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 Wil je de kopie voor het 
volgende clubblad 

uiterlijk  
 

woensdag 
8 juli 

 
inleveren? 

van de redactie 
Hemelvaart en Pinksteren zijn weer achter de rug. 
We hebben hele mooie weken gehad maar nu zit 
ik toch weer met de deur dicht en nog net de 
verwarming niet aan deze GM-er in elkaar te 
zetten.  
Het sporten buiten is natuurlijk met deze 
temperatuur wel lekker en het is zo fijn om ’s 
avonds weer in het volle licht te trainen. We 
hebben dan ook weer het één en ander op het 
programma staan. De Ekiden komen er weer aan 
en natuurlijk hopen we daar weer sportieve 
prestaties te zien en zijn we benieuwd of er weer 
genoeg familiegroepen op komen dagen. 
Dan zien we natuurlijk ook uit naar de diverse 
wedstrijden van onze atletiek jeugd, jongeren en 
volwassenen. Te denken aan de Finale Brabantse 
Pupillen op 20 juni en de Kermismeerkampen 
begin juli.  
Jullie lezen er alles over in deze GM-er. Ook lees 
je, en dat is natuurlijk een beetje eigenbelang, het 
één en ander over de activiteiten van het NAC. 
We nodigen jullie graag uit voor een Jeu de 
Boulesavond, de voorbereidingen voor de 
vrijwilligersdag zijn al begonnen en er zijn hele 
leuke ideeën voor de feestavond in oktober. We 
hopen dat die net zo’n groot succes wordt als de 
Hollandse Avond op zijn Brabants van vorig jaar.  
Naast alle leuke en sportieve zaken binnen onze 
vereniging zijn er, helaas, ook minder leuke 
gebeurtenissen. Naar aanleiding van het 
overlijden van Henk Huijskens vind je in deze GM-
er ook een In Memoriam, geschreven door Bram 
Flierman. 
Vanaf volgende maand gaat weer heel veel 
atletiekvrienden op zomervakantie. Ze zullen 
uitwaaieren over Europa en verder of gewoon 
lekker in Nederland blijven. Dat laatste schijnt dan 
ook weer heel gunstig te zijn om de economische 
crisis een beetje op te lossen. Of dat zo is moet 
nog maar blijken maar goed; aangezien dit mijn 
laatste GM-er is voor de vakantie wens ik jullie 
allemaal heerlijke vrije weken en geniet van de 
zomer, van jullie naasten en van jullie sport (jaja, 
die mag op een lager pitje maar niet te lang 
natuurlijk!!!). 
Tot in september met mijn volgende GM-er of 
ergens op of naast de baan! 
 

agenda    

 
18 juni Ekiden                                                                    
4/5 juli Kermismeerkampen 
17 juli Jeu de boules 
29 augustus Ronde van Naastenbest 
20 september Clubkampioenschappen 
27 september Vrijwilligersdag 
24 oktober Najaarswandeling 
25 oktober Feestavond 
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Woord van de voorzitter 

 

 
 
Vreugde en verdriet zitten in het werkelijke leven dicht bij elkaar, In de afgelopen week hebben wij 
afscheid moeten nemen van ons kleurrijk en markant lid Henk Huijskens. We wisten dat het niet goed 
ging met Henk, maar zijn overlijden kwam toch nog onverwacht. De tijding die de loopgroepen kregen op 
zaterdagochtend veroorzaakte een shock, spontaan werd er een minuut stilte in acht genomen. Veel 
GM’ers waren bij het laatste afscheid aanwezig. Vanaf deze plek wil ik nog graag mijn deelneming 
uitspreken naar mevrouw Huijskens, zijn zoon en verdere familie. 
 
Wat Henk helaas niet meer heeft kunnen meemaken, was het vreugdevolle moment op zaterdag 23 mei: 
de opening van onze gerenoveerde en uitgebreide atletiekbaan. De nieuwe baan koesterde zich in al 
haar glorie in een hete voorjaarszon. We mochten ons in veel belangstelling verheugen, van de zijde van 
andere sportverenigingen, van de zijde van de politiek en van onze sponsors en leden. Al met al is het 
een prachtige happening geworden, goed verzorgd ook door Sjaak c.s., die zich voor de gelegenheid 
ook in een nieuwe outfit hadden gestoken, gesponsord door bakker Paul. 
 
Indrukwekkend was ook de toespraak van Marianne Daalderop. Dit heeft zeker bijgedragen aan de 
succesvol verlopen Coopertest, waarvan de opbrengst ten goede kwam van Alpe d’Huzes, een 
organisatie die de gevolgen van kanker probeert te verminderen door financiering van bewegings- en 
begeleidingsprogramma’s voor (ex-) kankerpatiënten. Velen lieten zich door de hitte niet afhouden om 
de Cooper- test aan te gaan. Anderen die het niet aandurfden, storten hun financiele bijdrage in de doos. 
Van Marianne begreep ik dat zij zeer ingenomen was met de uiteindelijke opbrengst. 
 
Wethouder Vervaart heeft het pistool ter hand genomen om ons los te schieten in een toekomst die GM 
veel perspectieven biedt om een toonaangevende atletiekvereniging te worden in de regio en 
daarbuiten. 
 
De laatste zondag van mei(voor de niet- bijbelvasten onder ons: Maria- maand) is de tradionele Heilige 
Eikloop. In mijn optimisme ga ik proberen 20 km hard te lopen, waarbij mijn redding zou kunnen zijn dat 
ik tussentijds mag uitblazen bij het kapelletje en dan veel tijd te nemen om een kaarsje op te steken voor 
een succesvolle terugkomst bij d’n Opstap, waar ons een heerlijke brunch staat te wachten. 
 
Ik hoop wederom velen van u daar te ontmoeten. In ieder geval zal het weer tot ontmoeting en 
gezelligheid leiden, waarvan het epicentrum ligt in d’n Opstap. 
 
