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 Wil je de kopij voor het volgende 
clubblad uiterlijk woensdag 

4 juni 
inleveren via 

clubblad@avgm.nl 

Van de redactie 
 

Het winterseizoen loopt ten einde. Alhoewel er 
niet echt sprake was van een winter. De lente zit 
al maanden in de lucht! Wie weet motiveert dat 
wel om aan meer evenementen en wedstrijden 
mee te doen of om vaker en fanatieker in de 
buitenlucht te trainen. Er zijn bij onze club 
voldoende mogelijkheden voor recreanten en 
wedstrijdlopers. Zoveel mensen, zoveel wensen. 
Al is er beslist één gemene deler: je moet plezier 
hebben in je sport! Wij hebben in ieder geval met 
veel plezier aan deze uitgave van de DI-GM’er 
gewerkt! 
  
Hubertine van den Biggelaar  
Hedwig Harks 

 

 

 

 

agenda    

 
- Discozwemmen de Tongelreep  -  21 maart 2014 

- Goed Beter Best Loop – 23 maart 2014 

- Bevrijdingsvuurestafetteloop - 4 en 5 mei 2014 
 

 
 

                                                                              

http://www.apkvanrijssel.nl/
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woord van de voorzitter 
 

  
 

Als bestuur wil je graag minimaal een keer per jaar met je leden praten over het gevoerde beleid van het 
afgelopen jaar, over de plannen voor het komende jaar en eventuele andere zaken die je aan je leden 
voor wil leggen. Hiervoor hebben we de Algemene Ledenvergadering. Onlangs hebben we deze 
vergadering weer gehad. Ik was blij dat veel leden gehoor gegeven hebben aan de oproep om deze 
vergadering bij te wonen en dat ze op een positief kritische wijze hebben bijgedragen aan de inhoud van 
deze vergadering. 
Een van de zaken die het bestuur aan de leden heeft voorgelegd is om binnen onze vereniging inhoud te 
geven aan het begrip duurzaam. De Algemene Ledenvergadering heeft, tot mijn vreugde, ingestemd met 
het voorstel van het bestuur om zonnepanelen op het dak van ons clubgebouw te plaatsen om daarmee 
niet alleen de kosten voor elektriciteit te laten dalen maar ook een bijdrage te leveren aan een 
duurzamere leefomgeving. 
Naast de investering voor zonnepanelen heeft de Algemene Ledenvergadering het bestuur ook 
gesteund in haar voorstel om voor het clubgebouw het recht van opstal te regelen. Hiermee regelen we 
voor de komende twintig jaar dat we de ondergrond pachten van de gemeente maar dat wij als 
vereniging juridisch eigenaar zijn van het clubgebouw.  
Ik wil dan ook de aanwezige leden  bij de Algemene Ledenvergadering nogmaals hartelijk danken voor 
hun steun en vertrouwen en wil de leden van de vereniging die de Algemene Ledenvergadering niet 
hebben bijgewoond oproepen om ook eens een keer te komen. Ik zou dat zeer op prijs stellen. 
 
Bert van Drunen 
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de pen 
 
Mijn naam is Ineke Vliem en ik 
ben sinds een jaar of 5 lid van 
GM. In de zomer van 2008 zijn 
wij van boven de rivieren naar 
Best verhuisd. Gert-Jan werkt bij 
de gemeente Best en dichter bij 
het werk wonen is heel prettig. 
Ik heb zelf een eigen coaching  
praktijk (www.neicoach.nl), dus 
kan ik me vestigen waar ik wil. 
Maar we moesten natuurlijk wel 
weer investeren in het 
opbouwen van een (sociaal) 
netwerk. Om dat te bereiken en 
te integreren, is aansluiten bij 
een sportvereniging een goede 
zaak. We kozen voor GM en 
voor het hardlopen, iets wat we nog nooit hadden gedaan. Daarom ook superfijn dat er een 
startersgroep is. Maar helaas. Ik ben daar zelfs tot 3 x aan toe mee gestart. Steeds weer kreeg 
ik een vergelijkbare blessure. Toen heb ik de conclusie getrokken dat mijn lijf niet voor 
hardlopen geschikt is en heb ik even niets gedaan. Gert-Jan heeft overigens wel doorgelopen 
en zelfs in 2010 de halve marathon van Eindhoven uitgelopen!  
 
Wandelgroep 
Rond die periode bedacht hij ook dat het nog wel eens leuk zou zijn om de vierdaagse van 
Nijmegen te lopen, samen met zoon Roderik. Het lag totaal niet in mijn ambitie, maar ik ben wel 
begonnen met ‘een beetje meelopen’.  Toen we de eerste keer 15 kilometer liepen, zat ik 
compleet stuk. Wat viel dat tegen zeg: ik was enorm chagrijnig, had pijn in mijn voeten en 
snapte niet waarvoor ik het deed. Ik besefte toen dat wandelen niet alleen maar een fysieke 
aangelegenheid is, maar dat het mentaal ook best wat van je vraagt. Ik wist dat ik moest kiezen: 
stoppen of er echt voor gaan. Ik koos voor het laatste. Van februari 2011 tot aan de vierdaagse 
hebben we zo’n 750 kilometer gewandeld als voorbereiding. En met succes: Gert-Jan en ik 
behaalden ons eerste vierdaagsekruisje. Helaas moest Roderik na 2 dagen met een 
spierblessure stoppen. 
 
 
Vierdaagse voor het goede doel 
Omdat het wandelen ons inmiddels goed was bevallen hebben we ons na de vierdaagse 
aangesloten bij de wandelgroep op de woensdagavond. Afgelopen zomer hebben we ons 
tweede vierdaagsekruisje behaald en ook voor 2014 hebben we ons weer ingeschreven. 
Daarnaast lopen we met meerdere mensen uit de trainingsgroep – op eigen initiatief – ook 
regelmatig langere afstanden. Met onze vierdaagse komt het dus wel weer goed!  
Nu ik toch de pen (laptop) ter hand heb mogen nemen, wil ik gelijk even een oproepje doen 
voor sponsoren. Met het lopen van de vierdaagse willen wij ook geld ophalen voor het goede 
doel: de stamceldonorbank. (www.stamceldonor.nl). 
 
 

http://www.neicoach.nl/
http://www.stamceldonor.nl/
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de pen 
 

Dus als u dit voorjaar een doos op de bar ziet staan met 
dit logo, dan weet u nu vast waar het voor is. Ik beveel 
het van harte bij u aan. 
 
 
 

Wandelcoaching 
Zoals je merkt, zijn we inmiddels fanatieke 
wandelaars geworden. Het komt op meerdere 
vlakken van mijn leven terug. Tegenwoordig ga ik 
ook met mijn cliënten naar het bos, voor 
wandelcoaching. Verder heb in oktober 2013 bij 
de KNBLO de cursus wandelsportbegeleider 1 
gedaan. Ik wandel bij GM nu op de 
woensdagavond van 20.00-21.00 uur en ben 
naast Nel van Oort inmiddels de tweede trainster 
van de groep. Het trainen bij deze groep past 
overigens prima in de voorbereiding voor de 
vierdaagse. We lopen gemiddeld zo’n 6 km per 
uur en doen ook aan intervaltraining. Goed voor 
sterke spieren.  
Wie ik ook bij u aanbeveel is één van mijn 
wandelvrienden: Loek van Oort. Aan hem de eer 
om de volgende keer de pen ter hand te nemen! 
 
Hartelijke groet en tot ziens op de 
woensdagavond bij GM! 
 
