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 Wil je de kopie voor het 
volgende 
clubblad 

uiterlijk woensdag 

22 april 
inleveren? 

van de redactie 
 
Met een heel heftig parcours is de Broos van Erp 
competitie 2008 - 2009 weer ten einde! En met de 
finale van 15 maart nemen we afscheid van de winter 
en gaan we het voorjaar weer in. ’s Avonds weer 
trainen in het licht, langzaam maar zeker wat minder 
warme sportkleding aan en genieten van een nieuw 
seizoen vol van onze atletieksport.  
De clubkampioenschappen Indoor Eersel op de eerste 
lentedag, het stollenbikken op paaszaterdag, de 
voorjaarswandeling op 25 april. Alles lijkt in het teken te 
staan van het voorjaar.  
Ook in deze GM-er leest u er natuurlijk alles over. Maar 
ook over de algemene ledenvergadering waarin Ben 
Saris afscheid nam als bestuurslid maar niet zonder 
dat er bij stil gestaan werd door het bestuur maar ook 
door de Atletiek Unie.  
Ook in deze GM-er de busreis naar Chimay waar sport 
en genieten samen komen. Een hele gezellige dag 
waarvoor iedereen nogmaals uitgenodigd wordt! 
Wie op donderdag langs de baan komt – en binnenkort 
op maandag – ziet onze beginnersgroep  
Al met al lijkt het weer een goed en mooi seizoen te 
worden en vanaf de redactie wensen wij iedereen heel 
veel sportplezier maar ook veel plezier rondom het 
sporten want als iets steeds weer blijkt is dat het bij GM 
goed toeven is, voor, tijdens en na het sporten! 
 

agenda    

                                                                    

 

 
11 april: Stollenbikken in d’n Opstap 
11 april: busreis naar Chimay 
25 april: voorjaarswandeling 
24 mei: Heilige Eikloop 
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Woordje van… 
 

 
Vrijdag 6 maart 2009 zal een gedenkwaardige dag blijven in de historie 
van onze vereniging. We namen afscheid van een icoon, Ben Saris, als 
bestuurslid van onze vereniging. In bestuurlijk verband en in onze 
algemene ledenvergadering heb ik er uitgebreid bij stil gestaan. Ik beperk 
mij dan nu ook met Ben te danken voor het vele goeds dat hij voor onze 
vereniging heeft gedaan. Zijn opvolger, Tom Lassing, wens ik veel 
succes, waarbij Tom verstandig genoeg is om een eigen invulling aan 
deze functie te gaan geven. Ben blijft uiteraard als lid/trainer aan onze 
vereniging verbonden en heeft zich bereid verklaard om desgewenst ons 
van advies en bijstand te blijven voorzien. Wij zullen daar gepast en 
dankbaar gebruik van maken. 

 
In de algemene ledenvergadering heeft u mij weer een termijn van drie jaar gegund als voorzitter van 
onze vereniging. Nogmaals dank voor het gestelde vertrouwen. In de komende periode wil ik met mijn 
mede- bestuursleden werk maken van onze mooie plannen en ambities die in ons meerjaren- 
beleidsplan, zoals door u goedgekeurd, zijn vastgelegd: een blijvend vitale vereniging met een groei- 
ambitie richting 1000 leden, een breedtesport vereniging met desalniettemin plaats en facilitering voor 
topsport atleten( geen topsport zonder breedtesport), een vereniging met een kwantitatief en kwalitatief 
sterk vrijwilligerscorps, een vereniging die bindt en boeit vanwege het samengaan van sport en 
gezelligheid. 
 
U zult zich afvragen: wanneer gaat de atletiekbaan geopend worden? Helaas, ik kan er niets definitiefs 
van zeggen. U weet dat de belijning en de verlichting nog moeten worden afgerond. De verlichting zal 
voor half maart gereed komen, voor de belijning zijn we afhankelijk van onze Duitse vrienden, die lijnen 
gaan trekken zodra de weersomstandigheden dat toelaten. Ik ga ervan uit dat dit medio april zou moeten 
kunnen. Als dat zo mocht zijn, komt onze eerste geplande atletiekwedstrijd op 16 mei 2009 niet in 
gevaar en kunnen wij ruim daarvoor onze baan officieel openen. Uiteraard zult u hierover tijdig 
geïnformeerd worden. 
 
Hoort u ‘s morgens vroeg ook alweer de vogeltjes fluiten? Ziet u met mij ook weer heel voorzichtig 
bloesem tevoorschijn komen? Hoeft u ook in de ochtend en in de avond uw dynamo niet meer in te 
schakelen? Dan wordt het de hoogste tijd om de verlichtingshesjes thuis te laten, de lange broek in te 
wisselen voor de korte, het hemd met lange mouwen in te wisselen voor die met korte en naar onze 
accommodatie te komen om in groepsverband onder begeleiding van onze deskundige trainers te gaan 
sporten. Starters, doorstromers en arrivees: ik hoop jullie de komende weken weer in grote getale te 
mogen ontmoeten en zoals altijd: na geleverde prestatie is het goed toeven in d’n opstap met dat oh zo 
belangrijke praatje, onder het genot van een glaasje, kop koffie of thee. 
 
Jos de Kooning, 
 
voorzitter 
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Jaarvergadering 2009 
 
 
De jaarvergadering heeft weer plaatsgevonden. 
Het verslag hiervan krijg u binnenkort via de 
Nieuwsbrief. Het belangrijkste besluit is de 
contributieverhoging van ca 5 euro, die we na 
jaren hebben moeten doorvoeren. Reden 
hiervoor is de hogere baanhuur en de 
energiekosten. Ook de verhogingen van de 
bijdragen aan de Atletiekunie over de afgelopen 
jaren zijn hierin verwerkt. 
Historisch was deze jaarvergadering te noemen 
vanwege het afscheid van Ben Saris als 
bestuurslid. 
Ben werd bij deze gelegenheid benoemd tot Lid 
van Verdienste van de Atletiekunie. 
 

 

 
Pasavond GM-kleding 
 
 
Pe Brouwer heeft de organisatie en distributie van 
de GM-kleding overgenomen. Hij heeft op 
woensdag 15 april en op donderdag 23 april in ons 
clubhuis een pasavond geregeld voor bijpassende 
Craft-kleding zoals jack, shirt korte mouw, singlet, 
korte tight. Op shirt, jack en singlet komt het GM-
logo. Op deze manier kun je je kleding combineren 
en loop je er altijd netjes bij. Uiteraard heeft onze 
hoofdsponsor Get Running weer voor een mooie 
korting gezorgd. 
Via de nieuwsbrief worden jullie verder op de 
hoogte gehouden. 

 

 
 

 

Beste Nordic Walker, 

 
Het voorjaar nadert, de ingang van de zomertijd nadert. 
 
Bij voldoende belangstelling zal er op donderdagavond 2 april weer gestart 
worden met de donderdagavond training. 
 
Trainingstijd van 19.00 uur tot 20.30 uur, startplaats bij het Joe Mann 
Paviljoen. 
 
De trainingen lopen in ieder geval door tot aan het begin van de wintertijd maar kunnen, 
mits er voldoende belangstelling voor is, in de winter gewoon doorgaan. 
 
