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 Wil je de kopij voor het volgende 
clubblad uiterlijk woensdag 

4 september 
inleveren via 

clubblad@avgm.nl 

Van de redactie 
 

Net  voor de zomervakantie begint een clubblad 
met een ‘schools’  tintje. Naast een artikel over de 
deelname van onze club aan de schoolsport, 
stellen ook een aantal stagiaries zich aan je voor.  
Willen we daarmee iets aan je leren? Nou, 
eigenlijk alleen dat het leuk is om te sporten bij 
AVGM. Maar dat wisten jullie waarschijnlijk zelf 
al …  Toch staan er in dit blad vast nog dingen die 
je niet wist. Want het is – met dank aan de 
bijdragen van de verschillende leden – weer een 
heel gevarieerd blad geworden. Veel leesplezier! 
 
 
Hubertine van den Biggelaar  
Hedwig Harks 

 

 

 

 

agenda    

 
- Decathlon kermismeerkamp  -  5 juli 2014 
- Boerderijkamp -  3 oktober 2014 

 
 

                                                                              

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

  
 

Als ik dit stukje zit te schrijven gaan we al weer richting zomer en is er in de afgelopen periode weer veel 
gebeurd binnen de vereniging. De zonnepanelen zijn gelegd. Ik ben erg benieuwd wat dit in de toekomst 
gaat betekenen voor onze energierekening. Maar hiermee zijn we wel voorloper in Best als het gaat om 
Bestse sportverenigingen bij de invulling van het begrip duurzaam!  
Ook vele sportieve activiteiten hebben sinds maart plaatsgevonden. We hebben de Goed Beter Best Loop 
gehad. Daarbij mochten we vele deelnemers verwelkomen. Wederom een compliment voor de werkgroep 
die ieder jaar weer een voortreffelijk georganiseerd evenement neer zetten. 
De WOC heeft al weer diverse wedstrijden georganiseerd, waaronder een avondwedstrijd met vrije 
inschrijving. Hierbij is het altijd maar afwachten hoeveel deelnemers er zullen meedoen. Maar ook hier 
heeft de flexibiliteit van de WOC weer eens laten zien dat zoiets geen enkel probleem hoeft te zijn. 
 
AVGM heeft zich ook dit jaar op 5 mei weer het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen naar Best gebracht. 
Mede door de vernieuwde opzet van de 5 mei viering waren er veel mensen in de Koetshuistuin aanwezig 
die getuige konden zijn van het binnen brengen van het bevrijdingsvuur en het aansteken van de 
vuurschaal door burgemeester van Aert en Remco Rop. Altijd weer een moment om trots te zijn op de 
mannen, vrouwen, jongens en meisjes van onze vereniging. 
 
Tenslotte ontkom ik er deze keer niet aan om iets over mij zelf te vertellen. Op 2 juni jongstleden ben ik 
namelijk geïnstalleerd als wethouder in het sociale domein van de Gemeente Best. In het verleden ben ik 
als gemeenteraadslid al politiek actief geweest in de Gemeente Best. Maar na vier jaar raadslid te zijn 
geweest, stopte dat toen. Daarna ben ik actief geworden in het maatschappelijk middenveld, zoals dat 
heet. Zo ben ik actief geweest als lid van de Raad van Toezicht van de openbare bibliotheek (nu 
Cultuurspoor Best), bestuurslid van Pulz (instelling voor Kunst- en Cultuureducatie), bestuurslid en 
voorzitter van de Stichting Welzijn Best-Oirschot en voorzitter van AVGM. Met het aanvaarden van het 
wethouderschap heb ik met onmiddellijke ingang alle functies met uitzondering van die van voorzitter 
AVGM neergelegd. In de nabij toekomst hoop ik meer duidelijkheid te kunnen verschaffen  of het 
wethouderschap te combineren is met het voorzitterschap van AVGM. Hierover voer ik gesprekken met de 
burgemeester en collega wethouders. Wordt dus vervolgd … 
 
Bert van Drunen 
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de pen 
Hallo allemaal,  
 
Mijn naam is Loek van Oort en ik heb de 
pen mogen ontvangen van Ineke Vliem die 
mij hiertoe tijdens het wandelen heeft 
verleid. Dank daarvoor! 
In het dagelijks leven werk ik bij de 
gemeente Maasdriel. Daar ben ik 
verantwoordelijk voor de openbare ruimte, 
ontwikkeling, realisatie en beheer. Zij die 
zich rond 7:00 uur ergeren aan een 
langzame forens op de A2, dat ben ik! Ik 
kachel altijd lekker rustig op en neer. 
Ik ben al 39 jaar gelukkig getrouwd met 
Nel, bestuurslid van Generaal Michaëlis en 
heb drie kinderen van rond de dertig. 
 
Hoe ben ik bij GM verzeild geraakt? 
Ik ben in de periode van 1987 tot 2002 
commandant geweest van de vrijwillige 
brandweer Best. Uit dien hoofde werd ik 
uitgenodigd om als VIP bij de opening van 
de baan de coopertest te lopen. Ik had hier 
stevig voor geoefend onder de bezielende 
leiding van Ben Saris en kon inmiddels 3 
km achter me laten zonder nog echt moe te 

worden. Bij de start van de coopertest werd ik gewezen op een oudere deelnemer. Die moet je 
bijhouden zei Ben Saris, dan gaat het goed. Ik dacht: kom op zeg,  die ouwe ga ik wel voorbij. 
Dat is mijn eer te na. Zo’n 500 meter voor het einde kwam deze diesel mij echter in stevig tempo 
voorbij. Het bleek Jan Verloop te zijn, die voor een dergelijk klusje zijn hand niet omdraaide. Bij 
de coopertest heb ik toch zo’n 2400 meter kunnen lopen. Voor mij zowaar een prestatie. Nel 
maakte handig gebruik van mijn ego door te wijzen op mijn conditie en de afname van het 
buikje. Ik ben dus blijven hardlopen. Met hardlopen heb ik een aantal halve marathons gelopen, 
verder reikte mijn ambitie niet. 
 
