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in dit nummer onder andere 
 

 Woord van de voorzitter 

 De Bambies 

 Marathon Rotterdam 

 AVGM: vereniging of bedrijf? 

 Heilige Eikloop 
 
En de bekende rubrieken als De Pen, 
Lopen, Nieuwe Leden en Verjaarda-
gen.  
 
Deze keer helaas geen bijdrage van de 
jeugd voor Het Potlood. Wie meldt zich 
voor de volgende uitgave? 
 
Kopij voor het volgende clubblad uiter-
lijk donderdag 3 september inleveren 
via clubblad@avgm.nl 

van de redactie 
 
In deze tweede uitgave van het jaar blikken 
we terug op activiteiten in de laatste maan-
den. Veel nieuws van onze vereniging is in-
middels terug te vinden via de veelgebruikte 
website en social media als facebook en twit-
ter. Als eindredactie van clubblad en website 
vinden we het belangrijk te weten waar leden 
informatie zoeken en of onze berichten op 
interesse kunnen rekenen. Daarom zullen we 
de komende maanden volgen hoe het club-
blad wordt gelezen. Dat betekent dat u het 
clubblad in een bekend jasje, maar via een 
andere verschijningsvorm krijgt aangereikt.  
 
We wensen u veel leesplezier. 
 
Hedwig Harks 
René Uijthoven 
Paul van Bree 

  
 

EINDHOVEN 

http://shop.runnersworld.nl/stores/eindhoven/
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http://www.vanzeelst.nl/
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 weken is het erg druk geweest op onze atletiekbaan. 
Op 2 juni was er een baanwedstrijd in het kader van circuit 14. Het 
was erg druk, mede ook door het grote aantal na-inschrijvingen. 
Deze gezellige avondwedstrijd leverde weer mooie prestaties op en 
werd afgesloten met de 3000m steeple chase. Onder het motto “geen 
beter vermaak dan leedvermaak” stond het meeste publiek rond de 
waterbak. Onze accommodatie is een van de weinige in de regio die 
deze faciliteit heeft.  
 
Op vrijdag 5 juni was onze locatie beschikbaar voor alle basisscholen 
van Best in het kader van de schoololympiade. Deze spelen werden, 

zoals gebruikelijk, geopend op de atletiekbaan; atletiek is per slot van rekening de moeder der 
sporten. Na het welkomstwoord door de burgemeester, was er een olympische binnenkomst van 
de scholen en vervolgens waaierden de leerlingen uit over de diverse sportaccommodaties. In een 
tropische hitte werden de wedstrijden afgewerkt. Dit jaar was ons lid Jessie van Os organisator 
van de atletiekwedstrijden van de schoololympiade. 
 
Op zaterdag 6 juni waren er de atletiekwedstrijden in het kader van Athletic Champs. Sinds enkele 
jaren wordt vanuit de Atletiekunie gewerkt aan een nieuwe opzet voor pupillenwedstrijden. Het 
doel is om de belangstelling voor de pupillenatletiek en de aantrekkelijkheid van de pupillenatletiek 
te vergroten.  
 
Het veelvuldig gebruik geeft aan dat GM oprecht trots kan zijn op zo’n schitterende accommodatie.  
Het complex staat er netjes bij. Deze “hardware” is echter niet de enige succesfactor. Ook hier zijn 
weer vele vrijwilligers actief om dit soort wedstrijden te organiseren. Inschrijfburo, wedstrijdleiding, 
jury, EHBO, geluid, wedstrijdmateriaal, tijdregistratie, starters, kantinepersoneel, aankleding terrein 
etc. etc. Namens alle sporters iedereen ontzettend bedankt. 
 
De zomervakanties komen er weer aan. Namens het bestuur wens ik iedereen een ontzettend 
goede vakantie. 
 
Paul Hoen 
 

 d
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http://foudraineoptiek.nl/
http://www.vandemeulengraaf.nl/
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Beste GM’ers 
 
Graag neem ik de pen over van Lucy Neggers. Ik ben Hein Geurts en woon in de Salderes in Best. 
Mijn vrouw Ann en ik zijn alweer een paar jaar gepensioneerd en snappen beiden niet hoe we ooit 
de tijd hebben gehad om te werken.  
 

Tot 2005 ben ik nogal actief geweest in de paardensport. Naast 
dressuur en springen, zijn Ann en ik ook nog een paar jaren ac-
tief geweest in de mensport, n.l. in een vierspanteam. Ann als 
navigator en ik als groom. Dit waren leuke maar erg drukke tij-
den. In 2005 is door omstandigheden een eind gekomen aan de 
paardensport en zijn wij lid geworden van golfclub Son. Wij had-
den nooit gedacht, dat golfen zo’n moeilijke en tijdrovende sport 
was. Voordat je een beetje kunt golfen, ben je een paar jaar ver-
der.  
 
