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In dit nummer onder andere 
 

 Woord van de voorzitter 

 Woord van de voorzitter 

 Voorjaarswandeling 

 Nieuwe bestuursleden 

 Uitreiking bekers 

 Jaarprogramma van de wandelclub 

 Uitnodiging feest 15 april GM 60 jaar 
 
En de bekende rubrieken als De Pen, 
Lopen, Nieuwe Leden en Verjaarda-
gen.  
 
 
Kopij voor het volgende clubblad uiter-
lijk donderdag 1 juni inleveren via  
clubblad@avgm.nl  
 
 
 

 

van de redactie 
 
Volgende maand bestaat onze vereniging 
60 jaar. Om precies te zijn op zaterdag 
15 april. Verderop in ons clubblad wordt u 
uitgenodigd deel te nemen aan dit heuglijk 
feit. Martin Nijkamp heeft super zijn best ge-
daan om er een mooie uitnodiging van te ma-
ken. Iedereen die enige affiniteit heeft met 
GM is welkom op deze bijzondere gevulde en 
gezellige dag. 
 
Dit is tevens de reden waarom het huidige 
clubblad enigszins ‘dun’ te noemen is. Op dit 
moment zijn we druk bezig met de voorberei-
ding van een jubileumeditie die u rond 1 april 
kunt verwachten.  
 
De redactie verwelkomt Mirjam van der Lee. 
Naast het meewerken aan het clubblad zal zij 
samen met Paul van Bree zich bezig gaan 
houden met de website en de nieuwsbrieven. 
René Uijthoven heeft hierdoor meer zijn han-
den vrij voor zijn nieuwe taak van webmaster.  
 
Tot 15 april! 
 
Mirjam van der Lee 
Paul van Bree 
René Uijthoven 
Arienne van de Pol 
 

 

EINDHOVEN 

http://shop.runnersworld.nl/stores/eindhoven/
http://shop.runnersworld.nl/stores/eindhoven/
http://shop.runnersworld.nl/stores/eindhoven/
mailto:clubblad@avgm.nl
http://shop.runnersworld.nl/stores/eindhoven/
http://shop.runnersworld.nl/stores/eindhoven/
http://shop.runnersworld.nl/stores/eindhoven/
http://shop.runnersworld.nl/stores/eindhoven/
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http://dieder.nl/
http://www.bikebest.nl
http://bosenslegers.nl/
http://www.schildersbedrijfvanboven.nl/
http://www.bierelier.nl
http://www.podotherapiebrons.nl/
http://www.printendruk.com/
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Op vrijdag 3 februari heeft er een goed bezochte algemene leden-
vergadering plaatsgevonden. Zo’n ALV is belangrijk omdat het be-
stuur verantwoording aflegt over het afgelopen jaar en ook de koers 
voor het komend jaar toelicht. Een belangrijk onderdeel is ook de 
huldiging van jubilarissen, de bestuursverkiezing, benoeming van 
ereleden en het bekend maken van de winnaars van de diverse be-
kers binnen onze vereniging. Verderop in ons clubblad leest u hier 
meer over. 
 
Het gaat goed met GM. Dat werd duidelijk bij de diverse jaarversla-
gen over 2016. Ons ledenbestand is afgelopen jaar wederom ge-

groeid. Voor een goed functionerende vereniging en het instandhouding van zo’n mooie sportac-
commodatie is een ledenaantal op minimaal het huidig niveau belangrijk. 
 
Op zondag 29 januari werd een uiterst geslaagde Joe Mann Bosloop georganiseerd. Een record 
aantal regionale deelnemers en een geoliede organisatie waren de bouwstenen van dit succes. In 
de Kempische Cross Competitie had onze loop de meeste deelnemers. De vereniging GM blijft 
met name op koers door het uitgebreide corps aan vrijwilligers. Zonder hen lukt dat niet. Namens 
het bestuur wil ik iedere vrijwilliger hartelijk danken voor zijn/haar inzet. 
 
Financieel is het jaar 2016 afgesloten met een klein verlies. Dit verlies was weliswaar kleiner dan 
begroot en werd voor een deel ook beïnvloed door de vorming van financiële reserves voor moge-
lijke toekomstige tegenvallers. Het bestuur streeft ernaar om op langere termijn een sluitende be-
groting te hebben. De contributie is naast de opbrengst van de kantine en de huuropbrengst van 
Korein de belangrijkste inkomstenbron van de vereniging. Het bestuur had daarom voorgesteld om 
de contributie voor alle leden met € 5 te verhogen. Vanuit de vergadering kwam het verzoek om de 
contributieverhoging te heroverwegen en wellicht onderscheid te maken naar de diverse geledin-
gen binnen onze vereniging. Het bestuur zal daarom een nieuw voorstel uitwerken. Naast het ver-
groten van de inkomsten zullen ook de uitgaven kritisch door het bestuur worden bekeken. In de 
ALV heeft Tom Lassing ook de resultaten van de ledenenquête toegelicht inclusief de bijbehoren-
de verbetervoorstellen. Voor het bestuur is dit een belangrijk middel om inzicht te krijgen in de me-
ning van onze leden. 
 
