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Oliebollen en glühwein.  

Op de laatste zaterdagmorgen van dit jaar, nu dus 31 december, serveert de 
clubhuiscommissie volgens traditie, de door Sjaak en Peter gebakken oliebollen en glühwein. 

Vanaf 10.30 uur bent u van harte welkom in D'N OPSTAP 

  

Het kopje koffie/thee of een ander drankje kunt u dan nog nuttigen tegen de huidige prijzen. 
  

Noodgedwongen worden de consumptieprijzen per 1 januari 2012 verhoogd. Na de Kerst hangen de aangepaste 
prijzen in de kantine. 
  

De Clubhuiscommissie 

 Jeugdprijzen 2011 uitgereikt 

 

Best, 9 december 2011. Vandaag werden de diverse jaarprijzen uitgereikt aan de volgende atleten ( bovenste rij 
vlnr): PR trofee; Bram Elevelt, Jack van Eijndhovenbeker; Sanne  Kastelijn, Jo Schout Beker; Ilonka de Bresser 
tevens 2de bij de PR beker, PR Beker 3de  Renske van Os, PR Beker 1ste; Mitchell Vereijken. Onderste rij (vlnr) 
Trainer van het jaar ; Diet Gröneveld, PR trofee 2de ; Niels Groen, PR trofee 3de Joëlle Adams. 

En we noemen hem “Mikey”  
 
Best 9 december. Tijdens de bingo avond werd ook de naam van onze “vogel” bekend gemaakt.  
Officieel gaat hij Mike heten, en is daarmee vernoemd naar Generaal Michaëlis, de Generaal die tijdens de tweede 
wereldoorlog ( als colonel toen nog) in en rond Best gestreden heeft om ons te bevrijden. Zijn manschappen gaven 
hem de bijnaam “Iron Mike” oftewel “ijzeren Mike “.. Wij hebben natuurlijk niet voor niets voor een arend gekozen 
als mascotte want de “Screaming Eagle” is hét symbool van de 101ste Airborn Divisie, het Amerikaanse 
legeronderdeel waar Iron Mike voor diende. Leo van Zeeland, de starter tijdens de meeste van onze wedstrijden, 
vond dat onze mascotte het beste naar Iron Mike vernoemd kan worden en daarmee was de keuzecommissie het 
eens.  
Dat door toevoeging van een “Y’ een eigentijdse klank aan Mike gegeven wordt ,was het idee van zowel ( de 
moeder van) Tonnie de Benis als ( de moeder van) Vincent Hein.  
Afgelopen vrijdag schreef Mike zich dan officieel in als lid van onze vereniging. Hij heeft intussen een clubtenue 
dus hij is er helemaal klaar voor om het komende seizoen weer volop aan de start te komen. En als jullie hem aan 
willen moedigen; schreeuw het uit: Mikey !!!! ( spreek uit; “Maikie” ) 

http://avgm.evenkijken.eu/
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Sterk optreden van Noa van Ginneken in Düsseldorf  
 
Düsseldorf 4 december. Tijdens de 18e Schüler-Hallensportfeste heeft Noa van Ginneken maar liefst drie indoor 
clubrecordsrecords verbeterd.  
Noa was aanwezig met een deel van de hordeselectie uit Sittard. Honderden pupillen en junioren (t/m 15 jaar), uit 
heel Duitsland en ook opvallend veel Belgische deelname.  
Ze kwam uit in de klasse W14 en mocht als eerste onderdeel op de 60m aan de bak. Met 1/100e verschil pakte ze 
daar het goud in 8,32. sec. Een nieuw PR en ook een nieuw clubrecord indoor. Vervolgens op de 60mh alweer 
goud, in 9,74, ook weer een PR en opnieuw een clubrecord.  

 

Bij het verspringen moest Noa een Duitse atlete voorlaten met 1 centimeter verschil na zes pogingen. Daar 

noteerde ze voor het zilver 4,79 m. en ook dit betekende weer een nieuw clubrecord. Prima gedaan Noa!!!!  

Broos van Erp Cross Competitie  
 
Evenals voorgaande jaren zal ook deze winter gestreden worden om het clubkampioenschap crossen. Tijdens de 
Broos van Erp Cross Competitie ( vier interne wedstrijden waarvan er drie meetellen) zal om de titels gestreden 
worden  
Al vast de data:  
 
4 december Putjesbergen, pepernotencross  

http://avgm.evenkijken.eu/
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5 februari Vijvercross  
4 maart Joe Mann Bosloop  
25 maart Heuveleindcross en prijsuitreiking  
 
informatie en inschrijfprocedure crosscompetitie 

  

 

Marathon Eindhoven 2011. 
Er is weer enthousiast deelgenomen aan de marathon van Eindhoven. 

