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Derde Kerstdag-training een mooi succes 

We hadden gehoopt op een opkomst van een 30-tal sportievelingen, maar het bleek al snel 
het dubbele aantal te zijn. Het was een ontzettend gezellige ochtend en wij hopen dit, zoals 
velen vroegen, op een gepast moment te herhalen. Trainers, bedankt voor de training en 
promotie, en lopers, bedankt voor het komen, zonder jullie was het natuurlijk een lege 
bedoeling geweest. 

 

Hier kun je klikken voor meer foto's.  
Een fijne jaarwisseling en het allerbeste voor 2010. 

IJsbrand, Edwin en Brigitte 

 

 

   

Jonathan Immink verbetert twee oude clubrecords.  
Krommenie 19 december. Dat Jonathan Immink (14) de clubrecordlijst op de sprintnummers 
de komende jaren flink overhoop kan gaan halen werd afgelopen zomer al duidelijk. In 
Valkenswaard liep hij als eerste jaars C-junior al een tijd van 12.06 sec. op de 100 meter. Nu 
als tweede jaars is hij aan dat doel begonnen en tijdens zijn eerste indoorwedstrijd was het al 
twee maal raak.  
In Krommenie realiseerde hij op de 50 meter een tijd van 6.63 sec. en op de 60 meter werd 
het 7.86 sec. Beide clubrecords dateerden uit 1977 en stonden op naam van Maarten Tromp  
Daarnaast werd op de 40 meter 5.53 sec. genoteerd. In de sprintdriekamp die hij als C-jnior 
bij de B’s afwerkte werd hij prima 5de.  

 

http://picasaweb.google.com/Brigitte1705/Kersttraining2009
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Vier nieuwe juryleden.  
Papendal 16 december. Vandaag werd officieel bevestigd dat GM weer vier nieuwe 
juryleden rijker is. Jo van Meurs, Kathinka van Dijk, Pieter Boelens en Carlo 
Flapper doorliepen onlangs de cursus “Jury Algemeen” en slaagden voor het examen. 
Arnold Witteveen kon wegens ziekte niet aan het examen deelnemen maar krijgt op 16 
januari een nieuwe kans.  

 

Drie maal winst in Reusel  
Reusel 13 december. Pieter van Oirschot (A-Junior), Noa van Ginneken (MD) en Judith 
Witteveen (MPB) zorgden er voor dat GM weer drie overwinningen mee naar huis nam bij de 
L’avant Sylvestrecross in Reusel.  

 

Starters geven trainers lintje 
Best 14 december. Tijdens de voorlaatste training van de cursus hardlopen voor beginners 
kregen de trainer een lint van verdienste opgespeld. Nooit was de groep zo groot en een 
groot aantal beginners wordt volgende week door de doorstarttrainers overgenomen. 
Na de “huldiging” werd het glas “bubbels’ geheven voor het sportieve succes van de 
deelnemers. 

 

Voor meer foto’s klik hier. 

 

 

http://picasaweb.google.com/B.M.Saris/Lintjesregen
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Jacques van Eijndhoven beker voor Renske van Os 

 
 

Best 11 december. Om deze beker te winnen moet men op een aantal fronten positief in de 
picture komen. En niet zo maar even, voor langere tijd. Uiteraard moet men op atletiekgebied 
een goede training- en wedstrijdmentaliteit hebben, maar ook de omgang met clubgenoten, 
trainers en tegenstanders moeten een positieve uitstraling geven. Als je dat allemaal 
verenigd in je hebt, dan wordt je voorgedragen door de trainers en dan maak je kans. Dit 
jaar, maar ook al eerder was ze genomineerd, was het Renske van Os die de eer te beurt 
viel om deze belangrijkste beker in ontvangst te nemen. Tom Lassing, voorzitter van de TCB 
reikte de beker aan haar uit. 
 
De overige prijswinnaars werden: Jo Schoutbeker; Ellen van de Ven, PR Beker; 1 Daan 
Crombach, 2 Rohan de Bresser, 3 Anne Elevelt  
PR trofee; 1 Renske van Os en Bas van der Lubbe, 2 Jaimie Hermsdorf 3 Bram Elevelt.  
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Bingo Casino avond weer heel erg leuk !!! 
Best 11 december.Het jaarlijkse feestje dat rondom de prijsuitreiking van de diverse trofeeën 
wordt gehouden was weer heel erg leuk. 
De hoofden van de jongste jeugd werden door de spanning en de oververhitting steeds roder 
maar pas nadat iedereen wel  minimaal  een prijs(je) had gewonnen werd er overgegaan tot 
de uitreiking van de prijzen. Hierna werd het clubhuis in razend tempo omgetoverd tot een 
ware casino. Onze atleten hadden zich chique  uitgedost en ook de croupiers zagen er 
piekfijn uit. 
Om geen ongenode gasten binnen te krijgen had de organisatie onder leiding van Pim en 
Jolanda voor extra bewaking gezorgd. 
Het werd een fantastische avond 
Voor foto’s klik hier. 