In de jaren dat Adrie Brands nordic walking lessen gaf, zijn we bij 
hem beland voor een lespakket en daarna bij de zaterdagmorgen 
groep van Kees van Haren en dat doen we tot op heden nog re-
gelmatig op de zaterdagmorgen. Tijdens het nordicen, kwamen 
we in contact met enthousiaste mensen van de GM, die ons er 
op attendeerden dat er op woensdagavond bij de GM gewandeld 
werd onder begeleiding van Wil van de Ven. Wandelen onder 

begeleiding, daar konden wij ons niet veel bij voorstellen, wandelen kan toch iedereen? Daar 
kwamen we wel achter. Bij Wil werd flink doorgemarcheerd en kregen we ook nog oefeningen en 
versnellingen tussendoor. Toch zijn wij zo enthousiast geworden, dat we de woensdagavond niet 
gauw zullen overslaan en ook deelnemen aan de voor- en najaarswandelingen van Pieter en Joke. 
Vooral die grote Erdingers na afloop smaken geweldig. 
 
Buiten de sportieve activiteiten zijn we ook nogal eens betrokken bij vrijwilligerswerk. Ann is re-
gelmatig betrokken bij atletiekwedstrijden als jurylid en ik bij het onderhoud van het wandelknoop-
puntennetwerk Best. Dat levert ook nog een leuk centje oplevert voor de club. Daarnaast worden 
we regelmatig ingezet als verkeersregelaar bij de hardloopwedstrijden van de GM. 
Wij vinden de GM een gezellige club en proberen zoveel mogelijk aan activiteiten deel te nemen. 
Er is achteraf altijd wel iets na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. 
 
Graag wil ik de pen overdragen aan iemand van de nordicgroep. Doordat het nordicen altijd begint 
en eindigt bij het Jo Mann paviljoen, komen zij niet vaak in D’n Opstap. Echter met feestjes, “stol-
len bikken”, “oliebollen eten” of andere activiteiten zijn zij er altijd bij want zij horen ook bij de GM-
club!! 
 
Ik draag de pen graag over aan Leonie Lommen. 
 
Hein Geurts 

http://www.refen.nl/
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Wie…? 
 
Wie van de jeugdleden pakt het potlood op om in het kort iets over 
zichzelf en het sporten bij AVGM te vertellen? Ook deze rubriek is 
goed gewaardeerd in het blad, alleen is het potlood de laatste keer 
niet doorgegeven.  
 
Jeugdleden, trainers, jullie bijdrage is welkom! 
 
Als jij het leuk vindt het potlood op te pakken, stuur dan even een be-
richtje naar clubblad@avgm.nl en we zorgen dat jouw stukje volgende 
keer in het blad staat.  
 
 
 

mailto:clubblad@avgm.nl
http://www.samenspel.nl
http://www.printendruk.com/
http://www.korenbest.nl/
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Bambie-kanjers een aanwinst voor GM! 
 
Zoals velen van jullie al zullen weten is onze club dit jaar 
gestart met kleuteratletiek. Door het spelenderwijs beoe-
fenen van atletiek leren onze jongste leden hoe veelzijdig 
en leuk deze sport is.  
Ben Saris en Henk van Hak hebben, samen met combi-
natiefunctionaris Nic Hagemeijer, het initiatief genomen 
de Bambie-atletiek op te starten. Begin dit jaar zijn Jessie 
van Os, Sanne Kastelijn, Irmgard Goud en Angelique 
Hendrikx gevraagd of zij de trainingen wilden verzorgen 
en/of ondersteuning kunnen bieden voor onze Bambies. 
Tijdens de eerste bijeenkomst in februari, werd iedereen 
aan elkaar voorgesteld. Al snel werd duidelijk dat ieder-
een vol leuke ideeën zat, hoe de trainingen en organisatie 
van de Bambies vorm te geven. We stonden met z’n allen 
te popelen van start te gaan! 

 
Woensdag 11 maart was het zo ver! De trainers wachtten in spanning af hoe groot de opkomst 
zou zijn van de eerste Bambie-training. Wat was het fijn te zien dat zich ruim twintig kleuters meld-
den voor onze eerste (kennismaking)training! Verdeeld in groepjes werden door onze Bambies de 
eerste stapjes gemaakt in de atletiekwereld: Lekker lopen, sprinten, hoog- en verspringen (in de 
‘zandbak’), op het ‘grote kussen’ kruipen-vallen-rollen-en weer opstaan, hindernisbanen / boot-
camp, waterspelletjes, tikspelletjes, gooien en werpen… 
De kleuters waren super enthousiast en de ouders / verzorgers konden heerlijk in het zonnetje 
toekijken hoe de kleuters zich vermaakten. Na afloop stond er voor iedereen een lekker koel glas 
ranja klaar. Deze gezellige afsluiting samen doen we trouwens iedere woensdagmiddag, want 
sporten maakt onze Bambies dorstig! 
 
