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Sietske Noorman “verhuist” naar Unitas.

Sittard 15 november. Sietske Noorman heeft per 1-12 overschrijving aangevraagd naar de Limburgse club
Unitas. Voor haar studie fysiotherapie verblijft ze nu al ruim een jaar in Limburg en traint voornamelijk in de
indoorhal van Unitas. Dat deed ze onder toeziend oog van de bondscoach Gina Dubnova waardoor een
overstap op dat moment niet relevant was. Gina is terug naar Servië en Unitas heeft de oud bondscoach
Servé Wijssen aangetrokken om Sietske op een hoger niveau te brengen. Ze heeft overigens wel een
gastlidmaatschap bij GM aangevraagd zodat we haar nog regelmatig aan het werk zullen zien.
We wensen haar een snel herstel van `pfeiffer` toe waar zo nog steeds mee kampt sinds het WK junioren en
alle succes om de volgende stap richting haar meisjesdroom `wereldkampioen hoogspringen worden.` te
zetten.

Drie overwinningen in Bladel
Bladel 7 november. Tijdens de eerste wedstrijd van de Kempische Croiss Copmpetitie hebben drie GM
atleten kans gezien om de overwinning te pakken. Ilonka de Bresser (MB), Nina van der Pasch (MD) en
Judith Witteveen (MPA) hielden de blauw witte kleuren van GM hoog tijdens de No Limit cross.

Geslaagd clubkampioenschap
Best 26 september. Onder onverwacht redelijk goede weersomstandigheden heet GM vandaag de
clubkampioenschappen gehouden. Verrassende winnaars en onverwachte podiumplaatsen. Maar vooral
een spontaan en gezellig kampioenschap. Onderstaande foto getuigt hier zeker van.
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4de plaats en clubrecord voor B meisjes
Amstelveen 26-9. Tijdens het NK estafette zijn Laura Hoogers, Renske van Os, Tamara Doreleijers en Inge
Faessen vierde geworden tijdens de Zweedse estafette en verbeterde daarbij het clubrecord tot 2.28.23.
min.

Damesploeg handhaaft zich in tweede divisie
Maastricht 19 september.In Maastricht werd vandaag de promotie/degradatiewedstrijd gehouden waarin
vier plaatsen te vergeven waren voor de tweede divisie. Met een voorlaatste plaats in de eindstand van de
competitie dreigde derhalve degradatie naar de derde devisie.Met een sublieme krachtinspanning wist de
jeugdige ploeg zich, zelfs zonder de zieke Sietske Noorman, als tweede te plaatsen. Vrouw van de match,
zonder anderen tekort te doen was wel Laura Hoogers die zowel op de 400 meter horden, de 3000 meter als
de estafette een belangrijk aandeel had in de tweede plek. Volgend jaar dus weer tweede klasser en met
enige versterking, die onder andere komt van Ilonka de Bresser en een fitte Sietske Noorman moet de
damesploeg in staat zijn niet de degradatie, maar de promotiefinale te draaien.
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Nederlandse titel voor Frans Dijkman

Tilburg 5 september. Frans Dijkman is er in geslaagd om tijdens het NK 10 kilometer op de weg de
Nedferlandse titel bij de masters 65 te pakken Met een tijd van 41 minuut en 38 sec. overtrof hij zichzelf. het
clubrecord bij GM en alle overige masters 65 van Nederland. Proficiat Frans.

GM derde in verenigingsklassement bij Circuit 14
Valkenswaard. 4 september. De atleten van GM zijn als derde geëindigd in het verenigingsklassement dat
verbonden was aan Circuit14. GVAC was de grote winnaar en Eindhoven Atletiek werd tweede. Vorig jaar
won GM nog de tweede prijs. In het individuele klassement hadden we één winnaar namelijk Jonathan
Immink die bij de C jongens te sterk was voor de concurentie.
De beste individuele prestatie van afgelopen zaterdag kwam zeker op naam van Dirk van Leuken als eerste
jaars B-junior de 800 meter liep in een prima tijd van 2.05.17 minuut.
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Twee clubrecords voor Jonathan Immink
Papendrecht 29 augustus. Jonathan Immink liep in Papendrecht op de 200 meter 25.26 sec. en op de 400
meter 56.30 sec. . Beide tijden betekenden clubrecords bij de C-junioren.