                

 

 

Broos van Erp Cross Competitie gestart  
 
Best 22 november.Met de “vijvercross” is de Broos van Erp Cross Competitie 2009-2010 van 
start gegaan. De WOC heeft haar best gedaan om het start en finishgebied weer beter aan 
te kleden en ook het parcours lag er puik bij. De eerste indruk was dat het qua aantal 
deelnemers, vooral bij de jeugd, iets minder was dan we de laatste jaren gewend zijn. 
Gelukkig mag je één cross missen en daarom; noteer op 20 december “Putjesbergen” in je 
agenda.  
Voor foto’s klik hier.  
  

http://picasaweb.google.com/B.M.Saris/BingoPrijzenEnCasino111209
http://picasaweb.google.com/B.M.Saris/Vijvercross22November2009
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Twee A junioren pakken winst  
 
Helmond/Veldhoven15 november. Nog nooit is het voorgekomen dat twee A junioren van 
GM op dezelfde dag een cross wisten te winnen. In Helmond pakte Pieter van Oirschot bij de 
Molenvencross de winst en in Velhoven bij de Campuscross was Daan Crombach de 
snelste. Een unieke gebeurtenis derhalve.  
In Veldhoven vierden we nog twee overwinningen; Judith Witteveen won bij de B-pupillen en 
Noa van Ginneken bij de D meisjes.  
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Evenaring indoor clubrecords op de valreep  
Reusel 31 oktober. In het laatste weekend voordat we weer een klasse hoger worden 
ingedeeld hebben Nina van der Pasch(MPA) en Vincent Hein (JPB) kans gezien zich boven 
aan de recordlijst te nestelen. Nina deed dat op het onderdeel hoog waar ze 1.30m. haalde 
en Vincent op de 40 meter sprint met 6.3 sec. Beide prestaties bleken goed voor evenaring 
van de records  
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 Junioren voeren ranglijst aan van Kempische Cross Competitie  
Bladel 1 november. Na één wedstrijd in de Kempische Cross Competitie hebben de junioren 
van GM al meteen de leiding genomen. Ze hebben momenteel 222 punten en dat is 11 meer 
dan AVV dat tweede staat en 21 meer dan Eindhoven Atletiek als derde  
De senioren moeten het met een bescheiden 10de plaats doen en hebben alleen de 
Springbokken en No Limits nog achter zich. Gaan we hier iets aan doen beste senioren?  

  

Wie helpt de stratenmaker? 

 
Best. 6 november De organisatie van de Goed Beter Best loop vraagt onze hulp voor het 
bestraten van het af en aanvoerpad van en op de baan tijdens de Goed Beter Best Loop en 
uiteraard ook te gebruiken voor de Ronde van Naastenbest en andere doeleinden. Het bed 
ligt er. De stratenmaker gaat vandaag en morgen, maar ook de komende vrijdagen en 
zaterdagen,aan de slag om het bed te betegelen. Om het voor GM zo goedkoop mogelijk te 
maken zoeken we nog een flink aantal helpers die, en wie kan dat nou niet zou je zeggen, 
enkele uurtjes voor hun rekening nemen en zorgen voor de aanvoer (per kruiwagen vanaf de 
parkeerplaats) en het aangeven van tegels. Als je wilt helpen, en wie wil dat niet, kun je je in 
laten plannen door Anton Kon die deze klus coördineert.  06-11368225  06-11368225  
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Grote belangstelling voor beginnerscursus  
Best 28 oktober.  
Met maar liefst zestig aanmeldingen voor de cursus hardlopen voor beginners, boekt GM dit 
najaar een record aantal, voornamelijk vrouwelijke, deelneemsters. Best volgt hiermee de 
landelijke trend dat de loopsport nog steeds groeit en dat de vrouwen aan een enorme 
inhaalslag bezig zijn.  
Gelukkig heeft de organisatie van de cursus gerekend op een zo grote toestroom. Maar liefst 
acht (assistent)trainers zijn ingezet om de cursisten het loopvirus over te brengen.  

 
 

Jurycursus algemeen te Veldhoven. 
Best 22 oktober: Op de zaterdagen 21 en 28 november (aanvang 9.30 uur) wordt in 
Veldhoven bij GVAC een jurycursus algemeen gegeven. Na afloop van dag twee wordt een 
schriftelijk examen afgenomen. Juryleden komen we ( bijna) altijd tekort dus mocht je 
belangstelling hebben . Graag!!! 
Aanmelden en eventuele vragen bij onze JuCo Ben Saris (bensaris@onsbrabantnet.nl) 

 

Uitloting obligaties 2008-2017  
Voor 2009 is groep 1 uitgeloot. 
De premies groot € 10,- zijn gevallen op de nummers 2, 8 en 26. 
Tegen afgifte van uw obligatie (€ 50 per stuk) kunt u deze, samen met de eventuele premie, 
verzilveren bij de penningmeester: Arjo vd Kerkhof, tel 399342 

 

Laatste clubrecord voor Judith Witteveen (MPC)  
Den Bosch ,10 oktober; Judith Witteveen heeft als laatste kans gezien om in 2009 nog een 
clubrecord te verbeteren. Tijdens wedstrijden bij Oss Volo in Den Bosch bracht zij het record 
op de 600 meter op 2.09.6 min. Tevens evenaarde zij het clubrecord op de 40 meter sprint in 
6.9. sec.  

