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 Wil je de kopij voor het 

volgende 
clubblad 

uiterlijk woensdag 
6 juni 

inleveren? 
 

        clubblad@avgm.nl 

van de redactie 
 
Weer bijna lente.  
Toen ik vanmiddag buiten was begon het er al 
aardig op te lijken. De verwachting voor de 
komende dagen zien er ook goed uit dus ik zou 
zeggen, als je in de gelegenheid bent, ga er lekker 
van genieten. Voor het sportief bezig zijn is deze 
tijd van het jaar helemaal niet zo slecht. 
Ikzelf probeer dat sportief bezig zijn ook weer 
vaker te doen al is het niet meer met GM-ers. 
Daarom wil ik iedereen bedanken met wie ik de 
afgelopen jaren met veel plezier heb gelopen. 
Als jullie kopij voor het clubblad blijven insturen 
houden we nog wel contact.  
 
Deze uitgave is er ook weer een geworden met 
veel informatie. Veel leesplezier en tot ziens. 
 
Lia Tielen 

 

agenda    

                                                     

 

 
 
25 maart    Heuveleind cross  
15 april       55 jarig jubileum 
4 mei          bevrijdingsvuurestafetteloop 
27 mei        Heilige Eik 
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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  
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woordje van              

 
 

 
 

 
Ik ben nu ruim 4 maanden voorzitter van AVGM en ben me in die periode thuis gaan voelen binnen  
de vereniging. Het contact met leden, uit de diverse geledingen van onze vereniging draagt daar zeker 
aan bij, zo heb ik laatst op een zaterdagochtend meegelopen met de sportieve wandelaars en daardoor 
op de eerste plaats onder de indruk gekomen van het tempo dat gevolgd wordt maar het was ook een 
mooie gelegenheid om ook eens met deze leden van de vereniging in contact te komen. 
 
Onder de indruk, ben ik de afgelopen maanden ook geraakt, door de professionaliteit binnen de 
vereniging in zowel trainingen als organisatorisch. Na de RGBB loop is ook de Joe Mann bosloop op  
een uiterst professionele wijze georganiseerd. Hier past een woord van dank aan al die vrijwilligers die 
een bijdrage geleverd hebben aan het welslagen van deze activiteiten. 
 
Ik kijk uit naar de Algemene Ledenvergadering van a.s. vrijdag 9 maart, dat is toch het moment waarop 
je als bestuur verantwoording aflegt aan de leden van de vereniging, maar ook met ze in gesprek komt 
over zaken die ons als vereniging in de toekomst zullen raken. 
In de volgende diGMer zal ik daar zeker op terug komen. 
 
Hou doe, Bert
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          www.vanoirschotnatuursteen.nl 

 d
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baan 
 
 
Van de TC Baan voorzitter 

 

De zomer komt er weer aan en met de zomer van 2012 komt er 
een ontwikkeling in de pupillen atletiek die ik persoonlijk van 
harte toejuich. 

Deze regio zal namelijk als pilot fungeren voor een nieuwe 
opzet van pupillenwedstrijden. 

Een opzet die pupillen tijdens wedstrijden veel actiever moet 
houden, die daarbij de wedstrijden korter moet laten duren en 
die voor zowel ouders als atleetjes ook veel leuker is. 

Pupillen zijn nog niet zo bezig met hun beste prestatie. Ze willen 
nog veel in groepsverband doen en wie er uiteindelijk wint is 
voor hen nog echt een bijzaak. 

Met de nieuwe wedstrijdopzet hopen en verwachten we dat de 
wedstrijden weer heel leuk worden. De laatste jaren zagen we 
een trendmatige terugloop van wedstrijddeelname door jongere 
atleten. 

De trainers van GM zijn zeer enthousiast over de voorgestelde 
aanpassingen en willen er dan ook graag aan meewerken. Het 
is dan ook vooral het enthousiasme uit Best dat er voor zorgde 
dat de pilot hier in de regio gehouden wordt. 

Er zullen dit seizoen vier pupillenwedstrijden nieuwe stijl in de 
regio plaatsvinden. 

Ouders van pupillen worden snel uitgenodigd voor een 
voorlichting hierover. Voor de ouders is er namelijk in de nieuwe 
opzet ook een actieve rol als teamleider weggelegd. Per team 
tenminste twee ouders als teamleiders. Het is leuk en maakt de 
wedstrijd ook voor ouders interessant. 

 

We gaan een leuke zomer tegemoet! 

Tom Lassing 
 
 
 
 
 

 
                                     www.emielversteden.nl 
 
 
 

 
 

 
jarigen maart  
 
15 Jolanda  Kuik, van  
15 Karel  Rikkers,  
15 Hannie  Posthuma,  
15 Anika  Dirven 
16 Jos  Bragt, van 
16 Joost  Reynders 
16 Lydia  Veldhuis 
17 Joost  Meulengraaf, van de 
17 Reinier  Kate, ten 
17 Anny  Hoven, van den 
18 Chris  Gerrits 
18 Petra  Hertogs 
19 Wendy  Verspeek 
19 Pieter  Vroom, de  
20 Joelle  Adams 
21 Wichard  Benis, de  
23 Harry  Dahmen,  
23 Daniëlle  Neve, de 
24 Peter  Moors,  
25 Emiel  Dommelen, van 
26 Patrick  Diesch 
26 Henk  Heijmans,  
27 Lotte  Verhoeven 
27 Mieke  Hoof, van 
27 Mark  Wijgerden, van 
28 Marcel  Reintjes,  
28 Chantal  Verhulsdonk 
29 Ans  Verkooijen,  
30 Conny  Wiggers 
30 Iris  Poldervaart 
31 Ria  Hurk, van den 
31 Renske  Os, van  

 
 

Allemaal van harte  
gefeliciteerd. 
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www.welvos.nl 
 
 

                                                                           
 
 
 

www.foudraineoptiek.nl 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   www.bestion.nl 
 
 

nieuwe leden periode  
6 dec. t/m 7 maart 
Baanatleten:  
Pupillen mini/C. 
Mike van Bree 
Joy Donkers 
Tygo Scheepers 
  
Pupillen A/B. 
Kaithlyn Baselmans 
Tony Donck  
Ilse Heres  
Casper Otto  
Teun Schuncken 
Chloë Tuin   
Junioren C/D. 
Koen van den Boomen 
  
Junior A/B  
Maureen Herremans  
 
Loopgroepen:  
Recreanten loopgroep. 
Sandy van Aarle 
Valerie Baudoin 
Inge Bom  
Cor Bressers 
Marcel van den Broek 
Anika Dirven 
Anneke van Dongen 
Chris Gerrits 
Patrick Goverde 
Petra Hertogs 
Marly Hoogenboom  
Trea Kuipers 
Johan van de Laar 
Anita van Loosdregt 
Natascha Martin 
Mieke Montulet 
Paul Moors  
Najate Mouatassim 
Stefan Nuys 
Cindy Otten  
Paul Plassche 
Leo Robben  
Dorothy van Rijen 
Eric van Rijen 
Brigitte Sleegers 
Joke Spierings 
Lydia Veldhuis 
Heinz Vinke  
Mariël Vorstenbosch  
 

Wij wensen hen veel  
sportief plezier!  
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de pen 
door Aaldert Elevelt 
 
