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 Wil je de kopij voor het 
volgende 
clubblad 

uiterlijk woensdag 
6 maart 

inleveren? 
         

clubblad@avgm.nl 

van de redactie 
 
Wat ik je wens 
 
Rijkdom kan een vijand zijn 
voor een tevreden mens. 
Dus ben ik voorzichtig 
met wat ik mij zelf wens. 
Rijkdom is niet verkeerd 
begrijp me goed. 
Maar te leven in gezondheid 
is wat een mens het eerste wensen moet. 
Daarom wens ik je het volgende toe: 
Vrede, liefde en gezondheid in 2013 
wat er verder komt? We zullen zien. 
 
Hele fijne feestdagen, 
Lia Tielen 
 

 

agenda    

                                                                    

 

 
29 dec.    oliebollen en glűhwein 
13 jan      Vijverloop 
24 febr.    Joe Mann bosloop 
3 maart    Heuveleindcross 
24 maart  Goed Beter Bestloop 
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Aller eerst excuses voor het niet verschijnen van een voorwoord van de voorzitter in de vorige di-GMer, 
Door een misverstand mijnerzijds is dat voor woord niet verschenen. 

Intussen is er wel veel gebeurd, het baanseizoen is afgesloten, met op het laatste moment nog 
klinkende resultaten op het Nederlands Kampioenschap. Ook mochten we zelf het Nederlands 
Kampioenschap voor teams A-junioren organiseren. Dit is, door de inzet van velen, een in alle opzichten 
geslaagd kampioenschap geworden, waarvoor we dan ook de complimenten van de Atletiek Unie 
hebben gekregen. 

Wegatleten hebben hun persoonlijke records verbeterd, waaronder Peter Cras, die in Amsterdam zijn tijd 
op de marathon weer scherper stelde. Maar vooral toch Jan van Dijk die tijdens de marathon van 
Eindhoven zijn tijd met maar liefst een half uur? verbeterde. Proficiat mannen. 

Om de financieel zware tijden die ons nog te wachten staan het hoofd te kunnen bieden is een 
enthousiast groepje mensen van de sponsorcommissie aan de slag gegaan om meer inkomsten te 
genereren voor de vereniging. Dit heeft geresulteerd in het uitgeven van een kortingsbonnenboekje. 
Helaas is de verkoop tegengevallen en hebben we de verwachte 10.000 euro niet binnen kunnen halen. 
Maar de sponsorcommissie zal zeker haar best blijven doen en laat zich niet uit het veld slaan door 
tegenvallende resultaten van een actie. Natuurlijk staan we open voor ideeën en ik roep daarom onze 
leden op om met ideeën voor acties te komen. 

Inmiddels zit de eerste cross van de Broos van Erp crosscompetitie, de Putjesbergencross, er ook al 
weer op. Het is altijd weer een spektakel, de atleten, jong en oud en zeker de specials door het mulle 
zand en over de heuveltjes te zien zwoegen om ook hier weer een prestatie van formaat neer te zetten. 

Het einde van het jaar nadert weer, een jaar wat voor mij persoonlijk heeft betekent dat ik op 1 
december ben gestopt met werken en bij welke gelegenheid Hare Majesteit mij heeft benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Deze Koninklijke Onderscheiding is voor mij een stimulans om 
me ook in 2013 met veel plezier in te blijven zetten voor onze vereniging. 

Ik wens een ieder alvast hele fijne feestdagen en een gezond en sportief 2013. 

Bert van Drunen 

 

de voorzitter
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baan 
Deze keer een stukje speciaal voor de 
jeugdleden. 
 
De atleten raad 

Best jeugdlid... Toen je ouders nog jong waren, vonden ze dat ze 
inspraak moesten hebben, dat ze meer zeggenschap moesten 
hebben en dat ze door de oudere generatie gehoord moesten 
worden. 

Laat me je vertellen, je ouders waren als jeugdigen de 
makkelijkste niet. 

Jullie zijn als jongerengroep (de i-generatie) heel anders. Jullie 
volgen braaf, jullie doen wat gezegd wordt, (of je hebt een 
medische indicatie waaruit blijkt waarom je niet doet wat er gezegd 
wordt) maar... doen jullie wel eens iets uit jezelf? "Samen iets 
doen"  is voor jullie vaak het met elkaar communiceren via 
internet, zelfs als je naast elkaar zit.  

Ik ben van de generatie van jullie ouders. "Mijn" generatie was 
generatie x en die gold, als opvolgers van de zo succesvolle 
babyboomgeneratie, als kansloos. Ze noemden ons "de verloren 
generatie". Wij zouden als éérste generatie na de industriële 
revolutie niet meer gaan verdienen dan onze ouders en het zou 
maar slecht met ons aflopen. Er was geen werk, er was geen 
toekomst. We hebben de babyboomgeneratie bewezen dat ze het 
mis hadden. Maar wel is waar dat we gemiddeld genomen niet 
meer welvaart genieten dan de babyboomgeneratie. Wat we 
echter wél deden, was ons doen gelden. We eisten gehoord te 
worden. We eisten inspraak. Nooit eerder was een generatie zo 
vol rechtvaardigheidsgevoel. Wij jongeren wilden indertijd een 
stem hebben, we wilden constructief meedenken en meedoen. 
Medezeggenschap wilden we! 

Vroeger was er hier bij GM, maar ook bij andere clubs, daarom 
een atleten raad van jonge sporters die vonden dat ze zelf veel 
beter en leuker dingen konden organiseren. Ze wilden niet 
afhankelijk zijn van trainers en ouders die toch alleen maar 'saaie' 
dingen konden bedenken en zich vervolgens overal mee 
bemoeiden. De atleten raad vergaderde en organiseerde 
vervolgens feesten, maar ook regelde de atleten raad het 
gezamenlijke vervoer naar (avond)wedstrijden in de omgeving. In 
overleg met de trainer werd soms een training vervangen door een 
wedstrijd die heel de groep 'elders' ging bezoeken. 

Ook organiseerde de atleten raad verschillende activiteiten op het 
jeugdkamp. Kortom, de trainers en bestuurders van nu zaten vaak 
toen al in zoiets als een atleten raad of hoe dat indertijd ook mocht 
heten. Die atleten raad was de kweekvijver voor de toekomst want 
daar leerde je als jongere al vergaderen, organiseren, 
budgetteren, regelen, etc 
 

jarigen december 
 

1 Noah  Adams 
1 Roy  Kraaij, van 
1 Niklas  Dhondt 
2 Joke  Spierings 
3 Ingrid  Netten 
4 Anita  Loosdregt, van 
5 Pieter  Stolk 
6 Heinz  Vinke 
7 Marli  Reekers 
8 Peter  Peters 
8 Thomas  Bos 
8 Rob  Voss 
9 Hans  Duetz 

10 Els  Gortemuller 
10 Hetty  Bollen 
13 Natascha Abrahams 
14 Mike  Bree, van 
14 Henk  Einden, van de  
14 Elco  Rombouts 
15 Rian  Zeelst, van 
15 Lianne  Wijdeven, van de  
15 Bas  Lubbe, van der  
15 Sally  Verbakel 
16 Andreas  Waveren, van 
17 Wicher  Timan 
17 Marion  Sanden-Ahlers, v d 
18 Sandra  Kuiper 
19 Carlo  Flapper 
20 Lia  Tielen,  
21 Juliëtte  Schaffer 
22 Anja  Pritsch-Tange 
23 Dennis  Scheepers 
24 Mark  Datema 
25 Wilmi  Hendrix 
26 Randie  Beerendonk, van 
26 Hein  Asveld,  
26 Tom  Fierens 
29 Stijn  Dielhof 
29 Jet  Aerts 
29 Thom  Robben 
30 Arjo  Kerkhof, van de 
30 Max  Bonnier 
30 Mike  Merks 
31 Els  Verhiel 
31 Harriëtte  Kastelijn 
31 Romy  Hardiek 
31 Corrie  Loyer, de 
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                                                                                  baan 
Helaas moet ik als voorzitter van de baanatletiek constateren 
dat de huidige atleten raad bij ons alleen nog in naam bestaat. 
Dat is jammer. Jullie doen jezelf daarmee te kort. Niet alleen 
kan je samen meer organiseren, maar zitting nemen in zo’n 
atleten raad is ook heel leerzaam. 

Ik wil jullie daarom ernstig in overweging geven de atleten raad 
weer nieuw leven in te blazen. De jeugd van toen wil jullie daar 
wel bij helpen, maar uiteindelijk is het ook goed en leuk voor 
jullie als er weer een actieve atleten raad gaat komen en dat je 
zelf leert hoe je dat kan organiseren. 

Geef maar aan hoe ik je als voorzitter van de baanatletiek kan 
helpen. 

Het initiatief ligt echter bij jou, ons actieve jeugdlid. 

