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in dit nummer onder andere 
 
- De nieuwe coördinatoren 

baanatletiek 
- Uitreiking GM-prijzen 
- Van Bayeux naar Best 
- Marathon New York 
- De Specials uit Best zijn  

beter dan de rest 
 
En de bekende rubrieken als de Pen, 
nieuwe leden, lopen en verjaardagen.  
 
Deze keer helaas geen bijdrage van de 
jeugd voor het Potlood. Wie meldt zich 
voor de volgende uitgave? 
 
 
 

Wil je de kopij voor het volgende 
clubblad uiterlijk  

donderdag 5 maart 
inleveren via 

clubblad@avgm.nl 

van de redactie 
 
Voor je ligt alweer het laatste nummer van dit 
jaar. Maar liefst 22 pagina’s met veel artikelen 
en rubrieken over gevarieerde onderwerpen.  
 
Recentelijk is besloten om de redacties van 
het clubblad en de website te integreren tot 
één redactie. Dat verlicht de taken en maakt 
het mogelijk om de inhoud van clubblad en 
website beter op elkaar af te stemmen. Deze 
samenwerking is al vanaf het vorige nummer 
van de di-GMer in gang gezet. 
 
De nieuwe redactie heeft het voornemen om 
ook in 2015 weer voor mooie clubbladen zorg 
te dragen. We wensen jullie allemaal hele 
fijne feestdagen en de beste wensen voor het 
nieuwe jaar! 
 
Hedwig Harks 
René Uijthoven 
Paul van Bree 
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Op 5 november heb ik de voorzittershamer van Bert 
overgenomen. Op deze plaats wil ik Bert nogmaals 
ontzettend bedanken voor zijn bijdrage aan het succes van 
GM. De 700 leden van onze vereniging hebben ook de 
afgelopen jaren kunnen genieten van hun hobby. Of dat nu 
wandelen, recreatielopen of baanatletiek betreft. En dat met 
een fantastische sportaccommodatie. Bert is met pijn in het 
hart vertrokken, omdat de functie van voorzitter niet te 
combineren valt met die van wethouder. 
 
Sinds een jaar of vijf ben ik actief als recreatieloper bij GM. De activiteiten binnen de vereniging 
zijn echter veel veelzijdiger en dat geldt ook voor de betrokken vrijwilligers.  Om een goed beeld te 
krijgen van alles binnen de vereniging ga ik me verdiepen in de overige disciplines en de diverse 
overleggen. Graag zit ik daar dan bij als toehoorder. 
 
Naast het inwerken zijn er ook zaken die binnen het bestuur actueel zijn, zoals de gebruikers-
overeenkomst met de gemeente, het recht van opstal en natuurlijk de begroting voor 2015. Het 
einde van 2014 nadert namelijk met rasse schreden. 
 
Nu we het over 2014 hebben wil ik iedereen, samen met diegenen die je dierbaar zijn, heel fijne 
feestdagen toewensen en een sportief en gezond 2015. 
 
Paul Hoen 
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EINDHOVEN 

http://shop.runnersworld.nl/stores/eindhoven/
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Beste GM’ers 
 
Ik ben dus de andere Joke, ofwel "Canadese Joke" in de woensdaggroep van de Nordic 
Wandelaars. Graag zou ik ook 's zaterdags meelopen, maar dan heb ik een "marktritueel" met Aat. 
Maar ik ben al heel blij met die ene keer per week.  
 

Ik wil graag eens onze trainers bedanken, die ons altijd op het 
“rechte pad" houden. De laatste tijd is dat wel met heel veel plassen 
en modderplekken. Ook zien we op het moment extra veel 
paddenstoelenformaties waaraan we soms wat al te snel voorbij 
lopen! Dus Joke, Toos, Helly en Ria, dankzij jullie verdwalen we niet, 
lopen we zo correct mogelijk en worden we bij een onverhoopt 
ongeluk met eerste hulp weer op de been geholpen! 
 
Ongeveer acht jaar geleden begon ik met Nordic walking toen Adrie 
Brands een cursus gaf. Ik had in Canada veel gelanglauft; het was 
iedere winter weer een plezier om de houten latten onder te klikken 
en door prachtige parken in de stad Edmonton of ook in de Rocky 

Mountains door de sneeuw te glijden. Dat miste ik toen ik weer in Nederland terugkwam en 
daarom was het Nordic wandelen een fijn alternatief.  
 
Ik kijk altijd uit naar de woensdagwandeling en vooral de verrassingstocht, die we één keer per 
maand maken, vind ik heel spannend. Tijdens de laatste tocht liepen we de hele tijd door het natte 
gras en kwamen we allemaal met kletsnatte sokken thuis. Maar wat een mooi landschap! Ik vind 
het zo fijn om op deze manier heel wat mooie plekjes in onze prachtige provincie te ontdekken en 
al wandelend dankzij onze IVN-meelopers ook nog wat namen te leren van bepaalde varens en 
andere groeisels. Ik had dit verhaal sneller met de hand geschreven, maar dat is een ander 
verhaal en ik geef graag de pen door aan Lucille! 
 
Joke Destree 
 
 

http://foudraineoptiek.nl/
http://www.korenbest.nl/
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Naar het einde van het jaar 
 
Het jaar zit er bijna op en voor de baanatletiek houdt dat in ieder geval altijd de traditionele 
bingoavond in. Voor de pupillen een prachtige en vooral luidruchtige afsluiting van het atletiekjaar. 
Dat luidruchtige is misschien een beetje mijn schuld, want als bingomaster wil ik nog wel eens de 
kinderen erg enthousiast maken.  
 
De bingoavond is vooral ook leuk omdat ze allemaal winnen. Dat is iets 
dat voor pupillen heel belangrijk is. Het gaat bij hen om het meedoen en 
niet zo zeer de aller allerbeste te zijn. Allemaal winnen is prachtig en heel 
motiverend. Vandaar ook dat we blij mogen zijn met de nieuwe opzet van 
de wedstrijden voor de pupillen. Het is een groot succes gebleken. De 
wedstrijden zijn leuker, korter en de kinderen zijn er  
veel actiever. Dat maakt het ook veel leuker voor ouders. 
 