Ineke Vliem 
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het potlood 
 

Ik heet Jantine Strikwerda 
Ik ben 10 jaar oud.  
Ik zit in groep 7 van Heydonck Heuveleind. 
Ik zit al bij GM sinds begin 2010. 
Ik koos voor deze sport omdat: het me leuk leek. 
Omdat het heel veel sporten bij elkaar zijn. 
Mijn favoriete onderdeel is polsstok hoog omdat je 
best veel tegelijk moet doen: stok neer zetten en 
bijna tegelijk omhoog moet klimmen. En de 
bostraining in de winter. 
Het minste leuke onderdeel vind ik rennen, omdat ik 
het gewoon niet zo leuk vind en het is soms best zwaar. 
Het leuke aan deze club is dat het leuke trainers zijn. 
Het leukste wat ik bij atletiek meegemaakt heb is naar de Tongelreep gaan om te zwemmen.  
En het kamp. 
Mijn andere hobby’s zijn naar school gaan, zwemmen, met vriendinnen spelen. 
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in the spotlight 
 
Uitreiking bekers tijdens de jaarvergadering op 21 februari 2014 
 

 De GM-beker gaat naar Nicolai van de Heijden. 
Nicolai is op velerlei gebied actief binnen de 
vereniging, is het niet bij het verrichten van 
werkzaamheden op of rond de baan, dan is het 
wel als trainer, als parcoursbouwer en het halen 
en plaatsen van dranghekken. 

 
 
 
 
 
 
De 

Hans Maas-prestatiebeker gaat naar 
Marianne Verdonk. Zij heeft in 2013 zowel 
nationaal als internationaal vele prijzen 
gewonnen. Zilver 60 meter horden bij het 
Open Europees Kampioenschap in maart 
in Istanbul; op 12 mei tijdens het Open 
Nederlands Kampioenschap in de 
Klasse 20 Nederlands kampioen 100 meter, 200 meter, verspringen en speerwerpen; zilver 100 
meter horden, zilver 100 meter vlak en vijfde op de 200 meter vlak tijdens het wereldkampioen-
schap outdoor in Praag in juni; nieuw Nederlands record op de 7-kamp gevestigd tijdens de 
kermismeerkamp. 

 
De vrijwilligersbeker gaat naar Jo van Meurs. De voorzitter noemt hem 
iemand die niet op de voorgrond treedt maar er als wedstrijdsecretaris 
vooral achter de schermen voor zorgt dat de wedstrijden goed verlopen.  
 
       
De Jos Robbentrofee is  
      naar Marjan Spoor   
      gegaan. Deze trofee is  
      een dag eerder bij haar  
      thuis uitgereikt door Mia  
      Robben en Ben Saris.   
  

 
Huldiging 
jubilarissen tijdens jaarvergadering 
Er waren dit jaar maar liefst 8 jubilarissen, leden die 25 
jaar lid waren. Ze werden gehuldigd met een beeldje 
als blijvende herinnering en een bos bloemen. 
Op de foto ziet u van links naar rechts:Anton 
Verkooijen, Jeanne van Hak-Saris, Trieny van de Ven, 
Marlies van de Heuvel, Chris Rosier, Harry Dahmen, 
Jolanda van Os-Waterkamp en Ans Verkooijen.  
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welkom 

 
Nieuwe leden periode juni t/m 4 maart 2014 
 
Pupillen Mini/C. 
Orlando Louwers 
Kasper Merkx 
Sam Swinkels 
Sanne van de  Wiel 

 

 
 
Pupillen A / B. 
Janne Allaart 
Damian Bressers 
Nada El Mezamzi 
Loni Peci 
Floor Sets 
Anna van Straten 
Lynn van Zantvoort 

 

 
Junioren C/D. 
Nick van den Brandt 
 
Loopgroepen: 

 Recreanten loopgroep. 
Els van den Berk 
Jeroen Braun 
Hester Wouters 
Richard van Zuydam 

 
Wandelen:  
Karin van den Bergh 
Tineke Mandemaker 

 
Wij wensen hen veel plezier bij onze club! 
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van harte 
       

maart 1 Nancy (N.) Booij,   

 1 Ellen (P.J.) Braun  
 1 Diny (B.) Ven, van de  
 1 Gijs (G.S.) Braven, den  
 2 Ton (T.) Sande, van de   
 2 Lisa (E.G.) Kweens  
 3 Ramon (R.A.) Winkel, Van der  
 3 Daan (D.S.) Hoof, van  
 4 Remko (R.) Rop,   
 4 Marc (M.V.) Arends  
 4 Frank (F.) Coppelmans,   
 5 Jouke (J.) Smink  
 5 Koos (J.W.) Horst, van der  
 6 Jolanda (J.) Pasch, van der   
 8 Bas (S.M.M.) Hoof, van  
 9 Micki (M.) Geijsels  
 10 Jan (J.) Bos,   
 10 Leon (L.J.) Schepens  
 10 Theo (T.) Lommen  
 10 Cees (C.H.J.) Castricum  
 10 Yurien (Y.M.) Weiland  
 10 Evi (E.H.) Thijssen  
 12 Ton (T.) Dahmen,   
 13 Nellie (N.) Tonen-Smetsers,   
 13 Norbert (N.) Zeeuw, de  
 15 Jolanda (J.) Kuik, van   
 15 Karin (K.C.) Bergh, van den  
 15 Karel (K.) Rikkers,   
 16 Patrick (P.C.) Michielsen  
 17 Reinier (R.) Kate, ten  
 17 Anny (A.) Hoven, van den  
 17 Joost (J.) Meulengraaf, van de   
 18 Chris (C.H.) Gerrits  
 18 Jack (J.J.) Koenraad  
 18 Marja (J.M.) Bosch, van den  
 19 Pieter (P.) Vroom, de   
 19 Wendy (W.H.J.) Verspeek  
 20 Jerome (J.J.) Drent Ackermann,  
 20 Joelle (J.J.) Adams  
 21 Wichard (W.) Benis, de   
   
 23 Harry (H.) Dahmen,   
 23 Daniëlle (D.) Neve, de  
 24 Peter (P.) Moors,   
 26 Henk (H.) Heijmans,   
 26 Patrick (P.W.) Diesch  
 26 Hester (H.M.) Wouters  
 27 Mark (M.H.) Wijgerden, van  
 27 Kees (C.A.) Aarts  
 27 Mieke (M.A.J.) Hoof, van  
 28 Marcel (M.) Reintjes,   
 28 Chantal (C.M.) Verhulsdonk  
 29 Ans (A.) Verkooijen,   
 30 Conny (C) Wiggers  
 31 Ria (R.) Hurk, van den  
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van harte  
 
april  

 1 Mathieu (M.A.) Oude Vrielink  
 1 Maarten (M.C.A.) Raaimakers,   
 1 Jens (J.) Gaalen, van  
 2 Bep (B.) Vogels,   
 2 Irmgard (I.A.) Goud  
 2 Jan (J.) Meesters,   
 3 Kasper (K.A.) Merkx  
 3 Marysia (M.) Koekenbier,   
 4 Duc (D.J.) Bergh, van den  
 5 Albert (A.) Pruim,   
 6 Matthijs (M.H.) Slegt  
 7 Ilonka (I.) Bresser, de   
 7 Edwin (E.E.) Welling  
 8 Thea (TH.) Aleven  
 8 Jean (J.) Hack - Saris, van  
 8 Nel (N.) Oort - Zielschot, van  
 9 Yolanda (Y) Verspaget  
 10 Jantine (J.J.) Strikwerda  
 11 Lambert (L.) Hoven, van den  
 12 Loek (L..) Oort, van  
 12 Ad (A.) Reijenga,   
 13 Pascalle (P.C.) Jochems  
 13 Mieke (M.) Montulet  
 14 Guus (G.) Heeswijk, van   
 14 Branco (B.) Schot  
 14 Veerle (V.H.) Erp, van  
 15 Nicole (N.J.) Scheepers  
 15 Nieki (N.) Peerbooms  
 15 Fiona (F.A.) Vereijken  
 16 John (J.) Rooy, van   
 16 Mat (M.) Heuvelmans,   
 17 Herman (D.H.) Wester  
 17 Inge (I.) Faessen,   
 19 Frank (F.H.M.) Swartjes  
 21 Henry (H.) Vermeer,   
 22 Joseph (J.) Schutte,   
 22 Ria (M.G.J.) Biggelaar, van de  
 22 Xandra (X.) Hermsdorf  
 22 Myriam (M.A.J.) Nuys  
 23 Bas (B.) Burgt, van de  
 23 Hilde (H.M.) Verder  
 24 Vivace (V.A.) Ebben-Schreurs  
 25 Bob (B.M.) Aertsen  
 25 Carola (CM) Janssen  
 25 Maureen (M.) Bresser, de   
 26 Ben (B.J.) Nicolai  
 26 Sjoerd (S.) Heuvel, van den   
 26 Teun (A.C.) Schuncken  
 27 Yvonne (Y.A.) Buijs  
 27 Ineke (I.) Lasoe,   
 27 Wilma (W.T.F.) Cremers  
 27 Nico (N.) Leijtens  
 28 Liberace (L.T.) Held  
 28 Ineke (H.W.) Linden, van der  
 29 Pandra (P.T.) Pijnenburg  
 29 Marti (M.) Iersel, van   
 29 Sandra (S.) Hendriks  
 30 Peter (P.A.) Biggelaar, van den  
 30 Ton (A.F.) Vleuten, van der  
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van harte  
 
