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van de redactie 
 
In januari van dit jaar heeft Hedwig Harks af-
scheid genomen van onze redactie. Een van 
de onoverkomelijkheden bij het weggaan van 
een redactielid is het opnieuw inwerken van 
een nieuwe. De afgelopen maanden is hier 
hard aan gewerkt en het gaat de goede kant 
op. Maar zoals dat meestal gaat in het leven, 
je beseft vaak wat iemand voor de vereniging 
gedaan heeft, als deze weg is en kunt het dan 
pas op waarde schatten. Daarom Hedwig, 
namens de redactie oprecht heel hartelijk 
dank voor je goede zorgen van het clubblad 
de afgelopen jaren! 
In deze editie kunt u uw hart ophalen aan leu-
ke, gezellige en zelfs soms spannende verha-
len van onze leden. Grenzen worden opge-
zocht, een alternatief energiedrankje ontdekt. 
Ook aan de persoonlijke loopontwikkeling 
wordt aandacht besteed. Graag willen wij de 
aandacht vestigen op het megawerk dat ver-
richt is in de afgelopen maanden in en rond-
om het clubhuis. Kortom een clubblad om rus-
tig door te bladeren en te lezen. Voor de lief-
hebber hebben we derhalve in het clubhuis 
een papieren versie van het clubblad be-
schikbaar.  
 
Veel leesplezier!  
 
Paul van Bree 
Arienne Van de Pol 
René Uijthoven. 

EINDHOVEN 

http://shop.runnersworld.nl/stores/eindhoven/
http://www.osteopathiekleuters.nl
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http://bosenslegers.nl/
http://www.schildersbedrijfvanboven.nl/
http://www.bierelier.nl
http://www.vanzeelst.nl/
http://dieder.nl/
http://www.podotherapiebrons.nl/
http://www.bikebest.nl
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Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dit is een bekende uitspraak, 
die zeker ook voor GM geldt. Op de onlangs gehouden schoololym-
piade speelt onze accommodatie een centrale rol. Daar vindt name-
lijk de opening plaats en worden natuurlijk ook de nodige wedstrijden 
afgewikkeld. Op deze manier kunnen we met hulp van onze vele 
vrijwilligers goede reclame maken voor de moeder aller sporten want 
dat is atletiek per slot van rekening.  
Op 12 juni vindt de Korein Kidz Run plaats, op en rond onze sportac-
commodatie. De scholen worden door allerlei sportverenigingen be-
naderd met de vraag om deel te nemen aan hun sportactiviteiten. We 
zijn dan ook blij dat een groot aantal voor atletiek kiest. Dat er veel te 

kiezen is, merken we wel aan de teruglopende deelnemersaantallen. 
Dat trainen door kinderen bij GM tot mooie resultaten leidt, blijkt uit de grote medailleoogst afgelo-
pen weekend bij de Brabantse Kampioenschappen Junioren, voor middellange afstand. Maar liefst 
8 medailles werden veroverd, waaronder 2 x goud. Dit is goede promotie voor onze jeugdatletiek. 
De GBB-loop hebben we dit jaar helaas moeten afzeggen, er was te weinig belangstelling. Het 
past binnen de landelijke trend, dat het aantal wedstrijdatleten afneemt en dat het aantal recrean-
ten toeneemt. De recreantloper kiest daarbij vaak voor een bijzondere loop, waarbij deelnemen 
belangrijker is dan een snelle tijd neerzetten. De Urban Army Run op de kazerne in Oirschot bij-
voorbeeld was binnen enkele dagen uitverkocht. Vanaf deze plek wel een compliment voor onze 
GBB-organisatie. Alles was in kannen en kruiken na een uitgebreide voorbereiding en dan is het 
toch wel frustrerend dat er zo weinig belangstelling is. Op basis van de evaluatie zal worden ge-
concludeerd welke opzet voor volgend jaar moet worden gekozen. 
Ook dit jaar is op 6 mei het bevrijdingsvuur weer naar Best gebracht. Deze keer niet vanuit Arro-
manches, maar vanuit het vertrouwde Wageningen. Het was wederom een succes en een uitste-
kende manier om onze vereniging binnen de gemeente Best in de schijnwerpers te plaatsen. 
De kermis meerkamp vindt dit jaar plaats op 2 en 3 juli. De materiaalmannen Martin en Koen sa-
men met de Clubhuisbeheerder en vele, vele vrijwilligers zijn volop bezig om onze accommodatie 
er dan uitnodigend en representatief te laten uitzien. Jullie komen toch ook kijken? 
De vakantie komt er langzaam aan en ik wil op deze plaats namens het bestuur iedereen een 
goede vakantie wensen. 
 
Paul Hoen 
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http://www.osteopathiekleuters.nl
http://www.bestbouwmaterialen.nl
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Gert-Jan Vliem schrijft 

 
Toen wij (wij zijn Gert-Jan, Ineke en Roderik Vliem) acht jaar geleden vanuit de 
Alblasserwaard naar Best verhuisden had geen van ons drieën ook maar het 
geringste vermoeden dat wij lid zouden worden van een atletiekvereniging. 
Even voor de duidelijkheid: de Alblasserwaard is een polder in de driehoek 
tussen Gouda, Gorinchem en Dordrecht. Ik werkte al een aantal jaren bij de 
gemeente Best als taxateur, dus ik wist waar de atletiekbaan lagen wist ook 
dat de baan mooi was opgeknapt! Hardlopen en hardlopers waren voor mij 
gelijk gesteld met autisten. “Een beetje als een dwaas lopen rennen voor je 
lol!” Als ex-teamsporter (volleybal) heb je niet zo veel met zo’n individuele 
sport. Tot dat mijn (bijna)buurman, Bart Goossens, mij attendeerde op een be-

ginnersgroep. “Dat is goed voor je, dan doe je tenminste iets en je leert wat mensen kennen.” Ik 
wist niet dat er zoveel bij komt kijken. Loop- en ademhalingstechniek, warming-up en cooling-down 
en dat voor een stukje rennen! Ik heb veel geleerd, met dank aan alle trainers die mij toch nog de 
techniek en het doorzettingsvermogen hebben bij kunnen brengen zodat ik in staat was om in 
2010 de halve marathon van Eindhoven te kunnen uitlopen. Vraag niet naar de tijd! Het staat wel 
op mijn lijst dat ik dit op 10-10- 2010 heb kunnen doen. 
 
Ook Ineke en Roderik zijn destijds gestart in een beginnersgroep, maar moesten echter door bles-
sures afhaken. Daarna kwam de uitdaging om ook eens een vierdaagse te lopen. Nee, geen 
avondvierdaagse, maar wandelen voor het fel begeerde kruisje van de Walk of the World: Nijme-
gen. Dat werd dus informatie verzamelen, trainingsschema’s maken, wandeltochten lopen, in-
schrijven, ingeloot worden en er voor gaan! Ineke wilde mij in het begin wel ondersteunen, ging de 
eerste paar trainingsrondjes mee, maar ging bij een 15 km-tocht “drie keer dood”. Toen ging bij 
haar ook de knop om, werd zowaar nog fanatieker dan ik was en schreef ook in.  
 
Samen hebben we de tocht der tochten drie keer gelopen. Drie keer 
feest, alhoewel…..Bij de laatste vierdaagse in 2014 moest Ineke 
noodgedwongen op de laatste dag uitstappen. Shinsplints (scheen-
beenontsteking) dwingt je om op te geven, hoe lastig dat ook is. Het 
was sowieso een raar einde aan de vierdaagse dat jaar, vanwege 
de ramp met de MH-17. Op de laatste dag werd besloten dat er 
geen muziek gemaakt zou worden, uit respect. Dat gaf een heel 
raar, bijna unheimisch gevoel. Na de eerste vierdaagse in 2011 zijn 
Ineke en ik naar de wandelgroep van Pieter overgestapt. Vanuit die 
groep zijn we na een poosje overgestapt naar de groep van Nel. 
Deze wandelgroep loopt iets korter, maar wel in een iets hoger 
tempo en dat bevalt zeer goed. Wat doe ik nog meer, behalve wan-
delen en werken? Sinds wij hier wonen hebben we allebei een mo-
tor en daar rijden we graag op. Eigenlijk veel te weinig. Er ging veel 
tijd steken in alle trainings weekenden.  
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Tot vorig jaar hadden we ook twee honden: de Golden 
Retriever Max en de Drentse Patrijs Baica. Helaas 
hebben we beide honden vorig jaar in een tijdsbestek 
van 7 maanden moeten laten inslapen. Na een half 
jaar “rust” hebben we nu sinds een aantal weken weer 
een pup in huis. Een heerlijke druktemaker!  
Een mooie Australian Sheperd met de naam Floyd 
(jawel, van Pink Floyd!). Weer een vrolijk vriendje, 
waar we hopelijk weer jaren van mogen genieten. Oja, 
zo af en toe sta ik ook achter de bar op woensdag-
avond. Niet alleen omdat dat gezellig is, maar ook om-
dat een vereniging niet zonder vrijwilligers kan draaien. 
 

