
DiGiM-er 
 
Van de redactie 
Net nu ik een beetje onder de knie heb hoe alle aangeleverde kopie in een blad bij elkaar te zetten zodat het leuk 
leesbaar is komt hier binnenkort toch wel een grote verandering in. 
De Gm-er wordt digitaal. Voor ons, de redactie van de Gm-er, staat een nieuwe uitdaging te wachten maar voor 
het team dat aan de slag ging wanneer de drukker alles had afgeleverd komt een einde aan een samenwerking die 
voor de diverse mensen al een hele lange tijd  heeft geduurd. 
De informatie, zoals deze nu in het gedrukte blad staat, zal blijven komen. Alleen in digitale vorm. 
Er zal gebruik gemaakt gaan worden van nieuwsbrieven en ook de uitslagen komen op de site van GM. Wil je op 
de hoogte blijven  .(en natuurlijk wil je dat )  geef dan je mailadres door aan de ledenadministratie. 
Deze extra dikke uitgave staat bol van vakantieverhalen. Een aantal van onze leden hebben een vakantie mogen 
beleven waarvan ze de herinneringen graag met u willen delen.  
Ook worden we allen uitgenodigd deel te nemen of aanwezig te zijn bij activiteiten die soms binnenkort of 
anders op een iets later tijdstip op de agenda staan. Wellicht is er  voor jou ook iets bij waaraan je je steentje kan 
bijdragen. 
Lia Tielen 
 

Woord van de voorzitter 
De crosskampioenschappen zijn weer achter de rug, maar van enige rust in het leven van de ware atleet is geen 
sprake; de wedstrijden op de baan en op de weg staan al weer volop op de kalender. 
Sommige onzer hebben nu al een hele of halve marathon- wedstrijd in de benen. De prestatie van Pe Brouwer in 
Utrecht, die in barre omstandigheden de marathon aflegde in 3 uur, 19 minuten en 40 seconden verdient aparte 
vermelding, evenals de prestaties van good old Henk Huijskens, die zowel de halve marathon in Weert als die in 
Utrecht tot een goed einde bracht. Hulde aan hen, maar toch ook aan onze leden die ik niet apart vernoem, maar net 
zo goed de marathon of halve marathon hebben gelopen. Het is te hopen dat het voorjaarsweer spoedig verbetert, 
want tot dusverre is het nat en koud en dat maakt het lopen niet altijd tot een aangename bezigheid. Afgelopen 
zaterdag heb ik meegelopen in de duurloop in het bos onder begeleiding van Marti en het viel mij persoonlijk niet 
mee om goed om te gaan met de elementen en de vele plassen en modderpoelen te omzeilen. Na afloop overheerst 
evenwel het goede gevoel weer iets te hebben gedaan aan de stramheid van een steeds ouderwordend lichaam en 
spierenstelsel. 
 
Zaterdag aanstaande gaan wij als bestuur in gezelschap van gemeenteambtenaar Jan Krijger ons licht opsteken bij 
collega- atletiekvereniging  De Keien, te Uden. Als ik de verhalen mag geloven, beschikken zij over een schitterend 
atletiekcomplex, dat als voorbeeld zou kunnen dienen voor het te realiseren atletiekpark van onze vereniging. We 
hopen er in ieder geval wijzer van te worden en eventuele nieuwe ideeën op te doen. Uiteraard hopen wij dat de 
gemeente Best binnen-kort tot besluitvorming komt om daadwer- kelijk met de renovatie en uitbreiding van onze 
accommo-datie te starten. Ijs en weder dienende zou dan medio september 2008 de nieuwe accommodatie gereed 
kunnen zijn. 
D’n Opstap is aan een opfrisbeurt toe. Binnenkort zal Sjaak de kwast hanteren om het geheel weer te verfraaien en 
hier en daar herstelwerkzaamheden verrichten. 
Op sportief gebied is zeker nog vermeldenswaard dat voor het eerst in de historie van de Kempische Cross 
competitie de jeugd van GM erin is geslaagd het verenigings-klassement te winnen. Een geweldige prestatie, 
waarvoor een gelukwens op zijn plaats is. 
 
In het persoonlijk leven van uw voorzitter gaan belangrijke veranderingen plaatsvinden. Zo word ik binnenkort 
geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad Best en verander ik per 1 juni a.s. van baan door directeur te worden van 
Fontys hogeschool Sports & Education, Sports & Wellness en Sports & Leisure. 
Hier en daar hoorde ik al geluiden dat dat zou betekenen dat ik met het voorzitterschap van GM zou stoppen, in ieder 
geval na voltooiing van de vernieuwde atletiekaccommodatie. Graag wil ik dat gerucht ontzenuwen en blijf ik het 
voorzitterschap van GM invullen zolang ik er plezier aan beleef en zolang dat uiteraard de instemming van de leden 
heeft. Wel zal de reistijd in mijn nieuwe baan en mijn lidmaatschap van de gemeenteraad vergen dat ik nog 
efficiënter met mijn tijd zal moeten omgaan. Het grootste gevaar zit er wat mij betreft nog in dat het met mijn 
looptrainingsactiviteiten minder wordt, waardoor ik nog meer dan mij lief is aan een touwtje zal hangen bij de 
duurloopjes. 
Ik hoop wederom op gezellige en sportieve uitwisselingsmomenten met velen uwer, 
Jos de Kooning 



 
 

Agenda 
 
  
 
18 mei                   Heilige Eik 
 
19 juni                   Loopgala 
 
20 september    Wandel- en Nordic wandeltocht in 
                              Best voor het goede doel 
 
27 / 28 september  SamenLoop 
 
04 oktober    Najaarswandeling  
 

 

gm
 inform

atief 

Een bedankje 
 
Ik wil iedereen bedanken voor de belangstelling, de 
telefoontjes, de mooie kaarten en de mooie boeketten 
bloemen bij mijn verblijf in het ziekenhuis waar ik een 
hartoperatie heb ondergaan met vier omleidingen. Dat heeft 
mij heel veel goeds gedaan, ook bij mijn thuiskomst. 
Bedankt iedereen, Wil van de Ven 

 
 
 

Barbecue 
woensdagavondgroep 
 
Op woensdag 4 Juni is weer de Barbecue voor de 
woensdaglopers (in plaats van hardlopen). Wij 
hopen weer dat jullie er zin in hebben. Wij in elk 
geval wel. De uitnodigingen komen in het 
clubhuis of bij de trainers. 
  
Groetjes, Joke van Kasteren 
                Wendy Verspeek 
                Ria Rosier 
 

 
e-mail  e-mail  e-mail  e-mail  e-mail  e-mail  e-mail 

 
e               Met veel verschillende disciplines binnen de vereniging moet er veelvuldig 
m              georganiseerd en gecommuniceerd worden. 
a    Daarvoor is e-mail een praktisch, snel en betrouwbaar medium gebleken. 
i    Van  +/- 100 leden missen wij nog het e-mailadres. Onze trainers vragen er 
l                ook regelmatig naar. 
 
e    Kijk op de e-maillijst in onze kantine of jouw naam erop staat. 
m    Zo ja, schrijf dan jouw adres in de laatste kolom.  
a   Vergeet a.u.b. bij wisseling van provider niet het nieuwe e-mailadres te mailen naar 
i                ledenadministratie@avgm.nl. 
l   Na deze editie van de GM-er volgt er nog één op papier. Daarna ontvang   
   je de GM info digitaal mits …………………… Juist, dus na de training  
   gezellig een drankje in de kantine en meteen een blik in de   
   

e – m a i l a d r e s s e n l i j s t ! 
 
 



baan 
Baanatletiek 
 
Lente 
Eindelijk is het weer zomer. Lange avonden en hopelijk een beetje beter weer dan de afgelopen maanden. Wat 
hebben we, als trainers, weer kou geleden. Gelukkig heb je daar als atleet niet zo'n last van. Maar nu...voorjaar en de 
zomer is in aantocht. Heeft het allemaal gewerkt.? Die voorbereiding in de winter, het cross seizoen, af en toe een 
indoorwedstrijdje.? Bij Bart van de Pasch in ieder geval wel, want bij de eerste de beste wedstrijd noteerde hij al een 
nieuw clubrecord op de speer en een prima PR op de polsstok. 
 
Winnaar Kempische Cross Competitie 
Maar eerst hadden we de prijsuitreiking van de Kempische Cross Competitie. Voor het eerst in de geschiedenis van 
deze competitie wisten onze junioren het verenigingsklassement te winnen. Voordat we aan de competitie begonnen 
hadden we al zo iets van....dat moet dit jaar kunnen...en het is gelukt. Proficiat aan allen die hun steentje aan deze 
overwinning hebben bijgedragen. 

 

 
 
PSV en Reusel hebben bij de evaluatie al aangekondigd om volgend jaar die eerste plaats terug te willen pakken, 
waarop wij geantwoord hebben dat we dan nog sterker zijn en ook bij de senioren en masters de overwinning mee 
naar Best nemen. 
Er komt volgend jaar nog een wedstrijd bij  (GVAC is dan weer van de partij) en alle verenigingen hebben beloofd 
de kwaliteit te verbeteren. 
 