De voorbereidingen voor ons 60-jarig jubileum zijn in volle gang. Zaterdag 15 april wordt een dag 
die in het kader staat van ontspanning, ontmoeten en feestvieren. Graag willen we daarbij ook on-
ze oud-leden bij betrekken. Kent u oud-leden, maak hun dan attent op deze dag;  het is een uitge-
lezen mogelijkheid om terug te kijken op de mooie verhalen uit de geschiedenis van GM en ook 
naar de toekomst te kijken. Ik hoop u allen te ontmoeten op 15 april. 
 
Paul Hoen 
 

 

 d
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Norbert de Zeeuw schrijft… 
 

In een ver verleden, om preciezer te zijn iets voor 14 oktober 2007, 
had ik het plan opgepakt samen met een neef de halve marathon van 
Eindhoven te lopen. Natuurlijk zouden we dit wel eventjes doen want 
we speelde tenslotte ook al 2 à 3 keer per week een potje squash van 
1 uur. Zonder enige echte serieuze looptraining stonden we vol ze-
nuwen in het startvak, en natuurlijk was mijn voorgevoel toen al te-
recht. We stonden bij de start helemaal achteraan en ik kan jullie ver-
tellen dat we na 21.1 km nog niet echt veel opgeschoten waren. Ook 
zijn we bijna achteraan gefinisht. Het bruggetje op het Stratumseind, 

in mijn jonge jaren veelvuldig en makkelijk beklommen, leek voor mijn gevoel wel de Alpe-d'Huez. 
Voor de mensen die dit bruggetje niet kennen; de hoogte is vergelijkbaar met onze hoogspringmat, 
lees: mat als hij gewoon op de grond ligt, dus niet de hoogte waar de stok kan liggen! Oftewel, to-
taal stuk en vol kramp kwam ik de finish over en dit is dus uiteindelijk de start van mijn loopleven 
bij AVGM geworden. De tijd (laat ik nu bewust achterwege) op de halve marathon die ik dus 14 
oktober 2007 neerzette moest en zou verbeterd worden. 
 
Destijds ben ik gestart bij de groep van Jan Meesters, Ben de Jong en Bep Vogels. Ondertussen 
vanwege vele wisselingen en motivaties nu beland bij de groep van Harm Bakker. Ik loop met veel 
plezier bij deze gezellige groep waar we ook vele activiteiten buiten het hardlopen organiseren. De 
laatste tijd merk ik dat ik het hardlopen op de weg wel leuk vind maar dat mijn voorkeur qua wed-
strijden toch meer uitgaat naar het lopen van trails (= off-road hardlopen, door de natuur, over 
smalle paadjes en natuurlijke hindernissen zoals heuvels/bergen, rotsen en bijv. beekjes). Tevens 
vind ik de diverse mudruns en obstacle runs heerlijk om te lopen. Voor mijn gevoel iets minder 
wedstrijdgericht en meer gezelligheid tijdens het lopen. Qua trainingen passen de bos- en heitrai-
ningen dus ook meer bij mij, maar voor de kilometers loop ik dus ook nog steeds op de weg. De 
trainingen hebben ondertussen ook hun vruchten afgeworpen want de tijd van 2007 is ook al vele 
malen verbeterd. 
 

Om ook even mijn persoonlijke details te delen: Reeds 47 winters overleefd, qua 
lengte te kort voor mijn gewicht en altijd rekening houdend met het feit dat de koel-
kast weer eens leeg is. Maar al deze fysieke ongemakken (waar ik gelukkig zelf 
geen last van heb) worden voor 300% gecompenseerd door een geweldige dochter 
Rome Jolie.  
Ondertussen ben ik wel vanwege een relatiebreuk vanuit Best naar Eindhoven ver-
huisd, maar ben wel AVGM trouw gebleven. Voor een poosje heb ik ook nog bij 
Eindhoven Atletiek gelopen, maar de sfeer, gezelligheid en het kleinschalige bij 
AVGM vergeleken met de club uit Eindhoven pasten toch net iets beter bij mij. 
Naast het hardlopen heb ik nog een andere hobby en dat zal wel komen door mijn 
sterrenbeeld vis? 
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Ik ben in het bezit van een (groot) aantal aquariums 
waar voor de kenners diverse discusvissen en pleco's 
in rondzwemmen. De discusvissen, zoals de naam 
discus al doet vermoeden, zijn dus grotere 'ronde' vis-
sen en de pleco's worden in de volksmond als algen-
eters omschreven (dat dit niet altijd correct is laten we 
nu even buiten beschouwing). Deze 2 hobby's, naast 
vele andere leuke dingen, houden mij buiten mijn 
werktijd aardig bezig.  
 