Nederlands record voor Frans Dijkman
Zevegem,(B) 28-8-2010. Het is Frans Dijkman gelukt om tijdens regionale kampioenschappen in het
Belgische Zevegem het Nederlands record op de 2000 meter steeplechase op zijn naam te zetten. Frans
klokte een tijd van 8.39.29 min. Twee dagen eerder verbeterde hij zichzelf en het clubrecord van GM op de
1000 meter tot 3.26.70 min.
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Ronde van Naastenbest voor Timothy Karanu en Kim Dillen

Het was te verwachten. Terwijl half zuid Nederland nog op vakantie is moest het wel een rustige Ronde van
Naastenbest worden. Qua deelnemers althans want Timothy Karanu dacht er qua tijd , heel anders over.
Met een voorsprong van ruim 2 minuten op de ook uitstekend lopende Peter Heusschen van GAC Gemert
wist hij de 10 kilometer te ronden in een prima tijd van 31.40 min. Rik Elfrink, evenals Karanu lid van
Eindhoven Atletiek werd prima derde in 34.22.
Bij de vrouwen was het Kim Dillen van GVAC die in 38.03 min. met de overwinning aan de haal ging. Laura
Huybregts ( Asterix) werd, evenals is 2009 tweede en met Dieuwertje Poort van Attila op de derde plaats
vormde dit drietal eveneens een sterk podium.
Een onbekende winnaar melde zich bij de masters 40, Vygantas Kelentas won in 36.25 voor Kees Wouters
van DES en Walter van de Pol van GM. De spannendste strijd leverden wel de masters 50. Met 5 atleten
binnen de twee minuten over de finish werd er stevig geknokt voor de overwinning die uiteindelijk bij Jos
Bergervoet van EA terecht kwam, voor Ron Vermeulen van GAC en Peter Cras van GM.
Voor foto’s; klik hier
meer foto's

Sietske zesde van de wereld!!
Moncton, Canada 25-7. Met een gelukte derde poging op 1.82m. is Sietske als zesde geëindigd in de
finale hoogspringen bij het WK voor junioren in Moncton (Canada). Deze 1.82m. betekende een nieuw
outdoorrecord voor haar en dus kan ze terugzien op een meer dan geslaagd tournooi. Proficiat Sietske!!!!
Met één gouden en drie bronzen medailles heeft de WK ploeg het beste resultaat ooit neergezet. Dit wat
betreft het aantal medailles en ook wat betreft de top-8 plaatsen die door de atleten behaald zijn.

Sietske Noorman plaatst zich voor finale
Monctom 23/7. Zonder één foutsprong heeft Sietske zich geplaatst voor de finale van het hoogspringen bij
de WK voor junioren die momenteel in Moncton (Canada) gehouden worden. Met een outdoor pr van 1.81
die zij in de eerste pöging haalde staat ze met tien andere 1.81 m springsters en twee 1.78m. springsters
zondag in de finale. Je kunt de wedstrijd op papier volgen via www.mocton2010.ca . Deze wedstrijd begint
Nederlandse tijd om 18.30 uur. Alle favorieten hebben zich overigens geplaatst voor de finale waaronder de
Hongaarse Palsyté die 1.92m. op haar naam heeft staan.
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2 x Zilver voor Marianne Verdonk op de 100 meter vlak en 100 meter horden.
Varazdin 9 juli: Marianne Verdonk heeft tijdens de open Europese Kampioenschappen twee medailles
behaald. Op de 100 meter als ook op de 100 meter horden bereikte ze de tweede plaats. zie voor een
uitgebreid verslag de wedstrijdslagenpagina.

Definitief WK Junioren Canada.!!!
Papendal, 7-7.Sietske Noorman heeft gisteren een mail ontvangen waarin stond dat ze definitief wordt
afgevaardigd naar het WK voor Junioren dat van 20 tot en met 25 juli in Moncton, Canada, wordt gehouden.
Met 1.80m. in haar eerste wedstrijd na een langdurige blessureperiode , tijdens de Keien Meeting in Uden,
toonde ze net op tijd vormbehoud, na haar limietsprong van 1.84m tijdens het indoorseizoen. We wensen
Sietske alle succes toe in Moncton.