mei  1 Adri (A.M.J.H.) Raaimakers,   

 2 Piet (P.) Pijnenburg,   
 2 Ine (H.E.M.) Meeuwis-vanLangen  
 5 Frans (F.) Wuyster  
 5 Edwin (E.F.C.) Heddes  
 5 Marcel (M) Lubbe, van der  
 6 Monique (M.) Boekhorst, te  
 7 Sven (S.) Teunissen  
 8 Cécile (C.) Jilesen  
 8 Jeroen (J.) Duif  
 9 Jacqueline (J.W.) Meulen, van der  
 11 Gerhard (G.J.) Hein   
 11 Harry (H.) Sande, van de   
 11 Corrie (C.) Zwaluw, van de  
 11 Joost (J.) Rosendaal, van  
 12 Corina (C.M.) Voss  
 12 Paul (PJM) Berghuis  
 12 Riny (M.) Verdonk  
 13 Gieljan (M.J.) Iersel, van  
 13 Con (C.J.) Vissenberg  
 13 Sabine (S.M.) Oetelaar, van den  
 13 Judith (J.M.) Maas-Nieuwhof  
 14 Arjen (A.) Schoonus  
 14 Moniek (M.J.) Elsen, van den  
 14 Marly (M.G.) Hoogenboom  
 14 Simone (S.E.) Weijers  
 15 Pim (P.J.) Scheiberlich  
 15 Tess (T.J.) Smetsers  
 15 Jos (J.) Wijdeven, van de   
 15 Henk (H.P.A.N.) Plasman,   
 17 Bert (L.M.M.) Drunen, van  
 17 Tom (T.) Vlugt, van der  
 19 Floor (F.) Veen, van  
 21 Iris (I.A.) Haanappel  
 21 Veronique (V.) Laarhoven-Dirckx,  
 22 Wim (W.M.) Kollenburg, van  
 22 Henk (H.) Schepens,   
 23 Sandra (S.) Pielman  
 23 Ine (I.) Meelen,   
 23 Richard (R.) Zuydam, van  
 24 Frans (F.B.) Dijkman  
 24 Roxanne (R.A.) Schuitemaker  
 24 Bart (B.) Pasch, van der   
 26 Kim (K.J.) Sommen, van der  
 26 Edwin (E.A.) Hoogeveen  
 26 Bram (B.) Flierman,   
 26 Ilse (I.) Wiel, van de  
 26 Jozef (J.) Stiphout, van   
 26 Paul (P.) Diekhorst,   
 27 Hein (H.) Sande, van de   
 27 Luuk (L.) Arends  
 27 Paul (P.) Peters  
 28 Loek (L.H.) Appeldoorn  
 28 Jan (J.) Leijtens,   
 29 Bram (B.) Elevelt   
 29 Judith (J.) Witteveen   
 29 Anja (A.) Meulengraaf, van de  
 29 Dorien (D.G.) Teunissen  
 30 Marie-Louise (M.) Gestel, van  
 30 Esther (E.) Schijfs  
 30 Hanny (J.R.) Baardwijk, van  
 31 Evert (E.R.) Groen  
 31 Maaike (M.M.) Vliet, van 
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  lopen 

 

De bevrijdingsestafetteloop 2014 
 

Op 4 mei 2014 zal een vertegenwoordiging van ongeveer 20 
personen van onze atletiekvereniging voor de 8e keer het 
bevrijdingsvuur gaan ophalen in Wageningen. Op 4 mei 2014 
omstreeks 21.15 uur gaan wij met een touringcar naar Wageningen. 
Na het melden in de tent op de Dreijen zal daar omstreeks 23.20 uur 
een welkomstwoord en een toespraak door de gemeente 
Wageningen zijn. Daarna gaan wij naar het ceremonieterrein. 
 
Het Bevrijdingsvuur wordt om middernacht ontstoken door de 
burgemeester van Wageningen, de heer van Rumund. Hij 
overhandigt de fakkel met het vuur aan de Commissaris van de 
Koning uit de provincie Drenthe. De CDK geeft het vuur dan weer 
door aan de loopgroep uit Drenthe, zodat deze het vuur naar 
Drenthe kan brengen waar het jaarlijkse Bevrijdingsvuur door de 
Minister-President kan worden ontstoken. De provincie Drenthe is 
namelijk dit jaar de provincie waar dit jaar de Nationale Start is van 
de viering Dag van de vrijheid.  
 
Nadat de lopers uit de provincie Drenthe het bevrijdingsvuur hebben 
ontvangen, komen de andere provincies aan de beurt. Eerst de 
loopgroepen van de provinciale Bevrijdingsfestivals en daarna de 
overige groepen. Nadat alle deelnemende teams het vrijheidsvuur 
hebben ontvangen, verspreidt het zich als een “lopend vuurtje” door 
heel Nederland. Dit is een indrukwekkend symbool van nationale 
eenheid. 
 

Lopend vuurtje 
Op 5 mei omstreeks 00.30 uur, zullen wij met het Bevrijdingsvuur richting gemeente Best en het 
provinciaal Bevrijdingsfestival in Den Bosch gaan. Wij gaan vanuit Wageningen via Rhenen (de 
Grebbenberg), en vervolgens de N322 (provinciale weg Beneden Leeuwen – Den Bosch)  naar Den 
Bosch. Het is de bedoeling dat er in Den Bosch een vuurschaal of lantaarn wordt ontstoken die daar zal 
achterblijven. Wij zijn hier nog mee bezig. Op 5 mei omstreeks 06.00 uur zullen wij aankomen in Den 
Bosch. Vanuit Den Bosch gaan wij met de bus terug naar Best om te slapen. Op 5 mei om 15.00 uur, 
gaat het team met de bus terug naar Den Bosch.  
LET OP: Omdat waarschijnlijk niet alle lopers mee terug zullen gaan, kunnen ook andere lopers zich 
opgeven om mee te gaan naar Den Bosch. Hoe meer zielen hoe meer vreugd!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Dit is ook een uitstekende gelegenheid om het estafette lopen een keer mee te maken en te proeven wat 
deelname aan de Bevrijdingsvuurestafetteloop inhoudt. 
 
Andere opzet  
Op 5 mei omstreeks 15.50 uur zullen wij ons melden op 
het festivalterrein van het provinciaal Bevrijdingsfestival 
in het park de Pettelaarse Schans (nabij het 
Provinciehuis) . Om 16.00 uur zal daar het vuur worden 
ontstoken. Ik weet nog niet welke prominente 
Nederlander met ons het vuur zal ontsteken. Op 5 mei 
omstreeks 16.30 uur zullen wij na de ceremonie in 
estafette via Boxtel naar Best gaan. Op 5 mei 
omstreeks 18.45 uur zullen wij aankomen bij de 
carpoolplaats Best-West (de Wilg). Daar worden wij 
opgewacht door voertuigen van Wheels die ons zullen  
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lopen  
 
begeleiden. Het is de bedoeling dat wij een kleine ronde maken door bv. de Salderes, waarna wij 
omstreeks 19.20 uur zullen aankomen op de Hoofdstraat bij het gemeentehuis. Omdat dat wij meer 
bekendheid willen geven aan “Bevrijdingsdag” en ook willen proberen om meer publiek naar de 
ceremonie te krijgen, is er dit jaar voor een geheel andere opzet gekozen. Er is dan ook het Comité 
Herdenkingen Best opgericht, bestaande uit Harry Smits (voorzitter), Jan v/d Ven (Centrum 
Management), Bert van Drunen en Anton Kon (av GM) met ondersteuning van mensen van de 
gemeente en op het gebied van muzikale ondersteuning door Olga van der Pennen en Monique 
Schippers. Het Comité gaat zich bezig houden met de herdenkingen op 4 mei en 24 oktober en het 
bevrijdingsfestival op 5 mei. 
 