Voor de marathonstory van Peter Cras klik hier.  
Marathon Eindhoven 2011 en hoe het begon het begon door Kathinka van Dijk klik hier.  

http://avgm.evenkijken.eu/
http://www.avgm.nl/index.php?pagina=evenementen&id=127
http://www.avgm.nl/uploads/File/Wedstrijdverslagen/Marathon%20Eindhoven%202011/MarathonstoryPeerCras.pdf
http://www.avgm.nl/uploads/File/Wedstrijdverslagen/Marathon%20Eindhoven%202011/Marathon%20Eindhoven%202011%20en%20hoe%20het%20begon(1).pdf
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 Verspringen 

Bij het verspringen moest Noa een Duitse atlete voorlaten met 1 centimeter verschil na zes 
pogingen. Daar noteerde ze voor het zilver 4,79 m wat bij de eveneens een clubrecord 
betekende  
Als laatste stond de 800 meter op het program. Ze heeft zwaar getwijfeld of ze hieraan mee zou doen. Uiteindelijk 
toch maar gedaan, maar de benen wilden niet meer na al dat explosieve geweld van deze dag. Aan de start verder 
alleen meiden van een Mila-team van AV-Kevelaer (B.). De eerste twee rondjes van circa 35 sec. elk kon ze nog 
redelijk bijbenen, maar toen kwam de man met de hamer. Met 2.45,88 mocht ze afgepeigerd afklokken. Meer zat 
er echt niet meer  

Eerste brons voor Marianne Verdonk. 
 

Italië 30 september. Op de eerste dag van het WK atletiek voor VB atleten heeft Marianne Verdonk de derde plaats 
behaald. Met een flinke tegenwind noteerde ze 13.45 sec. op de 100 meter. Alleen een Australische atlete ( 13.37) 
en een Hong Kong Chinese ( 12.98) wisten haar voor te blijven.  

Problemen met de site van GM. 
 
september 2011 
Beste leden, we ondervinden de laatste maand problemen met het beheren van onze site. We konden geen 
Nieuwsbrieven versturen en sommige pagina's kunnen we nog steeds niet maken. Afgelopen zaterdag heeft u 13 
Nieuwsbrieven tegelijk binnen gekregen. Dit waren Nieuwsbrieven die de afgelopen maand zijn gemaakt maar niet 
werden verstuurd. De beheerder is het nu wel gelukt maar er zijn nog steeds problemen met het maken van de 
Nieuwsbrieven. Ook de pagina's, het laatste nieuws en wedstrijduitslagen kunnen we nog niet maken. In de 
Nieuwsbrieven wordt verwezen naar pagina's die we jammer genoeg ook nog niet kunnen plaatsen. We vragen u 
begrip voor de ontstane situatie en dat u ineens veel Nieuwsbrieven binnen krijgt. Mocht u informatie willen hebben 
en u kan dat niet terug vinden op de site, neem dan contact op met een van de kaderleden van betreffende 
commissie.  

Vrijwilligersdag – afscheid van Jos de Kooning 

Best 11 september. Drukke tijden voor GM. 
Een dag na de landelijke finale van de CD competitie, dus zondag 11 september,  hebben de vrijwilligers van GM 
hun jaarlijkse vrijwilligersdag. Tevens zal die dag afscheid genomen worden van voorzitter Jos de Kooning.  

  Jos de Kooning verwelkomd het 750st lid , Pim Scheiberlich, in 
2009  

 

http://avgm.evenkijken.eu/
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Anita Geeven wel degelijk in uitslag Tilburg Ten Miles  

Tilburg 4 september. Om onverklaarbare reden is de uitslag van Anita Geeven weggevallen in 
het verslag van Groeiend Best. Toch heeft Anita, in voorbereiding van de halve Marathon van 
Eindhoven, de 10 EM wel degelijk gelopen en nog wel in een bijzonder fraaie netto tijd van 1.40.1 uur.  

42 ploegen met 350 atleten strijden in Best om CD kampioenschap  

Best 6 september. Inmiddels zijn alle ploegen binnen en dat betekent dat a.s. zaterdag maar liefst 42 CD ploegen 
met in totaal ca. 350 atleten, vanuit letterlijk alle hoeken van Nederland, gaan strijden om de landelijke titels, van 
de CD competitie. In Best treden de 1ste klasse meisjes en de 2de klasse jongens aan. GM is bij de jongens D 
vertegenwoordigd. In Apeldoorn treden de meisjes D van GM aan voor hun finale in de tweede klasse.  

Nina van der Pasch wint verspringen tijdens de D spelen  

Amsterdam 4 september. Met een spring van 4.81m. heeft Nina van der Pasch na haar Brabantse tiotel nu ook 
bewezen de sterkste D juniore van Nederland te zijn op dit onderdeel. Met een sprong van 4.81m. wist ze alle 
concurentes achter zich te houden. Proficiat Nina.!!!! 

 

Meisjes A 9de van Nederland 

 Grotenbroek 4 september.  De meisjes A hadden zich als 12
de

, derhalve als laatste, geplaatst voor de finale en elk 
plaatsje hoger zou dus winst zijn. Daar werd dan ook voor geknokt en hoewel er individueel geen 1

ste
 plaatsen 

werden behaald, noch clubrecords werden verbeterd,  gelukten het de GM meiden om zich van die laatste plaats te 
ontworstelen. Drie ploegen, en dat waren ook niet de eersten de besten , wisten ze achter zich te laten. Een prima 
prestatie en gezien het feit dat GM aantrad met nagenoeg allemaal1

ste
 jaars A junioren en B junioren  wordt  met 

deze ploeg met hoge verwachtingen uitgekeken naar het volgend jaar.  

http://avgm.evenkijken.eu/
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Pupillen zonder medaille terug van Brabants Kampioenschap 

Bergen op Zoom 3 september.Alle sterke Pupillen van Brabant hadden zich verzameld in Bergen op Zoom 
waaronder een 9-tal GM pupillen. Met vijf persoonlijke records kwam Mats Keulstra wel erg goed voor de dag. 5 
PR’s en een clubrecord. Als hij ook met hoog nog wat geluk had gehad zou hij bij de eerste vijf zijn beland. Met 
3.30m bij het verspringen vestigde hij zelfs een clubrecord. Nu werd het de 9de plaats. ( 7.24 sprint, bal 20.05m. 
2.10.92 op de 1000 meter waarmee hij vierde werd en zijn puntentotaal 1392). Die vijfde plaats was er wel voor 
Noah Terhoeven bij de JPC Net binnen de top tien eindigde ook nog Evan van den Heuvel . 

