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in dit nummer onder andere 
 

 Woord van de voorzitter 

 Marathon Berlijn 

 Marathon Eindhoven 

 Diepe Hel Holterbergloop 

 The 6th CISM World Games Korea 
 
En de bekende rubrieken als De Pen, 
Lopen, Nieuwe Leden en Verjaardagen.  
 
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 december inleveren 
via clubblad@avgm.nl 

van de redactie 
 
In deze uitgave van ons clubblad leest u meer 
over de activiteiten van onze vereniging, maar 
ook besteden we aandacht aan die onderwer-
pen die het lopen veiliger en gezonder laten 
verlopen. Naast bijdragen vanuit vooral het be-
stuur zijn ook bijdragen van onze leden van 
harte welkom. De volgende uitgave verschijnt 
eind dit jaar.   
 
Veel nieuws van onze vereniging is inmiddels 
terug te vinden via de veelgebruikte website en 
social media als facebook en twitter. Als eind-
redactie van clubblad en website vinden we 
het belangrijk te weten waar leden informatie 
zoeken en of onze berichten op interesse kun-
nen rekenen. Daarom zullen we de komende 
maanden volgen hoe het clubblad wordt gele-
zen. Dat betekent dat u het clubblad in een be-
kend jasje, maar via een andere verschijnings-
vorm krijgt aangereikt.  
 
We wensen u veel leesplezier. 
 
Hedwig Harks 
René Uijthoven 
Paul van Bree 

 

EINDHOVEN 

http://shop.runnersworld.nl/stores/eindhoven/
http://shop.runnersworld.nl/stores/eindhoven/
http://shop.runnersworld.nl/stores/eindhoven/
http://shop.runnersworld.nl/stores/eindhoven/
http://shop.runnersworld.nl/stores/eindhoven/
http://shop.runnersworld.nl/stores/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 zomervakantie zit er voor de meesten weer op en de harde realiteit 
van school of werk is weer aanwezig.  
 
Atletiek is de moeder van alle sporten. De geweldige prestaties van 
Dafne Schippers op de wereldkampioenschappen in Beijing hebben 
deze mooie sport in Nederland terecht volop in de schijnwerpers ge-
plaatst. Als je kunt excelleren in een sport die overal ter wereld wordt 
beoefend, is dat een prestatie die alom waardering moet krijgen. De 
belangstelling voor de atletieksport is daardoor sterk toegenomen, dat 
merken wij ook. Ook in Best en wel bij onze vereniging wordt namelijk 
deze sport bedreven. We hebben een fantastische baan en accommo-

datie liggen en vele kundige trainers en enthousiaste vrijwilligers. De missie van AVGM is en blijft 
de atletieksport op een zo breed mogelijke basis toegankelijk te houden. We zijn hoofdzakelijk ge-
richt op de breedtesport, wat niet weg neemt dat de vereniging aanwezig toptalent zal stimuleren en 
faciliteren. Nieuwe leden zijn altijd welkom. 
 
Het wedstrijdseizoen voor de baanatletiek is ten einde. Op 20 
september hebben onze clubkampioenschappen plaats gevon-
den. Bij een heerlijk najaarszonnetje werd er volop strijd gele-
verd in alle leeftijdscategorieën, van bambi’s tot senioren. Het 
ging daarbij niet alleen over winnen of verliezen, maar ook over 
PR’s en de strijd tussen de jongens/mannen en de meisjes/vrou-
wen. Het groot aantal deelnemers, de vele supporters (zeker bij 
de bambi’s) en de perfecte organisatie incl. BBQ zorgde voor 
een zeer geslaagde happening.  
 
Op 27 september was ten slotte de jaarlijkse vrijwilligersdag, 
waarbij al onze vrijwilligers bijzonder aandacht kregen. 
 
Paul Hoen 
 

 d
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http://foudraineoptiek.nl/
http://www.vandemeulengraaf.nl/
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Beste GM’ers 
 
Zaterdagochtend om 8 uur gaat de wekker: opstaan om te gaan Nordic Walken! Regent het ja/nee? 
Ja: dan nog even omdraaien, alleen bij serieuze regenval hoor en dat komt eigenlijk nauwelijks voor! 
Nee: opstaan, wandelkleding aan, ontbijtje en naar de bossen van Joe Mann rijden, samen met 
echtgenoot. Daar ontmoeten we andere sportievelingen, meestal rond de twintig mensen, in vakan-
tietijd wat minder. We verdelen ons in twee tot drie verschillende niveaugroepen en gaan op pad 
onder begeleiding van een trainer. Het gebied van de bossen is relatief klein, maar vervelen doet 
het nooit: altijd andere paadjes (ook hetzelfde pad in tegengestelde richting lijkt/is anders!), wisse-
lende seizoenen, vaak iemand anders om mee te kletsen over steeds wisselende onderwerpen enz.  

 
Een goede conditie vind ik erg 
belangrijk, zeker omdat ik er niet 
jonger op word (herkenbaar?). 
Door elke zaterdag (vrij) trouw te 
Nordic-en én zoveel mogelijk op 
de fiets naar mijn werk te gaan 
hoef ik niet naar de sportschool. 
Dit heb ik in het verre verleden 
járen gedaan, maar dat is altijd 
hetzelfde én binnen. Dat ging op 
een gegeven moment de keel 
uithangen. Af en toe neem ik het 
stokje tijdens de NW-wandeling 
over van onze trainster als zij 
niet kan. Doe dan de warming-
up, extra oefeningen tijdens de 
tocht en de cooling-down. Na af-
loop drinken we nog wat in het 
Joe Mannpaviljoen. Dat is dan 
ook de reden dat de andere GM-

ers ons als Nordic Walkinggroep van de zaterdagochtend niet vaak in het clubgebouw zien . We 
zijn natuurlijk wel van de partij bij Den Inloop tijdens het Stollenbikken, eten graag mee van de 
oliebollen aan het begin van het nieuwe jaar, komen graag naar de jaarlijkse bbq en andere gezel-
ligheden. De GM is een erg actieve en gezellige vereniging, blij dat ik er lid van ben!  
 
Oh jee, ik ga nu al helemaal los in mijn enthousiasme voor het Nordic Walken bij de GM! Ik vergeet 
mezelf voor te stellen. Ik ben Leonie Lommen en lid van de GM sinds ????? Toen het NW-en in 
Nederland in opkomst was heb ik samen met nog enkele andere dames de techniek geleerd van 
een jongeman die een outdoor-bureau aan het starten was. Volgens mij is het bij dat ene groepje 
gebleven. Ik weet niet of het aan ons enthousiasme en gestuntel lag of dat zijn aspiraties te hoog 
gegrepen waren?! Mijn man was inmiddels gaan wandelen op de woensdagavond bij GM en was 
daar erg enthousiast over. “Waarom komt je vrouw ook niet mee?”. Tja, dat werd dus meewandelen 
en daar hoorde ik van de mogelijkheid om te Nordic Walken in teamverband. Dat ben ik gaan doen 

http://www.refen.nl/
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en na enige tijd is mijn man via mij ook gaan Nordic-en……………………..!!! Ja, we draaien al +/- 
40 jaar om elkaar heen, haha.  
  