In dat geval wordt er gebruik gemaakt van de atletiek baan en de verlichte 
mogelijkheden in de bebouwde kom. Een minimale aanwezigheid van 6 personen 
is een vereiste om deze trainingen door te laten gaan Aan het einde van de 
zomertijd zal dit, zoals ieder jaar, geïnventariseerd worden 
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baan 
 

6 Maart, jaarvergadering, een gewone dag als andere dagen die 
weer opgevolgd zou worden door weer een nieuwe gewone dag. 
Maar tussen die twee dagen gebeurde toch wel iets speciaals. Om 
het maar in atletiektermen te verwoorden, het estafettestokje werd 
overgedragen. Ja, vraag je terecht af, wie zijn die twee personen 
die deze wissel gaan uitvoeren en wat is daar zo speciaal aan?! 
Laat ik met jullie een stukje terug in de tijd gaan en dan kom ik uit 
op Jo Schout. Jo Schout was jaren de voorzitter van de TCB. 
Samen hebben we met de trainers en bestuursleden TCB de 
baanatletiek een nieuwe impuls gegeven, zijn we een nieuwe weg 
ingeslagen richting de toekomst. Een nieuw meerjarenplan waren 
we aan het maken waarin we van onder naar boven, van pupil naar 
toen veteraan maar nu masters naar de toekomst wilde gaan 
werken om atletiek in Best naar een hoger niveau te brengen. Ik 
heb wel eens gemeld in mijn jaarlijkse terugblik met vervolgens een 
blik naar de toekomst dat we de strijd maar eens moesten aangaan 
met de grote atletiekverenigingen. We hadden de steun van het GM 
bestuur waar Ben Saris als voorzitter de kar GM trok. Jo kon 
jammer genoeg het werk niet mee afmaken en is veel te jong en 
onverwachts van ‘ons’ heen gegaan. Ben Saris nam als voorzitter 
interim de TCB onder zich. In 2002 nam Ben dan het stokje van Jo 
over. Aan Jo had ik, hadden we, een heel goede voorzitter, een 
atletiekman in hart en nieren. En nu kregen we Ben, iemand die, als 
ik het zo mag zeggen / schrijven, besmet is met atletiek. Met atletiek 
is opgegroeid en volwassen is geworden en daarmee GM heeft 
laten groeien en volwassen heeft laten worden. Ja, met Ben kregen 
we iemand die doorgewinterd was in de atletiek en als atleet toch 
wel heel veel ervaring heeft. Je moet dan altijd even afwachten hoe 
de samenwerking zal gaan verlopen en of het niet zal gaan botsen. 
Met Jo sprak ik zo ongeveer iedere dag vele uren en waren we de 
beste atletiekvrienden geworden. En nu Ben die ik toch als 
voorzitter toen van GM toch wel goed kende maar ik wist ook dat 
Ben een andere persoon dan Jo was en zoals ieder persoon, 
dingen op zijn manier doet, wat ieder zijn goed recht is. Nu ben ik 
ook niet de gemakkelijkste en een gedreven persoon en dan zal je 
toch open moeten staan voor een nieuwe voorzitter en hem de kans 
en ruimte geven om het op zijn manier te doen. Al snel bleek dat we 
in veel atletiekdingen / zaken op dezelfde lijn zaten maar dat het 
ook wel eens botste. Ik moet jullie bekennen dat we elkaar dan ook 
alles zegden maar ook goed naar elkaar luisterden met wederzijds 
respect. Er werd niets onder stoelen of banken geschoven. Met Ben 
kregen we iemand die de weg die we waren ingeslagen steunde, de 
weg wilde afmaken en daarbij ook iemand met nieuwe ideeën om 
de baanatletiek nog groter, beter en mooier te maken. Ja Ben, als 
we zo terug kijken dan hebben ook wij velen uren samen gezeten 
en over atletiek gepraat. Een onderwerp waar je nooit over 
uitgepraat raakt. Iedere maand, zoals je in de vorige GM-er schreef, 
zaten we rond tafel om de TCB, de baanatletiek, te bespreken. Veel 
werk hebben we verzet, veel is er besproken, veel ideeën zijn er 
ontstaan en uitgevoerd. Maar ook in een autorit naar ik weet niet 
allemaal wat en waar we naar toe hadden we het over atletiek. En 
als je ‘t dan over atletiek hebt dan heb je het veel over het 
traininggeven en het begeleiden van atleten, de techniek en alles 
wat daarbij hoort.  

jarigen maart 
1 Nancy  Booij,  

1 Ellen  Braun 

1 Diny  Ven, van de 

2 Ton  Sande, van de  

2 Lieke  Groot, de 

3 Truus  Gäken 

4 Frank  Coppelmans,  

4 Remko  Rop,  

4 Hans  Schouten 

5 Koos  Horst, van der 

5 Victor  Mayr 

6 Monique  Sande, van de 

6 Jolanda  Pasch, van der  

6 Mirjam  Bergen, van 

7 Karin  Jacquot 

7 Jan  Meeren, van der 

8 Roel  Heugten, van 

8 Jacques  Schram 

8 Bas  Hoof, van 

10 Cees  Castricum 

10 Jan  Bos,  

10 Theo  Lommen 

10 Yurien  Weiland 

10 Sjan  Cras 

11 Marlies  Engeland, van 

12 Ton  Dahmen,  

13 Norbert  Zeeuw, de 

13 Nellie  Tonen-Smetsers,  

15 Hannie  Posthuma,  

15 Edwin  Oude Engberink 

15 Jolanda  Kuik, van  

15 Karel  Rikkers,  

16 Ruud  Wijk, van 

16 Jos  Bragt, van 

17 Anny  Hoven, van den 

17 Joost  Meulengraaf, vd  

17 Kim  Aleven 

19 Pieter  Vroom, de  

19 Wendy  Verspeek 

19 Stijn  Opsteeg 

20 Tiny  Muris 

20 Joëlle  Adams 

20 Hans  Diekhorst,  

21 Harm  Kuiper 

21 Wichard  Benis, de  

21 Kees  Haaren, van 

22 Wil  Ven, van de  

22 Hennie  Welten 

23 Harry  Dahmen,  

24 Dennis  Jong, de 

24 Peter  Moors,  

26 Jan  Eliëns 

26 Henk  Heijmans,  

26 Mary  Vos, de 

27 Lotte  Verhoeven 

27 Mieke  Hoof, van 

28 Marcel  Reintjes,  

28 José  Bree, van 

29 Ans  Verkooijen,  

30 Conny  Wiggers 

30 Mart  Ven, van de  

30 Iris  Poldervaart 

31 Ria  Hurk, van den 

31 Miranda  Heeswijk, van 

31 Renske  Os, van  
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                                                                                  baan 
 
En als je zo als ik met atleten naar de top groeit dan is het 
leerzaam om met iemand te praten die ook die weg als atleet 
heeft bewandeld. Ik ga altijd uit van de sporter, de atleet. Zelf 
ben ik ook sporter geweest dus ik weet wel wat er allemaal in 
een sporter omgaat.  
Ben heeft het als topatleet beleefd en dat is toch weer een 
ander verhaal en is ieder leermoment meegenomen. Vele uren 
hebben we gepraat en samengewerkt. En dan is het ineens 6 
maart. De dag dat je het stokje TCB over gaat geven aan Tom. 
De uren die ik met Jo volpraatte heb ik heel erg gemist. Als de 
klok 22:00u sloeg ging altijd de telefoon over en was daar Jo. 
Nu jij het stokje over hebt gegeven aan Tom is ook een einde 
gekomen aan die maandelijkse gesprekken, aan die 
gesprekken als we samen voor GM ergens naar toe gingen. 
Waar gaat een verhaal naar toe. Net alsof je in een 
rouwstemming zit. Het voelde vrijdag de 6de toch wel zo een 
beetje aan. De gewone dag die daarna zou komen zou toch 
weer anders zijn. Een einde aan een samenwerking. Ja maar 
toch nee maar dan anders in een andere functieverhouding. Ik 
wil jou dan ook nog eens via deze weg bedanken voor de fijne 
samenwerking en alles wat je voor de TCB hebt gedaan. We 
werden ook atletiekvrienden. Voor mij is het even wennen. Nu 
moet ik Tom inschakelen, nu moet ’n e-mailberichtje naar Tom 
en niet naar jou Ben. Misschien moeten iets nieuws doen. We 
kennen bij GM naschoolse-opvang. Misschien kunnen we bij 
Sjaak iets regelen voor na-atletiekse-opvang. Ook meteen een 
nieuw woord of is dit op z’n Aorsels. Overdag in de kantine van 
GM na-atletiekse-opvang voor van die atletiekgekken, 
atletiekverslaafden, zodat ze toch hun gesprekken over atletiek 
kunnen voortzetten en niet in een gat vallen. Je moet 
tegenwoordig overal rekening mee houden en ik denk dat jij het 
hiermee moeilijker hebt of gaat hebben dan ik. Dag in dag uit, 
meer dan 2/5 eeuw lang je bekommeren om GM als 
bestuurslid. Je hebt geluk of de pech gehad dat je dat allemaal 

in een boek hebt mogen schrijven, het jubileumboek 50 jaar 
GM. Ja, dat boek is klaar en zou iedere GM-er moeten hebben. 
Misschien kan je aan het volgende hoofdstuk beginnen +50jaar. 
Ben, nogmaals hartelijk dank maar je bent niet van me af.  

