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Jaarverslag Baanatletiek 2018 

 

Bestuurlijk was 2018 voor de baanatletiek een bewogen jaar. 
Ons bestuurslid Ton van de Sande moest zich vanwege ziekte tijdelijk afmelden. Hierdoor kwam de 
Baanatletiek zonder bestuurslid te zitten. Om dit 'gat' op te vangen is voormalig Baanatletiek 
voorzitter Tom Lassing bereid gevonden de honneurs voor Ton tijdelijk waar te nemen. 
Dit werd de leden duidelijk tijdens de jaarvergadering van begin 2018. Dat was het officiële moment 
van de taakoverdracht. In werkelijkheid was de taak al iets eerder overgenomen. 
Later in het jaar bleek dat Ton helaas niet in staat is om terug in de functie te komen. Er moet dus 
een definitieve oplossing in de vorm van een nieuw bestuurslid baanatletiek gevonden gaan worden. 
 
Binnen de baanatletiek hebben Ben Saris en Henk van Hak de afgelopen jaren de nodige 
ondersteuning verstrekt in de vorm van het algehele coördinatorschap en de coördinatie 
trainersopleidingen. Dit heeft mede geleid tot het aanstellen van meerdere coördinatoren (bambie, 
pupillen en junioren CD en recent een coördinator AB en Senioren). 

Daarnaast waren beide heren ook lang de coördinator voor de A en B junioren en de Senioren. 

Het was een taak die ze jaren geleden “voor even” overnamen, maar ondertussen al enkele jaren 
uitvoerden.  

Deze coördinerende functies binnen de Baanatletiek hebben ze begin 2018 neergelegd. Henk is 
doorgegaan met de coördinatie trainersopleidingen en hij ontfermt zich als coördinator nog altijd 
over de Bambi's. Overigens zijn Ben en Henk  in 2018  steeds bereid gevonden om hand- en 
spandiensten en advies en coaching te geven waarmee de Baanatletiek zeker enorm geholpen is. 

 
Mannenploeg competitie  

De eerste competitiewedstrijd  voor de mannenploeg was geen succes. Miscommunicatie en een 
gebrek aan atleten op de wedstrijddag zelf maakte dat de wel aanwezige atleten geen prettige 
wedstrijd hadden en er in feite ook geen zin meer in hadden. Het voortbestaan van de ploeg stond 
op het spel. De  terugtrekking van de mannenploeg uit de 2018 competitie dreigde. 

Heel zonde, want de tweede competitiewedstrijd zou uitgerekend hier in Best plaatsvinden. 

Na enkele gesprekken met atleten en trainers werden genoeg atleten alsnog bereid gevonden om in 
ieder geval die wedstrijd in Best alsnog voor GM uit te komen. We hadden zowaar een complete 
ploeg. Helaas was er niet genoeg momentum om ook voor de laatste competitiewedstrijd een ploeg 
bijeen te krijgen. In 2019 zal er ook geen mannenploeg voor GM uitkomen. 

 
Verbeteringen 

Met zowel trainers als atleten van Junioren A, B en Senioren zijn halverwege het jaar gesprekken 
gevoerd om te bezien waar we ons kunnen verbeteren. 
Bij die gesprekken met de trainers en atleten kwam wel eens naar voren dat we een 'ouderwetse' 
club zijn. Dat is in sommige opzichten een goede zaak, zo hebben we nog de ouderwetse 
verenigingsvorm en werken we met enorm veel onbetaalde vrijwilligers. Het werkt soms echter ook 
tegen, omdat we de boot missen op plekken waar de samenleving dingen tegenwoordig echt anders 
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doet. Sportbeleving is anders dan dertig jaar geleden. Ons aanbod is wel anders geworden, maar we 
bewegen als club niet erg snel met de samenleving mee. 
 
In dat kader van 'vernieuwen' kwam de stageplek van Devian van Dorst (zoon van een voormalige 
trainer bij AVGM en zelf ook ooit lid van GM geweest) erg gelegen. Hij bood aan om tot maximaal 20 
atleten een mentale training te geven om blokkades die ze zichzelf opleggen weg te nemen. Dit is 
begin juni bij twee groepen aangeboden. 
 