Jos de Kooning 
 
 
 
 
 
 
 

de voorzitter  
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baan 
De atletiekbaan is 23 mei dan 'eindelijk' officieel geopend. Het was een 
mooie opening die ook heel gezellig was, maar het blijft jammer dat we 
er vanuit de baanatletiek niet meer van konden maken. Onze beste 
wedstrijd atleten hadden net die dag de Brabantse kampioenschappen 
en onze hoogspring selectie was in Hoorn actief. Het openingsfeestje 
ging daarom dus een beetje aan de baanatletiek voorbij.  
Over feestje gesproken. De baan jeugdtrainers hebben er recent een 
gezamenlijke barbecue opzitten. Natuurlijk voor de gezelligheid, maar 
vooral ook om elkaar te leren kennen. We hebben namelijk allemaal 
onze groepen die we op de maandag, dinsdag, woensdag, en 
donderdag en vrijdagavond trainen. We komen elkaar daarom vanuit de 
functie niet zo heel vaak (informeel) tegen. Daarom een keer een 
informeel samenzijn, zodat we in ieder geval elkaar wat beter leren 
kennen.  
Overigens zijn we sinds kort ook weer druk bezig aan een intern 'Train 
de trainer' circuit. De behoefte daartoe werd duidelijk vanuit de 
voortgangsgesprekken met de trainers. Via praktische 'train de trainer 
sessies kunnen we op een leuke manier weer even goed afstemmen 
wat de 'GM manier' is om bepaalde technieken aan te leren. Vanuit één 
zo'n sessie kwam een idee naar voren.  
Misschien is dit iets dat vooral de jeugdatleten ook aanspreekt? Gaan 
we dit jaar een trainerscompetitie opzetten? Een middag of avond 
waarbij de trainers het in enkele onderdelen tegen elkaar opnemen en 
de atleten een keer de coach zullen zijn en aanwijzingen moeten 
geven? Vanuit de train de trainer sessies is al duidelijk geworden dat we 
als trainers prima kunnen zeggen hoe het moet, maar het zelf ook 
precies zo uitvoeren als er prestatiedruk op staat, dat is echt een ander 
verhaal.   
Beste jeugdatleet, als jij vindt dat jouw trainer zich ook maar eens moet 
bewijzen, maak je dan maar eens hard voor een trainerswedstrijd. Laat 
je trainer maar weten dat jij een keer coach wilt zijn. Misschien willen op 
dat moment ook wel enkele ouders aan deze informele wedstrijd 
meedoen? Het is in ieder geval iets waar we dit seizoen eens naar 
kunnen kijken. 
Een ander punt dat ik als voorzitter van de Technische Commissie Baan 
graag wil bespreken, is het feit dat bij GM de volwassen atleten wel heel 
erg vaak alleen nog maar voor 'lopen' kiezen. Dat terwijl ook de 
beoefening van de technische nummers ook heel leuk kan zijn. Ieder 
volwassen lid van de vereniging, ook de lopers, worden daarom van 
harte uitgenodigd om iedere dinsdag en/of donderdagavond mee te 
trainen met de specialisatie trainingen. Er is geen opgave nodig. Je 
komt en je doet mee. Natuurlijk is dat de eerste keer 'eng', maar de 
training begint om 19:00 uur met een gezamenlijke warming up en 
vervolgens kiest iedere atleet de gewenste training. Als je voor het eerst 
komt, spreek dan even de bijna altijd aanwezige Adri Raaimakers aan. 
Hij kan je aangeven bij wie je voor wat terecht kan en hij kan je even 
verder helpen. Is Adri er niet, dan is er altijd wel een andere 
specialisatie trainer aanwezig bij wie je met je vragen terecht kan. 
Schroom niet, alle GM leden zijn van harte welkom. We hebben de 
ruimte en capaciteit. Dus kom gerust. Ook ik probeer in mijn drukke 
schema af en toe de tijd vrij te maken en neem gewoon als atleet deel 
aan de trainingen. Het is echt ontzettend leuk.  
Voor ik afsluit nog even een 'officiële mededeling'. Het 
wedstrijdsecretariaat is recent door Arianne Saris van Loes van Leuken 
overgenomen! Arianne is te bereiken via dit E-mail adres: 
pietsaris@home.nl. Uiteraard kan je ook je formulieren en enveloppen in 
het doorzichtige bakje in de hal van D'n Opstap kwijt. Loes, ook bij deze 
nog even bedankt voor je inspanningen op dit vlak de afgelopen drie 
jaar. Rianne, heel veel succes! 
Tot zover, Tom lassing. 

jarigen juni 
 

2 Joeri  Kasteren, van 
2 Bente  Pol, van de 
2 Rianne  Methorst 
2 Ineke  Genugten, van 
3 Els  Beers, van 
3 Ruud  Cremers,  
4 Anne  Valk 
4 Sonja  Strijland 
4 Ronald  Heijnemans 
5 Anne  Elevelt 
7 Pim  Schout,  
8 Monique  Oirschot, van 
9 Rene  Wert, de 
9 Mike  Kuijk, van 
9 Jeroen  Appeldoorn,  

10 Sanne  Kastelijn 
11 Corine  Cremers,  
11 Sonja  Duppen, van 
11 Mieke  Hensen 
13 Nathalie  Broeke, ten 
14 Nathalie  Pritsch 
14 Arianne  Saris-Strik 
14 Wouter  Vliet, van 
15 Monique  Elzen, van den 
16 Frederic  Renirie 
16 Hans  Versteden 
16 Liselotte  Sande, van de 
17 Patrick  Bindels 
18 Niels  Aarts 
19 Maarten  Martens 
20 Dirk  Leuken, van 
20 Ria  Dooren, van  
20 Bea  Martens,  
20 Tom  Nouwens 
21 Joyce  Rosendaal, van 
21 Leo  Staak, van der  
21 Leny  Peters-Bol 
21 Mia  Vlassak,  
21 Bo  Branden, van den 
21 Ellen  Verwold,  
21 Ans  Raaijmakers-Roks 
21 Ton  Wamel, van 
22 Ineke  Tromp 
23 Miriam  Immink 
23 Frank  Dijck, van 
24 Henk  Hak, van  
24 Riekie  Raaimakers,  
24 Jessie  Os, van 
24 Mia  Robben-Bots,  
24 Aäron  Mandemaker 
24 Guido  Leunissen 
25 Ellen  Ven, van de  
25 Mariëtte  Schepers 
26 Ann  Geurts-Timmermans 
27 Thomas  Witteveen 
27 Floor  Hoogenboom 
28 Britt  Branden, van den 
29 Sanne  Jaspers 
29 Ties  Sonnemans 
29 Anita  Geeven 
29 Jan-Niek  Groot, de 
29 Rohan  Bresser, de  
29 Rens  Broers 

 



di-GMer juni 2009 clubblad@avgm.nl 5 

  
 

 
Pupillenpraat 
 
Zo dat was even schrikken voor Floor, dat ze zomaar iets moest gaan schrijven voor de GM’er. Ook zo 
benieuwd wat het geworden is en wie de volgende wordt? Lees dan snel het verhaaltje van Floor dan 
weet je het zo. 
20 Juni is de finale van de Brabantse Kampioenschappen voor pupillenteams. Ook daarover meer 
informatie in deze pupillenpraat en dan moet ik de papa’s en mama’s nog een keer aanmoedigen om 
hun mooie foto’s die ze steeds van jullie maken, toch maar met ons te delen. 
Dus papa’s en mama’s; mooie foto gemaakt van je eigen kind of van een ploegje pupillen, stuur hem 
naar de redactie zodat we hem volgende keer bij de pupillenpraat tegen komen. 
Doen hè, leuk voor ons, leuk voor je kroost en leuk voor jezelf: clubblad@avgm.nl 
 
 
Pupilleninterview 
 
Deze maand  een interview met Donnie van Kerkoerle. Hij werd afgelopen winter crosskampioen bij de 
A-pupillen en  is een van de zes A-pupillen die gaan strijden in de finale van de Brabantse Pupillen 
Competitie op 20 juni in Best. Reden genoeg om eens uitgebreid met Donnie te mailen. 
 