 

Mededeling over de feestavond van 24 oktober 
Op verzoek wordt de Brabantse Avond van 24 oktober verplaatst naar een later tijdstip, dit 
omdat er in verband met de herfstvakantie veel mensen afwezig zijn en we willen iedereen 
de kans geven om te kunnen deelnemen. 

mailto:bensaris@onsbrabantnet.nl
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Uitloting obligaties 2008-2017  
Voor 2009 is groep 1 uitgeloot. 
De premies groot € 10,- zijn gevallen op de nummers 2, 8 en 26. 
Tegen afgifte van uw obligatie (€ 50 per stuk) kunt u deze, samen met de eventuele premie, 
verzilveren bij de penningmeester: Arjo vd Kerkhof, tel 399342 

  

 

  

Lunchloop zeer geslaagd 
10 oktober 2009, 11 uur. Bij de stand van GM staan 16 GM-ers klaar om mee te lopen met 
de Lunchloop. En niet zomaar meelopen. Er was een heel beveilingsteam van de GM om 
onze Mystery Loper te begeleiden tijdens de 5 km door het centrum van Eindhoven. En alles 
is goed gegaan. Op wat kleine incidenten na, heeft zij ontspannen kunnen lopen. 

 

Na de loop stond er een geweldige lunch klaar in Sofitel! Complimenten voor iedereen die dit 
georganiseerd en bereid heeft! Tijdens de lunch werden de prijzen uitgedeeld voor beste 
verklede personen. Uit onze groep vielen Annie, Ester en Edwin in de prijzen. 
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Die prijzen waren natuurlijk leuk maar uiteindelijk ging het maar om één ding. De grootste 
groep van één vereniging.  En ja hoor, GM bleek met de meeste mensen aanwezig te zijn en 
kon de bokaal mee naar het clubhuis nemen. Tijdens de Marathon staat hij nog in het 
Beursgebouw bij onze stand maar daarna is hij te bewonderen in ons Clubhuis. 
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Dus nog even een compliment aan alle lopers, Frank en Annie Coppelmans, Norbert de 
Zeeuw, Merel Foudraine, Ger Daane, Marleen Smulders, Jo van Meurs, Patrick Bindels, 
Carlo Flaper, Ad Rijenga, Esther van Heeswijk, Henrike Meghagnoul, Bas Franssen, Henk, 
Edwin Oude Engberink en IJsbrand van Maurik  

   

GM lopers beveiligen "Mystery Loper" tijdens lunchloop  
Best 7 oktober.a.s. Zaterdag, wordt voor de tweede maal de lunchloop gehouden. Deze 
lunchloop start om 11.00 uur bij het beursgebouw in Eindhoven, finisht bij het Sofitel en doet 
o.a. het Philips Stadion, waar men zichzelf ziet lopen op het scherm waarop normaliter de 
herhalingen van de doelpunten getoond worden, en het terrein van de TU aan. De afstand is 
ca. 5 km.  
De lunchloop vormt een ludiek gebeuren, er wordt voornamelijk verkleed gelopen, 
voorafgaande aan het serieuze werk een dag later tijdens de hele en halve marathon van 
Eindhoven  
Bij GM is het verzoek binnen gekomen om tijdens deze loop een `Mystery Loper` te 
beveiligen.  
Na enkele oproepen hebben zich al vele `beveiligers`gemeld die, gekleed in colbert , zwart 
T-shirt en met zonnebril ,de “ Mystery Loper” zullen escorteren..  
Hoewel al verschillende namen de ronde doen is het voor de beveiligers ook nog een groot 
vraagteken wie de “Mystery Loper”is. We hopen de identiteit volgende week bekend te 
kunnen maken.  
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Overigens is het voor atleten van GM nog steeds mogelijk om zich als “beveiliger” aan te 

melden via nac@uitdagers.nl  

  

Data Broos van Erp Cross Competitie bekend. 
Best 5 oktober. De WOC heeft in haar vergadering van 5 oktober besloten om de Broos van 
Erp Crosscompetitie dit winterseizoen op de volgende data en parkoersen te houden: 
22 november   Vijvercross 
20 december   Putjesbergencross 
28 februari       Joe Mann Bosloop 
21 maart         Heuveleindcross  
 
De Rabo Bank Goed Beter Best Loop wordt gehouden op zondag 24 januari 

 

 GM hield zeer geslaagde vrijwilligersdag 

Best 29-9-09.Alle ingredienten voor een geslaagde vrijwilligersdag waren aanwezig. 
Geweldig weer, een zeer leuk programma, volop strijd, een hapje en een drankje en veel 
plezierige mensen. Kortom een zeer geslaagde dag georganiseerd door de Neven 
Activiteiten Commissie , de uitdagers: IJsbrand, Brigitte en Edwin. Complimenten !! 

mailto:nac@uitdagers.nl


16 

 

 "De uitdagers" (meer foto's) 

Voor de foto's van de Jeu de Boulesmiddag: kijk bij de rubriek foto's.  

  

Een maal 6de en twee maal 7de bij NK meerkamp     

 

Enschede 20-9. Dit weekend deden drie atleten van GM mee aan het NK meerkamp in 
Enschede. Bart van der Pasch verbeterde het clubrecord op de 9-kamp ( 5354 punten) en 
werd 6de. Renske van Os en Bas van der Lubben werden bij de c-junioren allebei 7de.  

 

 

http://picasaweb.google.nl/verasrs/20090929VrijwilligersdagGM
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Clubkampioenschappen 2009  geslaagd 

evenement.  

