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 Wil je de kopij voor het 
volgende 
clubblad 

uiterlijk woensdag 
5 september 
inleveren? 

 
        clubblad@avgm.nl 

van de redactie 
 
Sport-zomer 
Deze dagen zitten velen weer voor de tv om de 
prestaties van ons Oranje-team te bekijken. 
Hoever zullen de jongens van van Marwijk het 
deze keer schoppen? 
Daarna staat Wimbledon en de Tour de France op 
de kalender. En als we dat alles gehad hebben 
kijken we met z’n allen naar de Olympische 
Spelen. We kunnen met recht spreken van een 
sport-zomer. Mijn voorkeur hebben de 
Olympische  Spelen maar de zomervakantie staat 
ook op de kalender dus we zullen er niet zo heel 
veel van zien. 
Ik hoorde een dezer dagen een sporter in een 
intervieuw op de radio. Zijn woorden: Beleef de 
sport met veel plezier. Soms zit het mee, soms zit 
het tegen maar ééns in je leven kom je dat 
sportieve hoogtepunt tegen 
 
Een mooie sport-zomer en fijne vacantie. 
 
Lia Tielen 

agenda    

                                                                    

 

 
 
30 juni              Kermismeerkampen 
5-6-7 oktober  Jeugdkamp 
18 augustus    Ronde van Naestenbest 
14 oktober …..Marathon Eindhoven                                                                 
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Op 5 mei 
 

 

Op 5 mei j.l. mocht ik in de Grote Kerk in Breda aanwezig zijn, bij de start van de bevrijdingsfeesten in 
Nederland. Tijdens deze bijeenkomst waren er twee voor mij indrukwekkende momenten, dat was de 
inhoud van de 5 mei rede uitgesproken door de Duitse Bundespresident Joachim Gauck en het binnen 
dragen van het bevrijdingsvuur door de lopers van AVGM die dat vuur ‘snachts in Wageningen hadden 
opgehaald. 

Later op de dag heb ik met deze lopers in de bus mee mogen reizen naar Den Bosch en heb ik door 
gesprekken met hen kunnen vaststellen met welk een groot enthousiasme de lopers het bevrijdingsvuur 
naar zijn bestemming brengen. Dit was ook zo bij de lopers die het bevrijdingsvuur van Den Bosch naar 
Best gebracht hebben. 

Volgens mij is er nog steeds voldoende bereidheid bij de lopers van AVGM om het bevrijdingsvuur op te 
halen in Wageningen en naar zijn bestemmingen te brengen en blijft dat dus de mogelijkheid geven om 
onze vereniging op een goede manier te presenteren. 

Mijn echtgenote Kitty en ik hebben ook getuige mogen zijn van nog zo’n jaarlijks terugkerend evenement 
binnen onze vereniging, “de Heilige Eik loop”, met aansluitend een brunch. Onder een zonnetje hebben 
we achter een groep lopers gereden waarbij opviel hoe ontspannen er gelopen werd, er was tijd genoeg 
voor een praatje. Op de terugweg, ter hoogte van de Antoniusschool in Oirschot, kwam het tempo wat 
hoger te liggen. 

Ook was het plezierig om vast te stellen dat ook een grote groep wandelaars ’s ochtends om 8 uur al 
richting Heilige Eik en terug gewandeld waren . 

De door “de Dames van Bram Flierman” verzorgde brunch was weer uitstekend en onderstreept nog 
eens de saamhorigheid die er in onze vereniging is. 

In de afgelopen periode zijn we als vereniging ook geconfronteerd met wat minder plezierige berichten, 
n.l. het bericht van overlijden van twee oud leden van onze vereniging, mevrouw Gerda Rickelman en de 
heer Willem Pero. Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe bij het verlies. 

Bert van Drunen 
 
 

de voorzitter
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baan 
 
Van de TC Baan voorzitter. 
 
Het zomer seizoen is weer van start en het is nogal een seizoen 
aan het worden! Zo doen we in de regio mee met de pilot voor de 
nieuwe pupillen wedstrijdvorm. Voor de pupillen houdt het in: veel 
meer doen in een korter tijdsbestek. Ook veel leuker voor de ouders 
die ook actief deel uitmaken van de wedstrijd. 
Het is een compleet andere manier om met wedstrijden om te gaan. 
Van wat ik aan reacties mocht horen is de tendens positief. 
Onze trainer Joep Wiltschek heeft bij de tweede wedstrijd wel een 
foute berekening in de wedstrijd aangetroffen. Het herberekenen 
bleek minder makkelijk dan gedacht. Het is een pilot, dan 'mag' 
zoiets nog gebeuren.Volgens mij wachten we nu nog altijd op de 
juiste uitslag. 
 
Een aantal atleten heeft een paar weken geleden meegedaan aan 
de Brabantse junioren 'D' kampioenschappen. Grote verrassing 
was Bo Geeris die met een enorme verbetering van haar persoonlijk 
record ook nog eens Brabants kampioen discuswerpen werd. Ook 
de andere deelnemers van GM deden het niet onverdienstelijk. 
 
9 atleten hebben aan het NK Junioren mee gedaan aan 11 
onderdelen en er doet ook een atleet mee aan het NK (senioren). 
Dat wil zeggen dat de stijgende lijn die GM (TCB) jaren terug is in 
gezet nog steeds stijgende is. Ook bij de competities doen we het 
landelijk gezien goed maar hier is bij sommige groepen het 
aandachtsgebied om de ploegen wel compleet te krijgen. Bij 
sommige categorieën hebben we de luxe dat we niet alle atleten 
kunnen opstellen. Wellicht moeten we daar ook naar gaan kijken  
en meerdere ploegen gaan inschrijven. Hier wil Adri Raaimakers in 
ieder geval een vervolg aan geven. 
 
We blijven bij TC Baan zoeken naar aanvulling van het 
trainerskorps, zowel bij de jongste groepen als ook bij de oudere 
groepen. Die stijgende lijn waar ik het qua niveau over had laat ook 
zien dat we atleten die wedstrijdgericht zijn weten te binden aan de 
club. Op recreatief gebied hebben we dan ook aanvulling van het 
trainerskorps nodig voor de atleet die lekker wil sporten en niet aan 
wedstrijden wil doen. 
 
Adri Raaimakers heeft vorig jaar op facebook een aantal groepen 
gemaakt waar nog niet alle GMers op zitten. De GMers die er wel 
op zitten communiceren daar op een positieve manier met elkaar en 
zie je een eenheid als GM in die groepen. Ook vinden er discussies 
plaats. 
Een aanrader  
 
Naar aanleiding van de pupillenwedstrijden nieuwe stijl kijken we nu 
ook naar de PR-competitie en naar de Eisenkaarten om voor 
iedereen een eerlijke kans te bieden 
 
 

 
jarigen juni 
 
13 Stefan  Sande, van de 
14 Arianne  Saris-Strik 
14 Nathalie Pritsch 
15 Maria  Brands 
16 Hans  Versteden 
17 Isa  Wiltschek 
17 Patrick  Bindels 
17 Gilbert  Roy, van 
18 Niels  Aarts 
18 Ingrid  Sangster 
19 John  Schepens 
19 Marijn  Hendriksen 
19 Lonneke Smets 
20 Ria  Dooren, van  
20 Bea  Martens,  
20 Dirk  Leuken, van 
20 Tom  Nouwens 
21 Leny  Peters-Bol 
21 Mia  Vlassak,  
21 Bo  Branden, van den 
21 Leo  Staak, van der  
22 Ineke  Tromp 
23 Bert  Jooren 
23 Frank  Dijck, van 
24 Jessie  Os, van 
24 Riekie  Raaimakers,  
24 Aäron  Mandemaker 
24 Mia  Robben-Bots,  
24 Henk  Hak, van  
26 Bobby  Dijk, van 
26 Ann  Geurts-Timmermans 
27 Floor  Hoogenboom 
27 Thomas Witteveen 
29 Daniël  Jochems 
29 Rohan  Bresser, de  
29 Anita  Geeven 

 
 

Gefeliciteerd ! 
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                                                                                  baan 
Er komen overigens nog een paar leuke wedstrijden aan, ook 
thema wedstrijden met wat extra's bij clubs overal in het land, 
maar ook bijvoorbeeld de kermismeerkampen in Best zelf. Ik 
raad u daarom aan de extra GM TC Baan nieuwsbrieven in de 
gaten te houden. Het is voor atleten bijzonder leuk om naar zo'n 
'speciale' wedstrijd te gaan. Ook heel aardig zijn avond-
wedstrijden bij clubs in de omgeving. Ik heb dat zelf twee 
seizoenen geleden ook nog regelmatig gedaan en denk er met 
veel plezier aan terug. Helaas is het nu te druk voor me om zelf 
nog actief de sport te beoefenen. 
Als u naar zo'n externe wedstrijd wilt gaan, laat uw kind dan ook 
eens in de groep vragen of er meerderen willen gaan. Wel zo 
gezellig en meerijden maakt dat niet alle ouders verplicht mee 
moeten. 
 