Nog geen drie maanden verder kunnen we zeggen dat de Bambie-atletiek een groot succes is 
binnen onze club! Na de eerste vier kennismakingslessen meldden zich al meerdere Bambies aan 
om officieel lid te worden. Tussentijds stroomden ook nieuwe kleuters in, die natuurlijk allemaal 
gebruik mogen maken van vier gratis proeflessen om te kijken hoe het hen bevalt. We trainen, met 
uitzondering van de wintermaanden, altijd op de atletiekbaan. Vanaf november wijken we uit naar 
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een sportzaal. Met uitzondering van vakanties starten de lessen iedere woensdag om 15.00 uur en 
eindigen we om 15 45 uur om onze dorst te lessen.  
 
Mocht je geïnteresseerd zijn en een kijkje willen nemen, of lijkt het u iets voor uw zoon of dochter, 
kom gerust eens langs! Ook opa’s en oma’s, ooms en tantes, neefjes en nichtjes, vriendjes en 
vriendinnetjes kom gerust eens langs om naar onze Bambie-kanjers te kijken! 
 
Heb je vragen over onze Bambies, de trainingen, tips of trucs?  
Mail of bel gerust!  
bambie@avgm.nl of 06 20790770. 
 
Groetjes Angelique Hendrikx 
trainer / coördinator Bambies 
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26 jaar later: Marathon Rotterdam, Missie volbracht 
 
12 oktober 2014:  Vandaag heb ik Vincent Anker gedurende 25 km gehaast tijdens de Marathon 
van Eindhoven. Ondanks dat hij het laatste deel van de marathon veel tijdverlies opliep en meer 
dood dan levend over de finish kwam, heeft hij de marathon toch uitgelopen in een mooie tijd van 
3 uur en 4 minuten. Het advies dat hij me na de finish gaf: “Ronnie, doe dit nooit!” 
 
Dus een week later heb ik me ingeschreven voor de marathon van Rotterdam die op 12 april 2015 
wordt gelopen… 
 
Mijn vader heeft ook eens een marathon gelopen, in Eindhoven. Hij wilde ook een keer in Rotter-
dam de marathon lopen. Hij had zich ingeschreven en was volop in training gegaan. Midden in zijn 
voorbereidingsperiode, in februari 1989, is hij veel te jong (52) overleden aan een hartstilstand. 
Hierom heb ik besloten om in Rotterdam af te maken wat hij niet af heeft kunnen maken… 
 
Voordat ik met de echte marathontraining begon (van drie keer per week naar vijf keer per week 
trainen met een maximale omvang boven de 100km per week) leek het me verstandig om eerst 
een medische sportkeuring te laten doen. Bij het MMC in Veldhoven werd ik helemaal gecheckt: 
Echocardiogram van het hart, ECG, vetpercentage, lengte, gewicht, longinhoud: alles werd geme-
ten. Daarna nog een inspanningstest op de fiets met ademgasanalyse (leuk woord voor Word-
feud). Resultaat: VO2 max van 65. Een betere conditie dan een eredivisievoetballer (maar wat 
zegt dat??). Als gratis extraatje werden mijn gewrichten nog even gecontroleerd. Al met al: Geen 
enkele belemmering om de marathontraining te starten.  
 
Na het haaswerk in Eindhoven werd ik wat overmoedig. Ik voelde me prima, liep een goede halve 
marathon in Valkenswaard (november) maar verslikte me tijdens de tempotrainingen op dinsdag-
avond. Het ouder wordende lijf kon deze extra belasting (zeg maar dat ik de tempo’s te hard loop) 
niet goed aan. Zowel tijdens de cross in Sint-Oedenrode als in Oirschot moest ik uitstappen van-
wege heftige pijn in mijn kuit. Gedurende de kerstvakantie veel last gehad en niet gelopen. Vanaf 
januari de draad rustig opbouwend weer opgepakt. Ik had me voorgenomen vanaf nu goed naar 
mijn lichaam te luisteren en gas terug te nemen als het lichaam daar om zou vragen. Van 30 km, 
naar 50 km, naar 80 km in de week. Nadruk lag op de omvang, niet op de tempo’s. Kuit bleef wat 
stijf, maar geen echte pijn meer. Nu even wat gas terug. Gaat goed.  
 
Halverwege februari voel ik me niet fit. Zit tegen ziek zijn aan. Heb besloten om niet te lopen totdat 
ik me weer beter voel. Na een week weer begonnen. Nu 90km gehad. Blijkbaar heeft de week rust 
me goed gedaan. Lange duurloop van ruim 34 km was wel zwaar (ook te snel gelopen ). Daags 
daarna de Joe Mann Bosloop. Benen nog moe van de dag ervoor. Ging niet zo goed, maar rustig 
uitgelopen. De week erna voor het eerst boven de 100km. Langste duurloop van 36 km gehad. 
Eerste 25 km wederom te snel gelopen. Laatste 10 km met wind tegen naar huis waren heel 
zwaar. Een voorbode voor wat zou komen tijdens de marathon? 
 