  

Best 20 september. De clubkampioenschappen 2009 zijn onder ideale omstandigheden 
prima verlopen. Goede deelname, veel PR's en voorzover we nu na kunnen gaan één 
clubrecord en wel op naam van Brent Mutsaarts. amper lid en nu al een stokoud clubrecord 
op het onderdeel balwerpen bij de B-pupillen uit de boeken. 

Voor foto's klik hier 

 

Winst voor Sietske, vijde plaats voor Mitchell 
Zoetermeer 13-9. Tijdens het hoogspringgala van Ilion in Zoetermeer is Sietske Noorman 
vandaag 1ste geworden met een hoogte van 1.77m. Mitchell Vereijken werd bij de A-junioren 
5de met 1.81m. 

  

Marianne Verdonk wint in Bergen op Zoom 
Bergen op Zoom 12-9. Marianne Verdonk heeft vandaag een meerkamp voor VB atleten 
gewonnen bij Spado. Op de 6-00 meter verbeterde zij zichzelf tot 1.51.81 min. Jolanda van 
Kuik werd 10de. 

http://picasaweb.google.com/B.M.Saris/clubkampioenschappen
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finale van de landelijke C junioren 

De verwachtingen waren hoog 
gespannen. Met de tweede plaats op de ranglijst na de voorrondes en een clubrecord op het 
eerste onderdeel, de 4 x 80 meter estafette was iedereen er van overtuigd dat een 
podiumplaats tot de mogelijkheden behoorden tijdens de finale van de landelijke C junioren 
competitie in de 2de klasse. De omstandigheden in Gemert waren ideaal en dus gingen de 
meegekomen supporters er eens goed voor zitten .  
En toen ging het mis. Renske van Os kwam niet lekker uit bij het verspringen en liet in haar 
eerste pogingen enkele punten liggen ten opzichte van haar seizoensbeste. Maar erger was 
dat ze zich niet kon focussen op dit onderdeel omdat aan de andere zijde van het veld de 
series horden, waar ze ook aan deel moest nemen, al aan de gang waren. Haar resterende 
vertesprongen werden dan ook in hoog tempo uitgevoerd zonder zich te verbeteren en 
daarna moest ze halsoverkop naar de horden. Dit onderdeel won ze wel, maar ook hier 
werden enkele punten verspeeld (12.44 sec). Bente de Jong had hiervoor al 17.32 sec 
gelopen.  
Demi Saris bleef met de speer (26.30m) ook ruim achter op haar beste prestatie en zo 
sleurde iedereen elkaar een beetje mee naar het net-niet niveau. Tamara Doreleijers, 
normaliter blijft die wel koel onder dit soort omstandigheden, smeet zowel bij kogel(9.33) en 
discus (36.49m) geen deuk in een pakje boter en ook op de 1000 meter kwamen Ilonka de 
Bresser (3.23.50 min) en Demi Saris (3.46.20) niet tot hun normale prestaties. De 80 meter 
vlak leverde voor Ilonka (11.25 sec) en Bente de Jong (12.62) ook niet de vereiste 
puntenwinst om nog op het podium te komen. De enige die individueel goed uit de verf kwam 
was Anne Marte Gardenier die met hoog haar PR evenaarde (1.50m) en de 1.55 m. op een 
haar na miste.  
Van de twaalf deelnemende ploegen werd het uiteindelijk een zesde plaats met een 
achterstand van 250 ( op een totaal van ca. 5000 ) punten op een podiumplaats. Het verschil 
tussen net-niet en net-wel. Wat ontdaan, maar wel een brok ervaring rijker verlieten ze het 
atletiekterrein van GAC Gemert.  
Volgend jaar zijn de meeste meisjes B junior en aangevuld met enkele huidige B’s staat er 
een sterk team dat zeker ook weer mee kan doen voor een landelijke finaleplaats.  

 

Vrijdagavond 25 september zal Luc Krotwaar , zevenvoudig Nederlands marathon kampioen 
en deelnemer aan Wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen, een lezing geven 
met als titel  

“Hoe train je optimaal voor de (halve) hele marathon?”  
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Daarna bestaat de gelegenheid tot stellen van vragen en wordt er op de atletiekbaan van 
GM ook nog een lichte training verzorgd door Luc.  
De clinic is zowel voor leden als niet-leden van GM toegankelijk. Niet leden betalen € 10,-- 
en kunnen zich aanmelden per mail petercras@bestion.nl of  06-50655556  06-50655556  
De avond begint om 20.30 uur. Indien men aan de training wil deelnemen dient men 
uiteraard in looptenue aanwezig te zijn. Het clubgebouw van GM aan de Constantijnlaan is 
open vanaf 20.00 uur  

 

 

  Pé Brouwer wint Maas en Waal Dijkenloop 
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Beneden leeuwen 6 september.In Beneden Leeuwen werd de Maas en Waal dijkenloop 
gehouden.. Hier liep Pé Brouwer 46 seconden van zijn beste ½ marathon tijd af naar 
1:23:24. Het parcours leidde de lopers door een prachtige stuk Nederland en genietend van 
de natuur en aangemoedigd door het vele publiek in de schilderachtige dorpjes ging het als 
vanzelf. In de leeftijdscategorie 45 tot 55 jarigen won hij de wedstrijd.  