 

Twee keer goud en twee keer zilver voor Noah Adams 

Someren 3 september. Hij won de 80 meter sprint in 11.6 en het speerwerpen met 4.02m. Op hoog (1.25m) en 
speer (21.01m. PR) werd hij tweede. Femke Smink won hier de meerkamp met o.a. een pr op hoog ( 1,10) en haar 
zus Saskia werd bij de A pupillen tweede. 

http://avgm.evenkijken.eu/
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Harm Sengers en Corine Spaans sterke winnaars in Runnersworld Ronde van 
Naestenbest  

http://avgm.evenkijken.eu/
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Best 20 augustus. Met Harm Sengers en Corine Spaans had GM twee atleten aan de start die zonder meer tot de 
top van de regio gerekend kunnen worden en allebei de ambitie en potentie in huis hebben om daar ook landelijk 
bij te gaan horen. Hoewel Corine nog lang de hete adem van haar clubgenote Kim Dillen , de winnares van vorig 
jaar, in de nek voelde, won ze met ruime voorsprong bij de vrouwen. Het machtsvertoon van Harm Sengers was 
nog veel groter. Ruim anderhalve minuut voorsprong had hij op zijn naaste belager, de nog slechts 22 jarige Mike 
Teeken.uit Roosendaal.  
 
Harm Sengers nam meteen na de start de leiding. Hij had zijn zinnen gezet op een tijd onder de 31 minuten en dat 
liet hij duidelijk merken. Na de eerste doorkomst, na ruim drie kilometer had hij al een voorsprong van een halve 
atletiekbaan en die voorsprong bouwde hij steeds verdere uit. De talentvolle Mike Teeken zag zijn wedstrijd meer 
als een training voor de binnenkort te houden NK 10 kilometer op de weg, tijdens de Tilburg ten Miles. Zijn doel 
was om onder de 33 minuten te eindigen.. Beiden slaagden net niet in hun opzet. Sengers liep 31.31 en Teeken 
33.07 Het warme weer speelde beide atleten natuurlijk wel parten. Ook de derde man op het podium Tim Tinus liep 
zijn 10 kilometer als voorbereiding voor het NK en finishte in 33.43 min. Als een duveltje uit een doosje was hij in 
de laatste ronde naar deze derde plek geklommen. Bij de vrouwen dus een gedegen overwinning van Corione 
Spaans die uitwam op 37.21 min, tweede Kim Dillen in 37.48 en verrassend derde Janneke Videler in 39.25. Alle 
drie de dames lid van Eindhoven Atletiek en onder de hoede van An Rindt die nu zo mogelijk nog zenuwachtiger 
aan de kant stond dan vroeger aan de start.  
Bij de masters 40-50 hielden Jack van Avendonk (34.54) , Ton Verbaandert (34.59) en Peter Meijs ( 35.06) Ad 
Peeters (35.12) voor het eerst sinds lange tijd van het podium. Ze hadden de mogelijkheid elkaar scherp in de 
gaten te houden en het moet in de wedstrijd regelmatig stuivertje wisselen zijn geweest. Uiteindelijk was het 
verschil tussen nummer 1 en 4 slechts 18 seconden. Vrij dicht daarachter finishte Wichard de Benis (36.00) als 
eerste GM er, een halve minuut voor Ronnie van Dortmont  
Bij de masters 50-60 een Bests succes. Hein Asveld (38.48) moest weliswaar twee en een halve minuut prijsgeven 
op winnaar Arie van Houwelingen (36.16) maar kon Henk van der Plas 10 tellen voorblijven.  
 
Bij de VB atleten ging de overwinning opnieuw naar Marianne Verdonk , voor Sjoerd van den Heuvel en Jolanda 
van Kuik. Bij de oudste jeugd won Sprint-atleet Freek van de Weert, voor Marco Verbeek van Fortuna 67 en Juul 
Knoester van GVAC. Bij de jongste jeugd winst voor Mark Datema (GM) voor Niels Bosma ( Taxandra) en Tom 
van Schijndel (GM).  

Voor uitslagen www.uitslagen.nl 

Voor foto's klik hier 

http://avgm.evenkijken.eu/
http://www.uitslagen.nl/
https://picasaweb.google.com/GeneraalMichaelis/RondeVanNaastenbest2011?authuser=0&authkey=Gv1sRgCJXv0tuQoqPiAw&feat=directlink
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Marta Pape 4de tijdens NK 

Amsterdam 31-7. Marta pape heeft het voporseizoen hoopvol afgesloten. Waar het , geplaagd 
door blessures tot nog toe niet wilde lopen op de 400 meter horden, gelukte het in de 
belangrijkste wedstrijd van hetseizoen wel. Tijdens het NK liep ze haar beste seizoensprestatie en finishte sterk in 
62.89 sec. wat haar de vierde plaats opleverde. 
 