Van rennen naar wandelen 
Helaas heb ik in 2010 wat fysieke problemen ondervonden, waardoor ik  met hardlopen moest 
stoppen. Ik ben toen gestart met wandelen bij de groep van Wil van de Ven. Nu loop ik op 
woensdagavond met de groep van 20:00 uur mee. Deze gaat lekker snel. Op zondagochtend 
loop ik alleen een route van 11 tot 14 km in een stevig tempo. Ook voor nordic wandelen heb ik 
bij de start de cursus gevolgd. Ik kan dat iedereen aanraden. Je leert zo op een goede manier je 
poles (stokken) te gebruiken. Dit maakt het verschil tussen nordic wandelen en wandelen met 
stokken. Maar de training is op zaterdagmorgen. Dat is voor mij  als fervent doe-het-zelver een 
vervelend tijdstip. Ik nordic daarom maar af en toe om het niet te verleren. 
Ik ben ook als vrijwilliger voor de club werkzaam. Ik onderhoud mijn deel van de wandelroute, de 
hoek van Aarle en de Pailjaard. Dit houdt in dat ik  twee keer per jaar de route controleer en 
tussentijds de herstelwerkzaamheden doe. Daarnaast ben ik sinds een klein jaar achter de bar 
te vinden op woensdagavond, waar ik voor vooral het natje zorg voor de hardlopers en de 
wandelaars. Tot slot: deze pen geef ik door aan Joke Peters! 
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het potlood 
 

Ik ben Lisa van der Meulen en ik ben 10 jaar oud. 
Ik zit in groep 6 van de Klimboom. Sinds 2 ½ jaar 
ben ik lid van GM.  Toen ik dansen niet meer zo 
leuk vond, moest ik een andere sport kiezen. Ik 
heb toen via schoolsport 6 weken atletiek 
geprobeerd en dat vond ik zo leuk dat ik lid 
geworden ben. Het leukste vind ik dat het 
afwisselend is en dat je buiten bent, want ik speel 
graag buiten. Minder leuk was tijdens een van de 
wedstrijden vorig  jaar toen ik over een horde ben 
gevallen. Mijn knieën en mijn elleboog lag 
helemaal open en dat deed veel pijn. Het leukste 
onderdeel van atletiek is hoogspringen en vortex 
werpen . 
Andere hobby’s van mij zijn keybord spelen, lezen 
en knutselen. Ik speel ook graag met playmobil en 
lego. 
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schoolsport 
 
Al 25 jaar bestaat Schoolsport Best. Kinderen van de basisschool kunnen in korte cursussen 
van 6 weken kennis maken met allerlei sporten en activiteiten. Zo hopen we dat kinderen 
gestimuleerd worden om een sport te gaan doen die ze leuk vinden. Sinds 1986 worden in Best 
al  Kennismakingscursussen Schoolsport en Cultuur gegeven. Ook onze club doet natuurlijk hier 
aan mee!   Adri Raaimakers verzorgt deze kennismakingscursus al vanaf 1996. Tom Lassing is 
de laatste jaren een van de trainers die hem daarbij helpt. De laatste kennismakingscursus was 
Marieke Bollen (een van de combinatiefunctionarissen in Best die in deeltijd voor AVGM werkt) 
ook van de partij. Daarnaast waren er vier stagiaires van het Heerbeeck College, die een deel 
van hun stage een bedrijfsopdracht ook kennismaakte met atletiek maar dan als assistent-
trainer. In het verleden hebben ook veel atleten en andere vrijwilligers Adri geholpen met deze 
cursus,  
 
Kennismaking 
Meestal doen tussen de dertig en veertig kinderen 
aan één cursus mee. Een uitschieter was een 
cursus met maar liefst  vijftig kinderen. Maar de 
laatste cursus deden 18 kinderen mee. Het is een 
succesvolle manier om kinderen te interesseren 
voor atletiek. Zeker tussen de 25 en 50% van de 
kinderen gaan daarna op atletiek. Met de 
atletiekcursus laten we de deelnemers eerste vijf 
lessen kennismaken met een aantal 
atletiekonderdelen. Tijdens de laatste les komen 
alle onderdelen in wedstrijdvorm nog eens aan 
bod, waarna de kinderen een diploma van de 
Schoolsport krijgen. Dit jaar kregen de kinderen 
ook nog eens een diploma met hun beste prestatie 
van de onderdelen .  
 
Opbouw 
De eerste les is eerst altijd een kort woordje over atletiek bij AVGM. Dan begint de les met een 
korte warming-up met loopscholing. Dan gaan de kinderen in pendel estafettevorm kennismaken 
met het onderdeel sprint. Spelenderwijs gaan we van sprint over naar horden en laten we ook 
even zien op welke hoogte de horde in wedstrijdvorm staan voor de laagste en hoogste hoogte 
staan. Bij de volgende vier lessen komen de technische onderdelen verspringen, hoogspringen, 
kogelstoten en vortex / balwerpen aanbod. Met dit laatste onderdeel ook speerwerpen, 
discuswerpen en slingeren.  De vier lessen met technische onderdelen sluiten we altijd af met 
een lang loopnummer. De tweede les sluiten we af met een rondje rennen zonder dat ze verteld 
wordt hoe lang onze atletiekbaan is.. De kinderen rennen de eerste bocht in en daar komen de 
meesten ergens de man met de hamer tegen. Na die eerste 400m wordt uitgelegd hoe je het 
beste kunt lopen. De volgende les eindigen we met 600m en worden ze even hieraan herinnerd 
en zo komt er iedere les 200m bij  en gaan we naar de 800m en de 1000m en leren ze wat 
langere loopnummers inhouden. De laatste les komen de onderdelen nog een keertje als 
wedstrijdvorm langs en eindigen we met een diploma-uitreiking waarna de kinderen zich kunnen 
melden voor vier proeftrainingen in hun leeftijdsgroep.  
 
Meer info 
Op http://www.schoolsportbest.nl/  kun je alles lezen overs schoolsport. Maar ook Adri 
Raaijmakers vertelt je er graag meer over. Vooral als je de volgende keer wilt helpen tijdens de 
schoolsporttrainingen! 

http://www.schoolsportbest.nl/
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welkom 
Nieuwe leden periode juni t/m 4 maart 2014 
 

 

 
 

 
Wij wensen hen veel plezier bij onze club! 

