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Wil je de kopij voor het volgende 
clubblad 

uiterlijk woensdag 
5 maart 2014 

inleveren? 
 

clubblad@avgm.nl 

Van de redactie 
 

Helaas is dit voor mij alweer de laatste editie als 
redactielid van het Clubblad AVGM. 
Drukkere onvoorziene werkzaamheden, zowel 
privé als in mijn werk, hebben mij doen besluiten 
te stoppen als redactielid van dit clubblad. 
 
Gelukkig is er al een goede vervangster voor mij 
gevonden. Dit is Hedwig Harks. Samen met 
Hubertine van de Biggelaar gaat zij voortaan het 
clubblad uitbrengen. 
 

Ik ben ervan overtuigd dat Hedwig en Hubertine 
samen een voortreffelijk redactieteam vormen! 
Ik wens ze in ieder geval heel veel succes! 

agenda  

         
22 december 2013:  de Blokhut cross 
12 januari 2014:  Heivelden cross 

 8 maart 2014:  Pannekoekenmolenloop te Burgh-Haamstede                                    
23 maart 2014 :   Goed- Beter- Best- Loop 
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Woord van de voorzitter 

 
 

 
 

 
Ik heb het al vaker genoemd: zonder vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan en gelukkig zijn er in 
onze vereniging veel vrijwilligers actief.  
 
Enige tijd geleden mochten we dat weer zien, toen Martin een oproep deed voor vrijwilligers om een 125 
meter lange sleuf te graven voor verlichting naar de nieuwe opslag ruimte en datakabels.  
Naast de bekende vrijwilligers kwamen ook A-junioren op de oproep en ook ouders, waaronder zelfs een 
moeder, hanteerden de schop. In een woord fantastisch en na gedane arbeid, doet dan een hapje uit het 
frietvet natuurlijk wonderen. Mede ook door deze vrijwilligers heeft onze entree weer een beter aanzien 
gekregen, zeker als dadelijk de nieuwe fietsenstalling en poort geplaatst zijn.  
 
Naast al deze activiteiten natuurlijk ook aandacht voor het sportieve; het crossseizoen is weer begonnen 
en daar heb ik weer vele clubleden zien presteren van jong tot oud. Het was ook plezierig om veel leden 
te mogen zien op de door Runners World georganiseerde magazijnverkoop in het clubgebouw. Sander 
Halin was erg tevreden en wij natuurlijk ook, zeker met het driejarig sponsorcontract dat ik samen met 
Sander mocht ondertekenen. Toch weer een bijdrage die ons in 2014 en verder zeker van pas komt. 
 
Over 2014 gesproken. We zijn alweer in december beland en ik wil dan ook nu al iedereen 
hele fijne feestdagen toe wensen! 
 

 

 
 
 
 
 

Adreswijziging clubhuis 
 
Door de gewijzigde inrichting van de omgeving en de verplaatsing van de ingang van onze 
atletiekvereniging zal m.i.v. 4 december 2013 het adres worden:  
Gildelaan 2. De postcode wijzigt in 5684 EZ Best. 
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De pen 

 
Hallo allemaal 
 
Dank je wel René dat je mij “De pen” hebt gegeven. Ik zal een beetje over mijzelf vertellen. 
Ik ben Judith Goossens en woon sinds 1984 in Best. Toen woonde ik samen met Bart en ik ben daar 
inmiddels al 26 jaar mee getrouwd. Samen hebben wij 3 prachtige kinderen gekregen, die nu langzaam 
gaan uitvliegen. En dat is voor 1 dochter bijna letterlijk, want zij is vertrokken naar Engeland om samen 
met haar vriend een eigen bedrijf te beginnen in de paardenwereld. 
 
Ik werk in het Maxima Medisch Centrum op beide locaties, Eindhoven en Veldhoven. Ik ben 
verpleegkundige en werkzaam op een endoscopieafdeling. Dat is een afdeling waar men maag- en 
dikke darm onderzoeken doet. Je kijkt met een slang (scoop) in de maag of dikke darm. Twee jaar 
geleden ben ik met een opleiding verpleegkundig endoscopist begonnen, die gegeven werd door 2 eigen 
artsen. Er bestond nog geen officiële opleiding voor dat beroep, maar er was er wel een in de maak. Nu 
heb ik die opleiding afgerond en ben een gecertificeerde en gediplomeerde verpleegkundig 
endoscopiste. Ik doe nu de dikke darm onderzoeken zelf, omdat er ook een tekort aan maag-darm-lever 
artsen is.  
 
Ik ben al een tijdje lid van de atletiekvereniging. Hoelang weet ik eigenlijk niet, maar het loopt denk ik 
dicht tegen de 10 jaar aan. Ik heb de vereniging leren kennen omdat 2 van onze kinderen daar gesport 
hebben. Zelf heb ik 22 jaar gevolleybald, maar ik raakte geblesseerd en moest er mee stoppen. Ik ging 
een andere sport zoeken en belande eerste instantie in een sportschool. Dit bleek niet echt mijn ding. Ik 
zag regelmatig een groep hardlopers voorbij komen en dacht, ik ga het ook eens proberen. Ik heb me 
aangemeld, kocht hardloopschoenen en verder nog geen andere kleding, want ik was bang dat dit 
eigenlijk ook niks voor mij zou zijn. Hierin zat ik erg fout. Ik ben met de beginnerscursus begonnen en 
vond het erg leuk. Inmiddels heb ik verschillende halve marathons gelopen.  
 
Tot ik 3 jaar geleden een blessure kreeg aan beide achillespezen. Ik heb lang fysiotherapie gehad, maar 
dit mocht niet baten. Sterker nog, het werd alleen maar erger. Ook ben ik naar een orthopeed gegaan en 
die kwam tot de conclusie dat aan mijn linker voet een ontsteking zat die alleen maar operatief 
verwijderd kon worden. Dat is gedaan en ik moest daarvan herstellen. Kort daarna kreeg mijn rechter 
achillespees een shockwave behandeling. Dan maken ze met stroomstoten het aangedane weefsel 
kapot en dat moet dan weer herstellen. Ik kan je zeggen dat deze behandeling zeker niet leuk was, het 
deed erg zeer. Maar het heeft wel effect gehad en ik ben nu blessurevrij. Alleen het hardlopen doe ik niet 
meer. Ik heb door mijn werk minder tijd en kan niet meer op het niveau lopen waar ik naartoe wilde. Het 
buitensporten vind ik wel erg fijn en daarom ben ik bij de wandelaars terecht gekomen. Dit is ook erg 
prettig. Ik zit in een groep die stevig door lopen en dat ligt mij wel. Eén keer in de maand lopen we op 
een zondag een lange route en misschien, dat is wel mijn ambitie, loop ik volgend jaar wel de 
vierdaagse”. Heb ik toch weer een doel! 
 
Zo, nou weten jullie wel genoeg van mij. 
 
Ik wil de volgende “Pen” doorgeven aan mijn wandelmaatje Ineke Vliem. 
 
Succes en veel plezier. 
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In the spotlight 
 

Broos van Erp competitie 
 
Wie was Broos van Erp eigenlijk? 
Onze vereniging organiseert elk jaar de Broos van Erp Cross 
Competitie. Maar waarom heet die competitie eigenlijk zo?  
 
Loopbaan  
Broos van Erp was een geboren (in 1937) en getogen Bestenaar. Hij 
startte zijn loopbaan als banketbakker, maar werd bekend als 
Tweede Kamerlid voor de VVD. Hij begon zijn politieke loopbaan in 
1970 als gemeenteraadslid van Best. In 1975 kwam hij in de 
Provinciale Staten van Noord-Brabant. Vanaf 1978 was hij Tweede 
Kamerlid. Tot aan zijn overlijden in 1997 was hij 
volksvertegenwoordiger in Den Haag. Vanwege zijn achtergrond 
kwam hij vooral op voor de belangen van het midden- en kleinbedrijf. 
Daar zette hij zich via tal van organisaties voor in. Na zijn overlijden 
werd daarom in 1998 het Ministerie van Economische Zaken een 
prijs naar hem vernoemd. De Broos van Erp prijs wordt uitgereikt aan 
jonge bedrijven die een innovatief product op het gebied van nieuwe 
media hebben ontwikkeld. 

 
 
Atletiek 
Uit het voorgaande blijkt dat Broos een rasechte bestuurder was. Toen hij nog maar hij nog 20 jaar oud 
was, richtte hij mede de Rooms Katholieke Athletiek Vereniging Joe Mann  op (later RK Athletiek 
Vereniging Generaal Michaëlis.) De eerste tien jaren was hij secretaris/penningmeester  
Broos van Erp was daarnaast een fanatieke hardloper. Hij heeft zich hard gemaakt voor de huidige 
trimbaan bij het Joe Mann theater. Daarnaast was hij medeoprichter en bestuurder van ‘Conditio’ en 
propagandist bij de Atletiekunie. Nog steeds bestaat de Conditio trimloop, die maandelijks bij Joe Mann 
gehouden wordt. Vanwege zijn betekenis voor, vooral GM, de atletiek op nationaal en lokaal niveau, 
heeft AVGM na zijn overlijden de Broos van Erp crosscompetitie in het leven geroepen. Zijn echtgenote 
Brigitte loste het startschot bij de eerste wedstrijd van het crossseizoen 1999-2000. 
In het jubileumboek dat uitgegeven is naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van AVGM wordt de rol 
van Broos van Erp , met name in de beginperiode van onze vereniging, uitvoerig beschreven. 
 
Programma  
De Broos van Erp crosscompetitie is weer in alle hevigheid losgebarsten. Na de vijverloop volgde al vlug 
de Putjesbergen cross. Menig loper had daar al zijn tong op de schoenen hangen en terwijl de wonden 
nog maar net gelikt zijn van deze 2 crossen. Voor 22 december de Blokhutcross op het programma, dit 
over een geheel nieuw parcours in de bossen van Joe Mann. Op 12 januari is de afsluitende Heivelden 
cross waarna de prijzen verdeeld worden. Loop je 3 van de 4 wedstrijden dan ding je mee naar een 
plaats op het podium.  
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Wist u dat … 
 
 

 26 oktober onze trainers in de gelegenheid zijn om hun reanimatie technieken bij te schaven? 
Kathinka van Dijk organiseerde samen met Huub Oomes deze opfriscursus. Huub kwam met zijn 
favoriete reanimatiepop naar ons clubhuis en bracht leden en trainers van de laatste nieuwtjes op 
de hoogte. Ook de werking van de defibrillator werd onder de aandacht gebracht. 

 

 onze vereniging, met steeds weer nieuwe fanatieke lopers, op zoek blijft naar lopers die ook het 
trainerschap of assistent trainerschap ambiëren? 
Onze trainers worden ook een dagje ouder, raken af- en toe geblesseerd en om de zaak 
draaiende te houden is het goed om jong bloed van onderaf toe te voegen. GM trainer staat ook 

prima op je CV  Wil je ook eens voor de groep staan en een trainersopleiding volgen? 
Informeer bij Patrick Bindels of Frank Coppelmans naar de mogelijkheden.  
 

 nieuwe lopers clubkleding kunnen bestellen? 
Kijk op onze site en regel dit bij Pé Brouwer pe.brouwer@onsbrabantnet.nl Pé regelt voor onze 
TC lopen de clubkleding.  

 

 onze sponsors mooie cadeaus voor de feestdagen hebben? 
Cadeautip voor de feestdagen; kijk eens bij onze sponsor Runnersworld in Eindhoven voor 
mooie schoenen en loopkleding. Mooie GM looptassen haal je bij Screenrun Zeefdruk vooraan in 
Oirschot. 

 

 eind november 20 starters hun starterscursus succesvol hebben afgerond? 
Na 12 trainingen konden de starters 5 kilometer aaneengesloten lopen. Certificaten zijn door 
Marti, Frank Coppelmans en de rest van het team uitgereikt en de vlag kon uit. Inmiddels zijn de 
starters in goede handen van Frank Abbink om klaargestoomd te worden voor de 10 kilometer 
waarna ze een plekje zullen zoeken in een van onze reguliere loopgroepen. 
 