Het heeft meer dan 50 jaar moeten duren voor die vernieuwing een feit 
was. Gelukkig maken we dat nu mee. Na de bingoavond stond nog 
diezelfde avond een ander belangrijk evenement op het programma:  het 
uitdelen van de bekers en het uitdelen van de eisenkaarten. Wie heeft 
afgelopen atletiekjaar zo goed gepresteerd dat de eisen (bepaalde 
prestatieniveaus) gehaald zijn en wie zijn van al die atleten uiteindelijk 
degenen die de bekers mee naar huis nemen? Om die eisen te kunnen 
halen, moet je als atleet aan wedstrijden hebben meegedaan. Daarbij 
moet je dan ook nog eens op twee verschillende momenten de 
onderdelen gedaan hebben én aan de daarvoor geldende eisen voldaan 
hebben. Die eisen zijn ooit vastgesteld voor de Atletiekunie en zijn niet 
altijd even makkelijk 
 
Tom Lassing 
 
 
 
  

http://www.text4kids.nl/
http://www.bestion.nl/
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Uitreiking GM-prijzen 
 
Jac van Eijndhoven-beker 
Deze beker gaat naar de atleet of atlete die in de ogen van 
trainers en overige begeleiders van de CD-junioren en -pupillen 
een zeer positieve indruk achter heeft gelaten. Er wordt niet 
alleen gekeken naar sportief gebied, of iemand dus vaak op de 
training is, regelmatig meegaat naar wedstrijden en altijd 
aanwezig is tijdens competitiewedstrijden. Ook wordt gekeken 
naar hoe zo’n potentiële bekerwinnaar omgaat met z’n 
ploeggenoten en trainers en bijvoorbeeld juryleden een bedankje 
geeft na afloop. Tom van Schijndel, dit jaar de winnaar van de 
Jac van Eijndhoven-beker, voldoet aan al deze voorwaarden. 
Tom is bovendien ook heel gezellig tijdens het kamp en andere 
GM-activiteiten. De lach op zijn gezicht is zijn handelsmerk en 
bovendien doet hij zijn woordje tijdens de trainingen. Ook al 
presteert hij niet altijd op het hoogste niveau, juist door altijd de trainingen te bezoeken is hij 
regelmatig op het podium te vinden. Tom is een jongen waar je energie van krijgt!  
 
Jo Schout-beker 
De winnaar van de Jo Schout-beker is dit jaar Demi Saris. 
Voor deze beker gelden bijna dezelfde regels als voor de Jac 
van Eijndhoven-beker maar hiervoor moet de atleet zich ook al 
wat jaren inzetten voor GM als vrijwilliger. Demi is als pupil Mini 
bij GM begonnen en loopt dus al wat jaartjes mee. Naast een 
behoorlijke speerworp heeft ze ook een geweldige humor 
waarmee ze als onopvallend middelpunt een positieve inbreng 
heeft in de junioren- en vrouwenploeg. Naast haar drukke leven 
als atleet, student en parttime medewerkster, verzorgt Demi 
samen met Joep éénmaal per week een trainingen voor de 
pupillen. Ze begeleidt de Athletics Champs-ploegen tijdens 
wedstrijden en staat tijdens avondwedstrijden ook nog 
regelmatig te jureren. En een opvallend detail: ze is altijd op tijd. 
Niet voor niets dus dat Demi dit jaar de Jo Schout-beker krijgt 
uitgereikt. Proficiat!!! 
  

http://www.welvos.nl
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PR-competities 
Iedereen weet natuurlijk wat een PR is.  
De PR-beker kun je winnen door zo veel mogelijk je eigen 
persoonlijk record te verbeteren, tijdens deelname aan 
wedstrijden. En daarvoor is ook goed trainen noodzakelijk.  
 
We delen PR-bekers uit in 3 categorieën: 
Bij de senioren en AB-junioren is het Jolijn Sandbrink die met 
kop en schouders boven haar rivalen uitsteekt. Haar voorsprong 
van bijna 100 punten bereikte ze door zich met de regelmaat van 
de klok te verbeteren op de 100, 200 en 400 meter. De 
samenwerking met Irmgard Goud heeft haar goed gedaan.  
 
Hetzelfde geldt voor de nummer twee Yurien Weiland die 15 
punten meer behaalde dan de gedeelde nummers drie Roy van 
Kraay en Stijn Groen. 
 
Bij de CD-junioren was het Max van der Donk die de nummer 
twee Sanne Kasteleijn met bijna 100 punten achter zich liet. 
Sanne had op haar beurt weer 35 punten voorsprong op Tom 
Michielsen die voor het eerst kennis maakte met de PR-
competitie en heeft beloofd volgend jaar nog hoger te eindigen.  
 

Bij de pupillen was het een enorm 
spannende strijd. Na flink rekenen 
en nog eens rekenen is het Ilse van 
de Wiel gelukt met 550 punten de 
beker voor de eerste plaats te 
winnen. Nick van Bree zat hier maar 
15 punten achter en werd dus 
tweede en als derde eindigde Lucas 
van Laarhoven die maar 5 puntjes 
achterbleef bij Nick. 
 
 
De volledige stand van de PR-competities kun je binnenkort vinden op 
onze website www.avgm.nl. 
 
Ben Saris  
  

http://www.avgm.nl/


 7 

 baanatletiek 

di-Gmer december 2014 clubblad@avgm.nl 

Alle winnaars van de GM-prijzen 
 

 
 
 
  

http://www.samenspel.nl
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De twee nieuwe trainerscoördinatoren … 
 
In mijn vorige stukje heb ik geschreven over de zoektocht naar een trainerscoördinator. 
Dat is gelukkig gelukt. Sterker nog, er zijn er in eerste instantie zelfs twee gevonden en zeker niet 
de minsten. Ben Saris en Henk van Hak stellen zich graag aan u voor en vertellen meer over de 
plannen voor de komende tijd. Er is veel te doen, want Adri Raaimakers deed ongelofelijk veel 
voor de club. 
 
Tom Lassing  
 
 
 

… stellen zich aan u voor 
 
Ben en Henk, geef ons twee uur per week van je tijd 
Beiden zijn we rond ons 12e jaar lid geworden van Generaal 
Michaëlis en hebben vervolgens als atleet  ruim tien jaren de 
regionale, nationale en in beperkte mate de internationale 
atletiekbanen afgestruind om het beste uit onze lichamen te halen. 
Tot A-junior deden we dat voornamelijk op de meerkampen, later 
specialiseerden we ons. Henk ging verder als discuswerper, Ben als 
verspringer. We werden op deze onderdelen Nederlands kampioen. 
Henk bij de junioren A en Ben bij de senioren. Verder heeft Henk 
ook enkele jaren het Nederlands record discus bij de junioren in z’n 
bezit gehad. De clubrecords op deze onderdelen staan al jaren en in 
diverse categorieën op onze naam. Dat alles niet om te pochen 
maar om een beeld te geven waarom wij atletiek zo’n mooie sport 
vinden. We hebben er vele goede herinneringen aan. 
 