 
 

 

Pupillen Mini/C. 
Iris Bouwens 
Nick van Bree 

Hilde van Dam 
Magnus van Gastel 

 

 
 
Pupillen A / B. 
Philip Datema 
Sigrid Grabijn 
Gitta de Rooij 
Dennis Smits 
Philip Datema 
Sigrid Grabijn 
Gitta de Rooij 

 

 
Senioren 
Leslie van der Heyden 
 
Loopgroepen: 

 Recreanten loopgroep. 
Tien Chu 
Teri Skolnik 
 
Nordic Walking:  
Ria Janssen 
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van harte 
       

juni  

1 Dennis   Smits 
2 Tiny   Bos 
2 Sanne   Brand 
2 Joeri van Kasteren 
2 Ineke van Genugten 
3 Sylvia   Kramer 
3 Els van Beers 
4 Anne   Valk 
4 Daniël de Goederen 
4 Erik   Rickelman 
4 Irene van Asten 
5 Janna   Hoogland 
5 Lisa van der Meulen 
6 Yannis   Violidis 
6 Sterre   Robben 
7 Eva   Maas 
8 Lot van Kollenburg 
8 Thomas   Vugts 
9 Jeroen   Appeldoorn 
9 Mike van Kuijk 
10 Caroline   Strikwerda 
10 Sanne   Kastelijn 
10 Kuno   Huisman 
11 Mieke   Hensen 
11 Corine   Cremers 
13 Marije   Vink 
13 Stefan van de Sande 
14 Arianne   Saris-Strik 
15 Maria   Brands 
17 Patrick   Bindels 
17 Gilbert van Roy 
18 Niels   Aarts 
19 Marijn   Hendriksen 
19 Lonneke   Smets 
20 Ria van Dooren 
20 Tom   Nouwens 
20 Dirk van Leuken 
21 Leo van der Staak 
21 Leny   Peters-Bol 
22 Ineke   Tromp 
22 Ina   Schoe 
22 Janne   Allaart 
22 Iris   Bouwens 
24 Mia   Robben-Bots 
24 Henk van Hak 
24 Riekie   Raaimakers 
24 Jessie van Os 
26 Damian   Bressers 
26 Ann   Geurts-Timmermans 
27 Erwin van der Mespel 
27 Thomas   Witteveen 
28 Lucas   Broek 
29 Daniël   Jochems 
29 Rohan de Bresser 
29 Anita   Geeven 
30 Shannon de Vaan 
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van harte  
 
juli  

  

1 Kim   Starink-Asveld 
1 Niels   Groen 
2 Ning   Slaats 
3 Fokko   Luinenburg 
3 Stefan   Nas 
8 Sanne van der Aalst 
10 Susan   Stroomenbergh 
10 Marc   Tonen 
10 Stef   Hankel 
10 Ron   Dielhof 
11 Diet   Gröneveld 
11 Walter   Strijland 
12 Toos de Groen 
12 Marleen   Smulders 
14 Stijn   Groen 
15 Ties De Vaan 
15 Henrike   Mehagnoul 
15 Annie van de Sande 
15 Manita van de Pasch 
16 Johan   Robben 
16 Sietske   Noorman 
16 Hubert   Segers 
17 Claudia van den Heuvel 
17 Shannon   Baijens 
18 Arnold de Goederen 
18 Aty   Wolff-van de Bergh 
18 Walter van Sluisveld 
19 Max van der Donk 
20 André   Verhulsdonk 
20 Erna de Jong 
20 Twan   Beerens 
23 Stan van Hagen 
24 Philip   Datema 
24 Saskia   Velsma 
25 Cees van Laarhoven 
25 Anneke van Dongen 
25 Joke   Destrée 
26 Aimee van de Sande 
26 Nick van den Brandt 
26 Ans   Bressers 
26 Martijn de Laat 
27 Evamarije   Smit 
27 Pieter   Grootes 
27 Nicolai van de Heijden 
29 Nathalie   Crüts 
29 Jordi   Voets 
30 Ad van Kollenburg 
30 Anky   Leenders 
31 Tom   Michielsen 
31 Jelle   Latijnhouwers 
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van harte  
 
augustus 
1 Jeannie   Beelen 
2 Leo van Zeeland 
3 Auke   Latijnhouwers 
3 Trea   Kuipers 
4 Marcell   Farago 
4 Tiny   Steenbakkers 
6 Céline   Feijen 
6 Mary De Laat 
6 Erik   Pluym 
7 Ria van den Heuvel 
7 Gert   Crooijmans 
8 Rob van der Wielen 
9 Diny   Heijligers-van Bree 
9 Greetje van Summeren 
9 Mitchell   Willems 
9 Walter van de Pol 
10 Betty   Kon - Zom 
10 Noah   Terhoeve 
11 Harm   Bakker 
12 Sam   Swinkels 
12 René   Uijthoven 
12 Jackelien van Hapert 
13 Ron   Zandbergen 
14 Jos   Mesman 
15 Bram van Stiphout 
15 Ellen   Faessen-Maas 
15 Daan   Brorens 
17 Nina van der Pasch 
17 Hetty   Otten 
17 Piet   Verhagen 
17 Ina   Verhallen 
17 Ingrid   Coppens 
17 Thijs van der Staak 
18 Stijn van der Klei 
18 Mariska   Schoonus 
18 Monique   Schippers 
18 Daan   Danes 
19 Jens de Koning 
19 Paul van de Plassche 
20 Lisa van der Klei 
21 Ilse   Heres 
21 Peter   Brouwers 
22 Jan van Kasteren 
22 Jeroen   Braun 
23 Chris   Segers 
24 Ben   Saris 
24 Peter   Cras 
25 Ariënne van de Pol 
25 Ingrid   Vogels 
25 Margo   Burghoorn 
26 Anna van Straten 
27 Maarten   Swinkels 
27 Aurelia   Leertouwer 
27 Sarah van der Stam 
28 Vera   Saris 
28 Jan van Dijk 
28 Sigrid   Dalm 
28 Leslie van der Heyden 
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29 Gerard van Summeren 
29 Paul van Bree 
31 Luc   Geeris 
31 Marianne   Verdonk 
31 Nick van Bree 
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  in the spotlight 

 
Samenloop voor hoop 
 
Beste sportievelingen. 
 