Programma 
Dit jaar zal op het podium in de Koetshuistuin om 18.45 uur een 
voorprogramma beginnen wat tot 19.30 uur zal duren.  
Daarna zal om 19.30 uur de ceremonie worden gehouden en om 
20.00 uur zal in de Koetshuistuin een Bevrijdingsfestival losbarsten 
dat tot omstreeks 23.00 uur zal duren. Door de nieuwe opzet, 
waarbij geprobeerd wordt om zoveel mogelijk deelnemers uit Best 
te betrekken, waaronder de harmonie Sint Cecilia, zal er dit jaar 
géén ruimte zijn voor het Seniorenorkest van PVGE Eindhoven dat 
ons al die jaren heeft ondersteund. Helaas, maar het is niet anders. 
Omstreeks 19.30 uur, zal in de Koetstuin dus de ceremonie 
beginnen.  
Voorlopig programma: 

- Opening door Harry Smits, 
- Toespraak door de Burgemeester Anton van Aert, 
- Ontsteken Bevrijdingsvuur en spelen Wilhelmus,  
- Een voordracht door de jeugd, 
- Slotwoord door Harry Smits,  
- Afsluiting ceremonie met het mooie en ontroerende lied We’ll meet again. 

 
Aandachtspunten: 
1.     Door het team zal telkens in estafettevorm worden gelopen door 2 (of meer) lopers vergezeld door 
twee (of meer) fietsers. Zij zullen telkens ongeveer 3 km afleggen. Naast het lopen zal hij of zij ook 
regelmatig op de fiets moeten als begeleider. Aangezien wij de gehele nacht doorlopen en een ieder het 
zonder nachtrust zal moeten stellen, zal het een behoorlijke aanslag zijn op het lichaam. Alles is 
uiteraard mede afhankelijk van het weer. 
2.     De afstanden zijn: Wageningen – Den Bosch ongeveer 60 kilometer en Den Bosch – Best 
ongeveer 26 kilometer. 
3.     Als wij op 5 mei omstreeks 18.45 uur aankomen op de carpoolplaats, is ons verzoek of het mogelijk 
is dat zoveel mogelijk lopers van onze atletiekvereniging ons willen vergezellen op onze tocht door Best 
naar de Koetstuin. Alles is toch een mooie reclame voor onze vereniging! 
 
Opgeven  
Een ieder wordt verzocht om zich bij ondergetekende op te geven. Ook diegene die zich al hadden 
aangemeld. Wat ik graag wil weten: 
1. Gaat u mee naar Wageningen (op 4 mei om 21.15 uur)? 
2. Gaat u mee naar Den Bosch (op 5 mei om 15.00 uur)? 
3. Gaat u mee naar beiden? 
Wilt u meer weten of wilt u nadere informatie, dan kunt u altijd even contact met mij opnemen. 
 
Anton Kon 
Email: sportman1953@hotmail.com 
Gsm: 06 – 11.36.82.25 
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 Wist je dat … 
 Op 22 juni in Eindhoven een ladiesrun georganiseerd wordt onder de naam “Run to the 

Start Flow”. GM organiseert in samenwerking met de Atletiekunie een aantal trainingen 
ter voorbereiding hierop. Dit in plaats van de reguliere beginnerscursus in het voorjaar 
van 2014.  De trainingen starten op dinsdag 1 april en op donderdag 3 april en worden 
gedurende 12 weken gehouden.  Op dinsdagavonden wordt er getraind van 0 tot 5 km. 
Trainers zijn Frank Coppelmans en Rob Voss, geassisteerd door Ans Bressers, Kathinka 
van Dijk en Paula Louwers . Op donderdagavonden traint men van 5 naar 10 km. 
Trainers zijn Marti van Iersel en Mirjam Verhagen geassisteerd door Harm en Irene 
Bakker. 

 Op zaterdag 24 mei de ONME trainingen weer starten ? ONME staat voor Onderweg 
Naar Marathon Eindhoven. Lopers trainen vanaf 1 mei om op 14-10-14 de halve of de 
hele marathon in Eindhoven te kunnen lopen. Heb je ook zin om een keer voor de halve- 
of de hele marathon te gaan? Stuur dan een mailtje naar Frank Coppelmans; 
frankgmtrainer@gmail.com   of beter nog, spreek hem aan als je hem ziet.  

 jullie nog vrienden of kennissen die ook eens kennis kunnen maken met de loopsport? 
Nodig ze dan uit om aan Run to the start Flow of aan de ONME trainingen mee te doen. 

 De Broos van Erp competitie dit jaar vlug was afgelopen? De wedstrijden werden 
zorgvuldig tussen andere regionale wedstrijden gepland en begin januari waren onze 
crosskampioenen al bekend. 

 Onze Goed Beter Best loop dit jaar een nieuw parcours door het buitengebied van Best 
en  Oirschot had ? Om de snelheid er een beetje in te houden kon de organisatie, onder 
leiding van Bas van Hoof, tot op het laatste moment beslissen of men het parcours 
linksom of rechtsom zou gaan lopen. Deze beslissing was afhankelijk van de 
windrichting, zodat lopers optimaal van de wind in de rug konden profiteren. De lopers 
konden zich meten op de hoofdafstand;  de ½ marathon of kiezen uit de andere 
afstanden; 7 km, 10 km of 14 km.  Ook de scholieren van de basisscholen uit Best 
konden even voordat de ½ marathon begon en na een goede warming up van Lonneke 
van Oort van Dans-a Lon, hun krachten meten met hun klasgenoten.  De 
parcoursbewaking en alles om de loop heen was weer goed georganiseerd.  Anton Kon 
heeft zijn stokje van de parcoursbewaking overgegeven aan Ferry van Rosendaal die 
met deze wedstrijd meteen een mooie ervaring rijker werd. 

 Zaterdag 15 maart Esther Brons samen met  Milou Beelen, sportarts bij SportMáx een 
workshop “hardlopers met verhoogd blessurerisico” gaf?  Zowel onze baan- als 
looptrainers maar ook trainers  van  AV Oirschot bezochten deze succesvolle workshop. 

 Een aantal  GMers een sportkeuring bij SportMáx hebben ondergaan? Afhankelijk van 
het soort onderzoek weten deze GMers hoe het met hun conditie; maximale hartslag, 
maximale zuurstof opname, omslagpunt, hart, longen, bloed en urine gesteld is. Fijn om 
te weten dat je zonder zorgen en risico kunt gaan lopen en wat je aandachtspunten zijn. 
Wil je ook een sportmedisch onderzoek? Vaak wordt dit geheel of gedeeltelijk door je 
zorgverzekering vergoed. Maak een afspraak met SportMáx  zeg erbij dat je van onze 
vereniging bent. Mail ook even je gemaakte afspraak door aan Peter Cras;  
petercras@bestion.nl   We hebben een samenwerkingsverband met SportMáx en je zult 
vlug geholpen worden.  Ook onze club ontvangt een kleine vergoeding per keuring,  zo is 
iedereen blij.  

 Norbert de Zeeuw met Harm Bakker en Pieter van der Sanden voor de laatste keer de 
gezellige busreis naar Zeeland organiseerde om in de duinen de 
Pannekoekenmolenloop te lopen? De bus zat weer helemaal vol met  lopers en 
wandelaars. Volgend jaar staat er weer een busreis op de agenda alleen naar een nader 
evenement want verandering van spijs doet eten. Wat, waar en wanneer wordt nog even 
strikt geheim gehouden. 

mailto:frankgmtrainer@gmail.com
mailto:petercras@bestion.nl
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 Onze hoofdsponsor Runnersworld het jaar goed met leuke acties voor GMers, begon? 
Zo was er een extra koopavond en een weekend met 25% korting op een paar New 
Balance schoenen.Runnersworld zit in de Willemstraat 2 in Eindhoven. Ben je er nog 
nooit geweest?  Loop eens binnen voor een goed advies, als lid van GM ontvang  je 
sowieso  10% korting en voor elk verkocht paar schoenen ontvangt onze club ook een 
bedrag, zo snijdt het mes aan 2 kanten  . 

