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En de bekende rubrieken als De Pen 
Lopen, Nieuwe Leden en Verjaarda-
gen.  
 
 
Kopij voor het volgende clubblad uiter-
lijk donderdag 7 december inleveren 
via  
clubblad@avgm.nl  

van de redactie 
 
Nog een paar weken en dan staat de Mara-
thon Eindhoven gepland. Een activiteit waar 
ook onze vereniging een groot aandeel in 
heeft. Een aantal lopers heeft zich binnen hun 
eigen loopgroep of via de speciale training 
voorbereid. Maar ook een groot aantal vrijwil-
ligers van onze vereniging draagt die dag een 
steentje bij als wegafzetter of ondersteuning 
van de verzorgingspost. We hopen met z’n 
allen op mooi weer voor het lopen van een 
PR of het bezetten van de helpposten. Wilt u 
meehelpen bij dit gezellig evenement op zon-
dag 8 oktober? Dan kunt u zich aanmelden 
bij:  
hedwighks@hotmail.nl. 
 
 
 
Mirjam van der Lee 
Paul van Bree 
Marleen Smulders 
Arienne van de Pol 
Tiny Steenbakkers 

 

EINDHOVEN 

mailto:clubblad@avgm.nl
mailto:hedwighks@hotmail.nl
http://shop.runnersworld.nl/stores/eindhoven/
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http://www.printendruk.com/
http://dieder.nl/
http://www.bikebest.nl
http://bosenslegers.nl/
http://www.schildersbedrijfvanboven.nl/
http://www.bierelier.nl
http://www.podotherapiebrons.nl/
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De afgelopen maanden is weer het nodige onderhoud aan onze ac-
commodatie gebeurd. Meest opvallend is natuurlijk de frisse kleur 
van de baan. In opdracht van de gemeente heeft de aannemer  de 
toplaag schoon gespoten en vervolgens deze laag weer stroef ge-
maakt en van een nieuwe kleur voorzien. Deze weersafhankelijke 
klus heeft een week of twee geduurd. Het bestuur dankt jullie voor 
het begrip dat gedurende deze periode niet van onze baan gebruik 
kon worden gemaakt. Ook is er een extra waterafvoer gemaakt in de 
bestrating voor de kantine. Dit voorkomt dat het overtollige regenwa-
ter van het terras de baan oploopt. 
 

De atletiekbaan in Eindhoven krijgt een grootschalige renovatie. Gedurende de afgelopen maan-
den hebben we ingestemd met het mede gebruik van onze baan door Eindhoven Atletiek en de 
Eindhovense Studenten Vereniging  Asterix. Dit kan tot oktober duren. 
 
Ook onze atleten hebben afgelopen zomer niet stil gezeten en hebben goed doorgetraind. Dit vind 
je dan ook terug in de vele mooie prijzen en PR’s voor de baanatleten. De toegenomen belang-
stelling voor trails heeft een vervolg gekregen in deelname aan triatlons. In de persoon van Addie 
van der Vleuten hebben we zelfs een echte ’iron man’ in onze gelederen. Zeker ook vermeldens-
waard is de tweede plaats die Maureen Herremans bij de NK met hinkstapspringen heeft behaald. 
 
Binnen onze vereniging is een ledenwerfcommissie actief. De belangrijkste aanbeveling van deze 
commissie was het beter benutten van de diverse communicatiekanalen, denk aan website, social 
media en de lokale krant. De commissie adviseert bij het extern promoten van onze vereniging 
deze kanalen beter in te zetten. Als bestuur hebben we besloten deze aanbeveling over te nemen. 
Zo is er extra publiciteit gegenereerd rondom Yakult start to run. Dit najaar waren er 31 nieuwe 
inschrijvingen terwijl afgelopen jaren de teller stopte bij 22 aanmeldingen. Ook hebben we ons 
aangemeld voor de Rabobank clubkascampagne. Het zijn de leden van de Rabobank ‘het Groene 
Woud’ die met hun stem bepalen welke clubs een bijdrage van de Rabobank krijgen en hoeveel. 
Dus ken je iemand die lid is van deze Rabobank, maak dan reclame voor GM. Ook onze deelna-
me aan de AH-sportactie heeft extra belangstellenden opgeleverd. 
 
Op zondag 3 september is onze jaarlijkse vrijwilligers dag geweest, waar we onze vrijwilligers in 
het zonnetje hebben gezet. Het was een uitermate geslaagde feestmiddag, vooral door de inzet 
van Cor en Ans Bressers die een mooie wandelzoektocht hadden uitgezet. Jan en Joke van Kas-
teren, Martin Nijkamp en Koen van den Boomen zorgden voor de nodige drankjes. Het meer dan 
voortreffelijke buffet was verzorgd door Helly van Oudenhoven, Joke Peters, Marion van der San-
den en Sjannie van Laarhoven. Allemaal ontzettend bedankt voor jullie inzet.  
 

 d
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In Juni ben ik door Frans Strikwerda gevraagd of ik een stukje wil schrijven 
voor “De Pen” in de Di-GMer. Leuk dacht ik, waarom ook niet.  
 
Mijn naam is Guido Kluijtmans, vader van twee zoons van alweer bijna 17 en 
19 jaar oud. Laatst kwam ik erachter dat ik ouder word en al aan het krimpen 
ben want ze steken alweer boven mij uit. Ik woon nu sinds ruim 21 jaar in Best. 
Daarvoor heb ik in Hilvarenbeek (weet ik niets meer van maar ik ben er blijk-
baar geboren), Esbeek en Reusel gewoond. 
 