Qua werk ben ik Oracle consultant bij het bedrijf The DOC en in het kort uitgelegd: adviseer, richt 
in en beheer ik alles bij klanten op locatie of vanuit ons centraal beheer punt in Weert met betrek-
king tot Oracle producten. Dit doe ik op project basis of voor langere periodes waarbij 6,5 jaar voor 
Gemeente Amsterdam op locatie werken wel de uitschieter is geweest (vooral ook leuk, ahum, 
vanwege de reistijd).  
 
En weer terug richting AVGM. Aangezien onze vereniging helemaal draait op vrijwilligers heb ik in 
een ver verleden mijn KNAU-diploma Looptrainer 2 behaald. Vervolgens heb ik met anderen trai-
ning gegeven aan starters, doorstarters, maandagavond interval groep en ook een geheel eigen 
groep. Deze laatste groep is in een later stadium weer geïntegreerd met de groep van Jan Mees-
ters. Nu spring ik bij als assistent trainer bij de groep van Harm en daar waar men het vraagt. Te-
vens help ik zoveel mogelijk mee bij het opbouwen van het parcours voor AVGM wedstrijden (laat-
ste tijd helaas alleen onze eigen crosscompetitie), draai ik 1 x per maand een bardienst en ben 
organisator van onze eigen bevrijdingsvuurestafette (jaarlijks terugkerend 4/5 mei). Tevens probe-
ren we nog altijd 1 x per jaar met een bus richting een of andere wedstrijd te gaan. Vorig jaar is dit 
de Hoegaardenloop geweest en de jaren ervoor zijn de Stuwwaltrail, Pannekoekenmolenloop en 
Diepe Hel Holterbergloop voorbij gekomen. Dus als je nog een tip hebt voor een leuke wedstrijd, 
liefst een kleinschalige wedstrijd (< 500 deelnemers), meldt dit aan mij en we nemen dit mee in 
onze plannen. Voor dit jaar zijn we ons nu nog aan het oriënteren voor een geschikte wedstrijd. 
 
Al met al kan ik zeggen dat ik nu al 9 jaar lid ben van een bijzonder gezellige vereniging en dat ik 
met veel plezier altijd de kantine van AVGM binnenstap na weer een leuke training. Oftewel, maak 
ook eens kennis met je medelopers na de training, je leert ze op een andere manier ook nog veel 
beter kennen! Dus tot ziens in de kantine.  
 

De pen voor de volgende editie 
gaat naar Frans Strikwerda, 
een fanatieke hardloper en een 
van de twee trainers van de 
maandagavond interval groep.  

 

http://yogasoulbest.nl
http://www.kelderscomfortschoenen.nl/
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Jaarprogramma 
 
Behalve de vaste avonden en ochtenden worden er elk jaar ook een 
aantal langere tochten georganiseerd door Pieter en door Helly / Jo-
ke. 
 
Voor 2017 de data: 

 Zaterdag 8 april, voorjaarswandeling (Pieter). 

 Woensdag 10 mei, jaarlijkse NW-tocht (Helly / Joke) 

 Zondag 28 mei, wandeling naar de Heilige Eik (TC Lopen & 
Neven Activiteiten Commissie). Erna is er voor de liefhebbers 
een oergezellige brunch. 

 Zaterdag 10 en zondag 11 juni, GM-team (nr. 23) doet mee 
aan de SamenLoop voor Hoop te Best. Voor aanmelden, zie 
o.a. onze site bij evenementen. 

 Zaterdag 14 oktober, najaarswandeling (Pieter). 
 

Jullie, en alle andere GM-leden, zijn wederom van harte welkom. 
 
Alvast ter informatie: 

 Zaterdag 15 april viert GM haar 60-jarig jubileum, deels ’s middags en deels ’s avonds. 
’s Middags wordt er o.a. ook gewandeld. 

 18 juni is er weer een GM-hardloopevenement: “De 10 km van Nederland”, Holland breed in 
15 plaatsen en dus ook bij ons in Best. 

 Zondag 8 oktober, marathon van Eindhoven. 
 

Groetjes & dat het een fijn wandeljaar mag worden, 
Pieter, Helly en Joke 
 
  

http://bakkerbart.nl
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GM–voorjaarswandeling op zaterdag 8 april 
 
Binnenkort houden we traditiegetrouw de GM-voorjaarswandeling: 
Alle GM-leden zijn hierbij uitgenodigd; ervaring met de afstand is welkom. 
 
- Verzamelen vanaf 8.45 uur op “station Best”. 
- Vertrek stipt om 8.58 uur met de trein richting Weert. 
 
Details van de wandeltocht “Oude Graaf route”: 
 

 In totaal bijna 23 km verdeeld over drie etappes: 
lang/middel/kort. 

 De omgeving varieert en gaat bijna volledig over onverharde 
wegen/paden. 