 We dit jaar weer oliebollen eten om het oudjaar te vieren?  
De trouwe GM-ers hebben het vast al weer in hun agenda staan. Op de zaterdag voor de 
jaarwisseling is het traditioneel weer oliebollen eten voor de hardlopers en wandelaars in ons 
clubhuis. Eerst moeten er natuurlijk de nodige calorieën worden verbrand, deze activiteit staat 
dan ook gepland ná de ochtendlopen. 

 

 De volgende PR’s zijn gelopen: 
Halve marathon Eindhoven:   Corne Beunis, 1.27,33 Mieke van Hoof 1.39,40 

      Valkenloop, halve marathon:  Susan Stroomenbergh 1.58,00  
      Zevenheuvelenloop:   Chris Baselmans 58,56 Mieke van Hoof 1.10,25 
 
      Loop je ook een PR, geef dit dan door aan petercras@bestion.nl. 
      Ook jou wacht dan eeuwige roem in de DiGMer! 
 

 

  

mailto:pe.brouwer@onsbrabantnet.nl
mailto:petercras@bestion.nl
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Nieuwe leden 
 

         Baanatleten: 
 

Wedstrijdatleten (Baan) 

 

Kader & Commissie: 
 Pupillen mini/C. 

 
Fiona Vereijken 

 
Wedstrijdsecretariaat uit. 

Lotte Aerts 
     

Linda van de Heuvel 
 Kurt van Doorn 

 

Loopgroepen: 
 

Carola Janssen 
 Marcel Farago 

 
Recreanten loopgroep. 

 
Ina Klein Teeselink 

 Max Kees 
  

Sanne Brand 
     Renske Mols 

 
Céline Feijen 

 
Trainer/coach. 

 Ben Nicolai 
 

Dorine Geven 
 

Irmgard Goud 
 Bram van Stiphout 

 
Edwin Hoogeveen 

 
Koen van de Wiel 

 Rens Timmermans 
 

Monique Kemper 
    

   
Erwin van der Mespel 

    Pupillen A / B. 
 

Nieki Peerbooms 
    Shannon Baijens 

 
Evamarije Smit 

    Seph Corten 
 

Tineke van Straten 
    Veerle van Erp (Gastlid) 

 
Ramon van der Winkel 

    Liberace Held 
       Lot van Kollenburg 
 

Nordic Walking 

    Lisa Kweens 
 

Ans Vogels 
     Noëlle Martens 

       Tom Michielsen 
       Catherine Neggers 
       

         Wij wensen hen veel sportplezier bij onze club! 
    

          

 

 

www.bastion.nl                                    www.foudraineoptiek.nl 

http://www.bastion.nl/
http://www.foudraineoptiek.nl/
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____________________________________________________

Sporten is easy! 

 

 

Ken je dat? “Aankomende week ga ik echt sporten…”  
Maar oh, je moet overwerken, je hebt extra tijd nodig voor je 
studie, oppas krijgen lukt niet … 
En zo komt er telkens iets tussen, waardoor je maar niet aan 
sporten toekomt. Wees gerust! Je bent hierin niet de enige. Veel 
mensen ondervinden deze ‘obstakels’ die ons weerhouden van 
het daadwerkelijk gaan sporten. Voor jou en al die andere 
mensen hebben we daarom een oplossing: Its my life.  
 
Its my life is jouw eigen virtuele ‘fitnesscentrum’ en helpt je 
spelenderwijs meer te bewegen tijdens je dagelijkse bezigheden. 
Neem wat vaker de trap, stap een halte eerder uit of parkeer je 
auto eens wat verder van de ingang. Kleine stappen die een grote 
invloed kunnen hebben op je leefstijl én gezondheid. Concreet 
werk het als volgt: Its my life bestaat uit de innovatieve ìt-
beweegmonitor en het webportaal www.intenzlife.nl. Je draagt de 
ìt-monitor om je nek, in je broekzak of aan je riem. De ìt heeft een 
driedimensionale versnellingsmeter en meet zo jouw aantal 
gezette stappen, afgelegde afstand, tijd dat je actief bent geweest 
en calorieverbruik. De ìt registreert bovendien de meeste 
bewegingsvormen zoals wandelen, fietsen, de trap nemen of 
tuinieren. Je hoeft dus niet naar de sportschool om te bewegen 
en stappen te “scoren”. Met de ingebouwde usb-stick kun je 
vervolgens jouw resultaten uploaden naar intenzlife.nl, zodat de 
resultaten voor jezelf inzichtelijk worden. 
 
Eén van de leuke aspecten van ìts my life zijn de challenges. 
Deze worden georganiseerd door Fysiotherapiepraktijk G.A. 
Daane, maar je kunt ook zelf challenges aanmaken. Denk aan 
een virtuele wandeling via Google Maps, een Verbeter Challenge 
of een wedstrijd waarvoor je ook vrienden, familie of collega’s 
kunt uitnodigen mee te doen. Deze challenges, samen met de 
hints en tips die je krijgt via intenzlife.nl, motiveren je elke dag een 
beetje meer te bewegen.  
 
Its my life helpt je dus om actiever te worden en elke dag een 
stapje meer te zetten, zonder dat je hiervoor per sé naar de 
sportschool te moet. Zo wordt bewegen leuk én simpel!  
 
Wil je meer weten over ìts my life? Neem dan contact op met Ger 
Daane, telefonisch via 0499-397483 of per mail via 
info@fysiotherapiedaane.nl. 
 
Stap voor stap actiever. ìts easy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jarigen december 2013 
 

1 Roy  Kraaij, van 

1 Niklas  Dhondt 

2 Joke  Spierings 

2 Linda  Heuvel, van den 

3 Janita  Stigter, de 

3 Ingrid  Netten 

4 Vincent  Anker 

4 Anita  Loosdregt, van 

5 Pieter  Stolk 

6 Heinz  Vinke 

6 Seph  Corten 

8 Peter  Peters 

8 Rob  Voss 

9 Hans  Duetz 

10 Els  Gortemuller 

10 Joey  Wolf 

10 Hetty  Bollen 

13 Jim  Booij 

14 Henk  Einden, van de  

14 Mike  Bree, van 

15 Sally  Verbakel 

15 Bas  Lubbe, van der  

15 Lianne  Wijdeven, van de  

15 Rian  Zeelst, van 

17 Lieke  Dam, van 

17 Marion  Sanden-Ahlers, van der 

17 Wicher  Timan 

18 Sandra  Kuiper 

19 Carlo  Flapper 

20 Lia  Tielen,  

21 Juliëtte  Schaffer 

22 Anja  Pritsch-Tange 

23 Max  Kees 

23 Dennis  Scheepers 

24 Annie  Aalst, van der 

25 Wilmi  Hendrix 

26 Randie  Beerendonk, van 

26 Hein  Asveld,  

29 Jet  Aerts 

29 Stijn  Dielhof 

29 Thom  Robben 

30 Mike  Merks 

30 Max  Bonnier 

31 Corrie  Loyer, de 

31 Harriëtte  Kastelijn 

31 Els  Verhiel 

 

http://www.intenzlife.nl/
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Baan 
 
Clubkampioenschappen 2013 
Verrassende uitslagen bij sommige categorieën tijdens de Clubkampioenschappen die op 21 september 
van dit jaar gehouden zijn. Vooral bij de jongens junioren A was de uitslag geheel verrassend en had 
men vooraf niet kunnen denken dat een Milaloper Clubkampioen zou worden. 
 
VB 
De Clubkampioenschappen van GM zijn anders dan die bij andere verenigingen. De VB- atleten hebben 
een vierkamp. Maar een kleine groep VB atleten hebben dit jaar meegedaan aan de 
Clubkampioenschappen omdat de andere atleten andere verplichtingen hadden. Toch geven de 
Clubkampioenschappen toch weer iets extra’s wanneer je atleten van verschillend niveau naast elkaar in 
een wedstrijd zitten.  
 
Clubkampioenen 2013 
Vrouwen VB   1. Marianne Verdonk 2. - - 3. - - 
Mannen VB  1. Sjoerd van den Heuvel  2 Marc Tonen. 3. Mike van Kuijk 
 
Pupillen 
De pupillen hebben een vijfkamp met allemaal dezelfde onderdelen die gehouden zijn als bij de 
pupillenwedstrijden nieuwe stijl de Athletic Champs en was er een ploegen en een individueel 
klassement. De organisatie heeft hiervoor gekozen omdat de atleten de laatste twee jaar alle wedstrijden 
op deze manier hebben beoefend. Voor de juryleden was het in ieder geval even wennen aan de nieuwe 
onderdelen met hun regels. Het mooie van de wedstrijdonderdelen nieuwe stijl dat de atleten nog beter 
voorbereid worden op de onderdelen zoals die op het programma staan bij de junioren. Daarnaast 
hebben de atleten meer pogingen en zijn de onderdelen meer in de belevingswereld van de pupillen. 
  
Clubkampioenen 2013 
Meisjes pupillen Mini  1. Milou Keulstra 2. Micki Geijsels 3. Eliza Dielhof 
Jongens pupillen Mini.  1. Jens de Koning 2. - - 3. - - 
Meisjes pupillen C 1. Loes van Gaalen 2. Ilse van de Wiel 3. Priscilla Groenemeijer 
Jongens pupillen C  1. Tim Kees 2. Finn Passchier 3. - - 
Meisjes pupillen B 1. Sterre Robben 2. Nöelle Martens 3. Lieke van Dam 
Jongens pupillen B 1. Mike van Bree  2. Tygo Scheepers 3. Bram van Rulo 
Meisjes pupillen A 1. Femke Smink 2. Aimee van de Sande3. Simone Weijers 
Jongens pupillen A 1. Daniël Jochems   2. Tom Michielsen 3. Tom van Schijndel 
 
Junioren 
Voor de junioren, senioren en masters zijn de Clubkampioenschappen anders. Waar andere 
verenigingen voor een vier of vijfkamp kiezen en op enkele plaatsen een officiële meerkamp, hebben de 
atleten van GM al een aantal jaren de mogelijkheid om hun eigen meerkamp, een vijfkamp, samen te 
stellen. Per categorie heeft men de keus uit 9 onderdelen, 2 sprintonderdelen, 2 springonderdelen, 3 
werponderdelen en 2 mila-onderdelen. De atleten moeten uit die 9 onderdelen 5 onderdelen kiezen. Bij 
het kiezen van deze 5 onderdelen moet minimaal één onderdeel per discipline gekozen worden. Dat 
betekend, 1 sprintonderdeel, 1 springonderdeel, 1 werponderdeel en Het vijfde onderdeel is vrij te kiezen 
uit de overgebleven onderdelen. Hiervoor gebruiken we het officiële puntensysteem. Waar bij andere 
verenigingen met hun meerkamp in veel gevallen de meerkamper het grootste voordeel heeft om 
Clubkampioen te worden of de discipline voor bepaalde atleten die het vaaks voorkomt in de meerkamp. 
Bij GM hebben alle atleten evenveel kans. De atleten stellen hun eigen onderdelen samen waarvan ze 
denken dat ze de meeste punten mee te kunnen behalen. Een sprinter kan op deze manier voor 2 
sprintonderdelen kiezen, een springer voor 2 springonderdelen, een werper voor 2 werponderdelen en 
een mila-loper voor 2 mila-onderdelen waarmee ze het verschil kunnen maken.  
Tot ieders verbazing wist een mila-atleet dit jaar bij de junioren A clubkampioen te worden, een 
hoogspringer tweede en een meerkamper derde.    
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Baan 

 
1. Niels Aarts;   mila-atleet    2. Gijs Tops,   hoogspringer   3. Bas van der Lubbe, meerkamper 
[1] 200m; 25.1;   529 punten,  [1] 100m; 12.4,   456 punten, [1] 200m; 24.0;  623 punten, 
[2] 800m; 2.06.6;  640 ptn,  [2] 800m; 2.27.3; 357 ptn, [2] 800m; 2.38.3; 246 ptn,  
 [3] hoog; 1.65;    540 ptn, [3] hoog; 1.95;    813 ptn, [3] hoog; 1.70;   599 ptn, 
 [4] kogel; 9.19;   400 ptn, [4] kogel; 9.04;   388 ptn, [4] kogel; 11.98; 599 ptn 
 [5] 1500m; 4.34.2; 562 ptn  [5] ver; 5.79;    558 ptn [5] speer; 41.14; 508 ptn 
totaal           2671,  totaal          2572  totaal         2563   
 