 
 

In mijn dagelijkse leven ben ik sinds 16,5 jaar werkzaam bij ASML binnen ontwikkeling als equip-
ment engineer en momenteel groeiende in de rol van industrialisatie architect wat binnenkort 
waarschijnlijk mijn nieuwe functie gaat worden. Als equipment engineer behartig je de belangen 
van de klant en de service engineers wereldwijd. Tijdens het ontwikkelingsproces van nieuwe 
chipmachines stuur ik qua design op betrouwbaarheid en snelle servicebaarheid. Hierbij zijn kos-
ten, diagnostiek, toegankelijkheid en vervangbaarheid van onderdelen van belang. Ook zorg ik dat 
de juiste reserve onderdelen en bijbehorende gereedschappen gedefinieerd worden en lever ik 
service procedures en trainingsmateriaal voor de service engineers wereldwijd. Het idee is dat de 
machine zo snel mogelijk weer up en running is in geval van technische problemen. Time is mo-
ney  en voor chipfabrikanten zijn dat hele grote bedragen per uur stilstand. Ook zorg ik voor het 
uitrollen van upgrade pakketten voor machines bij de klanten. Dat is het in een notendop. Komt 
veel bij kijken en het is een erg gevarieerde en leuke baan. Anders zou ik het zo lang ook niet vol-
houden haha.  
Maar genoeg over het werk ;-) 
 

Tegenwoordig doe ik naast dat dus ook hardlopen. Dit is echt iets van de laatste jaren. In mijn 
jeugd heb ik me voornamelijk bezig gehouden met voetbal (Tuldania) en fietscross, oftewel BMX. 
Ik was in mijn vrije tijd altijd op mijn crossfiets te vinden. Maar nadat ik de crossfiets ontgroeid was 
ben ik gaan mountainbiken. Ook daar kwam na een jaartje of vijftien de klad in en deed ik voorna-
melijk bankzaken. Maar goed nieuws… ik sport weer sinds 7,5 jaar en wel door te gaan hardlopen. 
Nooit gedacht dat ik dat nog zou gaan doen maar ik vind het hartstikke leuk om te doen. 
In mijn uppie met 0,0 conditie en 100 kg begonnen met een trainingsschema van 5 km. Uiteindelijk 
uitgebouwd naar 10 km en dat vond ik ver genoeg. Tjee wat werd je daar moe van, ik hoefde niet 
verder haha. Maar na een poosje toch maar,  stilletjes aan en voorzichtig,  uitgebouwd naar de 15 
en warempel! In twee jaar liep ik toch de 21,1 km. Supertrots was ik op mezelf en vol goede moed 
schreef ik me in voor de eerste halve marathon in 2012. 1:59 was mijn tijd, yes binnen de twee 
uur!! Dat verdiende een trappist na de finish. Daarna ben ik steeds meer evenementen gaan lopen 
variërend van 10 km tot ten miles en halve marathon. Leuk om te zien dat je groeit en dat was ook 
mijn drijfveer om te blijven trainen, sneller worden. Na 4,5 jaar trainen ben ik lid geworden bij 
AVGM waar ik nu drie jaar train. Na de zoveelste halve Marathon heb ik een tijd bereikt van 1:37. 
Mooi dacht ik, wat wordt nu mijn uitdaging? Nog sneller of een keer wat anders zoeken? 
 

En die nieuwe uitdaging werd trailrunning. Dit is eigenlijk ontstaan na twee keer deelgenomen te 
hebben aan de Broos van Erp cross competitie. Het crossen vind ik enorm leuk. Helemaal in mijn 
element in de bossen. Lekker bikkelen en afzien haha. Ik hou van de natuur en ontdekte gaande-
weg zo ook het trailrunnen. Trailrunning is als ware hiken maar dan rennend, waarbij je aan het 
hardlopen bent door de natuur over singletrack paden met eventueel het nodige klim en daal werk, 
door weilanden en langs slootkanten. 
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In januari 2016 schreef ik me in voor mijn eerste Trail in Beek in Limburg, samen met een klein 
clubje AVGM leden. Er volgden er meer dat jaar en het enthousiasme groeide en ook net als ik 
raakten ook andere mensen binnen AVGM besmet.  
 

Het eerste jaar heb ik met name in Limburg en Gelderland trails gelopen. Het waren er nog niet zo 
heel veel eigenlijk. Maar het werkte verslavend. Wat is dat mooi om nieuwe natuurgebieden te 
ontdekken en te trotseren. De eerste helft van dit jaar heb ik echte bijna niets anders meer ge-
daan. Bij trails telt niet zo zeer de tijd maar het volbrengen van het parcours en de afstand en 
vooral het genieten. Ik wou dat ook in mijn eigen tijd gaan doen buiten de evenementen om, dus 
besloot ik een Garmin horloge met navigatie te kopen en een trail vest om alleen op pad te kunnen 
gaan. Dit geeft je een heerlijk gevoel van vrijheid en je komt op prachtige plekken waar je normaal 
niet snel komt. Er zijn prachtige gebieden te vinden voor trails op relatief korte afstand. Denk aan 
De Maasduinen, Veluwe, Drunense duinen, verschillende plekken in Limburg, Reichswald (Duitse 
grens bij Milsbeek), en ook Landgoed Baest in Oirschot is mooi.  Zoveel moois te vinden op inter-
net. Trail route downloaden naar je horloge en gaan. Zo heb ik dit jaar ook alweer twee trail vakan-
ties gehouden in Duitsland (Eifel) en Luxemburg (Klein zwitserland). In een woord prachtig ge-
woon. 
 

Voor diegene die nog nooit een trail hebben gelopen, je zou het op zijn minst één keer moeten 
proberen om het te ervaren. Geen garantie dat het bij die ene keer blijft ;-)  Je komt erg mooie 
plekken tegen en de schoonheid van de natuur doet je ook vaak vergeten hoe zwaar het eigenlijk 
is. Het geeft je uitdaging, voldoening, en je wordt er gaandeweg sterker en sterker van waardoor je 
nieuwe uitdagingen aandurft. Heb je interesse? Meld je maar! We trekken er regelmatig met 
AVGM leden op uit. Dit zijn zowel evenementen als sociale trails met lunch. Erg gezellig! 
 
Maar genoeg geschreven. 
Bij deze wil ik de pen doorgeven aan Ans Bressers om een stukje te schrijven in de volgende Di-
GMer. 
 
 

http://bosenslegers.nl/
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http://ebike4all.com/
http://foudraineoptiek.nl/
http://www.vandemeulengraaf.nl/
http://www.biglin.nl/
http://www.onzeclubwinkel.nl/
http://www.osteopathiekleuters.nl
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Trainingsstage bij GM 

 
In het Pinksterweekend hielden de talenten hoogspringers van AC-MWB (Atletiekcentrum Midden 
West Brabant) bij GM hun trainingsstage onder leiding van Adri Raaimakers. 
 