Waar en wanneer ben je geboren? 
Ik ben geboren op 19 januari 1998 in Eindhoven. 
 
Waarom heb je voor de atletieksport gekozen? En hoe oud was je toen? 
Het rennen leek mij leuk en via de schoolsport heb ik dat geprobeerd in oktober van 2005 daarna 
meteen lid geworden. 
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Weet je nog wanneer je je eerste wedstrijd had en hoeveelste je toen werd? 
De  indoorclubkampioenschappen  op 11-02-2006  ik werd toen 1ste. 
 

Wat vind je leuker het crossseizoen het indoor- of het baanseizoen 
en waarom? 
IK vind de baan leuk en de crossen want ik sport liever buiten. 
 
Wat is je favoriete atletiekonderdeel en waarom? 
Ik vind hoogspringen het leukst want de beweging vind ik mooi. 

 
 
En met welk onderdeel heb je helemaal niks en waarom? 
Met balwerpen  omdat ik dat niet zo goed onder de knie heb. 
 
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd ? 
Voor een wedstrijd ga ik op tijd naar bed en ‘s morgens goed losmaken. 
 
Wat is je spannendste wedstrijd geweest en waarom? 
Toen ik naar de NK cross mocht . Het was een best zwaar parcours 
want er lag heel veel modder. 

 
Heb je al bedacht wat je in de atletieksport wilt bereiken en mogen wij ook weten wat dat is? 
Als ik ouder ben wil ik een keer een marathon lopen. 
 
Heb je nog een andere hobby en zo ja vertel daar eens iets over? 
Ik ben graag buiten bezig en fietsen. 
 
Welke goeie tip heb je voor atleetjes die pas bij de club zijn 
Goed meedoen met de training en met wedstrijden. 
 
Wat kunnen we dit  het komende zomerseizoen nog van je verwachten? 
Ik hoop 4 mtr. Ver te springen en met hoogspringen 1.25  
 
Wat/wie is je favoriete 
TV programma   The Simpsons 
Vak op school    gym 
Eten     ik lust bijna alles kan niet kiezen 
Drinken    7-up 
Film     Inktheart 
Dier     Hond  
Boek     Timboektoe 
 
Nog enkele voorkeur keuzes die je moet maken 
Vakantie/school      Vakantie 
Broodmaaltijd/warme maaltijd     Warme maaltijd 
Zomer/winter       Zomer 
Oirschot/Best       Best 
 
Wil je verder nog iets kwijt aan ons? 
Blijf goed opletten bij de training en nog veel plezier.  
Groetjes Donnie 
 
Zo, nu weten we ook van alles over Donnie en natuurlijk zijn goede tips opvolgen hè. Goed naar je 
trainer luisteren en goed opletten. Dan wordt je misschien net als Donnie dit jaar nog clubkampioen. 
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Maak spandoeken en kom aanmoedigen !!! 
 
We hadden het er al even over aan het begin van het interview met Donnie: De finale van de Competitie. 
De meisjes en de jongensploeg hebben zich allebei geplaatst voor de finale die op 20 juni in Best 
gehouden wordt. Jammer dat niet alle pupillen die aan de competitie hebben meegedaan aan de finale 
mogen meedoen. In het reglement is nu eenmaal bepaald dat er per club maar 6 A-pupillen en 6 BC 
pupillen mogen meedoen. En dat natuurlijk zowel bij de jongens als bij de meisjes. Totaal dus 24 
pupillen van GM zullen we op 20 juni aan het werk zien. Maar de jongens en meisjes die niet 
geselecteerd (wat een moeilijk woord zeg) zijn, kunnen die dan niet een beetje helpen? Ik denk het wel. 
Door aan te komen moedigen is het haast zeker dat de finalisten nog beter presteren dan ze al gewend 
zijn. Spandoeken maken en aanmoedigen.. Kom, als je niets beter te doen hebt, je ploeggenoten 
aanmoedigen. Misschien worden ze dan wel Brabants Kampioen en ik weet zeker dat jullie dan ook 
Champagne krijgen. En het zou mooi zijn als iemand een verslag(je) schrijft over dit kampioenschap 
voor  in de  “ pupillenpraat.”. 
. 
Succes allemaal en wie weet zien we jullie terug in Groeiend Best met de kampioensbeker.  

 
  www.biglin.nl 
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                                                                                  baan 
 

Schrijftikkertje 
 
Floor moest het begin maken met schrijftikkertje en dat heb je heel  
goed gedaan Floor. Laten we maar snel lezen wie Floor is en wat 
ze zo al doet. 
 
Ik ben floor van veen. ik vin sport leuk daarom ben ik op atletiek 
gegaan. 
ik zit in groep 3a. ik zit op de 
bernardusschool. ik zit bij juf 
janny en anemaarie. 
mijn beste vriendin is eline. ik zit 
ook nog op gym.  
ik ben op 19 mei 7 jaar 
geworden. 
ik vin atletiek heel leuk. ik heb al 
heel veel croosen meegedaan.  
ik ben een mini pupil. 
ik heb de avond wedstrijd 
meegedaan en ik vind alles leuk. 
ik atletiek op woensdag en op 
maandag 
en ik gym op vrijdag en op 
zaterdag 
ik heb al goude medaljes 
ik heb genoeg gesreeven nu. 
ik tik joëlle adams om de 
volgende keer te schrijven 
groetjes floor ☺ 
 
Zo Joëlle, je bent dus getikt door Floor en van jou verwachten we 
nu dus ook een mooi verhaaltje.  
Over jezelf of over heel iets anders, dat mag ook. En als het je niet 
helemaal zelf lukt dan zal je papa of mama je best wel even willen 
helpen. Doe je er ook een leuke foto van jezelf bij? We zijn reuze 
benieuwd. Wil je het voor 9 juli naar de redactie sturen? Perfect. 
 