Zoals jullie in een nieuwsbrief al hebben kunnen lezen, doet 
GM mee aan de Samenloop voor Hoop.  Dit evenement 
wordt gehouden in het weekend van 13 en 14 september. 
Het begint zaterdag om 16.00u en het eindigt zondag om 
16.00u 
 
Waarom doet GM mee? 
GM doet hieraan mee omdat wij, als sporters met een sportieve prestatie kunnen bijdragen aan 
dit evenement én zo het goede doel ook nog eens kunnen steunen. We lopen namelijk voor de 
KWF (kankerbestrijding) Iedereen wordt in zijn omgeving wel eens  geconfronteerd met de 
ziekte kanker. Als dit gebeurt, staat je wereld even op z’n kop. Maar gelukkig is er dankzij 
evenement veel geld ingezameld dat naar kankeronderzoek gaat. Daardoor komen er steeds 
meer mensen uit deze strijd. 
 
Wat kun jij doen? 
Meelopen!  Alle Sportieve GMers roep ik op om deel te nemen aan dit evenement. 
Iedereen kan een uurtje wandelen. Aarzel niet en schrijf je in!  Er zijn al 19 sportievelingen die 
zich hebben aangemeld, maar we willen nog meer leden erbij!  Op de volgende pagina staat het 
inschrijfformulier dat je bij mij kunt inleveren. 
 
Ook hebben we nog sponsors en creatievellingen nodig die onze kraam kunnen vullen met 
spullen die we kunnen verkopen, zodat we een hogere opbrengst krijgen voor het goede doel! 
 
  
Je kunt je opgeven bij: 
Sjannie van Laarhoven  
Telefoon: 06 
44378598 
mail:  sjannievanlaarhoven@ onsbrabantnet.nl  
 
Aarzel niet en geef je nog op voordat de vakanties beginnen! 
 
Sjannie van Laarhoven teamaanvoerder 
En Francien de Leest tweede teamaanvoerder. 

 
 

 

 
 

 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 
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lopen 
 
FLOW 
Van 8 april t/m 19 juni stonden twaalf weken in het teken van trainingen voor de ladiesrun 
FLOW, die op zondag 22 juni 2014 voor de tweede keer wordt gehouden in Eindhoven. 
Een groep van ruim twintig loopsters, waaronder enkele herintreders van GM namen deel aan 
deze trainingen. Hoewel de trainingen ook bezocht mochten worden door heren, kwam er 
slechts een op af.  Op dinsdagen werd er onder begeleiding van Rob Voss, Kathinka van Dijk, 
Ans Bressers en Frank Coppelmans getraind naar 5 km.  Op donderdagen werd er onder 
begeleiding van Marti van Iersel en Mirjam Verhagen getraind naar 10 km. 
Dit alles met een zeer goed opgebouwd programma van de Atletiekunie. Met een goede uitleg 
van de theorie en praktijk stond hierbij het voorkomen van blessures centraal. Omdat er deze 
keer minder deelneemsters zijn uitgevallen, zal dit programma dan ook voor de volgende 
beginners- en doorstartgroepen wederom gebruikt gaan worden. Nu nog kijken of de dames een 
mooi resultaat kunnen neerzetten op zondag 22 juni 2014.  
Namens alle trainers: Zet ‘m op dames! 
 
Frank Coppelmans 

 
Woensdagavond BBQ 
Traditiegetrouw laten de 
woensdagavondhardlopers op een woensdag 
in juni de hardloopschoenen in de kast staan 
om die om te ruilen voor andere sportieve 
schoenen, hakjes of slippers. Die avond 
genieten ze met zn allen van een BBQ bij het 
clubgebouw. Op 11 juni schoven zo’n 40 
leden aan bij de BBQ die bekend staat om de 
heerlijke salades, de goed doorbakken 
kipfiletjes en de zalm uit folie. Alles natuurlijk 
vergezeld van n glaasje fris, wijn of bier en als 
toetje een ijsje. Ook dit jaar gaat alle dank en 
lof weer uit naar het organiserend comité !  
 
Hulp gevraagd voor wegafzettingen en drankpost Marathon Eindhoven 12 oktober 
12 oktober staat al bij een groot aantal GM-ers in de agenda. Op die datum lopen zij de hele of 
halve marathon in Eindhoven of nemen deel aan een van de andere loopafstanden. Zo’n 
evenement vraagt veel voorbereiding van de lopers, maar kent ook een grote organisatie achter 
de schermen. Generaal Michaelis is al een groot aantal jaren actief in de mede-organisatie en 
zorgt voor ondersteuning op de wegafzettingen en een drankpost. Dit jaar is de organisatie van 
zowel de wegafzettingen als de drankpost overgenomen door twee nieuwe personen: Ferry van 
Rosendaal en Hedwig Harks. Door de jaren hebben we in basis een groep trouwe vrijwilligers 
verzameld voor deze werkzaamheden, maar we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers. Wil je ook meehelpen tijdens deze dag en er zo mede voor zorgen dat ook deze 
marathon weer een succes kan worden?  Ofwel door te zorgen voor veiligheid op het parcours 
of  door het aanreiken van vele duizenden bekertjes water, sportdrank of fruit aan alle lopers . 
Meld je dan nu voor de wegafzettingen bij: parcoursbewaking.avgm@gmail.com  of voor de 
drankpost bij hedwighks@hotmail.nl.  Aanmelden staat overigens vrij voor leden van GM, maar 
weet je ook anderen enthousiast te krijgen dan kun je hen (vanaf 18 jaar) ook aanmelden.  Niet 
onbelangrijk om te vermelden: GM ontvangt voor iedere helper op deze dag een aardige 
vergoeding, waarmee zij een bijdrage kan leveren aan de vele activiteiten die jaarlijks op het 
programma staan en veel geld kosten. GM organiseert veel voor haar leden, mogen wij nu op u 
rekenen?  