Onze atletiekcarrière hebben we voortgezet als trainer en 
bestuurder. Henk heeft vele werpers en Mila-lopers als clubcoach 
van diverse verenigingen en talentcoach MILA van de atletiekbond 
naar Nederlandse en Europese kampioenschappen begeleid. Ben 
heeft zich onder andere ingespannen om Generaal Michaëlis aan 
de accommodatie te helpen die we nu hebben en is ook (nog 
steeds) regionaal en nationaal in diverse functies voor de 
Atletiekunie bezig. 
 
Beiden zijn we intussen gepensioneerd en toen we hoorden dat Adri 
zijn functie teruggaf om tijd vrij te maken voor zijn grootste passie, 
het begeleiden van “op weg naar de top hoogspringers” en de 
Baanatletiek zonder trainerscoördinator dreigde te komen, hebben 
we aangeboden om deze taak tijdelijk op ons te nemen. Gelukkig 
kunnen we op de kennis en ervaring van Adri terugvallen als wij 
even niet weten hoe het zit. 
 
Onze belangrijkste drijfveer: Waar je lange tijd over doet om iets op 

te bouwen kun je in heel korte tijd afbreken en dat moeten we zien te voorkomen. Adri heeft 
dusdanig veel tijd aan de activiteiten kunnen besteden dat het moeilijk was op te vangen door één 

Ben Saris 

Henk van Hak 
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persoon. Trainerscoördinator is bij GM nog steeds, net zoals alle andere taken, een 
vrijwilligersbaan en vind maar eens iemand die dit in zijn vrije tijd kan doen. 
 
Onze belangrijkste taak zal dan ook zijn: de organisatie van de Baanatletiek zo inrichten dat de 
vele taken die er zijn door veel mensen te laten uitvoeren. We zijn volop bezig met deze taken te 
rangschikken, deze taken in de organisatie onderbrengen en vervolgens de mensen te zoeken die 
deze taken willen uitvoeren. Intussen gaat de verkoop gewoon door en daar waar we nog niemand 
gevonden hebben proberen we die taken zo goed als mogelijk zelf nog uit te voeren. Gelukkig 
heeft Henk de kennis in huis om atletiek technische taken over te brengen en houdt Ben zich 
voornamelijk bezig met de administratie en organisatie. 
We zijn begonnen bij de pupillen, want daar ligt de toekomst van GM. Een goede organisatie bij de 
pupillen en bij de trainers de juiste visie neerleggen is de basis om de atleten te vormen zodat  je 
nog vele jaren plezier van ze kunt hebben en zij van de atletieksport. Na twee maanden hebben 
we het idee dat we met de trainers, de belangrijkste schakel tussen club en atleet, op dezelfde 
golflengte zitten. In de organisatie hebben we in ieder geval al de “crossbegeleiders” Koen van de 
Wiel en Marc van Bree kunnen “strikken”. Daarnaast gaat Petri van Horrik ons assisteren als 
pupillencoördinator. Hier zijn we erg mee ingenomen en we denken dat zij een heel waardevolle 
aanwinst is. 
 
Uiteraard zijn er  de bestaande commissies; de NACB en het wedstrijdsecretariaat functioneren 
perfect en daar  maken we dankbaar gebruik van. Kleuteratletiek en werven van nieuwe pupillen 
zijn activiteiten waar we mee doende zijn, maar we hebben het idee dat we de basis nu al stevig 
hebben staan. Het aantal pupillen dat aan (cross)wedstrijden deelneemt groeit en we hopen in de 
zomermaanden met meer pupillen aan de Athletics Champs deel te nemen dan in 2014. 
 
Of er een wervingscommissie specifiek voor pupillen of voor de totale baanatletiek gaat komen is 
nog even een vraag waar we niet helemaal uit zijn, maar mocht iemand denken ”activiteiten om 
leden te werven spreekt me wel aan”, dan MELDEN GRAAG!!  
 
We gaan verder met de CD-junioren. De trainers hebben hun uitnodiging al op de mat liggen en 
we hopen net zo snel als met de pupillen “rond” te zijn .Ook hier gaan we op zoek naar uitbreiding. 
Trainers, een coördinator, begeleiders om straks de doorstroom van de pupillen perfect aan te 
laten sluiten. Hierna volgen zo snel mogelijk de AB-junioren, senioren en VB-atleten. 
 
In maart 2016 hopen we onze missie 
volbracht te hebben met het aanstellen 
van een (of twee)  coördinator(en) en 
het overdragen van een geoliede 
“Baanatletiek” waar vele handen het 
werk aantrekkelijk en licht maken en 
taken gemakkelijk overdraagbaar zijn. 
Vooral dit laatste. 
 
We rekenen op (velen van) jullie. 
 
Henk en Ben 
Co Coördinatoren Baanatletiek GM 
 
 
 

http://www.printendruk.com/
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Loopweetjes 
 
Afscheid 
Chris Rosier is om gezondheidsredenen gestopt als trainer. Chris en zijn vrouw Ria hebben zich in 
het verleden vaak ingezet voor onze vereniging. Op 22 november nam Chris afscheid en ontving 
hij van Frank Coppelmans een aardigheidje namens de club. Chris bedankt   
 
Informatie uit workshops en cursussen 
Een aantal looptrainers zijn naar de looptrainersdag geweest en hebben daar waardevolle 
workshops gevolgd. Frank Coppelmans  en Patrick Bindels volgden de workshop over een goede 
manier van ademhalen en wat dit voor invloed kan hebben op je gezondheid. Het boek heet ”De 
Verademing” en is geschreven door Koen de Jong en Bram Bakker. Wil je dit E-book digitaal lezen 
neem dan even contact op met Frank: frankgmtrainer@gmail.com  
 
Over gezondheid gesproken; In oktober heeft Linda Roos een workshop gegeven over hardlopen 
en voeding. Linda bracht een interessante workshop voor een groot aantal belangstellenden. De 
sheets van deze workshop kun je opvragen bij petercras@bestion.nl  
 
Tijdens de reanimatiecursus was er aandacht voor de app “Reanimatie” die je kunt downloaden in 
de Appstore van je smartphone. De app geeft je onder andere hulp bij reanimatie.  
 