 Begin januari een aantal lopers en fietsers een bezoek aan AV Oirschot brachten om 
deel te nemen aan de cyclopathon? Deze combinatiecross waarbij loper en 
mountainbiker samen een team vormden viel weer uitermate in de smaak. Meest 
succesvolle GMer was dit jaar Ad van Kollenburg. 

 Onze vernieuwde website een steeds betere informatiebron wordt? Trainers kunnen hier 
hun schema’s op kwijt en nieuwkomers kunnen  kijken hoe laat en door wie er getraind 
wordt. 

 PR’s die ik door kreeg; Tom Rozijn, Marathon Eindhoven 3.43,25. Loop je in het 
weekend een wedstrijd en wil je je tijd voor Groeiend Best en onze website doorgeven, 
doe dit dan aan Pieter Grootes. Pieter Grootes verzorgt onze PR en als je er nog iets bij 
kunt vertellen over de wedstrijd, de omstandigheden of je een PR hebt gelopen, dan kan 
Pieter ook zijn verhaaltje weer leuk aankleden. pr@avgm.nl of in geval van nood;  
390832 of 06 – 22143285. Voor in ons digitale clubblad geef je je PR even door aan 
Peter Cras,  petercras@bestion.nl   en ook jou wacht eeuwige roem in ons digitale 
clubblad.  

 

 
 

mailto:pr@avgm.nl
mailto:petercras@bestion.nl
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Dankzij onze combi-functionaris Marieke Bollen hebben we nu bij GM de beschikking over een 

flinke hoeveelheid stagiaires. Ze komen van zowel 't Heerbeeck (vaak actieve leden van de 

club) maar tegenwoordig ook van de sportopleiding in Eindhoven. Nu een keer niet de vraag aan 
de stagiair of aan de atleten die het moeten ondergaan hoe ze het vinden, neen, nu ga ik als 
trainer er over schrijven. 
Het is namelijk ontzettend leuk om met de scholieren en studenten te kunnen werken. In 
2009/2010 deed ik mijn opleiding niveau 3, dus zo lang geleden is het nog niet dat ik hier de 
'student' was. 
We ontvangen de scholieren en studenten met open armen en ik hoop dan ook dat ze hier bij de 
club een veilige plek vinden om ervaring en kennis op te doen. 
 
Voor sommigen is het voor het eerst dat ze zelf kennismaken met het fenomeen dat ze 'voor de 
groep staan'. Het is dan net als 'spreken in het openbaar'. Iedereen kan het, maar je moet 1000 
keer oefenen... Zo zie je de scholieren en studenten ook week na week in de trainersrol groeien. 
Ieder training krijgen ze weer extra tips over hun houding, hun aanpak, hun kennis maar leren ze 
ook steeds beter om in te spelen op de groepsdynamiek. Ook veiligheid is een constant punt 
van aandacht. Dat kan inhouden dat een trainer ingrijpt..Dan gaat zo'n scholier of student even 
door de grond en aan de andere kant, is het vooral een leermoment. 
 
Ik als trainer leer ook. Al was het maar dat je soms even je mond moet houden of op je handen 
moet gaan zitten. Laat het maar gebeuren. Zo lang de veiligheid in orde is en de kinderen lekker 
sporten mag de scholier of student er ook een leermomentje uit trekken. Liever nu onder 
toezicht dan straks als ze wel zelfstandig werken. 
 
Ik ben blij met de stagiaires en hoop dat we jaar in jaar uit zulke hoeveelheden mogen 
verwelkomen. Ze zijn van harte welkom en dat is niet alleen omdat het als trainer heel veel 
voorbereidingstijd scheelt...   ;-) 
 
Tom Lassing    

 

Noot van de redactie: in het volgende clubblad stellen de stagiaires zich persoonlijk aan 
je voor! 

http://www.friedvandelaar.nl/
http://www.friedvandelaar.nl/
http://www.podotherapiebrons.nl/
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Onze accommodatie! 
 
Het zal niemand zijn ontgaan dat er afgelopen jaar veel veranderd is op en rond onze 
accommodatie. Afgelopen zomer is toch nog een extra materiaalruimte gerealiseerd, samen met 
onze buurvereniging TV Smashing. Smashing heeft daarnaast verschillende tennisbanen laten 
renoveren en ook enkele nieuwe tennisbanen aan laten leggen. Rond hun accommodatie is een 
muur gebouwd om overlast op de nieuw te ontwikkelen woonwijk tegen te gaan. Samenhangend 
met ontwikkelingsplannen is ook de parkeerplaats bij onze accommodatie geheel opnieuw 
ingericht in de stijl van de nieuwe woonwijk. Voor ons heeft dat behoorlijke consequenties 
gehad. Zo is onze poort enkele meters naar binnen toe verplaatst, moest daardoor de 
fietsenstalling aangepast worden, moest er een stuk bestrating worden verbreed, hebben we 
enkele weken geen gebruik kunnen maken van onze hoofdingang en is het op dit moment nog 
steeds een beetje een rommeltje rond onze entree. 

  
Eén van de voorbereidingen voor de 
nieuwe entree: het verzetten van de 
publicatieborden, op dat moment dwars 
door de fietsenstalling. 

Hier lag ooit de parkeerplaats. Gelukkig hebben we dit 
zelf niet hoeven doen… 

 
Materiaalruimte 
In de loop van 2014 zal pas echt te zien zal zijn hoeveel we er eigenlijk op vooruit zijn gegaan. 
Dan zal het gras weer aangegroeid zijn op de plaatsen waar nu gegraven is, zullen de losse 
tegels zijn opgeruimd, de fietsenrekken weer netjes in de fietsenstalling staan en zullen alle 
stukken afzetband weer van de accommodatie verdwenen zijn. De materiaalcontainer die bij 
onze entree stond is definitief verdwenen. Dat was (samen met de vuilcontainer) niet de meest 
fraaie binnenkomst op onze accommodatie. De materialen uit deze container zijn op dit moment 
opgeslagen in de nieuwe materiaalruimte. Begin 2014 moet er in onze materiaalruimtes nog veel 
werk worden verzet. In de nieuwe materiaalruimte moet een verdieping boven de hordes worden 
gebouwd zodat we de ruimte zo optimaal mogelijk kunnen gebruiken. Vervolgens is het de 
bedoeling dat alle wedstrijdmaterialen verhuizen van het oude naar het nieuwe hok. Het 
wedstrijdhok in de oude materiaalruimte komt daarmee geheel vrij voor de opslag van 
materialen die nu geen vaste plek hebben en veelal door of rond ons gebouw zwerven (de 
barbecue, hangtafels, gaskachel, spelmaterialen van Korein  etc.). Het  voorste deel van het 
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materiaalhok komt door het verhuizen van de werkbank en het bureau geheel vrij voor de 
trainingsmaterialen. 
 
Begrip gevraagd! 
Op dit moment is het op meerdere punten nog steeds enigszins behelpen. De materiaalruimtes 
zijn nu nog rommelig en op de accommodatie worden nog op verschillende plaatsen 
werkzaamheden verricht. Ik hoop dat iedereen daar begrip voor op kan brengen en beseft dat 
veel werkzaamheden geheel uitgevoerd zijn door GM zelf en de vrijwillige inzet van GM’ers. Zo 
is er afgelopen zomer met de hand een geul van 130 meter lang gegraven voor de 
stroomvoorziening van het nieuwe materiaalhok. Ook is er bestrating aangelegd onder het door 
ons zelf gezette hekwerk langs de baan. Daarnaast zijn er ook netwerkvoorzieningen aangelegd 
in het clubhuis, op het veld en in de nieuwe materiaalruimte. Al deze werkzaamheden hebben 
gezorgd voor de nodige rommel in en rond ons clubgebouw. Het streven is om alle 
werkzaamheden, inclusief de herinrichting van de materiaalruimtes in het voorjaar van 2014 te 
hebben afgerond. 