jarigen april 
1 Nina  Versluijs 

1 Maarten  Raaimakers,  

2 Jan  Meesters,  

2 Bep  Vogels,  

3 Ellen  Leuken, van 

3 Marysia  Koekenbier,  

3 Han  Bogaard, van de  

4 Bas  Thijssen 

4 Elly  Steen, van der 

4 Vera  Korte, de 

5 Bernard  Rijdt, van de  

5 Albert  Pruim,  

6 Matthijs  Slegt 

6 Marij  Baks 

7 Edwin  Welling 

7 Ilonka  Bresser, de  

8 Thea  Aleven 

8 Nel  Oort - Zielschot, van 

8 Jean  Hack - Saris, van 

8 Ingrid  Roche,  

9 Yolanda  Verspaget 

10 Carmen  Heijligers 

11 Lambert  Hoven, van den 

11 Niels  Starink 

12 Loek  Oort, van 

12 Ad  Reijenga,  

12 Jozef  Kasteren, van 

13 Pascalle  Jochems 

14 Guus  Heeswijk, van  

15 Martien  Gessel 

15 Fiona  Vereijken,  

16 Mat  Heuvelmans,  

16 John  Rooy, van  

16 Yolanda  Eck, van 

17 Inge  Faessen,  

17 Suzanne  Gerits 

17 Indra  Rampersad 

17 Job  Habraken 

18 Liesbeth  Louwers 

18 Marinus  Sande, van de  

18 Marijke  Vogels 

19 Frank  Swartjes 

19 Annemarie  Versteden 

21 Henry  Vermeer,  

21 Maija  Franswa 

22 Ria  Biggelaar, van de 

22 Myriam  Nuys 

22 Xandra  Hermsdorf 

22 Joseph  Schutte,  

23 Bas  Dijck, van 

25 Mario  Welvaerts 

25 Maureen  Bresser, de  

25 Piet  Laarhoven, van  

26 

Marie-

Louise  Baar, de  

26 Sjoerd  Heuvel, van den  

27 Nico  Leijtens 

27 Wilma  Cremers 

27 Ineke  Lasoe,  

28 Barbara  Nunen, van 

29 Marti  Iersel, van  

29 Annie  Bekkers,  

29 Lotte  Baijens 

30 Ton  Vleuten, van der 
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En nu is dan de beurt aan Tom. Tom heeft een jaartje mogen inwerken maar moet nu dan toch 
aan de slag. En hij heeft geluk, want veel tijd heeft hij niet om daarover na te denken. De 
volgende dag kon hij meteen aan de slag. Tom, ik wens je heel veel succes met je nieuwe 
hobby en ik beloof je dat het geen rustig achteroverleunende klus is. Je weet wel, “Die weg”, die 
weg die we in zijn geslagen, daar komt geen eind aan en moeten we meteen door. En als het 
dan ook nog eens hetzelfde wordt als bij Jo en Ben, nou dan maak je borst maar nat want ik zit, 
ondanks weinig lucht, niet stil en zal ik je laten lopen. In ieder geval is de eerste klik met jou 
goed en maak ik me geen zorgen over de samenwerking en de atletiek bij GM. En je zal ervoor 
moeten waken en mij af en toe moeten herinneren dat naast de atleten ook de trainers heel 
belangrijk zijn hoewel bij mij de atleten op de eerste plaats staan gaat dat niet ten koste van de 
trainers. Want het zijn de trainers die ervoor zorgen dat de atleten het naar hun zin hebben bij 
GM. En het naar hun zin hebben, dat gaat over atletiek. Uhm, staat dan atletiek op één. 
Tom heel veel succes met de nieuwe kick en Ben heel veel succes met het afkicken. 
Over succes gesproken. Jullie hebben allemaal kunnen lezen wat het gevolg is van de weg die 
we zijn ingeslagen. Ik heb eens met de trainers een stuk geschreven: “De Aanloop.” Hoe leren 
we bij GM atletiek aan. Dezelfde taal waarbij het aanleren van atletiek door iedere leeftijdsgroep 
doorgaat. Waar de atleten aanleren en niet hoeven af te leren om vervolgens iets anders aan te 
leren. Ja, GM heeft op vele fronten de TOP van Nederland bereikt. Succes, succes, succes. 
Marta die bij toeval voor de competitie een voor haar nieuw onderdeel de 400m horde moet 
doen. En zo kom je een onderdeel tegen dat je eigenlijk wel heel goed ligt en na een paar jaar 
zit je ineens bij de Nederlandse top. Ook Marianne, die met haar ouders naar Brabant verhuisde 
en hebben gekozen voor GM als atletiekplaats. Haar toenmalige trainer dacht dat Marianne wel 
de grens van haar kunnen heeft bereikt. Marianne is een VB atlete en hoort bij de trainingsgroep 
de Specials. Maar Marianne mag naast meetrainen met de specials ook nog eens met maar 
liefst drie van die atletiekgekken, Ben, Theo en ik mee trainen. Het is net alsof Marianne aan 
een nieuw atletiektijdperk is begonnen. Het ene PR record na het andere sneuvelt maar ook het 
ene Nederlands record na het andere gaat er aan. In Reims, Frankrijk, waren in februari de 
Europese kampioenschappen voor VB atleten. Marianne is zowat een alles kunner maar op een 
EK moet je daarin toch voorzichtig zijn. Een druk programma; 60m, 60m horde, 200m en 400m 
en omdat ze het zo goed doet kreeg ze als toetje ook nog een verspringen op haar bordje. In 
drie dagen eerste de series, halve finales en finales. Waar heb je het over, dat doe je toch 
gewoon even. Resultaat; 60m ZILVER, 60m horde ZILVER, 400m ZILVER en 200m BRONS en 
een 7de plaats met ver. Je denkt dan al jouw, met dat drukke programma zullen de prestaties wel 
wat minder zijn. Net als bij de slager, “Mag het iets meer zijn.”. Twee Nederlandse record en één 
evenaring. Ga er maar aan staan. Toen ik ze zo zag lopen met die 4 medailles dacht ik meteen; 
O, ze doet ook nog aan krachttraining!. Proficiat Marianne, ga zo door.  
Naast veel aankomend talent hebben we ook nog eens Sietske in ons midden. Over Sietske kan 
ik veel meer vertellen want ze is mijn pupil. Dit heb ik dan ook maar eens met de baas van de 
bondstrainers gedaan bij de NK indoor voor junioren. Zoals altijd ben ik heel kritisch. Dat ben ik 
ook maar even richting hem geweest. Laat ik even met jullie naar juli 2008 gaan. Een 16-jarig 
meisje wordt met hoogspringen Nederlands kampioen. Ik heb hem verteld dat dit en nog wat 
andere prestaties van andere atleten heel veel over Atletiek Nederland zegt. Kritisch; een 16, 
17, 18 en 19 jarige en een meerkamper mogen op ‘het NK’ geen Nederlands kampioen worden. 
Dit behoren de senioren te doen. Nou dat meisje mag ook naar de centrale trainingen gaan om 
verder te ontwikkelen. Ze had natuurlijk al wat geleerd in Best. Ja, dan gaat er een echte 
specialiste naar dat meisje kijken. En dat meisje heeft geluk. Haar trainer en die bondstrainer 
zitten op een lijntje. Er hoeft niets afgeleerd te worden maar de ontwikkeling kan doorgaan. Nu 
heeft dat meisje het een en ander aangeleerd gekregen bij GM in Best. En nu gaat dat meisje 
ook in Sittard trainen en komt ze in aanraking met andere atleten die ook boven het maaiveld 
uitsteken. Maar het gaat toch iets anders. Die bondstrainer werkt dus al een tijd met andere 
atleten en er komen net als dat meisje van GM samen te trainen. Wat is er dan zo bijzonder aan 
dat meisje uit Best; Nou ze kan heel goed springen. Er is aan gesleuteld, gezaagd geschaafd, 
gebeiteld, gegutst, geschuurd en gevijld, om maar even in bouwvakkertermen te spreken. Dat 
meisje loopt iets anders als de andere atleten tot nu toe hebben gedaan. En dat meisje springt 
nu al bijna perfect. Nu moeten al die andere atleten dat meisje uit Best na gaan doen. Dat 
meisje staat model voor het hoogspringen. Juni en juli 2008 waren geen toevalstreffers. Februari 
2009 mocht ze weer aan de bak. NK junioren en een week daarop ‘het NK’. Tweemaal GOUD 
en niet zomaar de eerste plaats. Zo goed, zo’n goede sprongen, zo goede wedstrijd, zo 
volwassen en o zo sterk. Ons Sietske liet maar weer eens zien wie de beste bij de vrouwen van 
Nederland op het onderdeel hoogspringen is. Als 17-jarige ook indoor de beste van Nederland. 
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Als coach sta je bijna te kwijlen als je ziet en meemaakt hoe goed je pupil het doet. En dat 
meisje is een bescheiden meisje, heel sociaal houdt ze altijd rekening met haar concurrenten en 
steunt ze hun met hun pogingen. Van dat meisje gaan we nog veel zien, lezen en horen. Ook dit 
meisje, deze jonge vrouw, staat aan een nieuwe weg die ze is ingeslagen. Proficiat Sietske, ga 
zo door. 
In het winterseizoen gaan we altijd crossen. Door de bossen en velden lopen. En ook met dit 
atletiekonderdeel scoren veel GM-ers heel goed. Naast op de Brabantse kampioenschappen 
cross deden de atleten van GM het op de Nederlandse kampioenschappen heel goed en liepen 
de atleten met de beste mee en deden ze mee met de strijd die er geleverd moest worden. Op 
vele fronten doen GM-ers het goed. Niet alleen bij de oudere en de oudere jeugd maar ook onze 
jongste atleten presteren heel goed. En dan kom ik toch weer terug bij het kader van GM. Of het 
nu de trainers, bestuursleden, jury, andere vrijwilligers of atleten zijn. In alles is GM een 
voorbeeld voor de atletiekomgeving en dat doen we toch maar weer eens mooi met z’n allen. 
Waar gaat dit naar toe. Maar wij van GM lopen niet zo te pronken. We zijn bescheiden, doen wat 
er gedaan moet worden en we gaan niets uit de weg maar we zijn nog lange na niet klaar. Het 
licht brandt eindelijk en kunnen we nu ook in het donker zien wat we doen. Als het weer weer 
eens wat beter wordt dan moeten we afscheid nemen van de brede baan 1 en krijgen we lijntjes, 
lijntjes waartussen we moeten lopen, lijntjes die gebieden aangeven. We zullen dan 
waarschijnlijk weer even naar Veldhoven moeten om voor de competities er toch weer klaar voor 
te zijn. De competitie, dat zijn die mooie wedstrijden waar we als GM tegen al die andere 
atletiekvereniging strijden, om wie weet, dan toch eens naar die zo gewenste finale te gaan om 
tegen de beste van Nederland te strijden. We, GM is ook weer groter geworden. We hebben er 
weer nieuwe trainers bij. Onno, Nienke en Kelly verwelkomen we en wensen hun heel veel 
atletiekplezier bij GM. Dat plezier, daar gaat het om de eerste plaats om. Eindelijk gevonden! 
Adri   
 