Een ander punt waar we bij Junioren A en B veel meer de nadruk kunnen leggen, is hun groei naar 
volwassenheid. Niet iedereen komt 'alleen maar' sporten. Er zijn atleten die heel bewust ook meer 
willen betekenen voor GM. De vraag is of we dat wel genoeg (bewust) stimuleren en de ruimte 
geven. Dit is neergelegd bij zowel de atleten en de trainers en hopelijk leidt het tot een bewustere 
kans geven voor de jeugd om zich te ontwikkelen tot coach, spreker, begeleider etc.  
AVGM kan namelijk als sportvereniging OOK een prachtige plek zijn om ervaring op te doen. Ervaring 
in leiding geven, in coördineren, in organiseren. Dat zou best wel eens ook een serieus doel mogen 
worden, zonder dat er een verplichting voor atleten uit voortkomt. Je hebt het recht om alleen maar 
te komen sporten, maar je hebt ook het recht om meer te kunnen en mogen doen als dat in je bereik 
ligt. Trainers hebben daar een coachende en sturende taak in en moeten zich daar bewust van zijn. 
Dat is in het begin van de zomer ook besproken met zowel trainers als enkele atleten. 
 

Clubkampioenschappen 
2018 was een jaar met een extreem lange en hete zomer. Dat was voor veel wedstrijden een goede 
zaak, maar helaas was het bijna winterweer toen we onze clubkampioenschappen hielden. Koud en 
veel regen. Dat betekende tevens dat de prestaties tijdens deze leukste wedstrijd van het jaar ook bij 
veel atleten toch wat tegenvielen. 
 
Afscheid trainers 
We namen in 2018 afscheid van  
werptrainer René van de Ven  
bostrainer Aaldert Elevelt 
Bambi trainster/coördinator Irma Hartog 
Combi functionaris Jimmy van de Zanden 
 
Stagiaires 
Helaas ook in 2018 geen stagiaires vanuit het beroepsonderwijs meer. De reden is dat ze de eisen 
rond stage plekken hebben aangepast en we bieden de studenten te weinig aaneengesloten uren. Ze 
kunnen eigenlijk alleen nog terecht bij commerciële organisaties.  
 
Nevencommissie 
Door het sluiten van het golfzwembad in Eindhoven moest er een nieuwe  locatie gevonden worden. 
Het is het zwembad in het Vennenbos in Hapert geworden. Ook gezinsleden en ouders mochten (op 
eigen kosten) meekomen. 
Het jaarlijkse jeugdkamp was wederom in 't Caves. Deze locatie is gewoon perfect voor ons en we 
hopen er nog lang te kunnen komen. 
In december heeft er voor de pupillen een traditionele Bingo Avond plaatsgevonden. Iedereen prijs. 
Ook dit jaar was het publiek razend enthousiast en luidruchtig. 
 
Jaaroverzicht 2018 Specials 
Ook in het jaar 2018 was er een groep atleten en atletes met een “beperking” actief binnen A.V. 
Generaal Michaëlis. Deze groep is binnen onze vereniging beter bekend onder de naam “Specials”. 
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Het motto van en voor deze groep is “Speciaal wat Speciaal moet, Normaal wat Normaal kan”. Dit 
betekent dat deze groep atleten dezelfde onderdelen beoefenen als hun valide collega’s waarbij ook 
dezelfde regels van toepassing zijn. 
Het speciale zit met name in de manier hoe wij op de trainingen de lesstof aanbieden en in 
incidentele gevallen aanpassingen van gewichten bij de werpnummers. De trainingen werden in 2018 
verzorgt door Wilhelmien en Riny Verdonk maar ook Carla van der Kallen neemt tegenwoordig één 
atlete onder haar hoede.  
Schoolsport 
Ook dit jaar heeft GM twee keer met de schoolsport ronde meegedaan. Zo'n ronde bestaat uit 6 keer 
een training op de woensdagmiddag. Diet Gröneveld en Tom Lassing namen als trainers de honneurs 
waar. Ieder jaar levert dat toch weer enkele nieuwe leden op. Het is voor de kinderen een leuke 
manier om met atletiek in aanraking te komen. 
 