Het is pas een jaar of 3 geleden dat ik de Pen had. Dus dacht ik in eerste instantie dat ik mij niet hoefde 
voor te stellen. Maar voor de vele nieuwe lopers bij onze groep toch nog even een korte samenvatting 
van mijn vorige stukje.  
Ik ben pas echt gaan lopen toen ik in 1986 in Best kwam wonen. Ik was, en ben, eigenlijk meer een 
fietser en had op dat moment een wedstrijdlicentie bij de KNWU. Maar al tijdens de verhuizing naar 
Best werd ik door mijn buurman uitgedaagd eens een keertje mee te gaan lopen. En nog voordat de 
dozen waren uitgepakt stond ik op maandagavond om half zeven in het Joe Mann met (ex)-hardlopers 
zoals Kees van Kempen,  Kees van Kollenburg, Rob Faessen en mijn toenmalige buurman. De mensen 
die mij een beetje kennen weten dat die befaamde buurman Ad van Kollenburg is, dus niet-lopen was 
geen optie. 
Het gevolg laat zich raden. Ik werd al snel lid van GM en werd getraind door andere befaamde GM’ers, 
namelijk Gerard vd Wetering en Jan Verloop. De baantraining ging toen nog op het gras van Best 
Vooruit. Ik heb in al die jaren altijd veel plezier gehad in onze loopgroep. Met als ultieme momenten de 
2 marathons waarvan ik gezegd had dat nooit te doen, die ik met onze groep gelopen heb. De eerste in 
Berlijn samen met GVAC en de andere onder de geweldige organisatie van Ad zelf.  
Het atletiekvirus is overgegaan naar mijn kinderen Anne en Bram, en zoals velen weten zijn die dan ook 
behoorlijk actief met atletiek bezig.  
Eigenlijk wilde ik het even hebben over een andere sport. Zoals boven al gememoreerd was ik vooral 
wielrenner toen ik in Best kwam te wonen. Vorig jaar heb ik mijn fietspassie gecombineerd met de wens 
een bijdrage te leveren aan onderzoek naar kanker. Ik werk al mijn hele leven aan producten die iets te 
maken hebben met diagnose en therapie van kanker, en heb daarnaast natuurlijk ook in de directe 
omgeving met kanker te maken gehad, dus de motivatie hoefde ik niet ver te zoeken. Ik heb me met 
een team van collega’s eind 2010 ingeschreven voor Alpe d’HuZes, om vervolgens intensief naar 
sponsoren te zoeken. Het doel van de stichting Alpe d’HuZes is om met het zo vaak mogelijk opfietsen 
van de Alpe d’Huez, met een maximum van 6 keer, zoveel mogelijk geld binnen te halen voor 
onderzoek (mijn sportfoto van het jaar hier toegevoegd, met het gezin na 6 keer de Alpe opgefietst te 
hebben). 6x de Alpe d’Huez op betekent een hoogteverschil van meer dan 7000 meter, en dat is een 
behoorlijke krachtsinspanning. Maar zoals de slogan van de organisatie al zegt, opgeven is geen optie. 
Dit geldt voor de fietsers en lopers, maar nog veel meer voor kanker patiënten voor wie deze actie 
bedoeld is.  
Na een intensieve, maar schitterende, 
voorbereidingsperiode, stonden we tussen bijna 
5000 anderen om half vijf  ’s ochtends aan de 
start. De eerste klim in het donker was de 
mooiste, omdat langs de hele route omhoog 
kaarsen waren neergezet om overleden 
kankerpatiënten te herdenken.  
De hele dag was gevuld met sport en emotie. 
En aan het eind van de dag waren wij als team 
van 8 collega’s blij meer dan 80.000 Euro te 
kunnen bijdragen aan de onderzoek naar 
therapie maar ook naar de sociale aspecten van 
kanker. De hele Alpe d’HuZes actie leverde 
vorig jaar 21 miljoen Euro op. Een bedrag dat 
dit jaar verbeterd moet en gaat worden. Nu ga ik 
zelf dit jaar niet meedoen, maar ik denk dat 
iedereen in zijn omgeving wel iemand heeft die 
dat wel doet. Ik roep dan ook iedereen op om 
deelnemers te steunen in hun streven naar een 
nog grotere bijdrage voor dit zeer goede doel. 
Hierbij wil ik mijn verhaal afsluiten met het 
doorgeven van de Pen aan een leuke 
hardloopcollega uit het ADleten team, en voor  
 

 
 
mij vorig jaar 1 van de eerste sponsors voor 
mijn Alpe d’HuZes actie, en dat is Karel 
Rikkers  
 
Met de vriendelijke groeten van Aaldert Elevelt 
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 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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Onderzoek toont aan: Nordic curl moet hamstringsblessures 
voorkomen. Bekijk de Nordic curl en meer oefeningen op 
Sportzorg.nl 
 
Prof- en amateurvoetballers die regelmatig specifieke spierversterkende oefeningen doen blijken minder 
vaak geblesseerd uit te vallen met een hamstringblessure, volgens een nieuwe Deense studie. 
 
De oefeningen worden slechts ongeveer 10 minuten gedaan en je hebt er geen extra apparatuur voor 
nodig volgens de onderzoekers. Hamstring letsels zijn de meest voorkomende blessures bij voetballers 
en “het is ook een aandoening die voor de langste uitval van de trainingen en wedstrijden zorgt”, aldus 
dr. Per Holmich de auteur van de studie van de Universiteit van Kopenhagen. Lees meer over het 
onderzoek.  
 
Bekijk de Nordic Curl op video met uitleg!  

www.sportzorg.nl/sportzorg-video.html?vid=88#video  
Bekijk meer oefeningen (core-stability en beenspieren) www.sportzorg.nl/oefeningen  

 
 
Tips voor preventie 
Op de site www.voorkomblessures.nl van de Stichting Consument en Veiligheid zijn nuttige tips te 
vinden voor het voorkomen van blessures bij diverse sporten. 
  
Blessure opgelopen?   
Op de website www.sportzorg.nl is nuttige informatie te vinden over wat te doen als u een blessure hebt  
opgelopen en daar vragen over hebt. Ook vindt u de juiste weg naar de beste sportmedische zorg. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

       www.h.f.a.nl                                                                        www.petervandesande.nl                                                            



 