In het dagelijks leven werk ik parttime bij een van de scholen van het Summacollege (MBO) in 
Eindhoven als stagebegeleidster van niveau 1 leerlingen. Heb leuk en uitdagend werk, leuke col-
lega’s en ga elke (werk)dag met plezier er naartoe (op de fiets). Daarnaast heb ik nog andere 
hobby’s zoals boetseren, lezen, naar de film, haken en breien, koken, wandelen van langeafstand 
trajecten, fietsen etc. Binnenkort (al voordat u dit leest) zullen we voor de eerste en tweede keer opa 
en oma zijn van de kindjes van onze twee dochters (we hebben ook nog een zoon hoor ). Dat gaat 
ook een hobby worden verzekeren me andere opa’s en oma’s! Maar op de zaterdagochtend blijven 
we trouw aan het Nordic Walken. 
 
De Pen voor de volgende editie mag ik overgeven aan Anja Robben, ook een Nordic Walkster. 
 
Leonie Lommen 
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Wie…? 
 
Wie van de jeugdleden pakt het potlood op om in het kort iets over zich-
zelf en het sporten bij AVGM te vertellen? Ook deze rubriek is goed 
gewaardeerd in het blad, alleen is het potlood de laatste keer niet door-
gegeven.  
 
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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Baanatletiek 
 
Na de zomervakantie wordt al weer hard nagedacht over de wintertraining en dus eigenlijk over het 
volgende zomerseizoen. Want hoewel crosswedstrijden en indoorwedstrijden natuurlijk hartstikke 
leuk en nuttig zijn is atletiek in principe toch nog steeds een zomersport. In de zomer moeten de 
vruchten van hard trainen tijdens de winter en in het voorjaar, geholpen door de crosswedstrijden 
en indoorwedstrijden, geplukt worden. Afgelopen jaar vielen de vakanties zo dat we amper drie 
maanden beschikbaar hadden om te laten zien hoeveel we vooruit gegaan zijn.  
 
In praktijk is de motivatie bij verschillende atleten na de vakantie vaak wat verdwenen en kijken ze 
vooruit naar het volgende seizoen. Jammer eigenlijk want, zeker als ze nog junior zijn hebben we in 
de vakantie volop tijd om te trainen, zijn ze weer een paar maanden ouder en veelal sterker gewor-
den. Persoonlijke Records worden door hen die doorgetraind hebben dan ook met bosjes verbeterd 
tijdens de wedstrijden na de vakantie. Dat is mooi voor je klassement om de PR bekers en zeker 
als dat ook nog eens tijdens de clubkampioenschappen gebeurt. Maar als organisatie moet je in 
ieder geval zeker vooruit kijken. Alvorens dat we dat doen willen Henk en ik toch ook nog even 
teruguit kijken. We zijn momenteel ongeveer een jaar bezig als co-coördinatoren en dus de moeite 
waard om even stil te staan bij wat onze bevindingen zijn na een jaar. 
 
Wat wij aantroffen was een enorme berg werk die vóór ons voor een groot gedeelte alleen door Adri 
verzet werd. Onze eerste taak vonden wij dan ook om de personele bezetting binnen de baanatletiek 
onder de loep te nemen. 
 
Organisatie en bezetting 
Intussen hebben we voor de pupillen Petri van Horrik bereid gevonden, voor de CD junioren Har-
riette Kastelijn en Marty Eliëns en voor de AB en senioren Karin Waterkamp en Irmgard Goud om 
een gedeelte van het werk van een trainerscoördinator op zich te nemen. 
 
Uitbreiding activiteiten 
Daarnaast hebben we ons sportaanbod uitgebreid met atletiek voor de allerkleinsten ( bambies) en 
bootcamp. Het eerste om de aanwas bij de pupillen al in een vroeg stadium te waarborgen. Intussen 
hebben we 17 bambies waarvan er met een beetje geluk in november 11 overstappen naar de 
mini’s, terwijl we momenteel 8 mini’s hebben. Bootcamp hebben we in het programma opgenomen 
om hen die nog geen echte keuze gemaakt hebben voor een of meerdere atletiekonderdelen, de 
gelegenheid te geven af en toe uit te wijken naar het fysiek zwaardere bootcamp. 
 

http://www.welvos.nl
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Visie breedtesport  
Atletiek is in principe een prestatiesport. Dat betekent niet automatisch topsport. Topsport is voor 
slechts een enkeling weggelegd . We kiezen als GM voor breedtesport en dan nog is atletiek een 
prestatiesport. Op wedstrijden kun je in praktijk brengen wat je op de training geleerd hebt. Daar 
kun je ook op laten meten of je er op vooruit bent gegaan. Veel van onze jeugdige atleten kiezen er 
voor om zich te (laten) meten , met de prestaties van anderen en zeker ook met de eigen prestaties. 
Als coördinatoren hebben we uitdrukkelijk gekozen dat deze atleten ook gericht getraind worden om 
op wedstrijden te laten zien wat ze geleerd hebben. Uiteraard zijn er ook atleten die echt puur voor 
het gezonde lijf en het plezier aan atletiek willen doen en ook deze leden willen we nadrukkelijk een 
goede training bieden, minder gericht op de wedstrijden. 
Met de D junioren zijn we aan de slag gegaan om de atleten, na hun pupillenperiode, de keuze te 
laten maken om gericht op wedstrijden te trainen (WG atleten) of voor recreatief en plezier (ReP). 
Aan het begin van dit zomerseizoen hebben we dit toegepast en de A pupillen ( en ouders daarvan) 
die in november overgaan zullen we voor 1 november die keuze voorleggen. 
Zowel WG atleten als Reppers behoren tot de groep breedtesporters, alleen hun trainingsarbeid ziet 
er iets anders uit. Aan het vinden , opleiden en motiveren van trainers die aan deze visie medewer-
king kunnen verlenen zijn we nog slechts gedeeltelijk toe gekomen, maar zal in de naaste toekomst 
volledige aandacht krijgen. 
 
Heidagen 
31 oktober gaan we met alle (assistent) trainers coördinatoren bij elkaar te zitten om de visie over 
breedtesport, WG atleten, bambies, bootcamp, reppers etc. uitgebreid te bespreken en daarbij de 
neuzen dezelfde kant op zetten. Wat betreft de pupillen ( Athletics Champs volgen) en D junioren 
eerste keuzemoment WG-ReP zijn we al ver. De volgende stappen moeten bij de C’s en ouder 
worden gezet. 
 
Competitie en Brabantse kampioenschappen 
In de breedtesport past bv ook dat we de competitie en Brabantse/Zuid Nederlandse kampioen-
schappen als belangrijkste evenementen willen beschouwen. Nederlandse Kampioenschappen zijn 
voor slechts een enkeling bereikbaar terwijl iedereen aan de competitie en nagenoeg iedereen aan 
de Brabantse of Zuid Nederlandse kampioenschappen kan deelnemen. Vanaf het begin van de 
wintertraining vragen we de trainers hun atleten aan te geven waarop die atleten het komende sei-
zoen in de competitie uit gaan komen en om op dat onderdeel of die onderdelen extra te trainen. 
Dat geldt ook voor de onderdelen waarop men bij de BK/ZNK uit wil komen. Een duidelijk afstem-
ming tussen atleet en trainer(s) is hierbij erg belangrijk. 
 