 

C spelen Amsterdam 
 
Amsterdam 22 en 23 augustus. GM was afgelopen weekend met 5 atleten vertegenwoordigd 
op de C-Spelen te Amsterdam, al jaren de officieuze Nationale Kampioenschappen door 
deze categorie.  
Twee bronzen medailles en 3 clubrecords was het schitterende resultaat.  
De medaillewinnaressen: Renske van Os op de 80 meter horden na een bizarre wedstrijd en 
Tamara Doreleijers, die zich in de finale wurmde en er daar nog een PR wist uit te persen op 
het onderdeel discuswerpen.  
De clubrecords: 2 x Bas van der Lubbe die zijn eigen hoogspringrecord met 5 cm. verbeterde 
tot 1.75m. en het stokoude record bij het kogelstoten, dat in 1963 door Ben Saris tot stand 
kwam, nu bracht op 13.53m.Op beide onderdelen werd hij 5de in de finale. Ook bij speer 
(43.74 PR) en discus (35.52m) reikte hij tot de finale, maar kon daarin geen potten meer 
breken.  
1 x Renske van Os die op de 300 meter horde haar eigen record verbeterde tot 47.62 sec. 
waarmee ze 6de 
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werd. d.

 
 

   

 Corine Spaans 
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Ronde van Naastenbest voor  Corine Spaans en Said Hayek  
Best 29 augustus.De ronde van Naastenbest had dit jaar wel erg te lijden onder de late 
vakantie die in zuid Nederland nog steeds voortduurt. Het aantal deelnemers lag dan ook 
beduidend onder het niveau van de laatste jaren. Desalniettemin hadden de meeste 
regionale toppers zich toch weer verzameld en de beide Eindhoven Atletiek atleten Said 
Hayek en Corine Spaans , die dit jaar praktisch alle regionale wedstrijden winnend afsluiten, 
trokken ook in Best aan het langste eind. Hun tijden, 31,59 min en 36,08 min zijn van zeer 
goed gehalte .  
In de eerste ronde kon Harm Sengers (EA) nog volgen maar haakte na 5 km toch af. En 
moest uiteindelijk ruim anderhalve minuut inleveren. De voorsprong van Corine Spaans op 
haar naaste concurrente, Laura Huybregts van Asterix kwam op bijna drie en een halve 
minuut uit.  
Bij de masters 40-50 was Fons Liebregts de snelste (34.10) en bij de mannen boven de 50 
was Hans Verbaandert van GVAC die zijn zoveelste overwinning behaalde in eveneens een 
scherpe tijd (35.47)  
Van de zijde van GM kon niemand zich op het podium lopen en moesten de meesten zich 
tevreden stellen met een plaats in de middenmoot.  
Snelste wedstrijdloper werd Pé Brouwer die bij de masters 40-50 7de werd en bleef slechts 
een twintigtal seconden verwijderd van zijn PR (37.41 sec. werd het nu)Bij de mannen 50-60 
pakte Pieter Grootes de 5de plaats met 40.44 en Henk van Gerwen de 7de plaats Snelste 
Bestenaar was weer eens Wichard de Benis die bij de recreanten 35,34 liet noteren.  

 

 

 Tamara Doreleijers en Renske van Os in Nederlandse C-ploeg. !!! 
 

Papendal 25 augustus. Tamara Doreleijers (discus) en Renske van Os (80mh) zijn beide 
opgenomen in de Nederalndse C-juniorenploeg die op 5 september a.s. in Almelo uitkomt 
tegen de Duitse deelstaat Westfalen. 
Zij danken hun uitverkiezing aan hun derde plaats tijdens de Nationale C-spelen afgelopen 
zaterdag en Zondag in Amsterdam. Twee atleten in de Nederlandse ploeg. Ongekende luxe. 

 

 Trainingen Halve Marathon Eindhoven.  

 In aanloop naar de halve Marathon Eindhoven zijn Michel Breugom en Gerard Scheiberlich 

voornemens om op maandagavond om 19:30 duurlopen te gaan verzorgen. Ze willen bij 
voldoende 
belangstelling gaan starten met een duurloop van 12 km met een tempo van 5.30 / 6.00 min / 
km. 
In 16 weken bouwen ze dit uit naar 21 km en nemen dan op 27 september deel aan de 
verkenningsloop  
die 2 weken voorafgaand aan de halve Marathon Eindhoven wordt gelopen. 
Heb je belangstelling om mee te lopen stuur dan even een mailtje naar 
michelbreugom@gmail.com 
zodat ze weten of er voldoende animo voor is. 

 

mailto:michelbreugom@gmail.com
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Ook “Best” boekt flinke deelnemerswinst. 
  
Best, 28 mei.Zo, ook wedstrijd drie van Circuit14 zit er op en met dank aan de weergoden 
mogen we zeggen dat het een geslaagde wedstrijd was. Vergeleken met vorig jaar hadden 
we tijdens onze avondwedstrijd 70% meer “starts” dan vorig jaar. ( 122 om 206) terwijl we nu 
een aantal “minder bekende” onderdelen op ons programma hadden staan. (horden en 
steeple). 
Het was gezellig druk en het programma kon op een klein oponthoud aan het begin en een 
lichte vertraging door de steeple, volgens het chronoloog worden afgehandeld. Met dank aan 
de deelnemers die er de vaart in hielden evenals de jury. ( ook dank aan hen.) 
Middels Sjef Tooten werden we via de nieuwe geluidsinstallatie voortreffelijk geïnformeerd. 
Mooi detail.De steeplebak werd geopend door onderstaande vrouwen waaronder onze eigen 
Iris Kappen en Kim Asvelt.Petje af voor hen 

.  