10 clubblad@avgm.nl di-GMer maart 2012 

 
Podotherapie Brons 
Een dynamische innovatieve praktijk 
 

 
Marlies (34 jaar) heeft een drukke baan in de verzorging waarbij ze 
veel moet lopen. Omdat ze toch graag iets aan sport wilde doen 
naast haar werk, is ze een jaar geleden begonnen met hardlopen. 
Ze heeft een paar goede loopschoenen aangeschaft en heeft een 
schema gedownload van internet om het hardlopen gedoseerd op 
te bouwen. Na een paar maanden kon ze moeiteloos 5km 
hardlopen en heeft ze zich aangesloten bij een groep die twee keer 
per week loopt. Ze is fanatiek en pakt het tempo goed op. Het is 
inmiddels maart en de groep besluit onder leiding van een ervaren 
trainer te gaan trainen voor de halve marathon in Eindhoven in 
oktober. Marlies komt goed mee en kan de training prima 
volhouden. In oktober loopt ze samen met de groep en de trainer 
de halve marathon. 
Het is drie weken verder en Marlies meldt zich bij de podotherapeut 
met hevig hakklachten. De klachten zijn begonnen tijdens de 
laatste 7 km van de halve marathon. 
Uit onderzoek blijkt dat zij een hielspoor heeft (een overbelasting 
van de peesplaat onder de voet met een ontsteking onder het 
hielbeen). 
Wat is er gebeurd? Waarom kon zij de training tot op het laatste 
moment probleemloos opbouwen 
en heeft ze nu zo veel klachten? Ze draagt een prima 
hardloopschoen, ze heeft de training op een juiste manier 
opgebouwd, ze heeft deze klachten nooit eerder gehad. 
Conclusie: er moet iets gebeurd zijn tijdens de halve marathon. 
Was de ondergrond anders dan 
normaal? Heeft ze vlak voor de marathon nog nieuwe 
hardloopschoenen aangeschaft? Heeft ze te veel aan één kant van 
de weg gelopen (hellingshoek wegdek)? Waren de 
weersomstandigheden extreem anders dan normaal? Voelde zij 
zich deze dag niet goed of had ze iets onder de leden? Op al deze 
vragen gaf ze ontkennend antwoord. 
Vervolgens is de podotherapeut gaan doorvragen over de groep 
waarin zij liep. 
Het was haar normale loopgroep, waarmee ze de gehele training 
had opgebouwd. Behalve de trainer had nog niemand uit de groep 
ooit een halve marathon gelopen. Op de vraag of ze bij de groep is 
gebleven of dat ze haar eigen tempo heeft gelopen antwoordde ze 
het volgende. “Ik had een super goede dag en mijn eigen 
loopgroep liep voor mijn gevoel eigenlijk een beetje langzaam dus 
heb ik besloten met onze trainer mee te lopen.” Dit heeft ze tot 7km 
voor de finish volgehouden en toen begon de pijn. Ze heeft hem 
uiteindelijk wel uitgelopen, want Marlies is erg fanatiek, dus een 
beetje pijn kon ze wel negeren. 
 
 
 

 
 

jarigen april 
 

1 Jens  Gaalen, van 
1 Maarten  Raaimakers,  
1 Mikel  Maas 
2 Jan  Meesters,  
2 Bep  Vogels,  
3 Marysia  Koekenbier,  
4 Duc  Bergh, van den 
5 Albert  Pruim,  
6 Marij  Baks 
6 Kim  Roelofs-Huender 
6 Matthijs  Slegt 
7 Edwin  Welling 
7 Ilonka  Bresser, de  
8 Jean  Hack - Saris, van 
8 Nel  Oort - Zielschot, v
8 Thea  Aleven 
9 Yolanda  Verspaget 

10 Carmen  Heijligers 
10 Jantine Jia-Ting Strikwerda 
11 Lambert  Hoven, van den 
11 Dennis  Griendt, van de 
11 Arie  Koppel, van der 
12 Ad  Reijenga,  
12 Clara  Vries, De 
12 Loek  Oort, van 
13 Mieke  Montulet 
13 Pascalle  Jochems 
14 Guus  Heeswijk, van  
14 Branco  Schot 
15 Nicole  Scheepers 

 
 

Allemaal van harte  
gefeliciteerd. 
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Marlies heeft dus tijdens de marathon een aanzienlijk hoger 
tempo gelopen dan in de gehele training vooraf. Bingo! Hier lag 
dus de oorzaak van de overbelasting 
 
De behandeling: 
1. Een paar podotherapeutische zolen om het accute probleem 
te verhelpen. 
2. Een trainingsadvies: loop altijd je eigen tempo en zeker als je 
aan wedstrijden meedoet. De 
verleiding om mee te lopen in het tempo van iemand anders 
heeft al menig hardloper parten 
gespeeld. 
Resultaat: Marlies was na 2 maanden klachtenvrij en heeft haar 
training weer voorzichtig 
opgebouwd. De podotherapeutische zolen waren toen ook niet 
meer nodig. 
 
Hoe gaat de podotherapeut te werk? 
Een voorbeeld zoals dat van Marlies, komt regelmatig voor in de 
podotherapeutische praktijk. Een podotherapeut behandelt 
klachten die voortkomen uit afwijkend functioneren van de 
voeten of het looppatroon. De Podotherapeut ziet een zeer 
divers klachtenbeeld in de praktijk.Voeten zijn de basis van het 
menselijk lichaam. Ze dragen ons elke dag naar de plek die we 
willen. Een probleem in uw voeten kan ook uitmonden in andere 
lichamelijke klachten. 
Podotherapeuten zijn erkende paramedici en voldoen aan een 
groot aantal kwaliteitseisen. Ze worden regelmatig op hun 
functioneren en kennis getoetst. Podotherapie Brons staat 
ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en is lid van 
de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP). 
 
Podotherapie Brons 
Podotherapie Brons is een dynamische en innovatieve praktijk. 
Ons team bestaat uit drie enthousiaste podotherapeuten. We 
vinden het ontzettend leuk om nieuwe uitdagingen aan te gaan. 
Afgelopen jaren hebben zijn we actief geweest op de volgende 
gebieden: 
● Investeren in de nieuwste scan- en freestechnologie 
● We hebben opleidingen gevolgd op het gebied van 
manipulatieve technieken binnen ons vakgebied. 
● Participatie in een groot landelijk tevredenheids onderzoek 
onder podotherapeuten, waar we overigens zeer goedscoorden! 
● kwaliteitsonderzoek naar Morbus Sever. 
● intensieve samenwerking met voetbalvereniging Best Vooruit. 
● Verhuizing naar ons nieuwe grotere pand aan de Bosseweg 
met meer mogelijkheden. 
● Kwaliteitsonderzoek naar Plantaire fasciitis. 
● Contacten leggen met diverse specialisten op het gebied van 
sport. 
● Het hele team is gecertificeerd om ‘vrij toegankelijk’ te mogen 
werken. Dit houdt in dat u bij ons terecht kunt zonder verwijzing 
van een arts. 
● Per 1 januari 2012 zijn we ook onderdeel van het 
sportmedisch team van AVGM 
 
 
 
 

jarigen april 
 
16 Yolanda  Eck, van 
16 John  Rooy, van  
16 Mat  Heuvelmans,  
17 Herman  Wester 
17 Inge  Faessen,  
18 Sandy  Aarle, van 
18 Marijke  Vogels 
18 Marinus  Sande, van de  
18 Lars  Welvaarts 
19 Annemarie  Versteden 
19 Johan  Laar, van de 
19 Frank  Swartjes 
21 Henry  Vermeer,  
21 Maija  Franswa 
22 Joseph  Schutte,  
22 Myriam  Nuys 
22 Xandra  Hermsdorf 
22 Ria  Biggelaar, van de 
23 Wiander  Klein Tuente 
23 Ellen  Braun-Knebel 
24 Vivace  Ebben-Schreurs 
24 Ralph  Spierings 
25 Teri  Skolnik 
25 Maureen  Bresser, de  
25 Bob  Aertsen 
25 Piet  Laarhoven, van  
26 Teun  Schuncken 
26 Sjoerd  Heuvel, van den  
27 Wilma  Cremers 
27 Ineke  Lasoe,  
27 Nico  Leijtens 
28 Ineke  Linden, van der 
28 Anja  Laar, van de 
29 Annie  Bekkers,  
29 Marti  Iersel, van  
30 Julian  Hurk, van den 
30 Mariël  Vorstenbosch 
30 Ton  Vleuten, van der 
30 Francis  Rohlfs 

 
Proficiat allemaal. 
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AVGM en Podotherapie Brons 
Deelname in het sportmedisch team betekent voor ons een actieve bijdrage leveren aan het 
functioneren van de sporter. We hebben gekozen voor een proactieve aanpak en willen in 
samenwerking met de vereniging een pilot starten op het gebied van loopanalyses op locatie van 
de vereniging. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang en de trainers worden binnenkort 
uitgenodigd in onze praktijk voor een presentatie over deze pilot. Tijdens deze presentaties 
demonstreren we o.a. ons digitale drukmeetsysteem en video-analysesysteem. 
 
Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar onze website: www.podotherapiebrons.nl 
 

 
 
 

 
                      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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BEVRIJDINGSVUURESTAFETTELOOP  2012 
 
Op 4 mei 2012, zal een vertegenwoordiging van onze atletiekvereniging voor de 6e keer het 
bevrijdingsvuur gaan ophalen in Wageningen. 
 
Het Bevrijdingsvuur wordt om middernacht ontstoken door de Burgemeester van Wageningen, de heer 
v Rumund. Hij overhandigt vervolgens de fakkel met het vuur aan de Commissaris van de Koningin 
Noord-Brabant, de heer W. (Wim) van de Donk. Hij zal het vuur daarna overhandigen aan de lopers uit 
die Provincie (zijn wij dus) , waarmee de Bevrijdingsvuurestafette 2012 begint. 
 
De provincie Noord-Brabant  is de provincie waar dit jaar de Nationale Start is van de viering Dag van 

de Vrijheid. Het centrale thema is dit jaar:   “Vrijheid geef je door” 
 
Het Bevrijdingsvuur zal door vertegenwoordigingen van onze atletiekvereniging worden gebracht naar: 

1. Breda 
In Breda zal het Nationale Bevrijdingsvuur worden ontstoken door onze Minister-president Mark 
Rutten. 

2. ’s-Hertogenbosch 
In Den-Bosch zal op het Provinciaal Bevrijdingsfestival het Provinciaal Bevrijdingsvuur worden 
ontstoken door een prominent persoon. 

3. Best 
In Best zal het Bevrijdingsvuur worden ontstoken door onze Burgemeester Kortmann. 

 
Als de CDK Noord-Brabant het vuur aan ons heeft overhandigd, zullen de overige sporters uit de 
provincie Noord-Brabant het vuur overhandigd krijgen.  
Daarna komen de overige sporters uit de rest van het land. Nadat alle deelnemende teams het 
Vrijheidsvuur hebben ontvangen, verspreidt het zich als een “lopend vuurtje” door heel Nederland. Dit is 
een indrukwekkend symbool van nationale eenheid. 
 
Team 1: 
Team 1 zal vanuit Best naar Wageningen gaan om het Bevrijdingsvuur op te halen. Dit is het team dat 
al 5 jaar het vuur in Wageningen ophaalt. Het team zal vanuit Wageningen via Rhenen (de 
Grebbenberg) en vervolgens via de N322 (provinciale weg Beneden-Leeuwen naar Den-Bosch) het 
Bevrijdingsvuur brengen naar het Provinciehuis in Den-Bosch. Aldaar  zal een brandende fakkel 
achterblijven. 
 
Daarna zal team 1 vanuit Den-Bosch via de N65 (provinciale weg Vught – Tilburg), dwars door Tilburg 
en vervolgens via de N282 (provinciale weg Tilburg – Breda) doorgaan richting Breda. 
 
Gekomen bij de hoofdingang van de vliegbasis Gilze-Rijen te Rijen, zal een groep lopers en fietsers van 
de atletiekvereniging Sprint uit Breda zich bij ons aansluiten. Wij zullen dan als één grote groep 
doorgaan naar het Stadskantoor in Breda (stadskantoor ligt naast Chassé Theater), alwaar de lunch zal 
worden genuttigd. 
 
Na de lunch gaan wij door naar de Grote Kerk aan de Grote Markt in Breda. In die kerk wordt  het 
officiële ochtendprogramma afgewerkt, waaronder een lezing door de Duitse President Christian Wulff. 
Tegen het einde van het programma in die kerk, zal een gedeelte cq. het gehele team met het vuur de 
kerk binnen gaan. 
 
Daarna zullen alle aanwezigen en het gehele team naar het Kasteelplein gaan alwaar een ceremonie 
wordt gehouden en het Bevrijdingsvuur zal worden ontstoken door de Minister-president Rutten. 
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Voorlopig schema: 
04-05-12, 20.45 uur, vertrek vanaf het clubgebouw met een touringcar. 
04-05-12, 23.00 uur,  welkomswoord namens de Gemeente Wageningen. 
04-05-12, 23.15 uur,  aanvang bevrijdingsvuurceremonie. 
05-05-12, 00.00 uur,  ontsteken bevrijdingsvuur en daarna spelen Wilhelmus 
05-05-12, 00.03 uur,  toespraak door Burgemeester van Wageningen en overhandiging  
    bevrijdingsvuur aan Commissaris van de Koningin Noord-Brabant en het  
    ontsteken van onze fakkel 
05-05-12, 06.00 uur,  aankomst bij het Provinciehuis in Den-Bosch 
05-05-12, 06.30 uur, vertrek richting Breda 
05-05-12, 09.30 uur, vertrek hoofdingang vliegbasis Gilze-Rijen samen met team av. Sprint. 
05-05-12, 11.30 uur,  aankomst Stadskantoor Breda 
05-05-12, 12.10 uur, vertrek naar Grote Kerk 
05-05-12, 12.30 uur,  aankomst vuur in Grote Kerk 
05-06-12, 13.00 uur, vertrek richting kasteelplein met aansluitend aldaar ceremonie. 
 
Team 1 zal een totale afstand afleggen van omstreeks 101 kilometer. 
 
 
Team 2, (bestaande uit groep A en groep B): 
Dit team zal vanuit Best naar het Provinciehuis in Den Bosch gaan en daarna zorg dragen voor het 
overbrengen van het Bevrijdingsvuur naar Best en het Provinciaal Bevrijdingsfestival in Den-Bosch. 
 
Vertrek 05-05-12 te 13.15 uur vanaf het clubgebouw naar het Provinciehuis in Den-Bosch. Vervoer 
vermoedelijk met personenbusjes. 
 
Groep 2a: 
05-05-12, 14.00 uur, vertrek vanaf het Provinciehuis naar Best. Afstand ongeveer 26 kilometer. 
05-05-12, 16.30 uur,  aankomst bij het Gemeentehuis en aanvang ceremonie. 
 
