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 Wil je de kopij voor het 
volgende 
clubblad 

uiterlijk woensdag 
5 december 
inleveren? 

 
        clubblad@avgm.nl 

van de redactie 
 
 
Allemaal genoten van het mooie na-zomerweer? 
Voor zover de tijd er was, ik wel. Daardoor kwam 
ik deze keer wel een beetje in de knel met dit 
clubblad maar het is uiteindelijk toch maar een 
dag vertraging geworden. 
Zo direct na de zomer is er meestal niet zo veel 
kopij. Toch hebben een paar enthousiaste leden 
een stukje geschreven en niet te vergeten de  
bijdrage van onze vaste correspondenten Tom 
Lassing en Peter Cras.   
 
Dit jaar hebben we nog een blad te gaan. 
Wil je nog iets kwijt: mail het naar 
clubblad@avgm.nl 
 
 
Lia Tielen 
 

 

agenda    

                                                                    

 

 
5-6-7 oktober   jeugdkamp Wintelre 
14 oktober       marathon Eindhoven 
31 oktober       laatste dag afmelden lidmaatschap GM 
1 november     start beginnerscursus GM 
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www.welvos.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    www.foudraineoptiek.nl 
 
 
 
 
 
 
 

www.bestion.nl       
 
 

www.vanoirschotnatuursteen.nl  
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                HET GAAT 15 SEPTEMBER WEER BEGINNEN ! 

                           GA JIJ DIT JAAR OP KOSTEN VAN GM NAAR DE 

 
 
                 HOE MEER LOTEN JE VERKOOPT HOE GROTER DE KANS ! 
       OF HOOR JIJ BIJ DE VIJF BESTE VERKOPERS WAARDOOR JE NAAR DE                                                                              

                                                            MAG ? 
 

ELKE LOTENVERKOPER KRIJGT TENSLOTTE EEN KLEINE VERGOEDING PER                             
VERKOCHT LOT WAARMEE JE ZELF KAN KOPEN WAT JE WILT ! 

 
OOK DIT JAAR HOOP IK OP JULLIE MEDEWERKING ZODAT WE MET DE   

     OPBRENGST WEER LEUKE DINGEN KUNNEN DOEN VOOR DE JEUGD!  a 
                                                     

TIES DE VAAN 
 

06-303 44 156 
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GM’s korting bonnenboekje een schot in de roos? Wij denken van wel!!! 
 
Beste (ouders van) leden, 
 
Als sponsorcommissie zijn we steeds op zoek naar mogelijkheden om inkomsten binnen te krijgen. Dat 
is hard nodig door o.a. een terugtrekkende overheid, waardoor er minder subsidies binnenkomen , en 
bedrijven die reclameborden laten plaatsen zijn steeds moeilijker te vinden. Daarbij komen de toch 
steeds stijgende kosten. 
Contributie verhogen? 
Dat is de gemakkelijkste manier, maar voor de leden niet de meest favoriete. 
 
Onlangs liepen we tegen een actie aan die, bij zowel de leden en de ondersteuners van de 
betreffende sportclub als bij de deelnemende winkeliers veel  sympathie opwekte. 
 
Kort komt het hier op neer: 
Wij, de leden van de sponsorcommissie, hebben de afgelopen maanden veel winkeliers, 
horecabedrijven en andere leveranciers van diensten en vermaak benaderd om, via een gratis 
advertentie en een aansprekende kortingsactie deel te nemen in een korting bonnenboekje. 
Bijna 80  (en we zijn moeten stoppen omdat het er anders teveel werden) voornamelijk Bestse 
middenstanders hebben daar volmondig ”ja” tegen gezegd. 
 
De samenstelling van het kortingsbonnenboekje is zo interessant en divers dat wij daar rustig    € 
10,-- voor durven en kunnen vragen. 
De koper van het boekje kan bij inwisseling van soms slechts één ( zwaarwegende) bon al ruim 
uit de aanschafkosten zijn. In andere gevallen gaat het om kleinere bedragen. Gemiddeld hebben 
wij ingezet op ca. € 4,-- per bon. Dus bij inlevering van 3 van de 80 bonnen is men al uit de 
kosten.  
 
Ons grootste probleem is natuurlijk: hoe brengen we de boekjes aan de man/vrouw.  
We hebben bedacht om elk gezin  waarvan iemand lid is van GM, uit Best (ook al zijn er vier 
gezinsleden lid) 2 boekjes aan te bieden. Hiervoor betaalt men € 20,-- Deze boekjes kunnen beide 
verkocht worden. Buurman links en buurman rechts. Klaar!!!  Zelf houden kan ook of cadeau doen 
Zelden heb je aan een Bestenaar voor slechts € 10,-- zo’n mooi en waardevol cadeau geschonken.  
 
We hebben ca. 500 gezinnen waar we 2 boekjes neer kunnen leggen. Leden van buiten Best ontzien we 
in dit geval maar mogen natuurlijk wel een boekje kopen. (aan de bar verkrijgbaar) 
Zodra de boekjes van de drukpers afkomen ( medio september) kunnen jullie de felbegeerde 
kortingsboekjes aan de bar kopen. 
 
De meeste acties lopen in de periode november december, dus zaak is dat ze voor 1 november 
doorverkocht zijn. 
 