Dit trainingskamp gold  als basis voor de voorbereidingsperiode naar de belangrijke wedstrijden in 
het zomerseizoen met als doel om daar te gaan pieken. Voor de meeste atleten is dat het Neder-
lands Kampioenschap en voor een enkeling mogelijk een internationaal kampioenschap zoals EK- 
of WK-atletiek. Voor sommige van deze atleten ging het om voor de EK Junioren (EK U20) en de 
European Youth Olympic Festival (EYOF) de limiet te behalen en mee te doen met de top van Eu-
ropa. Sven van Merode is daarin geslaagd en is eerst Nederlands kampioen bij de A junioren ge-
worden (op 1 juli), vervolgens Nederlands kampioen bij de senioren (op 15 juli) en daarna achtste 
bij het EK U20 (op 22 juli). Atleten moeten zicht eerst kwalificeren voordat ze op het NK (senioren) 
en de internationale kampioenschappen in de finale terechtkomen. Dat kan men doen door de li-
miet te behalen of wanneer men in de kwalificatiewedstrijd nog in de wedstrijd zit en het aantal 
finalisten is behaald. Het aantal finalisten wordt vooraf in de wedstrijdbepalingen aangegeven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Van recht naar links: Sander Smits, Claudy Nouws, Sven van Merode, Marijntje Huige, Sven Kolk, Fabian Biondina, Lars 
Dirkzwager, Sander van Tuijl, Annabelle Emmen en Adri Raaimakers. 

 
Waarom een trainingsstage bij GM? 
Mijn doel was om bij de atleten zowel op technisch, fysiek als mentaal gebied voortuitgang te boe-
ken, waarbij ook voeding en rust de nodige aandacht kreeg. Hiervoor werden per dag meerdere 
trainingen afgewerkt. Na de trainingsstage is het zaak om die winst vast te houden en verder uit te 
breiden zodat de piek op het juiste moment komt te liggen en de atleet in de finale mee gaat doen.  
De accommodatie van GM voldeed helemaal aan mijn eisen en de atleten waren toch op een an-
dere locatie en onder andere omstandigheden. De atleten vertelden dat dit trainingskamp hun bes-
te kamp is geweest. De hoogspringers en ondergetekende willen via deze weg het bestuur van 
GM maar zeker ook Jan van Kasteren, de beheerder van de kantine en keuken,  hartelijk danken 
dat we van de accommodatie van GM gebruik hebben mogen maken. 
Met sportieve groet, 
 
Adri Raaimakers  
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http://korenbest.nl/
http://www.samenspel.nl
http://www.vervoortjuridischadvies.nl
http://www.apkvanrijssel.nl
http://bakkerbart.nl
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Runnersworld Eindhoven 
 
Ondertussen zijn we al weer flink wat jaren verbonden aan AVGM. 
Velen van jullie hebben we al regelmatig in de winkel gezien, maar 
voor degenen die ons nog niet kennen stellen we ons graag nog 
even voor. We zijn een hardloopspeciaalzaak in het centrum van 
Eindhoven. Eigenlijk kunnen we je helpen met alles wat je voor het 
hardlopen nodig hebt. Wanneer je voor schoenen langs komt ma-
ken we gebruik van een loopanalyse. Dit is belangrijk omdat we zo 
kunnen adviseren welke schoenen het meest geschikt voor je zijn. 
Sinds kort is onze loopanalyse volledig vernieuwd. We beginnen 
altijd met een kort intake gesprek waarin onder andere je doelstel-
lingen maar ook je hardloop verleden aan bod komt. Vervolgens 
kijken we naar de drukverdeling over je voet. Daarna maken we 
een dynamische analyse op de lopende band. We maken gebruik 
van een aantal highspeed camera's waardoor we elk detail van je 
loopstijl kunnen filmen. 
 

Iedereen die bij ons werkt heeft zelf ervaring met hardlopen en kan je van een goed advies voor-
zien. Of je nu beginnend loper bent of al jaren traint. Naast schoenadvies kunnen we je uiteraard 
ook voorzien van een goed kleding advies en kunnen we je helpen met sportvoeding. Wanneer je 
langs komt meld dan altijd even dat je lid bent van AVGM. Je ontvangt dan 10% korting en we 
sponsoren de club op basis van het aantal verkochte schoenen. 
 
Duurzaamheid 
Afgelopen jaren zijn we bezig geweest om de duurzaamheid in onze winkel te vergroten. Zo zijn 
we overgestapt op LED verlichting, gebruiken we voortaan papieren tassen en hebben we ook een 
eigen sok ontwikkeld. Dit zijn sokken die gemaakt zijn van Nylon afval dat rond zwerft in de oce-
aan zoals visnetten. Van het nylon afval wordt de nieuwe ECONYL grondstof gemaakt. Dit is de 
basis van onze sokken, zo zijn ze voor 100% gemaakt van gerecyclede materialen. De stof is 
ademend en zorgt voor een snelle zweet afvoer. En door de perfecte pasvorm begin jij met een 
extra goed gevoel aan je run. Wil je ze eens proberen? Met onderstaande korting bon helpen we 
je een beetje mee! 
 
Sinds kort zijn we ook met een recycling actie voor schoenen gestart. De schoenen die er nog 
goed uit zien gaan al jaren naar verschillende projecten over de wereld. Op dit moment zorgen we 
ook dat oude en helemaal versleten schoenen nog goed gebruikt worden. De schoenen worden 
gestript en de materialen worden voor andere doeleinden gebruikt zoals bijvoorbeeld tegels voor 
speelvelden. Gooi je oude schoenen dus niet weg maar lever ze bij ons in! 
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Koopavond 
Op woensdag 1 november komen we weer met een aantal mooie aanbiedingen langs bij jullie in 
het clubhuis. Vanaf 19.30 uur kun je terecht voor kortingen op kleding van minimaal 50%! Een ide-
ale kans om alvast een mooie winter outfit uit te zoeken of nog snel een zomer outfit te scoren. 
 
Ons adres 
Je kan ons vinden op het volgende adres. 
Runnersworld Eindhoven 
Willemstraat 2 
5611HD Eindhoven 
040-2372337 
www.runnersworldeindhoven.nl 
 
Een afspraak maken mag via onze website maar je kan ook zonder afspraak binnen komen lopen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tegen inlevering van deze bon ontvang je 

1 paar Runnersworld/Teko sokken voor € 10,- 

Niet icm met andere acties, maximaal 2 paar per persoon. 