Combi Functionaris 
We hebben in 2018 kennisgemaakt met een nieuwe combi-functionaris die we heel bewust anders 
inzetten dan de vorige combi functionaris. (Combi functionaris is een betaalde kracht, in dienst bij 
scholengemeenschap 't Heerbeeck die voor een laag (gesubsidieerd) bedrag 120 uur bruto en 
uiteindelijk 80 uur netto per jaar voor GM werkt.) De nieuwe functionaris is Teun van Genugten en 
hij is verantwoordelijk voor de Bambi Trainingen. Heel bewust wordt hij ingezet als coach voor de 
GM tieners die deze Bambi atleten training geven. 
Daarnaast is Teun sparringpartner voor Tom Lassing om te komen tot nieuwe voorstellen voor 
nieuwe producten die we als GM in de markt kunnen zetten. Zo heeft Tom al een keer een atletiek 
verjaardagsfeestje op de baan gegeven. Een aantal kinderen maakte tijdens het feestje kennis met 
verschillende atletiek onderdelen. De opbrengst bestond uit 20 euro voor de club en enkele 
consumpties die in de kantine genuttigd zijn. Enkele andere voorstellen zullen in 2019 aan het 
bestuur gedaan worden. 
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Prestaties GM 2018 

Aantal Indoor Clubrecords 2018: 25. 
Aantal Outdoor Clubrecords 2018: 35. 
Aantal Baanrecords 2018: 121. 
  

Januari 2018 
Brabantse crosstitel, vijf clubrecords en vijftien podiumplaatsen 
Algemeen 

 
BEST - Na een intensief wedstrijdweekend kon voor de atleten van AV Generaal Michaëlis de balans 
opgemaakt worden. Daar was zondag eindelijk die Brabantse crosstitel voor Lotte Aerts (10), er 
waren in totaal vijf podiumplaatsen tijdens de BK cross in Veldhoven, zeven tijdens indoor-
meerkampen in Gemert en Utrecht en nog eens drie bij de korte cross in Veldhoven. 

Bij die podiumplaatsen zijn ook dubbeltellingen, zoals voor de A-pupillen Lotte Aerts (cross 1, indoor 
2) en Milou Keulstra (indoor 1, cross 3) en B-pupil Joyce van Sluisveld (indoor 1, cross 3). De 
succesreeks begon zaterdag tijdens de indoor in Gemert, waar voor de pupillen de Athletics Champs 
vierkamp (40m, 40mH, M-bal, hoog) en voor de junioren de driekamp (50m, kogel, hoog) op het 
programma stond. De overige podiumplaatsen (derde) waren voor Sarah van der Stam (MB), Orlando 
Louwers (JD), Stijn Pero (JPB) en de overwinning van VB-atlete Marianne Verdonk in Utrecht. 

Crossen 
Een verrassing is Lieke Neijens (23), nog geen jaartje bij GM actief als MILA-atlete. Ja, ze had in 
oktober een uitstapje gemaakt naar de halve marathon in Eindhoven. Maar toch: “Wat kan ik aan 
m’n snelheid doen?” Dat wordt anders trainen. In de korte cross in Veldhoven – geen onderdeel van 
de BK – liep ze in een goede wedstrijd met een constant tempo naar de tweede plaats. Stijn Groen 
behaalde tijdens de korte cross de derde plaats. “Hij heeft wat meer zelfvertrouwen gekregen, laat 
zich niet meer verdringen bij de start”, constateerde zijn trainer Huub van den Elzen tevreden. Tom 
van Schijndel koos bewust voor de korte cross van 2450 meter: “Dat is beter voor de meerkamp, wat 
ik het liefst doe. Bij de B-junioren had ik 4200 meter moeten lopen.” A-junior Tonnie de Benis 
nestelde zich in de tweede groep. “Ik liep eerst wat verkrampt door het hoge begintempo, maar liep 
een goede slotronde”, vond hij zelf. 