Ook de voorbereidingen voor het jeugdkamp in het eerste 
weekend van oktober zijn weer begonnen. Dat belooft weer een 
paar dagen dolle pret te gaan worden! Het thema wordt: 
"Hollywood". Dat moet toch de nodige artistieke vrijheid geven! 
Wilt u als ouder ook een rol hebben en/of eventueel 
ondersteunen, laat het dan pupillentrainer Joep Wiltschek even 
weten. 
 
Bezuinigingen 
Deze zomer krijgen we als club te maken met nieuwe regels en 
afspraken met de gemeente. De bezuinigingen raken ook de 
sportclubs. Niet alleen meer huur voor de baan, maar ook meer 
eigen werkzaamheden zoals schoffelen van de kogelbakken, 
het steken van de kantjes en het maaien van de randen langs 
het hek. Ook op ouders zullen we mogelijk in de toekomst een 
klein beroep gaan doen. Vele handen maken licht werk. 
 
Denkt u aan onze sponsors en de clubwinkel? Als u een 
product nodig heeft, kijkt u dan eerst even of we een sponsor 
hebben die het aanbiedt. 
Dan profiteren we allemaal! 
 
Tom Lassing 
 
Presentatie voor ouders (nieuwe) jeugdleden 
 
Op 25 juni om 18:45 uur zal er in de kantine een presentatie 
plaatsvinden voor ouders van (nieuwe) jeugdleden. 
Het gaat hier om uitleg over de club, het tenue, de trainingen, 
de wedstrijden etc, etc. 
Er is dan ook ruimte tot het stellen van vragen. 
De bijeenkomst vindt plaats tijdens de training zodat de meeste 
ouders er niet speciaal voor hoeven te komen. 
Heeft u nu al bepaalde vragen, wacht dan niet, maar stelt u die 
vast aan de trainers of de jeugdcoördinator Gerhard Hein. 
Ook ouders van jeugdleden die al langer lid zijn, zijn van harte 
welkom. 
Vriendelijke groeten, 
Tom Lassing 
 
 

 
jarigen juli 
 

1 Niels  Groen,  
1 Kim  Starink-Asveld,  
1 Joy  Donkers 
2 Ning  Slaats 
8 Sanne  Aalst, van der 
9 Bo  Geeris 

10 Susan  Stroomenbergh 
10 Stef  Hankel 
10 Marc  Tonen,  
11 Walter  Strijland 
11 Diet  Gröneveld 
12 Robbert Rotthier 
12 Toos  Groen, de 
12 Marleen Smulders 
12 Doreen  Mulder 
14 Stijn  Groen 
14 Rana  Ginneken, van 
15 Henrike  Mehagnoul 
15 Annie  Sande, van de 
15 Ties  Vaan, De 
15 Stefan  Nuys 
15 Manita  Pasch, van de 
16 Erik  Janssen 
16 Hubert  Segers 
16 Sietske  Noorman,  
16 Johan  Robben 
17 Claudia  Heuvel, van den  
18 Walter  Sluisveld, van 
19 Max  Donk, van der 
20 Twan  Beerens 
20 André  Verhulsdonk 
21 Judith  Rombouts 
22 Helen  Klift, van der 
22 Emma  Bindels 
22 Minke  Rooijmans 
22 Sofie  Maas 
23 Stan  Hagen, van 
24 Saskia  Velsma 
24 George  Immink 
25 Cees  Laarhoven, van  
25 Joke  Destrée 
25 Anneke  Dongen, van 
26 Aimee  Sande, van de 
26 Martijn  Laat, de 
26 Ans  Bressers 
27 Pieter  Grootes,  
27 Nicolai  Heijden, van de  
27 Leo  Meeren, van der 
29 Nathalie Crüts 
29 Jordi  Voets 
30 Ad  Kollenburg, van  
30 Anky  Leenders-Janssen,  
30 Marjan  Spoor,  
31 Jelle  Latijnhouwers 
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Materiaal uitleen 
Het is geen gewoonte, maar er zijn soms momenten dat er materiaal uitgeleend moet worden. 

Dat kan zijn aan atleten en trainers, maar kan ook zijn aan collega clubs, of aan huurders van 
de accommodatie. 

 

Als club hebben we daarom een uitleenprotocol opgezet, zodat voor iedereen dezelfde regels 
gelden. 

Belangrijk is dat Martin Nijkamp de uitvoerder van het protocol is. Hij gaat over het materiaal 
en je moet dus bij hem zijn als je wat wilt lenen, of als iemand anders vragen heeft over het 
eventueel kunnen lenen van materiaal. 

Zo hebben we ook een setje materiaal voor het kunnen houden van een spreekbeurt over 
Atletiek. Ook die set is via Martin te lenen! 

 

Martin houdt bij wat bij wie is. 

Zo houden we overzicht over onze spullen. 

 

Het is dus niet toegestaan om zonder overleg en zonder afstemming spullen mee te nemen. 
Nu niet, nooit niet. 

Ik was laatst op een reünie van mijn oude club. Daar kwam iemand na dertig jaar een 
'geleende' discus terugbrengen... Hilariteit alom, maar het geeft goed aan dat de club uit mijn 
jeugd het allemaal wat losjes geregeld had. Niet iedereen blijkt daar even goed mee om te 
kunnen gaan. 

Om te voorkomen dat we straks weer ruimte zat in ons materialenhok hebben daarom 
nogmaals bij deze aandacht voor het uitleenprotocol. 

Martin kan je er alles over vertellen. Belangrijk is vooral dat je ruim op tijd even aangeeft dat 
je iets wilt hebben. Zo kan ook voorkomen worden dat er mis gegrepen wordt op een moment 
dat we het eigenlijk niet kunnen hebben dat we misgrijpen. 

 

Tom Lassing 

Voorzitter TC Baan 
 
 

 
Zoek de 10 verschillen 
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                                                                                                                      specials 
 
Atletiekvereniging Generaal Michaëlis grossiert in prijzen. 

Specials succesvol op de Special Olympics 2012. 
De Specials van AV Generaal Michaëlis hebben tijdens de Nationale Special Olympics in ’s 
Hertogenbosch groots uitgepakt. In deze topwedstrijd over twee dagen voor atleten met een 
verstandelijke beperking die eens per twee jaar georganiseerd wordt, kwamen ruim 250 atleten 
uit heel Nederland aan de start. 
 
Het werd uiteindelijk een wedstrijd met twee gezichten. Op zaterdag veel zon en op zondag 
extreem koud en heel veel regen. Ondanks deze weersomstandigheden wist de groep uit Best 
toch maar liefst 7 gouden, 2 zilveren en 3 bronzen medailles in de wacht te slepen. Mike van 
Kuijk was met 3 gouden medailles (100 meter, 200 meter en kogelstoten) in zijn klasse de 
succesvolste GM atleet, maar ook de andere atleten presteerde prima. Nellie Tonen liep op de 
200 meter in divisie 2 naar een zilveren medaille, hetzelfde deed Jolanda van Kuijk in de op één 
na snelste divisie 9. Marianne Verdonk liep in divisie 10 en pakte daar een gouden medaille, iets 
wat ze eerder op de dag ook al gedaan had op de 100 meter. Een derde medaille (zilver) was er 
voor Marianne op het onderdeel hoogspringen. 
Bij de mannen waren er behalve de medailles voor Mike van Kuijck ook medailles voor Thom 
Robben die met een fraai PR van 2,41 in divisie 2 het verspringen won. Op datzelfde onderdeel 
was er een bronzen medaille voor Martijn de Laat in divisie 7. Martijn was ook verrassend sterk 
op de 100 meter, zijn tijd (14,92) was hier goed voor goud in divisie 17. Sjoerd van de Heuvel 
behaalde de bronzen medaille op zijn favoriete onderdeel, het kogelstoten, waarmee de 
totaalscore van 12 medailles voor AVGM een feit werd. Wilt u deze atleten ook zelf eens aan het 
werk zien? Dat kan, op 1 juli wordt in Best de Kermismeerkamp georganiseerd. Hier zal de 
groep Specials ook acte de  précense  geven. 
 