 

Special 
  
Nog een laat verslag van de specials ( door problemen met de computer ). Op 8 nov. 2008 zijn 
wij met 5 personen naar Dordrecht geweest voor een wedstrijd in de Sporthal reeweg. 
Wij moesten om 10 uur aanwezig zijn. Riny en Lia gingen op eigen gelegenheid. 
Mijn moeder zou Ellen en Bernard op halen. Om half 10 zijn wij vertrokken bij de 
woonverziening. Mijn moeder had een nieuwe tom tom gekocht, dus volle goede moed naar 
Dordrecht. Maar ze was vergeten het geluid in te drukken, dat wis ze niet, maar wij 
hadden al een heel stuk gereden, tot dat ze tot de ontdekking kwam dat wij 
allang links hadden gemoeten, maar ze begreep niet dat de tom tom dat niet aangaf. Daar mijn 
moeder daar wel eens is wezen fietsen, is ze tocht via de verkeers borden naar Dordrecht 
gereden. Daar heeft ze aan een meneer de weg gevraagd,toen kwam ze tot de ontdekking 
via die man dat ze vergeten was het geluid in te drukken. 5 min later waren wij op de plaats van 
bestemming, wel een uur te laat, maar het is toch allemaal goed gekomen, want wij hadden een 
oefening gemist, maar die hadden wij in mogen halen. Er deden verschillende groepen mee,uit 
de hele omgeving en uit brabant. 
Wij hadden allemaal heel goed ons best gedaan. Marian Verdonk had haar eigen Nederlands 
record hoogspringen verbeterd.1.33 m. Mike deed voor de eerste keer mee. Het was een 
indoorwedstrijd, dan worden alle punten van alle onderdelen bij elkaar geteld. 
Ik had na vele jaren weer mee gedaan aan hoog springen, ik ben in het verleden, heel hard op 
de balk gevallen, toen durfde ik niet meer, maar Riny zei je kunt het wel, dus moest ik van Riny 
meedoen,en het ging weer goed 0.80 m. 60 m 11.3 sec.ver.2.22 m kogel 3.46 m. Bernard had 
bij kogel 3.80 m. De andere uitslagen weet ik niet meer. Marian won alle wedstrijden die werd 
eerste, Ik werd 7 Elle 10 Bernard 12 Mike had een pr op verspringen. 
Het was weer een hele leuke dag geweest, wij hadden veel gelachen en elkaar 
goed aangemoedigd, Riny en Willemien hartelijk bedankt namens ons allemaal voor de 
gezellige dag.  
De weg naar huis verliep prima, mijn moeder heeft de tom tom nu goed onder 
de knie. 
  
Groetjes  van  Jolanda van Kuik . 
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baan 
 
Even voorstellen 
De opvolger van Ben Saris als TC Baan voorzitter. 
Ik ben Tom Lassing (1965, Utrecht) samenwonend met 
Irene en de vader van jeugdlid Amber en dochter 
Leandra en zoon Romar die beide voor andere sporten 
kozen. 
In mijn jeugd ben ik atleet bij FIT Zeist geweest. 
Verschillende clubkampioenschappen vielen me ten 
deel. Mijn mooiste sportieve jaar was achteraf gezien 
1980 toen op de clubkampioenschappen zes van de 
zeven onderdelen gewonnen werden en ik ook voor het 
eerst landelijk mocht uitkomen. Belangrijker echter was 
een prijs die niet gewonnen werd, maar die me door de 
trainers gegund werd. Wat hier in Best de "Jacq van 
Eindhovenbeker" is, werd me in 1981 uitgereikt. Een prijs 
waarop ik trotser ben dan op al mijn overwinningen in de sport. 
Mijn laatste staande clubrecord, dat op het onderdeel 'hoogspringen' was behaald, is helaas 
recent in Zeist uit de boeken gegaan. Bij GM zou het overigens nog wel als clubrecord gelden. 
Trainen deed ik indertijd als 15/16 jarige al met de toen grote groep volwassenen die in Zeist 
indertijd de baanatletiek beoefenden. Ook de volwassenen gingen indertijd in de winter één 
avond per week de zaal in zodat de technische trainingen ook in de winter gewoon door bleven 
gaan. Op zaterdagmiddag was het altijd in de winter de bossen rond Zeist in. We hadden toen 
overigens nog wel 'echte' winters. Er werd in Zeist door de volwassenen in de winter 
doordeweeks van 21:30 uur tot 23:00 uur indoor getraind. Ik mocht voor die tijd als 15/16 jarige 
dus lang opblijven. In de zomer hadden we de beschikking over een sintelbaan... GM stond er 
indertijd waarschijnlijk niet veel beter voor. 
In mijn actieve atletiek loopbaan was ik vooral een wedstrijd atleet. Ik deed mee om te winnen 
en deed zoveel wedstrijden mee als dat maar enigszins mogelijk was. Op de fiets bijvoorbeeld 
naar Utrecht voor een (avond)wedstrijd, met de bus naar Hilversum, en soms met de auto met 
een paar atleten naar wedstrijden verder weg. Indertijd was FIT een zeer actieve vereniging, 
vergelijkbaar met wat GM nu is. In Zeist was er recent bijna sprake van dat ze de baan vaarwel 
moesten zeggen. Er op een gegeven moment vrijwel geen baanatleten meer... maar wat is een 
atletiekvereniging zonder atletiekbaan? 
Toen me indertijd duidelijk werd dat ik toch nooit tot de landelijke atletiek top zou doorbreken 
heb ik de sport vaarwel gezegd en ben ik me samen met Irene toe gaan leggen op stijldansen. 
  