Clubkampioenschappen 
Waar wij al een beetje dachten om op termijn de clubkampioenschappen wat anders op te zetten, 
waarbij het een sportief en sociaal hoogtepunt en tevens afsluiting van het zomerseizoen zou moe-
ten worden, werden we geholpen door Jeroen Duif die ook met ideeën rondliep om de clubkampi-
oenschappen met name gezamenlijk te ondergaan. En dan nemen we toch even de WK tienkamp 
als voorbeeld. Weliswaar topsport .Maar ook hier kon er maar één winnen. De beste. Maar als we 
zagen hoe 10-kampers met elkaar omgaan, zowel tijdens als na de wedstrijd, dan gaat het atletiek-
hart nog sneller kloppen en zien we dit al voor ons tijdens en na de clubkampioenschappen. De 
winnaar , omringd door clubgenoten die net zo van deze clubkampioenschappen hebben genoten 
als die winnaar. 
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Dafne 
En dan moeten we het toch even hebben over Dafne. ONZE wereldkampioene. Haast zeker dat zij 
onze sport een impuls gaat geven. Jongens en meisjes zullen haast zeker in grotere getale voor 
atletiek kiezen. Aan ons is het om deze “Dafne oogst” op te vangen. Daar hebben we de hulp van 
iedereen bij nodig: Atleten, trainers, (assistent) trainers coördinatoren en bestuur. Wat een geluk dat 
we Dafne hebben 
 
Toekomst trainers coördinator baanatletiek 
Zoals bekend is, hebben we deze job tijdelijk op ons genomen. Met het zoeken en vinden van as-
sistent trainers coördinatoren zijn we nog niet klaar. We blijven nog op zoek om bij voorbeeld bij de 
pupillen, extra menskracht te vinden. We streven er naar dat de coördinatoren op termijn zoveel 
mogelijk zelfstandig met de groepen en de trainers aan de slag gaan en dat wij ons steeds verder 
terug kunnen trekken. In principe hebben we een “contract” tot maart volgend jaar. We denken dat 
we dan al een heel eind zullen zijn maar beseffen ook dat we onze handen er niet van de ene dag 
op de andere af zullen kunnen trekken. Want bij voorbeeld aan de best passende trainers op de 
juiste groep trachten te krijgen en aan het zoeken/vinden van een Trainers Coördinator zijn we nog 
niet toegekomen. Evenmin aan het opzetten van een (leden)wervingscommissie. Kortom; we zijn 
nog even bezig. Feit is wel dat we meer plezier beleven aan deze “klus” dan we van te voren bedacht 
hadden, dus er kan nog wel wat van ons verwacht worden. 
 
  
Henk en Ben 
Co-coördinatoren baanatletiek 

http://www.fysiotherapiedaane.nl/
http://tankstation-vankemenade.nl/
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Yes I did it !!! 
 

Mijn naam is Angeline Reijenga, ik ben 49 jaar, getrouwd en ik heb twee 
kinderen. Hardlopen en tennissen zijn mijn grootste hobby's en dit doe ik 
dus al vele jaren. Na drie roparuns en enkele halve marathons vond ik 
het tijd worden voor een nieuwe uitdaging. "De Marathon lopen". Sinds 
oktober vorig jaar ben ik lid geworden bij GM. Ik wilde graag hiervoor gaan 
trainen. Gemiddeld heb ik zo'n drie keer per week in de groep van Ad 
getraind. Het is een gezellig groepje waar iedereen op zijn eigen niveau 
kan lopen. Ook zijn het gevarieerde trainingen waar ik sterker van ben 
geworden. Onder leiding van Peter Cras zijn we begin juli met de lange 
duurlopen op de zondagochtenden gestart. We hebben tot 35 km gelopen 
in een rustig tempo van 5.50-6.00 minuut per km. Iedere zondag een an-
dere richting uit en ik kwam op plaatsen waar ik nog nooit was geweest. 
Wat is de omgeving van Best toch mooi!!! 
 
Zondag 11 oktober was het dan zover. Mijn debuut op de marathon. Het 
beloofde een mooie dag te worden. Twaalf graden met een zonnetje. 
Prima loopweer dus. We gingen om 8.30 uur richting Eindhoven zodat we 
voldoende tijd hadden voor de laatste voorbereidingen. Heel spannend 
vond ik het. Er gaat van alles door mijn hoofd. Heb ik wel voldoende ge-
traind? Krijg ik last van mijn knie? Moet ik nog iets eten? Zal ik nog gaan 
plassen ect. Uiteindelijk zijn we richting het startvak gelopen. Ik startte in 
vak F en zag allemaal gespannen gezichten, iedereen stond vol adrena-
line. De haas met de oranje ballon met 4 uur als verwachtte eindtijd had 
ik al snel in de gaten. Daar wilde ik graag bij blijven lopen en dan zou 

alles goedkomen. Iets na tienen ging ik over de start en het ging super. Het tempo lag rond de 5.35 
en dat voelde meteen al goed. Bij 21 km had ik ook het gevoel van "zo kan ik nog wel een rondje 
lopen". Iedere 5 km pakte ik trouw mijn flesje drinken en ook had ik mijn vaste supporters die regel-
matig weer ergens op doken. Geweldig, dat gaf mij 
zo'n enorm goed gevoel.  
 
De laatste kilometers waren zwaar maar als je dan 
de binnenstad in loopt en heel veel publiek ziet dan 
word je naar de eindstreep getrokken. Wat een ont-
lading en geweldig gevoel geeft het als je over de 
finish komt in 3.58.35. Mijn doel was bereikt. 
 
Het was een fantastische dag en het smaakt naar 
meer! Graag wil ik iedereen bedanken en in het bij-
zonder Ad en Peer voor de prachtige routes, zware 
trainingen, mooie foto's, goede adviezen en natuur-
lijk het aanmoedigen. 
 
Bedankt allemaal.  
 
Groet Angeline 
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TC Lopen 
 
Runnersworld 
Op woensdag 7 oktober hield onze hoofdsponsor Runnersworld zijn jaarlijkse uitverkoopavond voor 
onze leden. Runnersworld gaf flinke kortingen en Sander Halin, de eigenaar van Runnersworld, was 
na afloop uitermate tevreden over het verloop van deze avond.  
Deze avond viel samen met de sociale avond van de loopgroepen van de maandag- en woensdag-
avond, die elke eerste woensdag van de maand gehouden wordt. Dit zorgde voor extra drukte en 
gezelligheid. 
 