 

 

mailto:hedwighks@hotmail.nl
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        lopen 
 

Goed Beter Best Loop;  
De volgende PR’s zijn gelopen; Halve Marathon: 
  Walter van Sluisveld 1.32,29  &   Corina Voss  1.52,21 
10 km; Daan van Hoof 41,44 
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lopen 
 

Antwerp CittA Urban Trail 16.03.2014 
 
…… daar deden wij dus aan mee !   WIJ , dat 
zijn Frank Abbink, Marcel Reintjes, Frans 
Dijkman, Peter Brouwers, Pe Brouwer, Evert 
Groen en ondergetekende. ( Nicolai niet ;  had 
weer een smoesje…zogenaamd 
GEBLESSEERD…. aandachttrekker…. en 
toch een hotelletje geboekt ? Hhij wilde 
gewoon graag bij ons zijn denk ik ). 

 
Parkeergarage 
Eerst een warming-up waarna de 8.000 lopers 
in 4 waves werden gelost als waren het 
postduiven. Via een smalle doorgang ontstond 

een lang lint door Antwerpen waarbij continu gestart werd van 09.30 uur tot ongeveer 11.30 
uur.Kilometers kinderkoppen, die ze waarschijnlijk geleend hebben voor dit weekend van de 
organisatie van de wielerklassieker Parijs – Roubaix ,  bepaalde de route die achtereenvolgens 
over het Astridplein dwars door het schitterend gerestaureerde stationsgebouw van de Centraal 
Statie van Antwerpen. Via het Willy Vandersteenplein waar Suske en Wiske ons begroetten met 
een hoge faaif ( = vlaams = “high five” bij ons )  liepen we door de Jodenwijk met de in joodse 
klederdracht, nooit aflatende neringdoende zzp’ers met pijpenkrullen. Waar toverde de 
organisatie plotseling in het centrale park een klim van de eerste categorie vandaan midden in 

de stad ?  Dit blijft een raadsel waar we niet de tijd voor kregen om over na te denken……. We 

moesten verder door een tunnel annex parkeergarage waar een leger van lawaai makende 
doedelzakspelers ons probeerde vrolijk te stemmen ( bleken er slechts 5 te zijn…. maar in de 
krochten van een parkeergarage klinkt het als een leger ! )  en daarna weer omhoog, verder… 
richting Vlaaikessteeg. Daar is passeren net zoiets als geboren worden… geen plaats voor 
tweeën naast elkaar! Op naar het stadhuis….rottrap omhoog maar vervolgens kom je in de 
raadszaal en die is ZOOOOO geweldig oud en mooi…daar kom je dus normaal NOOIT van je 
leven!  Trappen af en verder over de kinderkoppen door het STEEN = de restanten van de 
ommuring van de Signoren….. de Lange Wapper wees ons de weg naar boven. ( Lees Suske 
en Wiske “de zwarte madam” om de geschiedenis ervan te lezen = AANRADER ! ) 
 
Trapje op… 
Daarna langs het Vleeshuis, door het prachtige Begijnhof met nog kloteriger kinderkoppen, 
schurkend passerend aan  “het Zeemanskwartier” dicht bij het hotel waar Nicolai en Marcel 
hebben “geslapen”, waar de lichtekooien waarschijnlijk nog op een of twee oren lagen te ronken 
of zo. De route werd vervolgd dwars door het Stapelpakhuis …. magnifiek oud pakhuisgebouw 
dat helemaal in ere is hersteld en nu enkele horeca-etablissementen herbergt. Prachtig in oude 
stijl gerenoveerd !En toen De MAS , Museum aan de Stroom, met een aantal treden omhoog 
waarbij de architect de treden zodanig had ontworpen dat normaal naar boven lopen een 
onmogelijkheid was, ik geloof dat de architect ook een houten been had ?!  ( volgens Peter zijn 
we daar helemaal niet geweest …. Runnershigh denk ik ! ). Trappen af en verder over het 
Eilandje richting Finish.  
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3x2 … 
All together een prachtige loop van 12 km, met cultuur en ALTIJD, elk jaar weer,  een strak 
blauwe lucht, rond de 22 graden, een gratis verstrekte, aangename lunch met koffie, croissantje, 
broodje, chocomel, een Meli stroopwafel en een stukje gezond ooft. Ook nog een goed lopers 
shirt als herinnering en ….. een paar Belgen die ECHT niet tot 10 konden tellen;  ik maak dit 
even duidelijk voor jullie bv tas nummer 3761…. keurig gerubriceerd in open kasten…. laten ze 

een groep dyscalculatorische Vlamingen die tassen met lexicografisch geordende nummers 
zoeke !!!   Kunnen ze het nummer niet vinden en wat doet zo iemand dan ? gaat gewoon verder 

met de volgende loper; “Nummer mijnheer ? 3562 ?”…. Weer zoeken, weer niks vinden… mijn  
buurman had bij het afhalen van de tas er langer over gedaan om zijn tas terug te bekomen, dan 
de 12 km door Antwerpen te rennen ! 
Na afloop heb ik de GM-mannen nog meegenomen voor een Chouffke en nog getrakteerd op 
een schitterend 360 graden panorama over het Stad vanaf het 10’ verdiep van de MAS. 
Na 11 minuten !!!  wandelen waren we terug bij de auto en konden we moe maar voldaan terug 
naar onze spondes alwaar een ieder blinkend van trots met open armen door de ega’s werd 
ontvangen. 
Hield het toen op ? Oh Nee …………. !!!  Pe stuurde ’s avonds een berichtje dat hij in zijn 
categorie 2’was geworden !  Geweldig… zelf ook maar even kijken…. Jawel ; in mijn categorie 
was ook ik 2’geworden…….. blijkt ook Frans in zijn categorie 2’te zijn geworden ! !  Zoveel 
succes …. dat is ook de Belgen opgevallen !   Diezelfde avond en de dagen daarna werden we 
overspoeld op onze Belgisch Facebook met felicitaties en ksienuwgerres  ( bij ons heet dat likes 
) en verzoeken om kameraod te worden ( = vriend ).  
Schoon volk…. En volgend jaar komen we weer….     
Niet teveel reclame maken svp anders wordt het te druk in onze categorie ……………..             