Inmiddels is het half maart. Een weekje met wat minder kilometers en een 10km wedstrijd in Dru-
nen (35’47”). Ging super goed. Voel me nu echt sterk worden. Volgende week weer boven de 
100km, inclusief laatste lange duurloop (33km, deze keer wel rustig gedaan) en de afsluitende 
clubcross. Clubcross ging ook heel goed. Heb meer snelheid dan ik dacht. Vanaf nu afbouwen 
naar de marathon. Nog drie weken. Eén week met redelijke omvang, daarna vooral veel rust en af 
en toe even lopen. 
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5 april 2015: Ik heb een speciaal marathonshirt laten maken met een foto van mijn vader erop. 
Dat is vandaag binnengekomen. Toen mijn zoontje Wouter (8) dat zag, wilde hij er ook één. Hij 
doet namelijk mee met de Kids Run (1000m) in Rotterdam, één dag voor de marathon. Hij wilde 
een shirt met zowel opa (mijn vader) als oma (mijn overleden schoonmoeder) erop. Als eerbetoon. 
Dat kon ik natuurlijk niet weigeren en heb ook voor hem een speciaal shirt laten maken. 
 
Zaterdag 11 april 2015, de dag vóór de marathon: Vandaag gaan we mijn startnummer opha-
len. Tevens doet Wouter mee aan de Kids Run. Het is een drukte van belang met al die kinderen. 
Hij brengt het tot een goed einde. Uiteraard zijn vader en moeder apetrots op hun zoon! 
 
Zondag 12 april 2015, de dag van de marathon: Vandaag moet het gebeuren. Het doel is om de 
marathon binnen de 3 uur te lopen. Om niet te snel van start te gaan, heb ik besloten om me aan 
te sluiten bij de tempomaker van 3 uur. Dan begin ik niet te snel en mocht het kunnen, kan ik later 
altijd nog versnellen. 
 
Het blijkt de juiste beslissing te zijn geweest om me bij de 3 uur groep aan te sluiten. Het tempo 
ligt steeds 2 tot 3 sec/km sneller dan nodig voor het 3 uur schema. Zo bouwen we langzaam wat 
marge op die we tegen het einde waarschijnlijk nodig hebben. Tot 30 km gaat het prima. We lig-
gen ruim een minuut voor op het 3 uur schema. Vanaf 32 km gaat de haas versnellen tot wel 10 
sec/km sneller dan gepland. Veel gemopper in de groep. Tot 35 km kan ik bij de groep (die dan al 
aardig uitgedund is) blijven. Liggen nu 1 minuut en 45 seconden  voor op het 3 uur schema. Na de 
drankpost, net na de 35 km, moet ik de groep laten gaan. Mijn benen doen al aardig pijn. Conditi-
oneel gaat het nog prima. 
 
Tot 38 km blijven de kilometertijden goed, ondanks 
dat mijn benen nu meer dan normaal pijn doen. Van-
af 38 km gaan de kilometertijden omhoog. Ik wist niet 
dat mijn benen zo’n zeer konden doen. Ik kan geen 
stap meer harder. Met het oog op de klok en nog 
steeds op schema voor onder de drie uur (dankzij de 
eerder opgebouwde marge) blijf ik goede moed hou-
den. Om de moed erin te houden praat ik af en toe 
met mijn vader op mijn shirt, dat hij een beetje harder 
mee moet lopen… 
 
Ik kan het tempo redelijk vast houden, verlies wel wat 
de laatste kilometers, maar niet dramatisch. Op 400 
meter voor de finish staan Corina (mijn vriendin) en 
Wouter mij aan te moedigen, samen met een vrien-
din. Dat geeft hernieuwde energie en in de verte zie 
ik al de finish. Ik weet nu zeker dat ik het ga halen… 
 
2 uur, 58 minuten en 58 seconden. Dat is het eind-
resultaat. Laatste 4 km zo’n 46 seconden verloren, 
dat is prima. Ben super blij met het resultaat en he-
lemaal omdat mijn vader toch meegelopen heeft, na 
26 jaar... Missie volbracht… 
 
Ronnie van Dortmont  
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Loopweetjes  
 
Bram Flierman is onlangs 85 jaar geworden en werd in ons clubhuis in het zonnetje gezet. Bram 
heeft veel voor onze club gedaan en betekend en is nog steeds een actief lid. Als cadeau en eer-
betoon wordt een van onze bekers naar Bram vernoemd. Op de foto een optreden van de 2-B’s. 
Bram staat rechts voor degenen die hem minder goed kennen. 
 