Tom Lassing, Voorzitter Baanatletiek 
 

 

 

 

Het bestuur van Atletiekvereniging Generaal Michaëlis 
wenst iedereen 

Prettige kerstdagen en een fijn, gezond en sportief 2013 

jarigen januari 
 

1 Rene  Ven, van de 
2 Laura  Hoogers 
3 Mitchell  Vereijken,  
3 Petra  Sangen-Merks, vd  
3 Frits  Leenderts 
3 Judith  Goossens 
5 Bert  Ostaden, van 
6 Marian  Juchem, van 
6 Esther  Heeswijk, van  
6 Ronnie  Dortmont, van  
7 Anne-Rose Volkert 
7 Rik  Wielen, van der 
7 Vincent  Hein 
9 Joke  Peters 
9 Marcel  Terhoeve 
9 Jozé  Smits 
9 Anja  Jong, de  

10 Sacha  Wiel, van de 
11 Wil  Mill, van 
11 Natascha  Martin 
11 Marcel  Leijten,  
11 Cecile  Wijne 
11 Caroline  Heijden, van der  
11 Ben  Jong, de  
12 Wilma  Aerts 
12 Frans  Rommelse,  
13 Anton  Verkooijen,  
13 Anita  Kerkhof 
13 Saskia  Smink 
14 Eric  Rijnders 
14 Cas  Visser, de 
14 Mariet  Michielsen 
15 Anne  Verheijen 
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Nieuwe Wedstrijdkleding 
 

We zijn overgegaan naar een nieuw clubtenue omdat we vonden dat het na 20 jaar wel aan vernieuwing 
toe was. 
De nieuwe wedstrijd clubkleding is in ieder geval verplicht als je aan competitiewedstrijden en 
kampioenschappen meedoet.                                        
Op trainingen en andere wedstrijden kan het oude clubtenue gewoon gedragen blijven worden.  
In week 50 worden pasavonden en een pasdag georganiseerd. 
Het is wel verstandig om toch, al wil je pas over een paar maanden nieuwe kleding kopen, de kleding te 
komen passen/bestellen en bekijken wat er allemaal te koop is. 
 
Op zaterdag 15 december, van 10.00 tot 12.00 uur, kan er gepast worden. 
 
 
Voor vragen kun je terecht bij : 
Miriam van Oirschot 
Tel. 0499 378795 
Tel. 06-53407554 
vanoirschot@xs4all.nl 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                          
                                                               Zoek de 10 verschillen 
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                Veldweg 18, 5684 NS Best 
                Tel. (0499) 37 23 17 
                Fax (0499) 37 56 12 
                www.raaijmakersbest.nl 
                Mail: info@raaijmakersbest.nl 
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       Bestellijst nieuwe kleding AVGM 
Prijs/stuk   aantal    subtotaal:  

KINDER/HEREN 128140152 164176 S M L XLXXL       
T-shirt kinder/heren                € 30,00     
  128140152 164 XS S M L XLXXL       
Singlet kinder/heren                € 24,00     
  128140152 164 XS S M L XLXXL       
tight kinder/heren middel                € 24,00     
tight kinder/heren lang                € 30,00     
  XS S M L XL XXL            
Runningbroek(vlindermodel)                € 24,00     
Runningjack (regenjack)                € 60,00     
Sprintpak                € 48,00     
DAMES: 34 36 38 40 42 44 46           
T-shirt dames                € 30,00     
Singlet dames                € 24,00     
  140152164 34 36 38 40 42 44 46       
Topje kinder/dames                € 24,00     
tight kinder/dames kort                € 24,00     
  34 36 38 40 42 44            
tight dames middel                € 24,00     
tight dames lang                € 30,00     
  152164 36 38 40 42 44           
tight bikini                € 24,00     
Trainingspak 128140152 164 S M LXLXXL 3XL       
slimfit kinder/heren                       
  XS S M L XL XXL3XL           
Trainingspak slimfit dames                       
            €  
Naam:                        
Adres:                        
PC + Woonplaats:                        
telefoon:                        
emailadres:              
                         
             
Te betalen kontant bij afhalen:  €   

 
         

              
              
 
de data voor de di-GMer 2013 zijn: 
 
Inleverdatum kopij  6 maart   verschijningsdatum13 maart 
                                  5 juni                                         12 juni 
                                  4 september                             11 september 
                                11 december                              18 december 
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baan 
 
TCBaan 
 
December de feestmaand bij uitstek is voor de baanatletiek ook de maand waarin de 
baanatleten hun bingo en feestavond hebben met daarbij het officiële gedeelte met de 
prijsuitreikingen van diverse GM-prijzen. 
 
Jac van Eijndhoven-beker 
 
Maureen de Bresser [MC] is winnares geworden van de Jac. Van Eijndhoven-beker.  
Maureen is al vanaf meisje C – pupil lid van GM en is een atlete die heel positief gedrag heeft op 
trainingen naar haar clubgenoten maar ook naar trainers, juryleden en andere kaderleden. 
Maureen doet aan veel wedstrijden mee maar ook aan de nevenactiviteiten zoals het zwemmen, 
het kamp en de feestavond in december. Trainingen zal ze niet gauw missen omdat ze dat ook 
heel leuk vindt, nu vooral het werpen. Naast atleet zijn heeft Maureen ook meegeholpen met 
assisteren bij de kennismakingscursus van de schoolsport maar wat nog mooier is, Maureen is 
ook actief als trainer en als jeugd – jurylid. Maureen proficiat, dat jij nog lang je plezier bij GM 
kan vinden. 
 
Jo Schout-beker 
 
Inge Faessen [MA] is de winnares van de Jo Schout-beker.  
Voor deze beker gelden bijna dezelfde regels als voor de Jac. Van Eijndhoven-beker maar 
hiervoor moet de atleet zich ook al wat jaren inzetten voor GM als vrijwilliger. 
Inge is al vanaf meisje C – pupil lid en zij is mentaal gezien de sterkste atleet van GM. Naast 
atlete zet Inge zich in als jurylid,  kan je haar op woensdagavond tegenkomen achter de bar en 
maakt ze ook foto’s van wedstrijden en activiteiten waar GM-ers aan meedoen. Wanneer ze niet 
aan competitiewedstrijden mee kan doen zal ze toch meegaan om haar clubgenoten bij te staan 
en legt zij de prestaties vast met mooie actiefoto’s. Inge proficiat, dat jij nog vele jaren je dingen 
bij en voor GM kan doen maar vooral dat jij veel trainings- en wedstrijdplezier mag beleven. Je 
bent een groot voorbeeld. 
 
PR-Competities    
 
PR-trofee, voor de pupillen t/m C junioren kan je vinden in de vitrinekast in de kantine van GM. 
Deze trofee is komen te vervallen en daarvoor zijn twee nieuwe trofeeën voor in de plaats 
gekomen: de PR-trofee voor Pupillen en de PR-trofee voor Junioren C&D. De PR-beker voor de 
B junioren en ouder is hetzelfde gebleven.  
Wat moet je doen om deze trofee en beker in de wacht te slepen? Je moet je een jaar lang 
telkens weer verbeteren op je onderdelen, dat is niet mis. Zeker als je kijkt hoeveel atleten er 
aan die competities meedoen. Dat valt niet mee. Voordat je het weet is iemand anders je weer 
voorbij gegaan en moet jij op de volgende wedstrijd weer tot het uiterste gaan. Één jaar lang dat 
volhouden, daar moet je veel punten voor vergaren. Één jaar lang, daar moet je veel pr’s voor 
neerzetten.  
Nu is er een atleet die dit niet ‘Één jaar lang’,  en niet ‘Twee jaren lang’ NEE maar liefst drie jaar 
lang achter elkaar heeft weten te presteren. Één atleet die de PR-competities gewonnen heeft in 
twee verschillende competities. Als je kijkt dat op de clubkampioenschappen voor iedere atleet 
200 punten te behalen zijn dan weet je dat daar hard voor gesport moet worden. Maar ook met 
de competities zijn meer punten te verdienen. Als je de tussenstanden gevolgd hebt dan heb je 
kunnen zien dat de lijsten telkens een andere koppositie liet zien. Dit is dan ook de mooiste 
competitie / wedstrijd die er is. De atleet waar je het moeilijkst van kan winnen dan ben jezelf. 
Daarmee is dat ook het mooiste om van te winnen. Een PR op een onderdeel wordt intenser 
beleefd dan een plekje op het erepodium. Het is nog leuker wanneer een atleet deze prijs wint 
die normaal niet of nauwelijks op het erepodium komt en dat is dit jaar het geval. 
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PR-trofee Pupillen 
 
Daan Borens [JPB] is met 655 punten de eerste winnaar van de PR-Trofee voor Pupillen. Noah 
Terhoeve [JPB]  is tweede geworden met 515 punten. Mike van Bree [JPC] en Tygo Scheepers 
[JPC] zijn samen derde geworden met 505 punten. Proficiat atleten. 
 

Stand PR competitie pupillen 2012. 
 