Sietske Noorman toont vormbehoud.
Uden 3-7. Tijdens de Keien-meeting heeft Sietske Noorman aangetoond compleet hersteld te zijn van haar
langdurige blessure en tevens de juiste opgaande lijn te pakken te hebben om tijdens de WK junioren in
Canada te kunnen pieken. In Uden werd het 1.80m. ( WK limiet) Met een net gemiste poging op 1.83m.
mag verondersteld worden dat de kwalificatie definitief is.

Zilver voor Gijs Tops bij NK Junioren
zwolle 27-6. Tijdens de NK voor junioren is het alleen Gijs Tops gelukt om een medaille mee naar GM te
nemen.Bij het hoogspringen overtrof hij zichzelf en sprong 1.94m. Na een ontzettend spannende wedstrijd
werd hij 2de terwijl ook de nrs. 3, 4 en 5 dezelfde hoogte overbrugden.

Zilver en brons voor Noa van Ginneken
Bergen op Zoom 26-6. Bij de Brabantse kampioenschappen voor D-junioren is Noa van Ginneken op de 60
meter tweede geworden in 8.41 sec. en bij het verspringen derde (4.46m.). Op het onderdeel 60m. horden ,
waarin ze als tijdsnelste in de serie ( 10.07) favoriet was, viel ze, in gewonnen positie, over de vierde horde.

En weer zes nieuwe juryleden.!!!
Best 26-6 . Vandaag mogen we weer 6 nieuwe juryleden in de boeken bijschrijven. Henk Plasman, Marty
van Veen , Marly Hoogenboom. Jolanda van Os, Esther van der Heijden en Nienke van Slageren slaagden
voor het examen "algemeen jury" . Twee zaterdag veel informatie opnemen en meteen erachter aan
examen. De temperatuur steeg in d'n Opstap boven het landelijk gemiddelde uit, maar uiteindelijk bleek
iedereen een ruime voldoende gescoord te hebben.. Proficiat!!

EKIDEN 2010
Familie Elevelt kwam, zag en overwon !!
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Met een ruime voorsprong
wisten Aaldert Elevelt met zijn twee kinderen Anne en Bram en de gastloper Pé Brouwer zich één jaar als de
snelste familie van Best te klasseren. Nadat Anne zich al sterk in het voorste gedeelte van het veld wist te
nestelen, kwam Pé heel snel aan de leiding. Zorgde voor een flinke voorsprong die Bram en Aaldert keurig
wisten te consolideren. De gedoodverfde favoriet, winnaar van de vorige twee edities, de familie Crombach
werd nu tweede en de familie de Bresser werd derde. Laatste, de familie Saris, maar volgend jaar, als er
weer met vijf lopers gelopen wordt azen zij op revanche. Bij de mixed teams was de combinatie Evewrt
Groen, Petula van Dijk, Ties de Vaan en Norbert de Zeeuw de snelste ploeg. De Oirschotse formaties
kwamen er dit jaar niet aan te pas.
De worst, kaas en consumptiebonnen smaakte er niet minder om en werden weer gretig verorberd onder het
genot van de klanken van de Fufuzela’s tijdens de tweede helft van de wedstrijd Nederland- Kameroen. En
het bleef er nog lang onrustig en gezellig.
Klik hier voor de uitslagen.
Volgend jaar ook met een familieteam aan de start?
Neven, nichten achterneven, ooms en tantes, aangetrouwde nichten of al langer dan een jaar verkering.?
Het is allemaal familie. Start tijdig met de voorbereiding (starterscursus oktober is ideaal) en maak ze er
warm voor.
Best, 24 juni.
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Petula nam de felicitaties voor ploeg "groen " olv Evert Groen, in ontvangst

Vier clubrecords bij derde Circuit14 wedstrijd.
Eindhoven 22-6.Tijdens de derde wedstrrijd van Circuit14 in Eindhoven werden afgelopen dinsdag vier
clubrecords, allen bij de masters, scherper gesteld.Tom Lassing nam er twee voor zijn rekening. Op de 100
meter ( 13.73 sec) en verspringen (4.58m0 wist hij Jan van Genesen , recordhouder sinds 1978, uit de
boeken te lopen en te springen. Frans Dijkman verbeterde het 5km record van Jan Verloop ( 20.30.22) en
Frank Swartjes liep als eerste master de 400 meter horden in 68.11 sec.

