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Jaarverslag Commissie Wandelen 2017 
 
Samenstelling groepen 31 december 2017 
 
 
Wandelen 
 
Woensdagavond 19:00 uur  Pieter van der Sanden  
 19:15 uur Joke van Kasteren 
 20:00 uur Nel van Oort  
Zaterdagmorgen 09:30 uur Pieter van der Sanden 
 10:00 uur Francien de Leest 
Ondersteunend (inval) Geert van Summeren – zaterdag 09:30 uur 
 Paul Peters en/of Hein Geurts – woensdag 19:00 uur 
 Bert te Boekhorst – zaterdag 10.00 uur 
Nordic Walking 
 
Basiscursussen Toos de Groen 
 Helly van Oudenhoven 
 Ina Verhallen  
Woensdag Toos de Groen / Helly van Oudenhoven 
 Joke Peters 
Zaterdag Helly van Oudenhoven 
 Joke Peters 
 Toos de Groen 
 Ina Verhallen 
Assistent-trainers Leonie Lommen  
 Ria v.d. Heuvel  
 Wendy Ritterbusch 
  
 
Aantal wandelleden per 1-1-2017 
 106 
 Wandelen 48 
 Nordic wandelen 56 
 Per 1-1-2018 
 104 
 Wandelen 45 
 Nordic wandelen 59 
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Trainingen 
 
Wandelen 
De wandeltrainingen verlopen onder verantwoordelijkheid van de afzonderlijke trainers. 
Pieter van der Sanden coördineert de overkoepelende wandelactiviteiten (b.v. voor- en 
najaarswandeling, BBQ) en verzorgt de informatie daarover middels de GM-site, nieuwsbrieven en 
de diGM-er. 
Het wandelaanbod is uitgebreid met een extra mogelijkheid op woensdagavond (start 09:15 uur, 1,0 
à 5/4 uur, ca. 5 km/uur).  
De wandeltrainingen vertrekken steeds vanaf het clubgebouw. 
De wandelafdeling is redelijk stabiel. Er zijn nu 48 wandelleden. 
De gemiddelde leeftijd wordt steeds hoger. 
De wandelafdeling is getroffen door een tweetal overlijdens: Bert te Boekhort en Henk van den 
Einden. Beide waren zowel wandelaar als vrijwilliger. 
Er zijn genoeg trainers maar aanwas van jongeren is wenselijk. 
Bij wandelen bestaat er geen behoefte aan deskundigheidsbevordering trainers. 
 
Nordic Wandelen 
Op woensdag- en zaterdagmorgen vertrekken meerdere NW groepen vanaf het Joe Mann paviljoen 
voor een training.  
Op woensdagochtend is er één groep, deze groep is toegankelijk voor iedereen die 7 á 8 km kan 
lopen op een gemiddeld tempo van 5 km per uur. 
Op zaterdagochtend zijn er drie groepen. Het tempo en de intensiviteit is per groep verschillend. 
In de groep met de hoogste intensiviteit lopen relatief jonge mensen mee, de trainers proberen een 
gestructureerd aanbod met veel afwisseling te realiseren. 
De middelste groep houdt van stevig doorlopen. 
De groep met de laagste intensiviteit biedt de mogelijkheid aan geblesseerde lopers om weer op te 
starten en aan de relatief oudere lopers, die worden teruggefloten door beginnende beperkingen, 
om bezig te blijven. Zij hebben de keuze om de route aan te passen aan hun mogelijkheden. 
Op de eerste woensdag van de maand wordt er een verrassingstocht georganiseerd in de regio. 
Leonie Lommen verzorgt de aanwezigheidsschema’s van de Nordic Wandeltrainers, zodat we steeds 
in beeld hebben of er voldoende trainers zijn. 
Helly van Oudenhoven zorgt ervoor dat mensen via de mail geïnformeerd worden over allerlei zaken. 
Van het aantal ingeschreven leden is een groot deel regelmatig aanwezig op de trainingen. 
Er is dit jaar niet deelgenomen aan de wandeltrainersdag van de Atletiekunie. 
Wendy Ritterbusch is in 2017 de opleiding AWI-3 voor Nordic Walking instructeur gaan volgen. 
 
 
Basiscursussen Nordic Wandelen 
Hoewel niet actief wordt geworven voor basiscursussen zijn er toch telkens weer individuen of kleine 
groepjes die de techniek willen leren. Er is altijd wel een trainer die deze mensen wil begeleiden en 
het heeft ook dit jaar weer geleid tot een aantal nieuwe leden. 
Via de actie van AH hebben drie mensen deelgenomen aan een aantal kennismakingsbijeenkomsten 
dit heeft echter niet geleid tot nieuwe leden. 
 
Wandeltochten 
Pieter van der Sanden zette een voor- en een najaarswandeling uit. Beide tochten waren weer erg 
geslaagd. Er was voldoende belangstelling van wandelaars, Nordic wandelaars en andere leden van 
de vereniging. 
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Joke Peters en Helly van Oudenhoven organiseerden in mei een Nordic wandeltocht die ook 
toegankelijk was voor wandelaars. 
Tijdens het 60-jarig jubileum van GM hebben wandeltochten in diverse afstanden plaatsgevonden en 
is een clinic Nordic-wandelen gehouden. 
Tijdens de Joe Mann bosloop werd voor het eerst een wandeltocht georganiseerd, hiervoor hadden 
slechts een paar mensen belangstelling, waarschijnlijk door het late tijdstip waarop het idee 
geopperd werd. 
 
Wandelroutenetwerk 
Het wandelroutenetwerk rondom Best wordt door GM onderhouden. Dit wordt gecoördineerd door 
Hein Geurts. 
Twee keer per jaar wordt een rondje gelopen om alles te controleren. 
GM ontvangt daarvoor een mooi bedrag. 
 
Barbecue 
Ook dit jaar werd weer de jaarlijkse BBQ georganiseerd voor de wandelafdeling waaraan iedereen 
met partner kon deelnemen. Zoals ieder jaar was het ook dit jaar weer een gezellig boel. 
 
Overig 
De trainers wandelen/Nordic wandelen overlegden dit jaar eenmaal. 
Verschillende wandelaars zijn actief als vrijwilliger bij allerlei activiteiten. 
Sjannie van Laarhoven en Marion van der Sanden hebben namens GM leiding gegeven aan het GM-
team SamenLoop voor Hoop 2017. 
 
Opleiding 
Dit jaar is weinig gedaan aan deskundigheidsbevordering voor de trainers. 
Voor volgend jaar zijn er wel plannen. 
 
2018 
De voorlopige planning voor 2018 is: 

- Wandelingen ter gelegenheid van het 12,5-jarig jubileum van de GM-wandel-/nordic-
groepen. 

- Bijscholing voor Trainers Nordic Walking. 
- Een jaarlijkse BBQ regelen. 
- Een voor- en najaarswandeling organiseren. 
- Een dag wandeling NW organiseren voor wandelaars en Nordic Walkers op woensdag. 
- 2 x per jaar een trainersoverleg plannen. 
- Hesjes voor herkenbaarheid van de trainers aanschaffen.  
- Trainerscursus voor nieuwe trainers. 
- Basiscursus Nordic Walking voor belangstellenden. 
- Workshop Nordic Walking voor belangstellenden. 

 