Lopen in een clubshirt, promotie voor onze vereniging 
De lopers zijn op dit moment druk bezig om zich klaar te stomen voor de halve en de hele marathon 
in Eindhoven. Hopelijk houdt iedereen het heel en kan men straks tevreden terugkijken op deze 
wedstrijd. Iedereen enorm veel succes gewenst. 
Loop je mee met de marathon of een andere wedstrijd of trimloop, zorg dan dat je een mooi clubshirt 
draagt. Je bent dan herkenbaar voor publiek en fotograaf en je ziet van een afstand waar je loop-
maatje is. Ook voor de lopers van je eigen club is het leuk, is het druk dan heb je elkaar zo gevonden 
en het heeft ook wel wat als je zo’n groepje met GM -blauw voorbij ziet komen. De clubkleding kun 
je bestellen bij Pé Brouwer 372404 of pe.brouwer@onsbrabantnet.nl Op onze site staat uitgebreide 
informatie met voorbeelden en prijzen over onze clubkleding.  
Het zal niet lang meer duren of we trainen ’s avonds in het donker. Zorg dat je goed gezien wordt, 
er is enorm veel aanbod aan lichtgevende hesjes met ledverlichting, weet je niet waar naartoe kijk 
dan op onze site; http://www.avgm.nl/vereniging/clubkleding/hesje-met-led-verlichting  
 
Sportkeuring 
Diverse GM-ers hebben inmiddels een sportkeuring gedaan bij SportMáx. SportMáx heeft een sa-
menwerkingsverband met onze vereniging. AVGM vindt het belangrijk dat u lekker in uw vel zit en 
zo min mogelijk risico loopt. Een sportkeuring bij SportMáx bevelen wij dan ook van harte aan. Wil 
je ook een sportkeuring bij SportMáx (de keuringskosten kun je vaak geheel of gedeeltelijk bij je 
zorgverzekering declareren), geef dan bij SportMáx aan dat je GM-lid bent. Contactpersoon Sport-
Máx Priscilla Schmitz 040 - 88 88 688 p.schmitz@smcsportmax.nl 
 
Loopanalyse 
Podotherapie Brons voert voorlopig eens per maand een loopanalyse uit bij ons op de baan. Esther 
en Jennifer kijken hoe iemand loopt, maken hier een video analyse van en bespreken dit met de 
atleet en de trainer. De loopanalyse is bedoelt voor die atleten, waarbij een verhoogd blessure risico 
wordt vermoed. Bijvoorbeeld: iemand met klachten aan voet, knie, heup of rug. In overleg met de 
trainer wordt er een advies uitgebracht aan de atleet. Heb je zelf dergelijke klachten en een advies 
nodig, geef dit dan even door aan je trainer, die zorgt dat de afspraak voor de loopanalyse gemaakt 
wordt.  
 
Steun onze vereniging! 
Bestel je ooit een boek bij bol.com, een broek bij Wehkamp of boek je een reis bij cheaptickets.nl ? 
Log dan in via onze site. Klik rechtsonder op de button Onze Clubwinkel en log in waar je maar wil. 
Het kost jou niks extra en onze club ontvangt een percentage van je order. Op die manier help je 
onze clubkas te spekken. 
 
Peter Cras 
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Train the trainer 
 
De week na de marathon Eindhoven verzorgde Frank Coppelmans de jaarlijkse “train de trainer” 
van GM. Op deze manier leren trainers van elkaar en krijgen ze de tips en trics van een andere 
trainer te horen en te zien om op die manier in hun eigen training te kunnen gebruiken. Ook de 
lopers die die zaterdagochtend aanwezig waren, waren van harte welkom en deden fanatiek mee. 
Ook voor hen leuk om eens een andere training mee te maken. 
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De weg naar mijn eerste hele marathon 
  
Hallo allemaal, ik zal me eerst even voorstellen, ik ben Addie van der Vleuten en 24 jaar jong. Vroe-
ger ben ik heel sportief geweest. Na het behalen van mijn zwemdiploma’s ben ik op wedstrijdzwem-
men en waterpolo gegaan. Daarnaast was ik ook vaak op een mountainbike te vinden en wat later 
op mijn 16e op een crossmotor en quad. Na de zomervakantie van 2013 kon ik geen motivatie meer 
vinden om te sporten. In de winter kwamen de kilo's er heel hard aan, ik heb er helaas aanleg voor. 
In april 2014 besloot ik wat aan mijn gewicht te gaan doen (129 kilo op dat moment). Dus vol goede 
moed op naar de sportschool en gelukkig vlogen de kilo’s er af... 
 
In augustus van dat jaar was ik op een feestje en sprak ik een vriendin die de halve in Eindhoven 
zou gaan lopen. Helaas had ze een blessure en vroeg ze of ik wellicht wilde lopen? Ik reageerde 
enthousiast en riep met mijn grote mond dat ik hem dan ook onder de 2 uur zou lopen. Iedereen op 
het feest lachte mij uit. Hoe zou dat mogelijk zijn: nog beginnen met trainen en nog maar zes weken 
te gaan tot de halve marathon? Met wat uren trainen op de loopband in de sportschool zette ik met 
een tijd van 1.57 mijn eerste halve marathon neer. Na een aantal maanden zelf te hebben getraind, 
stelde Miranka voor om op de baan te komen trainen. Hier kreeg ik les van de welbekende Ad van 
Kollenburg. Dat heeft zeker wat opgeleverd, ik ben hierdoor veel sneller geworden en heb goede 
loopervaring opgedaan. Inmiddels heb ik negen halve marathons gelopen met als snelste tijd 1.37. 
Het was inmiddels april 2015 en ik kreeg van iedereen de vraag: ga je ook ooit een hele lopen? Ja 
dat is wel mijn droom zei ik dan. Dus op internet zitten kijken naar een marathon in het najaar. Eerst 
in eigen land maar in Eindhoven twee keer dezelfde ronde lopen leek me niet fijn (inmiddels is dat 
veranderd). Toen in het buitenland gekeken en kwam ik op een site via Hollandrunner bij Berlijn 
terecht en maar meteen geboekt. En toen drie maanden vol gas trainen. Er was op zondag een 
groepje gevormd dat ook trainde voor de hele. Vanaf juli hebben we elke zondag een afstand gelo-
pen tussen de 25 en 35 km om wat meters te maken. Het was ooit wel zwaar door het warme weer 
om toch te gaan maar met een doel achter de hand blijf je toch gaan. De weekgemiddeldes van 
tussen de 80 en 120 km waren ook hoog, tot de laatste week toen een week van rust gepakt en veel 