 
Nou dit was het weer voor deze keer. Veel leesplezier. Poeh, Poeh, 
wat hebben we het weer druk. 
Pupillenfinale 
Spandoek maken  
Aanmoedigen 
Stukje schrijven voor de pupillenpraat 
Foto’s insturen 
Clubblad lezen 
Trainen, op wedstrijd en ook nog naar 
school. 
Succes met alles !!!! 
 
Tot de volgende keer.      
 
Ben , (zelf ook pupil geweest) 

 
jarigen juli 

 
1 Niels  Groen,  
1 Kim  Starink-Asveld,  
2 Ning  Slaats 
3 Stef  Nas 
3 Ad  Beekmans 
3 Pim  Brouwer 
3 Merijn  Gerits 
5 Henk  Laatum, van 
8 Erica  Kooning, de 
9 Hetty  Calame 
9 Joey  Moorsel, van 

10 Marc  Tonen,  
10 Susan  Stroomenbergh 
11 Diet  Gröneveld 
11 Walter  Strijland 
12 Marleen  Smulders 
12 Tobias  Bergmans 
12 Toos  Groen, de 
13 Thijs  Noorman 
13 Dimphy  Noorman 
14 Stijn  Groen 
14 Rana  Ginneken, van 
14 Marianne  Daalderop,  
15 Ties  Vaan, De 
15 Annie  Sande, van de 
15 Manita  Pasch, van de 
15 Henrike  Mehagnoul 
16 Johan  Robben 
16 Sietske  Noorman,  
17 Claudia  Heuvel, van den  
17 Frank  Werkum, van  
17 Anne  Gelderland 
18 Walter  Sluisveld, van 
19 Ton  Peeters 
19 Max  Donk, van der 
19 Michel  Breugom 
20 Linsy  Verhappen 
20 Twan  Beerens 
20 André  Verhulsdonk 
21 Judith  Rombouts 
22 Helen  Klift, van der 
23 Marjolijn  Steen, van der 
24 Saskia  Velsma 
25 Cees  Laarhoven, van  
25 Cor  Groen, de 
25 Joke  Destrée 
26 Martijn  Laat, de 
27 Leo  Meeren, van der 
27 Nicolai  Heijden, van de  
27 Pieter  Grootes,  
28 Coen  Crombach,  
28 Marjo  Braak, van den 
29 Dinand  Bresser, de 
29 Nathalie  Crüts 
30 Ad  Kollenburg, van  
30 Marjan  Spoor,  
30 Anky  Leenders-Janssen,  
31 Wil  Hak, van  
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Vooraankondiging 
Dit jaar doen we het anders en op een 

andere datum daarom 
Zondag 27 september 2009 ‘s middags 

vrijwilligersdag 
 

meer informatie op de website www.avgm.nl 
en let op jouw mailbox want  

je hoeft je niet in te schrijven; Je wordt uitgenodigd 

En vergeet de datum niet in jouw 
agenda te zetten 

Wil je nu al meer weten; nac@uitdagers.nl 
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Estafettestokje 
 
Phoe phoe net binnen het wisselvak heb ik het stokje 
overgenomen van Niels. 
Nu is het mijn beurt om een stukje te schrijven. 
Ik ben Demi Saris maar de meesten zullen dat wel weten. 
Ik ben 14 jaar oud en zit op het Kempenhorst College in 
Oirschot. 
Bij de meisjes pupillen C ben ik begonnen en nu ben ik 
inmiddels junior C. 
Atletiek vind ik heel leuk om te doen omdat er veel 
verschillende onderdelen zijn en je dus veel kunt trainen op 
die onderdelen. 
Mijn favorieten onderdelen zijn speerwerpen, discuswerpen 
en middellange afstand (en cross seizoen). 
2 jaar geleden heb ik ook mee gedaan aan het jeugd jury 
project(JJP). 
Ook heb ik dit jaar mee geholpen met trainen van de 
schoolsport van de basisschool samen met Ilonka en Rohan 
de Bresser. 
Met de Competitie wedstrijden willen wij met de meisjes C 
de landelijke finale halen wat ons zeer zeker zal lukken!! Ja 
toch meiden. 
Ik denk dat ik nu wel genoeg heb verteld en ik heb lang 
genoeg met het estafette stokje gelopen. 
Aangekomen bij het volgende wisselvak geef ik het stokje 
door AAN ……. Lois de Rooij 
Veel succes Lois en laat het estafette stokje niet vallen.            Demi aan het speerwerpen. 
 

 

 

Specials 
  
hallo een bericht van de specials 
op 10 mei zijn we naar spijkenisse geweest daar werden de nederlandse 
kampioenschap gehouden 
we moesten vroeg op om 7 uur  
en we moesten om 8 uur bij woonveringen zijn  
van daar  uit gingen naar spijkenisse  
om half 10 waren wij in spijkenisse 
en riny ging de nummers en de lijst halen 
toen moesten we ons opstellen voor de opening  
met de spandoeken omhoog moesten wij een ronde over de atletiekbaan lopen 
daar na gingen we terug naar ons plaatsen  
daar na begonnen de wedstijden toen pauze 
daar na begonnen de wedstrijden   
en er was ook muziek  
en om half 2 werden de prijzen uit gerijkt van de wedstijden van s morgens 
de prijzen van die s middag later op de middag uit gerijkt  
en mike werdt op 100 m eerste en met kogelstoten werdt 3e  marianne werdt op 
100 m  en verspringen en hoogspringen  400 m werdt ze eerste 
jolanda 100m  2e en verspingen en 400m 3e en bernard werdt met ballen gooien 
2e estavette werdt de meisjes eerste 
ze hadden ook nog een wedstrijd wie het mooiste spandoek heeft gemaakt en 
wij van gm 3e en we kregen een tegoed bon 20 euro  
het was een leuke dag geweest 
groetjes van jolanda van kuik   
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lopen 
 
Anton Kon en Jan Meesters hebben met hun team het bevrijdingsvuur voor de 3e keer van 
Wageningen naar Best gebracht. Na de ontvangst bij Bevrijdende Vleugels werd na het eten het 
vuur voor de 2e keer naar Den Bosch gebracht waar men ook prima werd onthaald. 
 
Michel Breugom heeft als eerste de cursus Assistent Trainer Recreatieve Loopgroepen (ATRL) 
succesvol afgerond. Deze cursus is geheel vernieuwd en wordt als een stuk zwaarder ervaren 
dan voorgaande cursussen. Bij Norbert de Zeeuw worden de puntjes nog op de i gezet maar de 
verwachting is dat ook bij Norbert binnenkort de vlag uithangt! 
 