 
 

 
 
  

http://www.runnersworldeindhoven.nl/
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m 06 112 315 95  boukje.scheepmaker@empuls.nl 
t 088 116 08 16  www.empuls.nl  
De Maas 9  Best 
Postbus 433  5680 AK Best 
Kvk 17091414 

 
 Homeopathie 

 Phytotherapie 

 Voedingssupplementen 

 Bach Bloesem therapie 

 Natuurlijke huidverzorging 

van o.a.Weleda, Hauschka, 
Aubrey en Alqvimia 

 Etherische oliën 

 Massage oliën 

 Groot assortiment thee-
en Eko- en Demeter 
producten 

 Suikervrije producten 

 Glutenvrije producten 

 Tarwevrije producten 

 Vers brood  

 Zuivel 

 Sportvoeding 

Kap. J.A. Heerenstraat 11 Best 
0499-379901 

www.mhsonline.nl 

 

http://www.raaijmakersbest.nl/nl/
http://nxtfysio.nl./
mailto:boukje.scheepmaker@empuls.nl
http://www.empuls.nl/
http://www.empuls.nl/
http://www.welzon.nl/
http://www.mhsonline.nl/
http://www.mhsonline.nl/
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AVGM organiseert historische fietstochten met als thema  “De slag 
om Best in september en oktober 1944”.  

In de afgelopen maanden fungeerde ons clubhuis 
een aantal keren als de start van een historische 
wandeling of fietstocht. Initiatiefnemer Bas van 
Hoof licht desgevraagd een en ander toe. 
“Ik heb een voorliefde voor geschiedenis. Doordat 
ik elke dag met mijn lunchtrommel van AVGM in de 
lunchroom zit op de Kromhoutkazerne in Utrecht, 
vroegen veel collegae waarom ik een trommeltje 
had met het embleem van 101 Airborne Division. 
Dit wekte mijn belangstelling om eens dieper in de 
geschiedenis te duiken van “Generaal Michaëlis” 

maar dan bijzonder zijn daden in en rondom Best tijdens Market Garden. Dit onderzoek duurde 
enkele maanden en leverde meer dan voldoende gesprekstof op om een historische tocht te gaan 
houden. De geschiedenis van Best tijdens Market Garden heeft mij zeer verbaasd.” 
Operatie Market Garden begon op 17 september 1944 met o.a. landingen op de Sonse Heide. De 
toenmalige Kolonel Michaëlis, naamgever van onze atletiekvereniging, commandeerde 502 Para 
Infantry Regiment van 101 Airborne Division. Juist “zijn” eenheden hebben op 17, 18 en 19 sep-
tember gevochten in de Sonse bossen en bij de brug over het Wilhelminakanaal. Vreemd genoeg 
is Best echter pas op 24 oktober bevrijd door de 15th 
Scottish Division. In die voorafgaande vijf weken is 
verwoed gevochten in en rond Best. Vele honderden 
Geallieerde soldaten hebben hun leven gegeven voor 
onze vrijheid. Ook aan Duitse zijde zijn heel veel 
slachtoffers gevallen.  
Waarom was Best zo belangrijk? Welke rol speelde 
Best in het grotere geheel? Wie vochten er dan en 
wanneer? Waar is dan zo hard gevochten en hoe zag 
Best er in die tijd uit? In deze historische fietstocht worden al deze antwoorden gegeven.  
De fietstocht start met een inleiding in de kantine van AVGM. In een 45 minuten durende presenta-
tie met koffie schetst Bas de achtergronden van Market Garden en licht het globale tijdsverloop 
van de strijd toe. Ook geeft Bas in zijn presentatie een korte impressie van het dorp Best aan de 
hand van foto’s en kaarten uit die tijd.  
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Op de fiets bezoekt de groep aansluitend zo chronologisch mogelijk de plaatsen waar de Ameri-
kanen en later de Schotse eenheden in Best strijd hebben geleverd. Op deze bespreekpunten licht 
Bas de situatie ter plaatse in detail toe, waarbij soms ook persoonlijke impressies van toenmalige 
strijders en foto’s worden gebruikt. Nog interessanter wordt deze tocht omdat op enkele plaatsen 
in Best de gevolgen van de gevechtshandelingen nog daadwerkelijk zijn te zien.  
“Er is zo veel te vertellen dat ik wel enig uithoudingsvermogen vraag van de deelnemers. Uit de 
eerste tochten bleek de tijd om te vliegen”, stelt Bas. Duur van deze fietstocht is circa 5 uur en tij-
dens deze tocht wordt halverwege een kopje koffie of thee genuttigd. 
“Ik vraag voor deze historische tocht 10 euro per deelnemer, maar wil dit bedrag volledig ten goe-
de laten komen aan de bootcampers van AVGM, zodat een nieuwe trainingsaccommodatie kan 
worden gebouwd. De maximale grootte van groep wil ik beperken tot 15 personen, omdat ik het 
directe contact met de deelnemers belangrijk vind.” De totale afstand van de tocht is ongeveer 10 
kilometer. Uiteraard staat deze tocht ook open voor niet leden van AVGM.  
“Ik ben blij met de grote belangstelling tot nu toe. Ook is het heel fijn om zoveel positieve reacties 
van de deelnemers te krijgen. Iedereen is achteraf toch wel aangenaam verrast van dit nauwelijks 

bekende stuk geschiedenis van Best. Ook 
ik leer telkens weer van de deelnemers of 
kom in contact met mensen die het zelf 
hebben meegemaakt. Hierdoor is het ver-
haal iedere keer anders en wordt dit ver-
haal weer doorgegeven. Iets dat ik heel 
belangrijk vind. Dit zijn we aan de gevalle-
nen verplicht. Zij brachten het grootste of-
fer, voor ons! Daarom heb ik alweer nieuwe 
data geland voor weer twee tochten”, aldus 
Bas. 
Eerstvolgende historische fietstochten 
staan gepland op de volgende data: 
 

 
 
Zaterdag 30 september: (nieuwe tocht) 
aanvang 12.00 uur - einde 17.00 uur  
 
Zaterdag 7 oktober: (nieuwe tocht) 
aanvang 12.00 uur - einde 17.00 uur  
 
Uw gids tijdens deze tocht is Bas van Hoof. inschrij-
ven smmvanhoof@onsbrabantnet.nl  
Laat u verrassen door dit gedenkwaardige stukje 
geschiedenis van Best en neem ook uw vrienden 
mee!!! 
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GM–najaarswandeling op zaterdag 14 oktober 
 

Binnenkort houden we traditiegetrouw de GM-najaarswandeling: 

 Alle GM-leden zijn hierbij uitgenodigd; ervaring met de afstand is welkom. 

 Verzamelen vanaf 8.50 uur op “station Best”. 

 Vertrek stipt om 9.04 uur met de bus (lijn 141) naar Spoordonk. 