Deze uitslag heb ik als voorbeeld genomen omdat de atleten in sommige gevallen dezelfde onderdelen 
gekozen hebben met daarnaast het vijfde onderdeel in de discipline waarmee de atleet zijn tweedbeste 
onderdeel als extra onderdeel heeft gekozen. De mila-atleet laat op de andere onderdelen minder 
punten liggen en scoort op zijn eigen onderdelen. Wanneer een atleet dus punten laat liggen, onder zijn 
niveau presteerde, dan gaat de andere atleet met de eerste plaats ervandoor. Met onze Clubkampioen-
schappen hebben we dan wel meer werk omdat er op een dag veel onderdelen gehouden worden.  
Maar het laat daarbij vooral zien dat het een eerlijke competitie voor de atleten is waar iedereen 
evenveel kansen heeft om Clubkampioen te worden en is dus voor iedere atleet interessant om mee te 
doen. Men zal heel goed z’n best moeten doen om Clubkampioen worden. Daarmee heb je dan ook 
meteen de mooiste wedstrijd van het jaar. Wat we bij deze categorie als mooi voorbeeld zagen hebben 
we ook bij de andere categorieën terug gezien waardoor er een echte wedstrijd was en vooraf de stand 
niet opgemaakt kon worden. 
Sommige atleten gaan, aan de hand van hun persoonlijk record op de onderdelen, vooraf al uitrekenen 
voor welke onderdelen men het beste kan kiezen om zo de meeste punten te kunnen behalen. Soms is 
er al een competitie vooraf wanneer de atleten tegen elkaar gezegd voor welke onderdelen men 
gekozen heeft. Maar het kan ook zijn dat men de ander op een dwaalspoor probeerde te brengen. 
Volgend jaar staan weer dezelfde onderdelen op het programma dus kan je hiermee al rekening gaan 
houden met waarop je extra gaat trainen. 
 
Clubkampioenen 2013 
Meisjes junioren D 
1. Sanne Kastelijn    2. Joëlle Adams   3. Ning Slaats 
Jongens junioren D 
1. Pim Scheiberlich  2. Loek van Appeldoorn  3. Luc Geeris 
Meisjes junioren C 
1. Jessie van Os  2. Nina van der Pasch  3. Renee Kos 
Jongens junioren C 
1. Vincent Hein   2. Donnie van Kerkoerle 3. Lennart Mooijweer 
Meisjes junioren B 
1. Maureen Herremans 2. Maureen de Bresser 3. - -  
Jongens junioren B. 
1. Bram Elevelt 2 Daan van Hoof. 3. Paul Berghuis 
Meisjes junioren A 
1. Renske van Os   2. Ilonka de Bresser 3. - -  
Jongens pupillen A 
1. Niels Aarts   2. Gijs Tops 3. Bas van der Lubbe 
Vrouwen senioren 
1. Jolijn Sandbrink 2. Inge Faessen 3. Sandra van Bree 
Mannen senioren  
1. Bart van der Pasch 2. Mitchell Vereijken 3. Rohan de Bresser 
Mannen masters 1. Cor Datema   2. - -  3. - -  
 
  



10 

 

di-Gmer        december 2013 clubblad@avgm.nl 2 
 

Baan 
Athletics Champs: stand van zaken 
 
Ca. 3 jaren geleden werd ik benaderd door enkele enthousiaste vrijwilligers van de atletiekunie die met 
name de pupillenatletiek op een andere manier aan wilden bieden. Ze hadden berekend dat een 
doorsnee pupillenwedstrijd (een meerkamp met de onderdelen sprint, -bal werpen of kogelstoten, 
verspringen en hoogspringen) gemiddeld ca. 6 uur duurde en dat de atleetjes daarin ongeveer 5 minuten 
echt in beweging waren voor de wedstrijd ( als je tenminste bij het hoogspringen tot de betere 
hoogspringers behoorde). De trainer zorgden voor de warming up en gelukkig vonden de pupillen toch 
nog wel wat mogelijkheden om zich moe te maken.Veel ouders, die niet echt met de atletieksport zijn 
opgegroeid, vinden het dan ook een hele zit om mee te gaan naar zo’n wedstrijd en hun kind enkele 
minuten actief bezig te zien. Een gevolg is dat ouders afhaken en het aantal deelnemers aan de 
wedstrijden ( oude stijl) de laatste jaren derhalve flink terug loopt. 
 
Uitgangspunten 
* Het moet een veel kortere wedstrijd worden.  
* De atleten moeten veel meer met atletiek bezig zijn tijdens een wedstrijd.  
* Ouders moeten meer betrokken worden bij de activiteiten van hun kind. 
 
Er is een concept bedacht waarbij het aantal onderdelen werd uitgebreid met o.a. hordelopen, 
polsstokverspringen, hurk-hoogspringen, slingeren. Andere onderdelen zouden vervangen moeten 
worden door meer, op het leerproces van de definitieve onderdelen, gerichte oefenvormen. 
Daarnaast bedachten ze dat als men er een teamsport van maakte en een team uit maximaal 11 
leeftijdgenoten (M/V) mocht bestaan de teamgeest een belangrijke(re) rol zou gaan spelen waardoor het 

niet alleen voor de talentjes leuk zou zijn maar voor het hele team. Bij 
teamsport horen begeleiders en in atletiekverband ook beoordelaars en die 
konden dan gevonden worden bij de ouders die daardoor meer betrokken 
zouden gaan worden. 
 
Ook bedacht men dat, als je met maximaal 11 mensen aan een onderdeel 
deelneemt, je dan in 20 minuten volop de kans kreeg om het maximale uit een 
onderdeel te halen. In 20 minuten kun je wel 5 keer een sprint trekken, 10 
keer verspringen, 15 keer stoten, etc. etc. Dus veel meer actie. Tevens: de 
wedstrijd zou maximaal 3 uur mogen duren. 
 
Het jureren zou door de assistent jury ( de ouders) kunnen gebeuren. Dat 
hoefde minder nauwkeurig dan in de oude stijl en kon gebeuren met al 
uitgerolde meetlinten. Op papier zag het er allemaal erg goed uit. Samen met 
Adri Raaimakers stemde ik in om het in onze regio ( regio 14 de Kempen) uit 

te gaan testen. Ook regio 15 ( Oost Noord Brabant) deed aan de test mee. Er volgden 
informatieavonden, kennismakingsavonden en een evaluatieavond voor bestuurders, trainers en 
organisatoren. In 2012 werd een regionale competitie van vier wedstrijden opgestart. Weer werd er 
geëvalueerd. En dit jaar ( 2013) moest het eindproduct uitgeprobeerd worden. Weer vier wedstrijden en 
GM nam de vierde wedstrijd voor haar rekening wat tevens de “finale” was met uitreiking van 
teamprijzen en individuele medailles. 
 
Het resultaat 
POSITIEF tot op heden. 
Bijkomende positieve zaken: 

 De trainingen kunnen, doordat er meer onderdelen zijn, gevarieerder worden aangeboden 

 Het aantal deelnemers aan de pupillencompetitiewedstrijden is in de Kempen met ruim 25% 
gestegen 

 De pupillen die “oude stijl” niet hebben meegemaakt weten niet beter en zijn wild enthousiast. 
Pupillen die “oude stijl” wel hebben meegemaakt zijn ook wild enthousiast alleen de wat beter 
individuele atleten ( en ouders) hangen nog aan de oude stijl. Kwestie van nog twee jaar door 
gaan, dan kent niemand meer “oude stijl.” 
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 De ouders beleven het over het algemeen als zeer prettig om betrokken te zijn  

 De toevoeging van de onderdelen hordelopen , medicinbalstoten, hurkhoogspringen en 
polsstokverspringen wordt als zeer prettig ervaren en hebben een positief effect op de scholing 
van de onderdelen die ze later als wedstrijdvorm krijgen aangeboden. 

 De wedstrijden duren inderdaad korter, inmiddels drie en een half uur. Inclusief een pauze 
waarom gevraagd is. 

 De atleten zijn volop actief en moeten soms door trainers en/of 
begeleiders afgeremd worden omdat het anders zelfs te veel 
wordt. Het individuele karakter is verdwenen. 

Minder positief: 

 Atleten uitkomend in het “B-team” (elke club heeft toch wel het 
sterkst mogelijke A-team samengesteld) komen al snel tot de 
conclusie dat ze geen kans hebben als team en kunnen hierdoor 
gedemotiveerd raken. 

 Het contact met en het strijden tegen individuele atleten van 
andere clubs is volledig verdwenen. In het verleden ontstonden 
vaak heel goede contacten tussen atleten van andere clubs, zeker 
bij min of meer gelijk getalenteerde of geïnteresseerden. 

 
NEGATIEF tot op heden: 

 De regels zijn niet altijd duidelijk. 

 De jurering nieuwe stijl vraagt om snelheid en werkt derhalve 
onnauwkeurigheid in de hand. Erger is echter dat hierdoor ook bewust of onbewust met 
resultaten “gesjoemeld” wordt/kan worden. 

 Er is geen duidelijk hiërarchie is tijdens de wedstrijden Assistent juryleden accepteren geen 
coaching van hoofdjuryleden en/of wedstrijdleider. 

 Ouders worden eenmalig ingezet en zijn niet op de hoogte van de gang van zaken 
      Juryleden ( oude stijl) voelen zich overruled door ouders/ploegleiders/trainers. 
 
Diverse onderdelen zijn nog niet uitontwikkeld zoals het hoogspringen 
Dat is nog een hele klus omdat er regio’s zijn die tot op heden nog geen kennis gemaakt hebben of in 
het verleden een eigen competitie in elkaar gezet hebben waarvan men met moeite afscheid wil nemen. 
 
Landelijke uitrol 
Inmiddels zijn er in bijna alle regio’s kennismakingswedstrijden gehouden en is het de bedoeling dat 
Atletics Champs in 2016 landelijk wordt uitgerold met vier competitiewedstrijden per regio of combinatie 
van regio’s. 
 
Conclusie 
Voor zover er nu al conclusies getrokken kunnen worden: 

 Atleten, trainers en ouders zijn over het algemeen positief over Atletics Champs. Er moeten 
echter moeten nog verschillende onderdelen worden uitgediept/verbeterd. 

 Er dient zo snel mogelijk een jurycursus beschikbaar komen waarbij de AC regels voor iedereen 
duidelijk moeten worden. 

 Landelijk is er nog veel werk aan de winkel om in 2016 heel Nederland om te hebben. 
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Baan 

 

Prijswinnaars Baanatletiek 2013 
 
 
December de feestmaand bij uitstek en is voor de Baanatletiek ook de maand waarin de baanatleten 
hun Bingo en Feestavond hebben met daarbij het officiële gedeelte met de prijsuitreikingen van diverse 
GM-prijzen. 
 
Jac van Eijndhoven-Beker 
Max van der Donk [JC] is winnaar geworden van de Jac. Van Eijndhoven-Beker.  
Max is al vanaf jongen pupil C lid van GM en is een atleet die heel positief gedrag heeft op trainingen 
naar zijn clubgenoten maar ook naar trainers, juryleden en andere kaderleden. Max doet aan 
wedstrijden mee maar ook aan de nevenactiviteiten zoals het zwemmen, het kamp en de feestavond in 
december. Trainingen zal hij niet gauw missen omdat hij dat ook heel leuk vindt en weet ook zijn 
medeatleten te motiveren en ze te corrigeren wanneer dat nodig is. Zijn voorkeur gaat uit naar de 
meerkamp en kan bijna niet wachten naar de overstap van zwaardere trainingen. Max proficiat, dat jij 
nog lang je plezier bij GM zal vinden. 
 