Plaats Naam Punten cat 
1 Daan Brorens 655 JP 
2 Noah Terhoeve 515 JP 
3 Mike van Bree 505 JP 
3 Tygo Scheepers 505 JP 
5 Robert Peeters 490 JP 
6 Aimee van de Sande 465 MP 
7 Tom van Engelshoven 445 JPA 
8 Niklas Dhondt 435 JPA 
9 Arjen Schoonus 425 JP 
10 Lisa Scheepers 420 MP 
10 Luuk Arends 420 JP 
12 Bram van Rulo 410 JP 
13 Evan van den Heuvel 400 JP 
14 Luuk Schot 395 JPA 
15 Sterre Robben 385 MP 
16 Cas Govers 375 JP 
17 Luc Geeris 370 JPA 
18 Ilse Heres 350 MP 
18 Judith Witteveen 350 MPA 
20 Jens van Gaalen 340 JPA 
21 Joëlle Adams 335 MPA 
21 Joep van der Heijden 335 JP 
21 Tom van Schijndel 335 JPA 
24 Mats Keulstra 320 JP 
25 Loes van Gaalen 315 MP 
26 Floor van Veen 305 MPA 
27 Simone Weijers 300 MPA 
28 Jordi Voets 290 JPA 
29 Jantine Jia-Ting Strikwerda 280
 MP 
30 Stijn van der Klei 270 JPA 
31 Bart van de Akker 265 JP 
31 Casper Otto 265 JP 
33 Femke Smink 255 MPA 
33 Tim Harks 255 JPA 
35 Evi Thijssen 250 MPA 
35 Gert Crooijmans 250 JP 
37 Floor Hoogenboom 240 MPA 
38 Sven Teunissen 235 JPA 
39 Hidde Stek 210 JPA 
40 Auke Latijnhouwers 200 MPA 
40 Tony Donk 200 JP 
42 Caroline Strikwerda 190 MP 

Plaats Naam Punten cat 
43 Daniël Jochems 180 JPA 
44 Tess Smetsers 175 MPA 
45 Noa Wiltschek 170 MPA 
45 Wiander Klein-Tuente 170 JPA 
47 Justus Brouwer 165 JP 
48 Bob van Dijk 120 JPA 
49 Niels van Dijck 105 JPA 
50 Sabine Brokken 100 MPA 
51 Tom Aantjes 95 JPA 
52 Luuk van Groeningen 90 JP 
52 Marijn Hendriksen 90 JPA 
54 Amber Brands 75 MP 
54 Sarah van der Stam 75 MPA 
54 Tim Kees 75 JP 
57 Mart Latijnhouwers 70 JP 
58 Femke Groen 65 MPA 
59 Eva Maas 45 MP 
59 Lisa van der Meulen 45 MP 
59 Minke Rooijmans 45 MP 
62 Daniel de Goederen 40 JP 
62 Larissa Bies 40 MP 
62 Priscilla Groenemeijer 40 MP 
62 Priscilla Groenemeijer 40 MP 
66 Dries Ouadar 25 JPA 
67 Boudewijn Broekhuis 20 JPA 
67 Joy Donkers 20 MP 
69 Aimeé Strijland 15 MPA 
69 Chloë Tuin 15 MPA 
69 Hilde Verder 15 MP 
69 Hille Klein-Tuente 15 JP 
69 Jelle Latijnhouwers 15 MPA 
69 Jerome Ackermann 15 JPA 
69 Jesse Te Walvaart 15 JPA 
69 Maartje van der Linden 15 MPA 
69 Max Bonnier 15 JP 
69 Mitchell Willems 15 JP 
69 Nova Vriends 15 MP 
69 Nova Vriends 15 MP 
69 Thomas van de Elsen 15 JPA 
69 Vada Vriends 15 MP 
69 Laurens v.d. Wiel 10 JP 
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PR-trofee Junioren C&D 
 
Max van der Donk [JD] is met 380 punten winnaar geworden van de eerste PR-Trofee Junioren 
C&D. Jessie van Os [MC] is met 365 punten tweede geworden. Bo Geeris [MD] is met 355 
punten derde geworden. Proficiat atleten. 
 

Stand PR competitie junioren C en D 2012. 
 

Plaats Naam Punten cat 
1 Max van der Donk 380 JD 
2 Jessie van Os 365 MC 
3 Bo Geeris 355 MD 
4 Saskia Smink 310 MD 
5 Noa van Ginneken 285 MC 
6 Maureen de Bresser 270 MC 
7 Ning Slaats 250 MD 
8 Daan van Hoof 245 JC 
9 Lennart Mooijweer 240 JD 
10 Thomas Bos 225 JD 
11 Sanne Kastelijn 220 MD 
12 Matthijs Slegt 210 JC 
13 Manon Enting 200 MC 
14 Stijn Groen 200 JC 
15 Marijke Heddes 185 MC 
16 Lotte Maas 180 MD 
17 Sandra Luijten 175 MC 
18 Anne Valk 170 MC 
19 Lisa van der Klei 140 MC 
20 Renzo van Kerkoerle 140 JD 

 Plaats Naam Punten cat 
21 Vincent Hein 140 JC 
22 Tonnie de Benis 135 JD 
23 Roy van Kraaij 130 JC 
24 Nick van der Worp 120 JC 
25 Thijs Hulsen 120 JD 
26 Nina van der Pasch 85 MC 
27 Pim Scheiberlich 85 JD 
28 Rana van Ginneken 85 MD 
29 Koen van den Boomen 80 JC 
30 Thomas Bekkers 75 JD 
31 Thomas Witteveen 70 JD 
32 Renée Kos 65 MC 
33 Nathalie Pritsch 50 MC 
34 Donnie van Kerkoerle 45 JC 
35 Yurien Weiland 35 JC 
36 Loek Appeldoorn 30 JD 
37 Dennis van Groeningen 25 JD 
38 Paul Berghuis 15 JC 
39 Stijn Bergkamp 15 JC 
40 Tessa Binders 10 MC 

 
 
PR-beker voor de B junioren en ouder. 
 
Bram Elevelt [JB] is met 705 punten winnaar geworden van de PR-Beker voor Junioren B en 
ouder. Bram heeft de vorige twee jaar de PR-Trofee gewonnen en wint nu afgetekend de PR-
Beker. Bas van der Lubbe [JA] is met 360 punten tweede geworden. Niels Groen [JB] is met 355 
punten derde geworden.  Proficiat atleten. 

Stand PR competitie junioren B en ouder 2012. 
Plaats Naam                    Punten  cat 
1 Bram Elevelt 705 JB 
2 Bas van der Lubbe 360 JA 
3 Niels Groen 355 JB 
4 Mitchell Vereijken 305 Man S 
5 Maureen Herremans 265 MB 
6 Bart van der Pasch 245 Man S 
6 Niels Aarts 245 JB 
8 Mark van Wijgerden 215 JA 
8 Renske van Os 215 MA 
8 Rohan de Bresser 215 JA 
11 Demi Saris 210 MA 
12 Ilonka de Bresser 145 MB 

Plaats Naam                    Punten  cat 
13 Teun Schuncken 140 JB 
14 Anne Marte Gardenier 130 MA 
15 Sandra van Bree 125 MA 
16 Gijs Tops 120 JA 
17 Jeroen Duif 105 Man S 
17 Laura Hoogers 105 MA 
19 Aäron Mandemaker 70 JB 
19 Daan Crombach 70 Man S 
21 Lena van Lee 60 MB 
22 Pieter van Oirschot 40 Man S 
23 Stan van Hagen 20 JB 
23 Thomas Vugts 20 JB 
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Eisenkaart 2012 
 
De Eerste en Tweede Eis van de Eisenkaart hebben 12 atleten in 2012 gehaald. 
 

Eerste Eis & Tweede Eis 
 

Meisjes Pupillen C 
Loes van Gaalen 
Sterre Robben 
 
Meisjes Pupillen B 
Aimee van de Sande 
 
Meisjes Pupillen A 
Joëlle Adams 
Femke Smink 
Judith Witteveen 

Jongens Pupillen C 
Mike van Bree 
Bram van Rulo 
Tygo Scheepers 
 
Jongens Pupillen B 
Daan Brorens 
Evan van den Heuvel 
Mats Keulstra 
Noah Terhoeve 

 
De Eerste Eis van de Eisenkaart hebben 27 atleten in 2012 gehaald. 
 

Eerste Eis 
 

Meisjes Pupillen C 
Caroline Strikwerda 
Eva Maas 
Priscilla Groenemeijer 
 
Meisjes Pupillen B 
Amber Brands 
Lisa Scheepers 
 
Meisjes Pupillen A 
Floor Hoogenboom 
Auke Latijnhouwers 
Tess Smetsers 
Sarah van der Stam 
Floor van Veen 
Simone Weijers 
 
Meisjes D 
Bo Geeris 
Sanne Kastelijn 
 
Meisjes C 
Maureen de Bresser 
Jessie van Os 
Nina van der Pasch 

Jongens Pupillen C 
Gert Crooijmans 
Daniel de Goederen 
Cas Govers 
 
Jongens Pupillen B 
Luuk Arends 
Arjen Schoonus 
 
Jongens Pupillen A 
Niklas Dhondt 
Tom van Engelshoven 
Luc Geeris 
Marijn Hendriksen 
Daniël Jochems 
Tom van Schijndel 
 
 

 
De PR standen en de Eisenkaarten kan u vinden op de site van GM. 
 
De Trainer van het jaar 2012 is Ben Saris. 
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Vertrekkende trainers: 
Marcel Terhoeve, Arnold Witteveen, Martin van der Bersselaar,  Jackelien Klein-Tuente, Gerard 
Scheiberlich en Karin Jaquot-Waterkamp. 
Vertrekkende Coördinator: 
Gerhard Hein stopt aan het eind van 2012 als coördinator voor de pupillen en junioren D – 
groepen.  
Beste mensen, hartelijk dank voor jullie inzet voor GM maar vooral voor jullie inzet voor de 
atleten. 
 
Tot slot wil ik iedereen prettige feestdagen toewensen met de beste wensen voor 2013. Dat het 
vooral een gezond en sportief jaar mag worden.  
 
Namens de TCBaan, Adri Raaimakers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            www.coppensrecreatie.nl 
 
                                                                                             
 
 
 

 
                                                                                                    www.petervandesande.nl 
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Specials AVGM sluiten outdoorseizoen af in België. 
 