 

Barmedewerkers in het nieuw 
Best 23 mei.De bezoekers van de opening van de baan zal het niet ontgaan zijn; het team 
achter de bar is in het nieuw gestoken. Dank zij de medewerking van sponsor ( gewoon 't 
lekkerst)  Bakker Paul staan de dames en heren er in het statige zwart bijzonder netjes op. 
  

 

 De baan officieel in gebruik genomen. 
Best 23 mei.Wethouder Mari Vervaart heeft zaterdag 23 mei de baan officieel heropend. Hij 
lostte  het startschot voor de coopertest in het kader van de actie Alpe D'HuZes.Daarvoor 
waren Jos de Kooning en Mari Vervaart uitgebreid op de totstandkoming van de  uitbreiding 
en renovering van de baan ingegaan. Jan Krijger, hoofd van verantwoordelijke afdeling van 
de Gemeente Best, kreeg de complimenten voor het slotwerk van de totale renovering van 
sportpark Naastenbest,Naast de atletiekbaan is er een nieuwe sporthal gebouwd en zijn er 
kunstgrasvelden voor de Wilhelmina Boys en DKB aangelegd. Totaal werd in enkele jaren 
tijd bijna € 10.000.000,-- in dit sportpark geïnvesteerd. 
Wethouder Vervaart geeft het startsein voor de coopertest en opent daarmee officieel de 
baan, terwijl Jos de Kooning goedkeurend toekijkt. 
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Opnieuw reclameborden geplaatst 
Best 22 mei . De sponsorcommissie is er weer  in geslaagd om enkele nieuwe bordsponsor 
aan GM te verbinden.     
     

 

Ingrid Brekelmans geslaagd voor examen wedstrijdleider. 
Best 22 mei. Ingrid Brekelmans heeft ondanks haar drukke werkzaamheden als 
wedstrijdsectretaris kans gezien ook de cursus wedstrijdleider te volgen en deze met succes 
afgeloten. Ze was (de?) "top" aldus de examinator Math Vilain. We wensen Ingrid van harte 
proficiat en veel mooie wedstrijden toe als wedstrijdleider. Dat zit er zeker in nu er op het 
secretariaat een drietal goed, door haar  ingeleerde,  secretarissen zitten. 

 

Renske van Os ook snel op de nieuwe baan. 
  
Best 16 mei.Met een prima tijd van 12.47 seconde bewees ook Renske van Os tijdens de 
CD competitiewedstrijd, onze eerste regionale wedstrijd op de nieuwe baan,  dat de ze 
behoorlijk snel is. Want deze tijd betekent eveneens een nieuw clubrecord. Daarnast had ze 
een aandeel in het clubrecord dat op de 4 x 80 meter door de C meisjes werd gelopen. De 
vier die dit voor elkaar kregen waren Ilonka de Bresser, Tamara Doreleijers, Renske van Os 
en Anne Marte Gardeniers.Hun tijd werd 41.92 sec. 

 

Eerste clubrecord op nieuwe baan voor Nina van der Pasch 
  
Best 13 mei.Tijdens de onderlinge pupillenwedstrijd van vorige week woensdag was het Nina 
van der Pasch die het eerste clubrecord op onze nieuwe baan liep. Ze deed 8.7 sec over de 
60 meter bij Meisjes Pupillen A en dat was een verbetering van 0.1 seconden en opzichte 
van het oude record. 
Adri Raaimakers heeft het initiatief genomen om ook de baanrecords die op onze nieuwe 
baan gelopen, gesprongen en gegooid worden bij te gaan houden.  

 

 

Opnieuw Nederlandse titel voor Sietske Noorman 
Amsterdam 2 augustus. Tijdens de NK voor senioren heeft Siekske Noorman haar titel met 
succes geprolongeerd. Nadat ze de 1.73, 176 en 1.79 in haar eerste poging gepasseerd 
was, waren de concurenten uitgeschakeld. Drie verwoede pogingen op 1.82m. mislukten.  
Tijdens dezelfde wedstrijd wist Marta Pape zich voor het eerst op het podium te nestelen op 
een NK toernooi. Met 1.02.79 min. werd ze derde op het onderdeel 400 meter horden. 
Proficiat dames. 
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Finaleplaats voor Sietske 
Novi Sad 24-7. Aan vier sprongen( steeds in de eerste poging over 1.69m, 1.73m. 1.76m,en 
1.80m.) heeft Sietske zich geplaatst voor de finale van het hoogspringen tijdens de EK voor 
junioren. Zondag is de finale waarin 12 atleten, die allen de kwalificatie eis van 1.80m 
gehaald hebben, gaan.uitmaken wie de sterkste is. 

 

Opnieuw tweede plaats en Nederlands record Marianne Verdonk 

Liberec 9 juli. Ook op de tweede dag van het WK voor VB atleten is het Marianne Verdonk 
gelukt om in de prijzen te lopen. De 100 meter ,die zij in de halve finale weliswaar met te veel 
rugwind voor het eerst onder de 13 seconde liep, bracht haar nu de tweede plaats en een tijd 
van 13.07 sec. Omdat de wind nu wel binnen de toelaatbare grens van 2 m.ps bleef 
betekende dit nu ook een nieuw Nederlands record. 