Een heel leuke actie, welke nog gaat worden ondersteund door artikelen in Groeiend Best, waarvoor 
door de leden minimale inspanning wordt vereist, maar die wel een flink bedrag kan opleveren. (reken 
maar uit). Maar niet alleen voor GM is het kassa!!! 
Ook  voor de winkelier (meer omzet en nieuwe klanten), GM (verkoop boekje) en de leden (volop 
kortingen) tikt de teller:   met recht een 3 x win situatie. Een actie waarmee we volgend jaar zeker bij 
iedereen terug kunnen komen. 
 
We rekenen matuurlijk helemaal op jullie medewerking 
De sponsorcommissie 
 
Op de site van GM vind je de lijst van winkeliers en bedrijven die een kortingsbon in het boekje 
hebben. 
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baan 
 
Van de TC Baan voorzitter 
 
Dit keer wil ik het als TC Baan voorzitter eens hebben over wat 
zaken om de sport heen. 
 
Geld, vrijwilligers en nieuwe leden. 
 
Geld... De economie is in recessie, de gemeente Best probeert ook 
van de sportclubs een grotere bijdrage in de kosten te krijgen in het 
kader van een soort 'De vervuiler betaalt'. 
Immers betalen we als Bestenaren allemaal al voor de sport via de 
gemeentelijke belastingen, maar mensen die niet sporten hebben 
daar geen voordeel van. Door de sportclubs meer te laten betalen 
komt de rekening wat meer bij de sporters zelf te liggen. Het is niet 
oneerlijk, maar het zorgt er wel voor dat (jeugd)atletiek een 
duurdere sport wordt om te beoefenen. 
Nu kunnen we bij de pakken neer gaan zitten, maar de 
sponsorcommissie van GM heeft besloten dat niet te doen. 
Er komt nog meer aan informatie over, maar GM komt met een 
"kortingboekje" waaraan tussen de 60 en 70 lokale ondernemers 
meedoen. 
Interessante kortingen voor iedereen die dat boekje voor slechts 10 
euro gaat kopen. 
U raad het al, wij als GM gaan dat boekje verkopen. 
Slechts een 10 euro per stuk. We hopen dat iedereen minstens één 
boekje wil kopen, maar meer nog, we hopen dat u zelf ook enkele 
boekjes wilt gaan verkopen. We willen namelijk 1000 boekjes gaan 
verkopen en op deze wijze maar liefst bruto 10.000 euro voor de 
club binnenhalen! 
We hopen dat we met de introductie van het korting boekje een 
nieuwe traditie van GM hebben opgestart. Het is een heel positieve 
manier om een flinke som geld voor de club beschikbaar te krijgen 
terwijl iedereen er beter van kan worden. 
 
Vrijwilligers... Een club als GM drijft op vrijwilligers. Vaak actieve 
(ex) sporters of ouders van jeugdleden. Soms hebben we geluk dat 
een voormalige train(st)er zich spontaan aanmeldt. We hebben 
maar liefst zo'n 200 vrijwilligers en dat maakt dat de club niet 
afhankelijk is van slechts enkele personen. Toch moeten we alert 
blijven, want vooral bij de jeugd zijn trainers hard nodig en willen we 
ook in de nabije toekomst genoeg trainers hebben, dan zullen we 
ook nu nieuwe hulptrainers moeten aantrekken. Om de trainers wat 
te kunnen ontzien zijn ook andere taken als jury, 
wedstrijdbegeleiding, nevencommissie gevraagd. Wacht niet tot we 
u vragen! Wilt u wat oppakken, neem dan voor mogelijkheden 
contact op met Marleen Smulders! m.smulders@onsbrabantnet.nl 
(We hebben binnenkort ook een nieuwe vrijwilligerscoördinator 
nodig, want Marleen heeft aangegeven de nieuwe algemeen 
Secretaris voor de club te gaan worden!) 
 
 

 
jarigen september 
 

6  Theo (T.) Koning, de  
6  Mirjam (M.) Verhagen 
7  Chris (C.) Rosier,  
7  Wendy (W.H.) Peijnenburg 
7  Robert (L.P.) Zwemmer 
9  Nienke (N.) Slageren, van 

11  Bob (B.) Koetsveld, van 
11  Marianne (W.H.) Genuchten, v 
11  Cor (C.) Nieuwenhuisen,  
12  Martijn (M.) Iersel, van 
13  Tonnie (T.) Lodewijks,  
14  Lian (C.M.) Dongelmans 
14  Cindy (C.) Otten 
15  Carina (C.) Kämpfer 
15  Koen (K.) Meesters,  
15  Valérie (V.) Baudoin 
15  Monique (M.) Terhoeve 
17  Annie (A.) Coppelmans,  
17  Volkert (V.J.) Mencke 
18  Theo (T.J.) Bookelmann 
18  Annette (A) Bilt-Bruinsma, 
18  Ad (A.) Biggelaar, van de 
19  Cees (C.A.) Sommen,vd 
19  Cor (C.P.) Datema 
19  Wim (WCJ) Kortsmit 
20  Bas (B.) Leermakers,  
20  Dorothy (D.) Rijen, van 
20  Theo (T.) Megens,  
20  Petra (P.M.) Cock, de 
20  Ellen (E.) Iersel, van  
21  Gerrie (G.) Dijkstra 
21  Annemarie (A.) Scheepers,  
21  Robert-Jan (B.J.G.) Brands 
22  Yves (Y.C.) Dhondt 
23  Pieter (P.) Sanden,vd  
23  Lotte (L.) Maas 
23  Onno (O.A.) Meeuwis 
24  Jan Frederik (J.F.C.) Schnitzler 
24  Maartje (M.) Linden, vd 
24  Mats (M.) Keulstra 
25  Hein (H.J.) Geurts 
25  Rosita (R.) Duif-Manders,  
25  Romar (R.) Lassing 
26  Wendy (W.P.) Ven, van de 
27  Astrid (A.) Bies 
28  Cyril (C.) Werff, van de  
28  Kevin (K.M.) Westelaken, vd
28  Hedwig (H.) Harks 
28  Nick (N.C.) Worp, van der 
29  Inge (I.M.) Bom 
30  Wilma (W.) Venmans  
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                                                                                  baan 
 