 
Groeten                                                                 
Ad van kollenburg alias Harry vd SUNWEB 
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In het vorige nummer beloofden we dat de stagiaires van AVGM zich zouden voorstellen. Die 
belofte lossen we hier in met een foto en drie stagiaires die zich nader voorstellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik ben Maarten Hendrickx, student aan Fontys Sporthogeschool. In jaar één kregen we een 
stageplek toegewezen en in mijn geval was dat AVGM Best. Vanaf de eerste afspraak wist ik 
dat ik bij een goede vereniging zat. De trainers waren altijd heel aardig tegen mij en gaven me 
ook feedback na de trainingen. Zo wist ik precies wat ik voor de volgende trainingen anders 
moest doen. Ik heb geleerd hoe ik met jongere kinderen om moet gaan en hoe ik de juiste 
technieken per onderdeel aan de kinderen over moest brengen. Ik houd bovendien veel leuke 
ervaringen over aan mijn stageperiode. Als er kinderen na de training naar je toe komen en 
zeggen dat ze het een leuke training vonden, weet je als stagiair waar je het voor doet. Ik had 
eigenlijk geen favoriet onderdeel om training in te geven. Eigenlijk kon ik met elk onderdeel wel 
uit de voeten. Wegens mijn drukke schema zal ik helaas geen tijd hebben om nog training bij 
AVGM Best te geven. Wel wil ik iedereen hartelijk  bedanken voor de leuke en leerzame 
stageperiode die ik bij AVGM gehad heb. Tot slot heb ik nog een trainingstip voor de kinderen: 
heb vooral plezier in je sport en blijf goed trainen, dan komen de resultaten vanzelf! 
 
Ik (Judi) loop stage bij AVGM vanuit Fontys Sporthogeschool. Ik wilde graag stage lopen bij een 
atletiekvereniging en vond het super leuk toen ik in Best stage mocht gaan lopen dit schooljaar. 
Ik heb het dit jaar erg naar mijn zin gehad samen met mijn mede stagiaire Simone. Bij Marcel 
leerden we veel over hoe we trainingen moesten geven en onze  D-junioren waren erg 
enthousias.t Dat zorgde ervoor dat ik veel plezier heb gehad gedurende mijn stageperiode! Ik 
doe zelf ook atletiek bij AV-Attila in Tilburg en mijn favoriete onderdelen zijn eigenlijk alle MiLa 
afstanden. Het viel mij meteen op dat er al wat hardlooptalentjes bij mijn stage kinderen zat. Dat 
vond ik natuurlijk extra leuk! Ik heb het bij AVGM heel erg naar mijn zin gehad en mocht 
lesgeven aan een leuke, lieve en gemotiveerde groep. Ook bij het helpen van andere activiteiten 
op de vereniging heb ik het naar mijn zin gehad en het is ook wel eens leuk om je stage 
kinderen in gewone kleren en buiten de training om een keer te zien.  Alle D-junioren en trainers 
(natuurlijk in het speciaal Marcel én Adri) héél erg bedankt voor deze leuke en leerzame 
ervaring! 
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Ik ben Simone, 18 jaar oud en studeer aan de Fontys Sporthogeschool. Tijdens mijn eerste jaar 

op deze school, moest ik gaan stage lopen bij een sportvereniging. Ik heb gekozen voor atletiek, 

omdat ik al sinds mijn achtste aan deze sport doe. Daarom ben ik door school bij AVGM 

geplaatst. Dit vond ik erg leuk, omdat ik bij deze vereniging een hoop Brabantse 

Kampioenschappen heb gedaan. Het leukste onderdeel vindt ik speerwerpen, maar ik vind 

hordelopen en verspringen ook leuk. Het minst leuke onderdeel vind ik lange afstand lopen, 

omdat hier voor mij de minste uitdaging in zit. Ik heb samen met mijn stage maatje Judi, een 

super tijd gehad bij de D-junioren. De kinderen zijn stuk voor stuk heel leuk en super gezellig, en 

die ook nog eens erg sportief zijn. Ik heb erg veel geleerd tijdens mijn stage, ik vond het aan het 

begin best wel een beetje spannend om voor een grote groep kids training te geven. Maar nu 

vind ik het helemaal niet eng meer. Ook heb ik geleerd, om sommige drukke maar enthousiaste 

kinderen stil te krijgen, haha. Wat ik mooi vond aan het training geven, was dat ik met sommige 

kinderen een band kreeg. Waardoor ik verhalen kreeg te horen over school, vriendjes en 

vriendinnetjes. Voor nu houdt het voor mij op bij AVGM. Ik wil graag alle trainers en Adri 

bedanken, voor de leuke tijd en ervaringen. Maar in het bijzonder wil ik Marcel bedanken, die 

ons erg veel ruimte heeft gegeven en veel heeft bijgebracht over het training geven.  

 

 
 

http://www.friedvandelaar.nl/
http://www.friedvandelaar.nl/
http://www.podotherapiebrons.nl/
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Bevrijdingsestafette 5 mei 2014 
 
Als relatief nieuwbakken lid van atletiekvereniging GM vond ik het wel een mooie ontgroening 
om mee te doen aan de bevrijdingsestafette van Wageningen naar Best. Tja… als jonge dertiger 
heb je nog de illusie dat een nachtje overslaan geen invloed heeft op zowel humor als gestel. 
Niks bleek minder waar. Het was de spierpijn achteraf gezien allemaal waard. Wat een 
topevenement! Petje af voor de organisatoren vanuit GM die dit allemaal mogelijk maakt. 
 
 
Eerste overwinning 
Nu ter zake. Om 20.50 uur was de eerste overwinning een feit. Zowaar was iedereen op tijd voor 
de groepsfoto. Van verschillende kanten begreep ik dat dit een behoorlijke prestatie is, omdat er 
nogal wat atleten met de reputatie van ‘laatkomer’ in de groep zaten. 