Lier 7 oktober: De week na de clubkampioenschappen staat er voor de specials nog een 
wedstrijd op het programma in het Belgische Lier. Op een druk bezochte wedstrijd met 
deelname uit gastland België en Nederland heeft de Generaal Michaëlis equipe zich van 
de beste kant laten zien. 
AVGM ging naar België met de atleten Sjoerd van de Heuvel, Mike van Kuijk, Martijn de Laat, 
Thom Robben en de atletes Imke van Ansem, Jolanda van Kuik en Marianne Verdonk. . 
Mike beet de spits af met de 60 meter die hij aflegde in 19,75 seconden, een verbetering met 
0,53 sec van zijn PR uit 2009. 
Op de 100 meter kwam hij in de tweede serie tot 32,43 wat goed was voor een vierde plaats. 
Zijn derde onderdeel was verspringen wat hij afsloot met een afstand van 1,31 meter 
Voor Thom Robben was het de eerste wedstrijd buiten Nederland en ook hij liet zich van zijn 
beste kant zien. Op de 100 meter klokte hij na een spannende strijd 17,48; de 200 meter ging in 
38,64 en bij het verspringen kwam hij tot 2,40 waarmee hij in dit internationale veld een goede 
middenmoter was. Sjoerd v.d. Heuvel was ingeschreven op de 100 meter, 200 meter en 
kogelstoten. Sjoerd had de pech dat hij in heel snelle series terecht kwam, waardoor hij zich 
nauwelijks op kon trekken aan zijn tegenstanders. Zijn tijden: 100 m: 18,69; 200 meter: 43,72 en 
bij het kogelstoten kwam Sjoerd tot 4,30 meter. Martijn de Laat was ook deze wedstrijd de beste 
mannelijke AVGMer. Het verspringen bracht hem een 10de plaats met 3,51. Op de 100 meter 
klokte hij 15,02 en ook op de 200 meter bleef hij binnen de top 10 met een tijd van 32,80. 
De dames lieten zien dat iedereen rekening met hen moet houden. Marianne Verdonk won de 
100 meter in 13,96; Imke Ansems werd hier vierde in 17,45 en Jolanda van Kuik won haar serie 
in een tijd van 18,85 seconden. Op de 200 meter liep Marianne opnieuw naar de snelste tijd 
(29,22) en werd Imke verassend tweede door 35,95 te klokken. Jolanda kon met 41,59 beslag 
leggen op de zesde plaats. Bij het verspringen opnieuw de eerste plaats voor Marianne 
Verdonk, met haar afstand van 4,20 meter bleef zij de nummer 2 Petra Kerkhofs (Be) 18 cm 
voor. Imke Ansems sprong 2,45 meter en Jolanda van Kuijk 2,00 meter waarmee zij beiden nog 
binnen de top 10 eindigden. Bij het kogelstoten kwam Marianne tot een seizoenrecord van 7,30 
meter wat haar op dit onderdeel ook de eerste plaats opleverde. 
De wedstrijd werd afgesloten met 4 x 100 meter estafettes: De mannenploeg liep 86,63, het 
vrouwenteam 74,98 en een team samengesteld uit ouders (Peer van Kuik, Wilhelmien Verdonk, 
Andoré Ansems en Riny Verdonk) liet de klokken stilstaan op 74,72 seconden. 
 
Een lange maar heel gezellige en succesvolle dag werd hierna afgesloten met de prijsuitreiking 
waarna we weer naar huis vertrokken. 
 
Nieuwe leden periode 5 september t/m 5 december 2012 
 
Baanatleten:            Loopgroepen:                     Wandelen 
Pupillen mini/C          Recreanten loopgroep         Carla van Eldijk 
Max Bonnier              Adrie van Boekel                  Mieke Hensen 
Tim Kees                   Hetty Bollen                          Erna de Jong 
                                  Hans Duetz                           Jack Koenraad 
Pupillen A/B               Nick van Rijsewijk                 Piet Michielsen 
Kevin Colsters 
Stijn Dielhof 
Daniël Goederen 
Hille Klein Tuente                         Wij wensen hen veel plezier bij onze club! 
Hilde Verder 

Junioren C/D 
Cleo Crooijmans 
Menno Poorthuis 
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Met/namens AVGM willen we in 2013 met een aantal lopers wederom  

de Pannekoekenmolenloop 

gaan lopen. 

Deze wordt gelopen d.d.  

zaterdag 9 maart 2013 

(aanvang 13:30)  

in de boswachterij van Westenschouwen.Het is een wedstrijd & trimloop van 7,5 
en 15 km voor mannen, vrouwen en masters 

Gelopen wordt over strand, bos- en duinpaden. 

Voor een 1e indruk, zie bijgaande foto’s ! 

Vorig jaar hebben we met een 40-tal lopers en 15 wandelaars na de loop (en de 
gratis pannekoek) ook nog heerlijk gegeten bij een visrestaurant cq luxe 

friettent/restaria. Hier hebben ze, en we spreken uit ervaring, heerlijke 
visgerechten en of course ook andere heerlijke maaltijden. 

E.e.a. is ook gewoon te bezoeken in je loopkleding/trainingstenue. 

Bij voldoende animo willen we weer kijken of  
we een bus kunnen regelen. 

Dit zal de gezelligheid zeker vergroten  
(en je kunt wat drinken na de loop en in de bus) . 

Ben je in voor een gezellige dag (vertrek rond 09:30, thuis rond 19:30),  

durf je de uitdaging aan en ben je niet bang voor een beetje zand  

en enkele duinen (putjesbergen is er ‘niks’ bij), 

schrijf je dan tzt in (vanaf half jan-2013) via: www.inschrijven.nl 
EN schrijf je ook alvast in via onderstaand formulier en geef dit af aan Norbert de 

Zeeuw (uiterlijk 20-februari-2013, dit ivm het reserveren van een geschikte bus). 
Zekerheid van een plaats in de bus geschiedt op basis van binnenkomst 

aanmelding.  

Zie ook de flyer van de organiserende vereniging die aan de prikborden komt te 
hangen. 

Harm Bakker 

&Norbert de Zeeuw 
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                                            Krijg alvast een idee waar je gaat lopen! 
 

                                                                        
 
DE GROTE CLUBACTIE. 
 
Het zit er weer op en tjongejonge wat zijn er dit jaar veel loten verkocht. Waren het er in 2010 
nog 469 stuks en vorig jaar 388 stuks, dit jaar zijn er maar liefst 523 loten verkocht!!  
Ik wil dan ook, om te beginnen, iedereen die meegeholpen heeft om dit meer dan goede aantal 
te behalen hartelijk bedanken voor je inzet! Door deze actie hebben we een mooi bedrag bij 
elkaar gebracht waar we weer leuke dingen mee kunnen doen.  
 
Zoals elk jaar hadden we weer wat uitschieters onder de verkopers. Zo heeft Saskia Smink 31 
loten verkocht, Lisa en Tygo Scheepers wisten samen 35 loten aan de man te brengen. Mike 
van Bree verkocht maar liefst 47 loten. Ning Slaats, die vorig jaar de meeste loten verkocht, 
eindigde op de tweede plaats met 60 loten. De winnares met maar 1 lot verschil is dit jaar Judith 
Witteveen. Zij verkocht 61 loten wat super goed is! 
 
Helaas kwamen er ook een paar boekjes te laat terug waardoor we deze niet meer konden 
invoeren en dus niet meetellen. Als deze op tijd waren geweest hadden we er nòg meer 
verkocht. 
 
Nogmaals, met een score van 523 loten ben ik heel erg blij en bijzonder trots op de jeugd van 
GM! 
 
Oh ja, de envelopjes met de beloofde centjes kom ik uitdelen op de bingoavond, dan zal ik ook 
de bioscoopbonnen uitreiken en wordt de hoofdprijs uitgeloot: 2 kaartjes voor de Efteling. 
 
Bedankt en hopelijk tot volgend jaar! 
 
Ties de Vaan 
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R i s t o r a n t e  O r t i c a  
“Waar Nederland Italië proeft!” 
www.ristoranteortica.nl                                         www.h.f.a.nl 
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Podotherapie Brons en 
sportfysiotherapeut Ger Daane stellen 
samen loophesjes ter beschikking aan de 
startersgroep.  

De trainers van de startersgroep werden onlangs 
aangenaam verrast door Esther Brons en Ger Daane toen 
men 60 loophesjes door hen aangeboden kreeg. 

Esther en Ger zijn nauw verbonden met onze club en 
vooral de startende hardloper heeft wel eens opstart 
problemen. Bij Esther en Ger kan men binnen no-time 
terecht voor een diagnose en/of behandeling. Dus waar 
elders enige wachttijd is worden onze lopers door hen met 
voorrang behandeld. Esther en Ger wisselen ook 
ervaringen uit om, indien nodig, samen een behandelplan 
voor de lopers op te stellen. Esther zien we regelmatig met 
haar camera op de baan loopanalyses uitvoeren en Ger 
zien we regelmatig op de baan of in de behandelkamer om 
de geblesseerde loper zo snel mogelijk weer aan het 
lopen te krijgen. Ook zien we Ger bij het geven van clinics 
aan trainers zodat men bepaalde oefeningen goed uit kan 
voeren. Esther en Ger zijn ook samen aanwezig bij de 
presentatie avond van de startersgroep en zo ontstond het 
idee om iets voor deze groep te doen. 30 Hesjes zijn aan 
de voorzijde bedrukt met het logo van Esther en op de 
achterzijde bedrukt met het logo van Ger en bij de andere 
30 hesjes is dit precies andersom. Het is de bedoeling dat 
de hesjes bij de trainers van de startersgroep blijven zodat 
men deze kan uitreiken aan de starters die nog geen hesje 
hebben. Ook kan er op deze manier nog vele jaren binnen 
de startersgroep van deze hesjes gebruik worden 
gemaakt, in deze donkere dagen zeer nuttig.  