Veiligheid voorop! 
Zorg tijdens deze donkere winteravonden dat je in de avonden lichtgevende of tenminste 
reflecterende kleding draagt. Lichtgevende hesjes zijn te bestellen bij Pé Brouwer 
pe.brouwer@onsbrabantnet.nl en kijk ook eens bij de info clubkleding op onze site. 
 
Nieuwe starters 
De startertrainers zijn sinds kort weer enthousiast begonnen aan een cursus om beginnende 
lopers na 12 lessen 5 km aaneengesloten te kunnen laten lopen. 
 
Broos van Erp competitie 
Met de Putjesbergencross is de aftrap voor de Broos van Erp competitie weer gemaakt, er volgen 
nog 3 crossen. De volgende is de Vijverloop op 11 januari, zet deze vast in je agenda! Als je in 
jouw categorie 3 van de 4 crossen meeloopt én goede prestaties aflevert dan ding je mee naar 
een podiumplaats.  
 
PR’s  
Valkenloop, halve marathon: Bart Roosink 1.55,19 en Ans Bressers 1.50,17. 
Zevenheuvelenloop, 15 km : Jean Paul Schreurs 1.06,00. 
 
Loop je ook een PR? Geef het door aan Peter Cras en we publiceren het in de GM-media. 
  

mailto:frankgmtrainer@gmail.com
mailto:petercras@bestion.nl
mailto:pe.brouwer@onsbrabantnet.nl
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Van Bayeux naar Best 
 
Het is 5 mei 2015 en in de verte zien we een grote groep mensen aan komen rennen. Sommigen 
hebben hardloopkleren aan, sommige lopen in witte pakken en anderen rennen met een pollepel 
in de hand. Het lijkt wel alsof ze de fietsers proberen in te halen die net voor hen fietsen. Nog iets 
verder zien we een kolonne auto's rijden waarbij de auto's van de Parijs Dakar rally verbleken. 
Snel komt de hele meute dichterbij, en naar gelang we ze beter in het vizier krijgen zien we dat de 
meeste gezichtjes niet helemaal fris meer ogen. Toch zien we dat ze er het laatste restantje 
energie uit persen om een 'vuur' te beschermen tegen de elementen van moeder natuur. Wat is dit 
toch, waarom doen ze hardlopend alle moeite om dit vuur zo snel mogelijk naar Best te brengen? 
Wat beweegt deze mensen? Het is de groep die 2 mei 2015 het bevrijdingsvuur heeft opgehaald 
in Bayeux Frankrijk en bijna 700 kilometer verder, via Den Bosch ook Best verlicht met het 
bevrijdingsvuur...... 
 
Deze groep is al sinds juni 2014 bezig met de organisatie, voorbereidingen en vele andere zaken 
die met deze meerdaagse tocht te maken hebben. Op dit moment, december 2014, lopen er veel 
sponsoracties, worden bedrijven en kennissen benaderd en proberen we op zoveel mogelijk 
manieren zoveel mogelijk geld op te halen. Dit om deze tocht te bekostigen, maar om daarna ook 
de Voedselbank van Best zoveel mogelijk te helpen met financiële middelen. Gelukkig helpen ook 
vele bedrijven en scholen ons en zijn er al veel resultaten zichtbaar. De organisatie begon klein, 
met een geschat aantal lopers van 12 personen. Al snel bleek dat het enthousiasme binnen 
AVGM-gelederen groot is, en gaan we deze tocht nu met 21 lopers volbrengen. Elke loper zal 
tussen de 45-50 km gaan lopen, dit in estafettevorm. De organisatie is dan ook meegegroeid met 
het enthousiasme en gelukkig geldt ook hier weer het spreekwoord: vele handen maken licht werk. 
In totaal zullen 50 mensen (AVGM-leden en enthousiaste kennissen/relaties) deze tocht 
volbrengen, als chauffeur, catering, masseur, fietser en loper...waarbij het motto is: we doen het 
met zijn allen! 
Met de gezelligheid zit het zeker goed, blijkens de training (in Ekiden vorm) afgelopen 15 en 16 
november. Het is dat om 4.00 uur de laatste druppel uit de kraan kwam anders zouden we ons 
bedje, lees (lucht)matrasje helemaal niet gezien hebben. Zaterdagavond van 18.00 tot 23.00 uur 
en zondag van 7.00 tot 12.00 uur hebben de lopers de estafette reeds geoefend, dit met dezelfde 
frequentie en interval zoals ze straks in mei 2015 meermalen mogen doen. De gezelligheid was 
troef, maar de prijzen die zaterdagavond uitgereikt zijn, zorgden toch voor bijzonder snelle 
rondetijden. Tevens was de aanwezigheid van vele andere Bayeux-gangers de zaterdagavond en 
zondagochtend een stimulans voor de gezelligheid en we gaan er dan ook van uit dat we van 2 tot 
en met 5 mei 2015 een groot feestje mee gaan maken. De kilometers zullen voorbijvliegen, en de 
chocoladebol in Den Bosch ondersteund met een drankje zullen ons makkelijk tot in Best brengen. 
En daarna... zullen nog vele heroïsche verhalen en uurtjes volgen....... en zal deze tocht nog lang 
nagalmen in de AVGM-geschiedenis. 
 
Norbert de Zeeuw 
 
  

http://www.refen.nl/
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Marathon New York: Een fantastische ervaring!!! 
 

 
 
Op zondag 2 november hebben Mieke en ik de marathon in New York gelopen en kregen we 
de welverdiende beloning na maanden van voorbereiding en vele trainingskilometers.  
 
De marathon van New York is in alle opzichten een uniek evenement. Allereerst omdat het een 
marathon is met de meeste deelnemers. Dit jaar deden er ruim 50.000 lopers mee aan een hele 
marathon. Het deelnemersveld komt uit 144 landen en wordt aangemoedigd door ruim twee mil-
joen toeschouwers. Deze toeschouwers zijn knettergek en dolenthousiast. Onderweg wordt je als 
loper doorlopend geëntertaind. Ruim 140 bands, orkestjes en zangkoren begeleiden je van start 
tot finish. De organisatie gebruikt ruim 10.000 vrijwilligers om dit evenement in goede banen te 
leiden. Alles is bij deze marathon heel groot, maar super georganiseerd en als loper voel je je 
meer dan welkom. Het idee om deze marathon te gaan 
lopen is eigenlijk ontstaan bij Mieke na de marathon in Bar-
celona 2010. Zij wilde deze marathon lopen voor haar 50e 
verjaardag maar in praktijk konden we dit jaar pas mee 
kunnen doen. We zijn op woensdag 28 oktober vertrokken 
naar New York en hebben uitgebreid de tijd genomen om 
de stad te verkennen. Op donderdagmorgen hebben we 
ons startnummer opgehaald, dat op zich is al een groots 
evenement. Zoals zovelen hebben wij ook het finishpar-
cours verkend en wisten dat de laatste kilometers zwaar zouden worden, Central Park is heel heu-
velachtig. Op vrijdagavond mochten we namens Nederland meelopen in de openingsceremonie. 
We voelden ons even echte Olympiërs!  
 