 Details van de wandeltocht “Door het dal van de Beerze”: 

o In totaal bijna 21 km verdeeld over drie etappes: lang/middel/kort. En we lopen een 

“achtje”. 

o De omgeving varieert en gaat zowel over onverharde als verharde wegen en (jawel) 

deels langs de oevers van de Beerze. 

o Bij de Spoordonkse watermolen houden we de koffiebreak; dan zijn we ruim 1,5 uur on-

derweg. Als je een kort rondje (ca. 8,5 km) wil doen: dat kan, dan moet je hier weer af-

haken. Hier aanhaken kan natuurlijk ook.  

o Nabij het Winkelsven lunchen we; dit wordt wederom een picknick. 

o Spoordonk-centrum is ook het eindpunt van de wandeling. 

 De route komt wederom op GPS beschikbaar. 

 Het plan is dat de bus ons omstreeks half vijf weer “thuis” heeft gebracht. 

 

Aanmelden kan tijdens een training of via marionpieter@onsbrabantnet.nl of een belletje naar 31 

02 63. Op de dag zelf ben ik bereikbaar op 06 – 30 10 18 44. 

 

met een zonnige wandelgroet, Pieter v.d. Sanden 

  

mailto:marionpieter@onsbrabantnet.nl
http://www.welvos.nl
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Wandel-vierdaagse in Petite Suisse Luxemburg 
Dinsdag 4 t/m vrijdag 7 juli 2017 
 
 
Eind vorig jaar hoorden we via Anja van Nuland over een wandel-vierdaagse in Petite Suisse in 
Luxemburg. Dat leek ons wel wat en nu is het dan zover! 
Wij: Toos, Joke, Helly en ik verzamelen op maandagmorgen bij Helly. Er moet van alles mee, na-
tuurlijk onze uitrusting en verder proviand voor de eerste dagen, plus nog WC papier, slaapzak-
ken, luie stoelen, enzovoorts…. En dat alles moet in één auto, samen met ons vieren…., maar het 
lukt! 
 
Nadat we halverwege de reis hebben gepauzeerd met koffie, cake en kersen, zijn we rond het 
middaguur op camping Plage in Beaufort, waar we een trekkershut hebben gereserveerd. Het ziet 
er oké uit, een keuken/leefruimte en een apart slaapvertrek met twee stapelbedden en een ge-
woon bed. Drie van ons kunnen dus ‘beneden’ slapen, voor één persoon wordt het iedere avond 
klauteren om in bed te komen! Na de lunch lopen we een rondje door het kleine centrum en langs 
het kasteel van Beaufort. Daarna rijden we naar het cultureel centrum ‘A Schmadds’ in Berdorf, 
om ons startbewijs op te halen.  We zijn niet de enige wandelaars; er staan zelfs touringcars! Toch 
is het niet zo druk als verwacht. Er konden maximaal 900 mensen inschrijven en er zijn maar 360 
inschrijvingen! Ze willen ook nog wel wat groeien… 
 
Het verloopt allemaal soepeltjes en we krijgen de route, een kaartje en een beschrijving, voor de 
eerste dag al mee. Terug op de camping kijken we op het kaartje en een grotere kaart om te zien 
waar we de volgende dag gaan lopen. We hebben er zin in! 
De volgende dag zijn we er helemaal klaar voor; wij doen de 15 km en mogen vanaf 9.00 uur star-
ten, de lange afstanden beginnen vanaf 6.00 uur. Voordat we starten moeten we in Berdorf eerst 
onze eerste stempel gaan halen! Onderweg zullen er ook nog stempelposten zijn. Dan nog een 
foto van ons vieren, nu we er nog fris en fruitig uitzien en dan kunnen we op weg. De route gaat 
het dorp uit en na een paar kilometer meteen via een bospad naar beneden, een kleine kloof in. 
Echt supermooi! Rotsen, een beekje en veel groen. 
 
Zo zal het alle dagen zijn; het dorp uit, over de weg langs weilanden of door het bos, langs mooie 
rotsformaties met smalle paadjes, af en toe door een ‘schlucht’, soms trappetjes en hier en daar 
een steil klimmetje.  Op een enkel traject is de route een beetje saai, maar meestal gaat de tocht  
door mooie natuur met de bekende rotsen van Petite Suisse, supermooi! Helaas loopt er soms 
een grote groep achter ons maar die slaan dan meestal weer af bij een splitsing van afstanden. 
Daardoor kan het wel eens druk zijn, maar meestal is het lekker rustig. Onderweg pikken we een 
eenzame wandelaar op: Erik. Al vanaf het begin loopt hij achter ons en later op de dag drinkt ie al 
koffie met ons! De andere dagen sluit ie ook bij ons aan. Bij een koffiestop zien we Anja en Cor! 
Omdat zij een langere afstand doen, nemen we daar ook weer afscheid. Een andere dag zitten we 
op een bankje te rusten als zij ook aan komen lopen! En dat zonder af te spreken! 
 
De route is iedere dag aangegeven met een gekleurde tape die in struiken en bomen hangt en we 
moeten goed opletten om deze niet te missen. Helaas gebeurt dat vooral de eerste dag wel en 
loopt bijna iedereen flink verkeerd. Wij lopen slechts twee kilometer verder dan de officiële route, 
maar anderen hebben wel zo’n tien kilometer meer gelopen dan de gekozen afstand. De tweede 
dag begint wat stram en stijf; de spieren hebben toch behoorlijk gewerkt. 
Ook de derde dag merken we dat onze lijven moeten wennen aan het lopen in een niet vlak ge-
bied We genieten dan ook dubbel van onze rust na de wandeling bij onze hut! Het is warm weer 
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en dus kunnen we lekker buiten hangen op een luie stoel van thuis, met een wijntje en iets te 
knabbelen! 
Omdat we op de vierde wandeldag ‘s middags nog naar huis willen rijden doen we die dag maar 
tien kilometer. Het gaat heel goed, maar het venijn zit weer in de staart: een heel stuk steil om-
hoog! Maar we komen uit bij een terras en daar drinken we wat en rusten lekker uit. We hebben 
het verdiend! Daarna is het nog twintig minuten lopen naar ‘A Schmadds’ waar we ons afmelden. 
We frissen ons wat op en dan gaan we op weg naar huis. 
Natuurlijk kunnen we het niet laten om onderweg naar huis een echt Belgisch frietje te eten! 
 