Kampioen 
“Ik had er stiekem wel een beetje op gehoopt”, bekende Lotte Aerts na afloop over haar Brabantse 
titel bij de A-pupillen. Al twee jaar was ze tweede geworden achter haar clubgenote Milou Keulstra, 
maar het gat werd steeds kleiner. Milou zelf ging voor haar vijfde achtereenvolgende crosstitel, maar 

https://www.avgm.nl/nieuws/al-het-nieuws/2213-brabantse-crosstitel-vijf-clubrecords-en-vijftien-podiumplaatsen
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eindigde nu op de derde plaats. Ze heeft er vrede mee: “Ik wist dat het parcours me niet zo lag, ik 
moet het echt van m’n kracht hebben.” Zaterdag, een dag eerder, had Milou de indoor-meerkamp 
gewonnen. “Met twee pr’s en een clubrecord.” Lotte nam tijdens de cross gelijk het initiatief. 
Alvorens zelf op de verdiende hoogste tree plaats te nemen, schudde ze eerst netjes haar 
concurrenten op het podium de hand. Ook Lotte kende een dag eerder een succesvolle indoor, met 
een tweede plaats en pr’s op de sprint en horden en een evenaring bij het hoogspringen. 

Blessure 
C-junior Veerle van Erp (13) moest ruim een jaar geleden in Waalwijk tot het uiterste gaan om de 
crosstitel binnen te halen. Nu eindigde ze op de zesde plaats. Ook zij heeft er vrede mee: “Een 
blessure aan m’n knie, de groeispurt zeg maar.” Toch kan ze het lopen niet laten: sinds oktober traint 
ze zaterdags in Vught met een aantal talentvolle MILA-atleten uit Brabant mee. D-junior Ilse van de 
Wiel eindigde, net als twee jaar geleden, op de derde plaats. 
Voor B-pupil Lars van Stiphout is zijn wens uitgekomen. “Vandaag wil ik op het podium”, riep hij al 
aan de ontbijttafel, nadat hij vorig jaar tijdens de BK cross vierde was geworden. Dat de omroeper 
hem als kanshebber noemde, omdat hij de tussenstand van het Kempische klassement aanvoert, was 
hem niet ontgaan. De achtjarige eindigde op de derde plaats. 

 
  

Maart 2018 
Drie clubrecords Nationale Pupillen Indoor 
Indoor 

 
APELDOORN - Tijdens de Nationale Pupillen Indoor atletiek, zondag in Omnisport Apeldoorn, zijn 
Milou Keulstra en Lotte Aerts van AV Generaal Michaëlis bij de tweedejaars A-pupillen op de zevende 
en achtste plaats geëindigd van 95 deelnemers. Milou verbeterde tijdens de meerkamp het 
clubrecord op de 60 meter sprint en het verspringen, Lotte verbeterde het clubrecord op de 600 
meter. De onderdelen waren zondag volgens de oude stijl, dus geen Athletics Champs. Pupillen 
kennen in de atletiek geen officieel NK, maar deze wedstrijd komt er wel heel dicht bij. 

Zondag aanstaande worden, samen met AVV Valkenswaard en GVAC Veldhoven, in sporthal 
Naastenbest de indoor clubkampioenschappen gehouden. 

fotobijschrift Archief 2017 

tekst Pieter Grootes 

  

https://www.avgm.nl/nieuws/al-het-nieuws/2277-drie-clubrecords-nationale-pupillen-indoor
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Sander Smits derde NK hoogspringen 