Competities 
Terug naar het baanseizoen. Met diverse competitieploegen nemen we deel aan de competitie. Als je dit leest hebben 
we er bijna allemaal al wel een wedstrijd opzitten. Ik hoop dat er door diverse ploegen uitzicht op een regionale, 
provinciale of landelijke finale is. Zo niet dan heb je nog minimaal een kans om dat recht te zetten. De competitie in 
de atletiek duurt slechts kort en alles moet in die enkele wedstrijden gebracht worden. Is een van je beste 
puntenscorers er niet dan wordt het al moeilijk om dat recht te zetten. Dus zorg dat je er bij bent.  
Dan zijn er in mei ook al weer een aantal Brabantse kampioenschappen. 
De TC Baan, onder aanvoering van Adri Raaimakers en op advies van jullie trainers, gaat een selectie maken en je 
aanmelden voor die kampioenschappen. We moeten dan je best behaalde prestatie opgeven en de beste 32 
aanmeldingen worden uitgenodigd om mee te doen aan het kampioenschap. Zaak is natuurlijk om van te voren al 
enkele wedstrijden gehad te hebben waarin je hebt laten zien wat je kunt. Goed je best doen op de training. Meedoen 
aan de (avond)wedstrijden en competitiewedstrijden en op naar de Brabantse Kampioenschappen. 
Vervolgens zijn deze Brabantse weer een selectie voor de Nederlandse. Wie weet zien we je deze zomer op het 
podium bij een Nederlands Kampioenschap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



lopen 
 
TC lopen. 
 
De Broos van Erp competitie is weer afgelopen, de prijzen zijn weer verdeeld en de deelnemers hebben een t-shirt 
gekregen, op naar de volgende competitie; het clubkampioenschap.  Het clubkampioenschap bestaat uit 4 
wedstrijden, de Rabobank Goed-Beter Bestloop, deze is in januari gelopen. De eerstvolgende is de Ekiden (een 
estafetteloop ) 
Hou voor de Ekiden de berichtgeving in de gaten! Daarna volgt in augustus nog de Ronde van Naestenbest en 
ongeveer een maand later staat de 2 Engelse Mijl op het programma. 
Deelname aan de 2 Engelse Mijl is verplicht en je moet 3 van deze 4 wedstrijden gelopen hebben om voor het 
clubkampioenschap in aanmerking te komen. 
 
De Heilige Eikloop wordt dit jaar niet op de traditionele laatste zondag van mei gelopen maar op 18 mei. Let op!  
Hiermee wordt dus afgeweken van de evenementen- kalender.  Zie voor verdere informatie over de Heilige 
Eikloop elders in dit clubblad. 
 
Het wordt weer langer licht. Hierdoor zal er dus op het grasveld, binnen de baan, intensiever getraind gaan worden 
met discus, kogel en speer. Let dus op dat je nooit het grasveld oversteekt om een stukje af te snijden. Als een speer 
over de grond doorschiet kun je hem tegen je voet krijgen en dan ben je voorlopig uitgelopen. Steek het grasveld 
dus niet over! 
 
Mede door het voorjaar moet ik nog vermelden dat enkele lopers de laatste jaren te kampen hadden met agressieve 
buizerds op de hei.  Hou er rekening mee dat het broedgebied van deze vogels steeds kleiner wordt en dat de buizerd, 
om zijn nest te beschermen, een loper of wandelaar kan aanvallen. 
 
Ook dit jaar zal een twintigtal GMdames weer meedoen aan de Marikenloop in Nijmegen. Wij wensen hun een fijne 
loop en prettige dag toe. 
 
Henk Schepens is weer uit zijn lappenmand opgekrabbeld. Henk was door een longontsteking geveld maar is weer 
aan het trainen.  Theo Megens moest wegens familie omstandigheden enkele keren verstek laten gaan, maar ook 
Theo is weer present. 
Ook Chris Rosier is weer op de weg terug, binnenkort is ook hij weer de ouwe. 
 
De volgende PR’s kreeg ik door; 
 
Halve Marathon Drunen; Ton Peeters 1,23.30   
                                         Robert Jan Brands 1,45.17 
Marathon Utrecht; Pé Brouwer 3,19.34 
15 km Paasloop Boxtel; Peter Cras 1,01.20   
                                        Aaldert Elevelt 1,01.59  
                                        Frans Louwers 1,04.21 
 
 
Allen gefeliciteerd met jullie PR. 
       
                              

                                                                      
 
 
 
 



Loopgala op donderdag 19 juni wordt  
weer een spektakel. 

 
 
De TC Lopen hield vorig jaar, het jubileum jaar, voor de achtste  maal haar Ekiden over een halve marathon en voor 
de vijfde keer werden er familieteams uitgenodigd. Maar liefst 4 familieteams en 5 overige teams stonden aan de 
start en gezien het enthousiasme van vorig jaar verwachten we dit jaar uiteraard weer meer teams aan de start. Mede 
gezien de uitnodiging aan AV Oirschot om dit jaar ook mee te doen aan ons Ekiden spektakel.  
 
Ook dit jaar nodigt de TCLopen alle leden van GM, en dus ook van AV Oirschot,  uit om aan deze Ekiden mee te 
doen. 
Inschrijfformulieren in de hal van D’n Opstap, op onze website www.avgm.nl of in de GM'er. 
 
Een Ekiden is een estafetteloop waarbij, in ons geval, 5 lopers (of 4 lopers en 2 junioren) ieder ca. 4 kilometer lopen. 
Uiteraard is de bedoeling dat dit zo snel mogelijk gebeurt. 
Aanmelding gebeurt OF individueel waarbij je wordt ingedeeld in een team afhankelijk van je individuele snelheid 
OF als familieteam. 
 
In geval van de door ons geformeerde teams stelt de organisatie de ploegen samen en wijst tevens een 
teamleider aan. 
De ploegen stellen zelf de volgorde van de lopers samen. 
De eerste start is om 19.15 uur. 
De laatste loper verwachten we rond  21.30 uur binnen. 
Bij het aanmelden is belangrijk om te vermelden hoe oud je bent en hoe lang je ongeveer over 1 km loopt.. 
Naar aanleiding hiervan kan de organisatie ploegen samenstellen die ongeveer van gelijke sterkte zijn. 
Jongere lopers (onder 15 jaar) lopen  2 kilometer en ouderen dus 4 tot 4,5 kilometer. 
 

De winnende ploeg ontvangt naast de eeuwige roem een meter worst. 
De ploeg die als tweede eindigt ontvangt 1 kilo kaas 

De ploeg die derde wordt ontvangt 15 consumptiebonnen. 
 

Na afloop mag onderling geruild worden of uitgewisseld worden.  
Alles moet wel in de D'n Opstap genuttigd worden. 

 
 
 

In geval van deelname als  !!!! Familieteam !!!! 
 

Vorig jaar organiseerden we voor de vijfde keer de familie-ekiden en omdat het zo’n succes was gaan we hier  dit 
jaar natuurlijk mee door en we hopen op nog meer familieteams. Zeker nu ook Av Oirschot de belangstelling onder 
haar leden hiervoor zal peilen. 
 
 
• Minimaal 1 lid van de familie moet lid zijn van AvGM of Av Oirschot.  
• De ploeg moet uit minimaal 4 aantoonbare familieleden bestaan (oom, tante, moeder, vader, broer, zus, 

zwager, schoonzus, neef, nicht, vaste relatie. 
• 1 gastloper is toegestaan 
• Ook hier geldt dat 2 jeugdigen (maximaal 15 jaar) ieder twee rondjes ( rondje = ca 1 km )lopen.  
• De teamleider mag hier natuurlijk zelf de ploeg samenstellen 
• Deelname is nog steeds gratis 
 
En ook voor de families gelden bovenstaande heerlijke prijzen (worst, kaas, en consumptiebonnen). Wel natuurlijk in 
een apart klassement. Alle kans!!! 
 
 
Overal waar "lopers" staat bedoelen we natuurlijk  ook "loopsters" 
 
Dus, doe allemaal mee.!!! Meld je aan door middel van het inschrijfformulier, elders in het clubblad!!!!!!! 
Zodat we er een heerlijk Ekiden loopgala van maken. !!! 
 
Het inschrijfformulier uiterlijk 16 juni in de brievenbus van D’n Opstap, inschrijven via onze site www.avgm.nl  of 
mailen naar robrebel@hotmail.com , voor AV Oirschot via hun eigen  kanalen.  
 



 
 
 
 

Inschrijfformulier Ekiden donderdagavond 19 juni 
 
 Individuele inschrijving 
 
Naam : ……………………………………….. loopt in de groep van…………………..       
 
Leeftijd : …………….      kilometer tijd………………………. 
 
E-mail :………………………………………. 
 
Neemt deel aan de Ekiden op donderdagavond 19 juni 
 
 
Familie inschrijving 
 
Ja, onze familie doet mee aan de ekiden, op donderdagavond  19 Juni, en de ploeg bestaat uit de 
volgende personen: 
 
1 Naam …………………………..  leeftijd ……… (lid van GM )  
 teamleider    E-mail :……………………………………………. 
 
2 Naam …………………………..  leeftijd ……… relatie tot no. 1
 ………………… 
 
3 Naam …………………………..  leeftijd ……… relatie tot no. 1
 …………………. 
 
4 Naam …………………………..  leeftijd ……… relatie tot no. 1
 ………………… 
 
5   Naam …………………………… leeftijd ………. relatie tot no. 1
 …………………. 
 
6 Naam …………………………… leeftijd ………. relatie tot no. 1
 …………………. 
 
( no. 6 alleen invullen indien er twee ploegleden jonger dan 15 zijn. 1 gastloper is toegestaan) 
 
De familieploegen zorgen zelf voor de herkenbaarheid van het team. 
Ze maken dus zelf hun eigen sjerp, T-shirt, familiekleding of een ander ludiek iets. 
 

 



 
 
Met de pannenkoekenbon over het 
dodemanspad. 