 
De 55

e
 beginnerscursus voor hardlopers is succesvol 

afgerond, 19 starters kunnen nu moeiteloos 5 km aan-
eengesloten hardlopen en zijn inmiddels weer doorge-
stroomd in de doorstartgroep. 

 

PR’s 
 

Eindhoven Airport Run; 13,4km; Robin Spijkerboer  47.55 en Addie vd Vleuten, 20.36 op de 5 km 

Stoelloop Oirschot; 10 km  Addie van der Vleuten 43.19  

Tien Engelse Mijl Reusel; Frank Abbink 1.08.47;  Ron Dielhof 1.07.12 

Goed Beter Bestloop; 10 km; Robin Spijkerboer 35.16 Halve marathon;  Addie vd Vleuten 1.40.40;  
Patrick Bindels 1.53.09  

Marathon Rotterdam; Ronnie van Dortmund; 2.58.58 

http://www.welvos.nl
http://www.bestion.nl/


 11 

 algemeen 

di-Gmer juni 2015 clubblad@avgm.nl 

AVGM: vereniging of bedrijf? 
 
De visionairs zijn er al uit. De vereniging is passé, wat vroeger verenigingen waren, worden in de 
toekomst bedrijven met een maatschappelijk doel. 
 
Ik spartel nog altijd tegen, als atletiekclub ben je in mijn ogen een vereniging en moet je dat willen 
blijven. Ik wil er niet aan dat verenigingen een samenwerkingsvorm uit het verleden zijn. Wel vrees 
ik dat als je tegenwoordig nog wilt floreren als vereniging, je het als een bedrijf moet runnen en in 
ieder geval een deel van je leden als consumenten moet zien en niet zo zeer als leden. Helaas 
blijkt dat al wel zo te zijn. Ik zeg helaas, omdat ik een enorme meerwaarde zie als leden ook echt 
leden en niet alleen consumenten zijn. 
 
Op de Dag van de Atletiek was de boodschap die door de Atletiek Unie aan de verenigingen werd 
meegegeven het feit dat de vereniging in de oude zin van het woord een uitstervende zaak is. 
AVGM is wat dat betreft ouderwets. Wij zijn nog een vereniging zoals die er dertig jaar geleden 
ook was. Veel leden en vanuit die leden ook veel vrijwilligers die het de andere leden mogelijk ma-
ken hun sport tegen een zeer schappelijke prijs te beoefenen. 
 
Let wel, we zijn ondertussen dus al wel een uitzondering in Nederland. De meeste (atletiek)ver-
enigingen werken al met vrijwilligers die daarvoor allemaal een vrijwilligersvergoeding krijgen. Je 
kan je 'vrijwilligerstaken' als lid van de club afkopen. Wij hebben dat niet. Wij hebben slechts enke-
le vrijwilligers die vaak om heel specifieke redenen een kleine vergoeding krijgen. De rest van de 
bijna 200 vrijwilligers doet hun werk voor de club zonder financiële vergoeding. 
De reden om een enkeling een kleine vergoeding te geven, is bijvoorbeeld een train(st)er die we 
van elders vragen om hier trainingen te verzorgen. Zo'n train(st)er heeft dan verder in eerste in-
stantie geen enkele binding met Best en moet reiskosten maken om het hier mogelijk te maken dat 
wij profiteren van de kennis en tijd van deze train(st)er. 
 
We vragen ouders van jeugdleden om de club te helpen. En vaak doen ze dat ook. Bij andere 
sporten is er nog wel eens de verplichting van leden of ouders van jeugdleden om iets binnen de 
club te komen doen. Zo moest ik als vader verplicht jurylid zijn op de judowedstrijden van mijn 
zoon. Ik had helemaal niets met judo, dus dat was typisch iets waar ik met tegenzin naar uitkeek. 
Zoiets willen we bij AVGM niet. Maar zonder vrijwilligers gebeurt er niets. We moeten dus wel wat. 
 
Het wordt dus voor de leden of veel meer lidmaatschapsgeld betalen, zodat we in feite betaalde 
krachten het werk laten doen, of samen allemaal wat vrijwilligerswerk doen en de sport betaalbaar 
houden, maar daarnaast ook de vereniging een bron van gezelligheid en saamhorigheid laten zijn. 
Iets wat onze samenleving in feite heel goed kan gebruiken. 

http://www.vanoirschotnatuursteen.nl/
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Op het moment dat we al onze vrijwilligers moeten gaan betalen, dan moet de contributie fors om-
hoog. Eigenlijk willen we dat al helemaal niet. Dus is het zaak vrijwilligers te krijgen die het leuk 
vinden om dat vrijwilligerswerk te doen. We hebben onder meer de volgende taken liggen: 
 
Trainers 
We hebben veel trainers nodig. Zowel voor de loopgroepen als voor de (jeugd)baanatletiek. Heb je 
dus wat met de sport en vind je het leuk om anderen iets te leren over atletiek, neem dan eens op 
een trainingsavond contact op met een trainer of één van de aanwezige trainerscoördinatoren. 
Maar, ... niet iedereen kan of wil trainer worden. Immers moet je de sport maar leuk vinden en je 
moet al die avonden maar kunnen. 
Gelukkig hebben we meer taken waar we vrijwilligers kunnen gebruiken en voor lang niet al die 
taken is het nodig dat je daar iedere week tijd voor inruimt. Denk aan jury, materialen, kantine, ad 
hoc commissies etc. 
 