Mats Keulstra rent naar vijfde plaats.   

 

Amsterdam 31 juli. Op 5 juni plaatste Mats zich in Groesbeek voor de finale van de K1 tijdens de NK voor senioren 
in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Afgelopen zondag was het zover. Het was een sterke groep, een 
duidelijke groep met 3 koplopers (echte supertijd!), en vlak daarachter weer 3 lopers. Totaal 15 deelnemers, Mats 
is 5e geworden in een tijd van 4.00.55. 
  
Geweldig om al die kinderen te zien rennen tijdens het NK atletiek, in dat stadion, ze hebben het heel goed 
georganiseerd. En Mats is weer een hele mooie ervaring rijker. Proficiat Mats. 

Opnieuw Nederlands record voor Frans Dijkman. 

Beveren/Alken. De Belgische pistes schijnen voor Frans Dijkman een goede voedingsbodem te zijn voor het 
verbeteren van Nederlandse records. Op, de 2000 meter liep hij weer een seconden van zijn beste prestatie af 
7.38.78 min. Zelf had hij een tijd onder de 7.30. min in gedachten. 

http://avgm.evenkijken.eu/
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Nieuw Nederlands record voor Frans Dijkman 

Hasselt 10 juli.  In het Belgische Hasselt heeft Frans Dijkman op de 2000 meter ruim 6 
seconden van zijn eigen Nederlandse record afgehaald in  de klasse "masters 65". Frans klokte 
7.39.90 min. Eerder deze week liep hij in Tilburg de 400 meter in 73.82 sec. Ook deze tijd, voor het eerst werd 
deze afstand in deze klasse gelopen, wordt opgetekend in de clubrecordlijsten. 

Twee Brabantse titels voor Nina van der Pasch 

Waalwijk, 9 juli. Tijdens de Brabantse D-juniorenkampioenschappen die in Waalwijk werden georganiseerd heeft 
Nina van der Pasch twee gouden medailles behaald. Nina werd eerste bij het verspringen met 4.55m. en won met 
flinke voorsprong de 60 meter horden in 10.20 sec. Dicht bij een podiumplaats zaten Matthijs Slegt. Hij kwam bij 
het discuswerpen 10 cm. tekort voor de derde plaats. Nina Versluijs werd 5de bij het kogelstoten m,et 9.70m.  

Vogel weer gesignaleerd 

Best 2 en 3 juli. Nadat de "vogel" tijdens de Brabantse Kampioenschappen voor het eerst en nadien tijdens de A 
junioren competitie gesignaleerd was, is hij tijdens de Kermismeerkampen wederom op de atletiekbaan 
neergestreken. Blijkbaar voelt hij zich thuis op de atletiekbaan van GM . De WOC wordt steeds enigzins verrast 
door zijn aanwezigheid maar constateerd tevens dat zijn populariteit met de wedstrijd groeit. Iets wat de vogel zelf 
ook goed in de gaten heeft. Foto's van hem zijn door heel Nederland al gespot. De WOC is dan ook voornemens , 
indien het bestuur van GM dat  goedkeurt, hem een contract aan te bieden, zodat hij als officieel lid van onze 
vereniging kan worden ingezet. De eerstvolgende wedstrijd  ( finale CD junioren) hopen we hem dan ook in GM 
tenue op de baan te kunnen begroeten. 

Adri Raaimakers neemt afscheid van zijn Kermismeerkamp 

Best, 3 juli. De grootste klus die GM jaarlijks op organisatorisch gebied te verwerken krijgt is de Kermis Meerkamp. 
Bijna 250 atleten uit alle windstreken van Nederland strijken dan voor twee dagen neer in Best. Op de minuut 
nauwkeurig werd het programma tot en met het speerwerpen van de senioren gevolgd. Daarna kon de 1500 meter 
zelfs iets vervroegd worden en konden juryleden en atleten met een tevreden gevoel huiswaarts. Met vele 
lofuitingen en dankbetuigingen namen de atleten afscheid. Met name ook van Adri Raaimakers voor wie het de 
laatste kermismeerkamp was, nadat hij die ca. 10 jaar geleden een organiserende impuls gegeven heeft waar 
Ingrid brekelmans, zijn opvolger als hoofdorganisator, nog lang van kan profiteren. 

10 september landelijke finale CD competitie in Best 

Papendal 28 juni. De atletiekunie heeft GM aangewezen als organisator van de landelijke finale van de CD 
competitie. Onze jongens D hebben darom het voordeel van een thuiswedstrijd. Aan deze competitiefinale doen 24 
D juniorenploegen uit ode tweede divisie en 18 C juniorenploegen uit de eerste divisie mee. Totaal worden ruim 
400 atleten verwacht. Ploegen uit alle hoeken van Nederland o.a. uit Leeuwarden,  Den helder, Edam, Amsterdam, 
Sittard , Hulst  Zwollen en Maastricht treffen elkaar op de baan van GM. 