 

 

De specials van AVGM : Riny Verdonk (trainer), Martijn de Laat, Nellie Tonen, Sjoerd van de 
Heuvel, Marianne Verdonk, Thom Robben, Jolanda van Kuik, Imke van Ansem, Mike van Kuijck 
en Marlies van de Heuvel (trainster) 
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de pen 
van Karel Rikkers 

 

Oeps, ik hoorde pas half mei, dat ik de eer van 
de ‘pen’ had. Schaamrood op mijn wangen, 
omdat ik blijkbaar de vorige versie van het  

clubblad niet goed gelezen had. Dan had ik het 
moeten weten. 

Enfin, nu even de tijd er voor nemen. Maar 
waarover? Wie ik ben? Zie foto ben lid van de 
Adleten, 9 jaar bij GM maar loop al 34 jaar (ik 
ben al 57). Maar aan welk thema hebben jullie 
iets? ‘Motivatie bij het hardlopen’ leek me wel 
wat. 

Motivatie voor de marathon is het geworden. 
Met name als je ouder wordt. Het lopen van een 
marathon op jonge leeftijd is een heel ander 
verhaal. Ik loop al lang en heel vroeger had ik al 
8 marathons gelopen. Maar nu was het toch 
even anders. 

We schrijven februari 2008 en binnenkort word 
ik 53. De laatste marathon was toen al 16 jaar 
geleden en dat was al een losse, die er na een 
paar jaar nog eens achteraan kwam. Ik had al 
een paar keer min of meer vrijblijvend de 
trainingskilometers verhoogd, maar het 
verzandde elke keer. Nu bereikte ik het punt dat 
ik me afvroeg of ik het nog wel zou kunnen. Een 
ding wist ik zeker: als ik nog langer zou wachten 
dan was het antwoord ‘nee’. 

Met een vrijblijvend karakter van training zou het dus niet lukken. Dus moest ik mezelf voor het 
blok zetten: ik schreef me nu al in voor een marathon, voordat ik begonnen was met de training. 
Ik combineerde met een al langer gekoesterde vakantiewens: het werd New York. Een 11-
daagse reis waarvan dan een paar dagen in het teken van die marathon zou staan. Die was pas 
in november, zodat ik me goed kon voorbereiden. De periode maart-juli om 20 km trainingen tot 
‘normale’ wekelijkse trainingen te verheffen en de periode erna om dat verder uit te bouwen. Ik 
had in gedachten 2 x 25 km, 2 x 30 km en 2 x 35 km, afgewisseld met de ‘standaard’ 20 km.  

Maar de praktijk was anders. Het was september geworden en ik had weliswaar vaak de 20 km 
getraind maar niets langer. Toen begin september gegaan voor ‘lang’. Tijdens het lopen ging het 
goed en toen zomaar ineens een 32 km gedaan (voor de motivatie: het hoeft blijkbaar niet persé 
in ‘kleine’ stapjes van 5 km). Een week later herhaald met een 34 km. Een week later kwam het 
er niet van. 

Toen was het maandag 22 september. Veel GMers gingen op zondag 28 september de 
marathon van Berlijn doen! Echter: een persoon kon niet meer meedoen. Ik heb besloten toen in 
zijn plaats mee te gaan. Dat moest een training worden, maar het is wel 42 km. En het was al 
over 6 dagen. Gelijk die maandag nog 23 km getraind. Meer durfde ik niet want ik moest 
natuurlijk niet al moe aan die ‘training’ van 42 km beginnen. En ik moest rekening houden met 
New York  die 5 weken daarna zou zijn. 

Toen was het zover in Berlijn. Uiterst defensief, lees langzaam lopend, begonnen. Neiging was 
om harder te gaan maar de hele tijd blijven drukken. Want wat moest er van de 2e helft komen? 
Toen ik me nog goed voelde bij de 30 km, ben ik voluit gaan lopen. Dat ging prima en kreeg een  
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euforisch gevoel. En ik finishte in een prima tijd voor mezelf. Absoluut geen trainingstijd maar 
een hele serieuze tijd. Voor mij is dat 3 uur en 31 minuten. Ik was dan ook erg in mijn nopjes 
met mijn ‘training’. Voor de motivatie: met een solide 20 km basis is het blijkbaar best mogelijk 
om een goede marathon te doen met enkel een 32 en een 34 km training �. 

Wat werd New York 5 weken later? Ook 3 uur en 31 minuten. Ik weet niet wat ik hier moet 
concluderen. Maar ik was er ook erg tevreden mee! 

Ik ben blijven doortrainen en 6 maanden later in Rotterdam de marathon gedaan. Deze ging 
helemaal perfect en het werd 3 uur en 23 minuten. Mijn 50+ PR. Later in Eindhoven (2010) nog 
een 3 uur 27 neer gezet. 4 marathons als 50+er. Dat was al 3 meer dan ik hoopte. 

Nog ooit een nieuwe marathon? Ik heb zo mijn twijfels. Het is al even geleden. Ik word ouder 
dus met meer kleine pijntjes her en der. Misschien moet ik later dit artikel nog eens lezen om 
mijzelf te motiveren. Enkel een 32 en een 34 km training van te voren moet misschien nog wel 
eens te doen zijn… 

Hopelijk motiveert dit jullie ook. 

Dit keer geef ik de Pen door aan Bas van Hoof. Bas succes 

 
 
Nieuwe leden periode 8 maart t/m 6 juni 
 
Baanatleten:     Loopgroepen: 
Pupillen mini/C. Pupillen A/B  Junioren C/D Recreanten loopgroep. 
Gert Crooijmans Sabine Brokken Stef Hankel  Sandra Hendriks 
Loes van Gaalen Justus Brouwer   Andreas van Waveren 
Cas Govers  Daniël Jochems Junioren A/B   
Lisa van der Meulen Jelle Latijnhouwers Stan van Hagen Specials  
Minke Rooijmans Maartje van der Linden   Ineke van Ansem 
Caroline Strikwerda Sarah van der Stam Jurylid    
  Aimée Strijland Irene van Asten Zaal  
      Marjan van Melis 

Wij wensen hen veel sportief plezier!     
 
  

                            www.coppensrecreatie.nl 
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www.bavaria.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    www.rabobank.nl 
 
 

                                                     
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.petervandesande.nl 
 

 
jarigen augustus 
 
  1 Jeannie Beelen 

2 Leo  Zeeland, van 
3 Jesse  Walvaart, Te 
3 Trea  Kuipers 
3 Auke  Latijnhouwers 
4 Tiny  Steenbakkers 
5 Nathalie Moser 
7 Broos  Barella 
7 Gert  Crooijmans 
7 Ria  Heuvel, van den 
8 Rob  Wielen, van der  
9 Walter  Pol, van de  
9 Diny  Heijligers-van Bree 
9 Greetje  Summeren, van 

10 Betty  Kon - Zom 
10 Noah  Terhoeve 
10 Rineke  Nanlohij 
11 Harm  Bakker 
12 René  Uijthoven 
13 Ron  Zandbergen 
14 Jos  Mesman 
15 Joep  Heijden, van der 
15 Daan  Brorens 
15 Ellen  Faessen-Maas,  
15 Lena  Lee, van 
15 Leonie  Werf, van der 

          
 
      Allemaal van harte 
          gefeliciteerd!      
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jarigen augustus 
 
17 Nina  Pasch, van der 
17 Ina  Verhallen 
17 Piet  Verhagen,  
17 Ingrid  Coppens 
17 Hetty  Otten 
17 Meaike  Pors 
18 Monique  Schippers 
18 Stijn  Klei, van der 
18 Daan  Danes,  
18 Mariska  Schoonus 
19 Evi  Heeswijk, van 
19 Paul  Plassche, van de 
20 Lisa  Klei, van der 
20 Kim  Spanjers 
21 Ilse  Heres 
21 Peter  Brouwers 
22 Jan  Kasteren, van  
22 Jan  Geeris 
23 Chris  Segers 
24 Peter  Cras,  
24 Ben  Saris,  
24 Noa  Ginneken, van 
24 Theo  Theunissen 
24 Paul  Moors 
24 Tom  Aantjes 
25 Frans  Louwers,  
27 Maarten  Swinkels,  
27 Hans  Verbeek 
27 Ronny  Beekmans 
27 Sarah  Stam, van der 
28 Vera  Saris,  
28 Jan  Dijk, van  
29 Gerard  Summeren, van 
29 Paul  Bree, van 
29 Simone  Visser, De 
30 Lambert  Heugten, van  
31 Luc  Geeris 
31 Marianne Verdonk 
31 Maud  Zutphen, van 

 
 
            Proficiat! 
 