 
 
Zaterdag 8 maart jl is een bescheiden delegatie GM-ers 
naar Zeeland vertrokken om in Haamstede mee te doen 
aan de pannenkoekenloop.  
Voor mij betekende dit een terugkeer naar lang vervlogen 
tijden, waarin ik als pupil en jeugdig atleet menig rondje 
heb gelopen op de Zeeuwse geboortegrond. 
De pannenkoekenloop is een van de klassiekers en 
daardoor alleen al interessant om te lopen. 
Maar er is meer wat tot de verbeelding spreekt, getuige de 
beschrijving van de organisatie: 
 
“Met name het gebied in de duinen wordt als zeer zwaar 
ervaren, al is de afstand maar iets meer als twee kilometer. 
Deze doorgang wordt ook wel het ‘dodemanspad’ 
genoemd. (na het weekend van de Pannenkoekloop gaat 
dit duingebied weer voor 3 maanden dicht i.v.m. 
broedperiode van de meeuwen).” 
 
Daarin vallen twee zaken op: de kans om een prachtig 
duinengebied vlak voor de broedperiode te kunnen 
bewonderen, maar vooral dat je – er vanuit gaand dat je al 
hardlopend rondkijkt - daarbij blijkbaar  (bijna) dood-
ervaringen kunt ondergaan.   
En dat zijn voor een natuurliefhebbende sporter natuurlijk 
ingrediënten die je niet zomaar naast je neerlegt. 
Hoewel het in mijn geval vanwege een gering aantal lange 
afstand- en interval kilometers neigt naar zelfmoord.  
Enfin,  eenmaal in de auto op weg naar het verre westen, 
hadden we er alle drie (Harm en Irene Bakker en 
ondergetekende) toch veel zin in, niet in de laatste plaats 
door de gunstige weersvooruitzichten.  
Na de inschrijving begaven wij ons met een bon voor een 
gratis pannenkoek op zak al inlopend naar de startplaats 
die toch ook alweer een kilometertje verderop in het bos 
verscholen lag.  
De sfeer voelde meteen prima: allemaal vrolijke sporters 
die lachend en gekscherend met allerlei vormen van 
warming-up bezig waren.  
 

 
Ofwel konden we daaruit opmaken dat het allemaal best 
wel mee zou vallen, ofwel waren we terechtgekomen in 
een 36e editie met voornamelijk beginners die de proza van 
de organisatie niet hadden gelezen, ofwel de Zeeuwen zijn 
gewoon stoere mannen en vrouwen die hun hand niet 
omdraaien voor een slordige 15 kilometer mul zand over 
steile en hoge duintoppen, uiterst heuvelachtige bospaden, 
en een flik stuk strand met tegenwind.  
Het zou blijken na de start. De spanning over de uitkomst 
van de mogelijkheden deed mijn hartslag in ieder geval 
reeds oplopen tot 110 slagen per minuut. Help! 
 
Maar wat is het dan een prettig gevoel om na 1:32:33 over 
de finish te komen met 15 fantastische kilometers achter 
de rug! Natuurlijk verstomde het vrolijke gebabbel na de 
eerste 5 km om plaats te maken voor het geluid van longen 
die schreeuwen om zuurstof, onder opperste concentratie 
om de voeten zo economisch mogelijk door het mulle zand 
te sturen.  
En natuurlijk was een ieder onder de indruk van de woeste 
zee die zijn schuimend sop naar onze voeten stuwde, 
terwijl de lopers achter elkaar wegkropen om de beukende 
wind even niet te voelen. Maar het is evengoed fantastisch 
om de strijd met de elementen aan te gaan en te zorgen dat 
je jezelf de baas blijft.  
Na 9 km, boven op de duinenrand kon het eigen tempo 
weer worden opgepakt om nog 6 km te genieten van het 
gevoel dat je het toch gaat halen, rustig de heuveltjes 
pakkend over de mooie fietspaden. Nog even bijten in het 
laatste stuk – je krijgt die pannenkoek niet voor niets – 
wanneer de onverharde kuitenbijtertjes de laatste restjes 
bloed uit je benen persen. En dan is daar toch onverwacht 
de witte tent bij de finish met de welverdiend 
versnapering. Oeps, had ik die bon wel bij me? Ben ik hem 
misschien verloren op het dodemanspad? Maar geen nood, 
het was toch wel duidelijk wie als overwinnaar uit de strijd 
was gekomen. 
 
Marco Oggel     8 maart 2008. 

 
 
Voor de statistieken:  
Harm Bakker (15 km) 1:28:16  Irene Bakker (7,5 km)  46:29   Marco Oggel (15 km) 1:33:27 
Volgend jaar zullen we zeker terugkeren naar dit evenement en hopelijk meerdere GM-ers kunnen enthousiasmeren om de 
uitdaging aan te gaan!  



 
 
 

“Op naar de Heilige Eik” 
 

Zondagmorgen 18 mei 2008  Heilige Eikloop. 
 
Atletiekvereniging Generaal Michaëlis organiseert weer de jaarlijkse gezelligheidsloop naar de Heilige Eik. De deelname staat 
open voor iedereen. Hierdoor krijg je de gelegenheid om familieleden en kennissen als introducé aan deze gezelligheidsloop te 
laten deelnemen. Ook is het mogelijk om fietsend of  (nordic)wandelend naar de Heilige Eik te gaan. Bij de Heilige Eik is er 
gelegenheid tot biechten of een kaarsje op te steken. 
 
De (hard)lopers vertrekken vanaf  9.45 uur. De afstand  d'n Opstap - Heilige Eik bedraagt 9,6 kilometer. Voor degenen die ook 
terug lopen bedraagt de totale afstand 20 kilometer. 
Onderweg zijn er drie verzorgingsposten; Mie Koeksebrug - H. Eik – Paters Monfortanen. 
Er worden groepen gevormd uit de bestaande loopgroepen. De H. Eikloop is een recreatieve loop en geen wedstrijd, de diverse 
groepen zullen ook als groep de tourloop volbrengen. 
 
Voor de fietsgroep wordt in overleg de vertrektijd en de route vastgesteld. De wandelaars, gewoon en nordic, vertrekken om 8 
uur (heen en terug) of om 9.30 uur (alleen heen). 
 
Bij de Heilige Eik staat vervoer gereed om degenen, die zich daarvoor opgegeven hebben, terug te brengen naar D'n Opstap. 
Kosten voor vervoer  € 1,50 per persoon. 
 
Brunch 
Tussen twaalf uur en twee uur verwachten wij iedereen terug en zal er van de brunch genoten kunnen worden. De kosten 
hiervoor bedragen  € 7,50 per persoon, te voldoen via eenmalige machtiging onder aan dit inschrijfformulier. 
 
Onderstaande strook voor 10 mei inleveren in de brievenbus bij de kleedkamers in D’n Opstap, via onze site www.avgm.nl of 
bij Peter Cras. Hoe je je bij hem kunt aanmelden staat onder aan deze pagina. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam :............................................. loopt/wandelt in de groep van:………………………. 
 
neemt deel aan de H. Eikloop op zondag 18 mei 2008. Gaarne uw keuze omcirkelen. 
 
 Alleen heen Heen en Terug Overigen 
Hardlopen ja ja 
Wandelen ja ja 
Nordic wandelen ja ja 
Fietsen n.v.t. ja 
Brunch € 7,50   ja 
Vervoer terug € 1,50   ja 
 
 
Machtigt AVGM eenmalig het bedrag van  €  ................  af te schrijven van rek. nr.…………………………..                                                   
handtekening……………… 
 
Dit jaar proberen we het vervoer van de H. Eik terug naar het clubhuis weer zelf te regelen. 
Wie kan met eigen auto, om 11.30uur, enkele lopers of wandelaars terugbrengen? 
De chauffeur die zich aanbiedt en enkele GMers mee terugbrengt mag als tegenprestatie gratis mee brunchen.  
Graag aanmelden bij Peter Cras (39 29 81) of petercras@bestion.nl  
 



wandelen 
 
TCW 
De ‘wandelafdeling’ heeft intussen een zodanige omvang gekregen, nl. al 75 
leden, dat een eigen commissie bestaansrecht heeft en hierdoor beter de 
belangen van de wandelleden en Nordic-wandelleden behartigd kunnen 
worden. 
Daarom heeft sinds kort de wandelafdeling een eigen commissie binnen onze 
vereniging, de TCW. De rasechte  G.M. ‘ers onder ons weten al wat deze 
afkorting betekent, nl. Technische Commissie Wandelen. Nu valt dat 
technische nogal mee; voor deze commissie is een technische knobbel 
absoluut niet noodzakelijk.  
Deze nieuwe TCW wordt gevormd door onze wandel- en Nordic 
wandeltrainers, te weten Wil v.d. Ven, Pieter v.d. Sande, Kathinka van Dijk, 
Joke Peters, Toos de Groen, Hetty Kuilboer en Hans Schouten, 
bestuursverantwoordelijk hiervoor is ondergetekende, Nel van Oort. 
Een vereiste om door te kunnen groeien en leden iets te kunnen bieden is 
voldoende trainers. Momenteel hebben we al vijf trainingsmomenten per 
week. Regelmatig geven we basiscursussen Nordic Wandelen. We moeten 
ervoor zorgen dat deelnemers hieraan voldoende mogelijkheid hebben om 
door te kunnen stromen in de diverse trainingsgroepen. 
Mocht je interesse hebben in een functie als trainers, neem dan gerust contact 
op met je trainer of Nel van Oort, zodat we met elkaar kunnen bekijken wat 
de mogelijkheden zijn. 
 
