen achter het stuur zat.  “Ju….wat nu?” Als jij naar Westelbeers terug loopt, dan 
proberen wij ze er uit te krijgen” en hij keek richting Crist die weliswaar niet zo bijster hard meer kon 
lopen, maar in ieder geval minder bij te zetten had dan Barry om te pogen het tweetal uit hun benarde 
positie te redden. Maar waar overheen werd gekeken was dat in het verleden bij de Jan Verloop 
oriëntatielopen was gebleken dat  het met het oriëntatievermogen van Crist niet zo bijster gesteld was 
en prompt ging hij, zonder dat de anderen daar op hadden toegezien,  de verkeerde kant op richting 
Winterle en vooraleer  hij daar de eerste boerderij zou tegenkomen zou het in zijn tempo al gauw drie 
kwartier duren. 
Intussen zagen Barry en Martin kans om de chauffeur achter zijn stuur uit te pellen. 
“Vlug…vrouw…kindje…”,  waren de verwarde woorden die hij uitbracht en toen Martin eens goed 
keek zag hij inderdaad dat de vrouw hoog zwanger was. “Als Crist maar snel terug komt” dacht. Het 
sneeuwde nog steeds en de stevige stormwind zorgde er voor dat het zicht minimaal was. Daar 
hadden Barry en Martin last van maar uiteraard ook Crist en de Poolse gastarbeider die zich 
voorstelde als Janek; “ikke Janek, vrouw Ozella , vrouw kindje krijgen.” Herhaalde hij. Ja, ja als ze 
maar al vast eens uit die auto kon komen. Maar in haar positie en zoals de auto in elkaar zat was er 
geen mogelijkheid om haar uit de auto te krijgen. Ze schreeuwde het uit van de pijn, maar dat was niet 
alleen omdat ze bekneld zat. Want hoewel ze nog zeker twee weken te gaan had waren, door de klap, 
de schrik of wat the hell het ook mocht zijn geweest,  de weeën op gang gekomen en zat ze hier nu op 
een besneeuwde landweg tussen Westelbeers en Wintelre vast in een oude koude Poolse auto, 
bekneld tussen het dashboard en de stoel, geparkeerd tegen een eiken boom die, getuige de ontbaste 
stam, als eens eerder met een auto in aanraking was gekomen, de geboorte van haar kind voor te 
bereiden middels weeën die zich steeds heviger en sneller aandienden. Het was inmiddels half vijf en 
aardedonker, enerzijds doordat het daglicht rond deze tijd langzaam werd dichtgedraaid en anderzijds 
doordat de sneeuwstorm die nog steeds in alle hevigheid woedde. 
Van Crist was nog steeds niets te zien en Ozella haalde nog eens flink uit om te laten horen dat er 
weer een wee moest worden weg geschreeuwd. Na elke vergeefse poging om de vrouw te ontzetten 
keek Barry op zijn horloge en hij verbaasde zich dat nog steeds geen Crist, noch  een ziekenwagen , 
noch een brandweerwagen onderweg waren om hulp te bieden. De drie mannen waren uitgeput maar 
hervonden zich nog een keer voor een laatste poging om ruimte te maken in de auto en wonderwel 
kwam er beweging in het ingedeukte blik. De stoel schoot met een schok naar achteren en het 
dashboard werd ,door  zijn benen te strekken, net voldoende naar buiten gedrukt om Ozella de ruimte 
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te geven om zich uit de auto te wurmen en zich vermoeid uit de auto te laten vallen. Barry en Martin 
pakte haar beet en liepen met haar in de richting van de schuilhut. De man volgde. De ezel begroette 
hen met een luide en lang aangehouden “Ihaaaa” en uitgeblust lieten de vier zich op de vloer van de 
schuilhut vallen. De mannen schraapten  wat stro en hooi bij elkaar om daarvan voor de vrouw nog 
een ietwat gerieflijke rustplaats te maken. Janek rende terug naar de auto want in de achterbank  lag 
een  deken wist hij. In de verte zag hij zwaailichten aankomen die onheilspellend over het 
winterlandschap slingerden. Door de sneeuwflarden werd  het sowieso onnatuurlijke ritme nog 
onregelmatiger en kon hij niet inschatten hoe ver de zwaailichten nog verwijderd waren. Hij twijfelde of 
hij op de weg zou blijven staan om de aandacht te trekken of terug zou  rennen naar de hut. Hij koos 
voor het laatste en juist toen hij die weer binnenkwam zag hij nog net hoe zijn zoon op het hooi gleed 
en hij hoorde het manneke zijn eerste geluid maken toen Barry hem optilde en hem aan de vader gaf 
die hem in de deken wikkelde. Martin deed zijn uiterste best om alle emotie die er bij Ozella los 
kwamen op te vangen. In het verre Nederland, twee weken te vroeg op Kerstavond een kind krijgen, 
in een paardenschuilhut, geholpen door twee vreemde hardlopers en bijgestaan door een ezel, dat 
maakte heel wat los. ; “Mmmmooee…” klonk het bij de ingang van de hut…en of het nog niet gek 
genoeg was sloot zich ook nog een koe bij het gezelschap aan. 
De sirene van de ambulance was nu vlak bij te horen.  Hij stopte en de zwaailichten verlichtten  de 
binnenzijde van de hut. Barry rende naar buiten en zwaaide met zijn armen. “Hier, in de hut  moeten 
jullie zijn” ,riep hij zo hard hij kon. De verplegers kwamen met een brancard  aanrennen. Crist die bij 
een plaatselijke schapenboer alarm had geslagen en nu door die boer was teruggebracht, holde er 
achteraan  Binnen troffen ze een schouwspel aan dat ze niet voor mogelijk hielden. Het leek wel…. 
De sneeuwstorm was inmiddels gaan liggen en door de gaten die in het wolkendek vielen flonkerden 
een opvallend heldere ster. Vrij snel na de ambulance kwamen  de brandweer en de vrouw van Crist, 
die inmiddels ook was opgetrommeld en blijkbaar over meer oriëntatievermogen beschikte dan Crist. 
Twee plaatselijke agenten arriveerden toen Ozella met haar kindje, dat inmiddels de naam Danut 
gekregen had, door de verplegers warm was ingepakt en nu het middelpunt vormde van een 
emotievol tafereel. Janek aan hun zijde. Tranen werden weggepinkt en Crist begon zachtjes te 
neuriën. Binnen enkele tellen stond iedereen met een brok in de keel te zingen : “…..Drie wijzen met 
wierook, kwamen er van verre…..”. Het gesnotter nam grotere vormen aan. 
“Kom “ zei Ria, toen ze het hele verhaal gehoord had en de ambulance met luide sirene in de 
winternacht verdwenen was ” Ik breng jullie weer terug naar het oosten, want jullie zullen het wel koud 
hebben.”. “ En honger”, zei Crist die zijn emoties wist te verdringen maar nog niet helemaal hersteld 
was van de klophonger. 
“IIIJJJAAAAHHH”, had de ezel hen na gebalkt toen ze zijn schuilhut verlieten. 
 