 

 
 
 Homeopathie 
 Phytotherapie 
 Voedingssupplementen 
 Bach Bloesem therapie 
 Natuurlijke  huid-

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

 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 
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lopen 
van TCL 
Milou Beelen, sportarts en verbonden aan SportMáx heeft bij onze vereniging een lezing 
gehouden over training, voeding en blessures bij hardlopen. Een groot aantal belangstellenden 
vernamen de laatste inzichten over trainingsopbouw, herstelvoeding en het proberen te 
voorkomen van blessures. Lichtpuntje was dat een biertje ook bijdraagt aan het herstel en 
nogmaals werd het belang van goede schoenen onderstreept. 
 
Esther Brons en haar collega Jennifer, beide podotherapeuten,  hebben bij onze club al 
verschillende loopanalyses uitgevoerd. De loper kan zich zelf later terug zien op videobeelden. 
Esther en Jennifer hebben dankzij deze loopanalyses al verschillende lopers kunnen helpen. 
Ook Esther onderstreept het belang van goede schoenen, moeten er wel of geen schoenen 
aangeschaft worden met een anti pronatie blok erin? De samenwerking met de hardloop-
speciaalzaak Runnersworld Eindhoven loopt prima. Bij Runnersworld kan men in de winkel op 
de loopband en ook daar worden videobeelden van gemaakt. Op deze manier proberen we 
blessures in de kiem te smoren en iedereen zo lang mogelijk blessurevrij te houden. Ook 
besteden de dames veel aandacht aan de zooltjes en wordt er, indien nodig, doorverwezen  
naar Ger Daane of krijgt men advies over een betere looptechniek. 
 
Zaterdag 16 juni verzorgt Ger Daane voor de trainers een workshop krachttraining voor 
duurlopers. De trainers krijgen dan voorbeelden van praktisch toepasbare oefeningen om 
blessures te voorkomen. 
 
Ons reanimeer meisje Petula van Dijck die al enkele jaren de organisatie van onze reanimatie-
cursus voor haar rekening nam stopt hiermee. Door gewijzigde omstandigheden komt Petula 
nauwelijks meer aan lopen toe. Petula, nogmaals hartelijk bedankt voor je inzet de laatste jaren. 
Kathinka van Dijk (een andere dijk van een vrouw) gaat het stokje van Petula overnemen. Ook 
Kathinka draagt de reanimatiecursus een warm hart toe (om maar even in vakjargon te blijven). 
Kathinka heeft een aantal jaren op cardiologie gewerkt en ze was meteen erg enthousiast. 
 
Onze club was weer goed vertegenwoordigd op bevrijdingsdag. Anton Kon had die dag 3 teams 
die op 3 plaatsen in Brabant het bevrijdingsvuur moesten ontsteken. 
 
De laatste zondag van mei was er de gelegenheid om een kaarsje op te steken bij de Heilige 
Eik. Wandelend, hardlopend of fietsend gingen de GMers naar de Heilig Eik om zich bij 
terugkomst te kunnen laven aan de traditioneel afsluitende brunch. Ook dit jaar weer uitstekend 
verzorgt door Anton Verkooyen, Joke en verschillende dames uit het team van Bram Flierman. 
 
De cursus assistent trainer is door de atletiek unie erg versimpeld. In een korte periode kun je bij 
onze club een officieel erkende assistent trainer worden. Lijkt het je ook iets om voor de groep te 
staan neem dan contact op met Patrick Bindels, patrickbindels@me.com  of Frank Coppelmans, 
fcpcoppelmans@onsbrabantnet.nl  
 
De trainingen voor de halve marathon Eindhoven volgens het trainingsprogramma van 
Runnersplaza  zijn eind mei gestart. Gedurende een half jaar worden de deelnemers getraind 
zodat ze goed voorbereid aan de start zullen staan van de halve marathon van Eindhoven op  
14 oktober 2012.  
 
In verband met het samenvallen van de te spelen wedstrijden op het EK voetbal in combinatie 
met tijdgebrek van onze organisatoren gaat de Ekiden dit jaar niet door. 
 
PR’s die ik doorkreeg;  
Monique Terhoeve, Pannenkoekenloop  7.5 km 
in 46,07 
Yves Dhondt 10 km Reusel 40,45 
Peter Cras 15 km Boxtel 59,17 
Peter Drunense duinenloop ½ marathon 1.24,44 

George Immink marathon Rotterdam 3.43,57 
Chris Baselmans ½ marathon Oisterwijk  
1.27,06 
 

 
Loop je ook een PR? Mail dat aan Peter Cras, petercras@bestion.nl en ook jou wacht eeuwige 
roem in de di-GMer 
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                                                                                                                                   lopen 
Marathon Oisterwijk en de weg daar naar toe door Peter Cras. 
 
Ja, beste lopers, het begon allemaal begin van het jaar, ik had me opgegeven voor de marathon 
van Oisterwijk op 20 mei en me meteen gerealiseerd dat het die dag met het weer alle kanten 
op kon gaan. Eind mei kunnen de mussen best van het dak vallen dus om al mijn kaarten op 
Oisterwijk te zetten was ook een beetje link. Ik besloot wel te gaan trainen voor Oisterwijk maar 
ook de tussenliggende wedstrijden er goed tegenaan te gaan. Begin januari had ik bij Henk van 
Hak een Zoladz test gedaan en hieruit bleek dat er bij mij nog veel te winnen viel als ik in mijn  
1e 3 lage hartslagzones trainde. Mijn trainingen bestonden daarom o.a in het weekend uit lange 
langzame duurlopen tot max. 37 km. De halve van Egmond, van Best en van Drunen liep ik volle 
bak, waaronder 2 PR’s, de 30 van Schoorl werd een PR en de 15 km Paasloop in Boxtel was 
mijn 4e PR dit jaar, met de vorm zat het dus wel goed. 2 weken voor Oisterwijk ging ik met een 
groep naar Gulpen om daar een trail te lopen. Gulpen ligt in zuid Limburg en die bergen zijn 
daar best hoog. Een trail is een natuurloop over onverharde paden. Terwijl het in heel Nederland 
die dag lekker weer was kwam de regen in Gulpen met bakken uit de hemel.  
 

 
                                Een doedelzakspeler probeerde de sfeer nog wat op te luisteren. 
 
Maar ook in Gulpen klonk het startschot en dus weer gaan met die banaan. Na enkele flauwe 
heuveltjes moesten we een riviertje, de Geul, dwars oversteken dus de schoenen waren meteen 
doorweekt.  
 

 
                                    Water en modder in het vooruitzicht, springen was geen optie. 
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                                                    Vervolgens een steile berg op waarvan de helling uit leem bestond.  

                                                      
 
De weg naar boven verliep erg gladjes. 
Ik leek Michael Jackson wel met zijn moonwalk, ik liep vooruit en ik ging achteruit, spekglad was 
het. Boven op de vlakkere stukken haalde ik een aantal traillopers in met echte trailschoenen 
met een breder en beter profiel en ze hadden ook nog een waterzak op hun rug waar ze via een 
pijpje uit dronken. Bergop liepen ze me vrij gemakkelijk voorbij toen ik met mijn moonwalk bezig 
was. Ik voelde me wel een beetje de vreemde eend in de bijt met mijn normale wegschoenen en 
mijn drankgordel. Daarna weer zo’n mountainbike pad af, profiel onder mijn schoenen had ik al 
niet meer, die schoenen waren veranderd in een paar modder klompen. Daar liep ik weer tussen 
de traillopers, alleen nu kwam ik hun voorbij met een salto mortale met ruglanding, even later lag 
ik weer in een spagaat allerlei spieren op te rekken waarvan ik al niet meer wist dat ik ze had om 
vervolgens nog een paar keer koppeltje te duikelen op die steile afdalingen. Wat zag ik eruit, 
door de regen werden de bloedplekken op mijn armen en benen alleen maar groter..  
 