Beterschap voor Wil 
Wil v.d. Ven, heeft een pittige operatie achter de rug en is momenteel 
herstellende. Toch is Wil absoluut niet van plan om bij de pakken neer te gaan 
zitten. Hij is druk bezig om heel voorzichtig zijn conditie weer op te bouwen. 
Maar hij heeft niet voor niets de naam Wil gekregen. Wil wil en heeft enorm 
veel Wilskracht. Ik ben ervan overtuigd dat hij nu al uit ziet naar het moment 
dat hij weer training kan geven. 
Wij wensen Wil een voorspoedig herstel toe. 
 
Tijdens de afwezigheid van Wil neemt Pieter de honneurs waar, bijgestaan 
door een aantal personen die bereid zijn voor hem de training op 
zaterdagmorgen of woensdag over te nemen als hij verhinderd is. 
 
Basiscursus Nordic Wandelen 
Kathinka heeft op 1 april weer een aantal mensen het certificaat Nordic 
wandelen kunnen uitreiken. Zij hebben de basiscursus Nordic Wandelen weer 
afgerond. 
Binnenkort start Hans Schouten bij voldoende aanmeldingen ook aan een 
basiscursus Nordic wandelen.  
Heb je interesse of ken je iemand die interessen heeft om deze basiscursus te 
gaan volgen? Houd dan Groeiend Best en onze website in de gaten, want de 
komende maanden zullen regelmatig cursussen worden gegeven. 
Kathinka van Dijk coördineert dit, dus bij haar kun je altijd terecht voor 
vragen hierover. 
 
 
H. Eikloop 18 mei 
De wandelaars en Nordic Wandelaars kunnen ook deelnemen aan de H. 
Eikloop op zondag 18 mei a.s. 
Dit is een ontzettend gezellig gebeuren, een echte traditie, die al jaren op de 
agenda staat. 
Geef je gauw op om mee te doen! Meer informatie hierover vind je elders in 
dit clubblad.  
 
Donderdagavond NW training weer vanaf Joe Mann paviljoen 
De avonden worden weer langer. Voor de Nordic wandelaars betekent dit dat 
de donderdagavondtraining weer vanaf het Joe Mann paviljoen wordt 
gegeven. Aanvang 18.00 uur. 

Wat is Nordic Walking nu eigenlijk? 
 
De naam Nordic Walking komt uit 
Finland . 
Nordic Walking is een vorm van sportief 
wandelen met wandelstokken in beide 
handen. Het is dus meer dan wandelen, 
maar ook weer geen joggen.  
 
Het is een totaal fitness- en 
bewegingsconcept. Het voordeel boven 
fitness in een zaal is dat je het buiten 
doet,  het hele jaar door. Bij voorkeur in 
de natuur. In de cursus leer je de techniek 
zodat je maximaal profijt heb van je 
trainingsinspanning.  
 
Wanneer je nu 2 á 3 maal in de week, een 
uurtje gaat trainen kun je er op rekenen 
dat je conditie binnen een half jaar sterk 
verbetert. De been- en armspieren worden 
intensief getraind omdat je loopt met een 
grotere pas, een bredere uitzwaai van je 
armen naar voor en naar achter en een 
tegengestelde rotatie van de schouders en 
heupen. Bovendien door het meer of 
minder krachtig afzetten met de stokken 
worden armen, borst en rugspieren nog 
eens extra onder handen genomen. Ook 
letten we op een perfecte afwikkeling van 
de voet en worden de handen die de 
stokken vasthouden bij elke stap geopend 
en gesloten. Kortom ongeveer 90% van 
de spiermassa is actief, dus een effectieve 
calorieverbrander. Bij Nordic Walking 
verbrandt uw lichaam al gauw 400 kcal 
per uur, tegen 280 kcal bij sportief 
wandelen. De polsslag is ruim 10% 
sneller, zo hebben wetenschappers al eens 
becijferd. 
 
Nordic Walking wordt geroemd om zijn 
weldadige effect op nek, schouder en 
bovenrug. Dat is niet verwonderlijk: de 
constante beweging van de armen zorgt 
voor betere doorbloeding en sterkere 
spieren. Zo zijn al veel beoefenaren van 
chronische klachten, waaronder RSI, 
afgekomen. Het is natuurlijk wel 
verstandig om eerst met uw huisarts te 
overleggen, voordat u gelijk 
wandelstokken aanschaft.  
 
Andere delen van het lichaam hebben er 
eveneens baat bij: wandelen met stokken 
is ook minder belastend voor de knieën.  
 
Veel Nordic Walkers waren vroeger 
hardlopers, maar zijn daarmee gestopt 
wegens hardnekkige blessures. In 
vergelijking met hardlopen kunt u Nordic 
Walking tot op hogere leeftijd volhouden.  



wandelen 
 
De trainingstijden voor wandelen zijn: 
 
Trainingsdag Tijdstip Vertrekpunt 
Woensdagavond 19.00 uur d’n Opstap - duur 2 uur - tempo 5,5 tot 6 km per uur 
Zaterdagmorgen 09.30 uur d’n Opstap - duur 13/4 uur  - tempo 5 – 5,5 km per uur 
 
Ben je Nordic Walken – lid? Dan kun je drie keer per week trainen. Bovendien ben je ook welkom op de wandeltraining. 
 
De trainingstijden voor Nordic walking zijn: 
 
Trainingsdag Tijdstip Vertrekpunt 
Woensdagmorgen 09.30 uur Joe Mann Paviljoen m.u.v. eerste woensdag van de maand 
 09.15 uur eerste woensdag van de maand, verrassingstocht, vertrek  

vanaf d’n Opstap 
Donderdagavond 19.00 uur Joe Mann Paviljoen van april tot half september 
 19.00 uur d’n Opstap vanaf half september 

vertrekt alleen bij voldoende deelnemers. Bericht hierover vóór de 
training 

Zaterdagmorgen 09.00 uur Joe Mann Paviljoen  
 
De trainingen Nordic walking duren ongeveer 1 ½ uur (op donderdagavond iets korter). Om deel te kunnen nemen moet men 
minimaal 5 kilometer per uur kunnen wandelen. 
 
Activiteiten wandelafdeling 
20 september  Wandel- en Nordic wandeltocht in Best voor het goede doel 
04 oktober Najaarswandeling – locatie buiten Best 
 
Samenloop voor hoop 
Elders in dit clubblad een artikel over een 24 uurs wandelestafette:  Samenloop voor hoop op 27 en 28 september a.s.  
Graag wil ik de aandacht hier op vestigen. Het zou leuk zijn als we met G.M. een grote ploeg bij elkaar konden krijgen die 
hieraan meedoet. 
Nel van Oort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
24 uurs samenloop - estafette 
 
Atletiekvereniging Generaal Michaëlis heeft een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan de Samenloop voor Hoop. Als 
vereniging willen wij graag onze bijdrage leveren aan dit evenement. We zijn op zoek naar een aantal mensen die mee willen 
doen aan deze estafette. Dit unieke evenement, de SamenLoop voor Hoop, vindt plaats op zaterdag 27 en zondag 28 september 
op de atletiekbaan. 
 
Wat is de SamenLoop voor Hoop?       
Onder auspiciën van KWF Kankerbestrijding gaan deelnemers de strijd aan tegen kanker. Met de SamenLoop wordt geld 
ingezameld en (ex)kankerpatiënten een hart onder de riem gestoken. Er is aandacht voor en informatie over uiteenlopende 
aspecten van kanker.  
Het feestelijke, braderie-achtige evenement duurt 24 uur en wordt door vrijwilligers georganiseerd. Jong en oud, vrienden, 
familie, collega's, (sport)verenigingen, iedereen uit de omgeving kan meedoen. De deelnemers zijn teams van 10 tot 15 mensen 
die ieder vooraf geld hebben ingezameld. G.M. zal de deelnemers van de vereniging die meedoen mede sponsoren. De 
teamleden wandelen afwisselend rondjes over de atletiekbaan. De totale opbrengst van de SamenLoop voor Hoop komt ten 
goede aan het wetenschappelijke kankeronderzoek dat KWF financiert. 
 
Missie  
Tijdens de SamenLoop voor Hoop wordt het feit gevierd dat steeds meer mensen kanker overleven en dat er iets tegen de 
ziekte gedaan kan worden. Door wetenschappelijk onderzoek te financieren zorgen we samen voor een toekomst met minder 
risico op kanker, meer kans op genezing en een betere kwaliteit van leven voor (ex)kankerpatiënten. Elke succesvolle 
SamenLoop draagt hier aan bij. Daarom is ons motto: Leef Mee, Loop Mee!  
 
Wie wandelt er mee? 
Hardlopers, wandelaars, binnensporters: Heb je interesse geef je dan op!!! 
Dit kan via email bij Nel van Oort (nzielschot@hotmail.com), maar je kunt je ook opgeven op de intekenlijst in d’n Opstap. 
Voor de teams die zich hebben aangemeld, zal op een locatie in Best een aantal inschrijvingsavonden worden georganiseerd. 
Tijdens deze avonden worden informatiepakketten uitgedeeld, vragen beantwoord en leveren de teams hun (voorlopige) 
deelnemerslijst in. Deze inschrijfavonden zijn gepland op 28 april, 26 mei, 23 juni, 21 juli en 18 augustus. 
 
Meer informatie zie: http://www.samenloopvoorhoop.nl/best/ 
 
Nel van Oort 
 
 
 
 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wandelroutenetwerk 
 
Eerder meldde ik al dat G.M. mee gaat helpen met de aanleg voor het wandelroutenetwerk in Best. Dit zal aangesloten worden 
op het netwerk van de omliggende gemeentes. Tot nu toe hebben zich al zo´n 19 vrijwilligers gemeld. 
 