 Bij de Daatjeshoeve houden we de koffiebreak; dan zijn we 
al ca. 2 uur onderweg. 

 Nabij de Grenskerk hoop ik dat we edelherten kunnen aan-
schouwen. 

 Tijdens de tweede pauze lunchen we; dit wordt wederom 
een picknick. 

 Station Maarheeze is ook het eindpunt van de wandeling. 
 
 
- De route is op GPS beschikbaar; desgewenst stuur ik je deze toe. 
- Het plan is dat de trein ons omstreeks half vijf weer “thuis” heeft gebracht. 
 
- Aanmelden kan tijdens een training of via marionpieter@onsbrabantnet.nl  
- Of een belletje naar 31 02 63. Op de dag zelf ben ik bereikbaar op 06 – 30 10 18 44. 
 
Met een zonnige wandelgroet, 
 
Pieter v.d. Sanden 
 

mailto:marionpieter@onsbrabantnet.nl
http://www.samenspel.nl
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Peter Cras erelid 
 
Op voorstel van het bestuur is Peter Cras tijdens de ALV benoemd als erelid van de vereniging. 
De oorkonde die bij deze benoeming hoort alsmede een GM-speldje werd hem overhandigd door 
de voorzitter Paul Hoen. Het kersverse erelid heeft tijdens de ledenvergadering afscheid genomen  
als bestuurslid, waar hij bijna 13 jaar de functie van voorzitter van de Commissie Lopen heeft be-
kleed. Maar behalve als bestuurder is Peter ook heel actief als lid van de sponsorcommissie. Die 
taak blijft hij gelukkig nog uitvoeren, want voor GM is hij een onmisbare contactpersoon met de 
sponsoren. 
 
 

Jos Robben-trofee voor Frank Abbink 
 

De Jos Robbentrofee gaat naar Frank Abbink. Frank is 
inmiddels zo’n 10 jaar lid van onze vereniging en hij is 
op diverse fronten actief. Om te beginnen is hij een van 
onze betere trimlopers. Daarnaast is hij als lid van de 
WOC de hoofdorganisator voor wedstrijden zoals de Joe 
Mann-cross en is hij vaste helper voor het opbouwen en 
afbreken van de parcoursen bij wedstrijden. Maar hij is 
ook jurylid. Hij is een van de trouwste deelnemers, hij 
mist zelden een wedstrijd. Dat is dan ook de reden dat 
hij voorgedragen is voor de  Jos Robben jury-trofee, die 
hem door Mia Robben wordt aangereikt. 
 

 

Bram Fliermanbeker voor Anja Tange 
 
De Bram Flierman vrijwilligersbeker gaat naar Anja Tan-
ge. Zij is al 10 jaar lid van de WOC en heeft dus al heel 
wat wedstrijden meegemaakt. Hoewel het bewaken van 
de financiën van de WOC haar hoofdtaak is, draait ze 
haar hand ook niet om voor meehelpen bij het wedstrijd-
secretariaat of het inschrijfbureau. Inmiddels heeft ze bij 
de WOC ruimschoots haar financiële kwaliteiten laten 
zien. Bram Flierman overhandigt haar de naar hem ver-
noemde beker. 

  

http://kemkenssolar.nl/
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Prestatiebeker voor Marianne Verdonk 
 
Evenals in 2014, 2015 en 2016 gaat de Prestatiebeker 
dit jaar naar Marianne Verdonk. Deze topper eindigde 
vorig jaar haar internationale carrière. Onder leiding van 
Theo de Koning heeft ze een aantal jaren toegewerkt 
naar de Olympische spelen van Rio. Na toch een suc-
cesvol jaar waarin ze zowel de EK-indoor als de EK-
outdoor diverse eremedailles haalde en onderweg het 
Nederlands record op de 400 meter scherper stelde, 
ging Rio uiteindelijk helaas niet door. Voor haar hele 
oeuvre werd ze afgelopen zomer door de baanatletiek 
reeds gehuldigd. Maar dat neemt niet weg dat ze voor 
haar prestaties in 2016 ook dit jaar de Prestatiebeker verdient. 
 
 

GM-beker voor Patrick Bindels 
 

De GM-beker is dit jaar voor Patrick Bindels.Patrick is lid 
vanaf 2005 en in 2006 had hij reeds het diploma assis-
tent recreatieve loopgroepen op zak. In 2009 rondt hij de 
cursus looptrainer LT3 af, het hoogste niveau binnen 
onze recreant-lopers. Vervolgens wordt hij snel praktijk-
begeleider om trainers op te leiden tot  Basis Looptrai-
ner, waarna hij trainers binnen GM gaat begeleiden. 
Daarnaast is hij al jaren trainingscoördinator en een vas-
te bezoeker aan regionale overleggen, bijscholingen en 
workshops. Hij is een van de grondleggers van onze 
succesvolle bootcamp-groep. Ook verleent hij hand-en-

spandiensten bij IT-aangelegenheden: hij heeft bijvoorbeeld in de commissie gezeten voor de op-
zet van de nieuwe website en is hij behulpzaam bij het maken van grafieken zoals bij de ledenen-
quête. 
  