 

  
Wanneer je graag op de hoogte blijft over de ontwikkelingen op en rond onze accommodatie 
verwijs ik je graag ook door naar onze website. Op onze website zijn de afgelopen maanden met 
enige regelmaat nieuwsberichten en foto’s geplaatst. 

 

Gebruik je Facebook en wil je graag op de hoogte blijven van 
nieuws en ontwikkelingen van GM, like dan onze Facebookpagina 
(http://facebook.com/generaal.michaelis). Nieuwsberichten en 
fotoalbums worden namelijk regelmatig doorgelinkt naar 
Facebook. 

 
Martin Nijkamp 
 
  
 

 
Een foto van de werkzaamheden aan de 
geul naar het nieuwe materiaalhok. Ook 
onze voorzitter draait zijn hand niet om voor 
dergelijk werk. 

Patchkast voor de netwerkvoorzieningen. Hier 
zullen we met de wedstrijden nog veel plezier van 
hebben. We gaan mee met de tijd! 

http://facebook.com/generaal.michaelis
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Barefoot running: wie de schoen past … 
 
Blessures lopen als een rode draad door mijn lopersleven. Vervelend als je er telkens een paar 
weken uit ligt en weer opnieuw moet gaan opbouwen. Ik had al zo’n beetje geaccepteerd dat die 
blessures nu eenmaal bij mij horen, totdat ik op een gegeven moment een boek las wat ik kreeg 
op mijn verjaardag: De geboren hardloper. ( Bedankt Louise en Pé  ) Een hardloper uit dat 
boek kampte ook al jaren met blessures. Ook hij had al van alles geprobeerd totdat hij kennis 
maakte met barefoot running. Toen waren zijn blessures in een klap voorbij. Het was geen 
sprookjesboek, dus moest het wel waar zijn. De theorie achter barefoot running is dat de 
gewrichten in je voeten voldoende in staat zijn om zich aan de ondergrond aan te passen. Van 
nature liep de mens immers op blote voeten. Barefootrunning kun je onder andere doen op five 
fingers, van die teenschoenen. Dan heb je toch een klein beschermlaagje onder je voeten tegen 
glas en steentjes op de weg.  
 
Five fingers aan mijn voeten 
Afin, in november een paar van die five fingers aangeschaft. Als je ze aan hebt, lijk je wel een 
beetje op the Grinch maar je moet er toch iets voor over hebben. Dus half november gestart met 
een zeer behoudend schema. Die five fingers kennen geen demping, dus krijg je bij de aanschaf 
van die schoenen een rustig opbouwschema waarbij je per keer nooit langer dan één kwartier 
op de five fingers loopt. De 1e week five fingeren begon met 1 minuut dribbelen en 4 minuten 
wandelen en dit 3 keer achter elkaar tot het kwartiertje om was. En zo liep ik elke week 3 à 4 
keer per week een kwartiertje op mijn five fingers. Week 8 bestond uit 3 x 4 minuten dribbelen 
en 3 x 1 minuut wandelen. Ik trainde meestal op mijn five fingers voordat ik met de groep ging 
trainen op mijn normale schoenen, met mijn inlegzolen erin. De inlegzolen van de podotherapeut 
droeg ik, tot december, altijd in mijn gewone schoenen én in mijn hardloopschoenen. Om aan 
het barefoot runnen te wennen droeg ik mijn inlegzooltjes al sinds half december alleen nog 
maar in mijn hardloopschoenen en eind januari was ik voornemens deze zolen ook uit mijn 
normale hardloopschoenen weg te laten. Rustig omschakelen en opbouwen dus voor deze man 
van porselein. Half januari, in week 8, was ik weer aan het rond fingeren en in mijn 3e serie van 
4 minuten leek het alsof de schoenveter van mijn rechtervoet wat te strak was aangetrokken. 
Dus gestopt, de veter wat losser gezet maar het vervelende gevoel bovenop de wreef bleef. 
Daarna met de groep van Ad meegetraind, wreef was nog wel gevoelig maar och, je voelt wel 
eens meer wat.????? 
 
Een ervaring rijker … 
Na afloop van de training voelde het nog steeds niet goed met die 
rechter wreef. Tijdens het trainen viel het nog wel mee. Maar toen 
ik thuis eenmaal mijn schoenen had uitgetrokken kon ik nauwelijks 
de trap omhoog lopen. Au! Wat deed dat voeten buigen op de trap 
toch zeer! De volgende dag naar Ger en kort daarop naar de podo. 
Ook de rest van de medici en paramedici in en rond Best heeft zich 
over mijn voet mogen buigen. Ook die gast nog eens gebeld die 
mij die five fingers had verkocht. Volgens hem had ik te hard op die 
schoenen gelopen. De bedoeling is het 1e jaar alleen op die 
schoenen te dribbelen, rond de 6 à 7 min/km en de afstanden 
langzaam maar zeker uit te bouwen. Het jaar daarna zou het 
tempo opgevoerd kunnen worden. Zoveel geduld heb ik nu nog 
niet. Ik vind het nog te leuk om op tempo te lopen. Omdat ik een 
goed voorbeeld ben van een slecht voorbeeld dacht ik deze 
ervaring maar even met jullie te delen. Spijt heb ik er niet van, ik 
ben weer een ervaring rijker en ik denk later niet van, had ik 
maar…. 
 
Peter Cras 

Te koop t.e.a.b. Van een oud 
mannetje geweest, nauwelijks op 
gelopen. verdere info bij Peter 
Cras. 
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GM–voorjaarswandeling op zaterdag 12 april 
 
Binnenkort houden we traditiegetrouw de GM-voorjaarswandeling: 

 Alle GM-leden zijn hierbij uitgenodigd; ervaring met de afstand is welkom. 

 Verzamelen vanaf 8.45 uur op “station Best”. 

 Vertrek stipt om 9.01 uur met lijn 141 naar Spoordonk. 

 Details van de wandeltocht “Omlopen is ook een kunst”: 
o In totaal 23 km verdeeld over drie etappes. 
o De omgeving varieert: verharde wegen versus bospaden, bos en enkele vennen. 
o De koffiebreak is nabij “het water”; dan zijn we al bijna 2 uur onderweg. 
o Rond half twee een zelf meegebrachte lunch bij het Hildsven. 
o Het eindigt in Oisterwijk op het station. 

 Waarschijnlijk heeft de trein ons omstreeks half vijf weer in Best afgeleverd. 
 
 
Aanmelden kan bij Pieter v.d. Sanden, tel. 31 02 63, marionpieter@onsbrabantnet.nl. Op de dag 
zelf ben ik bereikbaar op 06 – 30 10 18 44. 
 
met een zonnige wandelgroet,  
Pieter v.d. Sanden 
 
 

 

                Veldweg 18, 5684 NS Best 

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

                www.raaijmakersbest.nl 

info@raaijmakersbest.nl 
 

 

 

 

   
 
 

mailto:marionpieter@onsbrabantnet.nl
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Beste allemaal, 
 
Op 10 maart 2013 is de vernieuwde website van AVGM live gegaan. Eind 2013 hebben de 
eindredacteuren en de webmasters het afgelopen jaar geëvalueerd. We stellen vast dat de site 
erg goed is ontvangen en dat de bezoekers erg tevreden zijn. Iedereen is vooral erg positief dat 
alles nu veel beter gestructureerd en te vinden is. 

 
 
Om het afgelopen jaar eens in cijfers uit te drukken heb ik een aantal interessante statistieken 
verzameld over de periode 10 maart tot 30 december 2013. 
 
Bezoekers 

 Sinds de lancering  op 10 maart 2013 hebben 14854 mensen de site bezocht. Dat is een 
gemiddelde van ruim 1500 per maand. Totaal hebben deze mensen 44275 keer de site 
bezocht.  

 De gemiddelde bezoekduur is 2 minuten en 48 seconden. 

 Van de 44275 bezoeken, is dat 31383 keer geweest met een desktop pc (70,9 %), 7622 
keer met een tablet (17,2 %) en 5270 keer (11,9 %) met een smartphone of ander mobiel 
apparaat.  Bijna een derde van de bezoekers bezoekt de site dus met een tablet of 
smartphone! 