Esther en Ger bedankt! 

 

 

jarigen januari 
 
16 Jolijn  Sandbrink 
16 Martin  Nijkamp,  
16 Tim  Kees 
18 Remco  Slegtenhorst,  
18 Berry  Simons 
19 Donnie  Kerkoerle, van 
19 Henri  Verduijn 
19 Ad  Vries, De 
19 Noukje  Verhoeven 
19 René  Kreijveld 
20 Francien  Leest, de 
20 Betty  Meijer-Oost 
20 Cees  Jansen,  
21 Marinus  Beks 
21 Jacqueline Landa 
21 Rob  Appeldoorn 
22 Tamara  Doreleijers,  
22 Erwin  Pieschel,  
23 Eric  Leblanc 
24 Frank  Abbink 
24 Anton  Kon,  
24 Louise  Brouwer 
25 Mirjam  Griensven, van 
25 Petula  Dijck, van 
25 Ingrid  Brekelmans,  
25 Tim  Harks 
25 Yvonne  Ooms 
26 Jolanda  Konings 
26 Loes  Gaalen, van 
26 Lennart  Mooijweer 
27 Hannie  Akker, van den 
27 Gert-Jan  Eerenbeemt, v d 
27 Amber  Lassing 
28 Helly  Oudenhoven, van 
29 Noa  Wiltschek 
29 Luuk  Schot 
30 Pieter  Oirschot, van  
31 Justus  Brouwer 
31 Jan  Bolder 
31 Marianne  Wapstra 
31 Eric  Mandemaker 
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         www.bavaria.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jarigen februari 
 

1 Bart  Goossens 
1 Justin  Hurk, van den 
2 Paul  Roij, de 
2 Renzo  Kerkoerle, van 
2 Ank  Vulders 
4 Mariëlle  Roij, de 
4 Jan  Meelen,  
4 Sandra  Luijten 
5 Antoon  Timans,  
6 Larissa  Bies 
6 Tonnie  Berg, van den 
6 Tini  Beks 
6 Tom  Engelshoven, van 
7 Sjannie  Laarhoven, van 
7 Kaithlyn  Baselmans 
8 Tom  Schijndel, van 
8 Frans  Daniels,  
8 Thijs  Hulsen 
9 Corné  Beunis 
9 Miriam  Oirschot, van  
9 Kim  Zoethout 

10 Joep  Wiltschek 
10 Mariët  Dickens 
10 Marcella  Barella 
10 Greet  Castricum-Brands 
11 Wilhelmien Verdonk 
11 Aaldert  Elevelt 
11 Niels  Faessen,  
13 Femke  Groen 
13 Eric  Rijen, van 
13 Tom  Lassing 
13 Elly  Lith, van 
13 Carin  Spiertz 
14 Marco  Oggel 
14 Elke  Bersselaar, v d 
14 Dionne  Oetelaar, van den 
15 Lucy  Neggers 
15 Vada  Vriens 
15 Hannelore Griendt, van de 
15 Dries  Ouadar 
15 Nova  Vriens 

 

 
 

 

 

 
 
 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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Hier het verhaal van één van de nestoren van de vereniging. 
 
Geboren in Weesp werd ik op 12 jarige leeftijd lid van de Weesper Football Club Rapiditas. 
In die tijd werd de huidige spits nog middenvoor genoemd. Een positie die ik in alle elftallen 
innam tot op de dag dat ik als junior mee moest doen bij het tweede seniorenelftal. Als 
Weesperclub werden alle uitwedstrijden in Amsterdam gespeeld, bij clubs als Ajax, BlauwWit, de 
Volewijckers en DWS. Verenigingen die zich altijd verheugden een voetbalclub uit Weesp of een 
ander dorp rondom Amsterdam te mogen ontvangen. De boeren komen. Ik was er dus één van. 
Aanleiding voor de Mokummers om naar die boeren te trappen en te slaan. Als snelle maar ook 
kleine middenvoor moest vooral ik het ontgelden. Ik hield het voor gezien. Ik koos voor het 
hardlopen. Niet zo maar een ingeving. Een half jaar eerder deed ik mee met een door de 
Amsterdams Politie Gymnastiek en Sportvereniging georganiseerde atletiekwedstrijd voor 
voetballers. Op aanraden van de trainer deed ik mee met de 1500 meter. Twee weken middels 
een aantal rondjes om het voetbalveld getraind hebbende werd ik, tot verbazing van mijzelf en 
elftalgenoten, winnaar van die 1500 meter in de tijd van 4.43.8. Voor een beginner een redelijk 
tijd, precies 1 minuut boven het Nederlands record van Wim Slijkhuis en 0,8 seconden langer 
boven het  wereldrecord in handen van Gunder Haegg, Lennart Strand, beiden zweden. Die 
beide zweden hebben, trainend in de bossen in Zweden, min of meer de intervaltraining 
“ontdekt”. Zij noemden de methode “vaartspel” of in goed Zweeds “fartlek”. 
In Januari 1949 werd ik lid van de Gooise Atletiekclub. De wintertraining startte vanaf de blokhut 
ergens op de hei bij Hilversum. Met de trein van 8 uur 8  ’s ochtends naar Hilversum, vervolgens 
met de bus naar de Utrechtseweg om, als ik geluk had, achterop een fiets bij de blokhut aan te 
komen en dan na een fikse training om ongeveer 12 uur in Weesp terug te zijn.  De goeie ouwe 
tijd. 
Op 3 april 1949 werd ik veldloopkampioen bij de junioren. Op 22 mei verbeterde ik het junioren 
clubrecord op de 1500 meter naar 4.32.6. Op 17 juli 1949 was ik de snelste van een in twee 
series gelopen 1500 meter in 4.31.8. Een grote en goed bezette wedstrijd bij Lycurgus in 
Krommenie. Een in die tijd niet veel uitgereikte prijs, een beker(tje), was mijn aanwinst. 
De Olympische spelen van 1948 waren inmiddels voorbij. De genoemde Wim Slijkhuis werd in 
Londen derde op de 1500 meter en derde op de 5000 meter. Heel Nederland kende vanaf dat 
moment Wim Slijkhuis vanwege die prestaties maar nog meer van zijn stijl van lopen. Hij liep 
lichtvoetig als een hinde. Engelse atleten bewonderden hem om die stijl “Poetry of moving” . 
(De poëzie van beweging). Wim Slijkhuis werd mijn idool. Mijn wens was eens met hem in een 
wedstrijd te lopen. Die wens werd vervuld op 26 maart 1950. De Zilveren Meaple Leaf loop in 
Hilversum. De start was op de toen nog aanwezige paardenrenbaan. Een bijzondere 
startopstelling. In die tijd werden afhankelijk van hun prestaties atleten ingedeeld in een A,B.C 
en D klasse. Komend uit de junioren mocht ik in de D-klasse starten. 100 meter achter de D-
klasse startten de C klasse en na weer 100 meter de B en daarna de A klasse met Wim 
Slijkhuis. 
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Een voorsprong van 300 meter. Hoe lang kon ik hem voor blijven? Na ongeveer 2800 meter, ik 
liep inmiddels als derde, trip,trip,trip en de hinde was voorbij. Hij won. Ik werd uiteindelijk 9e. Tot 
zo ver mijn actieve atletiek verleden. 
Na mijn diensttijd 1950-52 vrijwilligerswerk bij de Gooise gedaan. Na een JAL opleiding junioren 
getraind. Eén van de jongens, ene Ben Zitman, werd Nederlands kampioen op de 3 KM. Ik nam 
zitting in het bestuur en jureerde.  
Een sprong in de tijd.  
In 1969 verhuisde het gezin Flierman van Weesp naar de prins Bernhardlaan in Best. Na een 
aantal jaren bij de R(adio) G(rammofoon) T(elevisie) werkte ik bij de ELA. Eén van de collega’s 
komend van een atletiekvereniging uit Enschede is voorzitter van Olympia, genaamd Hans 
Bollen. Met hem spreek ik wel eens over atletiek. Zogenaamd “entre nous”. Tijdens een Kempen 
vergadering (voorzitters atletiekverenigingen) hoorde Ben Saris van Bollen dat er in Best iemand 
woont met enige ervaring bij een atletiekclub in Hilversum. Korte tijd later staat een 26 jarige 
bebaarde man voor mijn deur op de Prins Bernhardlaan, enthousiast vertellend over zijn 
plannen met GM en op mijn vraag vertellend over zijn prestaties. Zou u misschien……? mij en 
de club willen helpen? 1 april 1974 treed ik in dienst. Over anderhalf jaar dus mijn 40 jarig  
jubileum. Al eerder gehaald bij Philips. Veel activiteiten, op een kleine periode na, altijd met veel 
plezier gedaan of doe ik nog. 
 
 

 
 
Een paar hoogtepunten: de fakkeltocht van Arromanches naar Best. De bouw van het clubhuis 
waarbij ik als hoofd elektriciteit aan mee mocht helpen. Het op de penningen letten als PM en 
dan de bigspender vertellen het wat kalmer aan te doen. Hoe zou het gelopen hebben als Hans 
Bollen niet gesproken had? 
Ik had, denk ik, heel veel gemist.  
 