Noorman opgenomen in EJK ploeg voor Novi-Sad (Servië) 

Arnhem 14 juli. Sietske Noorman is opgenomen in de Nederlandse junioren ploeg die gaat 
deelnemen aan de Europese Junioren Kampioenschappen die van 23  tot  26   juli in Novi-

Sad (Servië) worden gehouden. Sietske komt uiteraard uit op haar discipine het 
hoogspringen waarvoor zij zich kwalificeerde met een hoogte van 1.82m.  

  

Zilver en nieuw Nederlands Record (68.88  sec. op 400 m. horden) 
voor Marianne Verdonk op WK 
Liberec 8 juli: Op de tweede dag van het Wereldkampioenschap atletiek in Liberec, Tsjechië 
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,behaalde Marianne Verdonk de eerste medaille voor de Nederlandse ploeg. Op het 
onderdeel 400 meter horden liep zij een nieuw Nederlands Record wat goed genoeg was 
voor zilver op deze afstand. Een uur voor de prachtige prestatie plaatste zij zich als tweede 
voor de finale 100 meter vlak ook in een nieuw PR (12,97). 

 

Ons 750ste lid: Pim Scheiberlich 
Best, 8 juli.Eind juni heeft zich het 750ste lid bij atletiek vereniging Generaal Michaëlis 
aangemeld. Het is de 9- jarige Pim Scheiberlich die enkele maanden geleden voor het eerste 
kennis maakte met de atletieksport en meteen om was. De eerste maand heeft hij “proef” 
gedraaid en hij vond atletiek zo leuk dat hij besloot om maar meteen lid te worden. Pim traint 
elke maandag en woensdag van 18.15 uur tot 19.30 uur bij de trainsters Loes van Leuken en 
Ingrid Brekelmans     
Pim werd , totaal verrast, door voorzitter Jos de Kooning,  welkom geheten tijdens de training 
en ontving daarbij een clubtenue en een GM rugtas met zijn naam erop. We wensen Pim 
heel lang en veel plezier bij GM en we gaan hem volgen hoe hij het in de toekomst als atleet 
gaat doen. 
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   Opnieuw titel voor Sietske Noorman 

 

Lelystad 28-6.Met een sprong over de 1.80m. is eerste jaars A-juniore Sietske Noorman 
Nederlands kampioen hoogspringen geworden. Even leek het mis te gaan op 1.74m. Pas in 
de derde poging ging ze daar over heen. Toen herpakte ze zich en 1.80m. was genoeg voor 
de titel. Pogingen op 1.84m. mislukten vooralsnog 

 

Nu ook een NR op de 200 meter voor Marianne Verdonk. 
Lier (B) 28-6.  Marianne Verdonk startte zondag in Lier (B)  op de 200 meter. En ook dat 
werd een nieuw Nederlands record.( 27,26 sec) Het oude record stond ook al op haar naam 
(27,61) 

 

Twee Nederlandse records voor Marianne Verdonk 
Best 25 juni. Het zit goed met de vorm van Marianne Verdonk ruim een week voordat ze 
afreist naar het WK voor VB atleten in Tsjechië. In drie dagen tijd verbeterde ze twee maal 
een Nederlands record. Zondag tijdens de competitiewedstrijd werd het 13.35 sec. op de 100 
meter. Dinsdag in Valkenswaard tijdens de laatste wedstrijd van Circuit 14 liep ze de 400 
meter in 63.60 sec. Proficiat Marianne en succes tijdens het WK 

 

  12.05 sec. werd het uiteindelijk voor Jonathan Immink. 
Valkenswaard 22-6. Tijdens de laatste wedstrijd van Circuit 14 liep Jonathan Immink een tijd 
van 12.05 sec. op de 100 meter voor C-junioren. Handgeklokt staat het clubrecord op 11.9 
sec. Des te opmerkelijk is de prestatie als men weet dat Jonathan nog slechts eerste jaars 
C-junior is. Met die 12.05 verzamelde hij zoveel punten dat hij Bas van der Lubbe van de 
eerste plaats in het klassement van Circuit 14 verdrong. 
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Patric Bindels geslaagd voor looptrainer 3. 
  
Zaterdag 20 juni.Patric Bindels zijn diploma Looptrainer 3 behaald.  
Na 9 maanden studeren, schriftelijke PVB proeven en een praktijkexamen is het gelukt. 
Met een groep van 15 atleten van GM heeft hij in Deurne onder toeziend oog van de 
examencommissie van de atletiekunie, zijn praktijkexamen afgelegd. 
Wij wensen Patrick proficiat en veel succes als trainer binnen GM 
  
   

 

C meisjes plaatsen zich voor landelijke finale  
  
Uden 20 juni.Met een overwinning in de poule tijdens de gebiedsfinale hebben de C meisjes 
zich geplaatst voor de landelijke finale die op 12 september in Gemert gehouden wordt. 
Het is voor het eerste in ca. dertig jaar dat GM tijdens een landelijke competitie finale 
vertegenwoordigd was. Ze gaan als tweede deze finale in en met veel trainen tijdens de 
vakantie en een beetje geluk zit er de eerste plaats en het kampioenschap van Nederland in 
de tweede divisie zeker in. Succes met de voorbereidingen en proficiat, Anne Marte, Bente, 
Demi, Ilonka, Renske en Tamara, en jullie trainers Maarten, Karin, Theo, Adri, Henk Nicolai 
en Ben 
   