Sinds september 2000 wonen we in Best. Mijn beroep is 'zelfstandig Internet ondernemer' en 
heb daardoor wat ruimte mijn dag en tijd zelf in te delen. Dat komt goed uit want als vrijwilliger 
ben ik redelijk actief binnen Best; onder andere als voorzitter van Bewonersoverleg Kantonnier, 
Voorzitter van het Gezamenlijk Overleg Erkende Bewonersgoepen (GOEB), coördinator 
Jeugdcarnavalsoptocht en als vrijwilliger/mede organisator van de Sociale Markt. Die laatste viel 
overigens afgelopen jaar helaas samen met de GM clubkampioenschappen. Daarnaast ben ik 
regelmatig in verschillende werkgroepjes en denktanks binnen de Bestse samenleving actief. 
Vul een keer Tom Lassing in Google in en het zal je duidelijk worden wat ik zoal zakelijk 
alsmede als vrijwilliger doe. 
  

Pas toen dochter Amber een paar jaar geleden op atletiek ging, (hadden mijn enthousiaste 
verhalen over vroeger daar mee te maken?) nam ik de kans waar om op zaterdagochtend mee 
te trimmen in het bos. Wijlen Arno de Bresser wees me op het feit dat GM wel een enthousiaste 
ex-atleet als vrijwilliger kon gebruiken en voor ik het wist was ik via Adri hulptrainer bij de jeugd 
geworden. 
Toen ben me polste voor zijn opvolging heb ik daar even diep over moeten nadenken. Hoe plak 
je een extra 15 uur per maand in de agenda? Na enige bedenktijd EN een jaar inwerken ben ik 
er klaar voor. Dit is een heel leuke en uitdagende functie binnen een prachtige actieve 
vereniging! 
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Ik zal daarom, na goedkeuring van de leden op de jaarvergadering, Ben opvolgen als Voorzitter 
TC Baan... Ben die 35 jaar ervaring als bestuurslid en voorzitter van deze vereniging heeft. Ben 
die daarvoor nog 12 jaar actief atleet binnen deze vereniging was... 
Het zijn nogal grote schoenen om te vullen. Met zijn vertrek is de gemiddelde zittingsduur van de 
zittende bestuursleden gedaald van 12 naar slechts 4 jaar! 
Wat Ben voor deze vereniging in die 35 jaar heeft gedaan, is niet te beschrijven. Wat mij vooral 
opviel, was dat het tweemanschap Ben/Adri voor de baanatletiek heel goed werkte. Ik hoop van 
harte dat de gezondheid van Adri zo goed blijft dat hij nog heel lang als coördinator en trainer 
kan aanblijven. Ik zie er naar uit om met hem samen te werken. 
  

Het is en blijft voor de vereniging van groot belang dat er genoeg ingewerkte vrijwilligers binnen 
de club actief zijn om al dat moois wat we samen binnen de vereniging tot stand brengen ook in 
de toekomst te kunnen blijven brengen. Niet alles op enkele schouders, maar alles op vele 
schouders. 
Ik ben dan ook heel blij met de recente aanstelling van Marleen Smulders als vrijwilligers 
coördinator. Dat wordt één van de belangrijkste functies binnen de vereniging. Ik wens Marleen 
heel veel succes en veel enthousiaste (nieuwe) vrijwilligers toe. Maak het haar makkelijk en geef 
je spontaan bij haar op als vrijwilliger! 
Binnen de vereniging zullen we het als actieve sporters en vrijwilligers samen moeten doen en ik 
zal mijn uiterste best doen daar mijn bijdrage aan te leveren. Mijn verzoek een ieder om actief 
mee te denken en je vooral actief op te stellen! Mocht ik iets over het hoofd zien, wijs me er dan 
op! Zeg het mij, niet je buurman! Ik ben naar mijn idee makkelijk te bereiken, desnoods via E-
mail: tom@lassing.nl. 
Ik ben blij dat Ben al aangaf dat ik hem mag benaderen voor zijn kennisinbreng. Hij weet 
natuurlijk ongehoord veel van de vereniging.  Zijn kennis is nu gelukkig niet voor de vereniging 
en het bestuur verloren. 
  

Ben gaf al in zijn afscheidswoorden aan dat binnen het bestuur van de vereniging de 
lopers/wandelaars behoorlijk oververtegenwoordigd zijn. Nu heb ik de kans gehad om een jaar 
in het bestuur van GM mee te lopen en heb de overtuiging dat alle bestuursleden duidelijk is dat 
de baanatletiek en de wedstrijdresultaten van de baanatletiek het 'beeldmerk' van een 
atletiekvereniging is. Zonder bloeiende baanatletiek zijn ook de andere takken van atletiek veel 
moeilijker vol te houden. 
Dat mijn persoontje dus de enige baanatleet binnen het bestuur is, is jammer, maar in mijn ogen 
geen ramp. 
  

Wat ik persoonlijk wél heel jammer vind, is het feit dat er bij GM zo weinig volwassen 
baanatleten zijn. Waarom wordt zo vaak met baanatletiek gestopt als men volwassen wordt? Is 
discuswerpen, kogelstoten, hoogspringen, hordelopen etc. niet meer leuk als je volwassen 
wordt? Zou GM ook niet duidelijker de mogelijkheid moeten bieden voor volwassenen om 
recreatief baanatletiek te bedrijven? Zouden er volwassenen binnen en buiten GM zijn die de 
baanatletiek zou aanspreken als we meer, of duidelijker, die mogelijkheden boden? Die vraag 
zal ik de aankomende tijd zeker vaker gaan stellen. Ben dan ook zeer benieuwd naar jouw 
mening daarover. 
Heb je andere ideeën of wil je ook wel je vrijwillige bijdrage aan de club leveren, neem dan 
gewoon die stap en laat je zien en horen! Iedereen mag me mailen op tom@lassing.nl.  
GM is één van de meest actieve verenigingen van Best, en we willen alleen maar actiever 
worden. 
Een belangrijk doel van de TC Baan (zie vijfjarenplan) is te groeien naar 250 baanatleten. Met 
zo'n mooie atletiekbaan als die we nu hebben, zou dat toch geen probleem moeten worden. Wel 
moeten we dan ook groeien in het aantal trainers. Ook dat zijn allemaal vrijwilligers en willen we 
als vereniging de groeiambities waarmaken, dan zullen we ook in de trainershoek voldoende 
vrijwilligers moeten vinden. 
Zo is overduidelijk dat de vereniging drijft op de huidige 200+ vrijwilligers die als jurylid, trainer, 
commissielid of spontaan hun bijdrage en hulp aanbieden. Dát is de kracht van GM. Daar drijft 
bijna alles op. Dát EN op de actieve atleten voor wie we het allemaal doen! 
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Het Estafettestukske 

 
 

Van je klasgenootje moet je het hebben. Je krijgt, op 
school nota bene, het estafettestokje en dan moet je 
maar iets verzinnen, en dat valt nog niet zo mee. Ik zal 
het met alle plezier toch proberen.  
Ik ben Rohan de Bresser en vijftien jaar oud. Junior B 
dus. Ik zit op het Heerbeeck College in 4vwo en 
inmiddels al bijna zeven jaar op atletiek.  
De vele verschillende onderdelen houden het trainen 
en de vele wedstrijden leuk. De leukste wedstrijden zijn 
de competitiewedstrijden en natuurlijk onze club- 
kampioenschappen (baan en cross).  
Naast het beoefenen van de mooie en veelzijdige 
atletieksport, sta ik bij thuiswedstrijden regelmatig te 
jureren. Meestal bij pupillen- en/of CD-wedstrijden. 
Twee jaar geleden heb ik dan ook meegedaan met het 
jeugdjuryproject (jjp).  
Afgelopen december, bij de jaarlijkse bingo-disco 
avond, heb ik de Jacques van Eijndhovenbeker 
gewonnen en was ik tweede bij de pr-competitie voor 
pup. en cd-junioren. Deze beker heb ik in 2003 overigens 
gewonnen.  
Naast de atletiekbaan ben ik ook regelmatig in de sporthal te vinden en wel in de nieuwe turnhal. 
Ik ben al ruim acht jaar lid van Gym.Ver.Best. Maar hier doe ik meer dan trainen. Ik geef al meer 
dan twee jaar training, ongeveer drie uur per week. In februari ben ik dan ook geslaagd voor de 
trainerscursus. 
 