Indoor 

 
APELDOORN - Sander Smits, lid van AV Generaal Michaëlis, is zaterdag tijdens de NK Indoor Junioren 
bij het hoogspringen op de derde plaats geëindigd. De bijna 19-jarige atleet, getraind door Adri 
Raaimakers, sprong in Apeldoorn zonder problemen over achtereenvolgens 1,80, 1,85 en 1,90 meter. 
“Bij de volgende hoogte van 1,94 meter begon ik weer last van m’n knie te krijgen”, mopperde de A-
junior teleurgesteld. “Dat had invloed op mijn sprong.” Vorig jaar tijdens datzelfde NK behaalde 
Sander zilver met een sprong van 1,94 meter. Zijn indoor-clubrecord staat nu ruim een jaar op 2,00 
meter. Met die prestatie was hij ook toegelaten tot de NK Indoor Senioren van afgelopen zaterdag, 
maar helaas haalde Sander de aanvangshoogte van 1,91 meter niet. 

 
Juni 2018 
Brabantse kampioenschappen meerkamp 
Baanatletiek 

GEMERT - Brabants brons 

Tijdens de Brabantse kampioenschappen meerkamp is B-junior Tom van Schijndel op de derde plaats 
geëindigd. De zestienjarige verbeterde daarmee het clubrecord in zijn leeftijdsklasse. Pas sinds drie 
jaar zijn de B-junioren officiëel overgestapt van de negen- naar de tienkamp, waarbij de 200 meter 
erbij is gekomen. Tom ziet zichzelf ook als een tienkamper. Het afgelopen winterseizoen koos hij 
bewust voor de korte cross: “Dat pas beter bij de meerkamp.” Ook volgt hij een keer in de week een 
specialisatietraining in Eindhoven. Dan is die derde plaats tijdens de Brabantse kampioenschappen 
natuurlijk een mooie opsteker. “Het blijft een apart nummer, die tienkamp”, weet trainer Adri 
Raaimakers. “Je moet immers alle onderdelen regelmatig trainen, anders ga je niet vooruit. Kiezen 
voor de meerkamp is een bewuste keuze, waarbij je er weinig naast kan doen.” 

D-junior Orlando Louwers eindigde met zijn zevenkamp op de vierde plaats. 

tekst Pieter Grootes 

  

 

Juni 2018 
Is zilver tijdens de NK discuswerpen maar een tussenstop? 

https://www.avgm.nl/nieuws/al-het-nieuws/2242-sander-smits-derde-nk-hoogspringen
https://www.avgm.nl/nieuws/al-het-nieuws/2387-brabantse-kampioenschappen-meerkamp3
https://www.avgm.nl/nieuws/al-het-nieuws/2380-is-zilver-tijdens-de-nk-discuswerpen-maar-een-tussenstop
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GOUDA - Ingrid Wouters-de Haan is tijdens de NK atletiek bij het discuswerpen voor masters V35+ op 
de tweede plaats geëindigd. Helemaal tevreden was de atlete van AV Generaal Michaëlis zondag 
evenwel niet: “Wél met m’n plaats, niet met de afstand.” Vrijdagavond nog tijdens een officiële 
wedstrijd in Best wierp ze de discus bijna twee meter verder, waarmee ze het clubrecord verbeterde. 

Terugkijkend waren de voortekenen aanwezig. Eind april, tijdens de eerste wedstrijd van de 
seniorencompetitie, vloog de discus al naar 31,90 meter. Gevolgd dus door dat clubrecord van 32,54 
meter van afgelopen vrijdagavond. Beide prestaties zouden overigens ruim voldoende geweest zijn 
om zondag in Gouda het nationale goud te pakken. Nu bleef Ingrid tijdens de NK op 30,65 meter 
steken, ruim 30 centimeter van het goud. “Met drie ongeldige pogingen kon ik m’n draai niet 
vinden”, zei ze. “Pas in de zesde en laatste poging klom ik van de derde naar de tweede plaats.” Bij 
de wedstrijd in Best was het discuswerpen, naast kogelstoten en speerwerpen, onderdeel van een 
werpdriekamp. Deze sloot Ingrid af met de tweede plaats van alle deelnemende vrouwen. 

fotobijschrift Podium NK discuswerpen voor masters met zilver voor Ingrid Wouters-de Haan 

September 2018 
Zuid-Nederlandse kampioenschappen 

BEST - Tijdens de Zuid-Nederlandse kampioenschappen, zaterdag in Best, heeft Sven van Merode de 
dagprijs bij de mannen gewonnen. De pupil van GM-trainer Adri Raaimakers sprong over 2,10 meter 
hoog. Sven werd vorig jaar Nederlands kampioen hoogspringen; dit jaar behaalde de atleet van 
Spado het zilver. 