http://www.welvos.nl
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Drie zilveren jubilarissen 
 
Er zijn dit jaar drie jubilarissen die 25 jaar lid van AVGM zijn. Voor de hardlopers bij GM geen on-
bekenden, want alle drie zijn het actieve lopers. Ze worden persoonlijk door de voorzitter in het 
zonnetje gezet met een bos bloemen, een blijvende herinnering en een persoonlijk woord over hun 
geschiedenis bij de vereniging. 
  

Jan Meesters 

Bep Vogels 

Piet Pijnenburg 

http://www.refen.nl/
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Nieuwe Bestuursleden 

 
Nico Leijtens volgt Ties de Vaan op als penningmeester 
Ton van de Sande vervangt Karin Waterkamp als voorzitter commissie Baan. 
Bob van Koetsveld volgt Peter Cras op als voorzitter van de commissie Lopen. 
 
 

Ik ga ervoor! 
 

Mijn naam is Bob van Koetsveld en ik woon in Best. In 
1991 ben ik met een groepje vrienden gaan trainen voor 
de halve marathon in Eindhoven. Zoals bij vele anderen 
is ook bij mij de behoefte en het plezier in het lopen niet 
meer weggegaan. In de loop der tijd heb ik aan verschil-
lende grote en kleinere loopevenementen meegedaan. 
Aanvankelijk met het doel en het resultaat van een 
steeds snellere tijd. Op zekere leeftijd begin je toch te 
merken dat je begint in te leveren. Mede om dit te com-
penseren heb ik mij in 2010 opgegeven voor de ONME 
groep bij GM. De vervolgstap om lid te worden was klein 
en eigenlijk ook wel logisch. 
In de zomer van 2016 hebben enkele mensen mij ge-

vraagd of ik zin had om na de eerstvolgende ALV de vrijkomende functie van bestuurslid –lopen- 
in te vullen. Na enkele oriënterende gesprekken met mijn voorganger Peter Cras en een intensie-
ve inwerkperiode ben ik op 3 februari voorgesteld door het bestuur om Peter op te volgen. In het 
besef dat ik een andere invulling aan deze rol zal geven dan Peter en op sommige gebieden niet 
zal kunnen tippen aan de door Peter geleverde prestaties gedurende zijn periode als bestuurslid, 
beloof ik u mijn uiterste best te doen bij de invulling van deze functie en ik dank u allen voor het in 
mij gestelde vertrouwen. 
 
 

Een nieuwe penningmeester bij GM 
 
Sinds 3 februari jl. ben ik benoemd tot jullie nieuwe penningmeester. Ik ben 65 jaar, gehuwd en 
sinds kort gepensioneerd. Sedert 2004 woonachtig in Best. Eind 2008 heb ik me bij GM gemeld  
voor deelname aan de startersgroep. Hierna volgde de doorstar-
tersgroep en daarna heb ik me aangesloten bij een van de vele 
loopgroepen. Normaal gesproken loop ik (en altijd met veel plezier) 
op de woensdagavond en zaterdagmorgen. Inmiddels heb ik ook al 
diverse halve marathons gelopen in binnen-en buitenland. 
Ik zie mijn benoeming tot penningmeester als een welkome aanvul-
ling op mijn huidige dagelijkse bezigheden. Een van de vele uitda-
gingen van de penningmeester is, naast het beheren van het 
“Huishoudboekje”, er mede op toe te zien dat de uitgaven en ont-
vangsten zoveel als mogelijk in balans met elkaar blijven. Gelukkig 
krijgt de penningmeester bij GM  een goede ondersteuning vanuit 
de vele commissies die onze vereniging rijk is. In de komende tijd 
zal ik kennis gaan maken met de diverse commissieleden om te 
zien waar we processen kunnen verbeteren. Alle suggesties zijn 
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welkom. GM is een financieel gezonde vereniging maar de laatste jaren laten is er helaas een stij-
gende trend aan de uitgaven kant zien. Laten we daarom zuinig omgaan met ons clubgebouw, 
met onze baan en last but not least, met onze materialen, zodat het Bestuur kan blijven investeren 
in de hoge kwaliteit van onze vereniging.  
 
Tenslotte nog mijn levensmotto: “Blijf bewegen en blijf lachen”. 
 