De werkzaamheden bestaan uit het plaatsen van palen op de knooppunten. Hier moeten de knooppuntennummers opgelijmd 
worden.  
Verder zorgen we voor de volledige bewegwijzering van de route met pijlen. Dit kan ook gebeuren op bestaande lantaarnpalen 
en bewegwijzering. Waar nodig zullen ook hiervoor op diverse plaatsen paaltjes gezet moeten worden. 
 
De voorbereidingen voor de aanleg van dit wandelroutenetwerk zijn in volle gang. 
De gemeente Best is nu doende met onderzoek naar kabels en leidingen op die plaatsen waar de paaltjes gezet moeten worden 
en het SRE is bezig met de laatste loodjes van alles in kaart brengen en het maken van tekeningen, zodat wij begin mei aan de 
slag kunnen. 
 
Graag wil ik alle vrijwilligers die hieraan mee willen helpen uitnodigen voor een overleg op maandag 28 april a..s. in d´n 
Opstap aanvang 20.00 uur. 
 
Deze avond zal nadere uitleg gegeven worden en kunnen we jullie inzetbaarheid bespreken. 
 
Heb je je nog niet opgegeven maar wil je toch meehelpen?  
Geef je dan op bij Jan Meesters (secretaris@avgm.nl) of Nel van Oort (nzielschot@hotmail.com) 
Nel van Oort 
 
 

de pen 
 
Kim, Ellen en Iris, bedankt voor  de Pen. 
Heel mooi bedoeld, maar wij hebben weinig geheimen 
voor onze hardlopers van GM. Er is al zoveel bekend van 
ons bij de club… maar ja, laten we toch maar eens iets van 
onze geheimen schrijven. 
Wij zijn begonnen met lopen bij Gerard ( de Beul van 
Best). Nou, dat was echt afzien. Als je tenminste echt wou 
presteren en dat waren we echt van plan. Dinsdags, 
donderdags en zaterdags was het echt trainen geblazen; in 
het bos of op de weg, we waren altijd paraat, want we 
wilden zo graag hard lopen. De tijden die we toen hebben 
gelopen op de halve marathon waren hele mooie tijden. 
Henk zijn beste tijd op de halve marathon was 1.30.11 en 
Frans zijn tijd was 1.34.34. Ja, en toen waren we de 50 al 
lang gepasseerd! Daar moet je nou eens mee aankomen bij 
de hardlopers, we hadden er alles voor over. 
Naast onze arbeid (Henk als chauffeur bij Van Gend en 
Loos en Frans in 3-ploegen dienst bij Philips) waren we 
altijd paraat op de training van Gerard. 
Toen gingen we ook met z’n allen naar diverse wedstrijden 
in het land. Dat missen we nu wel (Frans Louwers en Peter 
Cras zien we af en toe maar verder niks). 
Zo is ook in 1994, 1995 en 1996 de marathon van 
Rotterdam door een aantal leden gelopen. Ik dacht ± 20 
lopers, waar onder ook Henk. Frans heeft hem 2x gelopen, 
in 1995 en 2000. Toen werden er hele mooie tijden 
gelopen, ook door de twee dames die meeliepen. Bets haar 
beste tijd was 3.28.16 (4.56.1 gemiddeld per km). Mary 
had er wat meer voor nodig, maar nog hartstikke goed. 
Haar tijd was 3.45.15 (5.20.2) ook heel mooi. 
Henk zijn tijden waren in 1994 3.33.30, in 1995 3.29.31 en 
in 1996 3.29.54. 
 
 
 

De dames (Bets en Mary) werden met de duurlopen goed 
verzorgd door Harry, maar die dames hadden er ook veel 
voor over om goed te presteren. Echt waar, dat vonden wij 
geweldig, klasse. Ook dat missen we tegenwoordig wel bij 
de club. Ze hebben geen tijd meer of hebben het te druk 
met werken, maar dat werken deden Bets en Mary ook 
toen ze liepen. Of is het gemakzucht?... wij weten het niet. 
Zo, dat moest er even uit, dat zat ons al langer dwars. 
Tegenwoordig gaan we overal lopen. We vinden dat fijn. 
En voor een snelle tijd hoeven we het niet meer te doen. 
En ook niet voor de prijzen. Alhoewel, we hebben af en 
toe ook wel eens prijs als er een 65+ categorie is, zoals 
vorig jaar in de Haagse Beemden in Breda. Een mooie 
beker, een bos bloemen (voor de vrouw) en een mooi 
 t-shirt. Allebei hadden we prijs en met Nadja Weijenberg 
op de foto. Zij is de Nederlandse kampioen van de hele en 
halve marathon. Zo zie je maar weer, een vliegende kraai 
vangt altijd wat. 
Naast ons lopen hebben we ook nog een baantje bij GM. 
Wij zijn de poetsers van de kleedkamers, kantine en 
toiletten. Dat doen we samen met Bram en soms met Joke. 
Zijn er nog leden die ook een beetje mee willen poetsen? 
Dan kunnen ze zich melden bij Bram of  Sjaak want wij 
zijn ook de jongste niet meer 78-70-68. Je moet maar zo 
denken, samen zijn we sterk.  
Zo, dat was ons verhaaltje dat we aan jullie kwijt wilden. 
We hoeven ook niet alles aan de grote klok te hangen. 
 
Groetjes Het Duo (Henk en Frans). 
 
De volgende Pen is voor Yvonne Ooms. 
Yvonne bij de les blijven! 



vrijwilligerswerk 
 
De inbindploeg van het clubblad heeft het er bijna opzitten. Nog een, hooguit twee GM ers ontvangt u en dan 
gaan ze met "pensioen". Op bijgaande foto een kijkje hoe het er op zo’n middag inbinden aan toe gaat. 
 

 
 
Wellicht vragen ze ze zich af wat ze met hun vrije tijd moeten gaan doen. Maar zoals je weet, bij GM is altijd 
wel iets te doen en zullen er geen gedwongen ontslagen vallen. Een andere mogelijkheid is natuurlijk om die 
vrijgekomen tijd in een ontspannen sfeer  op te vullen. Er is al eens eerder gesproken over een kaartmiddag voor 
onze supermasters. Een mooi moment om het eens uit te proberen. Maar indien je weer iets anders voor GM wilt 
doen meldt je dan bij een van de bestuursleden. Er is altijd wel iets waarmee je een ander weer ontlast. 
 

Supervrijwilliger 
En zo komen we automatisch bij het volgende:: 
Het laatste jaar, vooruitlopend op het moment dat we een definitieve vrijwilligerscoördinator in het bestuur gaan opnemen, 
benader ik de mensen die aangeven dat ze iets voor onze club willen doen. Dat zijn er gelukkig regelmatig een aantal. De 
meeste komen binnen via de ledenadministratie. Als men zichzelf, of een kind aanmeldt wordt het achterkantje  ingevuld en 
vervolgens inventariseer ik dan wat de mogelijkheden zijn en sluit ik deze potentiële helpers kort met de commissie die nog 
wat handjes kan gebruiken.. 
Veelal is men in voor en paar uurtjes per week of in de maand en dan kom je of achter de bar, in de schoonmaakploeg, achter 
een inschrijftafel bij wedstrijden, als jurylid  als,organisator van wedstrijden, als  clubbladbezorger, assistent trainer of, een 
enkeling , die het alles doen die in al de commissies terecht komt. Zo een trof ik onlangs aan op mijn computer. Een potentieel 
vrijwilliger die overal voor in  was. En 36 uur per week beschikbaar had voor GM. Dit moest wel iemand zijn die zich of heel 
erg verveelde, heel slecht sliep of GM wel zo'n warm hart toedroeg dat alles aan de kant gezet zou gaan worden voor onze 
club. Alle commissievoorzitters werden gebeld of ze nog een volledige dagtaak ingevuld konden krijgen. Anderen vreesden 
voor hun eigen job. Maar wat als zo iemand eens op vakantie gaat? Ligt dan alles stil? En heeft de invuller van het formulier 
wel in de gaten dat vrijwilligerswerk NIET betaald wordt? Kortom vele vragen en met enige angst pakte ik de telefoon om het 
eerste contact te leggen. De man des huizes kreeg ik aan de lijn. “Bent u degene die .... Nee?  Uw vrouw? Nee, die werkt ook 
hele dagen. Maar u bent wel lid van GM ? Uw vrouw ook? maar u weet van niets?...vreemd..” zo ongeveer ging dat gesprek. 
Enkel vragen. 
Iemand anders in huis die iets voor ons wil betekenen? Schoonmoeder? Opeens begon er ergens een licht te branden... 
“Dochterlief van 6, 7 of 8 (dat weet ik niet meer precies,)  heeft de computer ontdekt en wellicht heeft zij...... Je moet dat maar 
even niet te serieus nemen..”.. 
“Maar ja, ik heb er wel op gerekend.”…. Een hele discussie, wat uiteindelijk resulteerde in de toezegging dat Pa en Ma ieder 
18 uur voor hun rekening nemen. 
Ze hoeven dan weliswaar geen contributie te betalen, dus dat heeft die kleine meid toch maar mooi voor elkaar. 
Bijna allemaal echt gebeurd, behalve dan dat Pa en Ma voor 36 uur op de vrijwilligerslijst zijn gekomen. Is ook niet nodig… 
Maar hou ze in de gaten die rakkers achter de computer. 
 