Groep 2b: 
05-05-12, 14.00 uur, vertrek vanaf het Provinciehuis naar het Provinciaal Bevrijdingsfestival,  
   gelegen aan De Pettelaarse Schans te Den-Bosch. Afstand ongeveer 1 (een)  
   kilometer. 
05-05-12, 15.00 uur,  aankomst en ontsteken Bevrijdingsvuur 
05-05-12, 15.15 uur groep 2b zal daarna snel naar groep 2a rijden om vervolgens samen hun tocht  
   Als team te vervolgen 
Dit jaar wordt het Provinciaal Bevrijdingsfestival gehouden in het park aan De Pettelaarse Schans ivm. 
werkzaamheden aan de Parade achter de St. Jan. 
 
Vervolg Team 1 en Team 2: 
Wanneer team 2 in de omgeving van Boxtel zal zijn, zal team 1 zich ook aansluiten en zullen zij daarna 
als één groot team naar Best gaan. 
 
Belangrijke informatie:  
Doordat het Nationale Bevrijdingsvuur in Breda wordt ontstoken en het ontsteken van het Provinciaal 
Bevrijdingsvuur in Den-Bosch alsmede het ontsteken van het Bevrijdingsvuur in Best, zal de aandacht 
zeer zeker mede gericht zijn op onze atletiekvereniging. Wij hebben ons tot op heden goed in de kijker 
kunnen plaatsen en willen daarom ook zéér goed voor de dag gaan komen. 
 
Nationaal, Provinciaal, bij het Provinciehuis alsmede bij de Gemeente Breda, zijn de ogen op ons 
gericht. Het is daarom mede zéér belangrijk dat wij als vereniging ons visitekaartje afgeven. Daarom 
hebben wij uw steun en medewerking hard nodig. 
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Overige informatie:  

1. De teams lopen in estafettevorm, bestaande uit 2 lopers vergezeld door 2 fietsers. 
2. Voor team 1 is speciale kleding aanwezig. 
3. Voor team 1 zijn nodig ongeveer 18 personen die naast het lopen ook als fietser willen 

begeleiden. 
4. Met team 1 zal een verslaggever van het Eindhovens Dagblad meegaan om van de gehele loop 

een verslag te maken. 
5. Met team 1 zal ook een cameraploeg van de Lokale Omroep Best (LOB) meegaan om een 

reportage te maken. 
6. Voor deelnemers aan team 2 geldt het blauwe trainingspak van av GM. Dit ivm. eenheid kleding 

bij de ceremonie. 
7. Voor team 2 hebben wij ongeveer 16 personen nodig. 8 voor de ceremonie in Den-Bosch (groep 

2b) en 8 die naar Best vertrekken (groep 2a). 
8. Ook hebben wij voor team 2 een teamleider nodig. Wie is bereidt om die taak op zich te nemen. 

 
 

 
Team 2011 

 
Voor meer info zie:   

www.4en5meiwageningen.nl   Bevrijdingsvuurestafette Wageningen, 

www.breda.nl/gemeente/nieuws/persberichten/kick-off-viering-5-mei-2012-in-breda 

www.wingsofliberation.nl     Museum Bevrijdende Vleugels 

www.clubwheels.nl     Oude legervoertuigen 

www.noordzuidbevrijdingsfestival.nl     Bevrijdingsfestival Den-Bosch 

 
Een ieder kan zich via de mail en/of telefonisch opgeven bij ondergetekende. Wilt u meer weten of 
nadere informatie willen, kunt u altijd even contact met mij opnemen. 
 
Vriendelijke groeten van de coördinator  
Bevrijdingsvuurestafetteloop, 
 
Anton Kon 
Email:   parcoursbewaking@avgm.nl 
Gsm: 06 – 11.36.82.25 
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www.druk-en-kopie.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    www.koren.nl             www.bierelier.nl 
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Viering 55 jarig jubileum AV Generaal Michaëlis 
 
Op zondag 15 april bestaat onze vereniging 55 jaar. Een leeftijd om niet heel groots te vieren maar toch 
wel de moeite waard om er even bij stil te staan. We gaan het op een sportieve wijze vieren. Iedereen, 
jong en oud, kan meedoen en nog winnen ook. Tevens koppelen we daaraan een brunch met overloop 
naar een gezellig samenzijn.  
Programma 
10.00 uur Start eerste deelnemers aan handicaploop over 10 km ( voor uitleg handicaploop klik hier) 
Ca. 11.25 uur start laatste deelnemer aan handicaploop over 10 km. 
  
11.30 uur Start eerste deelnemer aan handicap jeugdloop over 2 km 
11.40 uur Start laatste deelnemer aan handicap jeugdloop over 2 km. 
11.50 uur Binnenkomst deelnemers jeugdloop 
  
Ca. 12.00 uur finish handicaploop senioren 
 
Ca. 12.30 uur brunch  
Ca 13.15 uur prijsuitreiking 
Overloop brunch in gezellig onderons 
17.00 uur Einde. 
 
Inschrijfmogelijkheid en kosten 
De inschrijfkosten bedragen:  
Meelopen = gratis 
Brunch: 
€ 5,00  volwassenen  
€ 3,00  jeugd  
en twee consumptiebonnen, te betalen op 15 april.  
  
Inlichtingen: Ben Saris tel. 0499 329911  
Inschrijven kan tot 10 april door middel van een mail naar bensaris@onsbrabantnet.nl  met vermelding 
van gegevens onder inschrijven.    (of onderstaand strookje in de bus bij GM)  
 
Inschrijven 
 
“Onderwerp 55 jaar GM”  
  
Naam______________________________________                                M/V  ____              leeftijd 
_______           jaar  
O  Afstand:   10 km                                                   
O Afstand:  2 km voor de jeugd                                    
verwachte tijd over 10 km.: ____  uur        ______minuten en _____seconden 
verwachte tijd 2 km :           _____minuten______seconden 
  
O ja ik doe mee aan de brunch                               
O nee ik doe niet mee aan de brunch 
 
 

www.refen.nl 
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lopen 
 
Toen de trainers van TClopen de koppen weer eens bij elkaar 
staken haakte ook Esther Brons aan. 
Esther Brons is podotherapeute en heeft de looptrainers 
uitgenodigd voor een bezoek aan haar praktijk om zo haar 
werkwijze en loopanalyse te laten zien. De looptrainers zijn 
dan nog beter in staat signalen op te pikken en bij klachten 
door te verwijzen Esther of Ger Daane die beiden deel 
uitmaken van ons sportmedisch team. Elders in dit clubblad 
een uitgebreid artikel van Esther. 
 
Zaterdagmiddag 21april om 13.30 uur geeft Milou Beelen, 
sportarts bij SportMáx  in ons clubgebouw, d’n Opstap een 
lezing over hardlopen en blessures. Jullie zijn van harte 
welkom om die zaterdagmiddag aanwezig te zijn. Noteer 
deze datum dus vast in je agenda. 
 
Reeds 7 GMers hebben een sportkeuring bij SportMáx 
ondergaan, afhankelijk van het soort onderzoek weten deze 
GMers hoe het met hun conditie; maximale hartslag, 
maximale zuurstof opname, omslagpunt, hart, longen, bloed 
en urine gesteld is. Fijn om te weten dat je zonder zorgen en 
risico kunt gaan lopen en wat je aandachtspunten zijn. Wil je 
ook een sportmedisch onderzoek? Vaak wordt dit geheel of 
gedeeltelijk door je zorgverzekering vergoed. Mail dan even 
je gegevens door aan Peter Cras; petercras@bestion.nl  We 
hebben een samenwerkingsverband met SportMáx en je zult 
vlug geholpen worden. 
 