Nieuwe leden... In het vorige vijfjaren beleidsplan was het de 
bedoeling door te groeien naar een club van 1000 leden. Die 
groeidoelstelling is, mede door de uitblijvende groei van Best, 
niet gehaald. Vooral onze jeugdafdeling blijft helaas wat achter. 
Nu schrijf ik wel helaas, maar een snelle groei zou heel lastig 
op te vangen zijn, want met meer leden zijn ook meer 
ingewerkte trainers nodig. 
Eind augustus heeft GM acte de presence gegeven op het sport 
experience evenement bij Decathlon. Maar liefst 150 kinderen 
hebben een flink aantal hoogsprongen kunnen maken en 
hebben onbeperkt kunnen ervaren hoe het voelt om je grenzen 
op hoogspringgebied te verleggen. Een ontzettend leuke opzet 
die smaakt naar meer... Het is overduidelijk een prachtige 
manier om kinderen kennis te laten maken met een deel van de 
atletieksport. 
 
Tom Lassing 
 
 
 
Nieuwe leden periode 7 juni t/m 5 september 
 
Baanatleten:  
Pupillen mini/C.  
Prisclla Groenemeijer  
Eva Maas  
Nova Vriens  
Vada Vriens  
  
Pupillen A/B  
Amber Brands  
Jerome van Drent Ackermann  
Thomas van den Elsen  
Mart Latijnhouwers  
Pleun van Rosendaal  
Tess Smetsers  
Mitchell Willems  
Junioren A/B  
Thomas Vugts  
Gastlid  
Bas van de Burgt 
 
 
Wij wensen jullie veel sportplezier bij onze club. 
  

 
jarigen december  
 

1  Niklas (N.) Dhondt 
1  Noah (N.A.) Adams 
1  Roy (J.) Kraaij, van 
2  Joke (J.M.) Spierings 
3  Ingrid (I.) Netten 
4  Anita (A.V.) Loosdregt, van 
5  Pieter (P.H.) Stolk 
6  Heinz (H.) Vinke 
7  Marli (M.T.) Reekers 
8  Rob (RA) Voss 
8  Thomas (W.T.) Bos 
8  Peter (P.) Peters 

10  Els (E.F.) Gortemuller 
13  Natascha (N.) Abrahams 
14  Henk (H.) Einden, van de  
14  Mike (M.J.) Bree, van 
14  Elco (E.H.) Rombouts 
15  Rian (R.) Zeelst, van 
15  Bas (B.) Lubbe, van der  
15  Lianne (L.) Wijdeven, van de 
15  Sally (S.) Verbakel 

 
 
 

 
 
 
alle jarigen van harte 

gefeliciteerd 
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baan 
 

PR – Competitie en Eisenkaart 
Aanpassing PR- competitie voor de pupillen t/m junioren C en aanpassing Eisenkaart. 
Beste atleten en ouders,  
In 2012 is de Atletiekunie, zoals u wellicht weet, met de pilot Pupillenwedstrijden nieuwe stijl 
begonnen in o.a. onze regio, regio 14 de Kempen.  
We hebben hierover overleg gehad Technische Commissie Baan (trainers en coördinatoren) en 
zijn tot de conclusie gekomen dat we de PR – competitie en Eisenkaart moeten aanpassen.  
 
PR – competitie: 
 
Deze Pupillenwedstrijden nieuwe stijl hebben zoveel invloed op onze eigen PR-competitie dat 
de Junioren geen kans hebben en we genoodzaakt zijn deze aan te passen. Dit houdt in dat er 
een PR – competitie bijkomt; De PR – competitie voor Pupillen t/m/ C – Junioren wordt 
opgesplitst in twee competities, een voor de Pupillen en een voor de Junioren C en D. Dit 
betekend voor de atleten dat ze meer kans gaan maken op een van de GM – prijzen.  
De huidige wisselbeker komt na de feestavond op 14 december in ons clubhuis te staan. Hier in 
plaats komen twee nieuwe wisselbekers; 1 PR – Trofee Pupillen en 2. PR – Trofee Junioren 
C&D. De PR-Beker voor Junioren B en ouder blijft zoals het was.   
 