Oud GM-lid Maureen Herremans won de dagprijs bij de vrouwen. Het hinkstapspringen met een 
winnende afstand van 12,06 meter was ook een baanrecord. Als GM-lid behaalde Maureen dit jaar 
zilver tijdens de NK indoor, later dit jaar als lid van Prins Hendrik brons tijdens de NK outdoor. 

Eerder dit jaar tijdens de Kermismeerkampen dacht Bram Flierman (88) het nationale 100-
meterrecord bij de 85-plussers behaald te hebben. “Tijdens de aanvraagprocedure bleek iemand me 
nét voor geweest te zijn”, legt Bram Flierman uit. Tijdens de ZNK ging een nieuwe poging door 
regelgeving de mist in: “De ZNK is een seniorenwedstrijd en ik moest tot mijn verrassing verplicht het 
startblok gebruiken. Daar had ik geen ervaring mee en dat kostte me zeker anderhalve seconde.” 

A-junior Tonnie de Benis behaalde een persoonlijk record op zowel de 400 als 800 meter. 

tekst Pieter Grootes 

Juli 2018 
Nationaal record 100 meterB 

https://www.avgm.nl/nieuws/al-het-nieuws/2440-zuid-nederlandse-kampioenschappen
https://www.avgm.nl/nieuws/al-het-nieuws/2413-nationaal-record-100-meter
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BEST - Op geleende spikes heeft Bram Flierman (88) vrijdagavond tijdens de Kermismeerkampen het 
Nederlandse 100-meterrecord bij de masters M85 verbeterd tot 21,51 seconden. Het oude record 
stond op naam van Wim Schild, die zeven jaar geleden in Leiden een tijd van 21,90 seconden op de 
klokken gebracht. Maar waarom drie jaar gewacht alvorens bij de klasse van 85-plussers die poging 
te wagen? Bram Flierman heeft er een goede verklaring voor: “Ik was niet helemaal fit, wat last van 
een zenuw.” De laatste weken had hij op de baan wat sprintoefeningen gedaan. “Ik moest weer 
wennen om op de voorvoet te landen. Daarnaast heb ik wat extra gefietst, ook in ons krachthonk.” 
Straks, begin september tijdens de Zuid-Nederlandse kampioenschappen in Best wil hij een poging 
wagen ook het record op de 200 meter te pakken. “Dat is ook van Wim Schild, ruim 45 seconden”, 
besluit Bram Flierman. Pas vanaf 800 meter komen de records van oud-GM’er Jan Verloop in beeld. 

fotobijschrift Bram Flierman is uitgelaten na zijn geslaagde recordpoging 

tekst Pieter Grootes 
foto Leo van Zeeland 

  

 

September 2018 
Met BK voor teams en clubkampioenschappen zit het baanseizoen erop 
Baanatletiek 

https://www.avgm.nl/nieuws/al-het-nieuws/2456-met-bk-voor-teams-en-clubkampioenschappen-zit-het-baanseizoen-erop
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BEST - Tijdens de Brabantse Kampioenschappen voor teams zijn de A-pupillen van AV Generaal 
Michaëlis op de vierde plaats geëindigd van tien teams. Ze kwamen vorig weekend in Waalwijk met 
2376 punten slechts tien punten tekort voor de derde plaats. Met de clubkampioenschappen van 
afgelopen zondag, met weinig echte verrassingen, is het baanseizoen zo’n beetje voorbij.  