“Daar moeten we een verhaal over schrijven voor in de GMer “, opperde Martin enkele dagen later,  
toen ze elkaar weer tegen kwamen aan de start van de Kangoeroeloop.”Nou, doe je best Martin” zei 
Barry, “ik heb daar geen tijd voor”.  “Ja , en ik ben in de oorlog geboren en  niet naar school geweest, 
dus ik kan niet schrijven” meldde Crist .  “Ach, dat  clubblad lezen ze toch niet  en zeker niet als het 
straks digitaal wordt. En als ze het al lezen dan geloven ze het niet. We houden het maar voor ons”,  
was de conclusie uiteindelijk. 
 
Bijna een jaar later stond het verhaal bij de redactie op de mail ondertekend door  
Elzbieta. Zelin ( with love from Poland)  
 
Voor de Polen onder ons: 
Ozella staat voor: meisje met kracht 
Janek voor God is verzoenend 
Danut : geschenk van God. 
Elzbieta: gewijd aan God 
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Baan 
 
Officieel gedeelte TCB 11 december Prijswinnaars 2009. 
 

Bedanken vertrekkende trainers.  

Peter Stamps, Loes van Leuken en Ingrid. 
 

Poedelprijs. Alle atleten die het afgelopen jaar geblesseerd zijn of zijn geweest door ….. 

Mocht dit ook van toepassing zijn op je en je wordt niet naar voren geroepen meldt dit dan. 
Inge Faessen, Ingrid de Haan, Noukje Verhoeven, Sandra van Bree, Anne van Leuken, Rohan de 
Bresser Bas van der Lubbe, Cloë de Jong,  Bart van der Pasch,  Imke de Laat,  Niels Groen, Aaron 
Mandemaker, Loïs de Rooij, Vincent Hein, Mees Oggel, Joëlle Adams. Mochten we nog atleten zijn 
vergeten, geef dit dan aan ons door zodat zij ook nog een poedelprijsje krijgen. 
 

Trainers van het jaar. 

Marcel van der Lubbe 

 

PR-Trofee (pupillen t/m C junioren) 

1 Bas van der Lubbe jc en Renske van Os mc 455 punten  

2 Bram Elevelt jd 380 punten  

3 Jaime Hermsdorf mpa 365 punten  
 

Stand PR competitie 2009 pupillen en junioren CD. 

 Naam Ptn cat   Naam Ptn cat 
1 Bas van der Lubbe 455 JC  65 Tamara Doreleijers 120 MC 
1 Renske van Os 455 MC  69 Mees Oggel 115 JPA 
3 Bram Elevelt 380 JD  69 Nathalie Pritsch 115 MD 
4 Jaime Hermsdorf 365 MPA  71 Bas van Dijck 110 JP 
5 Sam van der Pasch 350 JD  71 Noa van Ginneken 110 MD 
6 Judith Witteveen 320 MP  73 Bas Thijssen 105 JP 
7 Jonathan Immink 300 JC  74 Pim Scheiberlich 95 JP 
7 Matthijs Slegt 300 JPA  74 Sanne Jaspers 95 MPA 
7 Miriam Immink 300 MP  76 Joep van Well 85 JP 
10 Nina Versluijs 285 MPA  76 Nienke van de Camp 85 MPA 
11 Amber Lassing 270 MD  76 Pim Brouwer 85 JD 
11 Demi Saris 270 MC  79 Skip van Helmond 75 JPA 
11 Thomas Witteveen 270 JPA  80 Bente van de Pol 70 MD 
14 Imke de Laat 265 MD  80 Vera de Korte 70 MPA 
14 Joëlle Doreleijers 265 MD  82 Brent Mutsaarts 65 JP 
14 Sanne Kastelijn 265 MP  82 Dennis Douma 65 JPA 
17 Marlieke van der Linden 255 MD  82 Luuk Schakenbos 65 JP 
17 Tonnie de Benis 255 JPA  85 Bart Boon 60 JP 
19 Ilonka de Bresser 250 MC  85 Sven Teunissen 60 JP 
20 Anne Valk 235 MPA  87 Tom Roozekrans 55 JPA 
20 Manon Enting 235 MPA  88 Faye van Well 50 MPA 
20 Noah Adams 235 JPA  88 Guusje Wijnands 50 MP 
20 Sandra Luijten 235 MPA  88 Paul Berghuis 50 JD 
24 Niels Aarts 230 JC  91 Joey van Moorsel 45 JP 
24 Ning Slaats 230 MP  91 Juliëtte Schaffer 45 MP 
26 Anne Marte Gardenier 225 MC  93 Demi Raaijmakers 30 MP 
26 Carmen Heijligers 225 MD  93 Elise Maas 30 MPA 
28 Donnie van Kerkoerle 220 JPA  93 Ellen van Assouw 30 MP 
29 Emiel vd Horst 215 JP  93 Isabelle Warmoeskerken 30 MP 
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29 Lotte Verhoeven 215 MD  93 Meike Franssen 30 MPA 
29 Thijs Hulsen 215 JPA  98 Job Habraken 25 JD 
32 Loek Appeldoorn 205 JP  98 Maurits Mulder 25 JP 
32 Vincent Hein 205 JPA  98 Roy van Kraaij 25 JPA 
32 Yurien Weiland 205 JD  98 Stijn Brands 25 JP 
35 Floor Hogenboom 195 MP  98 Thomas Bos 25 JP 
36 Aäron Mandemaker 190 JD  98 Wouter van Vliet 25 JPA 
36 Maureen de Bresser 190 MD  104 Celine Feijen 20 MD 
38 Dinand de Bresser 185 JP  104 Elianne van Elderen 20 MD 
38 Luc Geeris 185 JP  104 Lennart Mooijween 20 JPA 
40 Ingeborg van Bree 180 MD  104 Lisa van der Klei 20 MPA 
40 Marijn Gerits 180 JP  104 Mauri van Beerendonk 20 MP 
40 Niels van Dijck 180 JP  104 Nina Luyten 20 MPA 
40 Stijn Groen 180 JPA  104 Noa Wiltschek 20 MP 
44 Aniek Franssen 175 MD  104 Noukje Verhoeven 20 MC 
44 Bo van den Branden 175 MD  104 Ricky van Hees 20 MP 
46 Bas van Oirschot 170 JC  104 Shannon Baijens 20 MP 
47 Nick van der Worp 165 JPA  104 Tara de Vet 20 MP 
47 Renzo van Kerkoerle 165 JP  104 Tobias Sytsma 20 JD 
49 Roel van Veen 160 JPA  116 Anne Gelderland 15 MD 
50 Auke Latijnhouwers 155 MP  116 Daan van Assouw 15 JD 
50 Harm Kuiper 150 JP  116 Jasper Steendam 15 JP 
50 Max van der Donk 150 JPA  116 Leco van de Mortel 15 JP 
53 Ellen van Leuken 145 MP  116 Martijn Steendam 15 JP 
53 Femke Groen 145 MP  116 Nick Willems 15 JPA 
53 Floor van Veen 145 MP  116 Romy Hardiek 15 MP 
53 Jessie van Os 145 MPA  116 Thijs Noorman 15 JC 
53 Joëlle Adams 145 MP  116 Ties Sonnemans 15 JP 
53 Nina van der Pasch 145 MPA  116 Willem Dekker 15 JPA 
59 Ino Mijland 140 MPA  126 Kevin  van der Vleuten 10 JPA 
60 Rana van Ginneken 130 MPA  127 Jason Fillopc 5 JP 
61 Liselotte van de Sande 125 MD  127 Joeri van Kasteren 5 JC 
61 Lois de Rooij 125 MD  127 Kabel Warmoeskerken 5 MP 
61 Oscar Jansen 125 JD  127 Lotte Houtman 5 MP 
61 Wouter Scheepers 125 JD  127 Nick van de Brand 5 JP 
65 Bente de Jong 120 MC  127 Nienke Vos 5 MP 
65 Maud van Zutphen 120 MD  127 Sterre Maas 5 MPA 
65 Suzanne Gerits 120 MPA  127 Veerle van Elderen 5 MP 
 