 Anton Kon, onze driver liet de motor ronken en met de vlam in de pijp vertrokken we naar 
Wageningen om het vuur te ontsteken. Na wat formele woorden en een toneelstuk was het de 
beurt aan onze knuffelcolombiaan Jaime om de fakkel aan te laten steken. Na een vriendelijke 
Spaanse groet met de burgemeester van Wageningen kregen we het vuur overhandigd en 
begonnen we aan onze tocht. Met koude spieren mochten we klokslag twaalf uur ’s nachts direct 
aantonen dat we echte atleten waren. De Grebbeberg stond op het menu. Een pittig klimmetje 
met 50 meter hoogteverschil in slechts een paar kilometer. Gelukkig hadden we Monique 
Schippers met haar massagebank aan boord om zich te ontfermen over de vastlopende kuitjes. 
Een piekfijn schema liet ons per tweetal ongeveer 3 km lopen. Voor het licht in de duisternis 
werd gezorgd door de fietsers, die ook tot taak hadden de vlam brandend te houden. Omdat we 
voldoende deelnemers hadden mocht er vrij in – en uitgestapt worden. Als remedie tegen de 
slaap werd er dus geen koffie gedronken, maar ging je gewoon weer ff 3 km luchten.  
De vaart zat er goed in. De opgegeven streeftijden werden stuk voor stuk overtroffen. Niet 
verwonderlijk gezien de hoeveelheid marsen en andere suikerbommen die er in de bus werden 
uitgewisseld. Het leek wel een schoolreisje. Sommige broeders, ik zal geen namen noemen 
Marcel, hadden wel een week weg kunnen blijven zonder te verhongeren. Door het hoge tempo  
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kwamen we om circa half zes al aan in Den Bosch. Hier splitste de groep zich in tweeën. Het 
merendeel koos voor het knappen van een uiltje in Best en daarna retour naar Den Bosch. De 
overige zeven atleten ver kozen Den Bosch als pitstop.  
 
Tussenstop 
Daar sta je dan: vermoeid, bezweet 
en beladen met zware tassen in de 
hoofdstad van Brabant. Norbert, 
onze reisleider van vandaag wist wel 
raad. Op naar het Mövenpick hotel 
waar er een stapel zachte 
handdoeken op ons lag te wachten. 
Slapen? Dat was lastig. Met zeven 
man hadden we één bed. Maar 
onder het motto ’echte mannen 
slapen natuurlijk niet’ werd iedereen 
die ook maar een poging ondernam 
te slapen, op creatieve wijze terecht 
gewezen . De maag werd gevuld en 
de portemonnee geleegd bij het 
ontbijtbuffet van het hotel. De bio-
organische mueslibrokken smolten 
op de tong, maar bleken achteraf van goud toen we de rekening gepresenteerd kregen.  
Dan maar het bruisende Den Bosch onveilig maken. Het bruisende was echter iets overschat op 
een maandagochtend zo rond een uur of acht ‘s morgens. Gelukkig hadden we elkaar als goed 
gezelschap. Na een bakkie hier en een harinkje daar was het tijd om ons weer bij de groep te 
voegen. De officiële opening van het bevrijdingsfestival in Den Bosch lag namelijk in onze 
handen. Als ware helden werd de groep door tienduizenden gillende meiden (of lag dat aan mijn 
focus) ontvangen. Na het onwennig ontsteken van de vlam door een van stal gehaalde 
Eurocommissar is werden we achter de coulisse geleid. Het uitbuiten van de heldenstatus was 
er niet bij. Er moest immers weer gelopen worden. Als brandstof werd er nog even een Bossche 
Bol naar binnen geschoven en de groep was weer op gang. 
 

Eind in zicht 
Ook nu zat er goeie snit op. De eindstreep en het 
volgende heldenonthaal in de koetshuistuin kwamen in 
zicht. Aangekomen op de carpoolplaats stond een 
bataljon aan clubgenoten op ons te wachten. Teamen 
met Wheels begeleidde zij ons naar centrum Best. De 
ereronde trok helaas niet het massale publiek. De 
menigte had zich reeds verzameld in het park. Na wat 
prachtige gedichtjes, zang en dans was het moment 
van glorie daar. De burgemeester had de eer het vuur 
van topatleet Remko Rop te mogen ontvangen. Na het 
aansteken van het bevrijdingsvuur kon het feest 
beginnen. Hoewel, zelf heb ik daar weinig meer van 
meegekregen. Na 38 km hardlopen, een slapeloze 
nacht en het weerzien met mijn dochter was de 

verleiding te groot om lekker met de beentjes omhoog op de bank te ploffen.  
Wat een pracht evenement. Ik kan het echt iedereen aanraden! 
 
Vincent Anker 
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Heilige Eikloop 
. 
Op 25 mei was weer traditiegetrouw de 
wandeling naar de Heilige Eik. Het 
inspireerde vele leden op vele manieren. 
Nellie Tonen schreef onderstaand 
gedicht, dat ze graag met jullie deelt. 
 

 
  

Maria, 
 
 

“Maria”, U wordt waar je ook komt 
eenvoudig maar schitterend afgebeeld. 

Of dat in een straatkapel, kerk of een klooster is. 
Of in de Kathedraal van den Bosch of Rome. 
Of in Sandiago of Lourdus of in Oirschot, de 

Beerzen of in Best. 
Er zal altijd wel volk, blijven komen. 

 
De ene om misschien maar een kaarske aan te 

steken. 
Een ander weer om een verlies van iemand of iets. 

Weer iemand om te leren lopen. 
Of een kind die vraagt om een nieuwe fiets. 

 
Maar vooral de bedenvaarten trekt volk aan. 

Van alle rassen talen en of stand. 
Het maakt niet uit waar ze wonen. 

Maar ze reiken naar Uw hand. 
 

Tja, Hoe kon het gebeuren, dat vragen de mensen 
zich af. 

Het is en blijft een vraag, dat ze meenemen naar 
hun graf. 