Jo Schout-Beker 
Niels Groen [JB] is de winnaar van de Jo Schout-Beker.  
Voor deze beker gelden bijna dezelfde regels als voor de Jac. Van Eijndhoven-Beker maar hiervoor 
moet de atleet zich ook al wat jaren inzetten voor GM als vrijwilliger. Niels is als jongen pupil Mini bij GM 
begonnen en loopt dus al wat jaartjes mee. De Jac van Eijndhoven-Beker heeft Niels ook al eens 
gewonnen maar voor deze beker moet je toch nog wat meer doen en daaraan voldoet Niels 
ruimschoots. Ook het blessureleed is niet aan Niels voorbij gegaan maar was ondanks zijn blessures 
toch vaak op de training om mee te helpen. Dat meehelpen op de training heeft Niels ook gedaan bij de 
kennismakingscursus schoolsport. De laatste jaren is Niels een van de vaste voor de 
wedstrijdorganisatie en het materiaalbeheer. Ook heb je Niels zijn stem al eens kunnen horen als 
microfonist op een paar wedstrijdstrijden. Hij is nu ook een cursus daarvoor aan het volgen dus gaan we 
in de toekomst hem nog vaak horen. 
Niels proficiat, dat nog lang plezier als atleet en vrijwilliger bij GM mag beleven.   
 
PR-Competities  
Wat moet je hiervoor doen om deze Trofee en Beker in de wacht te slepen? 
Je moet je een jaar lang telkens weer verbeteren op je onderdelen, dat is niet mis. Zeker als je kijkt 
hoeveel atleten er aan die competities meedoen. Dat valt niet mee. Voordat je het weet is iemand 
anders je weer voorbij gegaan en moet jij op de volgende wedstrijd weer tot het uiterste gaan. Één jaar 
lang dat volhouden, daar moet je veel punten voor vergaren. Één jaar lang, daar moet je veel pr’s voor 
neerzetten. Nu is er een atleet die dit niet ‘Één jaar lang’, en niet ‘Twee jaren lang’ NEE maar liefst drie 
jaar lang achter elkaar heeft weten te presteren.  
 
Één atleet die de PR-competities gewonnen heeft in twee verschillende competities. Als je kijkt dat op de 
clubkampioenschappen voor iedere atleet 200 punten te behalen zijn dan weet je dat daar hard voor 
gesport moet worden. Maar ook met de competities zijn meer punten te verdienen. Als je naar de 
tussenstanden gevolgd hebt dan heb je kunnen zien dat de lijsten telkens een andere kopposities liet 
zien. Dit is dan ook de mooiste competitie / wedstrijd die er is. De atleet waar je het moeilijkste van kan 
winnen dan ben jezelf. Daarmee is dat ook het mooiste om van te winnen. Een PR op een onderdeel 
wordt intenser beleefd dan een plekje op het erepodium. Het is nog leuker wanneer een atleet deze prijs 
wint die normaal niet of nauwelijks op het erepodium komt en dat is dit jaar het geval.  
Voor dit seizoen tellen de indoorwedstrijden ook mee en mocht het inpasbaar zijn dan willen de crossen 
ook mee laten tellen. 
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PR-Trofee Pupillen 
Evan van den Heuvel, JPA, behaalde met 490 de meeste punten in de PR competitie voor de pupillen 
die tot de laatste wedstrijd spannend was gebleven. Zeker als je ziet dat Tom van Schijndel, JPA, die 
tweede is geworden met 485 maar 5 punten minder heeft. Cas Govers, JPB, werd derde met 470 
punten. Proficiat atleten. 
 
 

Stand PR competitie pupillen 2013. 
 

 
Naam Punten cat 

1 Evan van den Heuvel 490 JPA 
2 Tom van Schijndel 485 JPA 
3 Cas Govers 470 JPB 
4 Mike van Bree 465 JPB 
5 Daan Brorens 435 JPA 
6 Luuk Arends 430 JPA 
7 Tom van Engelshoven 415 JPA 
7 Tygo Scheepers 415 JPB 
9 Finn Passchier 405 JPC 

10 Gert Crooijmans 395 JPB 
11 Evi Thijssen 380 MPA 
11 Hilde Verder 380 MPA 
11 Lisa Scheepers 380 MPA 
11 Milou Keulstra 380 MPC 
11 Priscilla Groenemeijer 380 MPC 
16 Eva Maas 370 MPC 
17 Sterre Robben 365 MPB 
18 Daniël Jochems 360 JPA 
18 Mats Keulstra 360 JPA 
18 Sven Teunissen 360 JPA 
18 Jens de Koning 360 JPC 
22 Bram van Rulo 355 JPB 
22 Femke Smink 355 MPA 
22 Floor van Veen 355 MPA 
25 Jantine Strikwerda 350 MPA 
26 Jens van Gaalen 345 JPA 
27 Jerome Ackermann 335 JPA 
27 Caroline Strikwerda 335 MPC 
29 Daniël de Goederen 315 JPB 
29 Kevin Colsters 315 JPB 
29 Kaithlyn Baselmans 315 MPA 
29 Loes van Gaalen 315 MPC 
33 Luuk Schot 310 JPA 
34 Lieke van Dam 290 MPB 
34 Lisa van der Meulen 290 MPB 
36 Simone Weijers 285 MPA 
37 Ilse van de Wiel 280 MPC 
38 Julia Schoenmakers 270 MPC 
39 Niklas Dhondt 265 JPA 

 

 
Naam Punten cat 

39 Stijn Dielhof 265 JPB 
41 Arjen Schoonus 255 JPA 
41 Noa Wiltschek 255 MPA 
43 Aimee van de Sande 250 MPA 
43 Shannon de Vaan 250 MPC 
45 Lotte Heres 230 MPC 
46 Mitchell Willems 225 JPA 
47 Micki Geijsels 220 MPC 
48 Thijs van der Staak 215 JPA 
49 Noah Terhoeve 210 JPA 
50 Larissa Bies 200 MPA 
51 Ilse Heres 195 MPA 
52 Joey Wolf 180 JPA 
53 Janna Hoogland 160 MPC 
54 Lucas Broek 155 JPA 
55 Hille Klein Tuente 150 JPA 
55 Tim Kees 150 JPC 
57 Casper Otto 120 JPA 
58 Noëlle Martens 115 MPB 
59 Eliza Dielhof 80 MPC 
60 Tony Donck 65 JPA 
60 Kurt van Doorn 65 JPC 
60 Dominique Bent 65 MPB 
60 Justus Brouwer 60 JPA 
64 Dries Ouadar 45 JPA 
65 Gijs den Braven 40 JPB 
66 Mart Latijnhouwers 35 JPA 
67 Max Bonnier 30 JPB 
67 Pleun van Rosendaal 30 MPA 
69 Boudewijn Broekhuis 25 JPA 
69 Marcel Farago 25 JPC 
69 Aurelia Leertouwer 25 MPC 
72 Marcel Verhagen 15 JPC 
72 Catherine Neggers 15 MPA 

72 
Frederique 
Hengstman 15 MPA 

72 Lisa van Kwens 15 MPA 
72 Lotte van Kollenburg 15 MPA 
72 Vada Vriens 15 MPB 
78 Nova Vriens 10 MPB 
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 Homeopathie 

 Phytotherapie 

 Voedingssupplementen 

 Bach Bloesem therapie 

 Natuurlijke  huid-

verzorging van 

o.a.Weleda, Hauschka, 

Aubrey en Alqvimia 

 Etherische oliën 

 Massage oliën 

 Groot assortiment theeën 

 Eko- en Demeter 

producten 

 Suikervrije 

producten 

 Glutenvrije 

producten 

 Tarwevrije 

producten 

 Vers brood  

 Zuivel 

 Sportvoeding 

 

Kap. J.A. Heerenstraat 11   Best 

0499-379901 

www.mhsonline.nl 
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Specials 
 
Hallo Allemaal, 
Ik ben Marc Tonen en heb mee gedaan met de club kampioen schap van 22 september 2013. 
Mijn vrouw Nellie heeft niet meegedaan, omdat zij last heeft van gezondheidsklachten. Dat is erg 
hinderlijk. Daarom ben ik na de vakantie alleen gegaan. 
De meeste zijn op de hoogte wat er aan de hand is. 
  
En deze dag is mij nog mee gevallen ook, want ik kwam op de tweede plaats.  
We hebben 100 meter hardgelopen, daarna even pauze gehad, hierna versprongen, na verspringen 
kwam kogelstoten, en de laatste ronde was 200meter hardgelopen. 
In mijn nieuwe sport kleren, heb ik het toch goed gedaan. 
Hierna de prijs uitreiking en iedereen was weer blij dat ze eerder naar huis konden gaan. 
 
Sjoerd van de Heuvel kwam op de eerste plaats, Marc Tonen kwam op de tweede plaats, en onze Mike 
van Kuick heeft het ook goed gedaan die kwam op de derde plaats.  
Marianne Verdonk was alleen, zodat ze van zelfsprekend op de eerste plaats kwam, van de dames.  
 
Het weer heeft meegezeten, en was een leuke dag geweest voor iedereen. 
  

Dit was het verslag van Marc Tonen. 
 

jarigen januari 2014 
1 Rene  Ven, van de 16 Tim  Kees 

2 Laura  Hoogers 16 Jolijn  Sandbrink 

3 Judith  Goossens 16 Martin  Nijkamp,  

3 Mitchell  Vereijken,  19 Dorine  Geven 

3 Frits  Leenderts 19 Donnie  Kerkoerle, van 

5 Bert  Ostaden, van 19 René  Kreijveld 

6 Esther  Heeswijk, van  19 Henri  Verduijn 

6 Marian  Juchem, van 20 Cees  Jansen,  

6 Ronnie  Dortmont, van  20 Francien  Leest, de 

7 Vincent  Hein 20 Betty  Meijer-Oost 

7 Anne-Rose  Volkert 21 Jacqueline  Landa 

8 Noëlle  Martens 21 Marinus  Beks 

9 Joke  Peters 22 Erwin  Pieschel,  

9 Bart  Roossink 23 Eric  Leblanc 

9 Anja  Jong, de  24 Anton  Kon,  

9 Jozé  Smits 24 Frank  Abbink 

11 Caroline  Heijden, van der  24 Louise  Brouwer 

11 Marcel  Leijten,  25 Mirjam  Griensven, van 

11 Natascha  Martin 25 Ingrid  Brekelmans,  

11 Ben  Jong, de  25 Yvonne  Ooms 

11 Wil  Mill, van 26 Lennart  Mooijweer 

11 Cecile  Wijne 26 Lotte  Heres 

12 Wilma  Aerts 26 Loes  Gaalen, van 

12 Frans  Rommelse,  26 Jolanda  Konings 

13 Saskia  Smink 27 Gert-Jan  Eerenbeemt, van den 

13 Anita  Kerkhof 27 Ferry  Rosendaal, van 

13 Anton  Verkooijen,  27 Hannie  Akker, van den 

14 Mariet  Michielsen 28 Helly  Oudenhoven, van 

14 Eric  Rijnders 29 Noa  Wiltschek 

15 Tineke  Straten, van 29 Luuk  Schot 

16 Angelique  Hendrikx 30 Julia  Schoenmakers 

16 Milou  Keulstra 31 Marianne  Wapstra 

   
31 Jan  Bolder 
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Surprisemiddag specials 
 
Hallo allemaal,  
  
We (de Specials/en trainers), hebben op 1 december een gezellige Sinterklaasmiddag gehad. 
Deze middag begon om 14:00 u. en duurde tot 16:00 u. 
Eerst werd er tompoesjes en andere lekkernij op tafel gezet, met thee of koffie daarbij. 
En rond 14.15 u. begonnen we met de surprisemiddag. 
 
Dat ging als volgt: Riny nam een stok kaarten, en ieder kreeg een kaart. En wie de joker had, mocht zijn 
of haar pakje gaan halen van de pakjestafel. Dat was leuk bedacht. 
Nadat enkele mensen al hun pakje had, werd er een korte pauze ingelast. 
Om Joke en de trainers gelegenheid te geven om de thee en koffie kopjes en dergelijke op te ruimen, en 
frisdrank in te schenken en rond te delen. Daarna kon de middag voortgezet worden. 
  
Toen de tijd krap werd en nog niet iedereen een pakje had, werd er besloten, dat twee mensen hun 
pakje alvast mocht pakken, maar wel om de beurt open maken. Goed , zo kan het ook!  
Zo gebeurde het dat iedereen omstreeks 15:30 u zijn of haar pakje had. 
  