Jongens en meisjes D gebiedskampioen en plaatsen zich voor de landelijke 
finale 

Venray 25-6. De jongens en meisjes D hebben dit jaar voor een complete verrassing gezorgd door zich allereerst 
te plaatsen voor de gebiedsfinale, maar daarin vandaag ook nog eens als kampioenen uit de bus te komen. Met 
deze prima prestatie waarbij de meisjes zichzelf helemaal overtroffen, hebben beide ploegen zich ook nog eens 
geplaatst voor de landelijke finale die op 10 september gehouden wordt. GM heeft zich kandidaat gesteld om deze 
landelijke finale in de tweede divisie, te organiseren.  Proficiat en succes met de voorbereidingen voor deze finale.

http://avgm.evenkijken.eu/
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 Team GM Best doet mee aan samenloop voor Hoop 

Best, 18 en 19 juni 2011 

 GM Best een prachtige prestatie geleverd in de vorm van sponsorgeld voor de kankerbestrijding.  

Mede dankzij alle teamleden en de mensen die onze kraam hebben bezocht en die meededen met onze 
activiteiten zoals metseldraad raden, enveloppen trekken en ballen gooien hebben we veel sponsorgeld voor de 
KWF kankerbestrijding binnengehaald. 

Hieronder een overzicht van deze opbrengsten: 

1016 kraamopbrengsten en polsbandjes 

147 Voetmassage 

45 nagekomen opbrengsten 

345 Sponsorgeld Peter Moors 

http://avgm.evenkijken.eu/


 

 Atletiekvereniging Generaal Michaëlis Nieuwsarchief 2011 14 

550 kaarsenzakken en inschrijfgeld  

2103 Totaal opbrengsten Samenloop voor Hoop 

  

In het bijzonder wil ik een aantal mensen bedanken die veel prijzen en sponsorgeld ingebracht hebben: 

·      Familie van der Sanden 

·      Familie van Laarhoven 

·      Familie van Kasteren 

·      Familie Verhallen 

·      Familie Geurts 

·      Francien vd Leest 
·      Corrie van Gelder 
·      Schimmel Tankstation in Son, Eindhovenseweg 4 

·      Battery Point uit Eindhoven, http://www.batterypoint.nl/ 
·      Peter Moors 

·      De dames van de voetreflexmassage Best 
·      Maar daarnaast uiteraard ook de andere GM deelnemers bedankt voor de spullen die zij met zovelen hebben 
gebracht! 

 Iedereen die in de kraam heeft gestaan en voeten geeft gemasseerd: Een hele dikke pluim.  

 Uitslag metseldraad raden:  

De lengte van het metseldraad was 62 meter, 52 centimeter en 8 millimeter 

Er was 92 keer geraden. 

Winnaars waren: 

1e        prijs Jos Renders                   TV 

2e        prijs Loek v Oort                     Hartslaghorloge 

3e        prijs Ad Wilbers                      Blender 
4e        prijs Bob Habraken                 Koffiezetter 
De prijzen zijn 21 juni uitgereikt. 

http://avgm.evenkijken.eu/
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  Meisjesploeg naar landelijke finale 

 

 

Best 19 juni.De A juniorenploeg heeft zich geplaatst voor de finale van de landelijke competitie die op 4 september 
gehouden wordt. 

In de tweede wedstrijd in Best werd alles uit de kast gehaald om van de 15
de

 plaats naar de 12
de

 plaats te stijgen. 
Een gewonnen 4 x 100 meter estafette zorgde voor voldoende punten om de missie geslaagd af te ronden. GM 
gaat zich kandidaat stellen om deze finale te organiseren. 

Twee maal zilver voor Frans Dijkman 

Tijdens de NK masters is het “master 65” Frans Dijkman, ondanks dat hij in een “jongere” klasse (masters 60) 
moest uitkomen, gelukt om twee tweede plaatsen te bereiken. Op de 800 in 2. 49.12 min. en op de 1500 meter in 
5.29.75 min. was hij menig jonkie te snel af. Volgens eigen zeggen hebben de baantrainingen van de laatste 
weken, waarbij hij achterna werd gezeten door enkele jonge milameisjes, een positief effect gehad op zijn 
prestaties. Proficiat Frans. 

  

http://avgm.evenkijken.eu/
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Niklas en Noah in voetsporen van tienkampers 

Beek 19 juni De drie Brabantse Kampioenen op, de meerkamp hebben Niklas Dhondt  en Noah Terhoeve 
behoorlijk geïnspireerd. In Beek (Limburg) deden ze mee aan een meerkamp en wonnen respectievelijk goud en 
zilver. Noah met slechts 1 puntje voorsprong op nummer drie. Het ging in Beek om een ongebruikelijke meerkamp 
over 5 onderdelen. 

 

  

Vijf gouden, vier zilveren en drie bronzen plakken bij Brabants 
Kampioenschap 

Best, 13 juni. Nooit was de oogst zo groot tijdens een Brabants kampioenschap. Ilonka de Bresser (2 x goud) 
Renske van Os (1 x goud , 1 x zilver) Sandra van Bree (1 x goud) Anne Marte Gardenier (1 x zeer verrassend 
goud), Bas van der Lubbe (2 x zilver), Esther van Gerwen (1 x zilver), Demi Saris (1 x brons ) en Tamara 
Doreleijers ( 1 x brons) zorgden voor dit eclatante succes, waarmee GM als een na sterkste club van Brabant uit 
de bus kwam. Proficiat allemaal. 

http://avgm.evenkijken.eu/
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Drie gediplomeerde trainers bij GM 
Best, 11 juni. Zaterdag slaagden Joep Wiltschek, Jouke Smink en Yves Dhont voor het 
trainersdiploma. Joep Niveau 3 juniorentrainer en Jouke en Yves ook niveau 3 maar dan voor 
de pupillen.  