 
  

Pupillen : ondanks geweldige prestaties weer net niet op het podium 
Best 20 juni.GM organiseerde zelf de Brabantse Finale van de pupillencompetitie en was 
met een jongens en meisjesploeg vertegenwoordigd. Na een mooi defilé werd er een 
spannende strijd geleverd die bij de meisjes door Thor en bij de jongens door Eindhoven 
Atletiek gewonnen werd. 
Bij de jongens werden de GM atleetjes en bij de meisjes fraai 
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Goed gedaan pupillen. En volgend jaar zien we jullie  zeker terug op het podium. Blijf je best 
doen dan gaat dat zeker 

lukken.  

 
 

 KAASWORSTCONSUMPTIEBONNEN naar Oirschot en Crombach 
  
Best 18 juni. Met 12 ploegen en ca. 70 lopers en loopsters is de Ekiden wederom een 
geslaagd evenement geworden. Alle teams waren door de organisatie en Henk van Gerwen 
(dank daarvoor) in een goed herkenbaar kleurtje gestoken. De gelegenheidsploeg van AV 
Oirschot met Harrie Bullens, Lenie de Croon, Ad van Zelst Ton Smetsers en Henk van 
Heerebeek kwam als eerste binnen, met als goede tweede de familie Crombach ( Coen, 
Bram, Suzan, Titus en Daan) die daarmee bij de familieploegen, evenals vorig jaar, als 
winnaar in het familieklassement uit de bus kwam. 
Na afloop werden de gewonnen prijzen, traditiegetrouw drank, worst en kaas door alle 
deelnemers binnen een mum van tijd genuttigd.  
Conclusie: van hardlopen krijg je honger maar vooral dorst. 
Tot het volgend jaar weer en hopelijk met meer families ( wie heeft er niet drie hardlopende 
leden in zijn (verre) familie. Het hoeven echt geen broers of zussen te zijn. 
Onze team bestond bij voorbeeld uit: 
Een oud oom, een oom, een broer, ikzelf dus (lid van GM) en een gecontracteerde 
hardloper. 
Kortom het is even zoeken en je moet wat creatief zijn in het bedenken van de relatie tot je 
familie, maar wat dacht je van een (tijdelijke) gelegenheidsverkering (ook dat mag je tot 
familie rekenen) met Halle Gebrselassie. Grote kans dat je wint. 
We zien het wel hoe creatief jullie zijn. 
Ten slotte dank aan de organisatie en vooral de man achter de telefoon. 
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 Laura Hoogers zich de snelste  juniore  
  
Best 7 juni. Sinds afgelopen zondag mag Laura Hoogers zich de snelste  juniore  op de 800 
meter bij GM noemen. Ze verbeterde de in 1991 handgeklokte 2.25.6min. van Ingrid de 
Bresser tot 2.25.64 (ET geklokt) die nu zowel bij de B  meisjes als bij de A meisjes als 
clubrecord geldt. 

  

 

Vijf Brabantse titels voor GM junioren 
  
Tilburg 1-6. Tweede Pinksterdag heeft onze jeugd zich weer eens van haar beste kant laten 
zien, Maar leifst 16 medailles en 5 titels wisten onze atleten mee naar Best te brengen. De 
kampioenen waren: 
Mitchell Vereijken bij het hoogspringen jongens A met 1.95m (PR en evenaring CR) . Laura 
Hoogers op de 400 meter horden in 69.22 sec. (PR en Clubrecord), Tamara Doreleijers bij 
het discuswerpen Meisjes C. met 29.25m.. Pieter van Oirschot op de 800 meter Jongens B 
in 2.03.36 ( PR) en tenslotte Renske van Os op de 80 meter horde in 12.26 (PR en 
clubrecord). 
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Laura Hoogers snelste juniore op 800 meter 

  

11.30 uur vlaggenparade  
12.15 uur 4 x 80 meter  
13.00 uur ver (Renske)  
13.15 uur speer ( Demi)  
13.25 uur 80mH. (Renske, Bente)  
14.00 uur Kogel (Tamara)  
14.45 uur 1000 meter (Ilonka, Demi)  
15.00 uur Hoog (Anne Marte)  
15.40 uur 80 meter (Ilonka, Bente)  
15.45 uur Discus (Tamara)  
 

 

  

Internationals tweede en vijfde 

Almelo 5 september.Tamara Dorelijers en Renske van Os debuteerden als international in 
de Nederlandse C- junioren ploeg die aantrad tegen de Duitse deelstaat Westfalen. Met een 
keurige discusworp van 31,13 meter ( PR) werd Tamara tweede in haar wedstrijd en droeg 
daarmee fors bij tot de overwinning die de Nederlandse ploeg behaalde op het Duitse team. . 
Renske van Os werd derde Nederlandse op de 80 meter horden totaal 5de met een tijd van 
12.54 sec. Geen punten voor haar (slechts de eerste twee per land telden mee) maar wel 
een  nieuwe ervaring voor beide talentvolle atleten wat naar meer smaakt. 
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