Hierna kwam de ronde dat we moesten proberen te raden wie jouw pakje gemaakt had. 
Dat valt niet mee. Alhoewel sommige het al meteen raadden. (Knap hoor!) 
  
Hierna hadden we nog enkele spelletjes gedaan. Een “Zin doorgeefspel”: kijken wat er uitkwam op het 
eind. Dat was best wel lastig. Er kwam vaak een ander zin en of woord uit dan wat er door de eerste 
persoon door gefluisterd was naar persoon 2 enz.. 
  
Spel 2: Iemand ging met zijn/haar gezicht naar de deur staan. Er werd er een aantal personen 
aangewezen en degene die bij de deur stond moest dan proberen te raden hoeveel personen achter 
hem of haar stond. 
  

En bij het laatste spel werd er door Marlies 
iets op een stukje papier geschreven en 
op het voorhoofd geplakt. Door vragen te 
stellen moest men raden wie, of wat je 
was. Dus of je een persoon, ding of dier 
was en ook welk mens, dier of wat voor 
ding je was.  
(Ik moest proberen te raden dat ik Frans 
Bauer was.) 
  
Hierna werd deze gezellige middag, bij 
“den Opstap”, beëindigd. 
  
Joke kreeg als dank een mooie bos 
bloemen. Dat heeft ze ook echt verdiend! 
Joke nogmaals bedankt voor alles. Maar 
ook de overige organisatie; hartelijk 
bedankt. 

  
Kortom: iedereen bedankt en tot de volgende keer! 

 
 

Groetjes namens alle blije mensen. 
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Lopen 
 
 

 
 
 

 
Jubileum Goed Beter Best Loop 

 

Reserveer zondag 23 maart 2014 in je agenda!!!! 
 
Onze atletiekvereniging organiseert op zondag 23 maart 2014 weer haar jaarlijkse loopevenement dat 
vele lopers en loopsters uit de gehele regio naar Best trekt. De Goed Beter Best Loop maakt deel uit van 
de Kempische Wegcompetitie waardoor veel bekende regionale wegatleten graag bij ons komen lopen. 
Dit jaar weer op een snel nieuw parcours. In 2014 lopen we richting Oirschot via de Oirschotseweg en 
terug langs het kanaal. De start en finish is op ons eigen AVGM-complex.  
 
Ook in 2014 is het mogelijk als recreant deel te nemen aan deze loop. De organisatie heeft er voor 
gezorgd dat er voor elk type loper een interessante afstand kan worden afgelegd. Als deelnemer kun je 
kiezen voor 7, 10, 14 of 21 kilometer.  
 
Helaas is het AVGM nog niet gelukt een nieuwe hoofdsponsor te vinden voor de loop. De organisatie 
heeft er alles aan gedaan om de kosten zoveel mogelijk te drukken, maar ziet zich desondanks 
genoodzaakt om ook AVGM-leden een bescheiden bedrag te laten betalen bij deelname. De kosten 
bedragen 2 euro en dit is hoofdzakelijk de huur van een chip voor de tijdregistratie. 
 
Voorafgaande aan deze jubileum editie van de Goed Beter Best Loop organiseren wij eveneens een 
KidsRun voor alle kinderen in en om Best tussen 4 en 13 jaar oud. De kinderen kunnen kiezen tussen 1 
en 3 kilometer. 
 
Inschrijven kan via de site van AVGM en via inschrijven.nl 
 
Op een speciale pagina op de AVGM site vind je verdere informatie zoals tijdschema, route, etc. 
 
Kortom: DOE MEE en SCHRIJF JE IN !!! ( en motiveer ook je vrienden, buren of familie om eens mee te 
doen) 
 
Tot 23 maart aanstaande! 
 

PS: Dit jaar hebben we ook mooi weer besteld . 

  

https://www.google.nl/search?biw=1067&bih=713&tbm=isch&q=25+jaar+jubileum&revid=1458020462
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OLIEBOLLENLOOP OP DINSDAG 31 DECEMBER: 5 EN 10 KM, KIDS 1 EN 3 KM 

Op oudjaarsdag, dinsdag 31 december 2013, organiseert Atletiek Vereniging Weert vanaf 12:00 uur de 
jaarlijkse Oliebollenloop voor jong en oud.  

 12:00 uur 1 km Jeugd t/m 12 jaar; 
 12:15 uur 3 km Jeugd 13 t/m 15 jaar; 
 12:15 uur 5 km Vrouwenwedstrijd en Trimloop mannen; 
 13:00 uur 10 km Mannenwedstrijd en Trimloop vrouwen 
 12.45 uur Prijsuitreiking jeugd in clubhuis AV Weert 
 14.20 uur Prijsuitreiking 5 en 10 km in clubhuis AV Weert 

Alle lopers krijgen na afloop een zakje met oliebollen. Er wordt gewerkt met Elektronische 
Tijdwaarneming, met gebruik van chips. Er is een geldprijs beschikbaar gesteld van € 150,-- voor een 
parkoersrecord voor de 5 km vrouwen en 10 km mannen.  

INSCHRIJVEN kan t/m zaterdag 28 december via inschrijvingen. Let op!! Wij geven een flinke korting bij 
(tijdig) voorinschrijven. 
 
NA-INSCHRIJVING tot een half uur voor de wedstrijd bij het wedstrijdsecretariaat in het clubhuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://inschrijven.nl/formulier?id=2013123116344&ag=j&tl=nl
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                Veldweg 18, 5684 NS Best 

                Tel. (0499) 37 23 17 
                Fax (0499) 37 56 12 

                www.raaijmakersbest.nl 
info@raaijmakersbest.nl 
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ONME (onderweg naar marathon Eindhoven) 

 
Op zaterdag 11 mei 2013 is AVGM voor de 5de keer gestart met het 
geven van halve marathon trainingen in aanloop naar de Marathon 
van Eindhoven op 13 oktober 2013. Voor het programma van 
Runnersplaza hebben zich 8 lopers aangemeld om bij AVGM mee te 
trainen. Vanuit de vereniging hebben in totaal 26 lopers een of 
meerdere keren meegetraind.  
 
Volgens een vooraf opgesteld schema zijn de trainingen gegeven 
door de trainers Patrick Bindels, Hubert Segers, René Uijthoven en 
Frank Coppelmans. Met gevarieerde trainingen afwisselend op de 
weg en in het bos zijn de lopers middels een goede opbouw 
voorbereid op de halve marathon. Van de 8 lopers van 
Runnersplaza hebben 4 lopers de halve marathon uitgelopen. Drie 
zijn niet gestart vanwege een blessure of te weinig training en 1 
loopster is direct lid van AVGM geworden om mogelijk volgend jaar 
de halve marathon te gaan lopen. Inmiddels zijn twee lopers, die de 
halve marathon hebben uitgelopen, ook lid geworden. Van de lopers 
van AVGM heeft het merendeel een goed resultaat behaald en 
sommige zelfs een PR. 
 

 
 
Zelf heeft ondergetekende ook weer een bijzondere halve 
marathon gelopen. Dat bijzondere zat vooral in de laatste 50 
meter, toen ik met mijn kleinzoon Thijmen over de finish liep. 
Vanaf de start was ik samen met Wim Kortsmit weg gegaan op 
een tijd tussen de 1.45 en 1.50 uur. Dit betekende dat we steeds 
rond 5.00 min per km moesten lopen. De eerste 3 km gingen iets 
boven de 5 min en daarna liepen steeds net onder de 5 min tot en 
de 19de km. Zo konden we steeds bij de “hazen” van 1.45 uur 
blijven lopen. Na de 19de km kreeg ik het wat moeilijker om het 
tempo vast te houden en is Wim alleen doorgegaan. Wim liep dan 
ook een mooie tijd van 1.44.46. Het lukte mij om twee minuten 
later te finishen, samen met mijn kleinzoon Thijmen. Hij vond het 
geweldig om met zijn handen in lucht over de finish te gaan. Nog 
leuker vond hij de medaille die hij van zijn opa kreeg. Twee dagen 
droeg Thijmen deze medaille om zijn nek zonder af te doen. En 
natuurlijk moest deze medaille mee naar zijn school, zodat ook 
daar bekend is dat hij (een deel van) de halve marathon heeft 
gelopen. 
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Marathon Eindhoven 
 
Hallo GMers, 
 

Ik ben Gieljan van Iersel ik woon in het mooie Nijnsel en ben al 
ruim 4 jaar lid van G. M.. Ieder jaar begin ik, na een uitgebreide 
rustperiode in de winter, in het voorjaar fanatiek te trainen voor de 
Halve Marathon van Eindhoven. Omdat ik vorig jaar, vanwege 
blessure, de halve marathon van Eindhoven niet heb kunnen 
lopen. Had ik mij voorgenomen dit jaar toch weer mee te doen. 
Helaas duurde mijn winterslaap dit jaar wat langer en was het pas 
tegen de vakantieperiode dat ik met trainen ben begonnen. 
Gelukkig bestond de ONME groep dit jaar weer uit een 
enthousiaste groep lopers die elke week fanatiek het trainden. 
Onder de inspirerende leiding van Frank, Patrick, Hubert, Norbert, 
René en de ervaren meester Jan kregen we een afwisselend 
trainingsprogramma voorgeschoteld. Dit varieerde van duurlopen, 
tot boslopen en inspannende trainingen op putjesbergen en de 
Oirschotse Hei.  
 
 
 

 
De Ronde van Naastenbest was een mooie testcase om te kijken hoe ik er conditioneel voor stond. Dat 
viel nog wat tegen, wat een mooie motivatie was om de laatste 1,5 maand nog flink door te trainen. 
 
13 Oktober was halve marathon van Eindhoven de 
afsluiting van een intensieve en gezellige 
trainingsperiode. Na veel regen ’s Morgens bleef het ’s 
Middags gelukkig overwegend droog. Wat voor goede 
omstandigheden zorgde en voor mij zelfs resulteerde in 
een onverwacht PR. 
Al met al een weer een leuke en gezellige ervaring. 
Trainers en loopmaatjes, bedankt hiervoor en 
waarschijnlijk tot volgend jaar. 
En eeh.. .  misschien moet ik dan wel iets eerder 
beginnen met trainen. 
 
 
Groetjes 
 
Gieljan van Iersel 
Foto van mij, linksonder, bewijst dat het voor mij af en toe behoorlijk afzien was. 
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AVGM verzorgingspost Marathon Eindhoven 
 
Het was in jaren niet zo slecht geweest op de dag van de marathon Eindhoven. Maar onder leiding van 
coördinator Henk v.d. Einden stonden ook dit jaar de hulptroepen van AVGM dapper op de Anthony 

Fokkerweg om de vele duizenden lopers van een drankje of 
fruit te voorzien. Henk had alles weer prima georganiseerd. 
Rond half 9 werden de eerste kraampjes ingericht en staken 
de circa 50 vrijwilligers de handen uit de mouwen. Regen, 
wind en kou werden 
getrotseerd met 
skikleding, ponchos, 
handschoenen en 
laarzen. Tot de laatste 
loper de kraam 
gepasseerd was werd 
ook dit jaar in een 
goede sfeer 

samengewerkt.  
 
Het drankje en hapje dat daarna bij de club klaarstond werd dit 
jaar extra gewaardeerd, iedereen kon zo ook even bijkomen van 
deze extreem koude dag. Dankzij de bijdrage van deze vrijwilligers 
ontvangt onze club een vergoeding van ongeveer 800 euro voor 
hun hulp. Ook volgend jaar hopen we dan ook weer op veel 
medewerking om deze post te bemensen. En hopelijk staan we er 
dan weer in beter weer! 
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                                                                                   info@screenrunzeefdruk.nl  
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Marathon van Egmond 
         

 
Beste hardlo(o)p(st)er, 
  
Op zondag 12 januari 2014 staat alweer de 42e halve marathon van Egmond op het 
programma. Naast de halve marathon staat ook een kwartmarathon op het programma. Deze 
gaat over een vergelijkbaar parcours, dus met duinen en strand. 
Al een aantal jaren organiseert Eindhoven Atletiek een supergezellige busreis naar deze 
wedstrijd, waar lopers van vele atletiekverenigingen en loopgroepen graag bij aanhaken. Bij de 
vorige editie hebben ruim 350 hardlopers/wandelaars/supporters in 6 bussen met veel plezier 
gebruik gemaakt van deze gelegenheid. Files en slecht weer zijn echt heel wat draaglijker in een 
bus, waar je gratis van eten en drinken wordt voorzien. Het vertrek- en aankomstpunt is net als 
vorig jaar van het Eef Kamerbeek Atletiekcentrum op sportpark de Hondsheuvels aan de 
Orpheuslaan te Eindhoven. Hier kunnen fietsen en auto’s worden gestald. Vertrektijd van de 
bussen is om 07.30 uur vanuit Eindhoven en om 16.30 uur vertrekken we weer naar Eindhoven.  
Bij voldoende belangstelling zal er ook een bus vanuit Weert vertrekken. 
  