Het succesvolle team met Rens Timmermans, Lotte Aerts, Milou Keulstra, Gaby van Sluisveld, Jasmijn 
van de Vijver, Mathijs Tebbens en Veroline Sanders behaalde tijdens de BK voor teams veel 
persoonlijke records. Lotte verbeterde zelfs twee clubrecords: de duurloop en het kogelstoten. 
Sterker nog: Lotte en Milou behaalden de eerste twee plaatsen van ruim honderd deelnemers bij de  
A-pupillen. Het was een bevestiging van de BK individueel van een week eerder, alleen waren de 
rollen nu net omgedraaid. Voor de meesten, behalve beide eerstejaars Mathijs en Veroline, was de 
wedstrijd ook het afscheid van de Athletics Champs. In oktober gaan ze over naar de D-junioren met 
de bijbehorende ‘gewone’ atletieknummers. De Athletics Champs is speciaal opgezet voor de 
allerjongsten om de vaart in de wedstrijd te houden. 

fotobijschrift Veroline Sanders bij het polsstokverspringen 

tekst Pieter Grootes 
foto Carola Janssen 

  

 

Eenmaal goud, tweemaal zilver, vier clubrecords bij BK Athletics 

Baanatletiek 

https://www.avgm.nl/nieuws/al-het-nieuws/2449-eenmaal-goud-tweemaal-zilver-vier-clubrecords-bij-bk-athletics-cha
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BEST - De pupillen van AV Generaal Michaëlis zijn erin geslaagd goed te scoren tijdens de Brabantse 
kampioenschappen op de individuele meerkamp van de Athletics Champs. Milou Keulstra is Brabants 
kampioen geworden, direct gevolgd door Lotte Aerts bij de A-pupillen. Samen verbeterde dit tweetal 
ook nog eens vier clubrecords. Joyce van Sluisveld is tweede geworden bij de B-pupillen. 
In Den Bosch stond zaterdag geen teamprestatie van de Athletics Champs op het programma, maar 
een individuele meerkamp. Voor de A-pupillen bestond dit programma uit 60 meter sprint, duurloop, 
60 meter horden, slingeren, vortexwerpen en verspringen; voor de jongere B/C-pupillen uit 40 meter 
sprint, duurloop, medicinebalstoten, vortexwerpen, hoogspringen en verspringen. De twaalf GM-
atleten werkten in hoog tempo een kort programma van drie uur af, want dat is de opzet van de 
Athletics Champs. Lars van Stiphout viel jammer genoeg al vroeg in de wedstrijd uit met een 
blessure. De B/C-pupillen scoorden erg goed bij het medicinebalstoten en hoogspringen, de A-
pupillen bij het slingeren en verspringen. Milou verbeterde het clubrecord op zowel de 60 meter 
sprint, als de 60 meter horden; Lotte deed hetzelfde bij de duurloop van zes minuten en het 
slingeren. Vijf pupillen behaalden de top 10, waarvan drie dus hoog op het podium. De trainers 
glunderden vol trots. Komend weekend doet GM in Waalwijk met één team mee aan de BK voor 
teams. 

fotobijschrift De succesvolle pupillen van het BK met de trotse trainers Joep en Diet 

tekst Pieter Grootes 
foto Carola Janssen 

  

  

Wedstrijden 2018 

Buiten de hierboven gepubliceerde wedstrijdverslagen wil ik nog enkele  specifieke resultaten 
noemen: 
- 1e plaats Lotte Aerst en Tom van Schijndel BK cross Veldhoven 
- Het halen van de finale van de pupillen A bij de Atletics Champs 
- Individueel 1e plaats Milou Keulstra bij BK AC 
- Vooraanlopen/winnen van onze pupillen en junioren bij de Kempen crossen. Een opvallende zaak, 
want ze scoren iedere cross geweldig. 
- Niet degraderen van onze dames senioren ploeg.  
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Competitie 2018 

Vrouwen senioren; tweede divisie; 31 plaats. 
Mannen senioren; derde divisie; 68 plaats. 
Meisjes junioren B; 60 plaats. 
Jongens junioren B; 60 plaats. 
Meisjes junioren C; 140 plaats. 
Jongens junioren C; 90 plaats. 
Meisjes junioren D; 63 plaats. 
Jongens junioren D; 167 plaats. 
Athletics Champs (Brabant teams) pupillen A; 4 plaats 