Groenonderhoud 
Zo is er het groenonderhoud. De gemeente Best gaf ons in de bezuinigingsronde van de gemeen-
te de keuze, 6.000 euro per jaar betalen, of het zelf oppakken. We hebben besloten het zelf op te 
pakken, maar dan zijn er wel zo'n vier keer per jaar handjes nodig om dat groenonderhoud op te 
pakken. Het werkt als volgt: Je geeft je op als vrijwilliger en je krijgt de uitnodiging voor een vrijdag 
en/of zaterdag. En dat drie tot vier keer per jaar. Als de groep maar groot genoeg is, dan is het niet 
erg als je af en toe niet kunt.  
 
Ledenwerving 
Maar we willen nu ook de ledenwerving structureel en professioneel gaan oppakken. Welke mar-
keting expert ziet hier een uitdaging in? We hebben vooral ideeën nodig. De uitvoering ligt normaal 
gesproken vaak bij anderen, zoals trainers, of de websitecommissie of het bestuur... 
Maar zonder briljante ideeën en een gedegen visie op marketing blijft het houtje touwtje bij AVGM. 
Wie durft de handschoen op te pakken? Mail naar tom@lassing.nl of bel 395450. Ik ben ook vrij-
wel iedere maandag en woensdagavond op de baan om training te geven. Spreek me voor of na 
de training gerust even aan. 
 
Sponsorcommissie 
We hebben binnen de club ook een sponsorcommissie die dringend extra vrijwilligers nodig heeft. 
Nu draait deze commissie voornamelijk op bestuursleden en dat is gewoon niet goed. Wie heeft 
de zin en tijd om hier kennis en kunde in te brengen? Het is geen full time baan, dus 'geen tijd' is 
onzin. Juist bij deze commissie bepaal je zelf voornamelijk wanneer je zaken oppakt en uitzet. 
Peter Cras is aanspreekpunt voor deze commissie. Maak hem blij met je aanmelding voor de 
sponsorcommissie! 
 
Kortom, willen we de atletieksport in Best lekker betaalbaar houden (we zijn landelijk gezien een 
vereniging met een lage contributie) dan moeten we dat samen doen. 
 
Neem contact op met Marleen Smulders (secretaris@avgm.nl) om alvast een voorkeur voor een 
vrijwilligersrol aan te geven. In de meeste gevallen is kennis over atletiek niet nodig en waar het 
wel nodig is, hebben we veel deskundigen rondlopen die je veel kunnen leren. Het leuke is name-
lijk dat je als vrijwilliger bij GM zelf ook blijft groeien. 
 
Namens het bestuur, Tom Lassing  

mailto:tom@lassing.nl
mailto:secretaris@avgm.nl
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Winnaar LIPS actie bekend 
 
In de tussenstand bleken twee zusjes die samen één lijst opgepakt hadden aan kop te staan. Wie 
de uiteindelijke winnaar werd was nog lange tijd spannend.Peter Cras heeft veruit de meeste LIPS 
verkocht, maar hij is volwassen en doet niet mee voor de te winnen prijzen. 
Pieter Roijakkers stond vanaf de week na de tussenstand heel lang op nummer één en leek de 
uiteindelijke winnaar te worden. Pas een week voor het einde van de LIPS actie werd hij ingehaald 
en wel door dezelfde zusjes die hij net na de tussenstand had ingehaald. Ilse & Sanne  van de 
Wiel gaan er dus ook vandoor met de hoofdprijs en Pieter krijgt de nummer twee prijs. Nummer 
drie is Sigrid Grabijn geworden. 
 
Terugkijkend moeten we stellen dat de LIPS actie toch niet het succes is geworden waar we op 
hadden gehoopt. We hadden gedacht minstens 500 euro aan trainingsmaterialen voor pupillen op 
te kunnen halen. Onze hoop was zelfs een bedrag van misschien wel 1000 euro. 
Het uiteindelijke bedrag is €118,00 geworden. Er werden namelijk in totaal 100 LIPS verkocht. 
Heel jammer, want niet alleen zijn de sticks bijzonder praktisch en werken ze fantastisch. Ook de 
inzet van Leandra en Heidi was enorm. Ze stonden er wekenlang iedere maandag en woensdag 
voor de training. 
 