Op zaterdagavond zijn we vroeg gaan slapen en na een vroeg ontbijt vertrokken we om 6.00 uur 
naar Staten Eiland. De vele deelnemers zorgen voor een behoorlijke verkeerschaos maar we wis-
ten toch omstreeks 07.30 uur in het startgebied aan te komen. Starten konden we pas om 10.10 
uur. Gezien de strakke noorderwind en de kou (2 graden) hebben we een aantal uren wachtend in 
veel dikke kleren doorgebracht . Pas voorbij de brug, op circa 3,5 kilometer hebben we onze kle-
ren uitgedaan. Op deze Verrazano brug hebben wij zelfs deelnemers letterlijk zien omwaaien. On-
danks de kou en de wind konden we beiden het tempo redelijk constant houden. Vanaf Staten Is-
land loop je via de Verrazano  Bridge direct Brooklyn in en wordt je verwelkomd door een uitzinnig 
publiek. Voor je het in de gaten hebt ben je 10 kilometer gevorderd en heb je regelmatig kip pen-
vel. Opvallend in Brooklyn was ook dat je plotseling jezelf hoort lopen als je door de Joodse wijk 
loopt. Er stonden  daar geen toeschouwers en de straten waren echt leeg. De eerste 15 tot 20 ki-
lometer zijn continue glooiend. Je loopt of naar beneden of omhoog maar dat was niet vervelend. 
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Exact op of rond de halve marathon afstand ga je de eerst-
volgende serieuze brug beklimmen en kom je in Queens 
terecht. Ook hier weer gospelkoren, brassbands en heel 
veel rockbands. Op 25 kilometer komt de derde brug die 
ruim 1500m behoorlijk stijgend moet worden afgelegd om 
vervolgens vrij steil met een haarspelbocht je brengt in 
Manhattan op First Avenue. Hier staan de toeschouwers 
echt 6 dik je toe te schreeuwen. Over een lengte van bijna 
5 kilometer kaarsrechte weg zie je voor je uit duizenden 
lopers het vals plat omhoog lopen. Op ruim 30 kilometer 
volgt de vierde serieuze brug, bijgenaamd ‘the Wall”.  
 

Persoonlijk vonden wij beiden deze wel mee val-
len.  Tot dit moment hadden we wel pal de wind 
tegen. Nadat deze hindernis is genomen loop je 
de Bronx binnen. Dit is echter maar heel even 
want 1,5 kilometer later  ga je via de vijfde en 
laatste brug deze wijk ook weer uit. Vanaf 34 
kilometer loop je in een rechte lijn terug richting 
Manhattan en Central Park. Vanaf dit moment 
hadden we de wind in de rug. Helaas hadden we 
daar weinig profijt van want de weg liep op be-
hoorlijk omhoog. Rond 38 kilometer kreeg ik 
(Bas) het wat moeilijker, maar kon het tempo nog enigszins vasthouden. Mieke kreeg juist in deze 
fase haar tweede adem en samen zijn we zij aan zij Central Park binnengelopen om vervolgens 
moe maar voldaan en met een hele grote glimlach samen over de finish te komen met een tijd van 
3u 50 min en 45 secn. 
 

Na de finishlijn, in het bezit van een belachelijk grote 
medaille, werden we gevraagd door te lopen naar onze 
bagage en beseften we onmiddellijk hoe koud het ei-
genlijk was. Tijdens de marathon merk je dat eigenlijk 
niet, op de bruggen na. Na een korte periode van wel-
verdiende rust hebben we ons die avond tegoed ge-
daan aan ons eerste pilsje op de afterparty.  
 
De resterende twee dagen hebben we met de medaille 
om onze nek nog delen van New York verkend. Grappig 
is dat de New Yorkers je overal feliciteren met je presta-
tie. Al met al een geweldige ervaring. 

 
Mocht iemand van plan zijn nog een marathon te lopen is New York naar onze mening een must! 
Ga er niet naar toe als je je PR wilt verbeteren want daar leent het parcours zich niet voor. Schrijf 
je op tijd in want het aantal plaatsen voor deelname per land is zeer beperkt en ga op tijd sparen, 
want New York is niet goedkoop! Wij vonden een onvergetelijke ervaring en belevenis. 
 
Bas en Mieke van Hoof 
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Marathon New York: het team van Holland Runner met Bas en Mieke van Hoof in de voorste gelederen. 

 
 
 

http://www.fysiotherapiedaane.nl/
http://tankstation-vankemenade.nl/
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De Specials uit Best zijn beter dan de rest 
 
Ook dit jaar waren de Specials weer op verschillende wedstrijden actief, natuurlijk vergezeld van 
ons eigen spandoek (zie kop van dit verhaal) en onze trouwe supporters. Op 11 oktober hebben 
we het seizoen afgesloten met een wedstrijd in het Belgische Mechelen. Onze groep bestond voor 
deze wedstrijd uit Martijn de Laat, Sjoerd van den Heuvel, Mike van Kuijk, Jolanda van Kuik en 
Marianne Verdonk. In deze wedstrijd met ruim 200 deelnemers uit België en Nederland kwamen 
wij als AVGM ook weer goed voor de dag. Marianne Verdonk won alle drie haar onderdelen, 
Jolanda van Kuik werd fraai tweede in haar serie over 100 meter. Sjoerd van den Heuvel lootte 
een zware serie op de 400 meter, maar liet op de 100 meter zien dat hij een geduchte 
tegenstander voor iedereen kan zijn. Mike van Kuijk liep voor de tweede maal binnen één week de 
400 meter onder de 3 minuten zijn tijd 2.50,8 waarmee Mike de grens van 3 minuten duidelijk 
voorbijgestreefd is. Martijn de Laat sloot zijn seizoen ook sterk af. Martijn heeft zoveel vooruitgang 
gemaakt in het afgelopen jaar dat hij nu steeds in de snelste divisies ingedeeld wordt. Zowel op de 
100, 200 als 400 meter laat hij zien dat hij ook in deze hoge divisies zijn mannetje staat. In 
Mechelen liep hij 15,0 op de 100 meter en 1.09,5 op de 400 meter waarmee hij een 7e en een 10e 
plaats op deze afstanden innam. 
 