Mats naar Amsterdam 

Groesbeek 5 juni.Mats Keulstra liep een wedstrijd in de landelijke 1K competitie ( 1000 meter). In Groesbeek werd 
hij 1

ste
 en mag nu meedoen aan de finale in Amsterdam. De K1 wedstrijd was onderdeel van een druk bezochte en 

erg gezellige internationale hardloopwedstrijd. Mats liep de kilometer in zijn beste tijd ooit,  namelijk 3.54 min. En 
daar was hij natuurlijk erg trots op 

2.01 m. voor Mitchell Vereijken !!! 3 meter voor Marta Pape 

 

 

Venlo/Drunen 5 juni 2011.Nadat hij zich afgelopen donderdag al had verbeterd tot 2.00m. heeft Mitchell Vereijeken 
vandaag in Venlo het clubrecord verbeterd naar 2.01m. Het oude record, dat hij donderdag evenaarde, stond sinds 
1987 op naam van ,de zeer jong overleden , Geert van Hout.  
Marta Pape zocht ook de grote hoogte op en wel bij het polsstokhoogspringen. Zij verbeterde haar eigen 
clubrecord van vorig jaar met 10 centimeter. Nu werd het 3 meter precies.  

Frank Coppelmans verbetert 3 Master 50 records  
 
Valkenswaard 31-5. Tijdens de derde wedstrijd van Circuit 14 te Valkenswaard heeft Frank Coppelmans maar liefst 
drie clubrecords bij de Masters 50 op zijn naam gebracht. De 100 meter ging in 13.62 sec, , de 200 meter in 28.57 
sec. en de 400 meter in 63.62 sec. 

  

http://avgm.evenkijken.eu/
http://www.kramerfotografie.nl/index.php/foto-gallerij?unit=photo&act=show&albumid=108&photoid=5614797759110877906
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Zeldzame vogel waargenomen  
 
Best 5 juni. Ruim 65 jaar is hij niet gezien in Nederland. De Screaming Eagle, of ook wel de koning van het Noord 
Amerikaanse luchtruim. Zijn beeltenis is verwerkt in het wapen van de 101ste Airborn Divisie van het Amerikaanse 
leger. Atletiek Vereniging Generaal Michaëlis is genoemd naar een van de generaals die Best in 1944 bevrijdde. 
Hierom heeft onze vereniging, om onze bevrijders te eren, de Screaming Eagle in het clubembleem zitten.  
 
In vriendelijke vorm is een lid van deze adelaar familie nu terug in Nederland! Hij wordt voornamelijk gesignaleerd 
op de atletiekbaan van GM… Heb jij hem al gezien!?  
 
Zodra er meer nieuws is over deze vogel dan lees je dat op onze website…  
 
WOC AVGM  

 

  

http://avgm.evenkijken.eu/
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Bart, Bas en Mitchell  

  

 

 

Gemert 29 mei. Nooit eerder was GM zo succesvol op het  Brabantse Kampioenachap Meerkamp als dit 
jaar. In Gemert, jaarlijks het decor voor dit kampioenschap  werden bij de mannen senioren, bij de A 
junioren en bij de B junioren de titels mee naar Best genomen. Mitchell Vereijken, Bart van der Pasch en 
Bas van der Lubben waren de Brabantse koningen van dit zwaarste onderdeel van de 
atletieksport.Naast de trie titels werden tweede plaatsen behaald door jarige Bram Elevelt en Nina van 
der Pasch. Jeroen Duif (5de) Renske van Os (4de) en Ilonka de Bresser (5de) maakte het succes van 
de meerkampers compleet.Hulde aan de trainers van deze atleten.  

Meisjes wel, jongens niet in de finale 

Eindhoven 28 mei. De meisjespupillen hebben zich door op de tweede plaats te ein digen tijdens de 
tweede competitiewedstrijd in Eindhoven, geplaatst voor de Brabantse Finale vande competitie die op 
zaterdag 28 augustus bij Oss Volo in den bosch wordt gehouden. De jongens, nog lijstaanvoerder na 
één wedstrijd , werden voorbij gbestreefd door Eindhoven Atletiek en GVAC en moesten met de derde 
plaats in de eindrangschikking genoegen nemen.  

http://avgm.evenkijken.eu/
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Records voor Nina van der Pasch en Bas van der Lubbe  

 

Best 15 mei.De competitiewedstrijden in Best en Sittard heeft naast mooie uitgangsposities voor de C en D 
junioren enkele scherpe clubrecords opgeleverd. Nina van der Pasch sprong als tweede jaars D junior 4.92m. ver 
en dat was een verbetering van het record van Janneke van der linden uit 2006.Janneke sprong destijds 4.85m. 
Bas van der Lubbe liep, n Sittard de100 meter in 11.81 sec. en dat was bij de B junioren de snelste ET ooit voor 
een GM atleet gemeten.  

Wedstrijdsinglet 

Deze week liggen pasmodellen voor een "nieuw model" wedstrijdsinglet aan de bar van d'n Opstap.   

 www.avgm.nl! 
Een bestelling bij Wehkamp? Doe dat voortaan ook via www.avgm.nl 
Inktcardridges bestellen? Doe dat ook via www.avgm.nl en profiteer van de scherpe aanbiedingen. 
Denk er ook aan, elektriciteit en gas nergens goedkoper dan via de club! (Aanbieder is MainEnergy)  

Bestel voortaan online via "OnzeClubWinkel"! 
 