 
Voor de volgende Di-Gmer geef ik de pen graag door aan één van mijn wandelmaatjes: Kees Aar 
 

 
 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.mhsonline.nl/
http://www.mhsonline.nl/
http://www.mhsonline.nl/
http://www.apkvanrijssel.nl
http://www.text4kids.nl/
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Sanne van de Wiel schrijft 

 
Ik ben Sanne,9 jaar oud en zit in groep 6 van de 
Wilhelminaschool. Juf Ada en juf Ingrid geven mij 
les. Al heel lang zit ik op atletiek Nu bij de A pupil-
len, samen met mijn zus Ilse en nog 24 andere 
kinderen. Mijn Broertje Rob en zusje Lisa zitten 
ook op atletiek maar dan bij de C pupillen. Joep en 
Maarten zijn de hoofdtrainers en dan zijn er ook  
nog Demi, Inge, Branco, Marly en Maureen die 

meehelpen tijdens de trainingen. Ik train 3 keer per week en vind 
sprinten het leukste onderdeel. Mijn PR is 10 seconden op de 60 
meter. Bij de schoolsport olympiade op 3 juni  heb ik ook voor at-
letiek gekozen omdat het zo afwisselend is. We hebben gesprint, geworpen estafette gedaan en 
vergesprongen. Het was een gezellige en leuke sportolympiade en volgend jaar mag ik gelukkig 
weer meedoen. . 
 

Ik ben op 4 juni 2016 3de geworden op de 1000 meter bij het BK lange afstand 
voor de MPA 1ste jaars. Ik ben ook al twee keer mee op kamp geweest met de 
atletiekvereniging. Ook ben ik al twee keer mee op kamp geweest met de atle-
tiekvereniging. Vooral de bootcamp is leuk om te doen. In het bos rennen, over 
een modderplas proberen te komen met een touw en heel veel klimmen. De 
Bonte avond is ook echt leuk. Er worden dan liedjes gezongen, toneelstukjes 
gedaan en samen met je groepje kun je dat voorbereiden. Op de laatste trai-
ningsdag voor de zomer mogen we met water spelen of we spelen het spel: 
‘bom-water en vuur’. Dit is een spannend spel waarbij je een kaart krijgt waarop 
staat of je een bom, water of vuur bent. De een kan de ander verslaan. Als je 
verslagen bent mag je nog wel meedoen maar moet je je kaart inleveren bij de-
gene die jou getikt heeft. Het team met de meeste kaarten heeft dan gewonnen. 

 
Een van de grappigste dingen dat ik meegemaakt heb was toen ik nog 
in de kleuterklas zat. Ik wilde mijn papa een afscheidsknuffel geven. 
Toen ik dat gedaan had bleek het helemaal niet mijn papa te zijn, die 
stond achter de meneer die ik geknuffeld had. Oeps, foutje . 
De olifant vind ik het allermooiste dier. Hij is grappig en heeft een hele 
lange slurf. Op schoolreisje gaan we dit jaar naar de Beekse Bergen 
waar pas geleden een olifantje geboren is. Dat wordt vast en zeker een 
gezellige dag. 
 
Ik geeft het potlood door aan mijn vriendin Lotte Aarts 
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Baanseizoen goed van start! 
door Karin Waterkamp 
 

De afgelopen7 jaren heeft onder deze kop regelmatig een stukje van Tom 
Lassing gestaan. Tom is als voorzitter baanatletiek gestopt maar vervuld nog 
heel wat taken binnen onze vereniging. Tijdens de leden jaarvergadering heb 
ik het stokje van Tom gekregen. Mijn naam is Karin Waterkamp. Als 12 jarige 
ben ik door mijn zus Jolanda besmet geraakt met het atletiek virus. Tot mijn 
22ste heb ik de atletiek actief beoefend: met name de 7-kamp en verspringen. 
Door blessures ben ik andere dingen erbij gaan doen zoals; training geven 
en ploegleider zijn. Dit heb ik niet alleen binnen GM gedaan maar ben ook 
een aantal jaren actief bij PSV geweest. In april is het baanseizoen gestart 
en stonden er voor de verschillende leeftijdscategorieën competities in de 
agenda. Onze aller kleinste waren zeer goed vertegenwoordig met 4 teams 

en in het totaal 40 atleten. Een week later zijn de CD junioren voor hun wedstrijd op zaterdag naar 
Eindhoven geweest. Ook daar werden goede resultaten behaald. Op zondag was het de beurt aan 
de dames en heren seniorenploeg. De damesploeg ging naar Vught om te proberen in de 2de divi-
sie te blijven. Deze wedstrijd is een paar keer onderbroken door hevige hagelbuien en het was 
extreem koud voor de tijd van het jaar. De heren in de 3de divisie zaten in Valkenswaard. Zij had-
den niet alleen hinder van het koude weer, maar ook met de onderbezetting van een paar on-
derdele dit, mede door blessures. Nog een week later mochten de A junioren teams laten zien wat 
ze konden in Drunen. Deze ploegen hadden een leuke en gezellige dag en bleven enthousiast 
ondanks blessures en zieken. Als dit clubblad verschijnt is de 2de competitie al geweest. Door de 
inzet van atleten, trainers en ouders hebben we al mooie successen gehaald. Laten we hopen dat 
we dit seizoen zo doorgaan. Een mooi punt om even bij stil te staan was op 26 april toen Theo de 
Koning geridderd werd in de orde van Oranje-Nassau. Theo was bij PSV een van de trainers waar 
ik veel van geleerd heb. Nu kom ik Theo al weer heel wat jaartjes in Best tegen. 
 
Graag wil ik nog het volgende onder de aandacht brengen: Op 2 en 3 juli zijn de traditionele ker-
mismeerkampen. De inschrijving loopt in sommige onderdelen goed en is er al een reservelijst. 
Atleten van GM probeer je nog in te schrijven voor een van de gezelligste en goed georganiseerde 
wedstrijd van het jaar. Ben je geblesseerd kom dan aanmoedigen of helpen. Laten we er een mooi 
weekend van maken als voorproefje voor de EK atletiek een week later in Amsterdam 
 
 

http://www.biglin.nl/
http://www.onzeclubwinkel.nl/
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De Marathon van Rotterdam 2016 
door Angeline en Roeland Reijenga 
 