Bij deze nodigen we lo(o)p(st)ers/supporters etc. van harte uit om deel te nemen aan deze 
busreis. De ervaring heeft geleerd dat het echt heel comfortabel reist per bus, die tot in het 
centrum van Egmond doorrijdt. De kosten voor deze busreis bedragen slechts 18,50 euro per 
persoon, inclusief gratis drankjes en hapjes in de bus. 
De aanmelding voor de busreis sluit op 31 december 2013. Mocht een van de bussen 
onderbezet zijn, is de volgorde van aanmelden bepalend of je wel of niet mee kunt. 
  
Je kunt je inschrijven voor de busreis via deze link. Je IBAN- en Bic-nummer kun je eenvoudig 
vinden op https://www.ibanbicservice.nl/ 
Er is een extra veld waarop je aan kunt geven bij welke vereniging of groep je hoort. Geef s.v.p. 
duidelijk op bij welke (loopgroep) je hoort, zodat we kunnen zorgen dat je in dezelfde bus komt 
te zitten als je loopmaatjes. 
De inschrijvingskosten voor de wedstrijd zijn niet inbegrepen. Je moet niet vergeten zelf in te 
schrijven voor de wedstrijd. Wacht hier niet te lang mee want vorig jaar was de limiet voor het 
maximale aantal deelnemers erg snel bereikt. Voor verdere details over de wedstrijden en 
inschrijven voor de wedstrijd verwijzen we naar de website van de halve van 
Egmond: http://www.egmondhalvemarathon.nl 
  
Mogen we je ook verwelkomen op 12 januari a.s.? 
Voor eventuele vragen kunnen jullie terecht bij onderstaande personen. 
  
Met vriendelijke loopgroeten, 
  
Joop Broeders    joop.broeders@eindhovenatletiek.nl 06-12422389 
Heather MacDuff  h.macduff@upcmail.nl            040-2481803/06-27197787 
Huub Sanders    huubsanders@yahoo.com         06- 83253650  
Jan Voets       jan.voets@eindhovenatletiek.nl     040-2411349/06-51140599 
  

https://www.inschrijven.nl/formulier?id=2014011214380&ag=j&tl=nl
https://www.ibanbicservice.nl/
http://www.egmondhalvemarathon.nl/
mailto:joop.broeders@eindhovenatletiek.nl
mailto:h.macduff@upcmail.nl
mailto:huubsanders@yahoo.com
mailto:jan.voets@eindhovenatletiek.nl
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In the spotlight 

 
Marianne Verdonk: Nederlands Kampioen Cross 

Tilburg 23 november: Het NK cross voor atleten 
met een beperking werd dit jaar georganiseerd in 
Tilburg als geïntegreerd onderdeel van de 
Warandeloop. De Warandeloop wordt traditioneel 
verlopen op een snel parcours in de bossen 
rondom de Universiteit in Tilburg. Marianne 
Verdonk is hier houdster van het parcoursrecord. 
In 2011 liep zij de 600 meter lange cross in een 
tijd van 1 minuut en 54 seconden, waarmee zij 
meteen de grote favoriete voor de titel is.A.V. 
Generaal Michaëlis was met 3 atleten 
vertegenwoordigd op deze snelle cross in Tilburg.  

 
 
Behalve de al eerder genoemde Marianne waren ook Jolanda van Kuik en Martijn de Laat 
namens AVGM van de partij. In Tilburg starten de 
dames en heren gelijktijdig in hun wedstrijd over 600 
meter. Marianne Verdonk liet er geen gras over groeien 
en sloeg al op het startterrein, samen met de favorieten 
bij de mannen een gat naar de rest van het veld. Dit gat 
werd gedurende de wedstrijd alleen maar groter, samen 
met de 3 podiumfavorieten bij de Mannen legde zij de 
laatste meters af. De klok bleef stilstaan op 1 minuut en 
51 seconden, een nieuw parcoursrecord (3 seconden 
sneller als in 2011) en slechts 7 seconden achter de 
winnaar bij de heren Uberto Druiventak. Achter 
Marianne eiste Ymke van Helfteren (Atilla) en Lotte van 
Beek (AV Sprint) de overige podiumplaatsen op. Jolanda van Kuik eindigde als zevende in een 
tijd van 3 minuten en 10 seconden.  

 
Bij de heren ging de overwinning naar 
Uberto Druiventak (1,43), voor Belg 
Kevin Kennis (1,46) en Sven v.d. Hout 
(1,51) die gelijk met Marianne Verdonk 
over de streep kwam. Martijn de Laat 
(AVGM) had voor deze wedstrijd 2 
minuten en 17 seconden nodig 
waarmee hij als tiende heer finishte in 
dit Nederlands Kampioenschap.  
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Pannenkoekenmolenloop 2014 
 
Mede namens GM organiseren wij voor de laatste keer 
een busreis naar Burgh-Haamstede om deel te nemen 
aan de Pannekoekenmolenloop. 

 
Deze loop vindt plaats op: 
zaterdag 8 maart 2014 (aanvang 13:30) in de 
boswachterij van Westenschouwen. 
 
Het betreft hier een wedstrijd en trimloop van 7,5 en 15 
km voor mannen, vrouwen en masters, er wordt 
gelopen over strand, bos- en duinpaden. 

Voor een 1e indruk kun je de foto’s van vorig jaar op de 
AVGM website bekijken. 

 
Na afloop hebben we vorig jaar met 47 lopers en 33 
wandelaars, na de gratis pannenkoek, gegeten bij een 
visrestaurant c.q. luxe friettent/ restaria. Hier hebben ze 
naast heerlijke visgerechten ook andere maaltijden. 
Je kunt hier terecht in je loopkleding/trainingstenue. 

 
Ben je in voor een gezellige dag (vertrek rond 09:30, 
thuis rond 19:30), 

durf je de uitdaging aan en ben je niet bang voor een 
beetje zand en 

enkele duinen (putjesbergen is er ‘niks’ bij), 
schrijf je dan in (vanaf half jan-2014) via: 

www.inschrijven.nl 
 

Schrijf je nu alvast in via onderstaand formulier en geef 
dit af aan Norbert de Zeeuw of deponeer dit formulier in 
de doorzichtige brievenbus in het clubgebouw. 
 
Zekerheid van een plaats in de bus geschiedt op basis 
van binnenkomst aanmelding. Is de bus vol en we 
krijgen een eventuele volgende bus niet voldoende 
bezet, is de volgorde van aanmelden bepalend of je wel 
of niet mee kunt. 
 
Tot 1 december 2013 is de inschrijving uitsluitend voor 
GM leden. 

Hierna zal AV Oirschot ook benaderd gaan worden, dus 
ben op tijd met inschrijven als je graag mee wilt gaan !  
 

 
Harm Bakker en Norbert de Zeeuw 
 

 

 

 

 

 

jarigen februari 2014 
 

1 Bart  Goossens 

2 Paul  Roij, de 

3 Koen  Wiel, van de 

4 Jan  Meelen,  

4 Sandra  Luijten 

5 Lucas  Laarhoven, van 

5 Trees  Ackermann 

6 Larissa  Bies 

6 Tini  Beks 

6 Tonnie  Berg, van den 

6 Tom  Engelshoven, van 

7 Marieke  Lustenhouwer 

7 Ans  Vogels 

7 Kaithlyn  Baselmans 

7 Sjannie  Laarhoven, van 

8 Thijs  Hulsen 

8 Frans  Daniels,  

8 Tom  Schijndel, van 

9 Miriam  Oirschot, van  

9 Corné  Beunis 

10 Greet  Castricum-Brands 

10 Joep  Wiltschek 

11 Wilhelmien  Verdonk 

11 Aaldert  Elevelt 

11 Niels  Faessen,  

13 Rens  Timmermans 

13 Tom  Lassing 

14 Marco  Oggel 

14 Elke  Bersselaar, van den 

15 Lucy  Neggers 

15 Dries  Ouadar 

15 Hannelore  Griendt, van de 

16 Nick  Rijsewijk, van 

17 Prisclla  Groenemeijer 

18 Kathinka  Dijk, van 

19 Fam  Vugts 

21 Bert  Boekhorst, te 

23 Evan  Heuvel, van den 

25 Christjan  Doreleijers 

25 Lisa  Scheepers 

26 Gerard  Verbeek 

26 Monique  Kemper 

26 Lotte  Aerts 

28 Bram  Rulo, van 

28 Sjaak  Maalman 

29 Dominique  Bent 

 
 
 

 

http://www.inschrijven.nl/
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Inschrijfformulier Pannenkoekenmolenloop 2014 
 
SVP dit formulier incl. bijdrage persoonlijk inleveren bij Norbert de Zeeuw of in een dichtgeplakte 
envelop in de doorzichtige brievenbus in het clubgebouw deponeren met erop:   Norbert de 
Zeeuw – Pannekoekenmolenloop 2014  

 

Inschrijfformulier Pannekoekenmolenloop 8 maart 2014 
 

Naam/namen               :  

 

Aantal personen            :    

 

E-mail adres               :  

 

Heenreis- Koffie of thee      : 

 

Terugreis- Bier, witte- rode wijn of fris (wat) : 
  

10 Euro per persoon bijdrage bijgesloten tbv koffie/thee/drankjes tbv heen/terugreis?                        
: ja / nee  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Let op:  

 

Alleen bij ingesloten bijdrage is je reservering definitief!  
Geen bijdrage is geen inschrijving!  
Bij latere afmelding zal de bijdrage niet geretourneerd worden ivm reservering bus.  
 
De 10 Euro p.p. is voor de busreis en drankjes/versnaperingen in de bus. De inschrijfkosten voor 
de hardloopwedstrijd en drankjes/eten in het visrestaurant zijn voor eigen rekening.  

 

Vorig jaar heeft ook GM een bijdrage geleverd, waardoor deze lage prijs mogelijk was. Mocht de 
prijs voor 2014 iets hoger uitvallen wordt dit uiteraard zo spoedig mogelijk gecommuniceerd. 
 

Afgelopen jaren was het bijzonder gezellig.  
Laten we het in 2014 voor de laatste keer richting Burgh-Haamstede nog een keer overdoen. 
 
Inschrijving wandelaars via Pieter van der Sanden. 
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www.emielversteden.nl 
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Trail du Barrage Houffalize         
 
Mijn naam is Antonio Musone en ik ben een fanatieke 
sporter. Ik ben nu 29 jaar en sinds de zomer ben ik lid van 
GM, ik train bij de groep van Ad van Kollenburg.  
Ik besteed veel tijd aan trainen en probeer aan zoveel 
mogelijk wedstrijden deel te nemen. Tevens ben ik atleet 
van het Nederlandse Militair Oriëntatieloop Team en van 
de Oriëntatieloop club genaamd OLifant. Dit alles doe ik 
met veel plezier. Wanneer ik me niet aan het oriënteren 
ben kun je mij regelmatig terug vinden bij trail run 
wedstrijden. Naar mijn idee vullen deze sporten elkaar 
prima aan. 
Ik heb een eigen weblog: volgtony.nl waarop ik mijn 
ervaringen deel. Hieronder een verhaaltje uit mijn blog. 
 