Namens het bestuur wil ik alle leden bedanken die de LIPS hebben ge- of verkocht. De jeugdige 
verkopers winnaars gefeliciteerd met jullie prijzen. Het is jullie van harte gegund. Op 8 juni werden 
de prijzen uitgereikt en krijgen ook de andere jeugdige verkopers hun 40 cent per LIPS uitgekeerd. 
De actie was tot stand gekomen op de maatschappelijke Beursvloer Best/Oirschot. Leandra en 
Heidi bedankt voor de inzet. We hopen dat jullie de creativiteit en energie houden om zulke leuke 
dingen voor de Bestse verenigingen te blijven doen. Jullie hebben je maatschappelijke betrokken-
heid bewezen. Wie weet 'raken' jullie een volgende keer wel net de juiste snaar. 
 
Namens het bestuur, 
Tom Lassing 
  

http://www.fysiotherapiedaane.nl/
http://tankstation-vankemenade.nl/
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Heilige Eikloop met brunch  
 
Al was de belangstelling dit jaar iets minder, toch trok een aantal wandelaars en lopers dit jaar de 
schoenen weer aan om op 31 mei de mooie tocht naar de Heilige Eik in Oirschot te ondernemen. 
Van de tien wandelaars waren er vier die de tocht ook weer terug naar Best ondernamen. Van de 
tien lopers waren dat er drie. Na afloop genoten zo’n twintig personen van een heerlijke brunch 
bereid door Francien, Sjannie en Joke. 
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Nieuwe leden maart t/m 3 juni 2015 
 
 
Baanatletiek 
 
Pupillen Bambie  
Tess Aerts 
Claire Cao 
Imke van Erp 
Femke Hendrikx 
Roan Kuijsten 
Koen Kuppens 
Sanne Kuppens 
Elyse Pados 
Fleur Pero  
Stijn Pero  
Nick Sikking 
Lars van Stiphout 
 
Pupillen Mini/C 
Fien Limpens 
Lars Meertens 
Remco Meertens 
Jorit Verhagen 
Rob van de Wiel 
 
Pupillen A/B 
Pieter Roijakkers 
Iris van Sluisveld 
Emma van 't Westen-
de 
 
Junioren C/D 
Reno Lathouwers 
Eline van Wanrooy 
 
Gastlid Baan 
Sanne Olislagers 

Loopgroepen 
 
Wedstrijdatleten 
Patrick Aerts 
Evert Groen 
Robin Spijkerboer 
 
Recreanten 
Ruud Cremers 
Stéphanie van Beers 
Evert Schenkhof 
Addie van der Vleuten 
 
 

Zaal 
 
Mieke van den Bosch 
 
Wandelen 
 
Nordic Walking 
Els Oosterling 
 
 

Juryleden /  
Kader & Commissie 
 
Mijke Aerts 
Wieneke Grabijn 
Petri van Horrik 
Fred Louwers 
Maarten Merkx 
Karin Waterkamp 
Edith van Zantvoort 
 

 
 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 

 

Wij wensen de nieuwe leden veel plezier bij onze club! 

http://www.beerensslagerijentraiteur.nl/
http://www.mhsonline.nl/
http://www.mhsonline.nl/