De dag! Wat hebben we hier lang naar toe gewerkt. Op 5 januari hadden we woord gegeven aan 
de gedachte om op 10 april de marathon van Rotterdam te gaan lopen. Op 10 januari zijn we ge-
start met de halve van Egmond. Dit bedoeld als start van de trainingsprogramma’s, samengesteld 
door Peter Cras. Na de start was het meteen afzien en beuken tegen windkracht 7. Waarschijnlijk 
een voorbeproeving van het trainingsprogramma zo zou blijken, want het weer werkt niet altijd 
mee en links en rechts heeft iedereen wel eens last van pijntjes hier of daar. Op Valentijns zondag 
hadden we ‘de 30 km van Groet’ uit Schoorl als doel gesteld. De negatieve split pakte hier goed 
uit. Niet van tevoren bedacht maar rustig begonnen en na een kilometer of twaalf gaan versnellen 
en leuke tijden neergezet. Maar een marathon of 30kilometer lopen is toch net even wat anders. 
Wat is de juiste aanpak van zo’n marathon? Natuurlijk is dat voor iedereen anders. Alhoewel een 
te snelle start voor de meesten onder ons funest kan zijn. Op veilig zou ik voor de marathon bin-
nen 4 uur gaan en dan zou ik hetzelfde doel hebben als Angeline. Maar 3.45 uur zou een mooie 
uitdaging zijn. Zaterdag voor de marathon samen met Peter naar Rotterdam gegaan om de start-
bewijzen op te halen en proef te rijden naar de stad vanaf P+R Capelsebrug. Dit is beter dan net 
voor de echte start je startbewijzen nog moeten halen. Op zo’n ochtend wil je rustig naar je start 
toe kunnen werken. Clichés zijn namelijk altijd waar. Die gezonde wedstrijdspanning komt tóch, 
ook al gaat het niet om die échte gouden plak. Onderweg uiteraard nog van gedachten gewisseld 
met onze marathondeskundige Peter. Het leek mij in ieder geval verstandig te proberen achter de 
pacers van 3.45 uur aan te lopen , zodat ik niet zelf de hele tijd met de klok bezig te hoefde te zijn. 
Zo. En dan moet je de nacht in voor die grote marathon. Gedachten en gedachten aan die mara-
thon en hoe die te doen houden je uit de slaap. Het is goed dat we een goede voorbereiding heb-
ben gehad. ’s Morgens vroeg op, om met Peter, Tien, René en Angeline rustig naar Rotterdam te 
rijden. De mist trekt langzaam op en het belooft 
een mooie dag te gaan worden. We arriveren 
voorspoedig in de omkleedtent en hebben tijd 
genoeg voor de voorbereiding. Dat betekent 
nog wat eten en een plasje, al dan niet rillerig 
van de kou in de tent. We wachten buiten in 
wegwerpponcho en warmen ons in de zon. Bui-
ten vinden we ook Addie die al op zaterdag in 
Rotterdam was gebleven. Dan wordt het tijd om 
naar de startvakken te gaan. We zijn verdeeld 
over 4 startgolven. Wat een drukte. Er is al zo 
geweldig veel publiek dat je bijna niet in het 
startvak kunt komen. Angeline en ik staan in vak 3 en er is geen pacer met 3.45 uur te bekennen. 
Dan toch zelf maar die klok op 5.20 per kilometer bewaken. Intussen had ook Angeline haar plan 
gewijzigd. Zij wilde toch ook wel een gok wagen richting 3.45 uur. We wachten op het startschot 
en krijgen het “kippenvelmoment” wanneer iedereen “you never walk alone” meezingt met Lee 
Towers. Iedere golf werd afzonderlijk “weggeschoten” en we stonden redelijk vooraan. De weg en 
de Erasmusbrug waren breed genoeg om lekker te gaan. Eigenlijk ging het nog te lekker met de 1e 
3 kilometer rond de 5 minuten. Twijfel natuurlijk. Moeten we zo door gaan? Maar we hadden alle-
bei zo iets van; “als we het gevoel hebben dat we nog lekker lopen dan lopen we maar gewoon 
door.” Zo blijven we de volgende kilometers tussen de 5.00 en de 5.15 lopen tussen dat geweldige 
publiek in Rotterdam. Na een kilometer of twaalf begin ik van Angeline weg te lopen. Na 23 km 
schiet de kramp in beide kuiten. Ik noem het maar van die bliksemflitsen die van onderuit de kuit 
tot in mijn knieholte schieten. Ik denk in ieder geval nog geen moment aan opgeven en weet de 
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rondes van 5.15 nog vol te houden tot 29 km, zo net voor het Kralingse Bos. Dan moet ik vanwege 
de kramp toch wat toegeven op de rondetijden en probeer met regelmaat met opgetrokken tenen 
en iets meer op de hakken te lopen. Zo kan ik het tot 35 km nog volhouden met rondetijden van 
5.20 per kilometer. Het lijkt wel of het publiek dat ook ziet en regelmatiger je naam roept. In je 
hoofd is ook het aftellen begonnen. Die laatste kilometers ga je echt niet meer opgeven. Het is nog 
maar zoveel minuten pijn lijden en dan heb je gewoon die marathon uitgelopen. Mijn rondetijden 
zakken richting 5.35 maar wat geeft het, je voelt die euforie komen. Nog een kilometer of 3 vanuit 
het Kralingse Bos terug de stad in naar de finish. Het publiek roept en applaudisseert. Je lacht en 
je hebt pijn, je wil sprintent die Coolsingel en finishlijn over. Juichen lukt nog wel en je klokt en ziet 
3.44. WOW! Die lach zit er nu nog, de eerste dagen blijft die lach vast op mijn gezicht staan. Nu is 
het wachten op Angeline, we hebben afgesproken rechts voorbij de finish op elkaar te wachten. Ik 
word al voor de 4e keer weggestuurd omdat ik verder door moet lopen. Eerst komt Tien voorbij, die 
had ik niet verwacht hier nog te zien. Hij baalt, heeft blaren en kramp opgelopen. Is te snel van 
start gegaan en op 3.57 gefinisht. Tien je kunt echt een goede marathon lopen, stel je doel niet te 
hoog en begin iets rustiger. Even later komt Angeline aangelopen met ook zo’n lach! Wat wil je als 
je je PR met 3 minuten hebt verbeterd? 3.55 op de klok! De eerste helft was wel wat te snel ge-
gaan maar vooral een misselijk gevoel had haar parten gespeeld, daarom eigenlijk alleen maar 
water gedronken. Wat een prestatie op zo weinig ingenomen energie. Waarschijnlijk heeft Abouta-
leb haar gevolgd via de camerabeelden van de organisatie want hij kwam Angeline persoonlijk een 
hand geven bij de finish. Samen wandelen we richting de omkleedtent om Addie en Peter te zoe-
ken. Die treffen we direct op het plein voor de tent. Addie met een pilsje en een tijd van 3.25,. Dus 
hij is weer als de brandweer gegaan met snellere rondetijden in de tweede helft. Peter is teleurge-
steld. Niet de pijntjes maar een gebrek aan energie heeft zijn doorkomst op 3.50 geklokt. Maar hij 
is vooral blij voor de rest van zijn trainingsgroep. René heeft gebeld, hij wilde uitstappen op 30 km. 
Daar kwam hij een andere loper tegen die hem vroeg “wat hij in Godsnaam van plan was op 12 
km van de finish? Als je gaat wandelen naar de finish ben je nog steeds op tijd en heb je die me-
daille binnen!” René was snel overgehaald en finishte toch nog binnen 5 uur. Geen record maar 
wel een overwinning als je bedenkt dat je had willen uitstappen. 
Kortom, toch allemaal winnaars! Wat een mooie dag, met de entourage van Rotterdam, het mooie 
weer en die medaille voor ons allemaal. Volgende week mag de laatste van onze trainingsgroep 
gaan knallen. Succes in Antwerpen Johan! 
 
 

Een gezellige heilige Eikloop  
door Peter Cras 
 
De Heilige Eikloop met de daaraan gekoppelde brunch is dit jaar 
voor het eerst op de laatste zaterdag van de maand gelopen. Dit 
bleek een succes want de belangstelling was een stuk groter dan de 
laatste jaren. Ook de brunch die daarop volgde werd goed bezocht 
en was goed verzorgt. De komende tijd worden en voor de lopers 
weer verschillende barbecue avonden georganiseerd Hou daarom 
je mailbox in de gaten of trek een trainer aan je jas mocht je niks 
hebben gehoord. Altijd gezellig om daar bij te zijn. 
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Start-to-run 
Dit jaar waren er (tot nu toe) 
twee start-to-run groepen en die 
doen het erg goed. Na de zomer 
vakanties start de derde start-to-
run groep, startdatum nog nader 
te bepalen.De eerste start-to-run 
groep heeft als doorstartgroep 
de 10 kilometer test gedaan. 
Deze talenten zijn nu doorge-
stroomd naar de diverse regulie-
re groepen. Ook hebben zij aan 
de Heilige Eik loop meegedaan 
en deze afstand op een super-
manier volbracht. De tweede 
Start-to-Run groep heeft eerst 
getraind naar 3 kilometer en vervolgens hebben zij op dinsdag 24 mei de 5 kilometers test met 
succes afgerond. Allen liepen deze 5 kilometer binnen 40 minuten. Chapeau voor deze kanjers! 
Op donderdag 26 mei stonden zij alweer te trappelen van ongeduld voor het clubhuis om als door-
starter door te gaan voor de 10 kilometer! De schema's zijn weer uitgedeeld aan de lopers zodat 
zij, mochten zij een keer niet kunnen, de training zelf in kunnen halen.Enkele reacties uit deze 
groep: 
 
Hanneke: De eerste training was op 8 maart;  nog geen drie maanden geleden. Niemand kon toen 
geloven dat we 3 kilometer zouden kunnen hardlopen! Het is ons toch gelukt dankzij de groepsge-
noten en vooral dankzij het enthousiasme en de kennis van onze hardloopkanjers Frank en 
Kathinka.  
 
Janneke: Naast het feit dat ik hardlopen écht leuk ben gaan vinden, vond ik het ook opvallend om 
te merken hoe snel je conditie verbetert. Waar ik best op zag tegen de eindloop van de 3 kilometer 
trainingen, keek ik bijna uit naar de 5 kilometer. Je merkt dat het steeds makkelijker wordt om 'lan-
gere' stukken te lopen, waardoor het afronden van een afstand ook een kroon op de weken trainen 
werd! En als je er dan een keer doorheen zat of minder gemotiveerd was, dan waren je medecur-
sisten en de trainers er nog om je op te peppen. Dat zorgde er mede voor dat de hele groep die 
aan de afstand begon, deze ook uitliep. Bedankt! 

Astrid: Mijn naam is Astrid en ben met veel plezier begonnen met start to run naar de 3 km. Deze 
hebben we met heel de groep gehaald, was super leerzaam en leuk. Nu ben ik verder gegaan 
naar de 5 km. En deze dankzij Kathinka en Frank ook weer gehaald.. Nu al 2 certificaten op zak!! 
En we gaan door naar de 10 km, deze hoop ik in augustus aanstaande ook te halen! Het is zeker 
een aanrader om mee gaan te lopen in een groep, je bent sportief bezig en is erg gezellig en leer-
zaam. 