Runnersworld Eindhoven, onze hoofdsponsor en 
hardloopspeciaalzaak aan de Willemstraat 2 in Eindhoven 
had in januari een speciaal weekend met aanbiedingen en 
prijsvraag voor GMers. De winnaar van de prijsvraag ( wat 
was de eindtijd van Sander Halin, de eigenaar van 
Runnersworld, op onze RGBBloop ? ) was Rob Voss. Hij won 
een waardebon van € 50,- te besteden bij aankoop van 
tenminste € 100,- bij Runnersworld. Gefeliciteerd Rob. 
 
Pe Brouwer heeft een aantal hesjes met ledverlichting 
ingeslagen. Zo ben je in het donker goed te zien. Wil je zo’n 
hesje? Wat led je? Voor € 18,- ben je de man of de vrouw. 
Neem contact op met Pé Brouwer 372404 of mail naar 
pe.brouwer@onsbrabantnet.nl  Meer info op onze site. 
 
Begin januari brachten een aantal lopers en fietsers een 
bezoek aan AV Oirschot om deel te nemen aan de 
cyclopathon. Deze combinatiecross waarbij loper en 
moutainbiker samen een team vormden viel weer uitermate in 
de smaak. Best presterende GMer was Frank Abbink die de 
3e plek wist te bemachtigen. 
 
Donderdag 22 maart hebben we de info avond voor onze 
starters. Marti en zijn team staan weer te popelen om deze 
groep vanaf 5 april in 9 weken van 0 naar 5 kilometer 
hardlopen te brengen. 

 
jarigen mei  
 

1 Adri  Raaimakers,  
2 Piet  Pijnenburg,  
2 Ine  Meeuwis v Langen 
3 Tim  Bragt, van 
5 Marcel  Lubbe, van der 
5 Frans  Wuyster 
5 Edwin  Heddes 
6 Monique  Boekhorst, te 
7 Marijke  Wijnen 
7 Sven  Teunissen 
8 Herma  Horst, van der 
8 Cécile  Jilesen 
8 Jeroen  Duif 
8 Piet  Hellings,  
9 Louella  Verleg 
9 Jacqueline  Meulen, van der 

11 Corrie  Zwaluw, van de 
11 Harry  Sande, van de  
11 Joost  Rosendaal, van 
11 Friedy  Machielsen,  
11 Gerhard  Hein 
12 Riny  Verdonk 
12 Paul  Berghuis 
12 Corina  Voss 
13 Gieljan  Iersel, van 
13 Con  Vissenberg 
13 Sabine  Oetelaar, van den 
14 Arjen  Schoonus 
14 Simone  Weijers 
14 Marly  Hoogenboom 
15 Henk  Plasman,  
15 Jos  Wijdeven, van de  
15 Pim  Scheiberlich 
15 Bart  Aker, van den 

 
Proficiat allemaal. 
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                              lopen 
 

 
 

 
Ook Peter Cras heeft met de Joe Mann bosloop zijn magische 
100ste uitslag op www.uitslagen.nl gehaald. Een mooi mijlpaaltje. 
 
Loop je in het weekend een wedstrijd en wil je je tijd voor 
Groeiend Best doorgeven, doe dit dan aan Pieter Grootes.  
Pieter Grootes verzorgt onze PR en als je er nog iets bij kunt  
vertellen over de wedstrijd, de omstandigheden of je een PR hebt 
gelopen, dan kan Pieter ook zijn verhaaltje weer leuk aankleden. 
pieter.grootes@onsmail.nl  390832  of  06 - 22143285 
 
PR’s die ik door kreeg; 
Halve marathon Egmond; Frank Abbink 1.33,14  
Halve Marathon Best ( RGBBloop ) Peter Cras 1.25,35   
Chris Baselmans 1.29,08 en Frank Abbink verbetert zich opnieuw 
met 1.32,31 
Groet uit Schoorl Run; Peter Cras 30 km 2.12,33  Yves Dhondt 
10 km 41,28 
 
Loop je ook een PR? Mail dat aan Peter Cras 
petercras@bestion.nl en ook jou wacht eeuwige roem in de 
DiGMer. 
 
 

 
 

 
jarigen mei 
 
16 Chloë  Tuin 
17 Tom  Vlugt, van der 
17 Bert  Drunen, van 
18 Tamara  Schepens 
19 Luuk  Groenigen, van 
19 Floor  Veen, van 
19 Peter  Acket 
21 Iris  Haanappel 
21 Veronique  Laarhoven-Dirckx, v 
22 Henk  Schepens,  
23 Ine  Meelen,  
23 Sandra  Pielman 
24 Frans  Dijkman 
24 Bart  Pasch, van der  
24 Giel  Schijndel, van  
25 Mike  Linssen 
26 Paul  Diekhorst,  
26 Jozef  Stiphout, van  
26 Bram  Flierman,  
27 Luuk  Arends 
27 Paul  Peters 
27 Jan  Timmermans 
27 Hein  Sande, van de  
28 Jan  Leijtens,  
28 Loek  Appeldoorn 
28 Ino  Mijland 
29 Bram  Elevelt 
29 Judith  Witteveen 
29 Anja  Meulengraaf, van de 
30 Hanny  Baardwijk, van 
30 Marie-Louise Gestel, van 
31 Evert  Groen 
31 Maaike  Vliet, van 

 
Allen van harte gefeliciteerd. 
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”Op naar de Heilige Eik” 
 
Zondagmorgen 27 mei 2012  Heilige Eikloop 
 
Atletiekvereniging Generaal Michaëlis organiseert weer de 
jaarlijkse gezelligheidsloop naar de Heilige Eik. De deelname 
staat open voor iedereen. Hierdoor krijg je de gelegenheid om 
familieleden en kennissen als introducé aan deze gezellig-
heidsloop te laten deelnemen. Ook is het mogelijk om fietsend 
of (nordic)-wandelend naar de Heilige Eik te gaan. Bij de 
Heilige Eik is er gelegenheid tot biechten of een kaarsje op te 
steken. 
 
De (hard)lopers vertrekken vanaf  9.45 uur. De afstand  D'n 
Opstap - Heilige Eik bedraagt 9,6 kilometer. Voor degenen die 
ook terug lopen bedraagt de totale afstand 20 kilometer. 
Onderweg zijn er drie verzorgingsposten; Mie Koeksebrug - H. 
Eik – Paters Monfortanen. 
Er worden groepen gevormd uit de bestaande loopgroepen. 
 
Voor de fietsgroep wordt in overleg de vertrektijd en de route 
vastgesteld. De wandelaars,  gewoon en nordic, vertrekken om 
8 uur (heen en terug) of om 9.30 uur (alleen heen). 
 
Bij de Heilige Eik staat vervoer gereed om degenen, die zich 
daarvoor opgeven hebben terug te brengen naar  D'n Opstap. 
Kosten voor vervoer € 2,00 per persoon. 
 
Brunch 
Tussen twaalf uur en een uur verwachten wij iedereen terug en 
zal er van de brunch genoten kunnen worden. De kosten 
hiervoor bedragen  
€ 8,00 per persoon. Te voldoen via eenmalige machtiging aan 
de achterzijde van dit inschrijf-formulier. 
 