 
                                      Glad en nat dat het op die berg was, snap nog steeds niet  
                                      hoe dat kwam…. 
 
Je moest nog goed uitkijken om niet in het prikkeldraad te belanden, je kon er zomaar inglijden 
en dan kreeg je van die Tour de France taferelen. Ook liepen we door paadjes over weilanden 
waarbij we de wei in en uit moesten door van die koeienpoortjes te lopen. Je kent ze vast wel, 
een ijzeren paal van ongeveer een meter hoog waar 4 van die vleugels op zitten en waar je als 
een draaideur doorheen moet. Ik duwde met mijn linkerhand een zo’n wiek vooruit waardoor ik 
met mijn middel tussen de volgende wieken op tempo mijn weg kon vervolgen. Dat ging 19 van 
de 20 keer goed maar één keer gleed ik uit net toen ik met mijn linkerhand zo’n wiek vast had, ik 
trok die wiek dus terug en kwam in vol galop met mijn lies tegen die volgende wiek aan, auw. 
Stond ik daar even bovenop die berg te jodelen, allang blij dat ik ‘m niet 10 cm meer naar het 
midden gestoten had anders had ik zo auditie kunnen doen bij de Wiener Sänger Knapen. 
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Toch maar doorgelopen en het alcoholvrije biertje 
smaakte na afloop super goed. 
 
Alleen toen ik thuis kwam was ik na ruim een 
uur in de auto zitten weer zo stijf als een plank. 
’s Avonds nog wat proberen te wandelen maar 
het had meer weg van strompelen. De volgende 
dag kreeg ik met scheren mijn rechter arm niet 
eens meer omhoog, maar even langs Ger 
Daane en die zei dat dat door het tegenhouden 
van die valpartijen kwam, hij was bang voor een 
frozen shoulder. Gelukkig kon ik Ger gerust 
stellen dat de zomer eraan kwam en dat ik na 
mijn periode van 40 dagen alcoholvrij weer  
 

regelmatig antivries innam en dat het met mijn 
frozen shoulder wel zou meevallen. Kreeg wel 
oefeningen mee dat ik regelmatig mijn 
rechterarm recht en schuin omhoog moest 
opsteken. Was allang blij dat ik die oefening niet 
tijdens mijn speech met het bevrijdingsvuur 
hoefde te doen. Maar goed een weekje rustig 
aan, ik zat toch in mijn afbouw voor mijn training 
en nu maar afwachten of ik op tijd hersteld was 
voor de marathon. De zaterdag voor de 
marathon had ik nog 2 feestjes van 50 plussers 
en na een avondje wederom alcoholvrij bier lag 
ik rond half een in bed. Ik kreeg om een uur nog 
een smsje van Mieke met haar eindtijd en die 
van Bas van de nachtmarathon in Luxemburg, 
dus rond half 2 slapen om vervolgens om 6 uur 
weer wakker gebeld te worden door moeder die 
uit het ziekenhuis opgehaald moest worden 
omdat haar vriend die nacht was opgenomen, 
hmm kort nachtje dus.  
In ieder geval toch op tijd aan de start in 
Oisterwijk en ook daar vanaf de start weg met 
een tempo van 4.30 min/km. Het tempo om mijn 
PR op de marathon aan te vallen. Het weer viel 
mee, het regende lichtjes bij de start en het was 
niet te warm. Het tempo wat ik liep kon ik goed 
volhouden. We waren gelijk gestart met de halve 
marathonlopers en ik haalde onderweg nog wat 
bekende halve marathonlopers in, dat gaf de 
burger weer moed. De marathonlopers liepen 2 
rondjes en de halve marathonlopers liepen er 
dus maar een. Onderweg naar mijn doorkomst 
dacht ik nog dat het een saai laatste rondje zou 
worden, de halve marathonlopers zijn dan 
inmiddels gestopt en de marathonlopers die dan 
overblijven zijn een stuk dunner gezaaid. Ik 
kwam door met een tussentijd van rond de 1.35 
en tot mijn verbazing liepen er voldoende lopers 
op het parcours na mijn doorkomst. Deze lopers 
liepen allemaal links van de weg, in de schaduw 
want het zonnetje was inmiddels doorgebroken. 

Ik kon er mooi tussen lopen en had het gevoel dat ik tussen een school vissen zwom, ik hopte van de 
ene naar de andere loper, lekker in mijn flow (met verstand op nul dus) We maakten gezamenlijk een 
bochtje naar links, weer een bochtje naar links, nog een paar keer lekker hoppen en toen zag ik links 
van me de finishmat weer liggen. Ik dacht nog even dat ze dat goed georganiseerd hadden want dan 
konden de supporters ons aan 2 kanten van het veldje zien lopen. Vervolgens kwam er weer een bocht 
naar links en meteen daarop nog een en… slik, ik zat weer tussen de halve marathonlopers die bezig 
waren met hun eindsprint. Ik zag de finishmat alweer opdoemen met de tijd van 1.47  Shit, er schiet dan 
van alles door je hoofd, je bent kwaad, berust ook meteen want je kunt er toch niks meer aan 
veranderen, stap ik uit of loop ik door en zo ja in welk tempo? Een PR zit er toch niet meer in. Gelukkig 
liep ik Ton Peeters achterop, oud clubgenoot die nu in de organisatie van de marathon van Oisterwijk zit. 
Ik vroeg hem hoe dat nu kon dat ik 2,5 km extra had gelopen. Oh, dan ben je zeker bij die t-splitsing 
links gegaan zei Ton, daar had je rechts gemoeten. Ik heb nog eens tegen die kruispuntbewaker 
geschreeuwd dat hij mij rechts had moeten sturen en ook Ton riep hem nog na dat hij wel wat moest 
roepen, maar goed die man stond er maar een beetje schaapachtig bij te lachen met ogen van waar 
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hebben ze het over. Maar goed in mijn 2e ronde liep ik nog 
wat bekende lopers achterop en als je in de verte een 
bekende loper ziet opdoemen dan kun je je  tempo toch 
weer wat gemakkelijker vast houden. Na zo’n 30 km (voor 
mij dus bijna 33 km) ben ik een tandje minder gaan lopen. 
Het werd ook warmer en wat benauwder. Ik wilde ook niet 
alles kapot lopen en was eigenlijk alweer bezig met mijn 
volgende marathon (die van Amsterdam in oktober) en nu 
was alleen nog maar het uitlopen en finishen mijn missie. 
Met een eindtijd van 3.25 had ik niet te klagen maar de 
wetenschap dat ik mijn PR van 3.13 had kunnen 
verbeteren maakt het nog steeds een beetje zuur. Blijft 
jammer maar ik heb in ieder geval wel een clubrecord op 
de 45 km wat ze me voorlopig niet meer afpakken. En ook 
met de combinatie van het getal 11 (mijn 11e marathon) en 
13 (startnummer 513 ) vraag ik er zelf eigenlijk ook wel een 
beetje om. Op mijn facebook zijn voor de liefhebbers nog 
genoeg foto’s te zien. Op naar mijn volgende marathon…. 
 
 

 
Sudoku 
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2012 Bevrijdingsvuurestafettelopen 
TEAM 1:  
Vanwege het feit dat dit jaar de provincie Noord-Brabant was uitgekozen als provincie waar het 
Nationale Bevrijdingsvuur zou worden ontstoken door de minister-president Rutte en wij al 5 jaar het 
Provinciaal Bevrijdingsvuur ophalen in Wageningen en naar Den Bosch brengen, hebben wij (Jan 
Meesters en ondergetekende) ons sterk gemaakt om ook het Nationale Bevrijdingsvuur naar Brabant te 
mogen brengen. 
 
Na aandringen, ons profileren en later uitgebreid overleg met provincie, gemeente Breda en 
atletiekvereniging Sprint uit Breda is besloten dat wij het bevrijdingsvuur zouden gaan ophalen in 
Wageningen. Door ons moest een andere route worden uitgezet omdat wij anders niet op tijd in Breda 
konden zijn. Er is toen gekozen om via de Grebbenberg (Rhenen) naar Den Bosch te lopen, aldaar een 
vuurschaal te ontsteken en vervolgens door te gaan naar Breda.  
 