 
 
 

PR-Beker (junioren B t/m masters)  

1 Daan Crombach ja 450 punten 

2 Anne Elevelt mb 435 punten  

3 Rohan de Bresser jb 405 punten 

  
Stand PR competitie 2009 junioren B en ouder. 

 Naam Ptn cat   Naam Ptn cat 

1 Daan Crombach 450 JA  15 Ellen van de Ven 75 Vr 
2 Anne Elevelt 435 MB  16 Inge Faessen 65 MB 
3 Rohan de Bresser 405 JB  17 Niels Faessen 50 JA 
4 Bart van der Pasch 310 JB  17 Sandra van Bree 50 MB 
5 Marianne Verdonk 225 Vr  19 Cloë de Jong 30 MB 
6 Martijn van Iersel 215 M  19 Ingrid Wouters, de Haan 30 Vr 
7 Mitchell Vereijken 205 JA  19 Marta Pape 30 Vr 
8 Pieter van Oirschot 200 JB  22 Valerie Verburg 25 Vr 
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9 Laura Hoogers 175 MB  23 Fionna Vereijken 10 MB 
10 Wessel Scheepers 160 JB  23 Kim Asveld 10 Vr 
11 Jeroen Duif 135 M  23 Marcel Reintjes 10 M 
12 Onno Meeuwis 130 JB  26 Koen Meesters 5 M 
13 Dirk van Leuken 100 JB  26 Suzan Crombach 5 MB 
14 Sietske Noorman 80 MA      

 

Jo Schout-Beker 

Ellen van de Ven  
 

Jack van Eijndhoven-Beker 

Renske van Os           
 
Eisenkaarten 

 1.      Eisenkaart 1
ste

 Eis. Lintje in de eigen 
categoriekleur.  

Eisenkaart 1ste Eis en 2de Eis. 2 Lintje in 
de eigen categoriekleur en 1 kruisje.  

18 jongens en 17 meisjes totaal 35 atleten.  3 jongens en 10 meisjes totaal 13 atleten. 
 Winnaars eerste eis    Winnaars eerste en tweede eis   

 Jongens Pupillen Mini   Meisjes Pupillen Mini   
 1 Joey van Moorsel   1 Floor van Veen   
 Meisjes Pupillen C   Meisjes Pupillen C   
 1 Auke Latijnhouwers   1 Judith Witteveen   
 2 Guusje Wijnands   2 Floor Hogenboom   
 Jongens Pupillen C   Jongens Pupillen C   
 1 Luc Geeris   1 Marijn Gerits   
 2 Bart Boon   Meisjes Pupillen B   
 Meisjes Pupillen B   1 Sanne Kastelijn   
 1 Miriam Immink   2 Ellen van Leuken   

 Jongens Pupillen B   3 Ning Slaats   

 1 Dinand de Bresser   Jongens Pupillen B   
 2 Emiel van der  Horst   0    

 3 Renzo van Kerkoerle   Meisjes Pupillen A   
 4 Bas Thijssen   1 Nina van der Pasch   
 5 Loek Appeldoorn   2 Nina Versluijs   

 6 Pim Scheiberlich   Jongens Pupillen A   
 7 Brent Mutsaarts   1 Thomas Witteveen   

 Meisjes Pupillen A   Jongens Junioren D   
 1 Manon Enting   1 Sam van der Pasch   
 2 Rana van Ginneken   Meisjes Junioren C   
 3 Jaime Hermsdorf   1 Ilonka de Bresser   
 4 Vera de Korte   2 Renske van Os   
 5 Sandra Luijten       
 6 Jessie van Os       
 7 Anne Valk       
 8 Ino Mijland       
 Jongens Pupillen A       
 1 Noah Adams       
 2 Tonnie de Benis       
 3 Thijs Hulsen       
 4 Donnie van Kerkoerle       
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 5 Mees Oggel       
 6 Nick van der Worp       
 Meisjes Junioren D       
 1 Bo van den Branden       
 2 Ingeborg van Bree       
 3 Maureen de Bresser       
 4 Marlieke van der Linden        
 Jongens Junioren D        
 1 Bram Elevelt       
 Meisjes Junioren C       
 1 Tamara Doreleijers       
 2 Demi Saris       
 Jongens Junioren C       
 1 Bas van der Lubbe        

  

 

Potverteren 
 
Een van de tradities binnen GM, naast o.a de H’Eikloop, is het jaarlijkse leegmaken van door 
tevreden bezoekers gevulde fooienpot (bierpul). 