Marco: Na aandringen van mijn vrouw ben ik bij GM begonnen met de start tot run loopcursus 
Wat voor mij eerst de bedoeling was om ongeveer 3km te kunnen lopen  is door het enthousiasme 
van de trainers (Frank en Kathinka)uitgegroeid naar de vervolgcursus van 5km . En nu de 10 km. 
We hadden een kei leuke groep en veel inspiratie van de trainers , die ons er echt doorheen lood-
sen met veel goede tips en de nodige lol . Ik heb veel geleerd en leer nog steeds.Ik kan het ieder-
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een aanbevelen om ook te starten met lopen. Bij GM wordt je fijn begeleid door alles en iedereen 
die bij de club aanwezig is . 

Nico en Mariette: In maart zijn wij begonnen aan de "Yakult Start to Run" training. Na bezoek aan 
introductie-avond werden we heel erg enthousiast en zijn dan ook met een heleboel anderen aan 
de training begonnen. In een paar weken werden we intensief begeleid door Frank en Kathinka 
met de opbouw. Na zes weken hebben we met succes de 3 km hardloop afgelegd en besloten 
door te gaan tot de 5. Ook die haalden we en we zijn nu bezig aan de 10 km om straks mee te 
kunnen lopen in een groep. Frank, Kathinka en collega trainers, wij hadden nooit verwacht dat we 
zoveel enthousiasme en plezier zouden beleven aan het hardlopen!  

Femke: Hardlopen..dat is echt totaal niet mijn ding, dacht ik. Ik ga het proberen tot de 3 kilometer, 
maar of het zal lukken vraag ik me af. Maar..het lukte wél en ik vind het heel erg leuk om te doen, 
mede door het enthousiasme van Frank en Kathinka. Er wordt gezegd dat hardlopen verslavend 
werkt, inmiddels kan ik dat beamen. Ik heb nu de vervolgcursus tot 5 kilometer volbracht en ga 
zelfs door naar de 10 kilometer. Een aanrader voor iedereen!  

Ine: In maart hing de banner van Start to run op het hek bij GM: www.starttorun.nl WIJ BEGINNEN 
WEER  Ben Saris maakte een foto van mij bij die banner en ik postte op Facebook: 'Toch maar 
weer wéér begonnen..' Want het was niet de eerste keer dat ik meeliep met een startersgroep. En 
ook niet de eerste keer dat ik bij Frank en Kathinka liep. Als je als GM'er een tijdje uit de running 
bent geweest, niet meer de jongste bent, op doktersadvies voorzichtig moet zijn en het heel moei-
lijk vindt om zelfstandig weer een loopritme op te bouwen, dan raad ik je aan om, net als ik, de 
stoute (hardloop)schoenen aan te trekken en aan te haken via Start to run. Verantwoord, heel ge-
zellig en veel gemakkelijker om met een groep, onder leiding van deskundige en betrokken trai-
ners, aan je conditie te werken. Loopscholing, tips en schema's: Kathinka en Frank zorgen perfect 
voor hun beschermelingen. Maakt niet uit of je nog nooit hebt hardgelopen of voor de vijfde keer 
start; de GM-trainers staan voor iedereen klaar. Super! 

Carla: Ik ben begonnen met start to run omdat ik na de geboorte van mijn zoon niet de discipline 
had om zelf consequent hard te gaan lopen. Vanaf de uitgebreide kennismaking op dag 1 ben ik 
zeer enthousiast over de cursus, de trainers Frank en Kathinka en de professionaliteit maar ook 
zeker de gezelligheid binnen de vereniging. Het lopen in groepsverband vind ik super! Als je het 
even moeilijk hebt, zorgen de bemoedigende woorden van de anderen dat je de training 
toch met succes aflegt. Kortom, ik kan het iedereen aanraden en ga er zeker mee door. 

Dus, mochten jullie buren, familie vrienden of kennissen hebben die nog twijfelen laat de boven-
staande stukjes lezen. Kunnen zij zich ook vast aanmelden. :-) 

Maken jullie een leuke loop mee en hebben jullie daar leuke foto’s van. Stuur ze dan op naar Pie-
ter Grooters  pr@avgm.nl   Pieter verzorgt de stukjes voor Groeiend Best en hij is blij als hij wat 
leuks van jullie krijgt. Of de foto geplaatst wordt is afhankelijk van de ruimte en het stukje wat in 
Groeiend Best komt namens GM. En, wie weet,  sta je zomaar op onze site   Je mag je foto en je 
stukje natuurlijk ook naar mij sturen; petercras@bestion.nl  Dan kan ook jouw stukje met foto op-
genomen worden in ons digitale clubblad.  
  

http://www.starttorun.nl/
mailto:pr@avgm.nl
mailto:petercras@bestion.nl
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De tweede marathon van Addie 
door Addie van der Vleuten 
 
Na mijn 1e marathon in Berlijn in september had ik weer zin om een volgende te gaan lopen om 
hier mijn tijd van 3:49 uur aan te gaan vallen. Samen met andere enthousiaste lopers van GM 
hebben we besloten om een voorjaars marathon te lopen. Op zondagochtend werden er door Pe-
ter Cras weer routes uitgezet om de benodigde kilometers te maken. Toen was het eindelijk 10 
april en mochten we met 6 leden van GM ( Peter Cras, Roeland en Angeline Reijninga, Tien Chu, 
Rene Uijthoven en ik) van start met de marathon van Rotterdam. Ronny had in Utrecht al een 
knappe prestatie neergezet en Johan mag nog een week wachten voor zijn avontuur in Antwer-
pen. Na wat zenuwachtig wachten en een laatste plasje, hoorde ik eindelijk onze Lee Towers met 
‘’You never walk alone’’. Dat was gaaf; met duizenden tegelijk meezingen. Niet veel later volgde 
het kanonschot en een minuutje later rende ik de startmat over en begon ik aan de 42,195 km. De 
eerste kilometers was het wat druk en dus moeilijk om in je tempo te komen. Maar na de Eras-
musbrug was het makkelijker lopen en liep ik al snel in mijn beoogde tempo. Het ging echt super, 
op de helft kwam ik door in 1;43 mooi op schema. En vanaf hier elke 5 km nog wat sneller gaan 
lopen, het werd wel zwaarder maar dankzij het vele toegestroomde publiek krijg je toch weer wat 
extra energie. Vanaf km 40 een laatste versnelling ingezet om in een tijd van 3:25:42 binnen te 
komen op de Coolsingel. Ruim 24 min sneller als in Berlijn. Wat was het gaaf! Nu lekker herstellen 
en nagenieten en stiekem al een nieuwe marathon plannen?? 
 
 

Marathon Deutsche Weinstrasse 
door Koos van der Horst 
 
Op zondag 10 april verschenen er vijf gemotiveerde lopers van GM aan de start in Bockenheim 
om de heuvels van de Pfalz te slechten in een halve marathon. Met acht man in totaal inclusief 
supporters waren ze naar Duitsland getrokken voor een lang weekeinde waarbij gezelligheid en 
lopen hand in hand gingen. De (Halve) Marathon Deutsche Weinstrasse staat bekend om zijn 
mooie parcours langs en door de wijnvelden en door wijndorpjes. In de halve marathon moet een 
hoogteverschil overwonnen worden van 240 meter. Aan de start scheen er al een klein zonnetje 

welke gedurende de loop verder uitgroeide naar een 
temperatuur van ca. 18C met een klein verfrissend 
windje. De groep ging gezamenlijk van start maar al 
snel was het een verdeling van de 2 mannen voorop 
en de 3 vrouwen daarachter. Door het mooie weer 
werd het een mooie maar zware loop met schitteren-
de vergezichten, zware tot loodzware hellingen en bij 
het talrijke publiek een goede stemming wat uiteraard 
de lopers extra motivatie gaf. Zoals altijd zit het venijn 
in het laatste stuk waar bij km 17 een lange slopende 
helling van 900meter lengte overwonnen moest wor-
den. Als eerste aan de finish was Norbert de Zeeuw 
met een tijd van 1:56:55 daarop volgende Koos van 

der Horst met 1:57:19. De 3 dames liepen het hele parcours samen en gingen over de streep in de 
volgende tijden; Aty Wolff in 2:08:35, Irene Bakker en Mirjam Verhagen in 2:08:36. Na afloop werd 
er ter aanvulling van de vochtspiegel een heerlijk koele ½ liter Erdinger weissbier (alcoholvrij) ge-
dronken en geklonken. Ondanks de warmte keek iedereen terug op een geslaagde en mooie hal-
ve marathon en werd er al gespeculeerd of er over 2 jaar weer GMérs aan de start zouden staan.   
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De Bevrijdingsloop 
door Ronnie van Dortmont 
 
Voordat ik dit stuk begin wil ik namens de hele groep ons medeleven betuigen aan Jan Meesters 
en zijn familie. Jan zijn moeder is vlak voor de bevrijdingsloop overleden. Daardoor kon Jan zelf 
niet mee. Jan heeft de hele tocht uitgezocht, nagereden en ervoor gezorgd dat we nergens fout 
zijn gereden. Wij hopen allemaal dat Jan de volgende keer weer van de partij is. Jan; veel sterkte! 
 