Op 4 mei 2012, omstreeks 21.00 uur zijn wij, (team 1 bestaande uit 20 personen), met de touringcar 
vertrokken vanaf het clubgebouw naar Wageningen. De bus was door de provincie voorzien van stickers 
met o.a. het opschrift: “VRIJHEID GEEF JE DOOR”.  
 

           
 

 
 
Het team bestond uit: boven van 
links naar rechts: Frank Abbink, 
Bep Vogels, Henk Schepens, 
Erwin Pieschel, Gerry van 
Haandel, Jan Meesters, Theo 
Megens, Pieter Stolk, Rosita 
Manders-Duif, Judith Goossens, 
Monique Schippers, Ties vaan 
en Anton Kon. Ook onder van 
links naar rechts: Cor van de 
Nieuwenhuisen, Ad Reijenga, 
Ben de Jong, Dennis Scheepers, 
Norbert de Zeeuw, Nicolai van 
der Heijden en Tiny 
Steenbakkers. 

Op 5 mei, omstreeks 00.05  uur, werden wij als 1e team naar voren geroepen. Door de commissaris der 
Koningin van Noord-Brabant, Wim van den Donk, was inmiddels het bevrijdingsvuur in ontvangst 
genomen van de burgemeester van Wageningen. Door onze CDK werd in zijn speech onze vereniging 
genoemd als: “de vereniging met die lange naam, atletiekvereniging Generaal Michaelis uit Best. Goed, 
Beter, Best. Zij zullen het bevrijdingsvuur naar Brabant brengen en ik zie jullie morgen in Breda weer. 
Hij wenste ons ook een goede reis.  
 
Het team liep in estafettevorm, waarbij telkens 2 lopers samen 3 km liepen en vervolgens werden 
afgelost door 2 andere lopers. Zo ging het de gehele route door. Het team werd begeleid door 3 leden 
van het team op de fiets.  
 
Omstreeks 05.30 uur werden wij bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch ontvangen door Michel 
Reinders van de provincie die namens de provincie in Brabant alles omtrent 5 mei regelde. Omstreeks 
05.50 uur, na een korte toespraak door ondergetekende, heb ik Michel verzocht de vuurschaal te 
ontsteken, hetgeen hij verrast doch met veel plezier deed. De locatie en de vuurschaal was een initiatief 
van Michel en ondergetekende. 
 
Omstreeks 06.00 uur zijn wij verder gegaan via Vught en Tilburg naar de vliegbasis Gilze-Rijen. Er is 
door mij nog geprobeerd om bij atletiekvereniging Atilla uit Tilburg begeleiding van lopers door die 
gemeente te krijgen, hetgeen niet is gelukt. Jammer. 
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Omstreeks 09.10 uur werden wij bij de ingang van de vliegbasis opgewacht door 11 personen van Sprint 
uit Breda, waarna wij samen als één team en met begeleiding van 2 motoragenten van de politie naar de 
KMA in Breda zijn gegaan. Daar hebben wij geluncht, onze kleding in orde gemaakt en de fakkels 
gereed gemaakt voor de ceremonie. 
 
Omstreeks 11.30 uur werden wij opgehaald en gingen wij naar de Grote Kerk op de Markt. Daar 
moesten wij helaas ruim 45 minuten wachten voordat we de kerk in konden. In die kerk zaten ongeveer 
700 genodigden waaronder onze voorzitter Bert van Drunen en onze burgemeester Ivo Kortmann. Wij 
gingen in een lange rij de kerk binnen en van de andere kant kwam het team van Sprint binnen. De 
teams stelden zich binnen voor het podium op. Ondergetekende die de fakkel droeg kwam samen met 
Rosita en iemand van Sprint als laatste binnen en wij namen plaats midden op het podium. Na het einde 
van de ceremonie verlieten wij de kerk en stelden ons buiten op en even later liepen wij (GM en Sprint) 
als één team naar het Kasteelplein. Het bevrijdingsvuur werd van buiten de kerk door groepjes sporters 
met een handicap van Sprint naar het Kasteelplein gebracht. 
 

 
 

Op het Kasteelplein stelde het team zich naast 
het podium op. Terwijl zij daar stonden kwam 
onze burgemeester Kortman het team 
begroeten. De fakkel werd ondertussen door 
ondergetekende in ontvangst genomen van een 
van voornoemde sporters. Na een ceremonie op 
het daar opgestelde podium, kon ik met de 
fakkel het podium betreden en mocht ik het 
bevrijdingsvuur aanbieden aan  minister 
president Rutte, die vervolgens het Nationale 
Bevrijdingsvuur ontstak. Na de ceremonie zijn 
wij in de touringcar gestapt samen met onze 
voorzitter Bert van Drunen en zijn wij naar het 
provinciehuis in Den Bosch gegaan.  
 

Op hetzelfde moment dat wij op weg waren naar Den Bosch, had  een vereniging uit Den Bosch hun 
fakkels ontstoken met het bevrijdingsvuur bij het JBZ ziekenhuis en gingen zij met het vuur door de 
binnenstad van Den Bosch ook naar het provinciehuis. 
Gekomen bij het provinciehuis werd onze fakkel ontstoken door het vuur van de fakkel van voornoemde 
vereniging en gingen wij gezamenlijk naar het Provinciaal Bevrijdingsfestival aan de Pettelaarse Schans 
in Den Bosch. De fakkel werd gedragen door Dennis Scheepers. Bij dat festival werd door Dennis de 
fakkel aangeboden aan Jan Jaap van der Wal die het Provinciaal Bevrijdingsvuur zou ontsteken. Helaas 
kreeg hij het vuur niet ontstoken, wat ongeveer 10 minuten later door de organisatie wel is gelukt. Nadat 
wij het bevrijdingsvuur hadden aangeboden, zijn wij naar het restaurant  gegaan, waar wij onder het 
genot van de 3 B’s (Bier - Bossche Bollen) hebben getoost. 
 
TEAM 2: 
Omdat team 1 naar Breda ging, moest er voor de ceremonie in Best een ander team komen. Dat team is 
er gekomen en van dat team had Kathinka van Dijk de coördinatie. Op vrijdag 4 mei hebben Kathinka, 
Jan en ondergetekende nog even de route bekeken en gereden voor beide teams in Den Bosch en ook 
de route voor team 2 vanuit Den-Bosch naar Best. 
Op 5 mei 2012, omstreeks 07.05 uur is het team met een kleine touringcar vanaf het clubgebouw 
vertrokken naar het JBZ ziekenhuis in Den Bosch. Door Theo van Beerendonk werd met zijn eigen auto 
de beide fietsen voor de begeleiders naar Den Bosch gebracht. Omstreeks 07.50 uur, werd bij het JBZ 
ziekenhuis een ceremonie gehouden, waarbij o.a. Michel Reinders van de provincie aanwezig was en 
speeches werden gehouden door o.a. Peter Langenbach (Raad van bestuur van het JBZ ziekenhuis) en 
Peter Cras namens onze atletiekvereniging. De fakkel werd door Kathinka ontstoken (ze kon er niet 
goed bij, dus is zij door 2 personen opgetild waarna het wel lukte). Na de ceremonie is het team op weg 
gegaan naar Best 
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Het team 2 bestond uit: Kathinka van Dijk, Susan 
Stroomenbergh, Monique Terhoeve, Ineke van der 
Linden, Chris Segers, Henny Vorstenbosch, Daniëlle 
de Neve, Anita Geeven, René Megens, Cees van de 
Sommen, Jan van Kasteren, Kim Roelofs en Yolanda 
Verspaget   (Complimenten voor dit team dat zij er 
voor gezorgd hebben dat zij allemaal in het clubtenue 
konden staan.) 

 
Ook dit team liep in estafettevorm, waarbij ook telkens 2 lopers samen 3 km liepen en werden afgelost 
door 2 andere lopers. Zo ging het de hele route door. Ze werden begeleid door 2 leden van het team op 
de fiets.  
 
Gekomen bij de carpoolplaats aan de Wilg werd het team opgewacht door voertuigen van Wheels en 2 
voertuigen van de politie. Daarna is het team onder begeleiding van deze voertuigen, politie en Wheels 
via de Oranjestraat en Nieuwstraat in de richting van het museum Bevrijdende Vleugels gegaan. 
Gekomen bij het monument van kolonel Cole werd nog even halt gehouden en een kaars ontstoken door 
Kathinka. Daarna is het team doorgegaan naar het museum. Bij het museum werden zij opgewacht door 
o.a. onze locoburgemeester Paul Gondrie. 
 