pasta's naar binnen gewerkt. Het was lastig die week om 
niks te doen zeker omdat de zenuwen van Berlijn toena-
men. Vrijdagochtend op de trein gestapt naar Berlijn waar 
ik rond de middag aankwam. ‘s Middags zijn we met de 
reisorganisatie naar de Expo geweest. Dat is op een oud 
vliegveld en echt heel groot en druk. Ruim 3 uur rond geke-
ken nog een mooi hardloopshirtje en wat sokken gescoord 
en weer richting mijn hotel wat eten en proberen te slapen. 
Zaterdags een fiets gehuurd en een gedeelte van het par-
cours gefietst waar we moesten lopen op zondag. Om 
15.30 bij de start van de inline skating gaan kijken. Wat 
gaan die hard zeg! ik stond op 200 meter van de start daar 
ging al iemand onderuit helaas einde marathon voor hem. 
Om 16.00 uur terug naar het hotel voor de bespreking wat 
we mee moeten nemen en waar we de kleding kunnen la-
ten. Proberen te slapen maar van de zenuwen voor de ko-
mende dag lukte dit niet het werd al vlug 1 uur en om 5.15 
uur ging de wekker alweer. Mijn hardloopkleren aan ge-
daan en naar het ontbijt om vervolgens met de hele groep 
te vertrekken naar de start om 7.30 uur. Uit alle hoeken en 
gaten zie je hardlopers opduiken. Eenmaal bij de start mijn 

http://www.bestion.nl/
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tas met kleding afgegeven. En dan nog een uur wachten totdat we mochten rennen. 6 x een boom 
opgezocht langs de kant van de zenuwen en toen klonk het startschot en veel muziek. Wat een 
sensatie om in het startvak te staan! Na een kwartier kwam ik over de mat en kan het avontuur 
beginnen. Geen pacer in de buurt van mij, dus besloten om mijn Garmin in de gaten te houden en 
rond de 5.20 de km te gaan zitten. Dit lukte heel goed en alles voelde goed aan. Erg gaaf overal 
mensen die je naam roepen omdat die op het startnummer staat. Kinderen die je high fives geven 
en overal muziekbandjes en mensen aan het kijken. Bij het halve marathon punt kwam ik op mijn 
horloge door op 1.51 alleen moest ik nog 400 meter meer lopen voordat ik over de mat ging. 1.53 
werd het dus. Heel vlak kunnen lopen tot 38 km alles onder de 5.21 toen de laatste 4 wat zware 
benen en tempo laten zakken naar 5.35 om niet helemaal kapot over de streep te komen. Wat 
voelde dat goed toen ik die Brandenburger Tor zag en overal toegeschreeuwd werd. Mijn Garmin 
gaf 42,87 km aan in 3 uur 49 minuten en 14 seconden. Hier ben ik echt heel blij mee. Mijn medaille 
in ontvangst genomen, lekkere douche gepakt en daarna een aantal pullen bier gedronken, het was 
nog lang gezellig op de afterparty! 
 
Addie van der Vleuten 
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The 6th CISM World Games Korea 
 
Voor wie mij nog niet kent zal ik me eerst even kort voorstellen. Mijn naam is Antonio Musone en ik 
ben een fanatieke sporter. Ik besteed veel tijd aan trainen en probeer aan zoveel mogelijk wedstrij-
den deel te nemen. Tevens ben ik atleet van het Nederlandse Militair Oriëntatieloop Team en van 
de Oriëntatieloop club genaamd OLifant. Ook ben ik lid van Atletiek vereniging Generaal Michaëlis. 
Dit alles doe ik met veel plezier. Wanneer ik niet aan het oriënteren ben kun je mij regelmatig terug-
vinden bij trail run wedstrijden. 
 
Er zijn niet voldoende woorden en foto’s om een goed beeld te geven van mijn verblijf in Zuid-Korea. 
Daar vond begin oktober de 6th CISM world games plaats. Een sportevenement vergelijkbaar met 
het Olympische spelen concept. 8700 deelnemers, 73 verschillende landen en dertig verschillende 
sporten. De CISM organisatie is een militaire organisatie. De gedachte erachter is landen zich door 
middel van sport te laten strijden en niet op het slachtveld. De Nederlandse delegatie telde ongeveer 
honderd koppen. Zo vertegenwoordigde wij onder andere judo, golf, vrouwenvoetbal, atletiek, wiel-
rennen en mijn onderdeel oriënteren. Even nog kort voor wie oriëntatielopen niet kent. Het is een 
hardloopsport waarbij je door middel van een kaart opgedragen controlepunten moet aanlopen ter-
wijl je je een weg door het bos (wedstrijdgebied) moet vinden. Wie dit het snelste doet wint. Hierbij 
speelt de omgeving natuurlijk een grote rol. En een uitdaging dat Koreaans bos was. Maar goed 
daarover straks meer. De openingsceremonie was lang maar toch ook overweldigend. Ook dit kan 
ik niet omschrijven. 

 
De deelnemers werden gehuisvest in 
drie verschillende ‘dorpen’ afhankelijk 
van welke sport je deed. Alle locaties 
waren prachtig ingericht en onze ka-
mer was dan ook meer dan we konden 
wensen. De kamer bevatte zelfs een 
kleine vergaderruimte. Perfect voor de 
teambesprekingen. Onze twee vrou-
welijke teamgenoten sliepen apart 
omdat mannen en vrouwen geschei-
den waren. Er heerst in het algemeen 
een strakke en georganiseerde sfeer. 
Soms een beetje overgeorganiseerd, 
maar goed, de Koreanen zijn een 
vriendelijk maar gedisciplineerd volk. 
Dat botst soms met onze Nederlandse 

denkwijze. Een voorbeeld. Wij kennen het woord: waarom? Dat komt bij de gemiddelde Koreaan 
niet in zijn hoofd op. 
 
De weersomstandigheden waren prima. Nog een lekker nazomers temperatuur. Heerlijk. De natuur 
zag er prachtig uit en we waren dan ook volledig omringt door bergen gemiddeld 400 – 600 meter 
hoogte. De eerste week hoefde we nog geen wedstrijden te lopen en wilde we graag in het bos 
trainen. Tja dat botste dus al want we hadden geen toestemming om buiten het dorp te lopen. 
Waarom? Konden ze niet uitleggen. Iets met veiligheid... Hoe? Wie? Waarom? Ik kan wel lopen 
gissen, maar daar worden mijn hardloopschoenen niet vies van. Na twee dagen hadden we een 
manier gevonden. Er ging een pendelbus richting een sportcomplex buiten de stad. Daar was geen 
beveiliging en konden we even ontsnappen. Gelijk het bos in en lekker de trails opzoeken. 
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De ellende begon toen we met onze oriëntatie-
looptraining begonnen. De trainingskaart be-
loofde niet veel loopplezier. Het is gigantisch stijl 
en het bos is zeer dicht. Dan maar te zwijgen 
over de stekels. Ik ben in veel gebieden geweest 
maar dit gaat zwaar worden, een conclusie die 
veel mensen trokken. Ook de wereldtop stond 
verbaast wat hen nu geboden werd. Zware wed-
strijden gingen het worden. Na twee dagen op de 
trainingskaart starten we met de Middle Distance 
Race. Dit bos was iets makkelijker beloopbaar, 
maar de stekels waren duidelijk aanwezig. De 
steile hellingen perste alle lucht uit mijn longen. 
Soms met handen en voeten moest ik naar bo-
ven klimmen. Dan afdalen, controlepost aantik-
ken en door naar de volgende. Zo ging het een uur lang. Alle Nederlandse oriëntatielopers kwamen 
veilig over de finish en behaalde een zwakke midden moot. De ambulance reed van tijd tot tijd op 
en neer. En de eerste deelnemers met krukken en ledematen in het verband werden al gesignaleerd. 