Verder heb ik voor dit jaar het T-shirt gemaakt  
voor de Broos van Erp crosscompetitie en op  
het moment dat jullie deze di-GM’er lezen,  
hebben de crossers dit mooie T-shirt nog niet  
mogen ontvangen. Deze zullen op een training  
worden uitgedeeld. 
 
Nou, dit was het wel weer. De derde wissel.  
Wat een snel en soepel estafetteteam. 
Van Frank op Anne, van Anne op Rohan  
en van Rohan op…        Niels Groen.  
Heel veel succes Niels. 
 
Tot op de baan, natuurlijk allemaal in het nieuwe 
crosscompetitie shirt. 
 
Rohan de Bresser 
 

      Nr. 32   Rohan de Bresser 
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Het nieuwe baanseizoen barst los. Is er voor de atleten nog iets gewijzigd of gaat alles 
als vanouds? Uiteraard hebben we de trainingen, de wedstrijden die de vereniging 
traditioneel doet; de competitie- en kampioenswedstrijden en de bekende evenementen 
waaraan we meedoen. Niks nieuws dus? Jawel hoor, want behalve dat we geen 
PSV'ers meer tegenkomen, maar atleten van Eindhoven Atletiek, is er ten minste nóg 
één opvallende verandering. Een nieuw initiatief, genaamd Circuit14! 
 
Initiatief 
De vier regioverenigingen die over een kunststofbaan beschikken hadden 
avondwedstrijden die best wel een facelift konden gebruiken. De WOC's (hun 
regiovertegenwoordigers) bedachten hoe de avondmeetings een prikkel gegeven kon 
worden. Moeilijk hoor, want eigenlijk zijn het 'tussenstations' om de conditie op peil te 
houden en continuiteit in de prestaties te verzekeren. Maar nu willen de clubs er meer 
de nadruk op leggen en ze wat breder trekken. Waarom? Om de atleten te gerieven en 
de aandacht voor de atletieksport te trekken. GVAC, avGM, AVV en Eindhoven Atletiek 
ontwikkelden Circuit14! 
 
Wedstrijden 
Het blijven vier avondwedstrijden voor ABC-junioren, senioren en masters, in 2009 op 
de volgende data: 16 april bij Eindhoven Atletiek, 7 mei bij GVAC, 28 mei bij GM en op 
23 juni bij AVV. Er is een samenhang in de onderdelen en iedere discipline komt aan 
bod. En daarbij: eenduidigheid in tijdschema's, electronische tijd, indeling op kwaliteit en 
gelijke inschrijfgelden. De verenigingen werken met klassementen: voor individuele 
deelnemers en een verenigingsklassement. Aan het slot van het circuit worden prijzen 
uitgereikt aan de winnaars daarvan. Hebben de verenigingen ineens geld te verteren? 
Nee, sponsorondersteuning is essentieel in de nieuwe opzet van Circuit14! 
 
Sponsering 
Je kent ze natuurlijk wel, de ondernemers die het circuit een financiële 
sponsortoezegging hebben gedaan. Ze staan hierbij afgedrukt. En anders leer je ze wel 
kennen, je zult ze regelmatig tegenkomen. Het gaat om Get Running, Mammoet Sport 
en Scarabee sports-outdoor. We brengen ze bij je onder de aandacht: ze hebben een 
breed assortiment voor de individuele sportbeoefenaar en/of  verenigingsmateriaal. 
Zonder hen: geen Circuit14! 

                     
 

Jij bent aan zet 
Het voorbereidend werk is gedaan. Het komt nu aan op de keuzes van de atleten en 
hun trainers. Beleefd maar wel nadrukkelijk bevelen we de avondwedstrijden bij je aan. 
Je kunt er je voordeel mee doen. Atleten uit regio 14 van de Atletiekunie, maar ook van 
daarbuiten zijn welkom. Het zijn wedstrijden in een circuit gegoten. Je begrijpt nu ook de 
naam Circuit14! 
Hierboven staan slechts enkele highlights vanuit de organisatie. Maar alles staat 
uitgebreid vermeld op de website, die je bovendien contact-, reactie- en 
inschrijfmogelijkheid biedt. Kijk op www.circuit14.nl en doe mee aan aan Circuit14! Leon 
Classen, Henri van Limpt, Ben Saris en Sjef Tooten 
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lopen 
 
 
Marco Oggel organiseert dit jaar een busreis naar Chimay. Na een aantal jaren naar 
Hoegaarden te zijn geweest wordt nu Chimay ( ook een biermerk ) aangedaan. 
Lopers en wandelaars kunnen zich op 11 april op heuvelachtig terrein weer eens lekker uitleven. 
Heb je zin om mee te gaan informeer dan bij Marco of er nog plaats is via 
jmgoggel@onsbrabantnet.nl of bel hem op 393317 of op zijn mobiel 06-50734453 of vraag het 
hem anders gewoon zelf als je hem tegenkomt, dat is nog handiger. 
Elders in de DiGMer staat nog meer informatie over deze busreis. 
 
 
Pieter de Vroom en Anton Verkooijen hebben dit jaar de organisatie van de Heilige Eikloop op 
zich genomen. Binnenkort zullen we meer van hen horen omtrent deze gezelligheidsloop en de 
daaraan gekoppelde brunch. 
 
Frank Coppelmans heeft samen met Nel van Oort van de TC-wandelen onze club aangemeld 
voor de landelijke actie 30 minuten bewegen. Op deze manier proberen we beginnende lopers 
en wandelaars met onze club kennis te laten maken. 
 
Anton Kon en Jan Meesters zijn weer druk bezig met de voorbereidingen van de fakkelloop, op 
4 mei rijden ze met een aantal GMers naar Wageningen om daar de fakkel op te halen en om 
hiermee een dag later bij Bevrijdende Vleugels het bevrijdingsvuur aan te steken. 
 
Ad van Kollenburg heeft de smaak van de Marathon van Berlijn goed te pakken en is alweer 
GMers aan het polsen die in het voorjaar van 2010 mee naar Barcelona willen om daar de 
Marathon te lopen. Ben je in staat om in volgend jaar een hele Marathon te lopen en heb je zin 
in een leuk weekend informeer dan eens bij Ad of hij je op zijn lijst wil zetten. 
 
Deze keer maar één PR doorgekregen; 
 
Robert Jan Brands, halve Marathon in Drunen 1,43.28 
 

SUDOKU 
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Chimay 
 
Beste lopers en wandelaars, 
 
Hoewel de bus nog lang niet vol is (26 personen inclusief 11 wandelaars) is het toch een leuke 
club bij elkaar. Na overleg met het touringcarbedrijf heb ik een programma van de dag kunnen 
maken. Vanwege de rijtijdenwet voor vrachtwagens en touringcars moeten we binnen 14 uur uit 
en thuis zijn. Omdat we toch 260km richting het zuiden rijden hebben we in Chimay ongeveer 6 
uur de tijd. In onderstaand schema blijkt dat we daarin goed de tijd hebben om lekker sportief en 
toeristisch bezig te zijn. Enig punt van aandacht is dat we om 19:30 uur met een volle maag en 
een voldaan gevoel in de bus moeten zitten. 
 