Pé Brouwer is het gelukt om de clubkleding op onze site te krijgen. We kunnen nu zien wat we 
via Pé kunnen bestellen, via hem gaat de recreanten kleding, het clubshirt van Craft, broeken, 
tights enz. Via Miriam van Oirschot kunnen we de wedstrijdkleding voor de jeugd en senioren 
bestellen en via Henk van Gerven de polo’s, sweaters, jassen, tassen etc. 
Klik op onze site op “de club” vervolgens op “kleding” en je weet wat er allemaal te koop is! 
 
De 2 pasavonden die Pé met Get Running had georganiseerd zijn goed bevallen, er is redelijk 
veel clubkleding besteld. Als het goed is wordt het steeds blauwer op straat! 
 
Petula van Dijck heeft de eerste reanimatiecursus van dit jaar georganiseerd. Een aantal GMers 
hebben onder leiding van Huub Oomes hun geheugen op kunnen frissen en voor anderen was 
het nieuw. In het najaar komt er, voor degene die er nu niet bij konden zijn, een tweede 
gelegenheid om deze reanimatiecursus te volgen. 
 
De Marathon Eindhoven komt er weer aan en de organisatie hiervan wil op tijd weten hoeveel 
verkeersregelaars, kruispuntbewakers en drankpostbemanning we kunnen leveren. 
Elk jaar doet onze club hier met een groot aantal vrijwilligers aan mee. Het levert bovendien een 
aardig bedrag op voor onze clubkas. Dit jaar heeft Wim van den Elzen het op zich genomen om 
onze leden telefonisch te benaderen voor het vrijwilligerswerk als verkeers- regelaar of als 
kruispuntbewaker. Wim is zelf ook al enkele jaren vrijwilliger geweest. De drankpostbemanning 
is zoals vanouds in handen van Henk van den Einden. Wil je bij de drankpost staan dan moet je 
bij Henk zijn. Dus als Wim of Henk een beroep op jullie doen dan hoop ik dat jullie, indien 
mogelijk, van de partij zijn. Kan je niet wachten om jezelf als vrijwilliger op te geven mail dan 
naar Wim mjcmvandenelzen@onsbrabantnet.nl of naar Henk hvdeinden@gmail.com Zonder 
vrijwilligers geen Marathon!  
 
Aan de Hypotheker Beekloop deden 66 GMers mee. Ruud Cremers maakte hier na 5 jaar 
afwezigheid voor thuispubliek ( voor alle duidelijkheid; Ruud werkt daar ) weer zijn rentree. Zijn 
gelopen tijd van 1 uur 12 op de 16 km gaf hij met gepaste trots aan me door. Helaas zijn de 
tijden van de deelnemende GMers niet genoteerd. Maar omdat Ruud ook al de pech had om bij 
de Broos van Erp competitie een klasse te hoog te zijn ingedeeld en zodoende net langs een 
medaille greep zetten we deze goede prestatie toch even in de DiGMer. Bovendien wist Ruud 
zich met de Heilige Eikloop te revancheren door als eerste GMer weer terug bij d’n Opstap te 
zijn. Hierdoor kon Ruud extra triomfantelijk van zijn brunch genieten. 
 
Pech was er ook voor Nancy Booij op de dag van de Mariekenloop. Haar fiets is die dag bij het 
station gestolen en toen ze met de deelnemende dames in restaurant “de Buffel” de dag afsloot 
kreeg ze ook nog het verkeerde toetje. Tot overmaat van ramp stond haar gelopen tijd verkeerd 
in Groeiend Best. Heel Best moest lezen dat ze 69 minuten over de 10 km had gelopen maar dit 
bleken 59 minuten te zijn;  Nancy bij deze, voor jou, deze rectificatie! 
 
De laatste zondag van mei is de traditionele Heilige Eikloop gelopen. Dit jaar lag de prima 
organisatie in handen van Pieter de Vroom ( die helaas zelf op vakantie was ) en van Anton 
Verkooijen. Na afloop hebben de liefhebbers nog genoten van de overheerlijke brunch die Bram 
Flierman met zijn team op tafel toverde. 
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In aanloop naar de halve Marathon Eindhoven zijn Michel Breugom en Gerard Scheiberlich 
voornemens om op maandagavond om 19:30 duurlopen te gaan verzorgen. 
Ze willen bij voldoende belangstelling gaan starten met een duurloop van 12 km met een tempo 
van 5.30 / 6.00 min / km.  In 16 weken bouwen ze dit uit naar 21 km en nemen dan op 27 
september deel aan de verkenningsloop die 2 weken voorafgaand aan de halve 
Marathon Eindhoven wordt gelopen. Heb je belangstelling om mee te lopen stuur dan even een 
mailtje naar michelbreugom@gmail.com  zodat ze weten of er voldoende animo voor is. 
 
Ik heb nog even bij de IVN geïnformeerd en hoorde dat vanaf half juni de buizerds weer extra op 
hun hoede zijn in verband met hun nest jonge vogels. Normaal valt een buizerd geen lopers aan 
maar een op de tien buizerds schijnt niet te sporen en die ene valt dus wel lopers aan.  
Extra waakzaamheid is geboden op de tankbaan en in het stukje bos in de buurt van 
oorlogsmuseum Bevrijdende Vleugels. 
 
Loop je een PR, geef dat dan aan mij door. In de volgende diGM-er kan iedereen van je 
heldendaad meegenieten. Heb je een wedstrijd gelopen en wil je dat deze tijd in Groeiend Best 
komt dan moet je prestatie ( wie, wat, waar en wanneer ) zondag voor 18.00 uur bij mij binnen 
zijn. De stukjes moeten via Ben Saris naar Groeiend Best gestuurd worden. Afhankelijk van het 
complete artikel wat Ben dan klaar heeft is de kans groot dat je naam ook nog in ons lokale 
weekblad komt. 
 
 
De volgende PR’s kreeg ik door; 
 
Hypotheker Beekloop Jan Eliëns 12 km 57.34 
Halve Marathon Lieshout,  Norbert de Zeeuw 1,51.42 
Mariekenloop Nijmegen; 10 km Francis Mutsaarts 49.22  Esther van Heeswijk 53.35   
Henrike Mehagnoul 54.12  Nathalie Cruts 54.13  Xandra Hermesdorf  58.15 
Kaatsheuvelse Pleinloop, Pé Brouwer 5 km  18.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

• 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 



di-GMer juni 2009 clubblad@avgm.nl 13 

 
 

Sponsorcommissie 
 
Nieuws van de sponsorcommissie: 
 
Met de opening van de baan hebben we de “vrienden van GM” geïntroduceerd. 
 
Zoals de meeste verenigingen draait ook onze vereniging op contributie, sponsorgeld en op 
activiteiten waarmee we wat geld voor de club kunnen verdienen, zoals onder andere de 
kruispuntbewaking, wegafzetting en drankpostbemanning bij de Marathon Eindhoven, paaltjes 
zetten en onderhoud van het wandelroutenetwerk in Best en toezicht houden bij de 
carnavalstent in Best.  
 