T-shirts Broos van Erp Cross Competitie liggen klaar
Best, 15 juni.De T-shirts ,voor de deelnemers aan de Broos van Erp Cross Competitie afgelopen winter,
liggen klaar in D'n Opstap .Pupillen en D-junioren krijgen ze vanavond uitgereikt. Voor overigen geldt: Loop
even binnen om het shirt op te halen.

Tom Lassing slaagt voor diploma Jeugd Atletiek Training 3 (JAT3) en springt
clubrecord
Deurne, 12 juni . De voorzitter van de TCB heeft het goede voorbeeld gegeven en is afgelopen jaar druk
bezig geweest om JAT3 te behalen. Een flinke klus ,zoals hij zelf schreef , in de eerste sessie nieuwe stijl
waarin deze cursus gegeven werd. Gaandeweg wijs geworden hebben de opleiders de cursus aangepast
naar de praktijk en in het najaar zal een cursus in Best gehouden worden , dus voor alle aankomende
(assistent) trainers een mooie gelegenheid om zich in Best te bekwamen..
Tom van harte gefeliciteerd met je behaalde diploma en succes en veel plezier met bhet geven van training.
Tussen de bedrijven door wist hij ook nog eens een clubrecord te vestigen op het onderdeel hoogspringen.
Bij de masters tilde hij dit record van 1.40m. naar 1.50m.
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Brabantse meerkamp titel voor 1ste jaars D juniore Nina van der Pasch.
Gemert 13 juni. In Gemert is Nina van der Pasch Brabants Kampioen geworden op de meerkamp bij de
1ste jaars D junioren. Met maar liefst vier pr’s op de 6 onderdelen die er op het programma stonden won ze
de wedstrijd. Vooral de 1.45m hoog en de 4.45 bij het verspringen voelen op. Bas van de3r Lubbe, geplaagd
door blessures, wist desondanks toch ook de nodige PR’s te behalen en won zilver bij de B-Junioren.. Voor
ee4n uitgebreid verslag zie de rubriek “wedstrijdverslagen”.

Tweede en derde plaats voor Judith Witteveen
Oss 12 juni. Judith Witteveen heeft de derde plaats bij de Brabantse Pupillen Kampioenschappen in Oss
behaald op de meerkamp. Op de 1000 meter werd ze tweede.
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B- junioren halen het niet
Best 13 juni. De B meisjes, na 1 wedstrijd nog 13de en kans op een landelijke finaleplaats , hebben het in
de tweede wedstrijd niet kunnen redden.Renske en Ilonka naar de BK meerkamp, Laura geblesseerd. Dat
konden de overgebleven B' s niet goedmaken ondanks de pr's die weer konden worden bijgeschreven. Ook
de jongens eindigden in de middenmoot. Dirk Leuken won zijn serie 400 meter waarvan hieronder de
finishfoto.

Specials op dreef in Venray bij Special Olympics
Venray 6 juni. Vele gouden, zilveren en bronzen plakken voor onze specials tijdens de Nationale Special
Olympics die dit weekeinde in Venray werden gehouden. Lees een uitgebreid verslag van Riny Verdonk bij
de wedstrijdverslagen.

Brabantse Kampioenschappen
Best 24 mei Voor foto's van de brabantse kampioenschappen klik hier

Laura Hoogers wint 400 m.horden tijdens battle of the B's
Amsterdam 23-5.Tijdens de batlle of the B's wedstrijden in Amsterdam heeft Laura Hoogers de 400 meter
horden gewonnen in een prima clubrecordtijd van 64.14 sec. Met deze tijd staat Laura op plaats 11 op de
ranglijsten van meisjes B aller tijden.