16 

van harte 

di-Gmer juni 2015 clubblad@avgm.nl 

Verjaardagen juni t/m 15 september 2015 
 
 
juni 

 1 Dennis Smits 

 2 Sanne Brand 

 2 Ineke van Genugten 

 2 Tiny Bos 

 3 Sylvia Kramer 

 3 Els van Beers 

 3 Ruud Cremers 

 4 Erik Rickelman 

 4 Irene van Asten 

 4 Anne Valk 

 4 Daniël de Goederen 

 5 Fleur Pero 

 5 Stijn Pero 

 6 Yannis Violidis 

 6 Sterre Robben 

 9 Mike van Kuijk 

 9 Jeroen Appeldoorn 

 10 Caroline Strikwerda 

 10 Sanne Kastelijn 

 10 Kuno Huisman 

 10 Edith van Zandvoort 

 11 Corine Cremers 

 11 Mieke Hensen 

 13 Marije Vink 

 13 Stefan van de Sande 

 14 Arianne Saris-Strik 

 15 Maria Brands 

 17 Patrick Bindels 

 17 Gilbert van Roy 

 19 Lonneke Smets 

 19 Marijn Hendriksen 

 20 Dirk van Leuken 

 20 Tom Nouwens 

 20 Ria van Dooren 

 21 Leny Peters-Bol 

 21 Leo van der Staak 

 22 Iris Bouwens 

 22 Ina Schoe 

 22 Ineke Tromp 

 24 Mia Robben-Bots 

 24 Jessie van Os 

 24 Riekie Raaimakers 

 24 Henk van Hak 

 25 Daphne Vogels 

 26 Damian Bressers 

 26 Ann Geurts-Timmermans 

 27 Thomas Witteveen 

 27 Meike van Rulo 

 29 Rohan de Bresser 

 29 Anita Geeven 

 29 Daniël Jochems 

juli 

 1 Kim Starink-Asveld 

 1 Niels Groen 

 2 Ning Slaats 

 3 Stefan Nas 

 8 Sanne van der Aalst 

 10 Stef Hankel 

 10 Marc Tonen 

 10 Ron Dielhof 

 10 Susan Stroomenbergh 

 11 Walter Strijland 

 11 Diet Gröneveld 

 12 Marleen Smulders 

 12 Toos de Groen 

 14 Stijn Groen 

 14 Marianne Daalderop 

 15 Manita van de Pasch 

 15 Annie van de Sande 

 15 Ties De Vaan 

 16 Hubert Segers 

 16 Sietske Noorman 

 16 Johan Robben 

 17 Shannon Baijens 

 17 Claudia Langenhoff 

 18 Walter van Sluisveld 

 18 Aty Wolff-van de Bergh 

 19 Max van der Donk 

 19 Hanneke van Breugel 

 20 André Verhulsdonk 

 23 Stan van Hagen 

 24 Saskia Velsma 

 24 Philip Datema 

 25 Cees van Laarhoven 

 25 Joke Destrée 

 25 Anneke van Dongen 

 26 Nick van den Brandt 

 26 Ans Bressers 

 26 Aimee van de Sande 

 26 Guido Kluijtmans 

 26 Martijn de Laat 

 27 Evamarije Smit 

 27 Pieter Grootes 

 27 Nicolai van de Heijden 

 27 Anne van den Heuvel

http://www.biglin.nl/
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 van harte 
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Verjaardagen juni t/m 15 september 2015 (vervolg) 
 
 
 29 Nathalie Crüts 

 29 Jordi Voets 

 30 Ad van Kollenburg 

 30 Anky Leenders-Janssen 

 31 Dirk de Wit 

 31 Jelle Latijnhouwers 

 31 Tom Michielsen 

augustus 

 1 Marco Breuls 

 1 Jeannie Beelen 

 2 Felix van der Vleuten 

 2 Leo van Zeeland 

 4 Anton Welvaarts 

 4 Tiny Steenbakkers 

 6 Mary De Laat 

 6 Erik Pluym 

 7 Noa van Beerendonk 

 7 Ria van den Heuvel 

 7 Gert Crooijmans 

 8 Rob van der Wielen 

 9 Walter van de Pol 

 9 Greetje van Summeren 

 9 Diny Heijligers-van Bree 

 10 Noah Terhoeve 

 10 Betty Kon - Zom 

 11 Harm Bakker 

 12 Jackelien van Hapert 

 12 René Uijthoven 

 13 Ron Zandbergen 

 14 Claire Cao 

 15 Bram van Stiphout 

 15 Daan Brorens 

 15 Ellen Faessen-Maas 

 15 Leonie de Wit-van der Werf 

 17 Piet Verhagen 

 17 Ingrid Coppens 

 17 Thijs van der Staak 

 17 Hetty Otten 

 17 Ina Verhallen 

 18 Stijn van der Klei 

 18 Daan Danes 

 18 Mariska Schoonus 

 18 Monique Schippers 

 19 Jens de Koning 

 19 Paul van de Plassche 

 20 Lars van Stiphout 

 20 Lisa van der Klei 

 20 Karen van Nunen 

 21 Ilse Heres 

 21 Peter Brouwers 

 22 Jan van Kasteren 

 22 Jeroen Braun 

 23 Chris Segers 

 24 Ben Saris 

 24 Peter Cras 

 25 Ariënne van de Pol 

 25 Margo Burghoorn 

 26 Anna van Straten 

 26 Elise Pados 

 

 27 Sarah van der Stam 

 27 Nick Sikking 

 27 Maarten Swinkels 

 28 Vera Saris 

 28 Jan van Dijk 

 29 Fien Limpens 

 29 Gerard van Summeren 

 29 Paul van Bree 

 31 Luc Geeris 

 31 Marianne Verdonk 

 31 Nick van Bree 

september 

 1 Gert-Jan Vliem 

 1 Gijs Koekenbier 

 2 Chris Baselmans 

 3 Mariel van den Oetelaar 

 3 Ralf Ebben 

 3 Jolanda van der Kallen 

 4 Manon Enting 

 6 Lars Meertens 

 6 Theo de Koning 

 6 Mirjam Verhagen 

 7 Lonie Peci 

 7 Eliza Dielhof 

 9 Huub van den Elzen 

 9 Nienke van Slageren 

 10 Chantal Kersten 

 11 Bob van Koetsveld 

 11 Cor van de Nieuwenhuisen 

 13 Sigrid Grabijn 

 15 Carina Kämpfer 

 15 Monique Terhoeve 

 

http://www.raaijmakerspulles.nl/
http://www.emielversteden.nl/
http://www.apkvanrijssel.nl
http://www.text4kids.nl/