Met de vriendenclub van GM willen wij een aantal mensen in de gelegenheid stellen om onze 
club een financiële bijdrage te verlenen zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat. 
De “vrienden van GM” bestaan uit mensen die onze vereniging een warm hart toedragen. 
Vanaf  € 50,- per jaar ben je vriend van GM en als introductie krijg je het jubileumboek cadeau. 
Bij festiviteiten zoals de opening van de baan, jubilea e.d. worden de vrienden van GM 
uitgenodigd en zijn van harte welkom. 
 
Dus weet je zelf nog iemand in je omgeving die best wel vriend van GM wil worden, neem dan 
contact op met Peter Cras voor verdere informatie.  
 
Een 2e actie is de Sponsor Bingo Loterij. Jullie hebben hier ongetwijfeld wel eens stukjes van op 
de televisiereclame gezien ( een voetbalclub had een nieuwe dug-out dankzij de sponsor bingo 
loterij ). Ik zoek nog iemand die zich hier eens een middag in wil vastbijten en op die manier het 
optimale voor onze club uit de Sponsor Bingo Loterij weet te halen. Ben jij degene die zich 
hiervoor wil inzetten, neem dan contact op met Peter Cras  petercras@bestion.nl  of via zijn 
telefoonnummer 06   50 65 55 56   
 
Binnenkort staat er weer een bord langs onze baan te pronken, deze keer van Nu-Swift 
brandbeveiliging B.V. Een bedrijf wat garant staat voor de goede brandveiligheid van ons 
clubgebouw. De blusmiddelen, verbandmiddelen en de noodverlichting zijn nu in goede handen. 
Veel verenigingen hebben dit niet optimaal geregeld maar Pieter Stolk, al bijna 13 jaar een actief 
lid van onze club wist ons te overtuigen. Ook wist Pieter zijn baas te overtuigen om ons te 
sponsoren. Pieter kwam zelfs zo overtuigend over dat we hem hebben uitgenodigd om aan te 
schuiven in onze sponsorcommissie. Dus wie weet, zien we straks door de borden de baan niet 
meer. 
 
Raaymakers-Pulles, de winkel waar je moet zijn voor je vrijetijdskleding is terug bij ons als 
sponsor. Na even de ontwikkeling van onze nieuwe site te hebben afgewacht is deze winkel 
voor dames- heren en kinderkleding weer terug van weggeweest. Kun je na het hardlopen niet 
goed in slaap komen dan kun je bij Raaymakers-Pulles ook terecht voor (dek)bedden, bodems 
en kussens. Binnenkort zie je de advertentie van Raaymakers-Pulles op de lopende band 
verschijnen. 
 
 

Steun Generaal Michaëlis en maak kans op € 100.000,-! 
 
Wilt u onze vereniging een steuntje in de rug geven én zelf elke week kans maken op  
€ 100.000,-? Dat kan bij de Sponsor Bingo Loterij, dé loterij voor clubs, verenigingen en 
stichtingen! Om onze vereniging in stand te houden, is geld nodig. Daarom zijn wij als vereniging 
ongelooflijk blij met de steun van de Sponsor Bingo Loterij. Tot nu toe deed Generaal Michaëlis 
nog niet mee aan de Sponsor Bingo Loterij! Ú kunt onze vereniging direct steunen door mee te 
spelen in de Sponsor Bingo Loterij. En u kunt er ook nog eens elke week € 100.000,- mee 
winnen, of één van de 200.000 andere prachtige prijzen! 
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Sponsor Bingo Loterij: loterij voor gezondheid en welzijn 
 
De Sponsor Bingo Loterij geeft elk jaar miljoenen euro’s aan Nederlandse organisaties op het 
gebied van gezondheid en welzijn. Zoals bijvoorbeeld de Johan Cruyff Foundation, KWF 
Kankerbestrijding en Jantje Beton. En aan ruim 2.200 clubs en verenigingen, zoals Generaal 
Michaëlis! Met steun van de Sponsor Bingo Loterij kan onze vereniging die dingen aanschaffen 
die noodzakelijk zijn om op niveau mee te kunnen draaien. 
 
Elke week kans op € 100.000,-!  
 
Een lot in de Sponsor Bingo Loterij kost slechts € 8,50 per maand. Als u dat wilt, gaat de helft 
hiervan (€ 4,25) rechtstreeks naar Generaal Michaëlis, iedere maand opnieuw!  
 
Speel mee, steun Generaal Michaëlis en maak ook nog eens elke week kans op € 100.000,- of 
één van de 200.000 andere prachtige prijzen!  

  

 

 

Oproep: hulp gezocht….. 

Hulp gezocht bij examen looptrainer 
Na ruim 8 maanden is het zover, mijn praktijkexamen voor de opleiding tot gecertificeerd 
Looptrainer 3 staat gepland. Zaterdag 20 juni van 11.40 tot 12.35 heb ik dit examen bij AVLGD 
te Deurne. Ik moet dan een training geven aan atleten van mijn eigen vereniging. 
Ik heb het gevraagde minimum aantal van 12 atleten nog niet bij elkaar. Wil je mij helpen door 
als atleet deel te nemen aan mijn examen, stuur dan een mailtje aan 
patrick.bindels@onsbrabantnet.nl 
Doe mee, we maken er een gezellige ochtend/ middag van en als het goed gaat dan ben je 
getuige van de diploma-uitreiking direct na het examen. 
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In memoriam Henk Huyskens 
 

 
Woensdagmiddag 20 mei waren vele GM leden naar het afscheid van ons markant lid Henk Huyskens 
gekomen. 
Peter Cras heeft tijdens de uitvaartdienst zijn sportieve leven gememoreerd. 
Naast dat sportieve was er ook zijn inzet als vrijwilliger. 
Vele jaren bracht hij de clubbladen op vele adressen. Nam ook een tweede wijk voor zijn rekening als 
een andere bezorger er de brui aan gaf. 
Wist na terugkomst van zijn ronde precies welk adres op zijn lijst niet juist was weergegeven. 
Henk was geen geletterd man, maar met de cijfers kon hij goed overweg. 
Alles wat in cijfers was te noteren schreef hij op. 
 
Zijn opschrijfboekje stond er vol van. 
Bloeddruk etc, maar vooral de 
gelopen wedstrijden met afstanden en 
tijden. Hij vertelde daar graag over en 
naar hem luisteren lukte beter dan met 
hem praten. Vele dinsdagmorgens 
waren we samen in het clubhuis om 
de tent schoon te maken. Henk 
meestal in de kleedkamers en de 
gang in de nieuwe vleugel. 
Afhankelijk van de schema’s die hij 
maakte kwamen de sproeiers of de 
putjes aan de beurt. 
Wc’s waren geen vraag die moesten 
volgens Henk elke week een beurt  
hebben. 
 