Het waren leuke dagen met mooi weer, hoewel een beetje te warm, prachtige natuur, fijne wande-
lingen en goed gezelschap! 
 
Rian v Zeelst 
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Hardlopen in de Winter 
 
Hardlopen kan bij bijna elk weertype en elke temperatuur. Het is één van de redenen dat zoveel 
mensen graag lopen. Schoenen aan en gaan! Het is echter wel belangrijk je te wapenen tegen de 
omstandigheden van het moment. We zitten nog in de herfst, maar de winter staat voor de deur, 
de eerste autoruiten zijn alweer gekrabd. Hoe zorg je dat je goed beschermd bent tegen kou en 
andere elementen en de hele winter lekker kunt blijven lopen? 

Het ligt misschien voor de hand, maar bij stevige kou is het belangrijk dat je kleding in orde is, zo-

dat al je lichaamsdelen goed bestand zijn tegen de winterse temperaturen. Want kou kan leiden tot 

vervelende klachten en zelfs resulteren in onderkoeling. Je wilt dus warm blijven, maar tegelijker-

tijd geen hinder van je kleding ondervinden tijdens het lopen.  

Bovenlichaam 
 
Zeker wat je bovenlichaam betreft is ‘kleed je in laagjes’ een veelgehoorde opmerking. Liever drie 
dunnere lagen over elkaar heen dan één of twee dikke. Maar waar dienen die verschillende laag-
jes dan precies voor? De onderste laag is er om het transpiratievocht af te voeren, zodat de huid 
relatief droog blijft. Denk bijvoorbeeld aan thermisch ondergoed. Het kan een shirt zijn zonder 
mouwen, maar ze zijn ook verkrijgbaar met korte of lange mouwen. De tweede laag is er voor de 
warmte-isolatie en kan een trui of sweater zijn, van wol of polyester-fleece. 

Op niet al te koude dagen zonder regen of veel wind heb je aan deze twee lagen voldoende. Is het 

echt koud en is er sprake van neerslag en koude wind, dan kun je de derde, buitenste laag aan-

trekken. Kies hiervoor een ademend, winddicht en waterafstotend jack. De benoemde lagen zijn 

overigens slechts richtlijnen. Probeer vooral verschillende combinaties uit bij verschillende weerty-

pes om uit te zoeken wat voor jou het beste werkt. En let op, ook al is het koud: pas op voor over-

verhitting! 

Benen 
 
Dan de benen. De strakke runningtights zijn er in zomer- en winteruitvoering. De wintertights zijn 
warm en vaak vochtafstotend. Kies eronder voor een onderbroek die, net als het onderste shirt, 
het vocht afvoert en de huid droog houdt. En drooghouden is ook belangrijk voor de voeten. Ka-
toenen sokken worden nat, waardoor de voeten te veel afkoelen. Bovendien heb je met natte sok-
ken grote kans op blaren. Kies daarom voor sokken van materiaal dat het vocht afvoert, zodat de 
huid van de voeten droog blijft tijdens het lopen. 
 
Hoofd en handen 
 
Ten slotte zijn er nog het hoofd en de handen. Maatregelen om je hoofd warm te houden zijn bij de 
meeste mensen wel bekend, maar zorg bij kou wel dat je die maatregelen ook treft, want veel 
warmte verlaat het lichaam via je hoofd. Draag dus een hoofdband, oorwarmers of een muts. Voor 
je handen zijn er speciale, lichte handschoenen (running gloves), maar is het bar koud, kies dan 
voor gevoerde wanten. 
En dan nog dit: ga niet buiten hardlopen als het glad is. Blessures als gevolg van wegglijden (bij-
voorbeeld liesblessures) of vallen liggen op de loer en dan kun je lang uitgeschakeld zijn.  
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Vele handen maken licht werk 
 
AVGM is een bloeiende en gezellige vereniging en dat is op de eerste plaats dankzij de bijna 200 
actieve vrijwilligers. Op een ledental van ongeveer 600 is dat heel veel. Dat komt omdat we probe-
ren de taken zoveel mogelijk op te splitsen zodat vrijwilligers die weinig tijd hebben om iets te doen 
ook hun steentje kunnen bijdragen, hoewel er natuurlijk ook vrijwilligers zijn die wekelijks een of 
meerdere dagen voor GM in de weer zijn.  
Misschien ben jij een van de leden die nog niet op de vrijwilligerslijst staat maar eigenlijk af en toe 
best wel een handje wil helpen. Daarom onderstaand een overzicht van de vacatures waar we op 
dit moment mensen voor zoeken. Staat er iets voor je bij, of wil je misschien eerst meer informa-
tie? Je kunt altijd contact met ondergetekende opnemen of met de vrijwilliger die bij de betreffende 
vacature wordt genoemd. 
Marleen Smulders, secretaris@avgm.nl 0499-390298 
 

Medewerker Bar voor woensdagavond 

Op de woensdagavond wordt de bar door een vast groepje vrijwilligers bediend, die elkaar weke-

lijks afwisselen. Het streven is dat hiervoor minimaal zes vrijwilligers zijn, zodat iedereen slechts 

om de zes weken aan de beurt komt. Op dit moment zijn er echter slechts vier vrijwilligers voor de 

woensdagavond. Daarom zijn we dringend op zoek zijn naar een paar enthousiaste mensen die 

deze groep wil komen versterken. Heb je belangstelling? Neem dan contact op met Judith Goos-

sens, zij coördineert de woensdagavondgroep bart-judith@hotmail.com , telefoon 06 46167042.  

Parcoursopbouwers 

Dat zijn vrijwilligers, die bij de wedstrijden meehelpen om het materiaal op de juiste tijd op de juiste 

plaats te krijgen. Op aanwijzingen van de materiaalbeheerder(s) ga je aan de slag. Zowel bij loop- 

als baanwedstrijden hebben we hiervoor mensen nodig. Wedstrijden vinden gedurende het hele 

jaar plaats. Je krijgt een overzicht wanneer de wedstrijden plaatsvinden en kunt dan aangeven 

wanneer je kunt meehelpen. Voor aanmelden of meer informatie kun je contact opnemen met Car-

lo Flapper, carlo.best@gmail.com , telefoon 0499-310496.  