Bram Flierman 
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TC lopen 
 
De spits in onze Broos van Erp crosscompetitie is er weer vanaf, na een lekker seizoen op weg 
en baan kunnen lopers zich weer op de diverse crossen uitleven. Onze eerste cross op 
Putjesbergen werd onder goede omstandigheden gelopen, er volgen nog 3 wedstrijden in onze 
crosscompetitie en loop je 3 van de 4 wedstrijden dan ding je mee naar een podiumplaats. Op 
13 januari is onze volgende cross, de vijverloop, dus was je er de eerste keer niet bij dan doe je 
nog steeds mee in de competitie als je de overige 3 crossen wel loopt, 24 februari volgt de Joe 
Mann bosloop en 3 maart de Heuveleindcross. 
 
De wedstrijd organisatie commissie heeft besloten onze Goed Beter Best loop die altijd eind 
januari gelopen werd te verplaatsen naar 24 maart. Elders viel deze datum vrij en onze club is 
meteen hierop ingesprongen om deze datum vast te leggen op de wedstrijdkalender. Eind maart 
zijn de omstandigheden vaak veel beter dan eind januari, het is niet alleen voor de vrijwilligers 
van de parcoursopbouw, voor de wegafzetters, verkeersregelaars en voor de drankpost-
bemanning beter te doen maar ook voor de lopers. De kans op sneeuw of ijs is meteen een heel 
stuk kleiner. Zeg nooit nooit want maart roert zijn staart. Er kunnen straks weer 3 afstanden 
gelopen worden; 7 km, 14 km of de ½ marathon, er zal geen estafetteloop meer zijn en 
jeugdleden kunnen deelnemen aan de kinderloop. 
 
Een aantal trainers bezochten de looptrainersdag van de atletiekunie. Hier kon men workshops 
volgen en zich op de hoogte stellen van de nieuwste ontwikkelingen op hardloopgebied. De 
kennis wordt gedeeld en op deze manier blijven onze looptrainers bij de tijd. Tevens zijn een 
aantal trainers naar de workshop warming-up en cooling-down loopscholing in Reusel geweest, 
dus ook op dit gebied is men weer bijgespijkerd. 
 
Eind november is de starterscursus afgerond. Een groot aantal startende hardlopers hebben  
5 kilometer aaneengesloten hardlopend afgelegd en kregen na afloop hun certificaat uitgereikt.  
Het felbegeerde certificaat wat weer aan menige muur in de woonkamer hangt te pronken! 
Marti en zijn trainers waren na afloop zeer tevreden en ook de sfeer in deze groep was ronduit 
weer goed te noemen. De starters kunnen nu deelnemen in de doorstart groep, waarna deze 
doorstarters de komende maanden zullen instromen in de reguliere loopgroepen. 
 
Op 15 december worden onze trainers in de gelegenheid gesteld om hun reanimatie technieken 
weer op te frissen, Kathinka van Dijk organiseert samen met Huub Oomes deze opfriscursus. 
Huub brengt onze trainers weer van de laatste nieuwtjes op de hoogte en neemt altijd zijn 
favoriete pop mee om de mond op mond beademing en de hartmassage te oefenen. Ook de 
werking van de defibrillator wordt opnieuw onder de aandacht gebracht. 
 
Ben je pas bij de club en wil je ook mooie clubkleding hebben, kijk dan op onze site en regel dit  
bij Pé Brouwer  pe.brouwer@onsbrabantnet.nl     Pé regelt voor onze TC lopen de clubkleding.  
 
Wil je je eens laten testen of het goed zit met je gezondheid en of je risico’s loopt met het 
hardlopen, laat je dan eens medisch keuren bij SportMáx.  SportMáx heeft een 
samenwerkingsverband met onze vereniging. Wij, als vereniging vinden het belangrijk dat je 
lekker in je vel zit en zo min mogelijk risico loopt. Een sportkeuring bij SportMáx bevelen wij dan 
ook van harte aan. Wil je ook een sportkeuring bij SportMáx ( keuringskosten kun je vaak geheel 
of gedeeltelijk bij je zorgverzekering declareren) geef dan je naam, voornaam, voorletters, adres, 
m/v, (mobiel) tel. nummer, geboortedatum en e-mail adres door aan Peter Cras, 
petercras@bestion.nl en je komt op de lijst om gebeld te worden voor een afspraak.  
 
Anton Kon en Henk vd Einden coördineerden wederom onze vrijwilligers voor wegafzetting, 
kruispuntbewaking, verkeersregelaars en drankpostbemanning van de marathon Eindhoven.  
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Dit leverde onze vereniging een mooi bedrag op maar buiten dat hebben de deelnemers van de 
marathon Eindhoven, dankzij de inzet van Anton en Henk en hun vrijwilligers, deze marathon 
weer probleemloos kunnen afleggen. 
 
Henk Schepens en Jan van Kasteren organiseerden opnieuw de oriëntatieloop, dit jaar kwamen 
heel verrassend Hein Asveld met zijn dochter Kim als winnaars uit de bus.  
 
Cadeautip voor de feestdagen; kijk eens bij onze sponsor Runnersworld in Eindhoven voor 
mooie schoenen en loopkleding. Mooie GM looptassen haal je bij Screenrun Zeefdruk vooraan 
in Oirschot. 
 
PR’s die ik door kreeg; 
10 km Stoelloop Oirschot; Peter Cras 38,38  Sabine vd Oetelaar 1.01,13 
Zilveren Kruis Achmealoop Haarlem; halve marathon Irene Bakker 1.59,25 
van Dam tot Damloop, 10 Engelse Mijl; Peter Cras 1.03,58 
Marathon Eindhoven; Jan van Dijk 3.47,11 
Halve marathon Eindhoven; Chris Baselmans 1.24,55,  Corné Beunis 1.29,11   
                                             Yves Dhondt 1.30,55 
Marathon Amsterdam; Peter Cras 3.09,32 
Valkenloop, halve marathon; Edwin Heddes 1.44,20   Duc van den Bergh 1.51,21 
Valkenloop 12,5 km; Chris Segers 1.11,07,  Susan Stroomenbergh 1.11,07 
Zevenheuvelenloop, 15 km; Chris Baselmans 58.58 
 
Loop je ook een PR? Geef het aan me door; petercras@bestion.nl  dit komt dan in de di-GMer.      
Loop je een wedstrijdje en wil je dat jouw tijd wordt opgenomen in Groeiend Best? Geef dit dan 
door aan Pieter Grootes, pr@avgm.nl  
 
 
in gesprek met Hubert Segers, 

                                                               

Vertel eens wat over jezelf; hoe oud ben je, waar woon je en met wie en waar kom je 
vandaan? Ik ben Hubert Segers, 49 jaar oud, geboren en getogen in het mooie Limburgse land 
(Montfort). Alweer 26 jaar geleden naar Best gekomen voor het werk. Ik heb een half jaar op en 
neer gereden maar er gaat niks boven lekker op je fietsje naar het werk. Ben 25 jaar getrouwd 
met Chris (ook hardloopster) en we hebben 2 kinderen: Milou 22 jaar, Kay 20 jaar.  

Wat doe je in het dagelijks leven? Ik werk bij Philips Healthcare in Best, waar ik met plezier 
naar toe ga. Ik werk bij de Service Innovation binnen de Business Innovation Unit “interventional 
X-Ray”, voornamelijk bij de Cardiovasculaire systemen (beter bekend als de “dotter systemen”). 
Je kunt dit zien als een soort service voorbereiding: vanuit Best zorgen wij ervoor dat de 
monteurs in de landen de systemen kunnen installeren en onderhouden. Wij verzorgen spare 
parts, documentatie en trainingen. Mijn specialisatie is service processen en service informatie 
in de breedste zin van het woord 
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Hoe ben je ooit bij GM verzeild geraakt? Omdat ik in de winter ’s avonds niet kon wielrennen 
ben ik ’s avonds gaan hardlopen om toch de conditie op pijl te houden. Dat ging al snel van 5 
naar 10 km. Ik wilde graag verder lopen en ook sneller. En op aanraden van de overbuurman 
ben ik daarom bij GM begonnen in oktober 2009. Vier maanden later liep ik mijn eerste halve 
marathon. 

Wat heb je binnen de club allemaal gedaan? Binnen de club heb ik enkele loopgroepen 
doorlopen en enkele clubwedstrijden. En ik heb een keer meegedaan met de bevrijdings-
estafette loop van Wageningen naar Best, wat een hele speciale belevenis was. In september 
2012 ben ik dus begonnen als trainer. Maar aangezien je eigen ervaring naar mijn mening te 
weinig is om een groep te begeleiden heb ik ook al enkele bijscholingsactiviteiten gevolgd 
(hardlooptrainersdag en workshop warming up, cooling down en loopscholing). In januari ga ik 
de officiële cursus basis loop trainer volgen bij de atletiek unie. 

Wat zijn je PR's en wanneer liep je die? Ik vind PRen op zich niet zo belangrijk als Peter Cras. 
(ok, eerlijk, ik ben ook net iets langzamer . . .) maar vind het gevoel belangrijker tijdens een 
wedstrijd: ik moet die lekker kunnen lopen. Op jaar basis loop ik echter 3-5 wedstrijdjes in de 
buurt. Maar speciaal voor Peter: 

21km 1:45:47 Holapresloop Valkenswaard (2010) 

16 km 1:22:45 Tilburg 10 EM (2012) 

10 km 48:34 Stoelloop (2010) 

Ben je vaak geblesseerd en hoe ga je daarmee om? Veel blessures heb ik niet. Vorig jaar 
last gehad van mijn knie (en dat blijft een zwak deel) en dit jaar een kleine zweepslag. Meestal 
voel je zelf wel aan of iets van tijdelijke aard is of dat het wat langer gaat duren. Je doorloopt 
dan de standaard cyclus als het echt pijn doet. Eerst naar de dokter: die zegt dat je rust moet 
houden (ja dat heb je dan al achter de rug, want het gaat niet over). Door naar de fysio: netjes je 
oefeningen doen en rustig aan beginnen (15 km is toch wel rustig aan of niet). Meestal wil je 
sneller herstellen dan je lichaam toelaat. Maar ja . . . . 