Doe mee aan de AVGM WK Poule en win leuke geldprijzen!
11 juni – 11 juli 2010
AVGM WK Poule
Hoe doe je mee?
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In het clubhuis vind je WK Poule formulieren. Deze hebben wij ook hier2x staan Vul hierop jouw naam en
emailadres in en vervolgens vul je jouw verwachte eindstanden. Ook worden er nog wat andere vragen
gesteld die je moet beantwoorden. Op de achterkant van het formulier geef je vervolgens aan wie jij denkt
dat doorgaan naar de beste zestien, de beste acht, de beste vier en tenslotte wie de winnaar en nummer 2
wordt.
Stop jouw formulier samen met 5 euro in een enveloppe en geef het af aan Brigitte, IJsbrand of Edwin
(Vlamstraat 22 / Jacob van Wassenaerstraat 13) of doe het in de doorzichtige brievenbus naast de
herenkleedkamer in het clubgebouw.
Wat zijn de prijzen?
Er zijn diverse prijzen. Natuurlijk voor degenen die alles het beste hebben voorspeld maar ook voor hen die
de vragen het beste heeft beantwoord. Hoe hoog de prijzen zijn is afhankelijk van het aantal deelnemers
maar er gaat 80 procent van het geld wat er binnenkomt in de prijzenpot. De overige 20 procent wordt
besteed aan de prijzenavond op 16 juli!. Bij de start van de WK zullen de prijzen op de site vermeld worden!
Wie kunnen er mee doen?
Alle AVGM leden en hun familie/vrienden.
Wanneer is de uitslag?
Die zal zijn op vrijdag 16 juli. Op deze avond maken wij alle prijswinnaars bekend. Mensen die deze avond
er niet bij kunnen zijn en een prijs winnen, krijgen deze natuurlijk achteraf!
Spelregels
Deze zijn hier vinden.
Vragen?
Stel ze aan Brigitte, Edwin of IJsbrand of aan nac@uitdagers.nl
Brigitte Edwin en Ijsbrand

Frans Dijkman 2de van Nederland op de 10 km
Helmond 23 mei. Tijdens de NK 10 kilometer op de baan die vandaag in Helmond werd gehouden, is Frans
Dijkman bij de mannen 65 als tweede geeindigd in 45.19 een tijd die door de hitte negatief beïnvloed werd
en ruim 2 en een halve minuut onder zijn PR 65 lag.

Bart van der Pasch (JUN. A) gooit clubrecord met de speer
Veldhoven 20-5. Tijdens de eerste wedstrijd van Circuit14 won Bart van der Pasch het onderdeel
speerwerpen met een nieuw PR en clubrecord van 48,07m. Tom Lassing verbeterde bij de masters het
clubrecord op de 100 meter in 13.84 sec en Jonathan Immink won de 10-0 meter in 12.25 sec en leidt
daarmee het circuit klassement zowel bioj de jongens C als het algemeen klassement.

Kathinka van Dijk had de leukste top 10 ingezonden.
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Ze wint hiermee een dvd/cd van die geweldige jaren
70.

NAC/AVGM
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Zilver voor Marianne Verdonk tijden WK Indoor
Bollnas 17 april. Op de tweede dag van de WK indoor voor G-atleten in Bollnas (Zweden) is Marianne
Verdonk tweede geworden op de 200 meter sprint .Ze moest haar meerdere erkennen in de favoriete Lisova
maar had ruime voorsprong op de nummers drie en vier.
Eerder vandaag werd Marianne vierde op de 60 meter sprint.
Morgen staat de 60 meter horde nog op haar programma.
Helaas.... de feestavond die gepland stond voor aanstaande zaterdag 17 april kan niet doorgaan.
Hou de diGM-er in de gaten, want er staan wel nieuwe feestjes op de agenda.
NAC/AVGM

Paastraining op maandag 5 april
met gezelligheid en lekkers achteraf in D'n Opstap.
De trainers die voor deze ochtend zijn:
Frank Coppelmans: een interval op de baan, start om 10.00 uur
Jan van Dijk: duurloop, start om 10.00 uur.
Kathinka van Dijk: Wandelen/Nordic
Na afloop van de training staan er allerlei lekkere hapjes voor jullie klaar. Dus kom allemaal trainen en
smullen.