Dit bekrachtigt alleen maar dat je voor oriënteren sterke enkels nodig 
hebt, fit lichaam een goed stel hersenen en te allen tijde gefocust 
moet blijven. De dag erna stond de Long Distance Race op het pro-
gramma. Ruim het dubbele van de MD. Er zat meer variatie in het 
terrein, maar uiteindelijk kwam alles op hetzelfde neer. Kaartlezen, 
klimmen, hard rennen, soms enkel meters naar beneden glijden, con-
trolepost aantikken en dan direct weer naar boven klimmen. Heerlijk 
kapot gaan was het. De LD liep ik beter dan mijn MD race, maar goed 
ik heb beide races op safe gespeeld en niet continu als een gek door 
het bos gerend, wat mij wel eens overkomt. Op deze manier probeer 
ik kaartleesfouten die dus tijd kosten te beperken. Ik wilde namelijk in 
mijn laatste toernooi voor het Nederlands team geen domme fouten 
maken. 
 
Zwemmen en de sauna? Dat klinkt goed. Na twee wedstrijddagen 
stond er een rustdag op de planning. Het zwembad en de bijbeho-
rende sauna bleek weer een bijzondere Koreaanse ervaring te wor-
den. Iets met badmutsen en verkeerde zwembroek. Dat was nog niet 

het ergste. Het bezoek aan de sauna was toch wel weer typisch. De naakte Koreaan die twee meter 
van me afzat begon allerlei rek- en strekoefeningen te doen. Hierbij kreeg ik meer te zien dan me 
lief was. De verhalen uit de vrouwensauna waren ook zeer vermakelijk. Tijdens de lunch werden 
alle smerige detail weer herhaald. 
 
Alle deelnemers gingen vroeg naar het wedstrijdgebied. Vandaag kwamen er ook een aantal Ne-
derlandse VIP’s bij ons langs. De derde en laatste race was de estafette oftewel Relay Race. We 
hadden een herenteam en een damesteam. Van het herenteam was ik de tweede loper. De fijnste 
positie als je het mij vraagt. Iedereen was een beetje zenuwachtiger dan normaal. Door fouten te 
maken kon je niet alleen persoonlijk falen maar ook het team. De heren knalde na het startschot 
ervandoor. Twintig minuten later startten ook de dames. Na een klein uurtje stond ik al in het wis-
selgebied. De toplopers kwamen al voorbij. Na enige tijd kwam dan ook een Nederlands shirt in 
beeld. Ik hing over het hek en schreeuwde zijn naam. De adrenaline en de behoefte om snel te 
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rennen nam toe. Tik!! Met een snelle klap op mijn hand was het startschot voor mijn wedstrijd ge-
geven. Ik moest mezelf in bedwang houden om niet als een idioot te gaan rennen. Het gejuich van 
publiek stimuleert dit, maar controle en focus waren de sleutel tot succes. De eerste kilometer was 
door het dorp. Het klimmen en afdalen was ook tijdens deze race een routine. Bij post 3 liet ik veel 
tijd liggen. Het was daar onoverzichtelijk en stijl. Na ruim een uur kwam ik het wisselgebied weer 
binnen. De derde loper stond klaar. Door de situatie bij post 3 heb ik iets te lang over de route 
gedaan. Het mocht uiteindelijk toch niet baten want de derde loper was nog twee minuten langzamer 
dan ik. De dames hebben een zeer sterke wedstrijd gelopen. En totaal hebben we als Nederlandse 
oriënteerders redelijk ons mannetje gestaan. Het deelnemersveld was sterk en de omgeving was 
exotisch zwaar. 
 
De dag erna gingen we naar het laatste on-
derdeel kijken. De marathon. Drie Nederlan-
ders hebben twee weken gewacht tot zij ein-
delijk deze slopende afstand mogen afleggen. 
Het was mooi om zo’n spektakel van dichtbij 
te mogen zien. Ik heb lopers op allerlei manie-
ren over de finish zien komen. Prachtig leed-
vermaak. Later die dag stond de eindceremo-
nie gepland. Het was wederom lang wachten. 
De ceremonie was dan ook weer een hele 
show. Toen het vuur doofde en de CISM-vlag 
zakte was het dan officieel afgelopen. We kre-
gen even een moment om met alle deelne-
mers op het sportveld te juichen en te dansen, 
maar er was geen groot eindfeest…helaas… of toch wel (iets met illegale house party door een 
aantal Nederlanders). 
 
Antonio Musone 
 
 
Wil je meer lezen over de activiteiten van Antonio, ga dan naar zijn runnersblog www.volgtony.nl. 
  

www.volgtony.nl
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Diepe Hel Holterbergloop 
 
Hieronder een verslag van Anton van AV Holten over het weekend in Holten waar wij met 16 leden 
van AVGM geweest zijn om daar de Diepe Hel Holterbergloop te lopen. 
Een paar mensen zijn op en neer gereden voor de wedstrijd, de rest heeft er een sportief en gezellig 
weekend van gemaakt en logeerde in vakantiehuisjes van Landal op Twenshaarsveld.  
 
 
Goed Beter Best 
 
Tijdens de voorbereidingen van “The Black Watch Trail” kwamen we in contact met de atletiekvere-
niging  Generaal Michaëlis  (AVGM) uit Best, bij Eindhoven. Ook zij wilden begin mei dit jaar het 
bevrijdingsvuur uit Normandië halen. De route van Bayeux tot Best konden we van hun krijgen en 
dat heeft ons erg geholpen. Tijdens bezoeken over en weer zijn gedachten uitgewisseld en hebben 
we veel van elkaar geleerd. Op 4 mei zijn we tijdens The Black Watch Trail op een geweldige wijze 
onthaald  bij de AVGM. Om acht uur, die avond, hebben we tijdens een indrukwekkende ceremonie 
de gevallenen herdacht.  
 
Om wat terug te doen hebben we gemeend om de 
AVGM een twintigtal kaarten te schenken voor de 
Diepe Hel Holterbergloop. De AVGM heeft hier dank-
baar gebruik van gemaakt en zo konden we op za-
terdag 31 oktober onze Brabantse vrienden verwel-
komen! 
 
Hans Stam sprak enkele mooie woorden als welkom. 
Hij benadrukte de goede ontvangst én de Brabantse 
gastvrijheid die ons ten deel viel op 4 mei dit jaar, in 
Best.  Hierna werden de startnummers opgehaald en 
iedereen ging z’n eigen weg. 
 
Het weer was (weer) geweldig en de start-/finishlo-
catie op de Dorpsstraat lag er strak bij. Nieuw dit jaar 
de afstanden 5, 10 en 20 kilometer in plaats van 2, 5 
en 10 mijl. Maar wat bleef was de kidsrun, de super 
sfeer, perfecte organisatie en veel, erg veel deelne-
mers. 
 