Onlangs kreeg ik op het laatste moment een aanbod om 
samen met een vriend en twee andere lopers mee te 
rijden naar Houffalize. In Houffalize ligt het zware 
parcours van de Trail Du Barrage 29,5 km op me te 
wachten. Vanwege een blessure heb ik deze vorig jaar 
misgelopen, dus dit jaar heb ik er stiekem wel naar uit 
gekeken. In mijn gedachten rende ik al over de trails, niet 
wetend wat me die dag te wachten stond. 
Zondagochtend naar Venlo gereden en even een bak 
koffie bij mijn oude sportmaat Dirk gedronken. We 
haalden nog 2 van zijn vrienden op en met z’n vieren 
reisden we af richting het zuiden. 
 
Na gedesoriënteerd door Luik te hebben gereden zaten we weer op de juiste snelweg richting 
Spa/ Luxemburg. De mooie omgeving van Houffalize kwam in mijn gedachten al steeds 
dichterbij. Het weer was droog en een beetje frisjes. Naar mijn idee aangenaam om te rennen. 
Dirk maakte de opmerking dat het lampje van zijn benzine knipperde. “Oei, moet ik me zorgen 
maken?”, vroeg ik aan hem. Maar ondertussen kwam er maar geen tankstation op onze route. 
Totdat inderdaad het moment kwam dat hij de auto op de vluchtstrook parkeerde. Ik vroeg nog 
aan hem of hij een grapje maakte. Die grappige sfeer sloeg al snel om in teleurstelling. De 
navigatie gaf nog 22 minuten aan. Zo dichtbij en toch onbereikbaar. Die 2 andere personen 

bleven achter bij de auto, terwijl Dirk en ik op zoek 
gingen naar oplossingen. We renden via veldwegen, 
heuvel op, richting een zeer klein dorpje. Als we 
geluk hadden en snel werkten hadden we een kans 
van slagen en konden we misschien nog starten aan 
de wedstrijd.  
Voor nu hadden we onze eigen wedstrijd en dat was 
een race tegen de klok. We splitsten ons op. Vragen 
aan voorbijgangers en aanbellen leverde ons 
uiteindelijk de informatie op dat er iets verderop, 
voorbij de weilanden, een onbemand tankstation te 
vinden was. Prima! Wij renden die kant op.  

 
 
 
 

jarigen maart 2014 

 
1 Gijs  Braven, den 

1 Diny  Ven, van de 

1 Ellen  Braun 

1 Nancy  Booij,  

2 Lisa  Kweens 

2 Ton  Sande, van de  

3 Ramon  Winkel, Van der 

3 Daan  Hoof, van 

4 Remko  Rop,  

4 Marc  Arends 

4 Frank  Coppelmans,  

5 Jouke  Smink 

5 Koos  Horst, van der 

6 Jolanda  Pasch, van der  

8 Bas  Hoof, van 

9 Micki  Geijsels 

10 Evi  Thijssen 

10 Cees  Castricum 

10 Leon  Schepens 

10 Theo  Lommen 

10 Yurien  Weiland 

10 Jan  Bos,  

12 Ton  Dahmen,  

13 Norbert  Zeeuw, de 

13 Nellie  Tonen-Smetsers,  

15 Jolanda  Kuik, van  

15 Karel  Rikkers,  
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Over minder dan een uur zou de start zijn van de wedstrijd. 
Aangekomen bij het onbemande tankstation moesten we eerst op zoek naar iets waarin we 
de benzine konden transporteren. Ik dook al gelijk met mijn handen in de afvalbak op zoek naar 
een fles of iets in die strekking (Door bepaalde cursussen ga je soms anders denken. De 
afvalbak kan je in sommige gevallen voorzien van handige spulletjes, maar ook van voedsel. 
Maar dat is weer een ander verhaal). 
 
Nee, geen succes. Na met een dame te hebben 
gesproken, werden we gewezen op de lokale 
kroeg, die vreemd genoeg al open was. Snel naar 
de kroeg gerend. Dirk ging naar binnen en ik liep 
door en haalde een 2L fles uit de afvalbak naast de 
kroeg. De vrouw van de eigenaar verstond 
enigszins een woordje Nederlands. Ja mensen, 
iets wat ons avontuur niet makkelijk maakte is het 
feit dat men hier Frans spreekt. Gelukkig kwam de 
eigenaar met een 10L can. Nadat Dirk hem een 
paar euro’s gaf, zijn we als bezetenen naar het 
tankstation gerend. De can gevuld en zo snel als 
we konden richting de auto. Over drie kwartier was de start van de wedstrijd. De zware en 
onhandige can wisselden we onderling af. De route ging door de weilanden met her en der een 
obstakel in de vorm van prikkeldraad. Het zweet stond inmiddels een tijdje op onze rug. 
Aangekomen bij de auto was het snel de 2L fles kapot snijden (geïmproviseerde schenktuit, 
uiteraard dan doen we het ook goed). En tanken maar. 
 
De auto bereikte uiteindelijk de parkeerplaats van het sportpark. Normaal is men blij de finish te 
zien, maar bij deze wedstrijd was ik blij de start te zien. De wedstrijd was alle ellende waard. Het 
was een prachtige, maar zware trail. Wonder boven wonder heb ik die dag ook redelijk goed 
gelopen. 29.5KM 1640 meter stijging in 3:03:02. Dit leverde een 13de plek op van de 190 
Deelnemers. Moe en voldaan stapten we weer in de auto, waarna we allen dezelfde opmerking 
maakten; “Eerst tanken!”. 
 
 
 
 
 

Je kunt mijn blog steunen door de bijbehorende Facebook pagina leuk te vinden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.volgtony.nl/wp-content/uploads/2013/10/DSCN6408.jpg
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Boek Het geheim van hardlopen 
 
Het boek is geschreven door de uit Leusden afkomstige hardlopers emeritus hoogleraar Hans 
van Dijk en Ron van Megen, beiden Delfts ingenieur. Zij hebben 
glasheldere en haarscherpe wetenschappelijke analyses gemaakt van 
alle factoren die bij langeafstandslopen van belang zijn. Van de 800 
meter tot en met de marathon. Training, voeding, gewicht, loopstijl, 
wind, heuvels, temperatuur, schoenen, en nog veel meer. 
 
De invloed van alle factoren wordt helder en heel toegankelijk 
uitgelegd aan de hand van praktijkvoorbeelden. De lezer kan zijn 
eigen prestaties voorspellen en achteraf zijn ‘schone’ tijd uitrekenen. 
Als hulpmiddel zijn calculatoren te vinden op de website 
www.hetgeheimvanhardlopen.nl. 
Het boek is rijk geïllustreerd en staat boordevol bruikbare informatie. 
Het Geheim van Hardlopen is het ultieme hardloopboek voor iedere 
recreatie-, prestatie- en wedstrijdloper én voor hun coaches. 
 
Het boek is zeer enthousiast beoordeeld door deskundigen en 
prominenten: 
 
Gerard Nijboer (winnaar zilver op de marathon bij de Olympische Spelen van 1980) 
Zeer interessant! Het deed me denken aan mijn eerste echte hardloopboek "the Complete Book 
of Running" van James Fixx: geen pagina verveelt. Een aanrader voor de serieuze hardloper die 
oog heeft voor details! 
Prof. Dr. Hans Keizer (sportfysioloog) 
Op inspirerende wijze wordt wetenschap toegankelijk gemaakt voor iedereen die beter en 
sneller wil worden, een genot om te lezen! 
Guido Vroemen (sportarts SMA Midden Nederland) 
Een meesterwerk! Voor iedere hardloper een aanwinst, ideaal om te lezen na de training! 
Cees Stolwijk (veelvuldig NK bij de masters) 
Een prachtig boek, ik ben diep onder de indruk, op alle fronten! Zeer interessante informatie, 
toegankelijk en plezierig om te lezen! 
 
 
 
ISBN: 978-90-821069-0-9 
Prijs: € 19,95  
(inclusief BTW en exclusief verzendkosten*) 
 
Vanaf 13 oktober 2013 verkrijgbaar in de boekhandel,  
en vanaf medio september 2013 te bestellen 
via www.hetGeheimvanHardlopen.nl * 
 
 
*Actie: in 2013 geen verzendkosten bij bestellingen via www.hetGeheimvanHardlopen.nl 
  

http://www.hetgeheimvanhardlopen.nl/
http://www.hetgeheimvanhardlopen.nl/
http://www.hetgeheimvanhardlopen.nl/
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Beginnerscursus 
  
Op 26 september 2013 zijn Marti, Mirjam, Rob en Frank gestart met de beginnerscursus.  
We begonnen met 29 deelnemers waarvan 11 leden. 
Door vele blessures konden na 10 weken hiervan slechts 15 lopers, waarvan 5 leden de 
gewenste 5 km onafgebroken hardlopend volbrengen.  
Wel positief was dat iedereen binnen 36 minuten binnen was. 
 
Voor de geblesseerde lopers is een schema gemaakt om verantwoord op de baan aan hun 
hersteld te werken. Vier deelnemers zijn hieraan begonnen en trainen zoveel mogelijk samen op 
maandag en donderdagavond vanaf 19.30 uur op de baan. Leden die interesse hebben om ook 
weer te beginnen, kunnen zich aansluiten. Stuur een mail aan frankgmtrainer@gmail.com en je 
ontvangt het schema dat start bij 15 minuten lopen. 
 
Groeten, Frank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:frankgmtrainer@gmail.com
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Skikamp 
 

 
 

Het eerste weekend van oktober staat bij de meeste GM atleten al vroeg gereserveerd in de 
agenda. Zo rond de herfstvakantie is het tijd voor het AVGM jeugdkamp. Maanden van 
voorbereiden gaan aan dit kamp vooraf. Het begint eigenlijk al direct na afloop van het vorige 
kamp. Tijdens de evaluatie door de leiding komen de meest vreemde maar goede ideeën naar 
boven. 
 
Zo kwam afgeloppen jaar eind oktober het idee van een soort winterspportkamp naar voren. Het 
werd na een paar stemrondes de titel skikamp. Vanaf dat moment is de leiding (lees trainers) 
aan de slag gegaan om ideeën uit te werken. Naarmate het jaar vordert worden de contouren 
van het kamp steeds zichtbaarder. De ideeën voor spellen stromen binnen. 
 
Voor ons als NACB wordt het steeds eenvoudiger om alles te regelen. De laatste maand maken 
we ons altijd druk of er wel voldende animo bij de atleten zal zijn. Volgens mij schrijven de 
atleten zich bewust laat in om ook bij ons de kampspanning te doen toenemen. 
 

 
 
Eindelijk is het dan zover. Het is vrijdag 4 oktober. Vanaf 13.00 uur beginnen we met alle spullen 
in de aanhanger te laden. Hierbij vergeet ik natuurlijk al te melden dat Martin en Rohan al de 
nodige voorbereidingen hebben gedaan om alles uit de opslag klaar te zetten. De ontvangst dit 
jaar was met de nodige hoeveelheid schuim (kunstsneeuw) war iedere atleet door heen moet 
om zich met zijn toegangspas te melden. Vanaf dan zijn de atleten ruim 2 dagen overgeleverd 
aan de kampleiding (of is het andersom) en is de kampleiding afhankelijk van de atleten. Er 
hebben zich weer ruim 80 atleten ingeschreven. Dit jaar hebben 
we als leiding ervoor gekozen om herkenbaar te zijn voor de 
atleten middels dezelfde shirts. 
 
Nadat iedereen (nou ja bijna iedereen) aanwezig is wordt de 
leiding voorgesteld en de regels nog even uitgelegd. Daarna 
beginnen we met het eerste spel wat traditioneel door Adri wordt 
georganiseerd. Adri kan er gelukkig dit jaar weer bij zijn (gelukkig 
want als wij het spel moeten uitleggen hebben we een probleem). 
Het was leuk om te zien hoe jong en oud gezamenlijk aan de slag 
gingen om een zo goed mogelijke koning winter te maken. Van 
kastelen bouwen, ballonnen scheren, liedjes zingen en wat niet 
meer komen er de mooiste creaties naar voren. 
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Na afloop van dit spel kunnen de eerste jongste atleten na 
een wandeling door het bos naar bed. De eerste nacht 
duurt het meestal wel even voor iedereen slaapt. De 
junioren gaan nog niet naar bed maar die gaan het bos in 
spooktocht. Hier worden de watjes van de bikkels 
gescheiden. Maarten heeft weer een leuke tocht uitgezet. 
Als de atleten uiteindelijk allemaal in bed liggen worden er 
door de leiding nog wat zaken doorgenomen. 
 