 Zondag 24 maart 2013 was de dag met de meeste bezoekers. Die dag is de site 1418 
maal bezocht. Het was de dag van de Rabobank Goed-Beter-Best Loop en het hoge 
aantal bezoekers komt waarschijnlijk omdat men veel interesse had voor dit evenement 
en de uitslagen ervan. 
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Artikelen 

 Totaal hebben we 564 artikelen op de website staan. 

  Sinds de lancering zijn er 277 nieuwe artikelen gepubliceerd, dat is gemiddeld 1 artikel 
per dag! 

 De meest gelezen artikelen na de homepagina (129888 keer gelezen) zijn de pagina's: 
Evenementen (7074 keer) 
Decathlon Kermismeerkampen (5196 keer) 
Trainingsschema's (4734 keer) 
De GM-er digitaal (4435 keer) 

 
Banners 
Sponsors zijn belangrijk voor AVGM en hier zijn wat statistieken van de banners. 

 De meeste getoonde banners zijn van de hoofdsponsors, maar dat is ook 
logisch omdat die op de homepagina staan: Runnersworld Eindhoven (700279 keer 
getoond) -  Top International (700275 keer getoond) - Incassocontact (698360 keer 
getoond) - ReneKreijveld.nl (663892 keer getoond) 

 Deze sponsors worden ook vaak aangeklikt: 
Runnersworld Eindhoven (869 keer geklikt) - Top International (506 keer geklikt) - 
Incassocontact (848 keer geklikt) -ReneKreijveld.nl (522 keer geklikt) 

 De overige banners doen het ook goed, maar ze worden natuurlijk minder vaak gezien 
omdat ze wisselend getoond worden: 
Bestion (190829 keer getoond, 394 keer geklikt) - Raaijmakers-Pulles (190797 keer 
getoond, 416 keer geklikt) - Fried van de Laar (190152 keer getoond, 389 keer geklikt)  
Welzon (190134 keer getoond, 442 keer geklikt) - Foudraine Optiek (190098 keer 
getoond, 402 keer geklikt) - Screenrun (189983 keer getoond, 359 keer geklikt)  
Martin's Health Shop (18990 keer getoond, 443 keer geklikt) - Rabobank (189860 keer 
getoond, 443 keer geklikt) - Welvos (189852 keer getoond, 417 keer geklikt)  -  
Biglin (189360 keer getoond, 408 keer geklikt) - Marius Notenshop (174260 keer 
getoond, 362 keer geklikt) - Onze Clubwinkel (90240 keer getoond, 489 keer geklikt)  
Decathlon (7078 keer getoond,  keer geklikt) 

 
Redacteuren 
We hebben 24 gebruikers van de site, waarvan 20 redacteuren, 2 eindredacteuren (Kathinka 
van Dijk en Ren  Uijthoven)en 2 webmasters (Herman Wester en René  Kreijveld). De 
eindredacteuren en webmasters verzorgen veel content (inhoud) maar de site is toch vooral ook 
een product van onze redacteuren. Dit zijn de vijf meest actieve redacteuren: 
Martin Nijkamp (76 artikelen) 
Frank Abbink (23 artikelen) 
Jo van Meurs (15 artikelen) 
Ad van Kollenburg (8 artikelen) 
Jan Meesters (8 artikelen) 
Absolute koning is hier duidelijk Martin Nijkamp ;-)  
IEDEREEN HEEL ERG BEDANKT VOOR JULLIE BIJDRAGEN! 
 
Voor 2014 gaan wij met veel plezier door aan de website. We hebben nog een aantal 
verbeteringen op stapel staan maar kijken ook uit naar jullie feedback, tips en suggesties. 
Hartelijke groet namens de eindredacteuren en de webmasters en uiteraard veel succes (met de 
website) in 2014! 
 
René  Kreijveld 
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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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in the spotlight 
 

Materiaalbeheerder Martin Nijkamp 
 
Hoewel ik al jaren actief ben binnen GM hoeft het natuurlijk niet per definitie zo te zijn dat 
iedereen mij ook kent. Daarom is mij gevraagd om eens een stukje voor de GM’er te schrijven 
waarin ik iets meer vertel over mijzelf en wat ik zoal doe binnen GM. 
 

Wie ben ik? 
Ik ben Martin Nijkamp, geboren in Ede op 16 januari 1988. Tot mijn 
12e heb ik in Ede gewoond, daarna ben ik met mijn ouders en twee 
zussen naar Best verhuisd. Hier woon ik nu dus ongeveer 13 en 
een half jaar. 
 
Hoe ben ik bij GM terecht gekomen? 
Mijn atletiekverleden is een jaar of 18 geleden gestart, bij C.A.V. 
Climax in Ede. Na de verhuizing naar Best heb ik atletiek vrij snel 
weer opgepakt. Mijn insteek is altijd recreatief geweest. 
Wedstrijden deed ik nooit graag. Toen ik last kreeg van mijn 
achillespezen is het trainen wat minder geworden. Nadien heb ik 
dat wel weer opgepakt, maar vooral gericht op lopen en werpen. In 
verband met vervolgstudies is het trainen daarna even helemaal 
stil komen te liggen. Dat heb ik daarna jarenlang ook niet meer 

opgepakt, hoewel ik me wel in ben blijven zetten binnen GM. In 2008 ben ik gestart met de 
opleiding tot Leerkracht Basisonderwijs aan Hogeschool de Kempel in Helmond. Deze opleiding 
heb ik in juni 2013 afgerond. Helaas is er in het onderwijs op dit moment niet veel werk. 
Voorlopig zal ik het moeten hebben van invalwerk. Daarnaast heb ik al jaren (vanaf 2004) mijn 
bijbaantje bij PostNL. Ik werk daar nu binnen het PostNL Autobedrijf, een onderdeel dat al het 
klein vervoer coördineert binnen PostNL. Wat trainen betreft probeer ik ook weer met enige 
regelmaat te trainen (MILA, bij Henk en Nicolai), maar dat is soms lastig te combineren met 
werken bij de post wanneer ik daar voor een middag/avond dienst ingepland sta. 
 
Hoe ben ik het vrijwilligerswerk bij GM in gerold? 
In 2004 ben ik gestart binnen AVGM met het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Dat was bij de 
jaarlijkse Schoolsport Olympiade, waar je vanuit het Heerbeeck College mee mocht meehelpen 
bij je eigen vereniging. Daar trof ik Jozef van Stiphout en van het één kwam het ander…: of ik 
niet nog eens een wedstrijdje mee wilden helpen? Dat ene wedstrijdje werden er meer. En van 
alleen maar helpen op de wedstrijddag zelf werd mijn aandeel binnen de Wedstrijd Organisatie 
Commisie (vanaf nu WOC) groter. Langzaam aan heb ik meer van Jozef over genomen, vooral 
op de achtergrond. Samen hebben we het materiaalhok opnieuw ingericht, een aparte ruimte 
voor het wedstrijdmateriaal gerealiseerd en hebben we er voor gezorgd dat het  
wedstrijdmateriaal op een goed niveau is aanbeland om grotere evenementen te kunnen 
organiseren. Neem vorig jaar het NK Teams, een wedstrijd die we toch maar mooi (bijna) geheel 
met eigen materialen hebben kunnen organiseren. Ook is Carlo Flapper bij onze commissie 
gekomen. Carlo heeft een aantal coördinerende taken van mij over genomen. 
 
Hoe zie ik mezelf binnen GM? 
Formeel sta ik in het vrijwilligersorganogram onder het kopje WOC. Dat hangt samen met mijn 
kerntaak: het beheer en de inkoop van (wedstrijd)materialen en het onderhouden van de 
materiaalruimte. Ik zie dat zelf wat breder. Op dit moment zie ik mezelf meer faciliterend naar 
verschillende commissies. Mijn taken bestaan, naast het materiaalbeheer, voor het grootste deel 
uit taken die in de loop van de tijd zo zijn gegroeid en die nergens exact beschreven staan. Ik 
zwerf op het moment eigenlijk overal een beetje tussendoor. Zo lever ik ook met veel plezier al 
jaren een bijdrage aan het jeugdkamp en draai ik ook mijn hand niet om voor bijvoorbeeld de 
vaat na een barbecue (nee, ook dat werk op de achtergrond gaat niet vanzelf ). 
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Waarvoor kun je bij mij terecht bij GM: 

 Alle materiaal gerelateerde zaken, van verhuur tot uitleen, van onderhoud tot aanschaf 

en voor bijvoorbeeld het lenen van het spreekbeurtpakket. 