Heb je nog andere hobby's? Andere hobby’s zijn wandelen, wielrennen en onze Mazda MX-5. 
Heerlijk om met mooi weer door het (buiten)land te toeren met het kapje naar beneden. 
Wandelen doe ik samen met mijn vrouw Chris (die al diverse keren de 4-daagse gelopen heeft). 
Met de hond, vrienden en wat te eten en te drinken in de rugzak (rosé/rode wijn in de zomer, 
glühwein in de winter) lopen we dan 20+ km, het liefst door de Limburgse heuvels. Helaas is er 
nu voor het wielrennen minder tijd en maak ik ook geen dagtochten meer. Na een kilometer of 
60 hou ik het voor gezien. 
En op vrijdagmiddag vind je ons in onze stamkroeg Manus! 

Hoe lang wil je nog doorgaan als trainer? Ik ben net begonnen met het begeleiden van een 
groep op de donderdagavond. Dus ik sta pas aan het begin. Zolang ik het kan combineren met 
mijn eigen trainingen bij Ad, blijf ik dat nog wel even doen. Hoe meer ik er over leer, hoe leuker 
het wordt. 

Is er nog iets wat je kwijt wilt? Uit eigen ervaring wordt er in de recreatie loopgroepen vooral 
getraind op duurvermogen. Mijn uitdaging gaat worden om hier ook: coördinatie, kracht en 
flexibiliteit in te gaan verwerken. Loop gerust een keer mee. We vertrekken op donderdag om 
19:30, we lopen >10km met een tempo van 6:00-6:30 min/km (9-10 km/u) 
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Nordic wandelen 

In september 2012 hebben de Nordic Wandelaars afscheid genomen van trainster Kathinka van 
Dijk. Kathinka heeft 5 jaar met veel plezier en toewijding training gegeven, basiscursussen 
Nordic Walken verzorgd en assistent trainers opgeleid. Bedankt hiervoor! 

Leonie Lommen versterkt met ingang van november 2012 het team van assistent trainers bij de 
Nordic wandelaars. 

Interesse in een cursus om de basistechnieken van het Nordic wandelen te leren? Neem dan 
contact op met Nel van Oort (nzielschot@hotmail.com) 

 

Wandelen 

De wandelaars gaan dit jaar als een speer. Steeds meer mensen weten de weg naar onze 
vereniging te vinden om mee te wandelen.  

Inmiddels vertrekt er op woensdagavond om 19.00 uur een groep die twee uur wandelt én om 
20.00 uur een groep die een uur wandelt. Deze laatste groep is nog niet altijd volledig bezet, dus 
wil je meelopen met deze groep? Dan even contact opnemen met Pieter v.d. Sanden of Nel van 
Oort. 

Ben je geblesseerd en kun je niet hardlopen? Wandel dan mee, want ook dat geeft voldoening. 

 

Oliebollen en Glühwein 

Op de laatste zaterdagmorgen van dit jaar, nu dus 29 december, serveert de clubhuiscommissie 
volgens traditie, de door Sjaak en Peter gebakken oliebollen en glühwein. 

Vanaf 10.30 uur bent u van harte welkom in d'n Opstap 

Het kopje koffie/thee of een ander drankje kunt u dan nog nuttigen tegen de huidige prijzen. 

 Dus: zorg dat je erbij bent! 

 de Clubhuiscommissie 
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               Marat(H?)on Boedapest 2012…………….. 

Eindelijk is het zover, na de vertrouwde voorbereidingen, 4-5 keer trainen per week en wat            
kleine wedstrijdjes is de vorm zover aanwezig dat we vol goede moed donderdagmiddag het vliegtuig 
instappen, Eindhoven, om 2 uur later voet te zetten in het onbekende Boedapest, Hongarije. De taxi 
brengt ons binnen een half uurtje naar ons zelf uitgekozen hotel, vlakbij de start. Het inchecken 
verloopt prima, en het feest kan beginnen…………… 

Vrijdagochtend.Met een tourstadsbus verkennen we de verrassend mooie stad aan de Donau. 
Historie, cultuur, architectuur en gastvrijheid, de ingrediënten om deze beleving tot iets heel bijzonders 
te maken, en niet te vergeten het overheerlijke gebak streelt de tong en het heerlijke zonnetje doet het 
bekende schepje er boven op. Wat is het genieten……. 

Zaterdagmiddag het startnummer ophalen, via internet ingeschreven.  De vele vrijwilligers maakten dit 
tot een gezellige kennismaking met de vele deelnemers uit de verschillende landen ,50, er waren 
maar enkele Nederlanders maar dat kon de pret niet drukken. De pasta met alcohol vrij bier ging er 
goed in en vooral dat laatste is voor mij erg vertrouwd. 

Dan na een goede nachtrust is het zover ………..de Dag van de Marathon………….zondag 7 okt.. 
start 9.30uur, 15 graden, geen wind en alles voelde helemaal goed, wat wil een mens nog meer????? 
Lekker gaan lopen. Al snel zag ik de witte ballonnen van de 3.30 uur en ik voegde me snel bij de 
groep. Na wat onverstaanbare toespraken viel het startschot en weg waren we, voor mijn 27e 
marathon avontuur. Heerlijk ontspannen verliepen de eerst 21 km, ik voelde al de lichte nijging om 
weg te rennen van de groep maar mijn ervaring zei al vlug dit maar niet te doen 

Want de marathon begint pas bij de 34 km. Kriskrassend vormen we een kleurrijk lint door deze 
prachtige stad, via een oude brug de Donau over en ook daar liep het heerlijk, alles zag er naar uit dat 
het niet mis kon gaan…… tot dan plotseling bij de 38km er een viaduct opdoemt.  Maar, ik niet 
bevreesd, bleef trouw mijn ballonnetjes volgen, tenminste dat dacht ik.  Maar wat bleek: zij liepen 
verder en ik stond bijna stil, zo voelde het ………….. met al mijn krachten zet ik de achtervolging in, 
maar ik kon niet voorkomen dat ik 3 min. moest toegeven. Toen ik het Heldenplein overstak, flitsten de 
foto’s om mijn oren en voldaan werd me het eremetaal om de hals gehangen, wat voelde dat goed. 

De zondagmiddag werd verder doorgebracht in een van de prachtige badhuizen, waar we ons heerlijk 
lieten verwennen in de warme baden en sauna’s. Ook het heerlijk (alcohol vrij)pilsje lieten we ons 
weer goed smaken. Na een dagje uitwaaien stapten we dinsdagmiddag weer in de bekende ijzeren 
vogel richting Eindhoven. Terug kijkend op een fantastische beleving die weer zeker om vervolg 
vraagt,………dus wie weet laat 2013 ons weer uitdagen om een prachtige marathon te lopen in een 
verrassende stad ergens in Europa. Om te beginnen 21 april naar Antwerpen (1 dagje op en neer) 
hou die datum vrij……….. 

Je loopmaatje en marathon runner Henk van Gerven, Oostelbeers  

Info: henkrunner@hotmail.com 

 
 
de data voor de di-GMer 2013 zijn: 
 
Inleverdatum kopij  6 maart    verschijningsdatum 13 maart 
                                  5 juni                                           12 juni 
                                  4 september                               11 september                    
                                11 december                                18 december 
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Amsterdamned,  the Marathonstory, 

Een marathon lopen in een wereldstad als Amsterdam doe je ook niet elke dag dus de vraag 
was al meteen; hoe daar te komen. Met de trein was geen optie, de start was om 9.30 uur in het 
Olympisch stadion en de eerste trein stopte om 9.10 uur in Amsterdam Zuid, dan nog je 
startnummer halen, naar het Olympisch stadion toe, omkleden, startvak in, nee dat  ging  'm niet 
worden. Dan maar met de auto. A2 afgesloten dus om 6.00 uur aanrijden en met een 
omweggetje over Oss naar Amsterdam om er onderweg achter te komen dat ik mijn brood 
vergeten was. Op de afslag naar het Olympisch stadion werd ik meteen tot stoppen gebracht 
door een verkeersregelaar met de vraag wat ik daar kwam doen! Huh dacht ik, met mijn 
trainingspak aan en mijn hardlooptas op de achterbank, die gast neemt me zeker in de maling 
maar achteraf bleek dat hij alleen marathonmedewerkers mocht doorlaten. De lopers moesten 
een afslag verderop parkeren. Ik deed in ieder geval net of ik gek was, dit kost me meestal 
verbazend weinig moeite en reed door tot op de parkeerplaats vlakbij de sporthal waar ik mijn 
startnummer kon ophalen. 