Wat we wel nodig hebben is een coördinator van de Grote Club Actie. 
Elk jaar in september gaat onze jeugd op pad om loten te verkopen voor de grote clubactie. Dat moet natuurlijk wel 
gecoördineerd worden. Loten bestellen, verkooplijsten verspreiden. Verkooplijsten verzamelen en inbrengen voor de 
automatische incasso en loten verspreiden. 
Geen centen meer verzamelen want ook de grote club actie gaat over tot automatische incasso. Onze jeugd hoeft niet meer met 
geld over straat en ook niet meer vier keer naar hetzelfde adres terug als de mensen niet thuis zijn. 
Dus een mooie taak die in de maand september/oktober  speelt en van de coördinator ca. 25 uren, verspreid over ca. 6 weken 
vergt. Dan ben je er weer een jaar vanaf. 
Tijd en interesse ?  Neem even contact met me op   Ben Saris 329911 of bensaris@home.nl 



GM’ers gesignaleerd in Marokko 
Helaas ben ik niet gezegend met een schrijverstalent, dus mijn woorden zullen nooit de geweldige sfeer weergeven die er 
heerste tijdens deze reis en kunnen beschrijven hoe er voor ons de sterren van de hemel gekookt werd en hoe gezellig de 
avonden waren, soms met muziek, soms met dans, soms met gezellig gekeuvel, met z'n allen zittend onder dekens.  

Op allerlei gebied was deze 
vakantie voor sommigen 
grensverleggend, voor de één betrof 
dat het vliegen, voor de ander de 
dromedaris, voor een volgende 
de hoogte en voor een ander het 
klauteren. Maar iedereen deed 
het toch maar!!Dus volgt hier 
gewoon een reisbeschrijving van 
dag tot dag die we maakten met 
een groep van in totaal zestien 
mensen. Het enige wat niet 
helemaal goed geregeld was, dat 
was het weer. Maar aan de 
andere kant om te lopen was het 
weer wel goed.  
Onze groep bestond uit elf 
G.M.’ers (hardlopers, Nordic 
wandelaars, trainers),  twee ‘ex’-
G.M.’ers en drie vrienden. Qua 
conditie waren we dus behoorlijk 
aan elkaar gewaagd, en dat zou 
tijdens onze tochten ook blijken. 
We gingen uiteraard voor een 
sportieve vakantie. 
 
Donderdag de 14de vertrokken we 
precies op tijd vanaf het Vliegveld 
Weeze naar Marrakech, waar we 
ook weer perfect op tijd landden. 
Meteen in de hal kreeg ik al een 
berichtje dat de chauffeur van de 
bus in de grote hal klaar stond om 
ons via Beni Mellal naar Midelt te 
rijden, waar we zouden over-
nachten. Alleen de douane zat weer 
eens tegen, het duurde anderhalf 
uur voor we allemaal de douane 
gepasseerd waren! Maar goed, met 
een stop in Beni Mellal om te eten ( 
's avonds om half 11 op een terras!) 
heeft de chauffeur ons bij de 

overnachtingsplek in Midelt 
afgeleverd. Het was inmiddels al 
een uur of twee dus iedereen dook 
eigenlijk meteen onder de douche 
en in bed. De eigenaar bood nog 
een wijntje aan dus het werd nog 
iets later, maar dat mocht de pret 
niet drukken.  
 
Na een heerlijk ontbijt de volgende 
morgen gingen we met het locale 
vervoer (de grand-taxi's) naar Rich, 
alwaar we in het minibusje over-
stapten dat ons naar Amellago 
bracht. Onze komst was onderweg 
al aangekondigd, zodat de thee en 
de amandeltjes klaarstonden. Snel 
de kamers verdeeld om daarna te 
genieten van de heerlijke Tajine. 
Daarna meteen maar een korte 
kennismakingswandeling gemaakt 

door de Igran ( vruchtbaar stuk land 
waar iedereen zijn eigen terrein 
heeft om gewassen te 
verbouwen)de rivier overgestoken ( 
wat de eerste hilarische momenten 
en natten voeten opleverde) en 
vervolgens om hoog naar de Arbre 
Sacré, waar iedereen kon genieten 
van het geweldige uitzicht over de 
amandelvallei en het uitzicht naar 
het dorpje. Het geheim van deze 
heilige boom wordt alleen maar 
prijs gegeven aan hen die daar 
aanwezig zijn. De avond hebben we 
genoten van de muziek die er 
gemaakt werd en er was een 
heerlijke Sksou (=couscous) bereid. 
De sfeer was in één woord 
geweldig te noemen.  
 
De derde dag stond er, om nog aan 
de hoogte te wennen, een niet al te 
moeilijke wandeling op het 
programma. Door de Igran, over de 

rivier zijn we naar de source van ait 
Lhou gelopen, wat afwisselende 
uitzichten gaf op Amellago Center. 
Aldaar aangekomen had de kok (die 
er met de ezel aangekomen was) 
een uitgerold tapijt voor ons klaar 
liggen. De thee was klaar en hij had 
ons een heerlijke salade bereid. 
Lekker met z'n allen in de zon 
gezeten en gelegen en daarna weer 
terug langs de andere kant van de 
rivier en door de Igran. 's Avonds 
heerlijk uit ons dak gegaan met 
muziek en dans en verkleedpartijen, 
die enorme lachbuien opriepen.  
 
Op zondag was het 13 graden, 
bewolkt en er stond een koude 
wind.  Via Imiter en Oudede, door 
de dorpjes, soms door het water dat 
over de weg liep, naar de source 

van Poisson Sacré gelopen. 
Tussendoor werd deze bij gebrek 
aan brood gevoerd met chocola. 
De kok had zijn matje uitgespreid 
boven op een rots, en weer moest 
de rivier overgestoken worden. 
Sommigen werden hier al aardig 
vaardig in, anderen bleven natte 
voeten scoren. 
Deze plek was met opzet gekozen 
zodat, mocht de behoefte 
aanwezig zijn, mensen evt. met 
taxi's of ander vervoer 
( vrachtwagens, minibus) 
terugkonden. Een aantal koos 

voor deze optie en de rest ging door 
de bergen terug. In het totaal was 
dit een tocht van 28 km.  
Terug in het dorp werd ik gauw 
gespot en kwam er niet onderuit op  
verscheidene adressen de 



onvermijdelijke thee te drinken, 
maar eigenlijk was het ook wel 
weer leuk om iedereen terug te 
zien.  
 
En dan is het alweer maandag. Een 
aantal had ontdekt dat ik jarig was, 
hadden de boel versierd, een taart 
geregeld en ik werd toegezongen. 
Die dag zijn we in twee groepen 
gaan lopen. Één groep voor een 
vlakke tocht en de andere groep 
voor een zware tocht met 
klauterwerk. Dit was de tocht over 
de berg met de mooie naam 
Tizarouine. Het was zwaar en soms 
moeilijk, maar dank zij de 
bekwame begeleiding van onze 
gids is alles goed verlopen. Er was 
afgesproken de lunch gezamenlijk 
te gebruiken, maar de vlakke tocht 
wandelaars moesten helaas lang op 
ons wachten. Achteraf had ook hun 
wandeling wat langer gekund. Met 
z'n allen zijn we weer teruggelopen.  
 
Op dinsdag zijn we met het busje 
naar Rich gegaan en vandaar via 
Errachidia met taxi's naar Erfoud, 
alwaar we overstapten in land-
rovers richting Merzouga. In een 
herberg snel geluncht (we waren 
een beetje laat) en toen op de 
dromedaris de woestijn in. 
Geweldig gezicht, zo'n slinger van 
18 dromedarissen. Na een tocht van 
bijna twee uur kwamen we bij de 
overnachtingtent aan, waar snel 
voor ons thee en koffie gezet werd 
en waarna we de avondmaaltijd 
gebruikten. Het antwoord op de 
vraag of we zin hadden in een 
feestje laat zich raden. In het licht 
van de volle maan en bij het vuurtje 
was het nog heeeeel lang heeeeeel 
gezellig in de woestijn.  
 
En 's nachts gezellig allemaal bij 
elkaar in de tent. Helaas slapen  
sommigen met geluid, wat voor de 
lichte slapers minder leuk is en lag 
het voor sommigen iets te hard op 

de grond, maar ach, dat was 
eigenlijk ingecalculeerd, dus een 
kniesoor die daar op let.  
Op woensdag vroeg op om de 
zonsopgang te zien, daarna ontbijt 
en in omgekeerde volgorde weer 
terug naar Erfoud.  
Vervolgens met taxi's via El Jafr-
Tilouine-Goulmima (met stop voor 
lunch)-Tadighouste, door de gorges 
du Boulmarin terug naar Amellago. 
Door het zitten verstijfd gingen 
sommigen daarna nog wat 
wandelen of hardlopen. 
 
Donderdag, onze laatste wandeldag 
alweer. Wegens familieomstan-
digheden konden we niet 
beschikken over onze kok en zijn 
ezeltje, maar dat was met het 
verstrekken van lunchpakketjes 
opgelost. Door de Igran naar 
Amellago Center en vervolgens 
richting Tamaloute. Bij een berber 
familie thee gedronken, waarbij de 
buren natuurlijk ook eens kwamen 
kijken wat er toch allemaal aan de 
hand was. Natuurlijk deed de 
familie hevige pogingen ons over te 
halen ook te blijven eten, maar 
zoveel mensen ineens op de klep 
ging ons toch te ver. Wij 
vervolgden onze route in de 
richting van Hroun. Sommigen van 
ons hebben daar een schooltje 
bezocht. Het is een klein dorpje 
echt in het niets en daar was nog 
nooit een "vreemdeling" 
verschenen, reden waarom 
sommigen kleintjes moesten huilen 
en wij besloten om maar snel weer 
weg te gaan. Op een mooie bergtop 
onze lunch genuttigd en vervolgens 
door de bergen richting weg 
gelopen. De laatste 6 tot 10 km 
werden toch voor sommigen een 
beetje te zwaar, zodat, toen we 
eenmaal op een plek waren waar er 
weer bereik was met de 
telefoontjes, het busje gebeld werd. 
Zwarte donkere regenwolken 
hingen toen in de verte boven  
Amellago, zodat we uiteindelijk 
allemaal ingestapt zijn en we ons 
hebben laten rijden. Thuis was de 
hammam heerlijk opgestookt en 
goed warm, waar we natuurlijk 
dankbaar gebruik van maakten. Als 
feestmaal was er Mechoui, wat ons 
( evenals alle andere maaltijden) 
heerlijk smaakte. 
 