Nico Leijtens 
 
E-mail: penningmeester@avgm.nl 
 penningmeesteravgm@outlook.com 
Telefoon.: 06-36538816 
 
 

Voorzitter baanatletiek 
 

Mijn eerste kennismaking met onze atletiekvereniging was toen ik on-
geveer 9 jaar was. Na enkele jaren op gym gezeten te hebben, vroeg 
mijn schoolvriendje of ik mee onder atletiek ging. Dit hebben we dus 
gedaan. De locatie hiervan was achter het zwembad, waar nu de hoc-
keyvelden zijn. Ik ben jaren jeugdlid geweest en leuke prestaties gele-
verd. De mooiste was Zuid-Nederlands kampioen kogelstoten. Toen ik 
met mijn  opleiding begon en onregelmatig moest gaan werken ben ik 
gestopt met atletiek.  
Jaren later toen mijn dochter bij de atletiek ging en ik een keer mee 
ging kijken, kreeg ik gelijk een hark in mijn handen bij de verspringbak 
en was jurylid. Naast het jureren heb ik via de vereniging de JAL mo-
gen volgen. De opleiding voor jeugd-atletiek trainer. Hierdoor heb ik 

jaren de jeugd mogen trainen, totdat dit om gezondheidsreden niet meer ging. Ik heb daarna nog 
wel even de coördinatie van de pupillen en CD- jeugd gedaan  
 
Bij de jeugd hadden we toentertijd elk jaar een kamp. Daarbij werden alle trainers betrokken. 
Naast het kamp gingen we ook andere activiteiten organiseren. Nu organiseert de NACB (neven 
activiteiten commissie), deze activiteiten. Vanaf het begin zit ik in deze commissie. 
Ook heb ik naast mijn trainer zijn, de jury-cursus gevolgd en ben nu al enkele jaren jurylid.  
Vanaf begin dit jaar mag ik namens de voorzitter van Baanatletiek zitting nemen in het bestuur. 
 
Zie jullie op de baan. 
 
Groeten,  
 
Ton van de Sande  
  

mailto:penningmeester@avgm.nl
mailto:penningmeesteravgm@outlook.com
http://nxtfysio.nl./
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Versterking bij de redactie 
 
Mijn naam is Mirjam van der Lee, 48 jaar en sinds enkele maanden lid 
van deze vereniging. Oorspronkelijk kom ik niet uit Best, maar woon 
hier inmiddels al 20 jaar met veel plezier samen met mijn man, onze 
zoon van 19 en dochter van 18. Met een baan van 36 uur als secreta-
resse bij VDL Agrotech is het heerlijk ’s avonds je hoofd leeg te maken 
tijdens het hardlopen. Wat nog fijner is, is het lopen in een groep. Dat 
geeft je soms net dat beetje extra om te gaan door weer en wind of 
misschien beter, regen en wind.  
Nu is mij gevraagd of ik misschien interesse zou hebben mee te hel-
pen met de webcommissie. Daar even over nagedacht te hebben, heb 
ik besloten dat te doen. Dus bij deze ga ik dat waarmaken. Naast het 
hardlopen, wandel en lees is graag. Binnenkort ga ik daarom dan ook 
weer de bloesemtocht lopen, wandelen dus in dit geval.   
 
Groetjes Mirjam  
  

http://kemkens.nl
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Verzorging clubkleding van Pé Brouwer naar Anton Verkooijen 

 

De clubkleding voor zowel recreanten als voor wedstrijdatleten is 
tegenwoordig in handen van een en dezelfde persoon. Anton Ver-
kooijen verzorgde al enige jaren de wedstrijdkleding van onze club 
en neemt nu ook de verzorging van de clubkleding voor recrean-
ten. 
 
Pé, namens de club bedankt dat je dit 10 jaar lang hebt willen 
doen en Anton, succes met de overname van Pé. Op de site kun-
nen jullie zien hoe en waar de clubkleding te bestellen. 
 

 
 

Geluksmomentje 
 
Trouw iedere week mijn huis poetsend bedenk ik mijzelf iedere keer weer, wanneer  ik in mijn een-
tje aan de koffie zit, dat er toch meer moet zijn dan een wc-pot die geen woord terug zegt. Ik heb 
echt geen hekel aan poetsen maar als ik mag kiezen weet ik hele andere leuke hobby’s om mij 
mee bezig te houden. En toen was daar Joke van Kasteren die mij vertelde dat iedere dinsdagoch-
tend het GM honk ‘d’n Opstap’ onderhanden genomen wordt. Laat ik eens gaan kijken. Vanaf 9 
uur komen mensen binnengedruppeld en gaat ieder met zijn of haar eigen onderdeel aan de gang. 
Ondertussen zijn er ook een aantal die buiten bezig zijn. Onkruid wieden, de baan netjes houden 
kortom; zij zorgen ervoor dat er op ieder moment een GM waardige wedstrijd gehouden kan wor-
den met een opgeruimde en schone baan. Zo rond half 11 staat de koffie klaar en kom ik tijdens 
deze pauze tot de conclusie dat er toch wel hele leuke, gezellige en aardige mensen bij GM zijn. 
Terwijl de een besluit hierna naar huis te gaan, gaat een ander nog even door. Rond 12 uur is de 
alles schoon en opgeruimd. Weer thuis gekomen bekruipt mij een geluksmomentje en bedenk ik 
mij dat er zoveel gezelligheid was dat ik niet eens in de gaten heb gehad dat ik aan het poetsen 
ben geweest. Je kunt het geloven of niet maar dit smaakt naar meer. Voorop staat dat ik een hele 
gezellige en leuke ochtend meegemaakt heb. Dat iedereen, iedere week, in een schone ‘d’n Op-
stap’ koffie kan drinken is daarbij mooi meegenomen. Jan, Joke: ik meld mij bij deze aan om iede-
re week te komen en dan wissel ik het af met onkruid wieden en binnenwerk. 
 