De eisenkaarten lieten dit jaar de volgende resultaten zien: 
 

Eerste Eis 
 

22  Eerste en Tweede Eis  17 

Meisjes Pupillen  Mini Eis: 1 0  Meisjes Pupillen Mini Eis: 2 0 

Meisjes Pupillen C & Mini Eis: 1 1  Meisjes Pupillen C  Eis: 2 2 

Eline de Laat    Tess Aerts    
 

   Esmee Reker   

Jongens Pupillen Mini Eis: 1 0  Jongens Pupillen Mini Eis: 2 0 

Jongens Pupillen C Eis: 1 5 
 
Jongens Pupillen C Eis: 2 3 

Thomas van den Berg 
 

  Tijn Breukink   

Casper Deij 
 

  Andreas de Beer   

Jaime Delgado 
 

  
 

 

Tygo Tebbens 
 

  Luka Verhagen   

Jelle Vink 
 

  
 

  

Meisjes Pupillen B Eis: 1 4  Meisjes Pupillen B Eis: 2 1 

Sophie Luijbrechts 
 

  Joyce van Sluisveld   

Fleur Pero 
 

     

Vera Tubée 
 

     

Maud Verbaandert 
 

     

Jongens Pupillen B Eis: 1 1  Jongens Pupillen B Eis: 2 2 

Stan Beenker 
 

  Stijn Pero   
  

  Lars van Stiphout   
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Meisjes Pupillen A Eis: 1 5  Meisjes Pupillen A Eis: 2 5 

Lydia de Kruijff 
 

  Lotte Aerts   

Anna Lemaire 
 

  Hilde van Dam   

Sanne Olieslager 
 

  Milou Keulstra   

Jasmijn van de Vijver 
 

  Gaby van Sluisveld 
 

 

Lisa van de Wiel 
 

  Veroline Sanders 
 

 

Jongens Pupillen A Eis: 1 2  Jongens Pupillen A Eis: 2 3 

Fabian Baggen 
 

  Bram van Stiphout 
 

 

Mathijs Tebbens 
 

  Rens Timmermans   
  

  Jorrit Verhagen   

Meisjes Junioren D Eis: 1 2  Meisjes Junioren D Eis: 2 1 

Loes van Gaalen 
 

  Ilse van de Wiel   

Emma van 't Westende 
 

     

Jongens Junioren D Eis: 1 1  Jongens Junioren D Eis: 2 0 

Orlando Louwers       

Meisjes Junioren C Eis: 1 0  Meisjes Junioren C Eis: 2 0 

Jongens Junioren C Eis: 1 1  Jongens Junioren C Eis: 2 0 

Mats  Keulstra 
 

 

Trainster van het jaar is Trees Ackermann geworden. 
 

De verschillende bekers uitgereikt door de Baanatletiek van GM zijn dit jaar gewonnen door: 
PR beker Pupillen 
1e Tess Aerts 685 punten 
2e Lotte Aerts  675 punten 
3e Milou Keulstra 655 punten 
 
PR beker C/D jeugd 
1e Orlando Louwers  625 punten 
2e Noah Terhoeve  5858 punten 
3e Anna van Straten en Emma van 't Westeinde  470 punten 
 
PR beker Junioren AB, senioren en masters 
1e Tom van Schijndel  580 punten 
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2e Tom Michielsen  290 punten 
3e Niklas Dhondt  245 punten 
 
Jack van Eijndhoven beker: Mats Keulstra 
 

Jo Schout beker: Floor van Veen 
Floor was er op de avond van de uitreiking zelf niet bij. Gelukkig werd de dinsdag daarop de op 
bezoek zijnde nieuwe burgemeester van Best  Hans Ubachs bereid gevonden de beker aan een zeer 
verraste Floor uit te reiken. 
 

 
\ 
 