De H. Eikloop is een recreatieve loop en geen wedstrijd, de 
diverse groepen zullen ook als groep de tourloop volbrengen. 
 
Volgende pagina graag invullen en voor 20 mei inleveren in de 
brievenbus bij de kleedkamers in d’n Opstap, of via onze site 
www.avgm.nl. 
                                                                                           
Dit jaar proberen we het vervoer van de H. Eik terug naar het 
clubhuis weer zelf te regelen. 
Wie kan met eigen auto, om 11.30uur, enkele lopers of 
wandelaars terugbrengen? 
De chauffeur die zich aanbiedt en enkele GMers mee 
terugbrengt mag als tegenprestatie gratis ,meebrunchen.  
 
Graag aanmelden bij Anton Verkooijen tel 330365 of 
ajgverkooijen@onsbrabantnet.nl 
 
 
 
 
 
 

 
jarigen juni 
 

2 Tiny  Bos 
2 Joeri  Kasteren, van 
2 Ineke  Genugten, van 
3 Els  Beers, van 
4 Ronald  Heijnemans 
4 Anne  Valk 
6 Sterre  Robben 
6 Yannis  Violidis 
8 Monique Oirschot, van 
9 Jeroen  Appeldoorn,  
9 Mike  Kuijk, van 

10 Sanne  Kastelijn 
10 Kuno  Huisman 
11 Corine  Cremers,  
12 Dorothy  Schut-Wolfs 
13 Stefan  Sande, van de 
14 Arianne  Saris-Strik 
14 Nathalie Pritsch 
15 Maria  Brands 

 
 
 

Proficiat allemaal. 
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Inschrijving H. Eikloop 27 mei 2012. 
 
 
 
Naam 
 
Loopt in de groep van 
 

 
……………………………………………. 
 
…………………………………………… 

 
 
neemt deel aan de H. Eikloop op zondag 27 mei 2012 
 
 
0 alleen heen       0 heen en terug 
0 wandeltocht heen     0 wandeltocht heen en terug 
0 nordic wandelend heen                   0 nordic wandelend heen en terug 
0 fietstocht 
0 brunch € 8,00      0 vervoer  € 2,00 
 
 
 
Incasso bedrag 
 
Automatische incassering van 
het volgende bank-/gironummer 
 
Ten name van. Juiste naam en 
voorletters 
 
Plaats 
 
Telefoonnummer 
 

 
Euro …………………………………. 
 
 
………………………………………. 
 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
 
………………………………………….. 
 

 
 
 
Hierbij machtig U AVGM tot een eenmalige automatische incasso van de verschuldigde betaling. 
 
Plaats 
 
Datum 
 
 
 
Handtekening 
 

 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
 
 
 
………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 



 

22 clubblad@avgm.nl di-GMer maart 2012 

 

Terug in de tijd met Chris 

Ik ben in Augustus 1988 lid geworden van GM door mijn zwager Theo Machielsen de man van Friedy. 
Voor die tijd liep ik al wat voor mezelf.Ik ben gestart op het Best Vooruit terrein. Daar had GM een 
bouwkeet als onderkomen, kleedlokalen waren er niet, alleen een dames en een herentoilet. In een 
smalle gang kon iedereen z’n eigen omkleden, dat was dikwijls lachen. Maar wat we wel hadden was 
een kindercrèche op zaterdagmorgen. Dan pasten de dochters van Ben Saris op de kleintjes zodat de 
ouders konden lopen. Toen was geluk nog heel gewoon. 

Op vaste tijden werd er een afstand rond de vijver gelopen en dan werd er geklokt, zo kon je zien of je 
vooruitging en dat was voor iedereen. Daarna ging elke groep zijn eigen weg. Er waren twee 
mogelijkheden: je ging naar het bos of op de weg. Bostraining in de putjesbergen. Los zand en 
heuveltjes lopen, met kikkersprongen of met iemand op je rug naar boven lopen, dan trainde je op pure 
kracht. Ook onze buik en rugspieren werden niet vergeten. Bij het Joe Man theater stond een tafel met 
twee banken. Dan met je voeten onder het tafelblad, je handen in je nek en dan je buikspieren 
verstevigen door achterover te hangen en weer omhoog te komen. Dan met je buik op de tafel, je 
heupen op de rand, je maatje je benen voorover naar beneden en dan weer strekken. Ja onze trainer 
Gerrit wist wel van aanpakken. Anders krijg je maar watjes zei hij dan. Ook stopte hij soms aan de rand 
van een bos en dan moesten wij de kortste weg door het bos nar een bepaald punt lopen. Hoe zo , een 
pad was er niet. Dat had je niet nodig. Was er een sloot dan erover of erdoor. Karaktertraining was dat. 
Hij heeft van ons dan ook de eretitel (de beul van Best gekregen). Maar je wist als je 8 kilometers in het 
bos kon lopen dan kon je er zeker 10 op de weg lopen. Zo groeide je conditie van 5 km. naar 10 km. tot 
21km. De halve marathon. Heel de omtrek van Best werd benut. 

 

Op koninginnedag gingen we met velen naar 
Lieshout voor de Oranjeloop. Dat was 15 
km.lopen. Met Gijs Koekenbier naar Bilzen in 
België voor de halve marathon. Ook waren wij 
2e Kerstdag te vinden in Vught om 21 of 27 km. 
te lopen. Je wist: als je 27km. loopt komt de 
hele marathon langzaam in zicht. Dat kan  

alleen niet met 2x per week lopen dus wij liepen 
de derde keer van Gerrit thuis waar we ons 
deden omkleden in de garage. Want bij GM 
vonden ze dat als je meer dan 2x wilde lopen je 
maar atleet moest worden. Mijn eerste 
marathon zou die van Berlijn zijn in 1989. De 
training verliep perfect. Vier tot vijf dagen per 
week kilometers maken zodat je afstand in de 
benen kreeg. Op zondagen liepen we dan een 
½ marathon, wedstrijden in de omgeving,,was 
wel gezellig. Als ik nu soms aan het fietsen ben 
en ik kom in Oisterwijk dan denk ik, hoe bestaat 
het. Hier liepen wij naar toe en weer terug. 
Maar ja, 2 weken voor de marathon in Berlijn 
scheurde ik een spiertje en balen! (marathon 
over en uit Ik ben toen wel mee naar Berlijn 
geweest. Het was in het laatste jaar dat de 
muur er nog stond, echt spannend. Wij en onze 
atleten bij de Amerikanen in de 
kazerne.Vrouwen met z’n allen op een kamer 
op stapelbedden en wij op de andere kamer. De 
lopers ‘s avonds vroeg naar bed en wij naar de 
kroeg. Theo Machielsen liep er een prachtige 
tijd van ± 3 uur 15.  