  

http://www.raaijmakersbest.nl/nl/
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Nieuwe leden dag maand jaar t/m dag maand jaar 
 
 
Baanatletiek 
 
Pupillen Mini/C 
Sander Baudoin 
Thomas van den Berg 
Casper Deij 
Thijs van der Donk 
Eise Huisman 
Daphne Kessels 
Sem Verreijt 
 
Junioren C/D 
Sophia Gardien 

Kader/commissie 
 
Bob Van Koetsveld 
Nico Leijtens 
Mirjam van der Lee 
 
Loopgroepen 
 
Recreanten 
Caroline De Wispelaere 
Maartje Denis 
Anne van Hooff 
Ursula Kroesen 

Fleur Kroot 
Sandra de Lauré  
Martin Peeters 
Mariëlle Peeters 
Wouter Peijnenburg 
Dianne Renders 
Paul de Roij 
Peter van der Stap 
Jaimy van de Valk 
Madzy de Vries 
 
Masterbaan             
Menno Spierings 

Wandelen 
 
Freshta Yarzada 
Moigan Yarzada 
 
Nordic Walking 
Rien Hopmans 
Monique van der Vel-
den 
 

 

m 06 112 315 95  boukje.scheepmaker@empuls.nl 
t 088 116 08 16  www.empuls.nl  
De Maas 9  Best 
Postbus 433  5680 AK Best 
Kvk 17091414 

http://www.beerensslagerijentraiteur.nl
mailto:boukje.scheepmaker@empuls.nl
http://www.empuls.nl/
http://www.empuls.nl/
http://www.apkvanrijssel.nl
http://www.vervoortjuridischadvies.nl
http://www.welzon.nl/
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Verjaardagen maart t/m juni 2017 
 
 
maart   

 1 Nancy Booij 

 1 Diny van de Ven 

 1 Niels Barella 

 2 Ton van de Sande 

 3 Daan van Hoof 

 3 Fred Louwers 

 4 Eise Huisman 

 4 Marc Arends 

 4 Remko Rop 

 4 Frank Coppelmans 

 5 Jouke Smink 

 5 Mike van Haaren 

 5 Koos van der Horst 

 6 Tijn Breukink 

 6 Jolanda van der Pasch 

 6 Niels van den Heuvel 

 7 Karin Waterkamp 

 8 Mieke van den Bosch 

 8 Bas van Hoof 

 9 Micki Geijsels 

 9 Jaimy van de Valk 

 10 Theo Lommen 

 10 Cees Castricum 

 10 Jan Bos 

 10 Yurien Weiland 

 10 Mieke van Kuik 

 12 Bas Takkenberg 

 13 Norbert de Zeeuw 

 13 Nellie Tonen-Smetsers 

 13 Karine de Loyer 

 14 Hella Slegt 

 15 Jolanda van Kuik 

 15 Karel Rikkers 

 17 Anny van den Hoven 

 17 Reinier ten Kate 

 17 Joost van de Meulengraaf 

 18 Marja van den Bosch 

 19 Wendy Verspeek 

 20 Susanne Endner 

 21 Freshta Yarzada 

 21 Irma Hartog 

 21 Wichard de Benis 

 23 Harry Dahmen 

 24 Peter Moors 

 26 Patrick Diesch 

 26 Henk Heijmans 

 27 Mathijs Tebbens 

 27 Kees Aarts 

 27 Mieke van Hoof 

 28 Marcel Reintjes 

 29 Roeland Reijenga 

 29 Stéphanie van Beers 

 30 Conny Wiggers 

 30 Carla van der Kallen 

 31 Ruud van de Wetering 

 31 Hanneke Schlejen 

 31 Renske van Os 

 