 
 

 

                                                                                                        
 
Eisenkaart: 
 
Ook heeft de Pupillenwedstrijd nieuwe stijl invloed op de Eisenkaart. De atleten hebben 
minder kans om hun Eerste en hun Tweede Eis te behalen. Hiervoor hebben we 
onderdelen aan elkaar gekoppeld. Als voorbeeld in de oude situatie de koppeling bij de 
meisjes D Junioren op de onderdelen 600m en 1000m. Zo hebben we dat bij de Pupillen 
een aantal onderdelen aan elkaar gekoppeld en hebben we voor beide onderdelen een 
Eerste Eis en een Tweede Eis; De atleet kan nu van het ene onderdeel de Eerste Eis 
behalen en van de andere onderdeel de Tweede Eis waarmee hij / zij beide Eisen heeft 
gehaald. De Onderdelen die we aan elkaar hebben gekoppeld: Sprint met Horde (40m / 
60m), 600m / 1000m met Meters maken, Hoogspringen met Hurk Hoogspringen, 
Verspringen met Polsstokverspringen en Balwerpen met Vortexwerpen. De onderdelen 
die aan elkaar zijn gekoppeld staat een kader omheen. 
Voor de Junioren zijn er geen aanpassingen nodig.                                                                                               
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                                                 baan 
 
 

 
 
 

 
 
Het A-team van GM met vlnr: Sandra 
van Bree, Lena van Lee, Ilonka de 
Bresser, Maureen Herremans, Renske 
van Os, Inge Faessen, Demi Saris, 
Laura Hoogers en Anne-Marte 
Gardenier werd zesde tijdens de NK in 
Best. 
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www.bavaria.nl     www.rabobank.nl 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 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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                                            specials 
 

Hallo allemaal, 

  

We vinden het fijn, dat we ook buiten de training en wedstrijden als ”Specials”, ook nog 
contact hebben met elkaar. 

Bijvoorbeeld op een verjaardag van leden.  

Soms op straat en met een lid zelfs op het werk of in de kerk  want dat is gezellig. 

En sociale contact is belangrijk voor iedereen. 

Ik (Nellie) schrijf dit omdat Bram Flierman, enkele weken geleden aan ons liet weten, dat hij 
eigenlijk geen stukje meer in de GMer van ons tegengekomen was en dat hij dat een beetje 
miste en misschien wel jammer vond. 

  

Daarom voor Bram en de overige leden een kort verslag. 

Donderdagavond 26 juli 2012 waren we naar Martijns verjaardag geweest want hij was 22 
jaar geworden. Daar werd er voor “de Specials” en de bewoners van het Molenhuis en 
misschien voor enkele collega’s enz., zijn verjaardag gehouden. (Een heerlijke, gezellige 
BBQ). 

Dus goeie sociale contacten. 

En op straat komen we soms Marlies, dan weer Claudia, of anderen specials, oud specials 
tegen. Weer leuk om degene terug te zien. 

Met regelmaat  zitten we in friettent  “de Luivel”, soms een andere friettent en af en toe, niet 
zo vaak, komen we daar ook weer ouders, verzorgers e.d. tegen. 

Laten we eerlijk wezen, het is altijd fijn als je ergens, waar dan ook, bekende mensen 
tegenkomt. (althans, dat vinden wij fijn.) 

Bram je hebt gelijk, sociale contacten en een stukje in de GMer is best wel belangrijk. 

Bedankt voor de opmerking dat je ons stukje best wel gemist had. 

  

Iedereen een fijne vakantie en veel leesplezier. 

Vriendelijke groet, van Marc en Nellie Tonen, 
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lopen 
 
TC lopen 
 
Vlak voor de vakantie, in juni, kregen de trainers een 
workshop krachttraining van Ger Daane. Kikkersprongen, 
schaatsbewegingen en andere technische hoogstandjes 
kregen de trainers op de baan voorgeschoteld, zo werden 
ongebruikte spieren weer eens getergd en hebben de 
trainers weer wat bij geleerd om in de praktijk te gebruiken. 
Elke trainer had na deze oefeningen spierpijn en Ger zijn 
praktijk was na afloop weer goed gevuld, hahaha, grapje 
Ger. 
In ieder geval heeft Ger aangegeven binnenkort met een 
nieuwe workshop te komen en deze gaat dan meer over 
het langzame, statische rekken. 
 
Podotherapie Brons voert voorlopig eens per maand een 
loopanalyse uit bij ons op de baan. Esther en Jennifer 
kijken hoe iemand loopt, maken hier een video analyse van 
en bespreken dit met de atleet en de trainer. De 
loopanalyse is bedoelt voor die atleten, waarbij een 
verhoogd blessure risico wordt vermoed. Bijvoorbeeld: 
iemand met klachten aan voet, knie, heup of rug. In overleg 
met de trainer wordt er een advies uitgebracht aan de 
atleet. 
Heb je zelf dergelijke klachten en een advies nodig, geef dit 
dan even door aan je trainer, die zorgt dat de afspraak voor 
de loopanalyse gemaakt wordt. 
 
Kathinka van Dijk organiseert op 24 november de 
reanimatiecursus. Huub Oomes zal deze cursus geven. 
Trainers kunnen dan hun opgedane kennis herhalen en ook 
degene die voor het eerst de reanimatiecursus willen 
volgen kunnen aan hun trekken komen. Hou de nieuwsbrief 
van Kathinka in de gaten, dan weet je hoe laat je 24 
november kunt aanschuiven. 
 
Binnenkort gaan Patrick Bindels en Frank Coppelmans 
assistent trainers opleiden. Het zou prachtig zijn als hieruit 
weer een nieuwe generatie GM-trainers uit voort komt. Heb 
je zin om  deze cursus te volgen, wil je je trainer een handje 
helpen, een keer voor de groep staan tijdens de vakantie of 
blessure van je trainer of heb je de ambitie om een eigen 
groep te gaan trainen, neem dan met Patrick of Frank 
contact op. Zij vertellen je het naadje van de hardloopkous. 
 