Met een donatie van het bestuur erbij werden ook nu weer een 22-tal medewerkers  van 
barbediening tot interieurverzorging onthaald. 

Allen, op één na, waren aanwezig, En die ene was Joke van Kasteren 

En juist zij was het die dit jaar de clubhuistrofee was toegekend. 

Jo0ke verzorgt al  geruime tijd  de barbediening op dinsdagavond. Heeft dit jaar van Mia 
Robben “de was” overgenomen en maakt nu ook deel uit van de interieurverzorgers. Zij heeft 
de plaats ingenomen van Henk(ie) Huyskens die in het voorjaar ons  helaas is ontvallen. 

Boven vermelde feiten waren de aanleiding voor  de CLUBHUISCOMMISSIE haar  dit jaar 
de trofee toe te kennen. 

Woensdag ná het potverteren van vrijdag is Joke de trofee overhandigd.  

Ik mocht dat namens de commissie doen 

Joke, nogmaals heel veel dan voor heel veel werk. 

 

Bram Flierman 
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Lopen 
 
De tweede en tevens laatste reanimatiecursus van dit jaar is op zaterdag 28 november gegeven. 
Huub Oomes gaf voor de tweede keer dit jaar de cursus die Petula van Dijck organiseerde. De 
trainers en lopers die de eerste keer verhinderd waren konden nu hun kans grijpen. Om het 
reanimeren niet te verleren is het belangrijk dat je de cursus jaarlijks herhaalt. Je krijgt de nieuwste 
inzichten te horen en je geheugen wordt weer opgefrist zodat je niet hulpeloos hoeft toe te kijken net 
als men je hard nodig heeft. Volgend jaar zal Petula weer 2 reanimatiecursussen organiseren.  
Zorg dat je dan van de partij bent zodat ook jij een helpende hand kunt uitsteken. 
 
Donderdag 17 december sluit de startersgroep hun 12e en laatste les af. Dankzij het team van Marti 
van Iersel kunnen de starters nu zo’n 5 kilometer aaneengesloten hardlopen. Harm Bakker zal samen 
met Dolf Mehagnoul de starters die door Marti en zijn team zijn klaargestoomd met hun doorstartteam 
opvangen en zorgen dat deze doorstarters te zijner tijd in de reguliere groepen kunnen instromen. 
 
Met de Vijverloop werd de spits afgebeten voor de Broos van Erp competitie. De Vijverloop is de 
eerste van de vier crosswedstrijden in deze competitie. Het is de bedoeling dat je tenminste 3 van de 
4 crossen meeloopt om mee te dingen naar de titel crosskampioen. De volgende cross is 
Putjesbergen op 20 december, gevolgd door de Joe Mann Bosloop op 28 februari en de afsluitende 
Heiveldencross is op 21 maart. Dan is tevens de prijsuitreiking. 
 
Atletiekvereniging Oirschot heeft onze club uitgenodigd en uitgedaagd om mee te doen aan de 
Cyclopathon. Omdat AV Oirschot met een groot aantal lopers op onze Ekiden is komen opdagen is 
het leuk om als tegenprestatie bij onze buren deel te nemen aan de Cyclopathon. 
Wat is de Cyclopathon?  
De Cyclopathon wordt georganiseerd door AV Oirschot en fietsclub de Pedaleur op 17 januari 2010 
aanvang 11.00 uur Gewenst looptempo 6 min/km of sneller. 
De Cyclopathon is een wedstrijd voor lopers en fietser gekoppeld aan elkaar door middel van loting. 
De lopers lopen achtmaal 800 meter en de fietser fietst achtmaal 1500 meter.  
De start wordt gedaan door de lopers en de fietsers wisselen met lopers in het wisselvak. Het 
parcours is in het bos achter het zwembad in Oirschot aan de Kempenweg.  
Wil je als loper van onze club hieraan deelnemen dan  wordt je verzocht ook voor een fietser te zorgen 
omdat de Pedaleur anders niet voldoende fietsers kan leveren. Dus voor elke loper moet een fietser 
aanwezig zijn. Voor EHBO wordt gezorgd, evenals voor de jury. Prijzen zijn voor de eerste drie 
koppels bloemen en een bekertje. Parkeren kan gratis bij het zwembad.  
  
Als je wilt deelnemen aan dit leuke initiatief graag voor 8 januari laten weten per mail aan 
lenydecroon@hotmail.com. 
 
Wisten jullie dat Frans Louwers dit jaar nog met zijn 100ste uitslag op www.uitslagen.nl hoopt te 
komen. Frans alvast gefeliciteerd, maar goed dat je Paula bijna elke keer meeneemt als je zo vaak 
van huis bent! 
 
Zondag na Kerstmis ( 3e Kerstdag ) geeft Patrick Bindels een extra training. Hij loopt dan een afstand 
van ongeveer 12 km in een tempo van ongeveer 6 min/km. Dit omdat er veel lopers in voorbereiding 
zijn voor de halve Marathon van de Rabobank Goed Beter Bestloop. Dus wil je de extra pondjes kwijt 
die je er met de kerstdagen bij hebt gegeten, zorg dan dat je om 9.30 uur bij d’n Opstap bent. 
 
PR’s die ik doorkreeg; 
Halve Marathon Eindhoven; Jan Eliens 1,44.34  
Halve Marathon Valkenswaard; Frank Coppelmans 1,38.41  Mieke van Hoof 1,40.15   Jo van Meurs 
1,47.21   Norbert de Zeeuw  1,48.54   
Valkenswaard 12 km  Paula Louwers 1,02.39 
Zevenheuvelenloop 15 km   Pe Brouwer  57.36   Peter Brouwers 1,06.39 
 
 
 



di-GMer december 2009 clubblad@avgm.nl 19 

www.druk-en-kopie.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.koren.nl      www.bierelier.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 clubblad@avgm.nl di-GMer december 2009 

 

Rob Rebel neemt afscheid van GM. 
 