De volgende ochtend zijn de pupillen al weer vroeg uit de 
veren. Ik vraag me nog even af of ik al wel heb geslapen. 
De catering is er weer op tijd bij en het ontbijt gaat er goed 

in. Daarna worden de pupillen en junioren gescheiden. De ene helft gaat ’s-Ochtends het bos in 
en de andere helft heeft een zeskamp. Ook dit alles is weer goed voorbereid door de leiding. Na 
de lunch wordt er gewisseld. 
Aan het eind van de middag neemt de spanning zeker bij de jongste jeugd toch wel toe.  
Want na de BBQ staat het hoogtepunt van het kamp op de planning: De bonte avond. Het 
jaarlijkse hoogtepunt waar wij als leiding altijd weer van genieten. Van goed ingestuurde liedjes 
en dansjes door de jongste pupillen tot hele toneelstukjes door de oudere pupillen en junioren. Ik 
neem ook mijn petje af voor pupillen die er alleen gaan staan en hun act opvoeren (Goed 
gedaan Lisa). De avond wordt aan elkaar gepraat door Wichard die dit goed kan. Zijn stukje met 
Tonnie was ook geweldig.  

 
 
 
Ik ben elk jaar blij dat ik niet in de jury zit. Mijn 
mening is dat eigenlijk iedereen moet winnen die 
mee doet. Dus ik wil eigenlijk niemand vergeten 
van de jongste pupillen tot oudste junioren 
geweldig gedaan. De winnaar waren een 
stelletje verwende dames die op skivakantie 

waren ook een goed ingestudeerd stukje. Maar zoals eerder al gemeld voor mij zijn de Oudere 
junioren dames en de pupillen allemaal winnaars door daar te gaan staan. Daar kunnen 
sommigen nog iets van leren. Maar dat zal komend jaar anders gaan. Ik voel nu al dat dames er 
in deze heren een flinke concurrent bij gaan krijgen.                
 
De tweede avond is het probleem van slapen gaan een stuk 
minder. De pupillen willen zelfs graag naar bed. Sommige 
junioren ook maar die mogen nog even het bos in. Deze 
compastocht was toch wat lastig voor de jongere junioren. 
Die bij terugkomst toch ook snel naar bed wilden. 
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Zondagochtend is het wat langer rustiger op de 
slaapkamers. Na het ontbijt weer goed verzorgd door 
de catering moeten de kamers worden opgeruimd. Dit 
duurt bij sommige junioren iets langer als bij de 
pupillen. Maar uiteindelijk konden de ochtendspelen 
beginnen. Na het middageten stond het eindspel al 
weer op de planning. Een elfstedentocht met doe 
opdrachten ipv stempelposten. 
 
En dan zit het er weer op. Als de atleten terug komen 

staan de ouders al weer te wachten. Nog even wachten op de prijsuitreiking en dan naar huis, in 
bad en voor de meeste redelijk direct naar bed. Behalve voor de leiding die nog even mogen 
opruimen. 
 
Tot slot wil ik nog en aantal mensen bedanken. Ik 
ga geen namen noemen want dan vergeet ik ik 
iemand en dat wil ik niet op mijn geweten 
hebben. Maar dank aan de ouders die geholpen 
hebben, de catering, de trainers en overige 
begeleiding. Maar bovenal wil ik de atleten 
bedanken voor weer een onvergetelijk weekend. 
 
We leven nu al weer toe naar het weekeinde van 
volgend jaar. Maar eerst nog de bingo feestavond. Ik weet niet of deze al plaats vind voor jullie 
dit lezen maar ook hierbij moet je aanwezig zijn. 
 
Met sportieve groeten, 
Namens de NACB 
Joep Wiltschek 
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Contract met Runnersworld verlengd 
 

Woensdagavond 27 
november is het 
sponsorcontract met 
Runnersworld Eindhoven 
met 3 jaar verlengd. Aan 
deze avond werd meteen 
een magazijnverkoop van 
Runnersworld gekoppeld 
zodat onze leden met hoge 
kortingen, oplopend tot 
60%, kleding en 
wandelschoenen konden 
kopen. Standaard krijgen 
onze leden 10% korting op 
kleding en schoenen als ze 

in de Willemstraat in Eindhoven bij Runnersworld hun inkopen gaan doen. Maar door de 
combinatie van het sponsorcontract verlenging, magazijnverkoop en Champagne voor iedereen 
kreeg deze avond een extra feestelijk tintje. Sander Halin, de eigenaar van Runnersworld 
Eindhoven, blikte na afloop tevreden terug op deze avond; kleding en schoenen werden fanatiek 
afgenomen, ook was er wederzijdse tevredenheid over de sponsoring van de afgelopen 3 jaar. 
We gaan dan ook uit van een succesvolle samenwerking voor de komende 3 jaar en laten ons 
verrassen met de verschillende leuke actie's die Sander nog voor GM in gedachten heeft. 
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Tekst & teken doet sportief zaken 
 
Veel organisaties weten wel wat ze willen vertellen, maar niet hoe ze dat 
moeten doen. Tekst & teken helpt dan door met een creatieve blik een 
krachtige tekst te schrijven. Daarbij is niet alleen de inhoud maar ook de vorm 
erg belangrijk. Een verhaal op een website vertel je heel anders dan in een 
nieuwsbrief, mailing, folder, artikel of brochure. Dat klinkt eenvoudig, maar 
vergt wel het nodige vakmanschap! 
 
Hubertine van den Biggelaar richtte 10 geleden tekst & teken op. Ze heeft dus 
al ruim tien jaar ervaring in het schrijven van alle soorten teksten en mag zich 
daarom met recht allround tekstschrijver noemen.  
Natuurlijk kunnen opdrachtgevers rekenen op een goede tekst van haar hand. 
Maar minstens zo belangrijk is dat tekst & teken sportief zaken doet. Vooraf 
maakt Hubertine daarom altijd duidelijke afspraken over budget, inhoud en 
werkwijze. Dat werkt wel zo prettig! En omdat ze het schrijven ook in haar vrije 
tijd niet kan laten, draagt ze met veel plezier haar steentje bij aan dit clubblad. 
Meer weten? Kijk dan eens op www.tekstenteken.nl en www.text4kids.nl!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.vanoirschotnatuursteen.nl 
 

 
 
 

  

http://www.tekstenteken.nl/
http://www.text4kids.nl/
http://www.vanoirschotnatuursteen.nl/
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… waarin  

alles lekker 
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http://www.avgm.nl/
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Atletiekvereniging Generaal Michaëlis 
Opgericht 15 april 1957 
Aangesloten bij de Atletiekunie 
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 
Baanatletiek 
Lopen 
Algemeen / Wandelen 

Bert van Drunen 
Marleen Smulders 
Ties de Vaan 
Tom Lassing 
Peter Cras  
Nel van Oort 

Donderhei 20 
Looierstraat 40 
Ferd. Bolstraat 32 
St Oedenrodensew 41 
M. de Ruyterstraat 78 
Schuilevinkje 2 

voorzitter@avgm.nl 
secretaris@avgm.nl 
penningmeester@avgm.nl 
tom@lassing.nl 
petercras@bestion.nl 
nzielschot@hotmail.com 

395690 
390298 
393596 
395450 
392981 
398678 

 

WOC + Wedstrijdsecretariaat 

Voorzitter Leo van der Staak Berk 29 llamvanderstaak@home.nl 374499 
Wedstrijdsecr. thuis 
 
Baan uit 

Ingrid Brekelmans 
Jo van Meurs 
Arianne Saris 

. 
 
Eindhovenseweg 72 

wedstrijden@avgm.nl 
 
uitwedstrijdenbaan@avgm.nl 

 
390298 
396921 

Materiaal Martin Nijkamp Imkerhei 40 materiaal@avgm.nl 06-15314371 
Parcoursbewaking Anton Kon Weegbree 90 parcoursbewaking@avgm.nl 06-11368225 
Parcouropbouw 
Jurycoördinator 

Carlo Flapper 
Ben Saris 

Hefeind 13 
Zweefheuvel 22 

carlo.best@gmail.com 
bmsaris@onsbrabantnet.nl 

310496 
329911 

 

Baanatletiek 

Coördinator Baan 
Coördinator Jun. D en 
pupillen 

Adri Raaimakers 
 
Ton van de Sande  

Leemkuilenpad 11 
 
Angoulemehof 21, Ehv 

amjhraaimakers@onsbrabantnet.nl 
 
avgmcor@gmail.com  
          

399464 
 
040 2565849 

Trainers Trees Ackermann, Ilonka de Bresser, Maureen de Bresser, Ton Dahmen, Cor Datema, Yves 
Dhondt, Ron Dielhof, Christjan Doreleijers, Aaldert Elevelt, Arnold de Goederen, Diet Gröneveld, 
Henk van Hak, Nicolai van der Heijden, Marlies van de Heuvel, Theo de Koning, Amber Lassing, 
Tom Lassing, Marcel Leijten, Marcel van der Lubbe, Bart van der Pasch, Henk Plasman, Adri 
Raaimakers, Maarten Raaimakers, Ben Saris, Dennis Scheepers, Ton Schoonus, Branco Schot, 
Jouke Smink, René van de Ven, Riny Verdonk, Wilhelmien Verdonk, Joep Wiltschek. 
 

 

 

Lopen 

Coördinator Lopen Patrick Bindels  looptrainers@avgm.nl 471663 
Trainers Lopen 
 
 
 
 

Frank Abbink, Harm Bakker, Patrick Bindels, Pe Brouwer,  
Frank Coppelmans, Harry Dahmen, Gert-Jan vd Eerenbeemt, Henk vd Einden, Ad van 
Kollenburg, Marti van Iersel, Ben de Jong, Joke en Jan v. Kasteren, Frits Leenderts, Jan 
Meesters, Theo Megens, Chris Rosier, Gerard Scheiberlich, Henk Schepens, Hubert Segers, 
René Uijthoven, Mirjam Verhagen, Anton Verkooijen, Trinie vd Ven, Bep Vogels, Rob Voss, 
Norbert de Zeeuw.  

 

   
Wandelen 

Coördinator Wandelen Nel van Oort Schuilevinkje 2 nzielschot@hotmail.com 398678 

Trainers: Wandelen 
Nordic Walking 

Pieter v.d. Sanden. 
Ina Verhallen , Toos de Groen, Joke Peters, , Helly van Oudenhoven.  

 

   

Trainers overig 

 Bram Flierman (dames binnen maandag en heren binnen donderdag) 310203 
 Gijs Koekenbier (buiten zondag) 395362 

   

Sponsorcommissie 

Contactpersoon 
Overige leden 

Ties de Vaan          Ferd. Bolstraat 32 
Bert van Drunen, Peter Cras, Pieter Stolk. 

sponsoring@avgm.nl 393596 
 

   

Overigen 

Sport fysiotherapeut Ger Daane Wintereik 42 info@fysiotherapiedaane.nl 397483 
Vertrouwenspersoon Ria van Dooren Mgr. Zwijsenstraat 56 petria@onsmail.nl 395625 
Wedstrijduitslagen Adri Raaimakers Leemkuilenpad 11 amjhraaimakers@onsbrabantnet.nl 399464 
Clubhuis Sjaak Rooijakkers J. Klingenstraat 7 jjmrooijakkers@onsbrabantnet.nl 395797 
Ledenadministratie Ad Reijenga J.Israëlsstraat 8 ledenadministratie@avgm.nl 373473 
Vrijwilligerscoördinator Marleen Smulders Looierstraat 40 vrijwilligers@avgm.nl 390298 
Webmasters René Kreijveld Klaproos 11 webmaster@avgm.nl 397961 
 Herman Wester  396663 
Eindredactie website Kathinka van Dijk 

René Uijthoven 
eindredactie@avgm.nl 376051 

332058 
PR Pieter Grootes        Wagenmaker 28 pr@avgm.nl 390832 
Clubbladredactie Hubertine vd Biggelaar clubblad@avgm.nl 311288 
 Dorothy van Rijen  332155 

mailto:avgmcor@gmail.com