Een week eerder waren we ook al in België toen in Duffel, hier deden Martijn de Laat, Mike van 
Kuijk, Nellie Tonen en Marianne Verdonk mee. Ook hier goede resultaten voor de GMers. Mike 
van Kuijk liep hier ook op de 400 meter onder de 3 minuten en ook bij het verspringen vanaf de 
balk!!! was hij succesvol. Nellie Tonen liep een solide 100 en 200 meter en sloot bij het 
kogelstoten af met een afstand van bijna 4 meter. Martijn de Laat won zijn 200 meter en liep in de 
snelste 400 meter serie naar een vijfde plaats. Marianne Verdonk liet ook hier zien dat zij één van 
de beste sprintsters is en won zowel de 100 als 200 meter met overmacht. 
 
Door het jaar heen waren wij als specials op meerdere wedstrijden actief. Indoor deden we mee in 
Dordrecht en in Utrecht. Natuurlijk waren we actief in de Broos van Erp crosscompetitie en liepen 
enkele van ons mee in de Warandeloop in Tilburg. Outdoor begon het seizoen in België bij 
Tessenderlo, hierna volgde nog de Noord Brabantse Spelen in Drunen, VB competitiewedstrijden 
in Breda en Spijkenisse de eigen Kermismeerkampen en natuurlijk de clubkampioenschappen. 
 
Ook voor onze Specials zijn er topwedstrijden: 
In de afdeling topsport zijn er natuurlijk de 
Nederlandse Kampioenschappen en daarnaast voor 
leden van de nationale selectie Europese en 
Wereldkampioenschappen. In 2014 waren 
atleten/atletes van AVGM actief op het Nederlands 

Kampioenschap, het wereldkampioenschap 
indoor, het Europees Kampioenschap outdoor, 
het IPC Europees Kampioenschap en de 
Nationale Special Olympics die dit jaar in 
Friesland georganiseerd worden. 
 
Op de Wereldkampioenschappen indoor in 
Reims was Marianne Verdonk namens 
Nederland de enige deelneemster en behaalde 
daar 3 zilveren medailles op de onderdelen 60 
meter horden, 60 meter en 200 meter.  

http://www.vanzeelst.nl/
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Marianne behaalde nog meer goede resultaten zoals 3x zilver (verspringen, 100 en 400 meter) bij 
de Open Nederlandse Kampioenschap gehandicapten, zilver en brons (100 meter horden en 100 
meter) bij het Europees Kampioenschap outdoor in eigen land, en werd zij Europees kampioen op 
de 400 meter bij het IPC Europees Kampioenschap in Wales (alle handicapklasses) 
 
De Special Olympics in Friesland werden bezocht door Mike van Kuijk, Sjoerd van den Heuvel, 
Thom Robben, Martijn de Laat en Jolanda van Kuik. De ploeg werd daar begeleid door Johan 
Robben en Wilma de Laat. Samen wisten zij onze ploeg tijdens dit evenement dat wordt gezien als 
het hoogtepunt van het atletiekseizoen tot grootse prestaties te brengen en dat is zeker een 
bedankje waard.  Jolanda van Kuik behaalde in haar divisies brons op de 200 meter, goud op de 
100 meter en goud bij het verspringen. Mike van Kuijk won goud bij het kogelstoten, zilver op de 
100 meter en zilver op de 200 meter. Thom Robben pakte goud op de 200 meter en brons op het 
onderdeel verspringen. Sjoerd van den Heuvel pakte drie medailles, zilver op de 100 meter, brons 
op de 200 meter en brons bij kogelstoten. Martijn de Laat behaalde brons op de 100 meter en 
bleef op de 400 meter en bij het verspringen op de vierde plaats steken. 
 
De Specials van AVGM hadden een topseizoen dat hopelijk volgend jaar een vervolg krijgt. Een 
speciaal woord van dank aan Peer van Kuijk die elke wedstrijd weer klaar staat om ons naar de 
bestemming te brengen! 
 
Riny Verdonk 
 
 

Suprisemiddag Specials 
 
De specials hadden een surprisemiddag, van 14.00 tot 16.30 uur. Het was een gezellige middag, 
waarbij alle Specials en trainers aanwezig waren. Dat was al heel fijn. Iedereen had een leuke, 
mooie surprise gemaakt. En de gedichtjes, verhaaltjes e.d. waren zeer geslaagd. Iedereen was 
tevreden met zijn of haar pakje(s). Echt zo'n ouderwetse middag als in de jaren 70/80 en daarna. 
Joke stond achter de bar, en de trainers hielpen haar mee, waar nodig. En zij zorgden goed voor 
de inwendige mens, door de lekkere drankjes en hapjes. 
Dank jullie wel. 
 
Riny heeft foto's genomen, en sommige Specials hadden ook zelf foto's genomen. Toen het een 
uur of vier was, hadden we nog een spelletje gedaan met ons allen. Een door Marlies aangewezen 
persoon ging samen met Marlies op de gang en nam een dier in zijn/haar gedachten. Toen ze 
terug waren in de kantine mochten we om de beurt proberen te raden wat voor dier het was. Door 
vragen te stellen, aan de aangewezen persoon. En die mocht daarop alleen maar ja of nee op 
beantwoorden totdat het geraden was. Daarna was de persoon aan de beurt, die het dier geraden 
had. enz. Dit duurde tot ongeveer 16.30. En hierna nam ieder afscheid van elkaar, en dankte 
elkaar voor de gezellige middag. Ook Joke en de trainers werden voor de goede zorgen bedankt. 
Iedereen nogmaals bedankt! Zonder elkaar was het nooit gelukt; en niet zo gezellig geweest. 
Dat staat vast. (We hebben elkaar altijd nodig, waar we ook gaan.) 
 
Vriendelijke groet van Marc en Nellie, namens iedereen. (denk ik) 
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Hartfalen 
 
Artikel uit Running Health Center - 02 oktober 2014 
 
Soms gebeurt het dat een hardloper sterft tijdens een wedstrijd. Het is het meest 
afschrikwekkende dat er kan gebeuren, voor alle betrokkenen. Wat gebeurt er bij iemand 
die geconfronteerd wordt met hartfalen en is het te voorkomen? Kun je als organisator van 
wedstrijden dit voorkomen? Is hardlopen wel zo veilig? Allemaal vragen die vooral en juist 
na zo'n voorval opgeroepen worden.  
 