april   

 1 Maarten Raaimakers 

 1 Jens van Gaalen 

 2 Irmgard Goud 

 2 Bep Vogels 

 2 Jan Meesters 

 2 Jocelijn Pleumeekers 

 3 Kasper Merkx 

 3 Marysia Koekenbier 

 4 Duc van den Bergh 

 5 Albert Pruim 

 6 Veroline Sanders 

 6 Avalon Sanders 

 6 Matthijs Slegt 

 6 Justin Kuijten 

 7 Ilonka de Bresser 

 8 Thea Aleven 

 8 Nel van Oort - Zielschot 

 8 Jean van Hack - Saris 

 9 Yolanda Verspaget 

 10 Jantine Strikwerda 

 11 Lambert van den Hoven 

 12 Loek van Oort 

 12 Majorie Wijnands 

 12 Ad Reijenga 

 13 Sara van Beers 

 14 Veerle van Erp 

 14 Branco Schot 

 15 Fiona Vereijken 

 16 John van Rooy 

 16 Mat Heuvelmans 

 17 Inge Faessen 

 17 Herman Wester 

 17 Fineke Wijnhoven 

 20 Iris van Sluisveld 

 21 Henry Vermeer 

 22 Patrick Verbakel 

 22 Anouk Cissen 

 22 Ria van de Biggelaar 

 25 Maureen de Bresser 

 25 Carola Janssen 

 25 Teri Skolnik 

 26 Sjoerd van den Heuvel 

 27 Carla Bouwmans 

 27 Nico Leijtens 

 27 Yvonne Buijs 

 27 Wilma Cremers 

 27 Ineke Lasoe 

 28 Liberace Held 

 29 Nico Boll 

 29 Pandra Pijnenburg 

 29 Marti van Iersel 

 30 Peter van den Biggelaar 
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mei   

 1 Adri Raaimakers 

 2 Ine Meeuwis-van Langen 

 2 Peter Berkers 

 2 Piet Pijnenburg 

 4 Rohin Kastelijn 

 5 Edwin Heddes 

 5 Marcel van der Lubbe 

 6 Hetty Verwater 

 6 Monique te Boekhorst 

 7 Sven Teunissen 

 8 Jeroen Duif 

 8 Loes van der Heijden 

 8 Cécile Jilesen 

 9 Rob Kuppens 

 10 Yvette Lentink 

 11 Gerhard Hein 

 11 Joost van Rosendaal 

 11 Harry van de Sande 

 11 Corrie van de Zwaluw 

 11 Astrid van Diesen 

 11 Luka Verhagen 

 12 Riny Verdonk 

 12 Corina Voss 

 13 Gieljan van Iersel 

 14 Moniek van den Elsen 

 14 David van Dun 

 14 Simone Weijers 

 15 Jos van de Wijdeven 

 15 Elise Habraken 

 15 Henk Plasman 

 16 Thijs van Griensven 

 17 Bert van Drunen 

 18 Judith van der Honing 

 19 Floor van Veen 

 19 Marion van Rooij 

 20 Tess Aerts 

 22 Tygo Tebbens 

 22 Wim van Kollenburg 

 22 Henk Schepens 

 24 Roxanne Schuitemaker 

 24 Frans Dijkman 

 24 Bart van der Pasch 

 25 Monique van Driel 

 26 Jozef van Stiphout 

 26 Ilse van de Wiel 

 26 Bram Flierman 

 26 Paul Diekhorst 

 27 Luuk Arends 

 27 Hein van de Sande 

 27 Sander Baudoin 

 27 Paul Peters 

 28 Jan Leijtens 

 28 Loek Appeldoorn 

 29 Judith Witteveen 

 30 Marie-Louise van Gestel 

 30 Hanny van Baardwijk 

 30 Mariska Dumont 

 30 Annefleur Orbán 

 31 Evert Groen 

 31 Maaike van Vliet 

 

juni   

 1 Stefan Tops 

 2 Sanne Brand 

 2 Ineke van Genugten 

 2 Tiny Bos 

 3 Els van Beers 

 3 Sylvia Kramer 

 3 Ruud Cremers 

 4 Erik Rickelman 

 4 Irene van Asten 

 4 Daniël de Goederen 

 5 Stijn Pero 

 5 Fleur Pero 

 5 Eline Roest 

 6 Yannis Violidis 

 6 Sterre Robben 

 7 Jade van Tilburg 

 7 Jacqueline van de Sande 

 9 Daphne Kessels 

 9 Mike van Kuijk 

 9 Jeroen Appeldoorn 

 10 Kuno Huisman 

 10 Edith van Zandvoort 

 10 Caroline Strikwerda 

 10 Sanne Kastelijn 

 10 Bianca van den Heuvel 

 11 Corine Cremers 

 11 Mieke Hensen 

 12 Gerran Lindeboom 

 13 Stefan van de Sande 

 13 Janneke Maanders 

 14 Fred Blummel 

 15 Maria Brands 

 

http://foudraineoptiek.nl/
http://www.vandemeulengraaf.nl/
http://www.goudsmid.nl
http://vdsarbeidsdeskundigen.nl/
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http://www.onzeclubwinkel.nl/
http://tankstation-vankemenade.nl/
http://www.osteopathiekleuters.nl
http://www.biglin.nl/
http://xinglin.nl