Rob Rebel, onze trainerscoördinator en al ruim 10 jaar trainer van de 
wedstrijdatleten gaat onze club per 1 januari aanstaande verlaten. Rob 
maakte persoonlijke schema’s voor de wedstrijdlopers en heeft ook 
verschillende assistent trainers opgeleid.  
De taken van Rob worden vanaf volgend jaar waargenomen door de 
TrainersLoopGroepen,  
Afgekort TLG.  Dit zijn Frank Coppelmans, Dolf Mehagnoul en Patrick 
Bindels.  
Rob gaat per 2010 als wedstrijdtrainer aan de slag bij Taxandria in 
Oisterwijk. 
Wij wensen Rob daar veel succes toe. 
 

 
GROTE CLUBACTIE 
 
Nou, de grote clubactie zit er weer op. En wat hebben we met z'n allen weer veel loten verkocht. 
Maar liefst 743 loten wisten jullie aan de man te brengen. Daar zijn wij als club natuurlijk heel erg blij 
mee. Daar kunnen we mooi weer wat materiaal van kopen waarmee jullie nog fijner kunnen trainen. 
Iedereen heeft hier natuurlijk aan meegewerkt, maar toch wil ik de beste vijf er even uit lichten: 
Marlieken van der Linden spande dit jaar de kroon met maar liefst 101 loten.  Jaimie Hermsdorf 
verkocht 49 loten en was daarmee de tweede beste. Kevin van der Vleuten volgde op de hielen met 
48 loten. Op de vierde plaats staat Roel van Veen met 46 loten, heel goed gedaan. En ook Jessie van 
Os verdient een pluim met 39 loten.  
Uiteraard ook de gene die hier achter geëindigd zijn: “Heel erg goed gedaan”. 
Met de Bingo zal blijken wie er met de prijzen vandoor gaan en zal ook jullie beloning uitgereikt 
worden. 
Rest mij te zeggen: Namens de club heel hartelijk bedankt en volgend jaar doen we weer mee ! 
 
Ties de Vaan, Clubcoördinator Clubactie. 
 
 

AVGM, Een club om best trots op te zijn. 
 
AVGM laat duidelijk van zich zien. 
Na het voorproefje van vorig jaar trok AVGM opnieuw de stoute schoenen aan om zich van zijn beste 
kant te laten zien op de marathonbeurs van Eindhoven. 
Gezien het feit dat onze presentatie wat meer aandacht verdiende dan in het eerste jaar werden er al 
snel wat ideeën bij elkaar gebracht en zo ontstond het idee om door middel van een fotocollage een 
blikvanger te worden. Prachtige fotobanners sierden onze stand om de nog in ontwikkeling zijnde 
marathonbeurs voor het publiek aantrekkelijker te maken en om AVGM nog beter op de kaart te 
zetten. Om de aandacht nog dichterbij te halen werd een ludieke actie opgezet door een van onze 
sponsors; de bezoekers werd gevraagd om de winnende tijden van de marathon, zowel van de 
dames, heren en de beste Nederlandse tijden, te noteren en diegene die de winnende tijd het dichts 
benaderde werd winnaar van een sporttas met eigen naam.  
En dat hebben we geweten. Het werd een gezellige toeloop, liefst 165 personen waagden hun kans 
en noteerden de winnende tijden. Verrassend genoeg werd de winnende tijd bij de heren van 2.07.01 
zelfs goed geraden. De winnaars kwamen uit Middelburg, Geldrop, Eindhoven en Waddinxveen. Zij 
hebben allen hun prijs thuis gestuurd gekregen en werden aangenaam verrast door het telefoontje 
van onze sponsor dat zij de gelukkige winnaars waren. Al met al een gezellige marathonbeurs die, 
zeker volgend jaar om nog meer aandacht mag vragen. Gezien het succes van dit jaar zal dit zeker 
gaan lukken, dus heb je ideeën en of wil je mee werken om AVGM te laten zien en horen, ben je best 
trots om lid van deze club te zijn, neem dan contact met mij op, dan zien we elkaar op de 
marathonbeurs 2010.  
 
Henk van Gerven 
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Wandelen/Nordic wandelen 
 
Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Ook dit jaar hebben we samen vele 
kilometers gewandeld en genordict: dit mede dankzij onze trainers en assistent trainers! 
Bedankt hiervoor. 
 
De voor- en najaarswandeling waren weer erg geslaagd en vele wandelaars hebben ook hun 
steentje bijgedragen tijdens een aantal wedstrijden als drankpost of wegafzetting. 
 
Maandelijks zijn de Nordic wandelaars op de eerste woensdag erop uit geweest voor een 
verrassingstocht ergens in de omgeving. Daarnaast werd op woensdag een aantal keren een 
grote Nordicwandeltocht gehouden. Al met al weer veel bedrijvigheid! 
 
Voor de wandelaars een jaar wat uiteindelijk een heel tragische wending kreeg door het 
overlijden van onze trainer Wil van de Ven. Wil was er altijd, kende overal de weg en bracht 
je op plaatsen waar je nog nooit geweest was. We zullen hem ontzettend missen! 
 
 
 
 
In Memoriam – Wil van de Ven 
  
Na een kortstondige ziekte is Wil op maandag 30 november 
overleden. Wil is slechts 68 jaar geworden. Hij was vanaf 1988 lid 
van onze vereniging en hiervan ruim 19 jaar trainer. 
  
Nadat hij lid was geworden en het hardlopen onder de knie had, 
werd Wil al snel trainer van een van onze loopgroepen. Hij gaf 
drie trainingen per week. Dit heeft hij maar liefst 15 jaar gedaan. 
Tot zijn grote spijt moest hij hier om gezondheidsredenen in 2004 
mee stoppen. Toch wilde hij graag sportief bezig zijn. Er was niet 
veel tijd nodig om te besluiten wandeltrainer te worden. Eind 2005 
is hij hiermee begonnen. 
  
Wij hebben Wil leren kennen als een vriendelijke man die open 
voor zijn mening uitkwam. Hij liep en wandelde met veel plezier. 
Hij was een echt clubmens met hart voor de vereniging. 
Gezelligheid stond voor Wil voorop. Na de training had hij altijd tijd 
voor een kopje koffie. Wil was er altijd, samen met zijn Trieny. 
Iedereen kende Wil. We zullen hem zeker missen. 
Hij had nog plannen om ook overdag een wandelgroep te starten. Helaas heeft hij dat niet 
meer op kunnen starten. 
  
Wij wensen Trieny, Monique en Geert en Mark, Patricia en Henk en Valerie en overige 
familie veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies. 
  