Zoals we wellicht weten is ons hart een vitaal orgaan, we kunnen niet leven zonder hart. Het hart 
voorziet het lichaam van zuurstof, voedingsstoffen, warmte en het voert verschillende afvalstoffen 
af. Het hart is een spier, die ook van bloed moet worden voorzien om te kunnen functioneren, die 
continu, dag en nacht in werking is. Bij inspanning wordt de werking van het hart verhoogd, het 
trekt krachtiger en frequenter samen, waardoor er meer en vaker bloed naar bepaalde delen van 
het lichaam stromen. Door ziekten en afwijkingen van het hart kan het voorkomen dat het hart 
minder goed functioneert en vooral op momenten dat door een inspanning er meer gevraagd 
wordt van het hart kan het gebeuren dat de hartfunctie weigert hieraan te voldoen. Of dat het hart 
er zelfs mee stopt. Aderverkalking van de hartkransslagader is hiervan een goed voorbeeld; door 
de vernauwing van de kransslagader van het hart is niet alleen de ruimte in de ader vernauwd 
maar de ader is ook minder flexibel waardoor de toename van de bloeddruk bij een samentrekking 
van het hart minder effectief wordt opgevangen. Het hart krijgt zelf te weinig zuurstof en kan 
daardoor minder goed functioneren. Aderverkalking treedt vooral op boven het 30e levensjaar. 
Tussen de 35 en 55 jaar worden de meeste slachtoffers waargenomen. Dit is ook de leeftijdsfase 
waarop velen van ons beginnen met hardlopen. Ook in andere lichamelijk intensieve sporten komt 
men gevallen van hartfalen tegen. Daarnaast kan door een hartafwijking van bijvoorbeeld de 
kleppen of de hartspier zelf een hartfalen ontstaan. Of een ritmestoornis. Soms zijn externe 
omstandigheden de oorzaak zoals extreme verhitting van het lichaam. 
 
Waaraan kan men hartfalen herkennen? Vermoeidheid die niet weggaat, kortademigheid en 
onrust tijdens het slapen zijn enkele symptomen. Andere klachten zijn opgezette voeten of benen, 
koude handen en/of voeten, een opgeblazen gevoel, verminderde eetlust met toename van 
gewicht, veel plassen vooral 's nachts en concentratiestoornissen met vergeetachtigheid. 
Verhoogde bloeddruk is geen symptoom maar wel een kenmerk van hartfalen. En soms een 
stekende pijn in vooral de linker zijde van het lichaam en met name de linker arm. 
Wat er aan gedaan kan worden. Allereerst is het van belang om bij herkennen van symptomen 
een arts te bezoeken. Bij de huisarts kan preventief onderzoek verricht worden om te constateren 
of er werkelijk sprake is van hartfalen. Is de huisarts niet zeker, dan is verwijzing naar een 

http://www.vanoirschotnatuursteen.nl/
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cardioloog of sportarts gebruikelijk. Daar kunnen diverse inspanningstesten uitgevoerd worden 
waarbij hartfalen goed opgespoord kan worden. 
 
Uiteraard kan men als hardloper ook zelf naar een sportarts gaan voor een controle.  Als 
organisator van wedstrijden laat men de deelnemers vaak een formulier tekenen om niet 
aansprakelijk gesteld te worden voor eventuele calamiteiten zoals dood door hartfalen. Voor de 
organisatie is dit prima maar de deelnemer schiet er niets mee op. Beter zou zijn om hardlopers 
aan een jaarlijkse verplichte controle te laten deelnemen. Te meer omdat het hardlopen vooral 
beoefend wordt door mensen die dit op individuele gelegenheid doen en vaak geen of weinig 
ervaring hebben met de mate van belastbaarheid van hun lichaam tijdens inspanningen zoals 
hardlopen. Daarom is een regelmatige controle van belang. En dan kan een groot deel van het 
hartfalen opgespoord worden. 
 
Wil je meer weten of heb je vragen, ga dan naar www.runninghealthcenter.nl. 
 
Dit artikel is aangeboden door Running Health Center. 
 
 

http://www.runninghealthcenter.nl/
http://www.raaijmakerspulles.nl/
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.IE5/O4EXOO6X/www.emielversteden.nl
http://www.apkvanrijssel.nl
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Zonnepanelen leveren GM geld op 
 
Begin april 2014 hebben we de zonnepanelen in gebruik genomen. Na een mooie zomer konden 
we op 1 december met genoegen constateren dat de zonnepanelen ons tot op dat moment een 
besparing van 750 euro hebben opgeleverd. Ongerekend is dat bijna 14 bomen of 5 ton 
koolmonoxide. Dat is dus helemaal geen slechte zaak en daarmee voldoen de zonnepanelen 
netjes aan de verwachtingen. 
U kan de opbrengst van de zonnepanelen van GM ook volgen d.m.v. deze link of ga naar 
www.omnikportal.com en klik op Public Sites en zoek onder Site Name naar Generaal Michaëlis. 
 
Heeft u interesse om zelf ook panelen te plaatsen? 
Vraag dan een offerte aan via Best Duurzaam en geef aan dat u lid van AVGM bent. 
www.bestduurzaam.nl. 
 
 

Onze Club-winkel 
 
Ga je online iets bestellen? 
Kijk eens of je die aanbieder ook via onze clubwinkel op www.avgm.nl kunt vinden! 
Het maakt voor jou qua prijs niets uit, maar de club krijgt dan een kleine vergoeding over het 
gekochte item. 
 
Zo help je de club als sponsor terwijl het je in feite geen geld kost! 
 
  

 

http://www.omnikportal.com/Terminal/TerminalMain.aspx?pid=17926
http://www.bestduurzaam.nl/
http://www.avgm.nl/
http://www.bikebest.nl
http://www.schildersbedrijfvanboven.nl/
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Wie wil de GM-prijzen voor wedstrijden verzorgen? 
 
Miriam van Oirschot is voor veel GM-ers bekend als degene die al ruim 10 jaar alle prijzen 
verzorgt voor de wedstrijden. Na 10 jaar wil Miriam het stokje graag doorgeven aan iemand 
anders. 
 
