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Het jaar 2022 begon op dezelfde wijze als 2021 eindigde: met beperkt sporten. Gelukkig werden 
vanaf 14 januari de mogelijkheden voor de lopers uitgebreid. Lopen buiten de baan in groepen werd 
weer toegestaan, de atletiekbaan op zich moest nog wel dicht vanaf 20 uur. Op 25 januari maakten 
verdere versoepelingen lopen weer onbeperkt mogelijk. Vanaf 23 maart waren alle beperkende 
maatregelen verdwenen. 
 
Lopen 
GM streeft naar een gevarieerd aanbod. Zo kun je op verschillende niveaus hardlopen: van gezellig in 
een recreantengroep tot meer prestatiegericht. Afstanden van enkele kilometers tot de hele 
marathon; op de baan, op de weg of in het bos. 
 
Bootcamp 
GM biedt ook bootcamptraining. De bootcamptrainingen zijn geschikt voor zowel baanatleten als 
recreant-lopers. Bootcamptrainingen zijn gericht op het verbeteren van de algehele conditie en 
spierkracht. De trainingen bereiden de deelnemers voor op, bij voorbeeld, een urban run, survival 
run, obstacle run of mud race. Het is een zeer goede aanvulling op de andere trainingen en prima te 
combineren met bestaande trainingsschema's. 
 
Trainerscorps 2022 
Frank Coppelmans en Patrick Bindels hebben een licentie Trainer Loopgroepen (LT3). Gert Jan van 
den Eerenbeemt, Kathinka van Dijk en Bart Roossink hebben een diploma Basis Trainer Loopgroepen 
(BLT3). Op 14 mei slaagden Stéphanie van Beers en Toon Frieling ook voor BLT3. 21 lopers zijn in het 
bezit van het diploma ALT2. 
De overige trainers hebben óf diploma’s van de oude stempel óf de trainers hebben jarenlang 
ervaring en hebben verschillende clinics en/of cursussen gevolgd. 
 
Door langdurige blessures en door de coronamaatregelen was er regelmatig extra inzet van trainers 
en assistent-trainers nodig om de continuïteit te waarborgen. Door deze inzet en mede door hulp 
van ervaren lopers, voor deze gelegenheid begeleiders genoemd, kon dit steeds opgelost worden. 
 
Frans Strikwerda, Frank Abbink, Frank Coppelmans en Kathinka van Dijk maakten het eerste deel van 
het jaar uit van de ‘Commissie Lopen’. Frans Strikwerda stopte per 1 juni als looptrainer en trad dus 
terug uit de commissie. Jeroen Bijnen, Jeroen Tekelenburg, Stéphanie van Beers en Marco Breuls 
traden toe tot de commissie. Jan Meesters verzorgt de notulen van de vergaderingen. De commissie 
komt structureel iedere acht weken bij elkaar. Gelukkig kon er in 2022 weer fysiek vergaderd 
worden. Verslagen van de vergaderingen worden aan de trainers verstuurd. 
 
Cursussen 
Met enige vertraging, door corona, hebben Joep Goossens, Jeroen Bijnen, Jeroen Tekelenburg, Mijke 
Aerts en Karel Rikkers op 28 maart hun ALT2 opleiding, samen met twee deelnemers uit Oirschot, 
afgerond. 
 
Het aantal trainers met een BLT3-opleiding blijft zorgelijk. In november is Marco Breuls gestart met 
deze opleiding. Voor de komende jaren zijn er mogelijk kandidaten. Een instroom van twee of drie 
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trainers per jaar blijft wenselijk. Het tekort aan geschoolde looptrainers is ook het gevolg van het feit 
dat er in 2020 en 2021 geen opleidingen gegeven werden vanwege corona. We moeten dus altijd 
actief blijven zoeken en opleiden. Dit omdat er trainers vanwege leeftijd en/of blessures wegvallen. 
We blijven werken aan gerichte opleiding voor onze trainers, dit om de kwaliteit van ons 
trainerscorps en dus onze trainingen kwalitatief hoog te houden. 

De beginnerscursussen hardlopen werd opgestart in januari en in september 2022. Er werd weer 
gekozen voor training op woensdag en zaterdag, dit om instroom in de bestaande groepen op deze 
dagen te bevorderen. Met de inzet van extra trainers/assistent-trainers is het gelukt er weer leuke 
trainingen van te maken. 
Op 30 april deden de Doorstarters hun 10 km test. Deze groep is een goed voorbeeld van een 
positieve ontwikkeling in de coronatijd. Door de inzet van bovengenoemde extra trainers en 
begeleiders was het mogelijk om al deze mensen bijna een persoonlijke begeleiding te bieden. Deze 
groep ontwikkelde zich aanmerkelijk sneller dan voorgaande groepen. En dankzij die inzet kon AVGM 
weer nieuwe leden verwelkomen. 

Frank van der Valk en Hanna Wagner van NXT Fysio hebben op 4 oktober op onze locatie een 
workshop verzorgd met als thema ‘krachttraining zonder gebruik van toestellen’. Deze workshop 
werd door zeventien trainers bijgewoond. 
 
De jaarlijkse looptrainers-dag van de Atletiek Unie werd dit jaar gehouden op 5 november en werd 
bezocht door een achttal trainers en assistent-trainers.  
 
En verder 
Op 28 mei werd de Heilige Eikloop weer volledig in ere hersteld. Er waren in totaal zeventig 
deelnemers, waarvan er vijftig bleven lunchen. Ook hier alleen maar positieve reacties en de vraag 
om dit weer jaarlijks te herhalen. 
Daarnaast zagen we ook de belangstelling voor deelname aan diverse loopevenementen toenemen. 
Ook startende lopers hebben enthousiast hun eerste wedstrijden gelopen. 
 
Sportmedisch team 
Op trainingsavonden zijn regelmatig masseurs aanwezig die voor een vriendenprijs stramme, 
vermoeide of overbelaste spieren onder handen kunnen nemen.  

Lopers met blessures werden doorverwezen naar NXT Fysio.  
Balans Podotherapie en NXT Fysio zijn maandelijks op de baan te vinden voor het maken van een 
loopanalyse met videobeelden. Dit stelt lopers in de gelegenheid hun loopstijl te laten analyseren en 
indien nodig wordt advies of aanvullende behandeling gegeven. NXT Fysio en Balans Podotherapie 
werken hierin samen. 
 
Vooruitblik 2023 
Het is de bedoeling in maart 2023 weer een opleiding ALT2 te verzorgen. Mogelijk zijn er twee 
kandidaten die in november starten met BLT3. Getracht wordt het sociale karakter van ‘voor-corona’ 
weer op gang te brengen. 
Tijdens de ALV op 17 maart zal Kathinka van Dijk aftreden als Bestuurslid Lopen, zij heeft zich niet 
herkiesbaar gesteld. Opvolging is gewaarborgd in de persoon van Stéphanie van Beers. 
 
Namens Commissie Lopen, 

Frank Coppelmans, Frank Abbink, Jeroen Bijnen, Jeroen Tekelenburg, Marco Breuls, Stéphanie van 
Beers en Kathinka van Dijk 