 Accommodatie gerelateerde zaken, van onderhoud tot wensen op of aan de 

accommodatie (in nauwe samenwerking met de TCB). 

 Sleutelbeheer van (bijna) alles wat op slot kan bij GM. 

 Klein onderhoud aan het clubgebouw, van defecte lampen vervangen tot bijvoorbeeld 

ophangwerkzaamheden en een niet goed doorspoelend toilet tot het herstellen van 

braakschade. 

 ICT-voorzieningen, zoals internet via de hotspot, toegang tot het netwerk van GM, 

gebruik van de beamer in het clubhuis etc. 

Ik hoop zo voor iedereen die zich altijd al afgevraagd heeft waarom ik zo regelmatig rondhang bij 
GM, of voor iedereen die zich afgevraagd heeft van wie die winkelwagen met rondslingerend 
gereedschap was in de hal met dit stukje tekst en uitleg alles duidelijk te hebben gemaakt. 
 
Martin Nijkamp   
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.welzon.nl/
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Wereldkampioenschappen Indoor 2014 
 3 x Zilver en 2 Nederlandse Records voor Marianne Verdonk  
  
Reims: Van 26 februari tot en met 2 maart werden de wereldkampioenschappen indoor voor 
atleten met een verstandelijke beperking georganiseerd in het Franse Reims. Marianne 
Verdonk was hier als enige Nederlandse atlete actief. De atlete van Generaal Michaëlis, 
scoorde hier maximaal met zilver op de 60 meter vlak, zilver op de 60 meter horden, zilver 
op de 200 meter en een vijfde plaats bij het verspringen. 

 
Nederlands Record 
De start van de 
wedstrijden was op 
vrijdag. Dit werd meteen 
een droomstart voor 
Marianne. Op het 
onderdeel 60 meter vlak, 
liep zij naar zilver in een 
nieuw Nederlands 
Record. Op deze kortste 
afstand stond de 
volledige wereldtop aan 
de start wat de zilveren 
medaille van Marianne 
nog meer glans geeft.  
 
 
 

De namen op de startlijst voor de finale 60 meter waren indrukwekkend. De chinese Wu 
Chinq Man (wereldrecordhoudster), Ristoki (Kroatië) die op het wereldkampioenschap in 
2012 en de Open Europese Kampioenschappen in 2013 naar Goud liep, Cercequiera uit 
Portugal al jarenlang de grootste tegenstandster van Marianne, outsider Gomes en 
natuurlijk Marianne Verdonk uit Nederland. Zij was in 2012 niet van de partij en eindigde in 
2013 tijdens het EK als zesde. Behoudens de uitglijder in 2013 zien we Marianne al 
jarenlang terugkomen op het podium bij deze korte sprint. Op de trainingen had Marianne al 
laten zien scherp te zijn, datzelfde zagen we terug in haar warming up die ruim één uur 
voor de wedstrijd startte. In de wedstrijd zelf was de spanning te snijden. De baanindeling 
plaatste Marianne tussen de Portugese  Cercequiera ( baan 2) en de Chinese Man (baan 
4). De Chinese Man en de Portugese Cercequiera waren als snelsten weg. Marianne 
Verdonk zat hier samen met Ristoki vlak achter. In de tweede helft van deze 60 meter 
kwamen Marianne en Ristoki langszij en namen, een kleine voorsprong. Ristoki bleek 
vandaag de snelste te zijn in een tijd van 8,22 seconden. Marianne eiste het zilver voor zich 
op in een nieuw Nederlands Record van 8,40 seconden. Dit was 0,01 seconden sneller dan 
het oude record uit 2009 dat ook al op haar naam stond. Het brons ging naar de Portugese 
Cercequiera, vlak voor een zwaar teleurgestelde Wu Chinq Man uit China.  
 
Persoonlijk record 
Op de tweede dag stond zowel het verspringen als de 60 meter horden op het programma. 
Het verspringen staat sinds kort op het internationale programma van Marianne een 
medailleplaats is hier dan ook niet te verwachten. Op de 60 meter horden is er één 
huizenhoge favoriete de Poolse wereldrecordhoudster Karolina Kucharczieck. Zoals 
verwacht gaat de winst op dit onderdeel ook naar de Poolse die – opgejaagd door  
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Marianne – ook nog een nieuw wereldrecord laat noteren. Marianne loopt overtuigend naar 
haar tweede zilveren plak in een nieuw persoonlijk record van 10,48 seconden. Dit is 0,12 
seconden sneller dan haar oude toptijd die dateert uit 2007! Later in de morgen volgt het 
verspringen.  Voor Marianne het moeilijkste onderdeel op dit toernooi. Tijdens het WK 
outdoor 2013 beëindigde ze dit onderdeel als negende. Op dit toernooi pakte ze een fraaie 
vijfde plaats op dit onderdeel. 

 

Nog een Nederlands record! 
Op de laatste dag volgt nog de 200 meter vlak. Marianne kan ook op deze afstand met de 
besten mee, maar ook hier zit de top 6 erg dicht bij elkaar. Vanuit de halve finales  plaatsen de 
winnaars en de drie tijdsnelsten zich voor de finale. Vanuit  de eerste halve  finale plaatst  
Kobalyatiski (Oekraïne) in een tijd van 27,96 seconden. In de tweede halve finale loopt Marianne 
Verdonk met als grootste tegenstandsters Sabina Stenka (Polen) en Sandra Pieczychlebek 
(Polen). De strijd is tot op de meet spannend. Marianne wint haar halve finale in een tijd van 
27,88, voor Stenka 27,97 die als eerste tijds doorgaat. Ook Cercequiera uit de eerste halve 
finale en Pieczychlebek plaatsen zich op basis van hun tijd nog voor die finale. 
’s Middags de finale met drie loopsters die in de halve finale binnen 0,09 seconden van elkaar 
eindigden. Deze drie maken ook in de finale de dienst uit. Marianne Verdonk gaat vanuit baan 4 
al snel over de in 5 gestarte Kobyliatski heen en trekt de Poolse Stenka in haar kielzog mee. Bij 
het uitkomen van de laatste bocht lopen Marianne Verdonk en Sabina Stenka nog gelijk op. In 
de laatste paar meter beslist (de van oorsprong 400 meter loopster) Stenka de strijd net in haar 
voordeel. Stenka pakt goud in een tijd van 27,22 seconden voor Marianne Verdonk (27, 48) en 
Kobyliatska  (27,98). Het derde zilver op dit toernooi voor Marianne Verdonk en dit ook weer in 
een nieuw Nederlands Record. 
60 meter horden oude PR 10,60   Nieuw PR  10,46 
60 meter vlak oud NR 8,41             Nieuw NR    8,40 
200 meter vlak oud NR 27,60        Nieuw NR   27,48 
 
 

Van harte gefeliciteerd Marianne! 
 
 
 



28 

 

di-Gmer              maart 2014 clubblad@avgm.nl  

 

kijk daar! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

di-Gmer              maart 2014 clubblad@avgm.nl  

 

Atletiekvereniging Generaal Michaëlis  
Opgericht 15 april 1957  

  

Aangesloten bij de Atletiekunie  
Rabobank Best 10.70.11.913  
Postgiro 2977707  
Gildelaan 2, 5684 EZ 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  

  
Baanateletiek    
Coördinator Baan 

Coördinator Jun. D en 

pupillen  

Adri Raaimakers  Leemkuilenpad 11  amjhraaimakers@onsbrabantnet.nl  
      
Ton van de Sande  Angoulemehof 21, Ehv  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  
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Sponsorcommissie    
Contactpersoon 

Overige leden  
Ties de Vaan          Ferd. Bolstraat 32  sponsoring@avgm.nl Bert van 

Drunen, Peter Cras, Pieter Stolk.  
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   

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