Dit jaar zou een gemakkelijke tocht worden in vergelij-
king met vorig jaar. Toen zijn we van Bayeux naar Best 
gelopen. Dat viel dus tegen. Waar we vorig jaar lekker 
afgekoeld werden door de regen, viel er dit jaar geen 
enkel spatje water. Maar goed, later meer over de tocht 
zelf. We schrijven woensdagavond 4 mei 2016: do-
denherdenking. Eerst met de hele club naar het 
Kruispark waar de jaarlijkse dodenherdenking in Best 
gehouden wordt. Mooie muziek van Harmonie St- Cae-
cilia, mooie toespraken en kransleggingen van verschil-
lende mensen. Maar het meeste indruk maakte toch 
wel de 2 (lees 8) minuten stilte rondom de klok van 8 uur…  
Afijn. Daarna weer met z’n allen naar het clubhuis voor het vertrek richting Wageningen. Voordat 
we vertrokken werd nog de jaarlijkse teamfoto genomen. Dit gebeurt altijd voordat we vertrekken, 
aangezien we onderweg nog wel eens mensen verliezen. Maar ja, in oorlogstijd mag 10% sneuve-
len en aangezien er altijd wel ergens oorlog is zou het geen probleem zijn als we met 2 of 3 men-
sen minder thuis zouden komen. Zo gezegd zo gedaan. Iedereen voor de bus, fotograaf klaar 

en…Frank Abbink is weer te laat. Bij het Kruispark was hij er 
nog. Iedereen is gezamenlijk terug gelopen en nu is Frank er 
niet. Even gewacht… nog even gewacht… geen Frank. Dan 
toch maar de teamfoto gemaakt. Frank fotoshoppen we er 
later wel in. De fotograaf heeft een paar foto’s genomen en is 
klaar. Iedereen staat weer op en wat denk je? Daar komt 
Frank aangewandeld. Dus allemaal weer in positie voor de 
foto. Twee keer knippen en uiteindelijk staat iedereen erop. 
Iedereen de bus in en op weg naar Wageningen, dachten 
we… 

 
D’nattenaap 
Na vorig jaar veel geleden te hebben, met de barre tocht van Bayeux naar 
Best, was onze mascotte “d’nattenaap” nogal gehavend. Hij zat vol gaten 
en de binnen voering kwam eruit. Zijn mond hing op half zeven en zijn 
oren waren kapot. Gelukkig bevindt zich in onze lopersgroep een handige 
apendokter die alles wat los zit in en aan elkaar kan naaien: Corina V. Zij 
had zich over “d’nattenaap” ontfermd en deze weer helemaal gereviseerd. 
Echt vakwerk! Maar waar was “d’nattenaap” dan? Nergens te bekennen. 
Even aan Corina gevraagd: Vergeten! Dus in plaats van met de bus naar 
Wageningen gingen we met de bus naar de Leeuwerik. “D’nattenaap” 
opgehaald en de reis naar Wageningen hervat. 
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Ceremonie Wageningen 
In Wageningen aangekomen moeten we ons eerst melden, gaan nog een keer op de foto en ver-
trekken dan rustig naar het vertrekpunt. Blijkbaar dachten we dat het heel druk zou zijn en dat alle 
ploegen vroeg zouden zijn, want we stonden al een uur voor vertrek klaar…als enige groep en we 
waren groep nummer 10. Dus gedurende het wachten moesten we steeds een beetje naar achte-
ren opschuiven, totdat alle eerdere groepen voor ons stonden. Omdat we toch niks te doen had-
den, hebben we maar foto’s gemaakt. Die zal ik iedereen besparen. Dat is beter.  
Voordat er gestart werd waren er nog verschillende dans- en zanguitvoeringen, die vanaf een 
groot scherm te volgen waren. Omdat de synchronisatie van beeld en geluid zo’n 3 seconden uit 
elkaar liep, leek het op een slechte playbackshow. Daarna werden er nog enkele toespraken ge-
houden, waar helaas weinig van te verstaan was. Rond 00:05 uur vertrok de eerste groep. Wij wa-
ren rond 00:15 uur aan de beurt. Ikzelf had de eer om het vuur te mogen ontvangen van de bur-
gemeester van Wageningen; de heer Geert van Rumund. Daarna vertrokken we in looppas rich-
ting de bus die zo’n 600m verder geparkeerd stond. Het was erg indrukwekkend om mee te ma-
ken. Al die juichende en klappende mensen die langs de kant staan terwijl wij met een vuurtje er-
langs lopen. Na 100m moesten we rechts afslaan. Weg publiek, weg enthousiasme, weg looppas. 
Verder rustig naar de bus gewandeld. Bij de bus aangekomen hebben we het vuur overgedragen 
op het eeuwig brandende kaarsje in de bus.  
 
Op weg 
Eindelijk konden we dan echt beginnen met lopen. Wichard en ondergetekende beten de spits af. 
Aangezien we net een uur stil hadden gestaan, ik al twee maanden met een achillespeesblessure 
liep en de eerste 2,5 km alleen maar heuvelop liepen, zat de vaart er nog niet echt in. Maar goed 
we hadden de eerste etappe volbracht. Telkens liepen 2 soms 3 mensen samen zo’n 2 tot 2,5 km. 
En we wisselden elkaar steeds af. Totaal hadden we 18 vrouwelijke en mannelijke lopers. De bus 
stopte steeds als er gewisseld moest worden en dan werden de volgenden aangetikt om verder te 
gaan. Dat ging goed tot ergens bij Arnhem. Net na de brug wachtte de bus op de lopers, Nicolai en 
Wichard. Zij bleven wel erg lang weg. Veel te lang. Proberen te bellen naar fietser Bep. Maar daar 
werd niet direct opgenomen. Haar telefoon was tevens het navigatie apparaat en zat solide beves-
tigd onder het plastic op het stuur. Tegen de tijd dat zij die telefoon te pakken had, hadden we al in 
Nijmegen kunnen zijn. Uiteindelijk is de bus een stuk doorgereden en hebben we de lopers en fiet-
ser weer gevonden, maar wel een brug te ver. Dat schijnt in Arnhem wel vaker voorgekomen te 
zijn… 
 
Eerste uitvaller 
Ik mocht samen met Paul Hoen uiteindelijk het figuurlijke stokje weer overnemen en had nu toch 
serieus last van mijn blessure. Op mijn tandvlees deze etappe uitgelopen en in de bus maar snel 
mijn schoenen uitgedaan. Toen had ik er geen last meer van. Mooi zo dacht ik. Even laten rusten 
en dan gaat het wel weer. Vlak voor de rustpauze, ergens rond een uur of 4 ’s nachts, mijn schoe-
nen weer aangetrokken voordat we uit de bus gingen. Bij het aantrekken deden mijn achillespees 
en hak zo’n pijn, dat ik die schoenen maar weer snel uit heb gedaan. Het verkopen van slappe 
klets in de bus, samen met Martin was het gevolg. Gelukkig ondervond ik veel medeleven van 
vooral Nicolai en Wichard. Zij hebben heel erg bijgedragen aan de slappe klets. Dat noem ik nu 
nog eens teamgeest!! Bij Hotel Belvoir in Nijmegen hebben we een half uurtje gepauzeerd. We 
kregen daar gratis koffie en konden gebruik maken van de sanitaire voorzieningen. Dat was nog 
eens goed geregeld! 
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Kwijt 1 
We liepen de hele nacht door en zagen de zon opkomen. Er werd twee keer van chauffeur gewis-
seld . Het was mooi weer. Daar waren we helaas niet zo goed op voorbereid. We hadden regen-
jasjes, dikke tigts en shirts met lange mouwen bij ons. Zelfs handschoenen en sjaals heb ik ge-
zien. Gezien de ervaring van afgelopen jaar. Maar naar de korte broek en t-shirt met korte mou-
wen moesten we toch wel even zoeken in onze tassen. We liepen van Nijmegen naar Uden, Veg-
hel, St-Oedenrode richting Son. Dat ging allemaal prima. Toen er een drietal dames lekker aan het 
lopen waren, ieder in haar eigen tempo, werd de fietser – die de navigator was – even niet goed in 
de gaten gehouden door de voorste dame. Dus: verkeerde afslag genomen en één loopster kwijt. 
Nu mochten we er 2 verliezen, maar gezien het feit dat we nog naar Den Bosch moesten en later 
terug naar Best besloten we om toch een zoekactie op te zetten om te voorkomen dat we meer 
dan 10% zouden verliezen. Norbert ging met de fiets zoeken. Wichard was al gestart met de vol-
gende etappe en de bus bleef een tijdje wachten waar hij stond. Na een tijdje kwam Norbert terug. 
Niemand gevonden. Telefonisch contact gezocht met Martin. Op een gegeven moment werd er 
gemeld dat de verloren loopsters bij de ingang van het Joe Mann theater was gesignaleerd en in 
de richting van Best liep. Iedereen weer in de bus richting Joe Mann. Vlak voor Best haalden we 
de verloren loopster in. Zij weer in de bus met duizend excuses (dat had niet gehoeven, want we 
waren al lang blij dat ze weer terecht was).  
 