 

 
 
Op vrijdag zijn we via Imiter -

Assoul- Ait hani en Tamtatouchte 
naar Tinghir gereden, waar we bij 
een vriend overnacht hebben.  
's middags door de palmerie naar 
Tinghir gelopen en in de regen 
weer terug. 's Avonds de laatste 
wijn opgemaakt, lekker gegeten en 
ons voorbereid op de terugreis. Die 
nacht heeft het erg geregend en ook 
de volgende dag was het erg slecht. 
Rivieren die normaal leeg of bijna 
leeg staan waren nu vol woest 
stromend water. In de aanloop naar 
de Tiki 'n Tichka kwamen we dan 
op een gegeven moment ook vast te 
zitten omdat een vrachtwagen was 
gaan schuiven door de modder-
stromen over de weg. Gelukkig 
heeft dit niet tot het missen van het 
vliegtuig geleid en tja..........dan ben 
je ineens weer thuis, tenminste 
fysiek.  
Achteraf hoorde ik dat we als we 
één dag later vertrokken zouden 
zijn we waarschijnlijk niet weg 
hadden gekund. Tinghir en 
Ouarzazate waren een puinhoop 
vanwege het ontstane noodweer. 
Veel modder en rotsen op de weg. 
Maar al met al was dit zeer voor 
herhaling vatbaar. De volgende reis 
staat gepland voor april en dan met 
bivak, dus slapen in de bergen. 
Daar was het nu nog te koud voor. 
Wie mee wil, mag zich melden! 
Vind je april te vlug? In oktober 
gaan we weer. Daar kun je je ook 
voor aanmelden. 
 
Kathinka van Dijk 



 

Nepal 2006 – Jugal Himal Trekking  
 
 
Verslag Nepal april 2006 
 
Naar aanleiding van een verslag van de Everest Marathon in het clubblad van A.V.R.69 uit Reusel willen wij ook onze in 
2006 opgedane belevenissen in Nepal in de GM-er aan allen vertellen. Om de dag hebben wij, Bert van den Broek en ik onze 
ervaringen, belevenissen en zeker ook onze persoonlijke gevoelens in een dagboek op papier gezet. Het is voor ons een 
geweldige en onvergetelijke reis en trekking geweest, iets wat ieder van ons eens zou moeten kunnen beleven. De reis van 
ons leven mogen we wel zeggen Wij wensen iedereen veel leesgenot bij het lezen van DEEL 2 
 
                                                                                                            Bert v dn Broek    
                                                                                                            Leo Spanjers 
 

 
 

9-4-06 dag 8 
 

Lekker geslapen na de zware dag van gisteren. Op zondagmorgen is het om 6.00uur reveille. 
Vlug naar het toilet, resultaat: bruine broek. Bert helpt mee poetsen, bedankt. Het is heerlijk 
weer en we zien verschillende besneeuwde toppen, schitteren in de vroege ochtendzon. De 
allerhoogste toppen markeren de grens met Tibet/China. Gezien de zwaarte van de tocht wordt 
hij ingekort. Dat was maar goed ook, het is ontzettend vermoeiend. De rugzakken worden voor 
ons (Bert&Leo) gedragen, waar we blij mee zijn. De zon is ons gunstig gestemd. Vele 
sneeuwvelden passeren we. De jeugd is een eind vooruit gelopen zoals altijd, laten (moeten) 
we gaan Bert, er zit niks anders op. Op een van de velden staat 3750m. Later ook nog  Badji, 
dat is wat van de jeugd. We kwamen om 11.45uur aan op de kampplaats hoogte 3800m. De 
tenten staan er al. In de sneeuw/ijs gaan we vannacht slapen, dat heb ik in 1963 ook al een paar 
nachten gedaan. Vandaag rusten we verder uit, het was weer héél zwaar vandaag. Soms maar 
30 pasjes, voetje voor voetje, en dan even rusten. Als je hier je broek of schoenen aan of uit 
moet doen begin je al te blazen. Als 
de zon schijnt is het heerlijk weer, 
anders is het koud, en daalt de 
temperatuur kort bij of misschien wel 

onder het vriespunt. Morgen gaan we op de terugweg. Bouke & 
Jarno gaan misschien nog hogerop en komen ons dan later achterna, 
dat zal echter aan het weer liggen. Bert en ik gaan alvast naar 
beneden, het is héél mooi hier maar ook héél vermoeiend. Morgen 
zal het helder weer zijn verwacht de sirdar, dus dan zien we de mooie 
Himalaya weer en daar ben ik voor gekomen. Het is o zo mooi hier. 
Daar heb ik geen spijt van, nee ik geniet ieder moment van de dag, 
als ik niet te vermoeid ben tenminste. Straks lekker eten en dan zijn 
we weer opgeknapt. Daarna lekker slapen, ik ben benieuwd hoe dat 
zal zijn. 
                                                                                                                                                                      



Leo 



P.S. Nog wat nieuwtjes:Mieke ik schaam me, onze Jarno met zijn winden, bah bah. 
                                      Trouwens, we kunnen er allemaal wat van op deze hoogte.  
                                      Luchtdruk is hier nu 634mb. 
Zo ga ik vannacht slapen:Thermische slaapzak 
                                         Binnenslaapzak 
                                         Kruik (is drinkkruik met heet water) 
                                         Thermos kousen 
                                         Thermisch lang ondergoed 
                                         Pyjama 
                                         Wollen ijsmuts 
                                         Thermos handschoenen 
 
Zo moet dat lukken vannacht. 
 
10-4-06 dag 9        
 
Verjaardag van Amber kleindochter van Bert, hiep hiep hoera. 
 
Na een zeer koude en winderige nacht, was het om 5.45 uur weer thee in de tent en daarna waswater. Eten deden we in een 
oude vervallen schuur, (schaapskooi of iets dergelijks). Dikke muren van steen met daarin gaten die voor ramen dienden. 
Golfplaten dak, die een hels kabaal maakten. Je kunt je niet voorstellen dat hier ons eten bereid 
werd. De dragers leefden ook in deze ruimte. Om 7.15 uur vertrekken we voor onze tocht. Het 
sneeuwde en we hadden daarom onze winddichte jack en over broek aan. Ook muts en 
handschoenen waren geen overbodige luxe. Vanuit onze hoogte 3880m. naar beneden. 
In eerste instantie zouden Jarno & Bouke naar het meer gaan en dan ook gaan afdalen naar ons 
nieuwe kamp. Het was echter zo mistig dat dat geen goede optie was en daarom vertrokken we 
allemaal tegelijk naar ons nieuwe kamp. Vertrek Chormu Pati 3880m. naar Gompa (klooster) 
Kyansing 2700m. In het begin was het zeer pittig, vooral in de sneeuw. Ook was het erg koud. 
Jarno en Bouke gingen als een speer, Leo en ik volgden de sirdar. Vooral de hoge rotsblokken 
waren een ware kwelling, hetgeen inhield dat we steeds verder achterop raakten. Onze 
lunchpauze bereikten we pas om 13.00uur, we vertrokken daar weer om 14.00uur. Bouke ging 
er alleen vandoor en bereikte het kamp in een half uur. Wij (Jarno-Leo en ik) om 15.00uur. Ik 
was zeer vermoeid. Maar al met al was het een zeer mooie tocht vandaag, vooral het wandelen 
in de sneeuw was een aparte belevenis. ’s avonds in het kamp begon het te onweren. Heel 
apart. Deze dag was het dat de keukenhulp tijdens de trekking terugkwam met limonade voor 
Leo,Bert,sirdar en de sherpa. Dit was een lange dag (±8.00uur) onderweg. De hele avond heeft 
het verder geregend, het was echter niet koud. Dus op tijd naar bed na deze vermoeiende dag. 
                                                                                                                                                     Bert  
11-4-06 dag 10 