Ook Ad Reijinga liep een mooie tijd. Na Berlijn vond Ben Saris dat hij ook maar eens een marathon 
moest gaan lopen. Er werd getraind voor Eindhoven. Dus voor mij was dat een nieuwe uitdaging. Maar 
ja, na al onze trainingen stonden wij aan de start en wat denk je, het was die dag dik boven de 20 
graden dus dat was afzien. Maar we hebben hem uitgelopen. Dat was 14 okt.1990. Een van de mooiste 
lopen was in België in Stadhalle-Essenbeek op Zondag 26 April 1992. Het was de 11e Hyacintenloop.½ 
marathon die door een bos ging dat vol stond met bloeiende hyacinten. De geur kwam je af en toe 
heerlijk tegemoet maar het terrein was pittig.  
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Stevig stijgen en dalen. Na afloop een Tombola waar we nog verschillende prijzen mee namen. Moeten 
we eigenlijk nog eens overdoen. Ik heb nog twee keer de marathon van Rotterdam gelopen. Mijn beste 
tijd was 3.25 uur.op de hele marathon, 1.29,45uur op de halve marathon , 1.04,23 op de 15 km. en 
42.24 op de 10 km  

Nu ben ik aan het afbouwen, ik moet wel het lijf wil niet meer. Als ik nu soms in de spiegel kijk dan denk 
ik, wat doet zo’n jonge vent in zo’n ouwe verpakking. 

Maar ik vind het nog steeds leuk ,dus ik blijf nog even doorgaan. Met vriendelijke groeten van Chris 
Rosier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 www.coppensrecreatie.nl 
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Zoek de 10 verschillen 

       
 
 

TELEFOONREKENING 

Vader komt thuis van zijn werk, opent de post, krijgt een rood hoofd en roept iedereen bij 
elkaar…….“Zo’n belachelijke hoge telefoonrekening kan echt niet meer. Wat voeren jullie wel niet uit?  
Ik ben het niet. Ik telefoneer namelijk altijd op mijn werk!”Moeder reageert, “Ja ik ook hoor,ik gebruik 
ook altijd de telefoon op mijn werk.Ik ben het ooniet.”Waarop de dochter zegt, “Ik kan het ook niet 
zijn,want ik bel altijd met de telefoon op mijn stageplaats.” Alle blikken wenden zich naar Fatima de 
poetsvrouw,waarop deze reageert: 

“Waarom jullie naar mij kijk?Jullie bellen tok auk van jullie werrek?” 

 
                                                                    Sudoku 
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Tips blessures voorkomen 
Marc Gerlings  

Blessures bij hardlopers betekenen vaak dat je niet meer kunt hardlopen. Dat vinden de meeste lopers 
irritant, verschrikkelijk irritant. Stilstand is balen. En toch, bijna alle lopers krijgen te maken met 
blessures. De constante impact van de hardlooppas maakt dat we daar tegen aan lopen. Voorkom die 
blessures en doorbreek het constante in de impact. Makkelijker gezegd dan gedaan want je hebt al die 
duurlopen nodig om bijvoorbeeld toe te werken naar een marathon. Een paar tips om blessureleed te 
voorkomen. 

Eerst het grootste cliché maar wel een die we te vaak doen: niet te snel de omvang uitbouwen. Je kent 
vast de 10% regel: voeg niet meer dan 10% wekelijkse omvang toe. Een opmerking voor de 
enthousiaste lopers past hierbij. Hardlopers trainen vaak té hard, blijkt uit onderzoeken. Schroef niet 
omvang én intensiteit omhoog in dezelfde week. 
 
Mis je training niet 
Een maatregel om blessures te voorkomen is door je trainingsritme in de gaten te houden. Stel dat je 
drie tot vier keer in de week traint, laat dan niet te vaak opeens een gat vallen van meerdere dagen 
tussen de trainingen. Je wilt dan de gemiste training of trainingen compenseren en je gaat extra hard 
aan de slag. Dat is heel menselijk maar niet slim. 
 
Gebruik je een trainingsschema en je mist een aantal trainingen probeer dan niet het niveau te halen 
dat gepland stond. Ga terug naar het niveau waar je op stond voordat je de trainingen onderbrak. Of 
pak een niveau lager omdat bijvoorbeeld spieren en pezen weer moeten wennen aan de spanning. 
 
Hard en zacht trainen 
Dit punt sluit aan op de opening. Hardlopers zijn vaak gedreven en willen vooruitgang boeken. Heel 
snel wordt er te hard getraind. Plan geen twee zware trainingen achter elkaar. De lange duurloop wordt 
vaak op een zaterdag of zondag gelopen. Heb je er dan bijvoorbeeld 20 kilometer opzitten dan is het 
niet handig om meteen de dag erna een zware training in de duinen te plannen. 
 
Een beetje comfort mag. Plan na een zware training een lichtere. Teveel belasting op elkaar stapelen 
leidt tot blessures. Geef spieren, pezen en banden de tijd om bij te komen. Het is net als bij stress. 
Teveel zorgt voor een burn-out. Bij een wedstrijd houden we rekening met tijd voor herstel. Doe dat ook 
als je een stevige training achter de rug hebt. 
 
Cross training 
Als hardloper heb je in de basis een goed duurvermogen nodig. Je longen moeten prima zuurstof 
omzetten naar energie om mee te sporten. Daarom kun je goed andere sporten gebruiken om je 
conditie op peil te houden of zelfs te verbeteren. 
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Hoe specifieker je traint voor het hardlopen hoe beter je presteert in je hardloopwedstrijd. Je wilt graag 
de impact onderbreken van het hardlopen en dan is cross training een slimme aanpak. Pak die fiets en 
ga lekker op pad. De draaiende beweging vraagt een andere inspanning van je beenspieren dan het 
hardlopen. Je onderbreekt de impact van het lopen. En toch kun je op een fiets uitstekend werken aan 
je conditie. Net als op de weg kun je ook op je tweewieler een intervaltraining doen. Een cross training 
is niet een vervanging voor je looptraining maar een aanvulling. De sporters die dit type training 
toepassen gebruiken een andere sport vaak op de dag dat ze een lichtere trainingsdag inplannen.  
 
Core stability en flexibliteit 
Ben je aan het hardlopen dan voel je het; je hele lichaam is in actie. Rond je bekken en buik komen die 
krachten bij elkaar. Je hoeft er niet veel aan te doen maar enige basiskracht uit core stability oefeningen 
draagt veel bij aan het voorkomen van blessures. Vooral de lopers die in het verleden rugblessures 
hadden, losten die helemaal of gedeeltelijk op met oefeningen. Als dat al goed is voor het oplossen van 
blessures dan weet je ook dat uitstekend preventief werkt. 

Door alsmaar dezelfde impact en aanspanning worden de spieren korter. Dat geldt niet alleen voor de 
beenspieren maar ook voor de spieren in je voet en je enkelbanden. Houd je spieren en banden op 
lengte. Door de inspanning van het hardlopen en de ontspanning door stretching verbeter je de 
flexibiliteit en dat is goed.  
 
Je hebt nu een basisset in handen om blessures te voorkomen. Helemaal voorkomen lukt vaak niet 
maar door verbeterd bewustzijn kun je kleine problemen al in het begin oplossen. Veel plezier tijdens je 
trainingen. 
 

      Oplossing sudoku 

 

 

 

 

 

Oplossing zoek de 10 verschillen: 

1. veer op hoofd, 2 lendedoek, 3 kaktus links, 4 
bergen rechts, 5 in tent, 6 bovenkant tent, 7 
broekspijp rechts, 8 haarband, 9 berg op 
schilderij, 10 rug links.
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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) 

 
 
 

 
 
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 