Omstreeks 11.00 uur werd bij het museum de ceremonie gehouden waarbij ook een delegatie van oud-
strijders van het Korps Commandotroepen aanwezig was. Na speeches door Paul Gondrie namens de 
gemeente, Roland Korst van Bevrijdende Vleugels en een schitterende speech van Tom Lassing 
namens onze atletiekvereniging, werd door het Seniorenorkest van PVGE Eindhoven het Wilhelmus 
gespeeld en de Nederlandse driekleur door oud-strijders gehesen. Ook werd het bevrijdingsvuur 
ontstoken door Paul Gondrie samen met Kathinka 
.  
 

 
                                                Ontsteken fakkel door Kathinka en speech door Peter 
 
Vanwege het feit dat door Amnesty International in de nacht van 4 op 5 mei een sponsorwandeltocht 
was gehouden met de start bij het voormalig kamp Vught en die eindigde bij museum Bevrijdend 
Vleugels, werd ook door een vertegenwoordiger van die organisatie een speech gehouden. 
. 
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Wij kunnen vanuit onze atletiekvereniging terug kijken op geslaagde 4 en 5 mei ceremonies. Ik denk dat 
wij zéér goede reclame hebben gemaakt voor onze vereniging. Een speciaal woord van dank aan 
Kathinka van Dijk voor haar coördinatie van team 2, Peter Cras en Tom Lassing voor hun speeches en 
onze voorzitter Bert van Drunen voor zijn betrokkenheid en belangstelling. Ik heb persoonlijk in de 23 
jaar lidmaatschap nog niet eerder een voorzitter meegemaakt die zo betrokken is bij onze vereniging. 
Ook een speciaal woord van dank voor Michel Reinders van de provincie, Lidwien Hupkens van 
organisatie bureau Flink uit Breda en Karel Dollekens van de gemeente Breda voor hun bereidwilligheid 
en vertrouwen in onze organisatie. 
 
Excuus voor diegene die ik vergeten ben te noemen. Nogmaals allen hartelijk dank en tot volgend jaar. 
Groeten Anton Kon 
 

wandelen 
40e pannenkoekenloop 

 

Op 10 maart 2012 verzamelden wij, de wandelaars, ons bij het clubhuis van de GM. 

Na een plekje gezocht te hebben in de bus en ons geïnstalleerd, vertrekt de bus iets later als gepland 
richting zeeland. Een rit van ongeveer 2 uur. De tijd ging echter snel, mede door de goede verzorging 
met koffie thee en cake en entertainment van Henk, hardloper, die samen met Norbert en Betty de koffie 
rondbracht.Na een rit van precies 2 uur kwamen we aan in Haamstede bij het golfterrein Molenberg  
alwaar een ieder eerst een sanitaire stop moest maken. Na overleg met alle wandelaars vertrokken we 
richting het duin. Nadat we de paardjes gepasseerd waren stond ons een stevige wandeling te wachten 
die door Pieter was uitgezocht. Het is een wandeling van 15 km waarbij je 2,5 km door het duin loopt, 
incl. zandduinen en los zand. Niet iedereen was voorbereid op het losse zand en er moesten dan ook 
een paar keer schoenen geleegd worden. Na ongeveer 75 min. kwamen we aan op het strand waar in 
eerste instantie de zon scheen en waar we op de palen hebben zitten lunchen. Na een pauze van een 
klein ½ uurtje zijn we verder gegaan door de mist van zee over het strand richting de strandtent (5 
kilometer) alwaar de meesten zich te goed deden aan een pilsje, koffie, thee of een glaasje rosé. 
Ondertussen is het 15:00 en moeten we weer verder om op tijd in Haamstede bij restaurant 
Dolfijntje&Fisch te zijn. Na een mooie tocht, waarbij we een keertje verkeerd afgeslagen zijn, kwamen 
we moe maar voldaan als laatste aan om 16:30 bij het restaurant om daar een frietje en iets lekkers erbij 
te eten. Nadat iedereen voldoende gegeten had vertrok de hele club richting de bus die op een 
parkeerterrein in de buurt stond. Toen iedereen weer een plekje gevonden had vertelde Norbert wat de 
planning was voor de terugreis en wat er te verkrijgen was in de bus. Dit veroorzaakte een run op het 
bier, fris en de wijn. Er werd tijdens de hele terugreis volop gebuurt en ervaringen uitgewisseld over de 
afgelopen dagNamens de wandelaars willen we de organisatie (Harm, Norbert, Pieter en Anton) hartelijk 
bedanken voor een geweldig georganiseerde dag met veel sportiviteit en gezelligheid. 
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 Ongecensureerd

Het is al even geleden maar dit verhaal wil ik jullie niet onthouden (redactie). 

De Pannenkoekenloop in Burgh Haamstede?????  door  Henk van Gerven 

 

10 Maart kwam steeds dichterbij en Frans 
Louwers had me gevraagd, go toch ok mee, het 
wordt kei gezellig, er zijn nog enkele plaatsen 
vrij in de bus. Nou vooruit dan maar, een 
gezellig uitstapje in de duinen gaat er altijd in en 
dan natuurlijk niet te vergeten na afloop de 
verrassende pannenkoek en ik als echte 
pannenkoekbakker moest dit toch zeker mee 
maken en zo gezegd zo gedaan

Opgeven en om 9.45 uur zitten we met zijn alle te wachten in de bus, ja wachten want Frans en 
Paula kwamen op hun gemakje aan gewandeld, maar ja het waarom werd al snel duidelijk, 
Frans was geblesseerd. Een of andere vervelende spier die deed wat ie zelf wilde en niet wat 
Frans wilde maar dat kon de pret niet drukken,koffie en cake in overvloed, nou overvloed??? De 
reis verliep na wat slappe thee en sterke koffie dan ook zonder problemen. Ik had mijn eigen 
vruchtensapje bij, en Ad keek vragend, moet gij door op lopen????Volverwachting stapte we het 
inschrijfbureau binnen om daar na in een bonte stoet de bossen in te trekken waar ze de start 
hadden verstopt tussen het prille lente groen, Ad en ik liepen wat onwennig een blokje om de 
klamme spieren wat te laten wennen aan de prachtige duin en bos omgeving,het stond ons 
beide wel aan, al snel viel het startschot en met de koekenpan in de hand koos ik het bekende 
hazenpad, de temperatuur was fris en de lichte bries maakte alles tot een veelbelovende loop, 
maar dar werd na 5-6 km wel even anders, heeeel anders, ik zag Nicoley nog net rechts afgaan 
hij koos voor de korte versie van 7,5 km(was hij hier ooit eerder geweest) en ik werd de duinen 
ingestuurd met de aanwijzing volg het zandpad maar tot aan de zee, nou dat heb ik geweten, ge 
verdwaald hier,maar gelukkig liep er ook nog iemand voor mij de weg kende, hoop ik, die ik dan 
ook trouw volgde als een hond die zijn baas niet kwijt wou raken,Wat zijn de duinen hier mooi en 
hoog, en er komt ook geen eind aan, waar is de zee????      