Kwijt 2 
Intussen was Wichard als een idioot doorgelopen. Die hadden we nog niet ingehaald. Omdat we 
bij de carpoolplaats (bij de afslag Best West) even zouden pauzeren, dachten we dat hij daar wel 
zou wachten. Dus wij naar de carpoolplaats. Geen Wichard. Wel stond daar Corina W te wachten 
samen met Wouter van D, om mij van een cold pack en slippers te voorzien en de rest van de me-
nigte te trakteren op een lekker waterijsje. Wat een verzorging onderweg!! Maar goed, nog steeds 
geen Wichard. Ook kwijt? Om tijd te winnen (we hadden inmiddels bijna een uur verloren op het 
tijdschema) hebben we de pauze op de carpoolplaats ingekort en zijn direct weer doorgereden. 
Ergens halverwege Best en Liempde haalden we Wichard in. Die had zijn etappe even verlengd 
tot zo’n km of 10. Doordat we niet hadden gepauzeerd en Wichard zo hard had doorgelopen had-
den we wel weer veel tijd ingehaald. Uiteindelijk waren we precies op tijd in Vught voor een wat 
langere pauze. 
 
Ceremonie den Bosch 
In Vught hebben we zo’n anderhalf uur gepauzeerd bij de atletiekvereniging Prins Hendrik. We 
mochten gebruik maken van alle sanitaire voorzieningen inclusief douche. Dat was na zo’n tocht 
erg fijn. Vanuit Vught zijn we naar Den Bosch gelopen, naar het evenemententerrein. Omdat we 
daar aan de vroege kant waren kregen we alvast wat extra energiedrank met een energetische 
waarde van ongeveer 2 bruine boterhammen. Daarna brachten we het vuur naar het podium en 
werd het bevrijdingsvuur ontstoken. Na de ceremonie kregen we nog een echte Bossche bol met 
een tweede energiedrankje. 
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Terug in Best 
Van Den Bosch liepen we weer terug naar Best. Nu zonder calamiteiten. Op de carpoolplaats 
werden we ontvangen door familie, vrienden, GM-clubgenoten en Wheels. Gezamenlijk zijn we 
naar de Koetshuistuin gelopen. In de Koetshuistuin werden we hartelijk ontvangen. Onze voorzitter 
Paul Hoen heeft nog een woordje gesproken, zoals alleen hij dat kan!Het vuur werd weer ontsto-
ken en vervolgens konden we eindelijk aan het bier!  
 

 
 
 
 
Alle personen in dit verhaal zijn fictief. Mocht je vermoeden dat 
er delen van dit verhaal berusten op waarheid, dan is dat puur 
toeval. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan dit ver-
haal. Het eigendom van dit verhaal blijft in handen van de au-
teur. Mocht je nog gênante foto’s willen zien van deze tocht, 
laat het even weten… 

  

http://foudraineoptiek.nl/
http://www.vandemeulengraaf.nl/
http://www.printendruk.com/
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Running-therapeut, wat is dat? 
door Peter Cras 
 
Running therapie is het therapeutisch inzetten van een rustige 
duurloop onder begeleiding van een running therapeut als aan-
vullende behandelvorm voor mensen met psychische klachten. 
Van buitenaf bekeken kan running therapie lijken op een regu-
liere hardlooptraining, maar running therapie kan worden gezien 
als een fase tussen niet sporten/bewegen enerzijds, en deelna-
me aan reguliere sport-/beweegactiviteiten anderzijds. Dit, vol-
gens de site www.runningtherapie.nl Vorig najaar ben ik in Bel-
gië deze opleiding gaan volgen. 4 Zaterdagen op de baan en in 
de schoolbanken. Ik heb meteen mijn Belgische vocabulaire 
uitgebreid. platte kaas is bijvoorbeeld hetzelfde als kwark. Het 
stukje voedingsleer werd daar helaas niet ondertiteld. Vervol-
gens 10 uur stage gelopen. Eerst bij een andere Running thera-
peut en daarna bij de GGZE in Eindhoven voor een gruupske gestaan. Tevens iemand 3 maanden 
lang 3 keer per week begeleid van 0 naar 5 km. Wat boeken moeten lezen, verslagen moeten ma-
ken en na ½ jaar was het zover, ik mocht mijn ingestuurde stukken op 21 mei komen verdedigen 
en werd beëdigt als Running therapeut   
 
Hoe kom ik erop?  
Hardlopen is al jaren een passie van mij. Ik heb in 2006 de cursus assistent-trainer recreatieve 
loopgroepen van de atletiekunie gevolgd, dit meer om vanuit het bestuur, niet alleen als loper 
maar ook als ( assistent ) trainer, op niveau met de trainers te kunnen praten. Ik spring, als het 
nodig is, bij als assistent trainer en was het laatste jaar marathon-trainer voor lopers die al dan niet 
voor het eerst hun hele marathon gingen lopen. Ik maakte hierbij het schema voor de lange duur-
lopen voor de zondagochtend, stippelde de routes uit en bepaalde het tempo. Aangezien ik mo-
menteel als loper erin berust dat ik mijn beste tijden niet meer ga verbeteren geeft het mij nu de 

rust en een fijn gevoel om anderen beter te 
laten lopen en om samen, met hen, hun 
grenzen proberen te verleggen. Maar niet 
alleen beter te laten lopen, maar ook zich 
beter te laten voelen. In de huidige samen-
leving waarin altijd als beter en sneller 
moet, waarbij de druk voor een aantal 
mensen als hoog wordt ervaren is het fijn 
om lopen als uitlaatklep te gebruiken. Men-
sen zijn vaak met hun hoofd bezig en ne-
geren hierbij hun lichaam, hun gevoel. Het 
lopen maakt je geest leeg en als je een-
maal je cadans gevonden hebt lijkt lopen 
wel een soort meditatie. Even gedachte-

loos met jezelf bezig zijn en ook nog op een gezonde manier. Je gaat je er gezonder en fitter door 
voelen. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Als 2e hobby heb ik het lezen van boeken over 
hoe men zich beter kan voelen, de z.g. feelgood boeken, ( Tolle, de kracht van het NU, Byron Ka-
tie, de 4 vragen, Roy Martina, emotioneel evenwicht, Marina Schriek, gefeliciteerd met je burn-out, 
Mindfulness, om maar wat te noemen ) en vind ik het ook fijn om hierover te praten en mensen 
handvatten te geven hoe zich beter te gaan voelen. Ik heb onlangs een cursus Mindfulness ge-

http://www.runningtherapie.nl/
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volgd en ook hier wordt je weer wat wijzer van. Vandaar dat ik de richting van  running therapeut 
heb gevolgd. Er zijn zoveel richtingen in het lopen om uit te diepen maar deze leek mij het beste te 
passen. Samen met wat lessen Chi-running , yoga en Taichi Qigong die ik heb gevolgd lijkt het me 
een mooie mix om hier in de toekomst wat mee te gaan doen. Hoe of wat dat weet ik nog niet pre-
cies, dat is voor mijzelf ook nog een verrassing . In de cursus Runningtherapie zat ook de normale 
trainingsleer dus als je mij ooit met anderen ziet lopen wil dat nog niks over die anderen zeggen ;)  
 
 

Oproep: vrijwilligers gezocht! 
 

 
 
Een groot evenement als de Marathon Eindhoven kan niet plaatsvinden zonder de hulp van veel 
vrijwilligers. Al jaren dragen de atletiekverenigingen uit de omgeving daarin hun steentje bij. AVGM 
bemenst bijvoorbeeld een verzorgingspost waar de vele duizenden lopers water, sportdrank of fruit 
krijgen aangeboden. Maar ook zorgen we voor de wegafzettingen om de veiligheid van het par-
cours te bewaken. En natuurlijk drinken wij in het clubhuis een glaasje op en met alle mensen die 
meegedaan en meegeholpen hebben. Inmiddels kan de club rekenen op een aantal vaste helpers 
maar er zijn altijd meer mensen nodig.  
 