 

De sporthal was pas om 8.00 uur geopend en 
even voor 8 uur was ik  al binnen en liep meteen 
door om mijn startnummer op te halen. Een 
aardige dame loodste me vervolgens door de 3 
sporthallen waar de marathonbeurs werd 
gehouden om het door mij bestelde t-shirt op te 

halen en binnen no-time zat ik te genieten van 
een paar tosti's, koffie en van de lange rij 
wachtenden voor de dichte deur van de sporthal 
die pas om 8 uur open ging. Twintig minuten 
voor de start ging ik naar mijn startvak, wat een 
groot stadion toch dat Olympisch stadion en met 
een geweldige atletiekbaan erin om te starten. tv 
schermen langs de kant, muziek erbij en om het 
af te maken nog wat pisbakken onder tegen de 
tribune zodat je nog wat overtollige ballast kwijt 
kon. Dus vlug een laatste plasje, plekje zoeken 
zo ver mogelijk voor in het startvak en met je 
Garmin horloge satellietverbinding proberen te 
krijgen. Na een lange 5 minuten eindelijk 
satellietverbinding. Nog even wachten, 2 
minuutjes voor de start je duurbetaalde poncho 
van de Action van je afgooien, kostte ook wel 45 
cent, de laatste succes wensen aan je 
omstanders en dan klinkt eindelijk het startschot. 
Nog even schuifelend naar de mat van de 
tijdregistratie bij de start en dan yep, stopwatch 
aan en in galop, meteen een lekker tempo, 
zwaaiend naar het publiek het stadion uitlopend. 
Maar wat was dat daar 100 meter buiten het 
stadion? 

Iedereen liep in een fuik, hadden die gasten bedacht dat ze daar zo'n opblaasbare ereboog moesten 
neerzetten waardoor het van 6 baans naar 2 baans ging. Iedereen stond stil, je wou zo graag verder 
maar je stond gewoon geparkeerd, grr. Schuifelend onder die boog door en eindelijk kon ik weer in galop 
maar wat nu weer, smalle straten en een heleboel lopers die niet vooruit leken te branden. Deze liepen 
de hele tijd voor mijn  voeten en moesten al slingerend ingehaald worden. Ik dacht nog, man geef toch 
een juiste tijd op als je in dat startvak gaat staan of als je minder in vorm bent ga dan niet voor iedereen 
starten. Maar goed het horloge piepje ging van de 1e kilometer en wat zag ik???  6 minuten over één 
kilometer? Plop, daar ging mijn droom voor een super tijd. Ik wou ongeveer 4.30 min/km lopen en 
meteen 1 1/2 minuut achter op je schema daar wordt je niet vrolijk van. In ieder geval kwam ik na een  
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kilometer of 4 in mijn juiste tempo. Een paar kilometer verderop kwam een heel lang stuk langs de 
Amstel met wind in de rug, ik liep daar vrij gemakkelijk 4.20 min/km met een hele mooie hartslag van 
rond de 142. Terug langs de Amstel had ik al bedacht dat ik wind tegen zou krijgen, tenminste als de 
wind niet op het keerpunt met me mee zou draaien en ik had al in mijn planning zitten om daar 4.30 
min/km te gaan lopen. Loopt toch altijd wat lastiger met een straffe wind tegen. Die 4.30 was geen 
probleem, hartslag ging naar 150. Toen ik van de Amstel wegdraaide de stad in waren er nog 
verschillende open stukken met wind tegen. Ik had me voorgenomen om zolang mogelijk met een 
hartslag van onder de 152 te lopen maar zag dat dit nu ten koste van mijn tempo begon te gaan. Dus de 
hartslag maar losgelaten en de laatste 7 kilometer maar proberen het tempo vast te houden en het liefst 
nog een tandje erbij. Die hartslag zou ik later thuis op mijn computer nog wel eens nalezen. Linkerkuit 
begon weer op te spelen, door mijn gehijg en gepiep kon er natuurlijk minder zuurstof richting mijn 
kwestbare linkerkuit gestuurd worden en die kuit begon nu protest aan te tekenen. Die gasten van 
marathonfoto stonden natuurlijk bovenop een brug te wachten na een kilometer of 38.  Na het 
beklimmen van zo'n brug na 38 kilometer dan puilen je ogen uit, kun je je longen niet meer binnenboord 
houden en dan klik, dan hebben ze je. Mag je later nog eens van jezelf nagenieten.  Dan maar de dood 
of de gladiolen, hup het vondelpark in, het was nog maar een kilometer of  3. Tanden op elkaar, hier 
stond weer wat meer publiek. Hoppa, het vondelpark uit en daar doemde het Olympisch stadion alweer 
op, ik leek er zowaar nog een versnellingkje uit te kunnen persen. Olympisch stadion binnen en nog een 
half rondje, 200 meter, plank gas en dan de eindtijd; joehoe een PR 3.09,32  Kei tevreden en ruim 4 
minuten sneller dan in Barcelona in 2010. Eind goed al goed. Of ik Amsterdam nog ooit ga lopen? Denk 
het niet, logistiek niet zo handig, kun je beter naar New York gaan, ahum. Nee volgend najaar, bij leven 
en welzijn, weer een thuismarathon in Eindhoven, Brabander blijf ik. 

Peter Cras 

 

Best gezellige marathon Eindhoven 2012 
 

 

 
 
 

Vorig jaar liepen wij als dinsdagavondloopgroep 
onze eerste halve marathon. Het werd een groot 
succes, mede dankzij onze opvallende ‘Best 
knap’ shirts. Ook dit jaar wilden wij ons niet 
onbetuigd laten. Er moest een shirt komen in 
een opvallende kleur met een pakkende tekst. 
De discussie die vervolgens per e-mail ontstond 
over de pakkende tekst kostte bijna het groeps-
gevoel, maar uiteindelijk kon iedereen zich, hier 
en daar na een beetje groepsdruk, met 
‘Best gezellig’ verenigen. 
 
Pieter Stolk was op dat moment ‘in between 
jobs’ en dat hebben we geweten! Naast een 
spervuur aan e-mails (waarbij sommigen van 
ons hem ten einde raad maar het predicaat 
‘mark as spam’ hadden gegeven) regelde hij 
zowaar een heuse shirtsponsor in de persoon 
van Niels Vanaken van AKV Advocatuur en 
Incasso te Eindhoven. Op 9 oktober 2012 werd 
het gesponsorde ‘Best gezellig’ shirt feestelijk 
door Niels uitgereikt aan onze voorzitter Bert 
van Drunen
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Bij nader inzien was ‘Best geblesseerd’ of ‘Best jammer’ passender geweest, want in de aanloop 
naar de halve marathon viel een aantal van ons uit met blessures of ziekte. Uiteindelijk 
verschenen wij op 14 oktober 2012 met elf personen aan de start: Jan Meesters, Bep Vogels, 
Susan Stroomenbergh, Jacqueline Ross, Ellen Braun, Cor Nieuwenhuisen, Paul van Bree 
(debuut), Henny Vorstenbosch, Pieter Stolk, Cees van der Sommen en ondergetekende (Rene 
Megens liep met De Lage Landen mee). 
 
Ook onze geblesseerde Anita Geeven en zieke Chris Segers lieten zich niet onbetuigd. Ze 
stonden ons – ziek of niet – op twee locaties luid aan te moedigen, evenals onze ‘long time no  
see’ Karin van Rooij, Danielle de Neve en shirtsponsor Niels Vanaken. Langs de kant veel 
familie, vrienden en bekenden, waaronder ‘good old’ Norbert de Zeeuw (hoezo te laat met 
inschrijven?), Kathinka van Dijk bij de drankenpost van GM, Rosita Manders terwijl ze actiefoto’s 
maakte (ik voorzie geen glansrijke carrière in de fotografie) en vele, vele anderen. Het is altijd 
fijn tussen al die mensen vertrouwde GM gezichten te ontwaren. 
Op Pieter Stolk na zijn we allemaal gefinisht, de 
één wat sneller dan de ander. Na een semihalve 
marathon van de finish naar het Beursgebouw 
(klacht is ingediend), zijn we voldaan huiswaarts 
gekeerd. Op de roltrap naar het perron leek het 
nog even alsof Henny Vorstenbosch met z’n 
schoenveter tussen de roltrap bleef haken, maar 
hij bleek zo’n kramp te hebben dat hij op het 
perron moest gaan liggen zodat onze Best 
gezellige fysio Susan Stroomenbergh kon 
ingrijpen. 
Dank namens ons allen aan onze trainers Bep 
Vogels, Jan Meesters, Ben de Jong en Henk 
Schepens. Zonder hen en hun niet aflatende 
enthousiasme hadden we het sowieso niet 
gered. 
En weet u wat het voordeel is van het feit dat 
men je vanwege vermeende ‘redactionele 
kwaliteiten’ een stukje voor de di-GMer in je 
maag splitst? Dat je lekker over je medelopers 
uit de school kan klappen en jezelf daarbij kan 
sparen. Bijna dan, want een laatste woord van 
dank komt Ellen Braun toe, die mij letterlijk en 
figuurlijk over de eindstreep heeft getrokken.  
 
Iris Haanappel-van der Burg 

 
 
 
 

 
 

Sudoku 
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www.welvos.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    www.foudraineoptiek.nl 
 
 
 
 
 
 
 

www.bestion.nl       
 
 

www.vanoirschotnatuursteen.nl  
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Oplossing zoekplaatje pag. 6: 
1 snoer                        6 haar van man 
2 lamptop                    7 stoel onder 
3 haarlok dame           8 lampvoet 
4 onderkant boeket     9 kraag van man 
5 haar van portret     10 hoek schilderijlijst 
 

  Sudoku blz 34
 

323407Atletiekvereniging 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, Pieter Stolk. 

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 
Webmasters René Kreijveld Klaproos 11 webmaster@avgm.nl 397961 
 Herman Wester   
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 