 

Ik ploeterde en verzoop tussen zand en 
wanhoop, duin op duin af een paardenspoor 
tussen de doornige takken van het duinenbos, ik 
heb nog nooit zo verlangend uitgekeken naar de 
zee,maar vooral naar het vlakke strand, daar 
tussen flarden van mist en wind en golven 
voelde ik het heerlijk strand, op ademkomend 
draafde we in het verloren landschap niet 
wetend waar en hoe dit zou aflopen, plotseling 
doemde er een gedaante op die ons terug 
stuurde over de duinen,de rillingen bekropen me 
toch niet weer dat geploeter, gekreun, het 
klamme zweet brak me uit toen ik op handen en 
voeten de hoge duin over kroop maar mijn

lichaam en geest waren genoeg gepijnigd, en een heerlijk bospad was een milde beloning, ik kon mijn 
tempo weer hervatten, nou hervatten, maar wetende dat ik de laatste 5 km zo mocht uitlopen, zetten ik 
vol goede moed en overtuiging en natuurlijk ook de 2 maande training niet te vergeten de draf erin, en 
zo kwam het eindpunt in zicht,Frans doemde op tussen de bomen, en zwaaide en schreeuwde Henk ge 
bent dun urste van Best. Ik stak vol trots de Koekenpan over de welbekende streep in een tijd van 1.11 
uur en 15 en was daar mee in het bezit gekomen van het Parcoursrecord van beste Bestenaar, en dan 
uit Oostelbeers komme, da maak ut nog veel mooier,Nou naar de welverdiende pannenkoek, en da viel 
tegen …………………. Da was nie veul. As ze da hier pannenkoek noemen, maar ja de buit was binnen,  
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en het feest kan beginnen,Met zijn alle de bus in, en ……………o ja 
wor is Ad???? Die stond als enige zich nog te ontdoen van het mulle 
zand onder een heerlijke douche.Het dorp ingetoerd , en toen begon 
het feest pas echt, gebakken lekkerbekje met friet en sla, een lekker 

pilsje, wat wil een mens nog meer na deze ontberingen en 
lijdensbelevingen, we gingen dan ook zeer voldaan de bus in, waar 
het bier nog rijkelijk vloeiden en ook de versnaperingen maakt dit 

fantastisch uitstapje tot een beleving die zeker voor herhaling vatbaar 
is, Frans nog bedankt voor de goede tip en hopende dat je volgend 
jaar wel mee gaat, maar dan om dat record van me te verbreken, 

veel sterkte en nu naar de Drunense Duinen voor de halve marathon, 
(1 april) maar ja da is nou maar tikken………………………………… 

de Koekenpannenloper ut Oostelbeers 

 

 

 

 
jarigen september 
 

1 Gert-Jan Vliem 
1 Gijs  Koekenbier,  
2 Chris  Baselmans 
3 Mariel  Oetelaar, van den  
4 Manon  Enting 
6 Mirjam  Verhagen 
6 Theo  Koning, de  
7 Chris  Rosier,  
7 Wendy  Peijnenburg 
7 Robert  Zwemmer 
9 Nienke  Slageren, van 

11 Cor  Nieuwenhuisen, vd 
11 Marianne Genuchten, van 
11 Bob  Koetsveld, van 
12 Martijn  Iersel, van 
13 Tonnie  Lodewijks,  
14 Cindy  Otten 
14 Lian  Dongelmans 
15 Valérie  Baudoin 
15 Monique  Terhoeve 
15 Carina  Kämpfer 
15 Koen  Meesters,  

 
            van harte 
          gefeliciteerd! 
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www.druk-en-kopie.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    www.koren.nl             www.bierelier.nl 
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www.welvos.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    www.foudraineoptiek.nl 
 
 
 
 
 
 
 

www.bestion.nl       
 
 

www.vanoirschotnatuursteen.nl 
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                                                    Oplossing sudoku                 oplossing zoek de 10 verschillen   

Atletiekvereniging Generaal Michaëlis 
Opgericht 15 april 1957 
Aangesloten bij de Atletiekunie 
Rabobank Best 10.70.11.913 
Postgiro 2977707 
Constantijnlaan 2, 5684 CZ  Best 

Telefoon  0499- 390747 (Clubhuis D’n Opstap) 

Colofon  
  

 
Bestuur + WOC 
Voorzitter  
Secretaris 
Penningmeester 
TC Baan 
TC Lopen  
Algemeen 
Wedstrijdorganisatie 

Bert van Drunen 
Jan Meesters 
Ties de Vaan 
Tom Lassing 
Peter Cras  
Nel van Oort 
Leo van der Staak 

Donderhei 20 
Klaproos 8 
Ferd. Bolstraat 32 
St Oedenrodensew 41 
M. de Ruyterstraat 78 
Schuilevinkje 2 
Berk 29 

voorzitter@avgm.nl 
secretaris@avgm.nl 
penningmeester@avgm.nl 
tom@lassing.nl 
petercras@bestion.nl 
nzielschot@hotmail.com 
llamvanderstaak@home.nl 

395690 
395030 
393596 
395450 
392981 
398678 
374499 

 
Wedstrijdsecretariaat 
Lopen/baan thuis 
Lopen uit 
Baan uit 

Ingrid Brekelmans 
Anton Verkooijen 
Arianne Saris 

. 
Zevensprong 62 
Eindhovenseweg 72 

wedstrijden@avgm.nl 
ajgverkooijen@onsbrabantnet.nl 
uitwedstrijdenbaan@avgm.nl 

 
330365 
396921 

 
Technische Commissie Baan 
Coördinator TCB 
Coördinator Jun. D en 
pupillen 

Adri Raaimakers 
 
Gerhard Hein 

Leemkuilenpad 11 
 
Kastanje 55 

amjhraaimakers@onsbrabantnet.nl 
 
ghein99@gmail.com                    397511 

399464 

Trainers Wichard de Benis, Ilonka de Bresser, Susan Crombach, Ton Dahmen, Yves Dhondt, 
Christjan Doreleijers, Aaldert Elevelt, Diet Gröneveld, Nicolai van der Heijden, Marlies van 
de Heuvel, Martijn van Iersel, Karin Jacquot-Waterkamp, Theo de Koning, Tom Lassing, 
Marcel Leijten, Marcel van der Lubbe, Henk Plasman, Adri Raaimakers, Maarten 
Raaimakers, Ton van de Sande, Ben Saris, Teri Skolnik, Jouke Smink, Marcel Terhoeve, 
Riny Verdonk, Wilhelmien Verdonk, Simone de Visser,Joep Wiltschek, Arnold Witteveen. 

 

 
Technische Commissie Lopen 
Coördinator TCL Patrick Bindels  looptrainers@avgm.nl 471663 
Trainers Lopen 
 
 
 
 

Frank Abbink, Harm Bakker, Patrick Bindels, Michel Breugom, Pe Brouwer,  
Frank Coppelmans, Harry Dahmen, Henk vd Einden, Ad van Kollenburg, Marti van Iersel, 
Ben de Jong, Joke en Jan v. Kasteren, Eric Leblanc, Frits Leenderts, Jan Meesters, Theo 
Megens, Chris Rosier, Gerard Scheiberlich, Henk Schepens, René Uijthoven, 
 Mirjam Verhagen,Hans Verbeek,  Anton Verkooijen, Trinie vd Ven, Bep Vogels,  
Norbert de Zeeuw.  

 

   
Technische Commissie Wandelen 
Coördinator TCW Nel van Oort Schuilevinkje 2 nzielschot@hotmail.com 398678 
Trainers: Wandelen 
Nordic Walking 

Pieter v.d. Sanden. 
Kathinka van Dijk, Toos de Groen, Joke Peters, Ina Verhallen, Helly van Oudenhoven. 

 

   
Trainers overig 
 Bram Flierman (dames binnen maandag en             heren binnen donderdag) 310203 
 Gijs Koekenbier (buiten zondag) 395362 
   
Sponsorcommissie 
Contactpersoon 
Overige leden 

Hein vd Sande                    Kurkeind 4 
Bert van Drunen, Peter Cras, Ties de Vaan. 

sponsoring@avgm.nl 310202 
 

   
Overigen 
Sport fysiotherapeut Ger Daane Wintereik 42 info@fysiotherapiedaane.nl 397483 
Vertrouwenspersoon Ria van Dooren Mgr. Zwijsenstraat 56 petria@onsmail.nl 395625 
Wedstrijduitslagen Adri Raaimakers Leemkuilenpad 11 amjhraaimakers@onsbrabantnet.nl 399464 
Clubhuis Sjaak Rooijakkers J. Klingenstraat 7 jjmrooijakkers@onsbrabantnet.nl 395797 
Ledenadministratie Ad Reijenga J.Israëlsstraat 8 ledenadministratie@avgm.nl 373473 
Materiaal Martin Nijkamp Imkerhei 40 materiaal@avgm.nl 06-15314371 
Vrijwilligerscoördinator Marleen Smulders Looierstraat 40 vrijwilligers@avgm.nl 390298 
Parcoursbewaking Anton Kon Weegbree 90 parcoursbewaking@avgm.nl 06-11368225 
ICT Hans Verbeek Korenbloem 9 webmaster@avgm.nl 390917 
PR Pieter Grootes                Wagenmaker 28 pr@avgm.nl 390832 
Clubblad Lia Tielen clubblad@avgm.nl 323407 
Aanvragen subsidies Lucy Neggers                  Hinkelbrits 48 lv.neggers@hotmail.com 396880 