Onder extreem warme omstandigheden is op 18 augustus 
de Ronde van Naestenbest gelopen. Bij de start stond de 
thermometer nog op 32 graden Celsius, warmlopen was 
dus niet nodig. Toch werden er mooie tijden neergezet en 
was er niemand uitgevallen door de warmte. Na afloop 
smaakte het bier van Sjaak extra lekker. 
 
 

jarigen oktober 
 

1  Henk (H.) Wandelen, van 
1  Annet (A.) VereijkevDoren, 
2  Nuria (N.) Vicioso 
2  Judy (J.) Heine 
3  Regina (R.) Hoornweg 
3  Bastiaan (B.J.) Jansen 
3  Jaime (J.I.) Hernàndez M. 
3  Jeannette (J.) Sman, van der 
4  Koen (K.C.) Boomen, vd 
4  Carla (C.) Uijthoven 
5  Casper (C.C.) Otto 
6  Arnold (A.C.) Witteveen 
6  Jan (J.) Genesen, van  
7  Femke (F.) Smink 
8  Wessel (W.) Scheepers 
8  Bram (B.L.) Boxtel, van 
8  Veronique (V.T.) Heesewijk, van 
8  Gerry (G.) Genugten, van  
8  Ger (G.) Daane 
9  Anja (A.C.) Walvaart, te 
9  Karin (K.A.) Rooij, van 
9  Mart (M.T.) Latijnhouwers 
9  Cor (C.G.) Bressers 

10  Miranka (M.J.) Leest, de 
11  Sandra (S.) Bree, van  
12  Jack (J.) Rooijakkers,  
12  Suzanne (S.) Crombach 
12  Wim (W.A.T.) Spoor 
12  Daan (D.) Crombach,  
12  Marjan (M.) Melis, van 
13  Tonny (A.H.A.) Brouwers 
14  Leo (L.) Spanjers,  

 
 

 
 

alle jarigen van harte 
gefeliciteerd 
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                             lopen 
 
 
Eind september start de tweede startercursus. Marti en zijn 
team zijn er weer helemaal klaar voor. De doorstarters zijn 
tegen die tijd door Harm overgedragen aan de bestaande 
loopgroepen.  
 
Een aantal GMers zijn zich weer fanatiek aan het voorbereiden 
voor de hele en de halve marathon in Eindhoven. Op 
zondagochtend vertrekken er vaak rond 9.00 uur verschillende 
loopgroepen voor hun duurloop. Wij wensen deze GMers veel 
succes met hun voorbereiding. 
 
Om de marathon Eindhoven tot een succes te maken is er ook 
inzet van veel vrijwilligers nodig, drankposten moeten worden 
bemand, wegen en kruispunten moeten worden bewaakt. 
Binnen onze vereniging zijn de coördinatoren van drankpost en 
parcoursbewaking Henk van de Einden en Anton Kon. Wil je op 
14 oktober een handje helpen neem dan met hen contact op; 
Henk van de Einden 395734 of  hvdeinden@gmail.com   Anton 
Kon 06 – 11368225 of parcoursbewaking@avgm.nl.  Onze club 
krijgt van de marathon Eindhoven ook een vergoeding voor 
onze inzet van vrijwilligers, dus je helpt die dag niet alleen de 
marathon Eindhoven maar ook nog onze club. 
Loop je zelf mee met de marathon zorg dan dat je een mooi 
clubshirt draagt. Je bent dan herkenbaar voor het publiek en je 
ziet van een afstand waar je loopmaatje is. De clubkleding kun 
je bestellen bij Pé Brouwer 372404 of 
pe.brouwer@onsbrabantnet.nl   Op onze site staat uitgebreide 
informatie met voorbeelden en prijzen over onze clubkleding. 
 
Aangezien de avonden weer korter worden is het dragen van 
reflecterende hesjes op de trainingen verplicht, zorg dat je 
gezien wordt! We hebben tegenwoordig ook hesjes met 
ledverlichting, ook deze kun je via Pé bestellen. 
 
 
PR’s die ik doorkreeg; 
 
Vaderdagloop St Oedenrode: Peter Cras ½ marathon 1.24.25 
Tiburg Ten Miles; Chris Baselmans, 1.05,36  René Uijthoven 
1.27,47 
 
 

 
                                         www.emielversteden.nl

 
jarigen oktober 
 

16  Leonie (L.C.) Zoutendijk 
16  Bep (G.C.) Rijn, van 
16  Leonie (E.) Lommen 
17  Frank (F.J.) Verhallen 
17  Berry (B.) Bruin, de  
17  Boudewijn (B.R.) Broekhuis 
18  Karin (K.) Sangen, vd 
18  Jan Willem (F.J.) Slijper 
18  Pé (P.H.M.) Brouwer 
19  Harry (H.) Heeswijk, van  
19  Natalie (N.) Bouwmeester 
19  Monique (M.H.) Ven, van de 
20  Cas (C.G.) Govers 
20  Esther (E.J.) Gerwen, van 
22  Henny (H.J.) Vorstenbosch 
22  Maureen (M.A.) Herremans 
22  Marjella (M.J.) Loo, van de 
23  Frans (F.) Strikwerda,  
23  Joost (J.H.) Mulder 
24  Angela (A.) Wouters 
25  Niels (N.) Dijck, van 
25  Jean-Paul (J.P.) Schreurs 
25  Tanja (T.A.) Kopec 
26  Rene (R.) Megens,  
26  Adrie (A.) Demmers,  
26  Paul (P.) Sman, van der 
27  Eric (E.) Beekers,  
27  Koen (K.) Bolink,  
27  Marijke (M.M.) Heddes 
27  Renée (R.A.) Kos 
29  Jaqueline (J.E.) Heuvel, vd 
30  Najate (N.) Mouatassim 
31  Gerard (G.H.) Scheiberlich 
31  Lisan (L.J.) Spierings 
31  Bas (B.) Franssen 
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                                                                                                                                   lopen 
 