Wil je ook een keer een dag meedraaien met dit gezellige evenement? Meld je dan voor de ver-
zorgingspost bij Hedwig Harks (hedwighks@hotmail.nl) en voor de wegafzettingen bij Ferry van 
Rosendaal (ferry.van.rosendaal@gmail.com). De organisatie zorgt altijd voor een hapje, drankje 
en een aardige attentie, de vereniging ontvangt bovendien een geldelijke bijdrage voor haar on-
dersteuning. Alle reden dus om je aan te melden.  
 

http://www.refen.nl/
mailto:hedwighks@hotmail.nl
mailto:ferry.van.rosendaal@gmail.com
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Onderhoud aan de accommodatie 
door Koen van den Boomen en Martin Nijkamp 
 
Het afgelopen half jaar is hard gewerkt aan onze accommodatie. Waarschijnlijk is dit de meeste 
GM’ers niet ontgaan. Voorbeelden van werkzaamheden: 
 

 Groot onderhoud in het krachthonk 

 Bestrating aangelegd op de baan voor de steeplebalken 

 Bestrating aangelegd achter het clubgebouw 

 Vlaggenmasten geplaatst bij de entree 

 Onderhoud en opruimwerkzaamheden in het wedstrijdmateriaalhok 

 Opruimwerkzaamheden op de gehele accommodatie 

 Onderhoud aan materialen zoals de steeplebalken 

 Realisatie van een kastenwand in de kantine 

 Ophangen van een LED-klok nabij de finish 
 
Hieronder lichten we, vooral met foto’s, de werkzaamheden toe. 
 
Groot onderhoud in het krachthonk 
Het krachthonk is volledig geschilderd (wanden en plafond) en opgeknapt. Het krachthonk oogt 
weer fris en kan er weer jaren tegen aan. 
 

 

 

 
Alle wanden zijn geschilderd  Ook het plafond is geschilderd 

 

 

 
Er zijn nieuwe (en meer) spiegels opgehangen  Er is een beter rek gemaakt voor de gymballen 
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Ophangen van een LED-klok nabij de finish 
Het was een lang gekoesterde wens vanuit zowel Lopen als vanuit de Wedstrijd Organisatie 
Commissie om een klok op de baan te hebben die de tijd aangeeft en die kan optellen en aftellen. 
Eind 2015 is de bestelling geplaatst voor een klok die aan deze eisen voldoet en begin dit jaar 
hebben we de klok op kunnen halen en is hij opgehangen. 
 

 

 

 
De klok  Aansluitwerkzaamheden voor de stroomvoorziening 

 
Bestrating aangelegd op de baan voor de steeplebalken en achter het clubgebouw 
De steeplebalken staan normaal gesproken rond de baan. Voorheen stonden de balken dan altijd 
in het gras. Dit is vervelend met maaien. Hierom zijn tegelplateaus aangelegd rond de baan waar-
op deze balken netjes kunnen staan. 
Tijdens de herinrichting van de parkeerplaats door de gemeente is ons hekwerk ca. 1 meter ver-
zet. Hierdoor lag er achter het clubgebouw een strook grond braak. Ook hier is bestrating gereali-
seerd. 
 

 

 

 
Graafwerkzaamheden op de baan t.b.v. plateaus  Bestratingswerkzaamheden achter het clubgebouw 
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Aantrillen van de bestrating  Het eindresultaat 

 
Vlaggenmasten geplaatst bij de entree 
Bij de entree zijn vlaggenmasten geplaatst. Hiervoor is per mast ca. 250 kg beton gestort waarin 
een grondanker is geplaatst. Deze masten vormen extra aankleding van de accommodatie tijdens 
evenementen en met deze masten kunnen we onze bezoekers verwelkomen. 
 

 

 

 
Aanmaken van het beton  Vlaggenmasten bij de entree 

 
Onderhoud en opruimwerkzaamheden in het wedstrijdmateriaalhok 
Er zijn de afgelopen jaren veel materialen verzameld voor verschillende projecten op, in of rond de 
accommodatie. Ook blijft er soms materiaal over, bijvoorbeeld oude materialen na vervanging. Er 
is in het wedstrijdhok kritisch gekeken naar alle materialen. Daarbij is steeds de vraag gesteld: 
hebben we het nodig voor wedstrijden en/of onderhoud en zo niet, hoe groot is de kans dat we dit 
materiaal op korte termijn wel nodig gaan hebben? Van veel materiaal is afscheid genomen. In het 
wedstrijdhok is enkele jaren geleden boven de hordekarren al een verdieping getimmerd. Boven 
op deze verdieping zijn recent stellingen en schappen gerealiseerd zodat alle materialen die we 
hebben netjes op een eigen plaats kunnen worden opgeborgen. 
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Rekken achterin de berging  Schappen voorin de berging 

 
Realisatie van een kastenwand in de kantine 
Samen met Korein Kinderplein is gekeken hoe we onze kantine een nettere uitstraling kunnen ge-
ven. Door de verschillende kasten en veel losse materialen oogde het vaak wat rommelig. Uitein-
delijk is gezamenlijk gekozen voor de realisatie van een kastenwand achterin de kantine. In deze 
kasten kan Korein veel materiaal kwijt. 
 

 

 

 
Ontwerptekening  Geraamte van metalen profielen 
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Afwerking en schilderen  Deuren afhangen 

 

 

 
Het resultaat voordat de deuren zijn geschilderd  Het eindresultaat 

 

  

   

 
Dit waren de grote onderhouds- en klusprojecten van het afgelopen half jaar. Aan deze projecten 
hebben verschillende GM’ers vrijwillig bijgedragen. 
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Zonnebloemwedstrijd 
namens de Bootcamp-commissie 
 
Het kan nog net! Als u nu nog meedoet met de zonnebloemwedstrijd, dan is er nog altijd de kans 
dat u glansrijk gaat winnen. De zaden zijn in de kantine te koop voor slechts 2 euro per zakje. Met 
de opbrengst gaan we trainingsartikelen voor de bootcampers kopen. Wie weet de mooiste zon-
nebloem te kweken, of de zonnebloem met de meeste bloemen, of de mooiste foto van de 2016 
zonnebloem te maken? PS: Het is ook heel leuk voor kinderen om hier mee bezig te zijn! Het fleurt 
daarbij de tuin ook enorm op 
 
 

Schoonmaakbeurt zonnepanelen  
door Tom Lassing 
 
Onze atletiek vereniging, heeft 26 zonnepanelen op haar kantine 
liggen. Op 14 mei zijn deze panelen schoongemaakt. Hard nodig na 
het stuifmeelbombardement van de lente. De panelen waren bijna 
letterlijk grijs geworden. Op de foto is het kleurverschil zichtbaar. De 
voorste panelen zijn al schoon. Na de schoonmaakbeurt lag het 
rendement van de panelen direct 10% hoger. Zo veel scheelt dat. 
 
 

Actie Fysiotherapie Daane voor Bijna Thuis Huis De Vlinder 
door Ger Daane 
 
Uit ervaring weet ik dat de verzorging en begeleiding van mensen in hun laatste levensfase niet alleen 
zwaar, maar regelmatig zelfs te zwaar of ronduit onmogelijk is. Daarom vind ik het Bijna Thuis Huis 
een prima initiatief. In het centrum van Best is het Bijna Thuis Huis De Vlinder gevestigd. Dit draait 
voor een belangrijk deel op vrijwilligers. Desondanks is er veel geld nodig om één en ander draaiende 
te houden. Namens mijn fysiotherapiepraktijk steun ik met deze actie het Bijna Thuis Huis De Vlinder 
in Best. In 2014 heb ik via de Stichting Mont Ventoux ook bijgedragen aan dit goede doel. 
 
Wat houdt de actie in? 
In de periode van juni, juli en augustus 2016 kun je bij Fysiotherapie Daane in de vestiging op de eer-
ste verdieping van het Gezondheidspunt Best aan de Ronde 12-14 in Best een Functional Movement 
Screen (FMS) laten afnemen. Dit kan op afspraak via onderstaande contactgegevens. Je investering 
voor de FMS is €30,- en de opbrengst komt ten goede van het Bijna Thuis Huis De Vlinder.  
 
Wat is een Funcional Movement Screen (FMS)? 
De FMS is een wetenschappelijk onderbouwde fitnesstest waarmee je je kracht, 
lenigheid en coördinatie in kaart kunt brengen. Ook is de FMS geschikt om 
“zwakke schakels” in je bewegingsketen op te sporen en hiermee je kans op het 
krijgen van blessures te bepalen. Deze wil je uiteraard niet krijgen! Daarom volgt na de FMS een trai-
ningsadvies met corrigerende oefeningen. Deze oefeningen hebben tot doel de zwakke  schakels in je 
bewegingsketen te herstellen, waardoor je beter kunt presteren en minder risico loopt op een blessure. 
Voorwaarde is natuurlijk dat je de oefeningen regelmatig uitvoert. Daarom is er een oefenapp beschik-
baar als praktisch hulpmiddel. Elke laatste dinsdag van de maand biedt het sportmedisch team 
een kosteloze loopanalyse aan van 19.00 – 20.00 uur. Van 19.00 – 19.30 uur kunt u, op afspraak, 
gebruik maken van een gezamenlijk blessurespreekuur (mail naar info@fysiotherapiedaane.nl). 

http://www.fysiotherapiedaane.nl/
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Met weinig kilometers toch de marathon lopen! 
 