Op de zondag na de Diepe Hel Holterbergloop heb-
ben we samen een rondje Holten op de ATB ge-
maakt. Er waren zes Bestenaren (Bestelingen) die 
de uitdaging aangingen. Wederom was het weer 
grandioos. Onze fotograaf Jan Scheperman heeft 
vele mooie plaatjes kunnen schieten. De route ging onder andere langs de stenen bank, door de 
stal van Black Watch deelnemer Tonny Schutte, over de Borkeld en vervolgens de Holterberg op. 
De Oranje kuil werd bedwongen en daarna hebben we natuurlijk de Canadese begraafplaats aan-
gedaan. Vervolgens ging het naar Espelo, waar een kort bezoek aan het Stevens-monument en de 
onderduikershut gebracht werd. 
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Via Neerdorp nog even de lastige klim van de blauwe ATB-route aan de westflank van de Holterberg, 
zodat de Brabanders nu weten dat het rondom Holten niet helemaal waterpas is. 
Het was een gezellig samenzijn en na “Aju” en “Houdoe” (met klemtoon op de eerste lettergreep) 
namen we afscheid. We waren het eens met elkaar; het was keigoed. 
 
Anton 
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Goede voeding volgens Tom Lassing 
 
De zomerperiode is altijd een wat tweeslachtige periode voor atletiek. Aan de ene kant wil je genie-
ten van de zomer en aan de andere kant is het een uitgelezen kans om te pieken. We zien dan ook 
dat wereldkampioenschappen midden in de zomer plaatsvinden. We zien ook hoe belangrijk het is 
om dan juist op het goede moment te pieken. Usain Bolt is het schoolvoorbeeld van een atleet die 
het piekmoment tot in de perfectie weet te timen. Wil je als amateurtalent pieken, dan zal je er wat 
voor moeten doen. Trainen alleen is pertinent niet voldoende. 
 
Voeding is enorm belangrijk. Zo lieten programma makers van een TV station in Engeland een jaar 
of wat geleden tweelingen een avondmaaltijd een verschillend dieet eten en vervolgens de volgende 
dag sporten. De één kreeg voornamelijk vlees, de ander groente en granen. De laatste was de 
volgende dag tot veel meer in staat. Vlees geeft lang energie, maar langzaam. De energiestoot die 
je krijgt van groente en granen stelt je als atleet veel meer in staat om een piekmoment te creëren. 
 
Ook drinken is belangrijk. Zo zijn sportdrankjes overal beschikbaar. Helaas zijn die echter voor ama-
teursporters eigenlijk alleen maar slecht. Ze zijn veel te zoet en het enige wat ze doen, is je laten 
aankomen. We zien ook veel kinderen die kleurige drankjes drinken... Het is voor hen nog slechter 
dan veel te vet eten. Geef dus kinderen geen sportdrank! Voor hen is het gif. 
 
Als suiker nu uitgevonden zou worden, dan zou het een verboden substantie worden. Suiker past 
namelijk keurig in het rijtje van drugs, tabak, alcohol. Suiker is net zo verslavend. Voor u als sporter 
is die sportdrank ook een overkill. Liever kiest u voor gewoon water en het eten van noten of granen. 
 
Ben ik ineens voedingsdeskundige geworden? Ja... misschien wel. Ik heb op basis van de onder-
zoeken van drie Amerikaanse artsen een eigen methode geschreven om gezonder te leven en 
vooral het lichaamsgewicht in balans te krijgen. Die methode kunt u gratis opvragen op www.afslan-
kenonline.com 
 
De meeste van onze atleten zijn al gezond bezig, maar gezien de omzet in sportdrankjes is er nog 
wel wat missiewerk te verrichten. 
 
Tom Lassing  

http://www.vanoirschotnatuursteen.nl/
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Frans Rommelse 
 
Onlangs bereikte het bestuur van GM het droevige nieuws dat 
Frans Rommelse op 1 september in zijn 75e levensjaar is overle-
den. Frans was een recreant die voornamelijk op wedstrijden uit-
kwam die qua afstand niet de halve marathon haalden Dit in te-
genstelling tot zijn loopmaatje Henkie Huijskens die ruim 200 ma-
rathons liep. Frans is vele malen met Henkie als supporter meege-
gaan. 
 
Ook vele jaren vormden zij met Henk Scheepens en Piet Stolk het 
Medicon Runners Team. Met de financiële steun van het ge-
noemde bedrijf bezocht het viertal meerdere wedstrijden door het 
hele land. Op zondagen als er niet werd gelopen was Frans sup-
porter bij Best Vooruit of de Wilhelmina Boys. Frans hield ook van 
fietsen. Met Henk Scheepens reed hij naar het dorpje Achthuizen 
behorend tot de gemeente Goeree Overflakkee waar hij geboren 
was. In de oorlog werd het gezin Rommelse geëvacueerd naar het 
dorp Zevenhuizen in Groningen. En dat werd het volgende doel 
van het tweetal, ruim 250 kilometer, want Frans hield niet van stil-
zitten. In de tijd die hij overhield naast het sporten kon GM op hem rekenen bij het schoonmaken 
van het clubhuis De twee kleedkamers rechts van de ingang werden wekelijks en vele jaren lang 
door hem geschrobd. Daarbij was een speciale borstel zijn favoriet: een ragebol want ook spinrag-
gen hadden Frans‘ aandacht. En het is geen toeval dat het andere gedeelte door zijn maatje Henk 
Huijskens werd gedaan. Beide mannen mocht ik van nabij meemaken. Met weemoed ervaar ik dat 
deze fijne opgewekte vent met z’n speciale humor nu uit onze zicht is verdwenen. Een ervaring die 
ik ook had op 15 mei 2009 toen Henk Huijskens overleed. 
 
Bram Flierman 
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Nieuwe leden juni t/m oktober 2015 
 
 
Baanatletiek 
 
Pupillen Bambie  
Tijn Breukink 
Luuk Kramer 
Tygo Tebbens 
Fieke Wouters 
Stan Beeker 
 
Pupillen Mini/C 
Sven Faessen 
Thijs van Griensven 

Thomas Rutgers 
Gaby van Sluisveld 
Olivier Swinkels 
Sara van Beers 
Keesje Rooijakkers 
 
Pupillen A/B 
Tijn van Grunsven 
Justin Kuijten 
 
Junioren C/D 
Jade van Tilburg 

Sam van den Bersselaar 
 
Loopgroepen 
 
Recreanten 
Joost Bastings 
Nico van Duijn 
Tim Heuvelmans 
Wendy Jacobs 
Jocelijn Pleumeekers 
Eline Roest 
Stefan Tops 

Krista van der Weg 
Cees van Kempen 
Eva Timans 
Ronald Kramer 
 
Wandelen 
 
Nordic Walking 
Annie Knippels 
 

 
 Homeopathie 

 Phytotherapie 

 Voedingssupplementen 

 Bach Bloesem therapie 

 Natuurlijke huidverzor-

ging van o.a.Weleda, 
Hauschka, Aubrey en Al-
qvimia 

 Etherische oliën 

 Massage oliën 

 Groot assortiment 
theeën 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/
http://www.mhsonline.nl/
http://www.mhsonline.nl/
http://www.mhsonline.nl/
http://www.mhsonline.nl/