  
Bestuur Atletiekvereniging Generaal Michaëlis 
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Afscheidsdienst Wil v.d. Ven, toespraak door Pieter v.d. Sanden 
 
Lieve Trieny, beste familieleden en overige aanwezigen 
 
 
Namens GM, voor outsiders de atletiekvereniging Generaal Michaëlis uit Best, een 
bloemlezing vanaf 1988. Toen al werden Wil en Trieny lid. Na een paar jaar recreatief lopen 
had Wil de smaak goed te pakken en besloot om hardlooptrainer te worden. Één avond was 
niet voldoende: hij was dinsdagavond, donderdagavond én zaterdagmorgen van de partij. De 
avonden bleef hij meestal op verhard terrein. Voor hem, en daarmee ook voor Trieny was het 
regelmatig een race tegen de klok om op tijd bij GM te zijn. Met zijn werk verspreid door 
Nederland was het een zorg om op tijd thuis te zijn, dan snel eten, omkleden en weer weg. 
En dat vele jaren na elkaar. Als blijk van waardering heeft hij in 1999 de GM–
recreantenbeker gekregen.  
 
 
Zoals ik al zei, ook zaterdagmorgen was Wil van de partij. Dan ging hij standaard de bossen 
in en de hei op. In 2000 maakten Wil en ik voor het eerst kennis. Ik ging bij hem rennen en 
ontdekte drie van zijn favoriete plekjes: 

− Achter Philips Medical, het leek wel een crossterreintje. Goed voor de knieën. 
− Bij de Sprinkhaan rondjes in het bos, langs en over boomstronken. 
− En over de tankbaan in de Oirschotse hei. Daar had hij wat mooie heuvels met los 

zand gevonden en liet hij ons een soort tikkertje doen. Hij gebruikte mij daarbij als 
haas: mooie tijden waren dat. 

Omstreeks 2003 verloren we elkaar uit het oog; eerst doordat ik zelf een blessure opliep en 
later doordat Wil zelf in de lappenmand kwam. Uiteindelijk moest Wil daardoor stoppen met 
hardlopen.  
 
 
Wil was geen stilzitter maar een echte doorzetter. Al snel ontstond het idee om binnen GM 
een wandelafdeling op te zetten. Zo gezegd, zo gedaan. Zo kon hij zichzelf en de club van 
dienst zijn. Bij de KNAU leerde hij het “sportief wandelen” en vervolgens werd in 2005 bij GM 
het wandelen in gang gezet: 2 uur elke woensdagavond en 2 uur elke zaterdagochtend. Met 
Wils woorden: bij–weer–of–geen–weer, we gaan. Toen ook ben ik zelf gaan wandelen, al vrij 
snel vroeg Wil of ik hem wilde assisteren. En zo was onze samenwerking ontstaan: Wil voor 
de leiding en de routes en ik voor de zaken er omheen, en indien nodig als vervanger. Een 
prima combinatie! Samen in 4 jaar tijd ruim 400 keer, oftewel ruim 800 uur en meer dan 4500 
km. Tijdens het wandelen en ook daarna werd er over van alles en nog wat gesproken; een 
hechte band ontstond tussen Wil en zijn wandelaars. Trots was hij op hun bijdragen bij de 
diverse evenementen. Toen Wil met pensioen ging kwam er ook wat meer tijd om eens een 
weekje naar zee te gaan. Ik verving hem dan. De afgelopen 2 jaar kreeg hij steeds vaker 
problemen met zijn gezondheid. Telkens weer was hij enthousiast om de draad op te 
pakken, weliswaar op een lager pitje maar hij gaf niet op. Gelukkig kon hij dan samen met 
enkele geblesseerden de conditie weer opbouwen. Afgelopen zomer kreeg hij al weer 
plannen om overdag een wandelgroep te starten. Helaas, dat is er niet meer van gekomen. 
 
 
Wil, 
Namens GM, namens alle recreanten en namens jouw wandelaars bedank ik je van harte 
voor alles wat je voor ons hebt gedaan. 
 
Trieny, 
We hopen je nog lang binnen GM tegen te komen. 
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Wandelen 
 
De GM-najaarswandeling: rondom Eindhoven e.o. 
 
Vierentwintig oktober stond de jaarlijkse najaarswandeling op het programma. Ook nu was bij het 
uitzetten gebruik gemaakt van het door het SRE inmiddels compleet uitgerolde wandelroutenetwerk 
Zuidoost-Brabant. Ook GM heeft daaraan haar steentje bijgedragen en zorgt voor het spekken van de 
clubkas door het jaarlijkse onderhoud uit te voeren. Bedacht was ditmaal een start in Eindhoven nabij 
winkelcentrum Woensel. Lijn 145 zou ons, 13 mens sterk en een gezellige mix van wandelaars en een 
paar trouwe recreanten, daar brengen.  
Rond 10 uur begonnen we aan onze wandeling die ditmaal 
ca. 23 km op de teller zou brengen; een kleine aanpassing 
inbegrepen maar daarover verderop meer. Op basis van de 
groen/geel gekleurde pijlen zochten we, ten minste de 
koplopers Tonnie en Paul, onze weg naar knooppunt 57. 
Vandaar ging het langs de noordzijde van het winkelcentrum 
richting het oosten van Eindhoven, achtereenvolgend door 
de wijken Vlokhoven, Eckart en De Luytelaar. Aan de rand 
van de bebouwde kom gekomen werd onze route plotseling 
geblokkeerd door grootschalige rioleringswerken. Gelukkig 
konden we met het knooppuntenboekje van het SRE ter 
plekke een alternatief bedenken. Ter info: voor 17 € te koop 
bij ons VVV. De Dommel werd gekruist en daarmee 
bevonden we ons definitief in het buitengebied. In een sterk 
agrarische omgeving gingen we op weg naar Nederwetten. 
Onderweg werden we regelmatig verblijd door scherp keffende waakhonden. Niet iedereen was daar 
op gesteld; zelfs niet indien het een driepotige variant betrof. 
 