Tijdschema 11 april 2009 busreis AVGM  Chimay 
 
9:30 stipt  vertrekken bij de GM 
 
13:00 – 13:30  aankomst in Chimay 
 
Wandelaars  
 
zij vertrekken meteen naar hun start- en inschrijfpunt en gaan meteen op stap  
Let op: start tot 14:00uur   Inschrijfgeld: 1 euro 
 
4,8 km lopers (tot ±14:15 inschrijven ter plaatse, inschrijfgeld: 7 euro)  
 
14:15 – 15:10   voorbereiden / inlopen     
 
15:15 – 16:00  trimloop 4,8 km 
 
16:00 – 17:30  uitlopen / douchen 
 
17:30 – 18:30  rondkijken in Chimay / Trappist drinken 
 
 
13,2 km lopers (tot ±14:15 inschrijven ter plaatse, inschrijfgeld: 7 euro) 
 
14:15 – 15:15  rondkijken in Chimay (frites bestellen) 
 
15:15 – 15:55  voorbereiden / inlopen 
 
16:00 – 17:30  trimloop 13,2 km 
 
17:30 – 18:30  uitlopen / douchen / Trappist drinken 
 
 
18:30 verzamelen lopers en wandelaars 
 
18:45 – 19:30  frites eten in Chimay (w.s. aan de Rue van Humbeek 20) 
 
19:30 stipt  vertrek uit Chimay 
 
23:00 – 23:30  aankomst bij GM 
 
 
Veel plezier ! 
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NAC-Nieuws 
 
De NAC (Neven Activiteiten Commissie) bestaat sinds begin dit jaar uit Brigitte Kusters, Edwin 
Oude Engberink en IJsbrand van Maurik. Wij hebben het stokje overgenomen van Ria van 
Dooren, Nel van Oort en Bram Flierman. Zij hebben de afgelopen jaren jullie en ons van hele 
leuke activiteiten laten genieten (Spaanse avonden, Stollenbikken, Oliebollen, Jeu de Boules et 
cetera) en zullen een aantal van deze activiteiten alsnog blijven organiseren maar wij hebben de 
eer om het vanaf nu te coördineren. Dit is in goede overeenstemming en via een gezellige 
avond gegaan en daarmee was meteen de sfeer gezet die wij voor hebben.  
De NAC wil de ingrediënten verzorgen voor gezelligheid, de gezelligheid maken doen jullie zelf. 
Wij hebben de eerste activiteit er al op zitten (De Hollandse 
Avond op zijn Brabants) en hopen er nog velen te laten volgen.  
De eerstkomende activiteit van de NAC is een traditionele 
activiteit. Het Stollenbikken. Dit zal plaatsvinden op 
paaszaterdag 11 april aanstaande en jullie worden allemaal 
uitgenodigd om na een heerlijke training dan wel door gewoon 
even langs te komen om met zijn allen te genieten van een 
lekker stukje stol! Dit wordt georganiseerd door Ria en Bram 
waarmee maar meteen duidelijk is dat ze gewoon actief blijven.  
In 2009 zullen nog meer activiteiten volgen.  
Wij denken aan een vervolg op de Hollandse Avond, aan gouwe 
ouwen als Jeu de Boules en Oliebollen, aan nieuwe activiteiten 
rondom bijvoorbeeld feestdagen. Jullie gaan in ieder geval meer 
van ons horen. 
Heel belangrijk vinden we ook jullie ideeën. Wij kunnen van alles 
verzinnen en reken maar, dat doen wij graag maar wij staan 
natuurlijk ook open voor ideeën van onze clubgenoten. Als we 
iets voor jullie kunnen doen, horen we het graag.  
Als je ons wilt bereiken, dan kan dat via mail, telefoon of “in het wild”. 
 

IJsbrand van Maurik (ijsbrand@uitdagers.nl)  06 24435370 

Brigitte Kusters (bmkusters@onsbrabantnet.nl) 06 55735581 

Edwin Oude Engberink (edwin@uitdagers.nl) 06 52094470 

 

 www.bavaria.nl                                               OPLOSSING SUDOKU 
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GM doet mee aan landelijke actie start met 30 minuten 

bewegen 
 
De landelijke actie is al begonnen en loopt van 1 maart t/m 24 april a.s. 
 
Waar kan men zich nu nog voor voor inschrijven? 
 
Wandelen 
Gratis 4 keer meetrainen met een wandelgroep op een woensdagavond of op zaterdagmorgen, 
dat wat jou het beste uitkomt! Daarna beslis je of je lid wordt van AVGM.  
De wandeltrainingen duren van 1 1/2 tot 2 uur 
De groepen lopen tot 10 km. Er wordt rekening gehouden met nieuwe wandelaars die deze 
afstand nog te ver vinden. Voor hen zal de trainingsduur aangepast worden. 
 
Wandeltrainingen op woensdagavond  vertrek 19.00 uur bij de atletiekbaan, Constantijnlaan 2 te 
Best 
Wandeltrainingen op zaterdagmorgen  vertrek 09.30 uur bij de atletiekbaan, Constantijnlaan 2 te 
Best 
 
Hardlopen 
Hardlopen met een loopgroep mee vertrek 19.00 uur bij de atletiekbaan, Constantijnlaan 2 te 
Best 
Gratis 4 keer meetrainen met een hardloopgroep van jouw niveau op een avond of op 
zaterdagmorgen, dat wat jou het beste uitkomt! Deze groepen lopen een afstand vanaf 
ongeveer 8 km en meer. Daarna beslis je of je lid wordt van AVGM. 
 
Informatie 
Voor meer informatie  zie www.avgm.nl of www.30minutenbewegen.nl .Daar kunt u zich tevens 
aanmelden 
 

 

 

Winnaars Bekers  
 

• De GM beker ging dit jaar naar Anton Verkooijen. 
Anton vervulde en vervult taken in het bestuur, in de Clubhuiscommissie, verzorgt trainingen, is 
bijna altijd inzetbaar als barmedewerker en verricht hand en spandiensten bij de uitlevering van 
o.a. sportkleding. 

• De recreantenbeker was voor Kathinka van Dijk  o.a. voor haar jarenlange bijdrage aan de 
introductie en uitbouw van het Nordic Wandelen. 

• De Hans Maas prestatiebeker werd dit jaar uitgereikt aan een Sietske Noorman. Zij is het 
afgelopen jaar Nederlands kampioen hoogspringen geworden.. 
De replica's gaan naar de winnaars van vorig jaar: Ria en Chris Rosier, Marti van Iersel en 
Marianne Verdonk. 
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wandelen 
 

 

Nordic wandelen 
 
Op woensdagavond 4 maart is een groep van 10 personen begonnen met de basiscursus 
Nordic walking onder leiding van Kathinka van Dijk 
 
 

Wandelprogramma 2009 
 
Het wandelprogramma 2009 is grotendeels bekend. Alle GM-leden zijn welkom, dus ook de niet-
wandelaars. 
Noteer vast in je agenda als je mee wilt doen. 

- GM-voorjaarswandeling op zaterdag 25 april, dagvullend programma. 
- Heilige Eik loop op zondag 24 mei, 10 km heen of 20 km heen en terug. Nadien brunch. 
- de GM-oriëntatieloop  17 oktober 
- GM-najaarswandeling op zaterdag 24 oktober, dagvullend programma 
- Bijzondere evenementen, bijvoorbeeld de wandeling in prinsendom Chimay (België), en de 

kerstwandeling met afsluitend oliebollen en glühwein. 
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Vrijwilligerscoördinator 
 
In een van de vorige nieuwsbrieven hebben we Marleen Smulders voorgesteld als 
vrijwilligerscoördinator. 
Marleen is begonnen met een inventarisatie van de functies bij de diverse commissies en de 
vrijwilligers die daar invulling aan geven.  
Ook inventariseert zij de vrijwilligers die als oproepkracht regelmatig een steentje bijdragen. 
Denk bijvoorbeeld aan wegafzetting of jury bij wedstrijden etc. Ons vrijwilligerskorps bestaat 
zowel uit leden als uit niet leden en Marleen heeft al zeker 200 actieve personen geregistreerd. 
 
Fijn dat iedereen zo goed meewerkt om alles in kaart te brengen. 
 
De volgende actie die genomen wordt is een enquête onder de leden en ouders van de leden 
die geen vrijwilliger zijn. Er wordt in kaart gebracht of men bereid is incidenteel of structureel iets 
voor de vereniging te doen. Hier kunnen ook eventuele voorkeuren opgegeven worden. 
 
Daarna zullen de vrijwilligers benaderd om inzicht te krijgen in hoe lang men al vrijwilliger is en 
welke taak / taken men heeft of heeft gehad. 
 
Ook moet er een overzicht komen van functies die nog vacant zijn. 
 
Een hele klus dus. Fijn dat alles nu gecoördineerd gaat worden en Marleen binnen onze 
vereniging een vast aanspreekpunt zal zijn. 
 
Binnenkort ontvangen jullie een enquêteformulier. Het zou erg fijn zijn als jullie daarop massaal 
reageren. 
 
Alvast bedankt! 
 
 
 
 
 

Welkom aan onze nieuwe 

leden.   

       

Baanatleten:       

Pupillen mini / C.  Pupillen A/B     

Heerebeek, Mart van      Appeldoorn, Loek    

       

Loopgroepen:       

Recreanten.        