 25 

 van harte 

di-Gmer september 2015 clubblad@avgm.nl 

Verjaardagen september t/m december 2015 
 
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  Mirjam Verhagen 

  6  Lars Meertens 

  6  Theo de Koning 

  7  Lonie Peci 

  7  Eliza Dielhof 

  8  Nico van Duijn 

  9  Huub van den Elzen 

  9  Nienke van Slageren 

  10  Chantal Kersten 

  11  Cor van de Nieuwenhuisen 

  11  Bob van Koetsveld 

  11  Luuk Kramer 

  13  Sigrid Grabijn 

  15  Monique Terhoeve 

  15  Carina Kämpfer 

  17  Berty van den Elsen 

  17  Annie Coppelmans 

  18  Annette van de Bilt-Bruinsma 

  18  Ad van de Biggelaar 

  18  Theo Bookelmann 

  19  Cleo Crooijmans 

  19  Kurt van Doorn 

  19  Wim Kortsmit 

  19  Cees van der Sommen 

  19  Cor Datema 

  20  Bas Leermakers 

  20  Ellen van Iersel 

  20  Annie Knippels 

  20  Theo Megens 

  20  Dorothy van Rijen 

  22  Yves Dhondt 

  23  Lotte Maas 

  23  Ilona van Loon 

  23  Joost Bastings 

  23  Pieter van der Sanden 

  24  Mats Keulstra 

  25  Anja van Nuland 

  25  Rosita Manders 

  25  Hein Geurts 

  26  Thijs Boltong 

  27  Astrid Bies 

  27  Els Oosterling 

  27  Paula van Ginneken 

  27  Robin Spijkerboer 

  28  Nick van der Worp 

  28  Hedwig Harks 

  28  Cyril van de Werff 

  30  Loretta Teitsma 

  30  Wilma Venmans 

oktober 

  1  Nada El Mezamzi 

  2  Judy Heine 

  3  Regina Hoornweg 

  3  Jaime Hernàndez M. 

  3  Jeannette van der Sman 

  3  Sonja Jansen 

  4  Wendy Jacobs 

  4  Koen van den Boomen 

  4  Addie van der Vleuten 

  5  Casper Otto 

  7  Femke Smink 

  8  Ger Daane 

  8  Gerry van Genugten 

  9  Anja te Walvaart 

  9  Cor Bressers 

  9  Mart Latijnhouwers 

  10  Eva van Roosmalen 

  10  Miranka de Leest 

  11  Sandra van Bree 

  11  Renske Mols 

  11  Finn Passchier 

  12  Piet Michielsen 

  12  Jack Rooijakkers 

  13  Indy Leijssen 

  14  Leo Spanjers 

  16  Leonie Zoutendijk 

  16  Catherine Neggers 

  16  Valerie Beenen 

  16  Angeline Reijenga 

  16  Leonie Lommen 

  17  Boudewijn Broekhuis 

  17  Rob van de Wiel 

  17  Berry de Bruin 

  17  Frank Verhallen 

  17  Lisa van de Wiel 

  18  Karin van der Sangen 

  18  Pé Brouwer 

  18  Jan Willem Slijper 

  19  Harry van Heeswijk 

  19  Natalie Bouwmeester 

  19  Femke Hendrikx 

 20  Cas Govers 

 22  Maureen Herremans 

  22  Henny Vorstenbosch 

  23  Frans Strikwerda 

  23  Patrick Aerts 

 23  Joost Mulder 

  23  Maria Hazenberg 

  24  Sebastiaan Kleihorst 

  24  Angela Wouters 

http://www.biglin.nl/
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oktober 

 25  Jean-Paul Schreurs 

  26  Paul van der Sman 

  26  Rene Megens 

  27  Marijke Heddes 

  27  Renée Kos 

  28  Lynn van Zandvoort 

  28  Kitty Schoof 

  29  Carmen van Gaalen 

  30  Carla van Eldijk 

  30  Tony Musone 

november 

  1  Merel Foudraine 

  1  Paula Louwers 

  2  Nikki Zeegers 

  5  Ineke Vliem 

  5  Joke van Kasteren 

  7  Pieter Boelens 

  7  Demi Saris 

  8  Roel van Veen 

  8  Marlies van de Heuvel 

  9  Marty van Eliëns 

  10  Jolanda van Os - Waterkamp 

  10  Anja Robben 

  10  Irene Bakker 

  11  Roan Kuijsten 

  11  Heidy Schouten 

  12  Jan van Laarhoven 

  15  Tygo Scheepers 

  16  Aart van de Wouw 

  16  Tom Rozijn 

  17  Door van Laarhoven 

  17  Jeroen Tekelenburg 

  18  Ria van de Sande 

  19  Jacqueline Ross 

  20  Joke van den Dool 

  20  Frans de Loyer 

  21  Frans-Joseph van den Heuvel 

  22  Joost Emmen 

  22  Tijn van Grunsven 

  22  Koen Kuppens 

  22  Paul Hoen 

  22  Sanne Kuppens 

  22  Ria Janssen 

  23  Wim de Boer 

  23  Ed Blommaert 

  24  Els van den Berk 

  25  Tonnie de Benis 

  26  Saskia Traa 

  26  Jo van Meurs 

  26  Remco Meertens 

  27  Kevin Colsters 

  27  Gijs Tops 

  28  Marijn Duffhauss 

  28  Hanneke Boelens 

  28  Trieny van de Ven 

  29  Ina Klein Teeselink 

  29  Pieter Roijakkers 

 

december 

  1  Roy van Kraaij 

  1  Niklas Dhondt 

  2  Valérie Violidis 

  2  Maarten Merkx 

  2  Linda van den Heuvel 

  4  Vincent Anker 

  6  Heinz Vinke 

  6  Seph Corten 

  8  Peter Peters 

  8  Rob Voss 

  8  Mijke Aerts-Jennen 

  9  Hans Duetz 

  10  Els van Hapert 

  11  Gitta de Rooij 

  12  Petri van Horrik 

  14  Mike van Bree 

  14  Henk van de Einden 

  14  Elco Rombouts 

  15  Bas van der Lubbe 

  15  Sally Verbakel 

  15  Lianne van de Wijdeven 

  15  Rian van Zeelst 

  17  Marion van der Sanden-Ahlers 

  17  Wicher Timan 

  18  Sandra Kuiper 

  19  Carlo Flapper 

  19  Reno Lathouwers 

  19  Sanne van de Wiel 

  21  Myrna Bierman 

  22  Anja Pritsch-Tange 

  23  Max Kees 

  23  Dennis Scheepers 

  23  Petra Hennekes 

  24  Annie van der Aalst 

  25  Wilmi Hendrix 

  26  Randie van Beerendonk 

  26  Hein Asveld 

  27  Floor Setz 

  29  Thom Robben 

  30  Mike Merks 

  31  Corrie de Loyer 

  31  Harriëtte Kastelijn 

  31  John de Bresser 

  31  Els Verhiel 

 

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