 
Hallo, hier is het dan mijn bijdrage voor de GMer 
deze maand. 
Niet dat ik een geboren schrijver ben, 
integendeel, maar na een verzoek van Peer 
(cras) heb ik toch maar even de ganzenveer ter 
hand genomen.  
Nou beginnen dan maar, wie is ik:  
Marti van Iersel 55 jaar geleden geboren in 
Oirschot (harm). 
Getrouwd met Ellen en al ruim een jaar de 
buurman van de atletiekbaan.  
Ooit bij GM gekomen om onze Martijn naar de 
training te brengen en na een dringend verzoek 
van Ben training gaan geven aan de jongste 
jeugd (vrijwillig en met veel plezier). 
Na 8 jaar en nadat we zelf ook aan het lopen 
waren gegaan werd het tijd om bij de jeugd te 
stoppen en wat meer tijd voor de trainingen van 
het lopen vrij te maken. 
De beginnerscursus doen we al verschillende 
jaren met veel plezier en ook de trainingen van 
de wat meer gevorderde recreant doen we nog 
steeds meerdere keren per week. 
Op dit moment zijn we ons ook weer met een 
groepje aan het voorbereiden voor de marathon 
van Eindhoven (42195 meter). Het is niet de 
eerste keer dat we dit doen dus we maken ons 
er niet zo heel druk meer over. Het is  alweer de 
zevende keer dat we het gaan proberen en de 
andere keren is het ook goed gelukt met als top 
tijd 3 uur 55 min en 34 sec.  
 

 
Als ik na dat we dit gedaan hebben nog wat tijd 
over heb ga ik ook graag een stukje wandelen 
en op dit moment lopen we, als we tijd hebben 
het pelgrimspad (samen met maatje Mirjam). 
Daarnaast moet er ook nog gewerkt worden en 
dat doe ik bij Nedtrain, het onderhouds bedrijf 
van NS (ja ja ik hoor jullie al praten). 
En ook mijn vrouw Ellen verdiend nog wat tijd en 
aandacht want zonder haar goede zorgen zou 
het allemaal niet lukken. 
Tot slot: Ik hoop nog verschillende jaren bij GM 
te lopen en dat het liefst zonder blessure en dat 
kun je bereiken door niet alleen met je benen te 
lopen maar ook met je verstand. 
 
GROETEN EN NOG VEEL PLEZIER BIJ HET 
SPORTEN  
Marti.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.coppensrecreatie.nl 
 
                                                                                                           www.petervandesande.nl 



 

16 clubblad@avgm.nl di-GMer september 2012 

 
 
 
 

 
                        www.samenspel.nl 
 
 

 
 
 
 

                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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                                                                                                                                              lopen 
 
Mirjam Verhagen;  
Sport, het is toch wel een grote hobby van me. 
 
Naast het hardlopen ga ik, als ik er tijd voor heb, naar de sportschool. En ik wandel graag. Marti en ik 
zijn de pelgrimsroute van Santiago aan het wandelen, het Nederlandse deel, ik wil ’s avonds gewoon in 
mijn eigen mandje slapen! De route loopt helemaal door tot in Noord Spanje en is heel populair. Het is 
een prachtige route, heel goed aangegeven en je ziet veel kapelletjes 
onderweg. We zijn in Den Bosch begonnen en zijn inmiddels in Sittard. Nog 2 wandelingen en dan 
moeten we in Maastricht aankomen. Dan nog een klein stukje tot in België. 

 
 
 
 
 

We zijn op dit moment ook aan het trainen voor 
de marathon van Eindhoven. We liepen op 19 
augustus 23 km, het was echt heel erg warm. 
Om 8.00 uur vertrokken en om 10.15 uur  terug, 
ik denk dat het al 28 graden was. Het viel me 
niet mee. Een week later kwam de regen er met 
bakken uit tijdens ons duurloopje van 28 km. 
Niks is zo veranderlijk als het weer zeggen ze. 
Nu afwachten wat het weer wordt op de 14e 
oktober. Vorig jaar was het perfect weer. Ik liep 
toen met Paula, af en toe hadden we een heel 
klein beetje regen maar dat hinderde niet. 
 
Binnenkort gaan we weer een nieuwe groep 
starters begeleiden. Elke keer weer ben ik 
verbaasd dat we 40 deelnemers hebben. Je zou 
toch gaan denken dat heel Best al een keer 
heeft meegedaan

 
 
 

Hardlopen is leuk en gezond. Tenminste dat vinden veel mensen. Andere hebben juist een extra 
steuntje in de rug nodig. Daarbij is het belangrijk dat je weet waar je mee bezig bent. Een blessure is 
zo opgelopen. Test daarom je kennis over hardlopen met deze quiz.  
 