De koffiepauze verliep elke week hetzelfde: 
 
Een schreeuw vanuit de kantine naar de vleugel: Henk, Koffie! 
Een cappuccino? Ja doe maar. 
En dan zo naast elkaar gezeten konden we lekker kletsen. Over aardbeien, daar wist hij door zijn vele 
jaren als hulp bij André Smits in Oirschot veel over te vertellen. 
Over de zorgen om Corrie zijn vrouw. En ook over gewone dagelijkse dingen.  
 
Begin van maart zo rond half tien een telefoontje”met Henkie. Ik kan vandaag niet komen 
want er wordt een scan van mijn rug gemaakt” 
 
Nu weten we waartoe dat heeft geleid. 
 
De laatste woensdag van zijn leven waren  Ria van Dooren van het Lief en Leedpotje en ik 
op bezoek. We hebben hem toen sterkte gewenst, niet wetende dat hij 40 uur later zou overlijden. 
Bij “Mutsaers” nam ik afscheid. De keurige stropdas verraste mij.  
Niet dat hij in zijn handen de medaille hield behorende bij zijn 200e Halve Marathon. 
 
De club verloor een toegewijd lid die voor al het werk buiten zicht in 2007 de clubhuis trofee kreeg 
uitgereikt 
 
Ik verloor mijn maatje Henkie 
 
Hij ruste in vrede 
 
Bram Flierman 
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www.coppensrecreatie.nl 

www.refen.nl 

 

 

 www.petervandesande.nl 

 

 

 

 

 

 

www.h.f.a.nl 
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vrijdag 17 juli 2009 19:00 uur 

Jeu de boules avond 
Onder begeleiding van ria, nel en bram 

verzamelen bij D’un Opstap 
Voor meer informatie: zie de website www.avgm.nl 

 
Je kunt je opgeven door een mailtje te 

sturen aan nac@uitdagers.nl 
Of door onderstaand formuliertje in te vullen en af te geven aan  

Brigitte, Edwin of ijsbrand of aan de bar 
 

 

 

 

Naam: ________________________________________________________________________ 

 

Komt met  ___ perso(o)n(en) naar de Jeu de Boulesavond op 17 juli 2009. 
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wandelen 
 

TC Wandelen 
 
Assistent trainers zijn altijd nodig? 
 
Niet veel nieuws van het wandelfront deze maand. 
De vakantieperiode is weer aangebroken en ook trainers gaan op vakantie. De assistent-trainers 
zullen een aantal keren de trainingen overnemen. 
 
Assistent trainers kunnen we altijd gebruiken. 
Heb je interesse om assistent trainer te worden voor het wandelen of Nordic wandelen? 
 
Geef dit dan door aan Nel van Oort of aan Wil v.d. Ven voor het wandelen en Kathinka van Dijk 
voor het Nordic wandelen. 
 
 
Marathon Eindhoven 
 
De marathon Eindhoven nadert met rasse schreden.  
 
Loek van Oort zal de leden van de wandelafdeling benaderen om te informeren of ze interesse 
hebben om in Eindhoven mee te helpen op deze dag. 
 
 
Barbecue wandelaars en Nordic wandelaars 
 
De barbecue voor de wandelafdeling zal dit jaar gehouden worden op zaterdagavond 11 juli. 
Je kunt je hiervoor opgeven bij je trainer of bij Pieter van de Sande 
Om een uur of zeven kunnen we in D’n Opstap terecht om te beginnen met koffie/thee of iets 
anders. 
Om half 8 zullen de eerste lapjes vlees/vis klaar zijn. Gebraden door onze meesterkok Sjaak. 
Ook nu zijn de partners weer van harte welkom. 
Kosten: 12,5 € per persoon voor welkomstdrankje, 3 vlees, 1 vis en de in eigen huis gemaakte 
salades. 
Aanmelden kan uiterlijk tot en met 1 juli bij jullie trainer.  
Betalen: ook tot en met 1 juli bij jullie trainer of bij mij. 
 
 
Nordic wandelen 
 
De donderdagavond trainingen zijn weer in volle gang. Je kunt hieraan deelnemen als je de 
basiscursus hebt gevolgd. Deze training is wellicht niet bij iedereen bekend. 
Donderdagavond 19.00 uur vertrek vanaf het Joe Mann paviljoen. 
 
 
Nordic wandelen basiscursus 
 
Op woensdagavond 10 juni start Kathinka van Dijk weer met een reeks van 5 lessen om de 
basisbeginselen van het Nordic wandelen te leren. 
 
 
 
 
 

 



di-GMer juni 2009 clubblad@avgm.nl 19 

vrijwilligersdag 
 
Onze atletiekvereniging heeft veel vrijwilligers en al die handen zorgen er voor dat heel veel 
activiteiten doorgang kunnen vinden. AVGM is dan ook heel blij met deze mensen en wil daar 
elk jaar aandacht aan schenken. 

Echter, in tegenstelling tot voorgaande jaren zal er geen 
bedankavond zijn aan het einde van het jaar! Maar niet getreurd, 
we doen het dit jaar gewoon wat eerder in het jaar en op een 
andere manier.  
Aan het NAC is gevraagd om de dag te organiseren en we doen 
dit dan ook met veel plezier.  
 
Deze dag zal zijn op zondag 27 september. Het zal in de middag 
beginnen met een wat spellen waarna er gezellig nagepraat kan 

worden onder genot van eten en een drankje in D’un Opstap. De avond zal rond een uur of 10 ’s 
avonds afgesloten worden.  
Hoe de dag er precies uit gaat zien blijft een verrassing maar ga er maar van uit dat je er ‘wijzer’ 
vandaan komt.  
 
Je kunt je, zoals gewoonlijk, niet opgeven voor deze dag. Je wordt uitgenodigd. De 
uitnodigingen worden voor de schoolvakanties gestuurd maar het kan geen kwaad om deze dag 
alvast in jullie agenda te zetten.  
 