 
Na het verjaardagsfeest van Bert zijn kleindochter Amber en een goede nachtrust (de eerste) 
staan we om 5.45 uur alweer buiten de tent te genieten. Lekker weer, met een schitterend 
uitzicht op de hoge bergen bedekt met sneeuw. Vertrek 7.15 uur naar het eerste dorpje, alwaar 
een mooie Gompa (tempel) opengemaakt wordt, deze was ook gesloten, heel mooi daar binnen. 
De monniken waren gevlucht naar Kathmandu, het resultaat van de maoïsten. We hebben een 
steile afdaling achter de rug, dat is niet zo prettig voor Bert zijn knie, dus bastari himne (rustig 
lopen). Het gaat verder naar beneden, regelmatig rust en genieten van de bergen en het 
natuurschoon. Mooi te zien hoe de terrasvelden en dorpjes als het ware tegen de berghellingen 
zijn geplakt. Zo komen we aan bij de lunchplaats bij een ijskoude rivier. Hier heb ik evenals 
Bouke en Jarno eens lekker mijn blootje gewassen, héél erg koud maar wel verfrissend. Dat 
was trouwens nodig ook. Met een klein bakje water is het toch maar behelpen iedere morgen. 
Na de lunch is het meteen weer klimmen. Regelmatig genieten van alles en op tijd even een 
rustpauze inlassen. Om 2.00 uur hebben we in een dorpje, nou dorpje, de plaatselijke 
supermarkt bezichtigd. Hier koop je de sigaretten nog per stuk ,was vroeger bij ons thuis ook. 
Bert gaat op de foto met aan beide zijde een van onze giebelende draagsters. Zichzelf in beeld, 

hebben ze misschien nog nooit gezien, prachtig  Bert. Zo gaat de tocht verder en passeren we een in aanbouw zijnde school. 
Je snapt het niet, zo sluiten de maoïsten een school en dan vinden ze het goed dat men er weer een bouwt. Om 3.00 uur 
bereiken we een dorp waar onze kampplaats is. Ook hier de school met een groot hangslot erop, gesloten op last van de 
maoïsten. Veel bekijks van de bevolking, jong en oud, verlegen maar wel aardig. Deze mensen lijken althans te leven zonder 
zorgen. Als men maar gezond blijft. 
Na de thee even opfrissen en een wandeling door het dorpje, men kijkt ons vriendelijk aan, zeker Bouke met zijn 2.06m. is 
voor deze mensen een reus. Alles in het dorp is heel oud maar wel erg mooi. Na het avondeten gaan we op tijd naar bed, een 
kroeg is er niet en het is alweer vroeg donker en dan is het ook pikdonker. De sirdar had nog wel een borreltje voor ons, maar 
eentje is genoeg anders weet ik het morgen wel. We zitten nu op 1765m. en vandaag was het ongeveer 30 graden heet. Een 
heel verschil met gisterenmorgen, toen hadden we nog regen en sneeuw. Morgen wacht ons een dag met nieuwe verrassingen. 
De allerhoogste bergen hebben we achter ons gelaten denk ik, ze waren erg mooi, dan vergeet je ook vlug de vermoeienissen.  



 
Het is de moeite waard om zoiets moois te mogen en kunnen zien. De reis van mijn leven. De sirdar en zijn mensen zijn 
geweldig voor ons allen. Ze lachen de hele dag met ons mee. Sherpa Tesma heeft de hele dag een lach op zijn gezicht. Ook de 
kok en hulpkok zijn geweldig voor ons. De drager en draagsters hebben plezier met ons en wij met hen. Bij het uitdelen van 
koek of snoep klinkt het steevast lekker lekker. Zo hoort het ook, wij kunnen hen niet missen en zij hebben ons nodig.  
Vandaag was het een heel fijne trekking dag, nog een paar dagen dan zijn we weer in Kathmandu. Welterusten tot morgen. 
                                                                                                                                          
P.S. Salaris staf en dragers in € : Sirdar       € 2,00 p/d.     Sherpa        € 2,00 p/d. 
                                                     Kok          € 2,00 p/d.      Hulpkok     € 1,50 p/d 
                                                     Dragers/Draagsters 40 kg. op de rug € 1,00 p/d 
                                                                                                                                   Leo 
 
12-4-06 dag 11 
 
’S morgens werden we weer gewekt om 5.45 uur. Elke dag hetzelfde ritueel. Thee, waswater, spullen opruimen, eten, tenten 
worden afgebroken en om 8.00 uur vertrekken we voor een volgens Jeet (sirdar) mooie tocht. Vanuit Panggarpu (1900m.) 

ging het pad vrij steil in een lange afdaling naar een riviertje. 
Onderweg hebben we zeer mooie dorpjes gezien en aardige mensen 
ontmoet. Dorpjes zoals Tumangs en Chletriś met zijn 
terrassen,velden en roepende kinderen hebben indruk op ons 
gemaakt. We waren om 7.00 uur vertrokken en arriveerden na 3 uur 
wandelen op onze lunchplaats bij een rivier. Lekker in de schaduw 
gezeten en om 11.00 uur werd de lunch geserveerd. 0m 12.00 uur 
weer vertrokken voor het tweede gedeelte van onze tocht. Het zou 
een hele zware trip omhoog  worden, omdat de temperatuur ook een 
grote rol ging spelen in de namiddag (± 32°C). Ondanks de zware 
trip hebben we ontzettend genoten van de vele mooie vergezichten. 
Ons eindpunt Golche (1665 m.) is een Tamang dorp. Hier 
ontmoetten we jeugd die vrij goed Engels spraken.     We hadden 
ons kamp bij een school die ook weer door de Maoïsten gesloten 

was. ’S morgens horen we van Jeet dat het in 
Kathmandu niet pluis was. Er waren rellen uitgebroken 
en zeker 5000 ??? doden. Bij aankomst Golche wist 
Jeet te vertellen dat de rellen ernstig waren en dat de 
Nepalese dragers waarschijnlijk niet terug naar 
Kathmandu zouden kunnen keren in verband met 
wegblokkades. De toeristen zouden hier geen hinder 
van ondervinden volgens Jeet. Onderweg nam Bouke, 
die voorop liep het verkeerde pad en Jeet moest er 
achteraan. Twee dagen van tevoren hadden Jarno en 
Bouke ons nog gewaarschuwd niet voor de Sherpa en 
of Sirdar uit te lopen. Je ziet wel door wie de fouten 
worden gemaakt dachten Leo en ik zo. Bij aankomst 
was de temperatuur 28°C. Uit alles bleek wel dat het 
een zware dag geweest was. De dragers en koks waren 
in geen velden of wegen te zien, zodat we lang op onze 
thee hebben zitten wachten. De trip naar boven duurde 
±2½ uur. Al met al weer een geweldige dag vandaag. 

Tamang is een bevolkingsgroep zoals ook de Sherpa een stam is in de Himalaya 
 
                                                                                                      Bert 
                                                                                                                                           
Deel 3, het laatste deel van dit reisverslag, leest u in de volgende GM-er. 
 
 
 
 
 
 
 



Uitslagen 
Voor de uitslagen van april 2008 klik hier. 
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Wedstrijdsecretariaat 
Lopen/baan thuis 
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Ingrid Brekelmans 
Anton Verkooijen 
Loes van Leuken 
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Trainers baan 
Coördinator TCB Adri Raaimakers Leemkuilenpad 11 adri.raaimakers@freeler.nl 399464 
Trainers Wichard de Benis, Ingrid Brekelmans, Jolanda Brouwer, Marc Cremers, Ton 

Dahmen, Ger Damen, Christjan Doreleijers, Aad van Dorst, Ruud van Dorst, 
Helmoed v. Dijk, Diet Gröneveld, Nicolai v.d. Heijden, Karin Jacquot, Geu 
Jeeninga, Pim de Jong, Iris Kappen, Theo de Koning, Maarten de Korte, Tom 
Lassing, Marcel Leijten, Loes van leuken, Marcel v.d. Lubbe, Henk Plasman, 
Adri Raaimakers, Maarten Raaimakers, Ingrid Roche, John v. Rooij, Ton v.d. 
Sande, Ben Saris, Bianca Smits, Peter Stamps, Kelly Teunissen, Wilhelmien 
Verdonk, Mitchell Vereijken. 

 

 
Trainers lopen 
Coördinator TCL Rob Rebel Spoorstraat 9 rkrebel@hotmail.com 850440 
Trainers Lopen 
 
 
 
 
Wandelen 
Nordic Walking 

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.  
Pieter v.d. Sanden en Wil v.d. Ven 
Kathinka van Dijk, Hetty Kuilboer, Toos de Groen, Joke Peters, Hans 
Schouten 

 

 
Trainers specials    
Coördinator Marlies vd Heuvel Speldenmaker 31  391136 
Trainers Claudia v.d. Heuvel, Marlies v.d. Heuvel, Patty Nillissen, Ingrid Roche, Ben 

Saris, Riny Verdonk. 
 

Trainers overig Bram Flierman (zaal m/v), 
Gijs Koekenbier (buiten zondag) 
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Juco     
Sport fysiotherapeut Ger Daane Wintereik 42 g.a.daane@hccnet.nl 397483 
Vertrouwenspersoon Ria van Dooren Mgr. Zwijsenstraat 56 pjhvandooren@zonnet.nl 395625 
Wedstrijduitslagen Adri Raaimakers Leemkuilenpad 11 adri.raaimakers@freeler.nl 399464 
Clubhuis Sjaak Rooyakkers J. Klingenstraat 7 jjmrooyakkers@home.nl 395797 
Ledenadministratie Ad Reijenga J.Israëlsstraat 8 ledenadministratie@avgm.nl 373473 
ICT Hans Verbeek Korenbloem 9 webmaster@avgm.nl 390917 
 
Contributie 2008 (per jaar voorlopig) Geboortejaar De eenmalige inschrijf-

kosten zijn euro 10,70  
Opzeggen lidmaat-
schap voor 1 november 
bij de ledenadminstra-
tie, Telefoon 373473 
 

 Clubtenue 
Pupillen mini/C 
Pupillen A/B 

euro 
euro 

84,50 
94,50 

2000-2001 
1997-1999 

Clubkleding wordt verkocht vanuit ons clubhuis, door 
Miriam van Oirschot. Alleen tegen contante betaling. 
Afspraak maken via e-mail: vanoirschot@xs4all.nl of 
per telefoon 0499-393470/378795. Verkrijgbaar zijn 
atletiekshirt (mouwloos, uni M/V), damestopje, 
runningtight kort, medium en lang, runningpak (uni 
M/V) en trainingspakken. 

Junioren C/D euro 107,00 1993-1996 
Junioren A/B euro 120,00 1989-1992 
Senioren/Masters euro 146,00 t/m 1988 
Sen/Masters Loopgroep euro 102,70 t/m 1988 
Veld (zondagmorgen) 
Recreanten,specials,zaal 
Wandelen 
Nordic Walking 

euro 
euro 
euro 
euro 

69,00 
84,50 
50,00 
70,00 

nvt 



 