 
 

http://www.gezondheidsnet.nl/bewegen/quiz/100/wat-weet-jij-over-hardlopen/1#testtitel 
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de pen 

Mijn naam is Bas van Hoof en heb na vriendelijke aandrang de Pen overgenomen van Karel Rikkers. Ik 
ben sinds 2007 lid van AVGM en destijds direct ingestroomd bij de ADleten. Als militair had ik in het 
verleden al veel sport beoefend en was op de Koninklijke Militaire Academie lid van de topsportselectie 
van Defensie. Op de Academie was het opgevallen dat ik zowel hardlopen en zwemmen goed 
beheerste. In 1977 had ik op de KMA een tijdje het record op de 1 kilometer met wapen en hoge kisten, 
zijnde 3 minuten en 4 seconden. In mijn topsportperiode trainde ik soms 20-25 uur per week intensief op 
vijf takken van sport. Uit die tijd stamt ook mijn beste tijd op de halve marathon, zijnde 1u 18 min en 12 
secn. 

In 2007 meldde ik mij bij de ADleten als de man van Mieke. Zij was inmiddels een jaar bij deze groep 
aangesloten. Direct na binnenkomst kwam Ad van Kollenburg naar me toe en attendeerde mij op het feit 
dat ik alleen maar op mijn voorvoeten liep en meer mijn hakken moest leren gebruiken. Deze rare 
loopstijl is echter het gevolg van een vervelende enkelbreuk, die ik heb opgelopen op een wedstrijd op 
de hindernisbaan in 1988. Na een revalidatie in Doorn van twee maanden en een gipsverband van 4 
maanden mocht is eind 1988 weer gaan hardlopen. Het trieste resultaat was wel dat mij werd ontraden 
aan topsport te doen en te accepteren dat een goede afwikkeling van de voet niet meer mogelijk zou 
zijn. Advies van de orthopeed was zelfs “geen lange afstanden meer lopen, gaan zwemmen en fietsen”. 

 

Tussen 2003 en 2006 ben ik als militair geplaatst geweest in 
Seedorf (BRD). Daar werd Mieke besmet door het hardloopvirus 
en mocht als “huisvrouw” meedoen aan de militaire 
crosswedstrijden. Ik moest telkens de eerste prijzen aan Mieke 
uitreiken en kreeg verwijten als ú kunt uw eigen vrouw zeker niet 
bijhouden omdat u zelf niet meedoet’. Dit was voor mij voldoende 
aanleiding om het hardlopen weer op te pakken. In die periode 
liepen wij voor ons zelf grotere afstanden en liepen driemaal de 
halve marathon in Berlijn. Een geweldig evenement trouwens dat 
volledig door het historische centrum voert. 

Bij GM werd ik direct geweldig opgenomen in de groep van de 
ADleten. Lekker kletsen onderweg en met veel humor onderweg je 
kilometers maken, waarbij de afstanden wel eens met een stuk 
elastiek worden gemeten, geeft heel veel voldoening. In deze 
groep heerst een leuke sfeer en gelukkig durven steeds meer 
lopers ook de stap naar deze groep te maken

Met een groot aantal van deze lopers heb ik leuke momenten beleefd. In 2008 hebben we de hele 
marathon van Berlijn gelopen. Toen Gebreselassie zijn wereldrecord vestigde waren wij pas op 22,5 
kilometer. Wat een belevenis! De hele marathon lopen tussen een haag van ruim 1,5 miljoen 
toeschouwers in een stad die helmaal marathon ademt. Even een lange neus trekken naar de 
orthopeed. Nadat ik over de finish kwam voelde ik mij super en het glas witbier smaakte super. 

Spoedig volgden in 2009 en in 2010 de marathons in Amersfoort en in Barcelona en tussendoor alle 
bekende lopen in Nederland, zoals de Zevenheuvelenloop, de halve van Egmond, Maastrichts Mooiste, 
Eindhoven, Tilburg Ten Miles, etc... Ik kwam in een looproes.Wederom gingen we met een leuke groep 
om daar  

Toch bleven de blessures opspelen en kwamen steeds frequenter terug. Zou die orthopeed dan toch 
gelijk gaan krijgen? 

Inmiddels was ik binnen AVGM benaderd om de Goed Beter Best Loop mee te organiseren en ook als 
hulptrainer kreeg ik er plezier in om de doorstarters te begeleiden. 
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de pen                                                     

In mei 2012 heb ik samen met Mieke als laatste wapenfeit (ook weer ondanks een slepende blessure) 
de halve marathon van Luxemburg gelopen. Een mooie ervaring!! Hoewel ons van tevoren was verteld 
dat het parcours “ziemlich flach”zou zijn heb ik continue het gevoel gehad dat we aan het klimmen waren 
of aan het dalen. Ondanks de hoge temperatuur, het zware parcours en het drukkende weer waren we 
achteraf heel tevreden met onze tijden. Wel waren we beiden gesloopt. Een mooie halve marathon die 
zeker de uitdaging biedt om deze te organiseren vanuit AVGM. Men kan in Luxemburg verschillende 
afstanden lopen en zelfs als team de marathon lopen. Wat dit evenement zeker bijzonder maakt is dat 
het geheel in de avond plaats vindt. De laatste lopers kwamen om 01.00 uur ’s nachts binnen. 