Onze eerste pauze was gepland in Nederwetten. Helaas zonder een bakske koffie; we waren te 
vroeg. Daar voor in de plaats Jokes zongedroogde tomaten, heerlijk! Al snel wilden we weer 
vertrekken. Zelfs ongeduld viel te bespeuren; nieuwsgierig als men was naar de beloofde 
Breugeliaanse lunch. Het vervolg voerde ons via de Hooijdonk en het Wilhelminakanaal naar Breugel; 
helaas moesten we toen enige miezer trotseren. De route door de kern van Breugel, linea recta naar 
de Jupiterstraat, was in handen van Francien. Namelijk haar Sjef had geheel belangeloos 
aangeboden om onze lunch te verzorgen. We wisten niet wat we zagen: een tot lunchroom 
omgetoverde carport/garage voorzien van compleet gedekte tafels. Speciale broodjes kant-en-klaar, 
krentenbollen, koffie/thee/karnemelk en een goei soepke viel ons ten deel. Sjef: hartelijk bedankt en 
het was het beetje omlopen meer dan waard.  
 
Na ruim ’n uur, de miezer was gelukkig gestopt, gingen we weer verder richting Son. Via de 
Gentiaanlaan kwamen we in de Sonniuswijk (of niet?): mooie omgeving en dito huizen. Na het 
oversteken van de A50 ontdekten we bekend terrein: het Oude Meer. Ondertussen waren we al ruim 3 
uur onderweg en begonnen links-en-rechts de kilometers te tellen. Desondanks waren we het erover 
eens dat we beter in 1 keer konden doorlopen dan nog even pauzeren bij Joe Mann of bij het 
Boshuys. Daarna de draad weer oppakken zou “pijn” doen. Zo gezegd, zo gedaan: in één ruk door 
naar Best waarbij over de kortste/langste route ijverig gediscussieerd werd. Soms bespeurde ik zelfs 
enige twijfel of Pieter wel de kortste weg had bedacht; wat een vertrouwen. Via de Hoge Akker 
naderden we ons einddoel: Best CS of was het toch Het Knooppunt of D’n Blauwe. Uiteindelijk, via 
een slinkse aanpak van Francien, werd het D’n Blauwe alwaar al snel Corrie ons kwam vergezellen. 
Namelijk de nazit is immer gezellig; onder het genot van diverse drankjes hebben we daar de dag 
afgesloten. Ondertussen hadden Sjannie en Marion nog even een bloemetje voor Sjef geregeld. En 
en passant ook nog een bloemetje voor zichzelf door bij de bloemist te doen alsof ze vierdaagse-
lopers waren; opscheppers! 
 
Groet, Pieter v.d. Sanden 
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Notulen vergadering inzake contributies 2008 
 
Gehouden in het clubhuis AVGM dd 21 juli 2009. 
 
Afwezig: Jan Meester, Bram Flierman, Ad Reijenga en Arjo van de Kerkhof 
 
Punt 1: 2008 
Aanleiding van de vergadering is de grote afboeking van niet ontvangen contributies over het jaar 
2008. 
Hieruit is gebleken dat er door de financiële administratie en ledenadministratie twee verschillende 
lijsten worden bijgehouden. De lijst van de financiële administratie komt als volgt tot stand: Uit lijst van 
het vorige jaar worden de afmeldingen van voor 30 november geëlimineerd. Vervolgens worden de 
nieuwe leden in het nieuwe jaar telkens toegevoegd. 
De lijst van de ledenadministratie wordt jaarlijks opnieuw opgeteld aan de hand van de contributie 
gegevens. 
Gebleken is dat de lijst behorende bij de financiële administratie niet geheel geschoond was met 
eliminaties of met personen die trainer waren geworden. Waarom de lijst niet optimaal geschoon was, 
is niet meer te achterhalen. 
Punt 2: 2009 
Voor 2009 is de financiële administratie uitgegaan van de incassolijst vermeerderd met de personen 
die geen incasso hebben. Aangegeven is dat hier het hiaat in kan zitten dat personen die door wat 
voor reden niet geïncasseerd worden, dus het gehele jaar gratis kunnen sporten. Dit was in het 
verleden al incidenteel voorgekomen. 
Punt 3: 2010 
Afgesproken is dat de lijsten van de financiële- en de ledenadministratie per aanvang kalenderjaar 
vergeleken zullen worden. Jan Meesters zal trachten hiervoor een macro te ontwikkelen, zodat 
afwijkingen eenvoudig aan het licht komen. 
 
Ten slotte wordt de wens naar het bestuur uitgesproken die contributie over 2010 reeds in 2009 vast 
te stellen. Hierdoor kan er eerder geïnd worden. 
 
Notulist 
A.J. van de Kerkhof 
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Een bekertje vol met herinneringen. ( door Ben Saris, opgetekend uit de mond van 
Bram Flierman)) 
 
We duiken de geschiedenis in. 17 juli 1949, ofwel, ruim zestig 
jaren geleden. 
De start van de 1500 meter  voor D- klassers op de sintelbaan van 
Lycursus te Krommenie. Ja, Krommenie had toen al een 
sintelbaan en ja, de NAU ( ze waren nog niet Koninklijk) hanteerde 
in die tijd diverse klassen bij de senioren. De D- klasse was de 
laagste klasse en als junior startte je automatisch in de D- klasse. 
Na enkele overwinningen en een tijd die navenant was, kon je 
promoveren tot je in de A-klasse zat. Hierin zaten de zogenaamde 
Azen, een zeer uitgelezen gezelschap dat ook automatisch mocht 
deelnemen aan de NK. 
Maar goed, de start van de D-klassers in Krommenie. Er waren 
twee series op tijd en na 4.32.5 min kwam Bram Flierman, destijds uitkomend voor het Hilversumse 
GAC, als winnaar van de tweede serie over de streep. Gauw bleek dat hij ook sneller was dan de 
winnaar van de eerste serie en als bewijs van zijn prima prestatie werd hem de eerste prijs, een 
bekertje overhandigd. 

Trots als een pauw nam hij zijn kleinood mee naar huis. Daar kreeg het een 
mooi plekje bij zijn bed en dagelijks werd de beker even bekeken om 
vervolgens weer met veel enthousiasme naar de atletiekbaan te gaan om te 
trainen want dit succes smaakte naar meer. Ondanks zijn niet echt grote 
gestalte viel zijn aanwezigheid op de baan wel op en dat vooral bij Annie 
Nes die een meer dan gemiddelde belangstelling voor Bram had. 
 