We zullen het nooit weten, maar U weet het wel. 
Want U zorgde voor het grootste wonder, “Maria”, 

Dank U Wel. 
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Sinds kort is Dieder IT sponsor van onze club. Een nieuwe sponsor met een nieuwe naam. Maar 
wél een oude bekende … Voorheen heette het bedrijf Trip Computers. Maar de naam Dieder 
werd in de praktijk al aak gebruikt. En de oude naam dekte de lading niet meer. Dieder heeft 
zich namelijk gespecialiseerd in computernetwerken voor bedrijven. De nieuwe naam is een 
unieke naam die veel mensen in Best kennen.Verder doet Dieder IT in Hosted Voip en werken 
in de Cloud. Dieder IT  maakt ook back-ups in het datacenter en Desktop Virtualisatie. Daarbij 
hebben bedrijven zeer stabiel systeem waarbij het niet meer uitmaakt of je inlogt op een pc, 
laptop, thin client of zelfs op een tablet/telefoon.  Dieder IT is gevestigd aan De Dieze 35 en is 
bereikbaar op telefoonnummer 0499-334646 of info@dieder.it 

 

 
 

 

 

                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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Uitbreiding materiaalruimte 
Soms zeggen foto’s meer dan heel veel tekst … 

 
 

Hierbij een fotoverhaal over de inrichting van de nieuwe materiaalruimte: 

  
Kale, lege ruimte Levering hout 

 

  
Start geraamte verdieping  

 

  
Geraamte staat  
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Timmerhout voor stellingen op de opbouw 
Onze verhuisploeg. Friet en vette hap doet 

wonderen… 
 

  
Het resultaat na de overhuizing… een 

bende… 
Het oude hok ziet er wel heel leeg uit… 

 

  
Er ontstaat al meer structuur De situatie is werkbaar nu 

 
Zoals ik eindig is de situatie nu. Het nieuwe hok is werkbaar. Er moet nog het een en ander 
afgemaakt worden. Hetzelfde geldt voor het oude materiaalhok, waar ook weer structuur in moet 
worden gebracht. Voorlopig blijft er werk aan de opslagruimtes. Wil je het hok eens met eigen 
ogen zien, loop dan tijdens wedstrijden gerust eens binnen, of vraag een bezichtiging aan (even 
aanspreken op de baan is genoeg). 
 
Martin Nijkamp 
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Sinds april ligt er op ons dak een serie zonnepanelen. Online is op te vragen hoeveel energie 
deze panelen opgewekt hebben. 
Geïnteresseerden kunnen dit zelf doen via deze link: 
http://www.omnikportal.com/Terminal/TerminalMain.aspx?pid=17926 (geen wachtwoord nodig). 
 
De status tot nu toe is dat we fictief al ruim 5 bomen hebben geplant, bijna 2 ton CO2 uitstoot 
hebben bespaard en dat we ons tot op dit moment een goede 280 euro hebben bespaard: 

 
De opbrengsten per maand, in kWh: 

 
De opbrengsten tot nu toe in de maand juni: 

 

 

http://www.omnikportal.com/Terminal/TerminalMain.aspx?pid=17926
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Open Nederlands Kampioenschap voor atleten met een beperking 
 
Marianne Verdonk heeft op zaterdag 31 mei deelgenomen aan het Open Nederlands 
Kampioenschap voor atleten met een beperking.Op Paralympics, Wereldkampioenschappen en 
Europese kampioenschappen zijn de wedstrijden georganiseerd per handicapklasse.Op het 
(Open) Nederlands Kampioenschap, worden alle handicapklassen samengevoegd. Tijden en 
afstanden worden met per klasse een eigen factor omgerekend naar punten. Degene met de 
meeste punten is 1 enzovoort. Hierdoor ontstaat het rare fenomeen dat je wel een wedstrijd kunt 
winnen maar toch langs het podium kunt komen te staan. Met name de klassen waarin 
wereldwijd "zwak" gepresteerd worden hebben zo'n hoge factor dat zij bijna niet te kloppen zijn. 
De klasse 20 (VB) heeft samen met de slechtziende klasse de laagste vermenigvuldigingsfactor, 
in de klasse voor atleten met een spasme (klasse 36 en 37) en de amputees (klasse 43, 44) zijn 
deze factoren aanzienlijk hoger. 
 
Prima prestatie 
Toch wist Marianne ook op dit gecombineerde toernooi prima voor de dag te komen met 2 
Zilveren (400 meter en verspringen) en 1 Bronzen (100meter) medaille.De 100 meter wordt 
tweemaal gelopen, de snelste tijd uit die twee series wordt omgezet in punten die vervolgens de 
einduitslag bepalen. De snelste atletes op papier zijn Marlou van Rhijn (Paralympisch en 
Wereldkampioene klasse 44) en Marianne Verdonk (klasse 20). 
Beide atletes lopen in de laatste serie naast elkaar. In een spannende strijd weet Marlou in de 
laatste 10 meter Marianne te passeren en de winst voor zich op te eisen, Marianne loopt de 
tweede tijd (13,55) waarmee ze in punten de nummer drie is.  
De tweede 100 meter wordt 's middags om 16.30 uur gelopen, nu zonder Marlou die zich bij de 
inhaalrace in de eerste 100 meter licht geblesseerd heeft. Marianne wint hier in 13,54 wat 0,80 
seconden sneller is dan de nummer 2 op deze middag. In punten omgerekend blijft Marlou op 
de eerste plaats, de Russische Seergena (klasse 37) loopt 15,26 maar wordt hiermee wel 
tweede net voor Marianne die met haar 13,54 brons behaald. 
 
400 meter 
De 400 meter staat gepland om 15,30 uur. Ook hier weer 
een veelheid aan klassen aan de start. We zien atletes uit 
de klassen 12 (slechtziend),20 (VB), 36 en 37 (spasmen) 
en 44 (amputee). Marianne start in de tweede serie en 
weet dan al dat in de eerste serie een tijd van 1.07,39 
gelopen is. Marianne gaat hard weg en neemt in haar 
eigen serie een ruime voorsprong. Als ze over de finish 
gaat staat de klok stil op 62,40 seconden (later 
gecorrigeerd naar 62,50), ruim sneller dan haar 
Nederlandse Record dat stamt uit 2009 (63,35). 
Deze tijd blijkt uiteindelijk goed voor Zilver, de 941 punten 
die deze prestatie opleveren zijn er 10 minder dan de 
Russische Eygeniya Trushinikova die in de serie van 
Marianne als tweede over de finishlijn kwam in een tijd 
van 1.06,24 
 
Verspringen 
Met een 400 meter direct gevolgd door de 100 meter in 
de benen komt nu nog het verspringen. Voor Marianne is 
dit eigenlijk net teveel van het goede. Ze kan niet echt 
snelheid maken en ook haar passen in de aanloop zijn 
veel kleiner als normaal. Toch weet zij hier nog een 
tweede Zilveren medaille aan haar totaal toe te voegen. 
Achter Salima Rozema eindigt ze als tweede en sluit hiermee een prima toernooi af. 
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