U bent even duur, of zelfs goedkoper uit en daarbij krijgt de club ook nog een bonus! 
Een bestelling bij BOL.com? Voortaan via OnzeClubWinkel op   

 Hardloopsymposium ‘Verbeter je loopprestaties’ 

In samenwerking met het Maxima Medisch Centrum ( SportMáx) houdt Marathon Eindhoven donderdag   21 april 
(Let op! Datum gewijzigd) weer een symposium, waar voor langeafstandslopers tal van wetenswaardige zaken aan 
de orde komen. Zo verzorgen medisch specialisten inleidingen over verbetering van lichamelijke verzorging, 
blessurepreventie, trainingsopbouw en eten en drinken. Natuurlijk kunnen ook vragen gesteld worden aan de 
inleiders. 

Het seminar vindt plaats in Pullman Eindhoven Cocagne, Vestdijk 47, 5611 CA Eindhoven en begint om 19.00 uur 
(zaal open vanaf 18.30 uur). 

Deelnamekosten (inclusief koffie/thee bij binnenkomst)   € 5,00 bij inschrijving t/m 17 apri 
via:   https://www.inschrijven.nl/formulier?id=2011042114901&ag=j&tl=nl. 

Inschrijving ter plaatse is mogelijk. De kosten bedragen dan € 10,00 

http://avgm.evenkijken.eu/
http://www.avgm.nl/
http://www.avgm.nl/
http://www.avgm.nl/
http://stichtingmaratho.m6.mailplus.nl/ctt4589170/12345
javascript:veilig('formulier?id=2011042114901&ag=j&tl=nl')
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Het definitieve programma wordt zo spoedig mogelijk op de website geplaatst 

Crosskampioenen bekend  
 
Best 20 maart 2011. Met de Heuveleindcross als scherprechter is de Broos van Erp Cross Competitie 2010-2011 
weer beëindigd en zijn de clubkampioenen weer bekend. Het weer was prima, volop bezoekers en een pittig , 
overzichtelijk parkoers , midden in de bewoonde wereld., wat wil je als crossliefhebber nog meer?.... Minimaal een 
T-shirt als dierbare herinnering aan de drie ( of twee) inspanningen (hieraan wordt gewerkt) en voor de nummers 1, 
2 en 3 in de klassementen een eremedaille. ( Ook hieraan wordt voor sommigen gewerkt. ) 
Gelukkig hebben we de foto’s nog. Klik hier  

Marianne Verdonk 3 x Zilver op EK indoor in Helsinki.  

 

Helsinki 20 maart: Op het Europees Kampioenschap Indoor atletiek voor atleten met een beperking dat van 18 t/m 
20 maart in Helsinki georganiseerd werd, heeft Marianne Verdonk drie Zilveren medailles behaald. De Geldropse 
atlete kwam uit op de onderdelen 60 meter horden , 60 meter vlak en 200 meter vlak en wist op al deze onderdelen 
als tweede te eindigen.  
60 meter horden: 10,69 Zilver ,60 meter vlak: 8,45 Zilver ,200 meter vlak: 27.96 Zilver  

Rik van Laarhoven wint 54ste Joe Mann Bosloop 
 

Best 28 feberuari.   Rik van Laarhoven van RKHAV uit Hulst maar woonachtig in Nuenen, heeft vandaag de 54ste 
Joe Mann Bosloop op zijn naam geschreven. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Corine Spaans van 
Eindhoven Atletiek. Ruim 400 atleten en trimmers trotseerden de regen die van begin tot einde van de wedstrijden 
op hen neerstreek. Desondanks viel er op het schitterende parkoers van de Joe Mann Bosloop van mooie 
wedstrijden te genieten. 

Voor foto's Klik hier 

http://avgm.evenkijken.eu/
http://picasaweb.google.com/B.M.Saris/HeuveleindcrossEnPrijsuitreiking
http://picasaweb.google.com/AbbinkFrank/JoeMannBosloop27022011?feat=email


 

 Atletiekvereniging Generaal Michaëlis Nieuwsarchief 2011 22 

 

"GM beker" voor Martin Nijkamp  
 
Best 27 februari. De opkomst was weer minder dan vorig jaar ( nog geen 5% van onze leden was aanwezig) maar 
omdat er deze keer wel over de cijfers gedebatteerd kon worden zat er toch geen nieuw record, wat betreft de 
eindtijd van de vergadering, in. Maar in een goede twee en een halfuur lukte het Jos de Kooning om het hele 
verenigingsjaar 2010 onder de loep te nemen, financieel verantwoording af te leggen, ereprijzen uit te reiken, een 
begroting goedgekeurd te krijgen en daarmee ook een lichte contributieverhoging.  
Waarom 95% niet aanwezig was? Waarschijnlijk gaat het GM goed in de ogen van die 95% en dat is ook wel zo. 
Dan nog zou een blijk van waardering voor het werk van het bestuur, door aanwezig te zijn tijdens de 
jaarvergadering ook die 95% niet misstaan. Volgend jaar hebben we allemaal weer een kans. foto's klik hier 