Stolk, Pieter  Vos, Mary de     

       

Nordic Walking.       

Natris, Elle de       

       

Kader & Commissie:     

De Bakker, Jeroen  Hein, Gerhard    

       

Wij wensen hen een fijne tijd bij onze vereniging! 
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De Tent 
 
Op 21 februari was het zover. 11 GM vrijwilligers gingen zich een avond lang inzetten voor De 
Tent, het carnavals initiatief van Best voor de jeugd van 12 tot en met 16. 
Net als vorig jaar had GM één avond geadopteerd en dat was ook dit jaar carnaval 
zaterdagavond. 
Er was vanuit de jongeren een goede opkomst. Zo'n 250 jongeren die, zover wij het konden 
zien, een heerlijke avond beleefd hebben. Ook enkele jeugdleden van GM hebben we op die 
avond zich prima zien vermaken. 
 
Zelf stond ik bij de deur, waarbij bij binnenkomst alle jongeren door speciaal aangewezen 
functionarissen gefouilleerd werden. Een terechte 
zaak, want ondanks alle aankondigingen werd er toch 
nog een volle doos aan ongewenste spullen 
onderschept. 
Bij de deur kreeg iedereen een bandje om waarmee bij 
de bar duidelijk werd of je al 16 was, of nog niet. Alleen 
boven de 16 werd er eventueel alcohol geschonken. 
 
Dit jaar was de toegangsprijs voor het feest lager dan 
vorig jaar, maar de consumpties waren, net als in de 
overige Bestse horeca, 1,70  per muntje. Veel geld 
voor de jeugd van 12 tot 16 en de baromzet was dan 
ook niet bijster hoog. 
 
Als binnendeur portier dacht ik dat mijn werk er wel op 
zou zitten als iedereen binnen was. Waar ik echter niet 
op gerekend had, was het feit dat jongeren van onder 
de 16 graag 'even naar buiten' willen gaan. Boven de 
16 was dat geen probleem, maar onder de 16 was dat 
niet de bedoeling en mocht het alleen met 
toestemming van ouders. Wel was er een 'achtertuin', 
maar dat mocht gewoon en dan is het natuurlijk niet 
leuk. 
We hadden er dus nogal wat werk aan om de jongeren binnen te houden. Immers, als iets niet 
mag, dan verzin je als jongere van alles om er toch onderuit te komen. We hebben dus heel wat 
mooie smoezen gehoord. 
 
Al met al is het een heel leuke avond geweest. Ook wij konden als vrijwilligers genieten van de 
muziek en vermaakten ons prima. De elf vrijwilligers hebben door hun inzet de 250 aanwezige 
jongeren aan een leuke avond geholpen. Daarbij is ook de kas van GM weer gespekt, want met 
de adoptie van een avond is er ook een geldelijke vergoeding voor de club. 
 
Ik wil bij deze alle vrijwilligers nog even van harte voor hun inzet bedanken.  
Ik hoop dat GM deze traditie weet vol te houden. Volgend jaar zijn er weer een stuk of tien 
vrijwilligers nodig, wie pakt dit dan op? 
 
Tom Lassing 
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De Pen 
 
Diegene die mij als penvoerder heeft aangewezen heeft behoorlijk geluk gehad. Ik ben namelijk 
niet zo’n stabiele clubbladlezer. Toevallig bladerde ik ergens in februari door een tasbaar 
exemplaar dat op tafel lag in het clubhuis. Enige hilariteit ontstond bij mij toen ik mijn naam 
ontwaarde, naast enige stress. Wat moet je in vredesnaam schrijven in de pen dat anderen 
genoeg interesseert om het ook te lezen. Enfin ik heb me hier verder niet druk over gemaakt en 
toch maar de (figuurlijke) pen ter hand genomen. 
 
Ik ben Loek van Oort, getrouwd met Nel, je weet wel die ene van de redactiepraat van enige 
jaren geleden. Ook diegene die nu haar bestuurszetel verlengd heeft gekregen in de 
vergadering van vrijdag 6 maart jl. Ik ga er van uit dat u via deze link weet wie u voor u heeft. 
 
Van oorsprong is mijn sportieve loopbaan gestart in het water. Ik ben jarenlang waterpoloër 
geweest. Ongeveer op mijn 35e ben ik hiermee gestopt. Ik speelde bij Zeester in Uden en heb 
eigenlijk nooit overwogen om in Best aan de bak te gaan. Ik had hiervoor ook weinig tijd omdat 
ik in mijn vrije tijd commandantje speelde bij de brandweer. Ik heb een kleine acht jaar helemaal 
niet gesport tot op de dag dat Ben Saris mij belde met het aanbod mij op te leiden tot een goede 
3 km loper ten behoeve van een VIP optreden bij de opening van de baan in april 1993. De 
bedoeling was dat wij een zogenaamde coopertest zouden lopen met allerlei VIP’s uit de Bestse 
gemeenschap. Mijn vrouw toen al lid van de vereniging constateerde een toenemende conditie 
bij mij en ook mij fysieke uitstraling bleek wat toonbaarder te zijn geworden. Heel fijntjes merkte 
zij op dat het toch wel zonde was om de conditie die ik nu had opgedaan weer weg te gooien 
door niets meer te doen. Lopen kon ik tenslotte altijd als het mij uitkwam. 
 
Volgzaam zoals ik ben heb ik mij dus op het hardlopen gestort. Ik heb het gered tot een redelijke 
halve marathon (1.49’’) en in een training voor de hele zelfs tot een kleine 30 km. Dit was echter 
niets voor mij. Ik vond dit zó saai. Dus ik heb mijn grens gelegd bij die befaamde 21 km en er 
een stuk of tien gelopen. 
 
Lid van de vereniging ben ik eigenlijk pas geworden toe Wil van de Ven startte met een training 
sportief wandelen. Het hardlopen wilde niet meer zo vanwege wat blessures. Vanuit sportief 
wandelen ben ik les gaan nemen bij de eerste cursus nordic wandelen die door de vereniging 
werd gegeven. Ook hier ben ik blijven hangen en loop nagenoeg elke zaterdagmorgen met de 
groep in het bos bij het Joe Mann paviljoen, waar we gezellig met een bak koffie afsluiten. 
 
Ook het wandelen met Wil (en Pieter) ben ik blijven doen en wel op woensdagavond, waarbij ik 
mij verlekker op een gezellig glaasje trappist (of twee….) na afloop van een intensieve training 
van twee uur. Wandelen klinkt misschien wat minder snel dan hardlopen, maar geeft ook een 
stoot energie en voldoening. Ik kan het eenieder die om wat voor reden dan ook  (tijdelijk) moet 
stoppen met hardlopen zeker aanbevelen. Je komt altijd met een voldaan gevoel weer terug in 
de kantine en hebt je drankje zeker verdiend. Onderweg kun je met iedereen wat kletsen of 
gewoon in jezelf wat mijmeren. Heel gezellig! 
 
Nordic wandelen is weer wat intensiever. Bovendien moet je hier ook stevig op je techniek 
letten. Maar eenmaal onder de knie heb je ook hier voldoende tijd om wat bij te praten met je 
buurman of buurvrouw. 
 
Zondagochtend loop ik altijd recht uit bed een rondje van meestal 1 uurtje hard met Nel. Ook dit 
is zeer ontspannend en een goed begin van de dag. Ter voorbereiding van de ronde van 
morgen zit ik me nu uit te sloven om een stuk tekst op papier te krijgen wat een beeld van mij 
geeft. Ik vind het beeld daarom nu helder genoeg en ga me mentaal voorbereiden op deze grote 
uitdaging. Tot ziens in d’n Opstap. 
De volgende pen wordt wat mij betreft geschreven door Kathinka van Dijk. 
 
Loek van Oort 
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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 
kerkh088@wxs.nl 
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 
Loes van Leuken 

Charentelaan 32 Ehv. 
Zevensprong 62 
Steltlopen 10 

loesvanleuken@onsbrabantnet.nl 393149 

 

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 
 
 
 
 

Patrick Bindels, 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, Jan Meesters, Theo Megens, 
Dolf Mehagnoul, Marco Oggel, Rob Rebel, Chris Rosier, Henk Schepens, Mirjam 
Verhagen, Hans Verbeek, Anton Verkooijen.  

 

 

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   
 

 
 