Wat houdt het werk precies in? Je verzorgt de prijzen voor alle wedstrijden die GM in Best 
organiseert. Het gaat dan om alle wedstrijden op de baan inclusief de clubkampioenschappen 
outdoor en indoor, maar ook voor andere wedstrijden als de Goed-Beter-Best-loop, de Ronde van 
Naastenbest, de Joe Mann bosloop en de Broos van Erp crosscompetitie. Tot slot verzorg je ook 
de prijzen die worden uitgereikt bij de Bingo en de jaarvergadering. 
 
Er zijn prijzen die worden besteld in Son, bij Samenspel in Best en via internet. Het bestellen zelf 
kost in principe niet zo veel tijd. Wat iets meer tijd kost is de lintjes aan de medailles maken, en dat 
kan voor sommige wedstrijden wel oplopen naar 500 stuks. Soms moeten ook de jaartallen op de 
medailles worden aangepast. Per jaar gaat het ongeveer om 14 bestellingen die ieder een paar 
uurtjes werk kosten. In principe hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden. Miriam heeft een goed 
bestand bijgehouden dat voor iedere wedstrijd als voorbeeld kan worden gebruikt. Wellicht is het 
een idee om je voor deze vrijwilligersklus samen met die je goed kent op te geven? De taken 
kunnen dan worden verdeeld en het is bovendien gezellig om de klus samen te klaren! 
 
Heb je belangstelling neem dan even contact op met Miriam van Oirschot, via 06-53407554 of per 
email vanoirschot@xs4all.nl. 
 

mailto:vanoirschot@xs4all.nl
http://www.biglin.nl/
http://www.friedvandelaar.nl/


 21 

 welkom 

di-Gmer december 2014 clubblad@avgm.nl 

Nieuwe leden  
periode september t/m november 2014 
 
Baanatletiek 
 
Pupillen Mini/C 
Sebastiaan Kleihorst 
Annefleur Orbán 
Lisa van de Wiel 
 
Pupillen A/B 
Mees Lans  
Nikki Zeegers 
 
Junioren C/D 
Mike van Aken 
Noa van Beerendonk 
Myrna Bierman 
Carmen van Gaalen 
 
Lopen 
 
Recreanten 
Hanneke van Breugel 
Anneke Goossens 
Rob Kuppens 
Guido Kluijtmans 
Petra Noorloos 
Karen van Nunen 
Angeline Reijenga 
Eva van Roosmalen 
Hella Slegt 
Bas Takkenberg 
Daphne Vogels 
Dirk de Wit 
 
Kader en Commissie 
Huub van den Elzen 
 
 
Wij wensen hen veel plezier bij onze club! 
 
  

 
 
 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 

 

http://www.vandemeulengraaf.nl/
http://www.mhsonline.nl/
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Verjaardagen december 2014 en januari 2015 
 
 
december 

 1 Niklas Dhondt 

 1 Roy van Kraaij 

 2 Joke Spierings 

 2 Linda van den Heuvel 

 2 Valérie Violidis 

 3 Janita de Stigter 

 4 Vincent Anker 

 6 Heinz Vinke 

 6 Seph Corten 

 8 Rob Voss 

 8 Peter Peters 

 9 Hans Duetz 

 10 Joey Wolf 

 10 Els van Hapert 

 10 Hetty Bollen 

 11 Gitta de Rooij 

 14 Henk van de Einden 

 14 Mike van Bree 

 15 Bas van der Lubbe 

 15 Lianne van de Wijdeven 

 15 Rian van Zeelst 

 15 Sally Verbakel 

 17 Marion van der Sanden-

Ahlers 

 17 Lieke van Dam 

 17 Wicher Timan 

 18 Sandra Kuiper 

 19 Carlo Flapper 

 19 Sanne van de Wiel 

 21 Myrna Bierman 

 22 Anja Pritsch-Tange 

 23 Dennis Scheepers 

 23 Max Kees 

 24 Annie van der Aalst 

 25 Wilmi Hendrix 

 26 Randie van Beerendonk 

 26 Hein Asveld 

 27 Floor Setz 

 29 Thom Robben 

 29 Stijn Dielhof 

 30 Mike Merks 

 31 Corrie de Loyer 

 31 Harriëtte Kastelijn 

 31 Els Verhiel 

 

januari 

 1 Rene van de Ven 

 2 Laura Hoogers 

 3 Mitchell Vereijken 

 3 Judith Goossens 

 3 Frits Leenderts 

 5 Bert van Ostaden 

 6 Esther van Heeswijk 

 6 Marian van Juchem 

 6 Ronnie van Dortmont 

 7 Anne-Rose Volkert 

 7 Vincent Hein 

 8 Noëlle Martens 

 9 Anja de Jong 

 9 Joke Peters 

 9 Bart Roossink 

 9 Jozé Smits 

 11 Cecile Wijne 

 11 Ben de Jong 

 11 Wil van Mill 

 11 Natascha Martin 

 11 Caroline van der Heijden 

 11 Marcel Leijten 

 12 Wilma Aerts 

 12 Frans Rommelse 

 13 Anton Verkooijen 

 13 Saskia Smink 

 13 Anita Kerkhof 

 14 Eric Rijnders 

 14 Mariet Michielsen 

 15 Tineke van Straten 

 16 Martin Nijkamp 

 16 Tim Kees 

 16 Milou Keulstra 

 16 Jolijn Sandbrink 

 16 Angelique Hendrikx 

 19 Henri Verduijn 

 19 René Kreijveld 

 19 Dorine Geven 

 19 Donnie van Kerkoerle 

 19 Anneke Goossens 

 20 Cees Jansen 

 20 Betty Meijer-Oost 

 20 Petra Noorloos 

 20 Francien de Leest 

 21 Marinus Beks 

 21 Jacqueline Landa 

 22 Erwin Pieschel 

 23 Eric Leblanc 

 24 Louise Brouwer 

 24 Anton Kon 

 24 Frank Abbink 

 25 Ingrid Brekelmans 

 25 Yvonne Ooms 

 26 Lennart Mooijweer 

 26 Lotte Heres 

 26 Jolanda Konings 

 26 Loes van Gaalen 

 27 Ferry van Rosendaal 

 27 Hannie van den Akker 

 27 Gert-Jan van den 

Eerenbeemt 

 28 Helly van Oudenhoven 

 29 Luuk Schot 

 29 Noa Wiltschek 

 30 Julia Schoenmakers 

 31 Marianne Wapstra 

 31 Jan Bolder 

 

 

http://www.beerensslagerijentraiteur.nl/