 martin          Mia 
De ereprijzen werden uitgereikt aan:  
De GM beker, toch wel de belangrijkste beker bij onze club, was voor Martin Nijkamp voor de vele uren die hij al 

http://avgm.evenkijken.eu/
https://picasaweb.google.com/B.M.Saris/Jaarvergadering2011
https://picasaweb.google.com/B.M.Saris/Jaarvergadering2011
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een flink aantal jaren steekt in het beheer van het materiaal dat voor trainingen en wedstrijden 
gebruikt wordt.  
De Hans Maas beker ging naar Frans Dijkman voor zijn Nederlandse kampioenschappen en 
het Nederlandse record dat hij als master 65 in handen heeft.  
De “recreantenbeker” ging naar Jacques Schram voor de organisatie van de Rabo Bank GBB Loop en Jacques 
speelde de eer door naar het hele team van die organisatie.  
Een nieuwe beker “De Jos Robben trofee” bestemd voor iemand die zich op het gebied van de jurering van 
wedstrijden meer dan verdienstelijk maakt, ging als eerste naar Mia Robben de echtgenote van Jos, voor haar 
grote inbreng als Jurylid gedurende een even lange periode als Jos actief is geweest. Afgelopen zondag was ze 
wederom als scheidsrechter present bij de Joe Mann Bosloop.  
 

  Jacques     Pieter 25 jaar lid 

  

  Frans 

  

 Indoor clubkampioenschappen zeer geslaagd. 

Veldhoven 19-2-2011. Met een prima opkomst ( ca. 70 atletn) en prima prestaties zijn de indoor 
clubkampioenschappen zeer voorspoedig verlopen. Voor de eerste foto's klik hier. meerdere foto's volgen in de 
loop van de week.  Apeldoorn 19 februari. Tijdens het NK meerkamp, waarbij Noa in het bijprogramma acteerde op 
de meerkamp voor meisjes C heeft ze maar liefst drie clubrecords verbeterd. De 60 meter horden,  de 600 meter 
en het puntentotaal van de meerkamp staan nu op haar naam. 

http://avgm.evenkijken.eu/
https://picasaweb.google.com/joukesmink/IndoorClubkampioenschappenAVGM2011
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Gijs Tops tweede bij NK hoogspringen met 1.97m.  
 

Apeldoorn 6 februari.  
B-junior Gijs Tops (16) is vandaag tweede geworden bij het NK hoogspringen. Zonder één foutsprong tot en met 
1.97m verbeterde hij zichzelf met 2 centimeter en dat was goed voor de zilveren plak. Uiteraard betekende deze 
sprong een verbetering van het clubrecord bij de B’s, bij de A’s en ook bij de senioren heeft hij het record nu alleen 
in handen.  
Tijdens hetzelfde kampioenschap werd Bas van der Lubbe 5de bij het kogelstoten met 13.66m.  

Brabantse titel voor Marianne Verdonk, tweede plaats voor Mats Keulstra 

Helmond 6 februari. Tijdens het Brabants Cross Kampioenschap heeft Marianne Verdonk de GM eer hoog 
gehouden door bij de VB als eerste te eindigen. Mats Keulstra (JPC) was de tweede GM atleet die op het podium 
kwam. Hij werd tweede in zijn categorie.  

http://avgm.evenkijken.eu/


 

 Atletiekvereniging Generaal Michaëlis Nieuwsarchief 2011 25 

 

 

Indoorrecord voor Gijs Tops in Gent.  

Gent 14 januari. Tijdens indoorwedstrijden in Gent heeft B junior Gijs Tops het indoorrecord hoog zowel bij de 
jongens A als B verbeterd naar een hoogte van 1.95m. Het record bij de senioren deelt hij  nu met Geert van Hout 
die in 1985 in Someren eveneens 1.95m. sprong. 

http://avgm.evenkijken.eu/
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In Uden evenaarde Bas van der Lubbe het indoorrecord op de 60 meter sprint en kwam, evenals Koen Meesters in 
2000 tot 7.4 sec. 

Vier maal winst in Eersel 
 

Eersel 15 januari. GM atleten zijn de eerste cross van de Kempische Cross Competitie in 2011 goed begonnen. 
Ilonka de Bresser (MB) Noa van Ginneken (MC) Nina van der Pasch (MD) en Judith Witteveen (MPA)  namen de 
overwinning van ded Dieprijtcross mee naar GM  ( Best, Middelbeers, Oirschot, Best) ( valt het jullie ook op dat het 
al;lemaal dametjes zijn ? Kom op mannen!!!!)GM organiseert in 2011 opnieuw de Brabantse ABC Junioren 
kampioenschappen  
 

Brabantse kampioenschappen 

Op tweede Pinksterdag 2011( maandag 13 juni) zal Generaal Michaëlis opnieuw gastheer zijn voor de Brabantse 
AB en C junioren. Evenals vorig jaar zal de organisatieteam olv Ben Saris en met hulp van de WOC  van GM haar 
uiterste best doen om van dit kampioenschap een mooie en sportieve happening te maken.  

Kermismeerkampen op 2 en 3 juli 2011  

Best, 23 november. De data voor de Bestse  Kermis Meerkampen zijn bekend. Deze zullen in 2011 in het weekend 
van 2 en 3 juli worden gehouden. Uiteraard is het dan ook kermis in Best. 

 

 

http://avgm.evenkijken.eu/