Jammer genoeg heeft ook deze halve marathon bij mij weer blessures opgeleverd en heb nu besloten 
een ruime periode rust in te bouwen. Goed herstellen en dan weer rustig (ha ha) opbouwen. Ik ben van 
plan zeker nog jaren deze hobby te koesteren. Hoewel ik in oktober wordt geplaatst in Brussel en aldaar 
ga wonen, wil ik in de weekenden zeker nog bij AVGM mijn kilometers blijven lopen. Uit het 
bovenstaande relaas kunt u opmaken dat ik, ondanks medische adviezen, toch ben blijven lopen. Dat 
doe ik met heel veel plezier bij een vereniging met fantastische mensen achter de schermen. Door mijn 
bemoeienissen met de Goed Beter Best Loop heb ik ook een kijkje achter de schermen gekregen en 
heb heel veel waardering gekregen voor de vrijwilligers die ons lopers al deze mooie evenementen en 
activiteiten aanbieden. Chapeau!!!! 

Ik geef deze Pen graag door aan Johan Robben 

 

 

 

 
Nieuwe leden periode  
7 juni t/m 5 september 
      
Recreanten loopgroep.    Wandelen.  
Moniek van den Elsen  Ina Schoe  Marion van de Wiel  
Wilmi Hendrix  Lisan Spierings    
Jaqueline van den Heuvel  Rita Spierings    
Twanny van Hoof  Carin Spiertz    
Fokko Luinenburg  Dorien Teunissen    
Ingrid Netten  Wicher Timan    
Bert van Ostaden  Frits van de Ven    
Ariënne van de Pol  Wendy van de Ven    
Erik Rickelman  Carlo van Vroenhoven    
Chris Rijen  Aty Wolff-van de Bergh    
Eric Rijnders  Kim Zoethout    
Leon Schepens      
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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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                                              wandelen 
 
GM–najaarswandeling op zaterdag 6 oktober            

 
Over een maand houden we traditiegetrouw de GM-najaarswandeling: 

 Alle GM-leden zijn hierbij uitgenodigd; ervaring met de afstand is welkom. 

 Verzamelen vanaf 9.15 uur bij “station Best”. 

 Vertrek stipt om 9.28 uur met de trein naar Helmond. 

 Details van de wandeltocht ”Helmond – multiple choice”: 

o Keuze A. Afstand iets meer dan 23 km waarbij we tussentijds 2 keer pauzeren. 

o Keuze B. Voor diegenen die niet de hele dag meegaan: “afstappen” na iets meer dan 16 km 

kan. 

o Keuze C. Wat ook kan is heel lang uitslapen en alleen de laatste 7 km meedoen. 

o Meestal wandelen we op verharde wegen. 

o In Stiphout heb ik een skôn terras gevonden met koffie en quukskes. 

o Voor de lunch is een (beperkt) aantal bankjes gereserveerd op Station Helmond 

Brandevoort. 

 Vanuit Helmond gaan we weer met de trein terug; omstreeks vijf uur zijn we weer in Best. 

 Treinkaartje enkel Best-Helmond € 4,40 zonder korting. 

 

Aanmelden kan bij Pieter v.d. Sanden, tel. 31 02 63, marionpieter@onsbrabantnet.nl. Op de dag zelf ben 

ik bereikbaar op 06 – 30 10 18 44. 

met wandelgroet, Pieter v.d. Sanden 
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jarigen november 
 

    
16  Stijn (S.) Bergkamp 
16  Tom (TH) Rozijn 
16  Aart (A.S.) Wouw, van de
17  Door (T.) Laarhoven, va
18  Ria (R.) Sande, van de
18  Bea (B) Bouwmans 
19  Jacqueline (J.B.A.) Ross 
20  Joke (J.) Dool, van den
20  Frans (F.M.M.) Loyer, de 
22  Joost (J.) Emmen,  
22  Paul (P.J.) Hoen 
23  Wim (W.) Boer, de 
23  Tony (T.H.) Donck 
23  Ed (E.) Blommaert,  
25  Annelies (A.A.) Hoogendoorn
25  Tonnie (A.W.) Benis, de 
26  Anne Marte (AM.) Gardenier 
26  Chiel (M.) Moser 
26  Jo (J.W.) Meurs, van 
27  Gijs (G.) Tops 
28  Trieny (T.) Ven, van de  
28  Tessa (T.M.) Bindels 
28  Nathalie (N.E.) Glebbeek 
28  Hanneke (J.E.G.) Boelens 

 
 

 
 
 

 
alle jarigen van harte 

gefeliciteerd 
 

 
jarigen november 
 
 

1  Merel (M.) Foudraine, M. 
1  Paula (P.) Louwers,  
2  Corry (C.) Gelder, van 
4  Stan (S.T.) Sande, van de
4  Leo (L.) Robben 
5  Ineke (I.) Vliem 
5  Joke (J.) Kasteren, van 
6  Miriam (M) Heesch, van 
7  Thomas (T.M.) Bekkers 
7  Demi (D.) Saris,  
7  Pieter (P.H.) Boelens 
8  Marlies (M.) Heuvel, vd 
8  Roel (R.) Veen, van 
8  Amber (A.B.) Brands 
9  Hanneke (H.E.) Oppers 
9  Marty (M.) Veen, van 
9  Twanny (A.G.) Hoof, van 

10  Anja (J.) Robben 
10  Jolanda (J.) OsWaterkamp
10  Irene (I.W.) Bakker 
11  Franka (F.J.H.W.) Kalsbeek 
11  Hidde (H.E.) Stek 
12  Jan (J.) Laarhoven, v  
14  Sabine (S.A.) Brokken 
14  Karina (C.M.) Graauw, De 
15  Tygo (T.K.) Scheepers 
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                                                                                   info@screenrunzeefdruk.nl  
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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 