 

Een activiteit van Een activiteit van Een activiteit van Een activiteit van NACNACNACNAC    – AVGM AVGM AVGM AVGM    
 

 

 

 

 

Jeu de Boules 
 

Op vrijdag 17 juli aanstaande wordt er door Ria, Nel en Bram op de atletiekbaan 
een gezellige Jeu de Boules avond georganiseerd. 
Iedereen die zin heeft in een leuke avond is van harte welkom 
Je bent vanaf 19:00 uur in D’un Opstap welkom waar een koffie en thee klaar 
staat. Hier worden de spelregels uitgelegd en de groepen ingedeeld. Om 19:30 
uur begint het spel en worden er een aantal rondes gespeeld.  
De eindtijd is een beetje afhankelijk van de snelheid van het spel. Na het word 
je weer in D’un Opstap verwacht. Daar staat, in stijl, Frans stokbrood met kaas 

klaar en wordt de uitslag, wel weer in het Nederlands, bekend gemaakt. 
Je kunt je opgeven door een mailtje te sturen aan het NAC. Verder liggen er inschrijfformulieren 
in D’un Opstap en vind je er ook één in deze di-GM-er. 
Aan deze activiteit zijn, buiten de kosten van eventuele drankjes achteraf, geen kosten 
verbonden. Alle reden dus om je snel op te geven! 
 

Een activiteit van Een activiteit van Een activiteit van Een activiteit van NACNACNACNAC    ---- AVGM AVGM AVGM AVGM    
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NAC agenda 
 
De NAC-agenda voor dit jaar ziet er als volgt uit; 
 
17 juli: Jeu de Boules  
 
27 september: Vrijwilligersdag/avond 
 
25 oktober: Feestavond “Brabantse Avond goes……” (hierover lees je meer in de volgende di-
GM-er) 
 
27 december: Oliebollen en Gluhwein (en tevens de mogelijkheid om op zondag te trainen na 
twee dagen kerst) 
 
En we zijn nog bezig met wat andere activiteiten. Deze worden te zijner tijd bekend gemaakt.  
 
Wil je een activiteit organiseren of laten organiseren kun je dit natuurlijk als bij ons melden. Ons 
mailadres is nac@uitdagers.nl. 
 
Brigitte, Edwin en IJsbrand 
    

Een activiteit van Een activiteit van Een activiteit van Een activiteit van NACNACNACNAC    – AVGM AVGM AVGM AVGM    
    
    
    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.bavaria.nl     www.rabobank.nl 
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www.druk-en-kopie.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.koren.nl      www.bierelier.nl 
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De Pen 
 
Hallo GM-ers, 
 
Laat ik mij even voorstellen. Ik ben Mia Robben. Al vanaf 1972 ben ik lid van GM. Ik ben al 48 
jaar getrouwd met Jos Robben. Samen hebben wij 2 zonen, Peter en Arjan, bij de oudere leden 
nog wel bekend. We hebben 3 kleindochters, Jara, Imke en Femke. 
Bij GM heb ik veel functies gehad, o.a. jeugdtrainer, jurylid,  ongeveer 23,5 jaar de bar bediend, 
25 jaar bestuurslid en nog meer. 
Als jeugdtrainer heb ik jarenlang de pupillen getraind. In die tijd ik ging ook mee op jeugdkamp. 
Dat was heel vermoeiend, maar wel leuk. Vanaf  de eerste trainingsgroepen (toen triggers 
genaamd) heb ik meegelopen. Jos is 30 jaar wedstrijdsecretaris geweest met mij als assistent. 
Nu maak ik mij nog verdienstelijk als jurylid. 
Op woensdagavond ga ik met de wandelgroep van GM een stevige wandeling maken. Op 
donderdagmorgen wandel ik met een groepje 2 tot 2,5 uur. Meestal vertrekken wij dan vanaf het 
huis van Chris en Ria. 
De sfeer bij GM vind ik altijd heel fijn. Ik hoop daar nog lang van te genieten. 
De pen is alweer een hele poos bij de wandel- en nordicgroep. Daarom wil ik de pen een andere 
richting in sturen en geef ik hem door aan Ad van Kollenburg, succes!. 
 
Mia Robben. 
 

 
 

Welkom aan onze nieuwe leden 
 
Baanatleten  Loopgroepen ( * = doorstarter) 

Pupillen mini/C Senioren > 19 jaar Recreanten  
    
Floor Hoogenboom Ton Jans Rob Brekelmans * Werner Töller 
Martijn Steendam  Gieljan van Iersel  Carla Uijthoven 
Joep van Well  Marian van Juchem * Con Vissenberg 
Shannon Baijens  Arie vd Koppel * Ineke Vliem 
  Miranka de Leest  
Pupillen B Kader en Commissie Erna Metgod *  
  Bert Methorst *  
Ricky van Hees Arianne Saris-Strik Christel Nuij  
  Ingrid Rombeek  
Junioren C/D  Judith Rombouts  
  Karin Steenbergen  
Thijs Noorman  Ralph Spierings  
    
    
Nordic Walking    
    
Hetty Otten    
 
 

Wij wensen hen een fije tijd bij onze vereniging!  
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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 

wedstrijden@avgm.nl 
ajgverkooijen@onsbrabantnet.nl 

040 2571166 
330365 

Lopen/baan thuis 
Lopen uit 
Baan uit 

Ingrid Brekelmans 
Anton Verkooijen 
Arianne Saris 

Charentelaan 32 Ehv. 
Zevensprong 62 
Eindhovenseweg 72 uitwedstrijdenbaan@avgm.nl 396921 

 
Technische Commissie Baan 
Coördinator TCB 
Coördinator Jun. D en 
pupillen 

Adri Raaimakers 
 
Gerhard Hein 

Leemkuilenpad 11 
 
Kastanje 55 

amjhraaimakers @onsbrabantnet.nl 
 
hein-hips@orange.nl 

399464 

Trainers Jeroen Bakker, Wichard de Benis, Ingrid Brekelmans, Jolanda Brouwer, Marc Cremers, 
Ton Dahmen, Ger Damen, Christjan Doreleijers, Ruud van Dorst, Helmoed v. Dijk, Diet 
Gröneveld, Nicolai v.d. Heijden, Martijn van Iersel, Karin Jacquot, Pim de Jong, Theo de 
Koning, Maarten de Korte, Tom Lassing, Marcel Leijten, Loes van leuken, Marcel v.d. 
Lubbe, Henk Plasman, Adri Raaimakers, Maarten Raaimakers, Ton v.d. Sande, Ben 
Saris, Peter Stamps, Wilhelmien Verdonk. 

 

 
Technische Commissie Lopen 
Coördinator TCL Rob Rebel Spoorstraat 9 rkrebel@hotmail.com 850440 
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 Rooyakkers J. Klingenstraat 7 jjmrooijakkers@onsbrabantnet.nl 395797 
Ledenadministratie Ad Reijenga J.Israëlsstraat 8 ledenadministratie@avgm.nl 373473 

ICT Hans Verbeek Korenbloem 9 webmaster@avgm.nl 390917 

 
 
  

Clubblad Brigitte Kusters en Lia Tielen clubblad@avgm.nl   
 

 
 