Dit boek is wellicht het meest spraakmakende boek van de afgelopen ja-
ren. “Train niet meer dan 14 km”, luidt de ondertitel. De schrijvers Van der 
Poel en De Jong leggen in dit boek uit hoe hun revolutionaire marathon-
schema werkt. Het boek is toegankelijk geschreven met heldere schema’s. 
 
 

http://www.fysiotherapiedaane.nl/
http://tankstation-vankemenade.nl/
http://www.bestion.nl/
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Nieuwe leden 7 maart t/m 26 mei 2016 
 
 
Baanatletiek 
 
Pupillen Bambi/Mini/C 
Rick Bax 
Niels van den Heuvel 
Dagmar Huijgen 
Quinten der Kinderen 
Floris de Moel 
Friso de Moel 
 
 
Junioren C/D 
Sharon Lathouwers 

Gastlid Baan 
Simone Snepvangers 
 
Loopgroepen 
 
Recreanten 
Elly Avontuur 
Nils Barella 
Karen Berkers 
Peter Berkers 
Fred Blummel 
Jim Booij 
Carla Bouwmans 

Petra de Cock 
Marco Geven 
Marieke van Haaren 
Mike van Haaren 
Elise Habraken 
Martje van de Heijden 
Bianca van de n Heuvel 
Sandra Koning 
Eric de Loyer 
Karine de Loyer 
Brigitte van Moorsel 
Marli Reekers 
Marion van Rooij 

Angelique van Rulo 
Femke Sanders 
Raymond Siep 
Sanne de Snoo 
Sigrid Verpoort 
Hetty Verwater 
 
Nordic Walking 
Annemie Klomp 
Hiltje van Stokkom 
 

 
 

Wij wensen de nieuwe leden veel plezier bij onze club! 
 

http://www.welvos.nl
http://www.vervoortjuridischadvies.nl/voorstellen.html
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Verjaardagen juni t/m september 2016 
 
juni  

 1 Stefan Tops 

 2 Sanne Brand 

 2 Ineke van Genugten 

 2 Tiny Bos 

 3 Ruud Cremers 

 3 Sylvia Kramer 

 3 Els van Beers 

 4 Daniël de Goederen 

 4 Irene van Asten 

 4 Erik Rickelman 

 4 Niels Govers 

 5 Stijn Pero 

 5 Eline Roest 

 5 Fleur Pero 

 6 Yannis Violidis 

 6 Sterre Robben 

 7 Jacqueline van de Sande 

 7 Jade van Tilburg 

 9 Jeroen Appeldoorn 

 9 Mike van Kuijk 

 10 Kuno Huisman 

 10 Edith van Zandvoort 

 10 Bianca van den Heuvel 

 10 Caroline Strikwerda 

 10 Sanne Kastelijn 

 11 Corine Cremers 

 11 Mieke Hensen 

 13 Janneke Maanders 

 13 Stefan van de Sande 

 14 Fred Blummel 

 15 Maria Brands 

 17 Elly Mols 

 17 Patrick Bindels 

 19 Lonneke Smets 

 19 Marijn Hendriksen 

 20 Tom Nouwens 

 20 Ria van Dooren 

 21 Leo van der Staak 

 21 Leny Peters-Bol 

 22 Iris Bouwens 

 22 Julia Steenmetz 

 22 Ineke Tromp 

 24 Riekie Raaimakers 

 24 Jessie van Os 

 24 Henk van Hak 

 24 Mia Robben-Bots 

 25 Daphne Vogels 

 26 Damian Bressers 

 26 Ann Geurts 

 27 Meike van Rulo 

 27 Thomas Witteveen 

 29 Anita Geeven 

 29 Rohan de Bresser 

juli  

 1 Niels Groen 

 2 Ning Slaats 

 3 Stefan Nas 

 6 Chloë van de Kerkhof 

 6 Rick Bax 

 10 Susan Stroomenbergh 

 10 Ron Dielhof 

 10 Stef Hankel 

 10 Marc Tonen 

 11 Diet Gröneveld 

 11 Demi van Lochem 

 11 Walter Strijland 

 12 Marleen Smulders 

 12 Toos de Groen 

 14 Stijn Groen 

 14 Marianne Daalderop 

 15 Ties De Vaan 

 15 Annie van de Sande 

 16 Johan Robben 

 16 Hubert Segers 

 16 Sietske Noorman 

 17 Shannon Baijens 

 18 Aty Wolff 

 18 Walter van Sluisveld 

 18 Isabella Passchier 

 19 Max van der Donk 

 19 Hanneke van Breugel 

 20 André Verhulsdonk 

 21 Anja Haverkamp 

 22 Tim Heuvelmans 

 23 Stan van Hagen 

 24 Saskia Velsma 

 24 Philip Datema 

 24 Annemie Klomp 

 25 Joke Destrée 

 25 Cees van Laarhoven 

 26 Aimee van de Sande 

 26 Guido Kluijtmans 

 26 Ans Bressers 

 26 Sanne de Snoo 

 26 Martijn de Laat 

 27 Nicolai van de Heijden 

 27 Pieter Grootes 

 29 Jordi Voets 

 29 Nathalie Crüts 

 29 Joyce van Sluisveld 

 30 Anky Leenders 

 30 Ad van Kollenburg 

 31 Tom Michielsen 

 31 Dirk de Wit 

augustus  

 1 Marco Breuls 

 1 Jeannie Beelen 
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 2 Leo van Zeeland 

 2 Felix van der Vleuten 

 3 Richard van Marrewijk 

 4 Anton Welvaarts 

 4 Tiny Steenbakkers 

 6 Erik Pluym 

 6 Thomas Rutgers 

 6 Mary De Laat 

 7 Gert Crooijmans 

 7 Ria van den Heuvel 

 8 Paul Kastelijn 

 9 Greetje van Summeren 

 9 Walter van de Pol 

 9 Gaby van Sluisveld 

 10 Betty Kon - Zom 

 10 Noah Terhoeve 

 11 Harm Bakker 

 12 René Uijthoven 

 13 Iris van Dinteren 

 14 Cees van Kempen 

 14 Claire Cao 

 15 Bram van Stiphout 

 15 Ellen Faessen 

 15 Daan Brorens 

 17 Fatima Bouhamda 

 17 Thijs van der Staak 

 17 Ingrid Coppens 

 17 Piet Verhagen 

 17 Ina Verhallen 

 17 Hetty Otten 

 18 Monique Schippers 

 18 Daan Danes 

 18 Stijn van der Klei 

 19 Jens de Koning 

 19 Paul van de Plassche 

 20 Lars van Stiphout 

 21 Peter Brouwers 

 22 Jan van Kasteren 

 23 Chris Segers 

 24 Ben Saris 

 24 Peter Cras 

 25 Margo Burghoorn 

 25 Ariënne van de Pol 

 26 Anna van Straten 

 26 Elyse Pados 

 27 Maarten Swinkels 

 27 Sarah van der Stam 

 27 Nick Sikking 

 28 Eva Timans 

 28 Jan van Dijk 

 28 Vera Saris 

 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 

 1 Ronald Kramer 

 2 Chris Baselmans 

 3 Jolanda van der Kallen 

 3 Ralf Ebben 

 3 Mariel van den Oetelaar 

 4 Manon Enting 

 6 Theo de Koning 

 6 Lars Meertens 

 6 Mirjam Verhagen 

 7 Maaike de Loyer 

 7 Eliza Dielhof 

 7 Lonie Peci 

 8 Nico van Duijn 

 9 Huub van den Elzen 

 9 Nienke van Slageren 

 10 Chantal Kersten 

 11 Bob van Koetsveld 

 11 Luuk Kramer 

 11 Cor van de Nieuwenhuisen 

 13 Angelique van Rulo 

 14 Simone Snepvangers 

 15 Monique Terhoeve 

 15 Carina Kämpfer 

 17 Berty van den Elsen 

 17 Annie Coppelmans 

 18 Theo Bookelmann 

 18 Ad van de Biggelaar 

 18 Annette van de Bilt-Bruinsma 

 19 Cor Datema 

 19 Cees van der Sommen 

 19 Wim Kortsmit 

 20 Bas Leermakers 

 20 Ellen van Iersel 

 20 Annie Knippels 

 20 Dorothy van Rijen 

 20 Petra de Cock 

 22 Yves Dhondt 

 23 Ilona van Loon 

 23 Lotte Maas 

 23 Joost Bastings 

 23 Pieter van der Sanden 

 24 Mats Keulstra 

 25 Hein Geurts 

 25 Anja van Nuland 

 27 Paula van Ginneken 

 27 Robin Spijkerboer 

 27 Els Oosterling 

 28 Cyril van de Werff 

 28 Nick van der Worp 

 28 Hedwig Harks 

 29 Sam van den Bersselaar 

 30 Wilma Venmans 

 30 Loretta Teitsma 

 

 

http://www.samenspel.nl
http://www.bavaria.nl