Prijzen Kempische Cross Competitie uitgereikt
Reusel 4 april. Zoals de laatste jaren gebruikelijk werden in Reusel bij AVR’69 de prijzen van de Kempische
Cross Competitie uitgereikt De jeugd van GM ging met de tweede plaats in het verenigingsklassement naar
huis en behaalde individueel 11 podiumplaatsen. De prijswinnaars:
Floor van Veen, MPC, 3e, Judith Witteveen, MPB, 1e, Rana van Ginneken, MPA, 3e, Thomas Witteveen,
JPA, 2e , Noa van Ginneken, MD, 1e ,Nina van de Pasch, MD, 2e , Ilonka de Bresser, MC, 2e ,Bram Elevelt,
JC, 2e , Niels Aarts, JC, 3e ,Demi Saris, MB, 3e ,Daan Crombach, JA, 2e

alle prijzen door GM behaald bij elkaar
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Grote ravage na inbraak
Best, 1 april. Het zou een 1 aprilgrap geweest kunnen zijn maar bij het zien van de ravage bleek dat het
werkelijkheid was. Na anderhalf jaar betrekkelijke rust was het vanmorgen weer eens raak. Door het inslaan
van een ruit heeft de inbreker zich toegang verschaft en in korte tijd het hele clubhuis doorzocht.

Daarbij ontdekte hij de kluizen waarin zich voornamelijk sleutels bevonden.De omzet was gelukkig
woensdagavond nog afgestort. Op het laatst werd de inbreker gestoord door mensen van Gemeente
Werken. Om deze te passeren moest hij een gedeelte van de fietsenstalling en de poort rammen. Zowel in
de keuken, de bestuurskamer en bij de poort was de ravage en de schade behoorlijk.
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Best 28 augusttus.

Jos de Kooning en Roland Hollanders van Runnersworld tekenen contract.

Rond de Kerst bracht onze voorzitter Jos de Kooning een bezoek aan Runnersworld Eindhoven,
de hardloopspeciaalzaak in de Willemstraat 2 in Eindhoven. Het sponsorcontract werd ondertekend
en handen werden geschud.
Runnersworld is de komende 3 jaar hoofdsponsor van onze vereniging.
Er is een zeer ruim assortiment aan hardloopschoenen, hardloopkleding en wandelschoenen.
Leden krijgen deskundig advies, op de loopband met camera wordt een loopanalyse gemaakt en zo
worden de juiste schoenen aangemeten.
Je krijgt als lid van AVGM 10% korting op alle hardloop- en wandelartikelen.
Bovendien krijgt onze club € 10,- voor elk verkocht paar schoenen.
Parkeren kun je dichtbij op het Wilhelminaplein.
Wij hopen op een vruchtbare samenwerking.
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Nieuwjaarstraining/Borrel 02-01-2010
Aanstaande zondag 2 januari zijn er een aantal nieuwsjaarstrainingen gepland. Wil je hier aan meedoen,
geef dat dan even door aan nac@uitdagers.nl of jouw trainer. De aanvangstijd voor alle trainingen is : kwart
over 12!
Loopgroepen: start bij het Clubhuis (trainers zijn Rene, Norbert en Patrick). Afhankelijk van het
aantal deelnemers zullen verschillende trainingen gegeven worden, interval en/of duurloop tot 10 km,
evt. met verschillende tempo's.
Wandelgroep: start bij het Clubhuis (trainer is Pieter)
Nordic Walkinggroep: trainer is Kathinka, beginlocatie krijg je als je een mailtje stuurt aan
kathinkavandijk@onsbrabantnet.nl.
Om 14:00 uur begint de Nieuwjaarsborrel! Behalve degenen die mee hebben gedaan aan een training is
natuurlijk iedereen van harte welkom.
Heb een fantastische jaarwisseling
Brigitte, Edwin en IJsbrand
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