Sponsorcommissie 

De sponsorcommissie heeft jullie hulp nodig. Geniet je ook zo van onze mooie accommodatie, 

neem je ook zo graag deel aan wedstrijden, die door GM georganiseerd worden? Tijden zijn ver-

anderd, kosten gaan omhoog en subsidies gaan omlaag. Om alle activiteiten te kunnen voortzet-

ten is GM gebaat bij sponsors, zonder hen houden we het hoofd niet boven water. Wij hebben 

daarom dringen behoefte aan nieuwe leden voor onze sponsorcommissie. Het hoeft niet echt veel 

tijd te kosten, je moet alleen een beetje lef hebben om bedrijven te bezoeken. Wanneer je niet het 

hele jaar mee wilt draaien in de commissie, kun je bijvoorbeeld in het groepje meedraaien dat het 

kortingsboekje tot stand brengt. Zoals bij alle taken binnen de vereniging geldt 'vele handen ma-

ken licht werk'. Meld je aan, want samen kunnen we zorgen dat GM de mooie club blijft, die het al 

is!  Je kunt contact opnemen met of Peter Cras petercras@bestion.nl . 

mailto:secretaris@avgm.nl
mailto:bart-judith@hotmail.com
mailto:carlo.best@gmail.com
mailto:petercras@bestion.nl
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(Assistent) trainer voor de jeugd 

Vier avonden per week traint de jeugd. Er zijn veel groepen in alle leeftijdscategorieën, dus er zijn 

ook veel trainers nodig. Voor enthousiaste mensen, die in staat zijn dat enthousiasme op jeugdige 

atleten over te brengen, is binnen onze vereniging altijd wel een plaats als (assistent)trainer. Wan-

neer je ervaring hebt op het gebied van begeleiden en motiveren van jeugd, is dat natuurlijk mooi 

meegenomen, maar niet perse noodzakelijk. Belangrijker is dat je enthousiast en leuk met kin-

deren kunt omgaan.  De vereniging zorgt voor een opleiding, mocht je die nog niet hebben geno-

ten. Voor aanmelden of meer informatie: Ben Saris bmsaris@onsbrabantnet.nl telefoon 0499-

329911. 

Juryleden 

Gelukkig kunnen we bij wedstrijden een beroep doen op een groot aantal enthousiaste (ouders 

van) leden die als jurylid willen optreden. Maar niet iedereen kan altijd en bij een evenement als 

bijvoorbeeld de Kermismeerkampen hebben we ontzettend veel juryleden nodig. Daarom zoeken 

we doorlopend vrijwilligers, die opgeleid willen worden tot jurylid. Die opleiding (vier dagdelen) is 

nodig omdat het vaak om officiële wedstrijden gaat. Als je een diploma hebt, kun je meehelpen. De 

tijd die je er in steekt is te overzien. Je kunt zelf aangeven welke wedstrijden je wilt jureren. Ge-

middeld komt dit neer op 3 á 4 wedstrijden per jaar. Juryleden die ambitie hebben om vaker en bij 

belangrijke wedstrijden te jureren of als starter, microfonist, wedstrijdleider of scheidrechter op wil-

len treden kunnen door extra cursussen volop aan hun trekken komen. Voor aanmelden of meer 

informatie: Ben Saris bmsaris@onsbrabantnet.nl telefoon 0499-329911. 

Onderhoud clubgebouw 

Het clubgebouw is het centrale punt van onze vereniging en voor veel leden een aantrekkelijk 

plaats om elkaar te ontmoeten. Een dertigtal vrijwilligers zijn regelmatig in de weer om dat zo te 

houden. Soms zichtbaar (achter de bar) of niet zichtbaar (achter stofzuiger, ragebol, stoffer en blik 

of  de mop).We zoeken nog een vrijwilliger die één van de genoemde huishoudelijke apparaten 

zou willen en kunnen bedienen. De dinsdagochtenden staan daarvoor in ons wekelijkse schema. 

Voor aanmelden of meer informatie: Bram Flierman aflierman@onsbrabantnet.nl  telefoon 0499-

310203. 

Assistent trainer schoolatletiek 

2x per jaar, in maart/april en september/oktober, organiseert GM op 6 woensdagmiddagen school-

atletiek voor kinderen van groep 3 van de basisscholen van Best. Deze kinderen kunnen dan ken-

nismaken met atletiek. Dat is voor de vereniging natuurlijk zeer belangrijk, want het is een manier 

om kinderen enthousiast te maken voor deze sport. Adri Raaimakers verzorgt deze middagen, 

maar hij is op zoek naar een atleet, die hem daarbij wil assisteren. Vind je het leuk om met kin-

deren om te gaan en ze enthousiast te maken voor atletiek? Dan is dit iets voor jou. Voor aanmel-

den of meer informatie: Ben Saris bmsaris@onsbrabantnet.nl telefoon 0499-329911. 

 

mailto:bmsaris@onsbrabantnet.nl
mailto:bmsaris@onsbrabantnet.nl
mailto:aflierman@onsbrabantnet.nl
mailto:bmsaris@onsbrabantnet.nl
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Onderhoud Baan 

Er is behoefte aan vrijwilligers die enkele keren per jaar een steentje bij willen dragen aan het on-
derhoud van de baan. Dat houdt bijvoorbeeld in: graskanten steken, kogelsectoren schoffelen, 

verspringbakken harken, zwerfvuil verzamelen enz. Er wordt gewerkt aan een opzet, waarbij één 

keer in de vier weken een vast onderhoudsprogramma afgewerkt wordt. Vervolgens zijn er vier 
piekweken, waarin grotere werkzaamheden opgenomen zijn zoals het graskanten steken en het 

schoonmaken van de goten.  Iedereen die zich aanmeldt kan zelf kiezen voor één of meerdere 

weken om mee te helpen. Aanmelden voor het onderhoud kan door een e-mail te sturen naar   
jcjvankasteren@onsbrabantnet.nl  (Jan van Kasteren) weken om mee te helpen.  

mailto:jcjvankasteren@onsbrabantnet.nl
http://kemkenssolar.nl/
http://yogasoulbest.nl
http://www.goudsmid.nl
http://www.coppelmans.nl
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Breng uw stem uit en steun onze vereniging!  