Bram, zwichtte voor haar charmes en een atletieksetje was in de maak, tot 
de ouders van Annie besloten om naar Australië, om preciezer te zijn naar 
Tasmanië, te emigreren. Op zich was dat nog niet eens het grote 
probleem,Bram wilde wel mee,  maar hij moest nog in militaire dienst en de 
ouders van Bram konden het loontje van Bram eigenlijk ook niet missen. 
Dus mee emigreren was op dat moment geen optie. 
Toch beloofde Bram dat hij Annie achterna zou komen. Na zijn dienstplicht 

zou dat er zeker van komen. Om zijn belofte kracht bij te zetten gaf hij Annie het bekertje, waar hij zo 
trots op was, met de boot mee naar Tasmanië, met de bedoeling om het later weer in zijn bezit te 
krijgen door eveneens te emigreren en met Annie verder te gaan. 
Hoe anders liep het. 
Bram schreef brieven, maar ontving nooit antwoord. Annie schreef brieven maar die kwamen nooit 
aan bij Bram. Of er kwade geesten in het spel waren zullen we nooit weten maar na een aantal 
maanden verflauwde de relatie wegens gebrek aan communicatie en wat eens leek een zeker 
atletiekhuwelijk te worden verwerd een herinnering. Een herinnering aan een mooie tijd, aan een 
mooie relatie en aan een bekertje 
  
We weten, of anders lees je dit nu, dat Bram inmiddels vijftig jaar gelukkig getrouwd is met Truus, 
destijds ook lid van de Gooise Atletiek Club. Ze hebben twee schatten van (volwassen) kinderen en 
een kleindochter, waar ze erg trots op zijn. Bram heeft veel (vrije) tijd gegeven aan GM en doet dat 
nog steeds. Heel lang als bestuurslid, waarvan het grootste gedeelte als penningmeester. Daarnaast 
geeft hij al bijna vijfendertig jaar les in de gymzaal aan onze dames en heren trimgroepen en als 
commissielid bij de Club Huis Commissie zorgt hij o.a. mede voor het schoonhouden van het 
clubgebouw, houdt de financiën van het clubhuis bij, koopt mee in en draagt af en toe ook zijn steentje 
bij, bij het “stollen bikken” en de oliebollentraining. 
Kortom met zijn 78 jaar staat hij voor GM nog steeds zijn mannetje. 
 
Er gaan vele jaren voorbij en met de komst van internet, maar vooral door het TV programma 
”memories” ontwikkelt zich bij Bram toch een gezonde nieuwsgierigheid hoe het Annie in Tasmanië is 
vergaan en Bram gaat op zoektocht. Niet via Anita maar zelf duikt hij in de Tasmaanse 
telefoonboeken, Googled de hele Australische west- en oostkust af en na een speurtocht via 
familieleden van Annie komen ze na een half jaar zoeken, telefonisch met elkaar in contact. Er wordt 
honderd uitgepraat. Wat er zoal gebeurd is in beider levens in bijna zestig jaren is moeilijk en ook niet 
zinvol te beschrijven in een clubblad van GM. 
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Wel het antwoord op de slotvraag van Bram aan het einde van het eerste gesprek. 
Die vraag luidde: ‘En Annie, heb je mijn bekertje nog?” En wonderwel, het bekertje 
met de gravure;  “ AVL, 1ste prijs,  17-7-49 “ had nog steeds een prominente plaats in 
haar kamer en herinnerde haar aan de mooie momenten in Nederland. Nog even is 
geopperd om elkaar nog eens te ontmoeten, maar de gezondheid van Annie liet dat 
niet echt toe. Wel wordt er regelmatig gebeld en gemaild en uit een van die 
gesprekken concludeerde Annie dat Bram wellicht nog meer het bekertje, dan Annie 
gemist heeft. En sinds kort staat het bekertje, dat van hoogwaardig metaal 
vervaardigd, of wekelijks in de zilverpoets gezet moet zijn, als nieuw te blinken in 
huize Flierman. 
Na 60 jaar, geëmigreerd met de boot en geremigreerd met het vliegtuig, is het 
bekertje weer bij de man die er zoveel herinneringen in heeft zitten, meer wellicht als 
iemand die een gouden medaille op de Olympische Spelen gewonnen heeft.  
 
Ja, ja, Bram en dat geloven wij. Want we kennen Bram natuurlijk ook als verteller van grote verhalen die uiteindelijk 
berusten op een mop die hij zo heeft ingekleed alsof hij het zelf heeft meegemaakt. 
Allereerst die overwinning en tijd op de 1500 meter. Bewijzen! En jawel hoor. Middels een zoektocht via de 
archivaris van de Atletiek Unie, Chris Koonings en de medewerking van de archiefdienst van dagblad de Typhoon 
kwam een verslag van de wedstrijd in ons bezit met in de uitslagen inderdaad de 4.32.5 min. Het bekertje hebben 
we inmiddels ook mogen vereeuwigen. Zowel in handen van Annie ( zo kom je nog eens ergens als verslaggever 
van de diGMer) , als van Bram. Kortom echt gebeurd. Een schitterend verhaal.  

 
Wij hopen dat Bram nog lang van deze herinneringen kan genieten en wij van hem. 
 
 
 

Welkom aan onze nieuwe leden 
 

09-12-2009  
          

Baanatleten:     Loopgroepen:    

Pupillen 
mini/C.  Junioren C/D.  Recreanten loopgroep. 

 

          

Niklas Dhondt  Tom Herpen  Corné Bruins   

Mats Keulstra  Romer Lassing  Roger Heusschen   

Anouk De 
Leuw     Sandra van den Heuvel 

 

   Senioren > 19 jaar.  Tanja Kopec   

Pupillen A/B.     Hubert Segers   

   Joost Mulder      

Nomie Donk     Sportief Wandelen.   

Romy Hardiek  Kader&Commissie.      

Tara de Vet     Tiny Bos    

   Arnold Witteveen  Hanny van Baardwijk   

          

   Jury.       

          

   Pieter Boelens      
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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 
administratiekantoor@denationale.com 
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 en Wil v.d. Ven 
Kathinka van Dijk, Hetty Kuilboer, Toos de Groen, Joke Peters, Hans Schouten 

 

   
Specials 
Coördinator Marlies vd Heuvel Speldenmaker 31  391136 
Trainers Marlies v.d. Heuvel, Riny Verdonk.  
   
Trainers overig 
 Bram Flierman (zaal m/v), 

Gijs Koekenbier (buiten zondag) 
 310203 

395362 
   
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 
ICT Hans Verbeek Korenbloem 9 webmaster@avgm.nl 390917 
Sponsorcommissie Hein vd Sande Kurkeind 4 sponsoring@avgm.nl 310202 
Clubblad Brigitte Kusters en Lia Tielen clubblad@avgm.nl  

 

 
 