 
Rabobank Het Groene Woud Zuid draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. 
Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtin-
gen. Rabobank Het Groene Woud Zuid stelt € 75.000,- beschikbaar! Ook AV Generaal Michaëlis 
doet mee aan deze campagne!  
Van 4 oktober t/m 17 oktober mogen leden van Rabobank Het Groene Woud Zuid 5 stemmen uit-
brengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. Elke stem is geld 
waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 75.000,- 
te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. AVGM ontvangt dus het aantal op ons uitgebrach-
te stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.  
Oproep aan alle leden:  
het is voor onze vereniging dus belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel 
mogelijk stemmen te vergaren. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken om meer promotie te 
maken, meer trainers op te leiden en trainingstijden uit te breiden, zodat we aan een breder pu-
bliek atletieksport kunnen aanbieden. 
Het zou fantastisch zijn als u, uw familie en vrienden stemmen geven aan onze club  tijdens de 
Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Het Groene Woud Zuid. Kijk voor meer informatie 
over de Rabobank Clubkas Campagne op www.hgwz.mijnbankenik.nl   
 
Namens het bestuur van AVGM 
Bedankt voor uw steun! 

 

  

http://www.hgwz.mijnbankenik.nl/
http://xinglin.nl
http://www.beerensslagerijentraiteur.nl
http://vdsarbeidsdeskundigen.nl/
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Nieuwe leden juni tot en met augustus 2017 
 
 
 
 
Baanatletiek     
Junioren C/D   JuniorenA/B 
Bas van Schijndel   Emma van de Valk         
 
Loopgroepen 
Recreanten        Wedstrijd 
Maaike Berghuis  Marjolein Paulus   Tewelde Kflom 
Heleen de Brouwer  Marlieke Pelle 
Petula van Dijck  Renate van Schijndel  Nordic Walking 
Anja Hoekstra  Anita Smetsers   Kitty van Esch 
Berry Kanits   Michel Verhulsdonk   Rene Schenk 
Patty Kanits   Lianne Verloop    
Amy Kroonenburg  Maaike Willems 
 
 

Wij wensen de nieuwe leden veel plezier bij onze club!  
 

http://www.refen.nl/
http://tankstation-vankemenade.nl/
http://www.bestion.nl/
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Verjaardagen 
september t/m 
december 2017 
september   

 27 Madzy de Vries 

 27 Els Oosterling 

 27 Robin Spijkerboer 

 27 Paula van Ginneken 

 27 Matthijs van den Broek 

 28 Cyril van de Werff 

 28 Nick van der Worp 

 29 Sam van den Bersselaar 

 30 Wilma Venmans 

oktober   

 1 Nada El Mezamzi 

 3 Jaime Hermandez M. 

 3 Sonja Jansen 

 3 Ria Hopmans 

 4 Nic Hagemeijer 

 4 Wendy Jacobs 

 4 Addie van der Vleuten 

 4 Koen van den Boomen 

 6 Sharon Lathouwers 

 6 Grieta van der Weg 

 6 Kevin Leijtens 

 7 Ursula Kroesen 

 7 Casper Deij 

 7 Femke Smink 

 8 Gerry van Genugten 

 8 Ger Daane 

 9 Anja te Walvaart 

 9 Cor Bressers 

 9 Mart Latijnhouwers 

 10 Miranka de Leest 

 11 Sandra van Bree 

 11 Finn Passchier 

 11 Renske Mols 

 12 Jack Rooijakkers 

 12 Piet Michielsen 

 14 Leo Spanjers 

 16 Leonie Lommen 

 16 Angeline Reijenga 

 17 Frank Verhallen 

 17 Rene Schenk 

 17 Lisa van de Wiel 

 17 Berry de Bruin 

 17 Rob van de Wiel 

 18 Pé Brouwer 

 18 Jan-Willem Slijper 

 18 Karin van der Sangen 

 19 Natalie Bouwmeester 

 20 Cas Govers 

 22 Maureen Herremans 

 22 Henny Vorstenbosch 

 23 Patrick Aerts 

 23 Frans Strikwerda 

 23 Maria Hazenberg 

 23 Joost Mulder 

 24 Sebastiaan Kleihorst 

 25 Raymond Siep 

 26 Rene Megens 

 26 Marieke van Haaren 

 26 Paul van der Sman 

 27 Marijke Heddes 

 30 Tony Musone 

 30 Wendy Ritterbusch 

 30 Carla van Eldijk 

 30 Lianne Verloop 

november   

 1 Merel Foudraine 

 1 Paula Louwers 

 2 Nadia Mostafi 

 2 Hiltje van Stokkom 

 5 Danielle Vis 

 5 Joke van Kasteren 

 5 Ineke Vliem 

 7 Demi Saris 

 7 Pieter Boelens 

 8 Marlies van den Heuvel 

 8 Marco Geven 

 8 Roel van Veen 

 9 Marty van Eliëns 

 9 John Middel 

 10 Jolanda van Os 

 10 Irene Bakker 

 10 Adri Kolsters 

 10 Anja Robben 

 11 Roan Kuijsten 

 12 Jan van Laarhoven 

 13 Chris Siep 

 15 Tygo Scheepers 

 16 Tom Rozijn 

 17 Jeroen Tekelenburg 

 17 Door van Laarhoven 

 18 Karin Berkers 

 18 Ria van de Sande 

 18 Pleun van de Merbel 

 19 Jacqueline Ross 

 20 Joke van den Dool 

 20 Frans de Loyer 

 21 Anne Aekerlin 

 22 Tijn van Grunsven 

 22 Ria Janssen 

 22 Paul Hoen 

 23 Ed Blommaert 

 25 Jacqueline van Boven 

 25 Tonnie de Benis 

 26 Saskia Traa 

 26 Jo van Meurs 

 27 Gijs Tops 

 27 Rob Keihorst 

 28 Hanneke Boelens 

 28 Marijn Duffhauss 

 28 Trieny van de Ven 

 29 Pieter Roijakkers 
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 29 Rik van Brakel 

 29 Margriet Kolsters 

 29 Yannick Hoogendoorn 

 29 Ina Klein Teeselink 

december 

 1 Roy van Kraaij 

 1 Heleen de Brouwer 

 1 Niklas Dhondt 

 1 Mieke Brinkman 

 2 Valerie Violidis 

 2 Maarten Merkx 

 4 Vincent Anker 

 6 Seph Corten 

 7 Marli Reekers 

 8 Mijke Aerts-Jennen 

 8 Peter Peters 

 8 Rob Vos 

 9 Hans Duetz 

 9 Sandra Koning 

 9 Maud Verbaandert 

 10 Els van Hapers 

 11 Gitta de Rooij 

 12 Petri van Horrik 

 14 Henk van de Einden 

 14 Mike van Bree 

 15 Liesje Mulder 

 15 Rian van Zeelst 


