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Dit was het dan, het laatste clubblad van mijn 
hand. Maar ik draag mijn bijdrage aan het 
clubblad over aan Lia, die al de helft van de 
clubbladen voor haar rekening nam, dus daarmee 
is het in goede handen.  
Ik heb de afgelopen jaren met veel plezier 
getraind en als vrijwilliger gewerkt. Door blessures 
is het trainen er het afgelopen jaar niet van 
gekomen en zie ik het ook voor het komende jaar 
niet gebeuren.  
Ik wens iedereen alvast hele fijne feestdagen en 
een sportief maar vooral gezond en gelukkig 
2012.  
Tot ziens 
 
Brigitte Kusters 

agenda              

Wil je de kopij voor het volgende                                      
clubblad uiterlijk woensdag 7 maart 

inleveren?  
 

       
31-12  Oliebollen en Glühweintraining    
22-01 Goed- Beter- Bestloop 
05-02 Broos van Erp Crosscompetitie 
04-03 Joe Mann Bosloop Broos van Erp 
25-03 Heuveleindcross Broos van Erp 
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voorwoord 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben nu een maand voorzitter van AVGM en in die maand heb ik een aantal activiteiten bij 
mogen wonen waaruit nog maar eens is gebleken hoe belangrijk de vrijwilligers voor een 
vereniging zijn. 
Afgelopen vrijdag 9 december bijvoorbeeld heb ik de eer gehad, om tijdens een avond voor 
jeugd leden van onze vereniging,  prijzen uit te mogen reiken aan een aantal sporters die in het 
afgelopen baanseizoen een meerdere malen hun PR verbeterd hebben 
Ook deze avond kon alleen maar door de inzet van vrijwilligers een succes worden. 
Al die vrijwilligers wil dan ook nu al langs deze weg hartelijk dank zeggen voor hun inzet en ik 
hoop velen van u in de komende tijd persoonlijk te ontmoeten. 
Omdat we bijna aan het eind van dit jaar 2011 zijn, wil ik eenieder hele fijne feestdagen 
toewensen en een gezond en sportief 2012. 
 
Bert van Drunen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de voorzitter
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Nieuwe leden periode 7 september t/m 6 december 2011. 

Baanatleten: Loopgroepen: 
Pupillen mini/C. Junioren C/D. Recreanten loopgroep. Nordic Walking. 

Luuk Arends Bo Geeris Marcel van den Broek 
Jan 
Bolder 

Daan Brorens Patrick Goverde Herman Wester 
Specials. Gerty van Kessel 

Pupillen A/B. Thom Robben Anita van Loosdregt 
Kader & 
Commissie. 

Justin van den Hurk Stefan Nuys Banco Schot 
Wiander Klein 
Tuente Gastlidmaatschap. Paul van de Plassche 
Casper Otto Cor Datema Leo Robben 
Joost Reynders Ingrid Sangster 

Wij wensen hen veel sportief plezier! 
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baan 
Een beetje uit je duim zuigen mag af en toe wel. Zeker als je iets 
‘moet’ schrijven over wat er nog aan zit te komen maar op het 
moment dat u dit leest alweer verledentijd is. Het moment of de 
momenten waar ik het even met jullie over wil hebben is de 
Bingo/Feestavond van de jeugd van de baanatletiek en het officiële 
gedeelte van die avond die op vrijdag 9 december gehouden wordt / 
was. De pupillen beginnen die feestavond met een bingo, je kan 
niet te vroeg beginnen met gokken / kansspelen, zo leer je al op 
jonge leeftijd ook hier al ervaring op te doen. Dit kansspel is iets 
anders dan de andere kansspelen omdat iedereen na afloop als 
winnaar naar huis gaat. Nou, er zijn niet zo veel kansspelen waar dit 
gegarandeerd wordt. Dus wel bij GM, daar wordt doorgegaan tot dat 
iedereen een prijsje gewonnen heeft. Het koste je geen geld en de 
kinderen hebben, hoewel de spanning er een leuke avond. En u 
kost het wat moeite om ze te brengen en weer op te halen maar 
dan kan u ook nog mooi het officiële gedeelte meemaken waar we 
nog meer kinderen blij maken. Klinkt dat niet positief.  Al weken is / 
was de organisatie met de voorbereidingen bezig. De meeste tijd 
ging ‘m zitten in het reclame maken voor deze avond. De 
aanmeldingen liepen niet zo storm. Jaren terug waren we blij met 
de uitbreiding van de kantine omdat het er niet in paste. Ach, nu 
met meer leden houden we meer dan voldoende ruimte over. O, ik 
snap het al, met Sinterklaas krijgen ze al zoveel dat er geen ruimte 
meer vrij is in de kast voor die GM-bingoprijzen. Ik weet het, mijn 
oproep komt te laat maar is in ieder geval op tijd voor volgend jaar. 
Dan hebben we weer zo’n avond op 14-12-2012. Na het officiële  
gedeelte hebben we de feestavond voor de junioren en ouder. Ieder 
jaar weer een leuke feestavond met verrassende spelen, a minute 
to win it en casino, en o zo gezellig. U raad het al, ook hier liep het 
niet storm. Maar ik weet niet hoe druk het op de twee feestavonden 
is geweest, de bingo en de feestavond. In ieder geval toen ik dit op 
papier zette stond de teller op 36 pupillen en 31 junioren en ouder.  
Ik ga er in ieder geval weer vanuit dat we een leuke avond hebben 
gehad waar we toch tevreden naar terugkijken. Zeker al je kijkt naar 
wie er allemaal in de prijzen zijn gevallen. Ieder jaar wordt een jaar 
lang worden alle uitslagen bijgehouden van heel het seizoen, winter 
en zomer. Bij de pupillen t/m junioren C kennen we Eisenkaarten. 
Een eerste en een tweede, moeilijkere eis, die de atleten zouden 
moeten kunnen halen op verschillende onderdelen. Heb je de 
eerste eis gehaald op alle onderdelen van de eisenkaart dan krijg je 
een lintje van je eigen categoriekleuren. Heb je van alle eerste en 
tweede eisen gehaald dan krijg je twee lintjes en een medaille in de 
vorm van een erekruisje. 
 
Ook worden de uitslagen en pr’s, persoonlijke records, van iedereen 
en alle onderdelen bijgehouden voor de PR-competitie. Hier strijden 
verschillende categorieën gezamenlijk voor de PR-Trofee of de PR-
Beker. Bij ieder pr of evenaring van een pr kan men punten 
behalen, voor de ene wedstrijd wat meer als voor de andere. Hoe 
belangrijker de wedstrijd, hoe meer punten. Van de Eisenkaarten en 
PR-competities worden de tussenstanden regelmatig op de site van 
GM gepubliceerd zodat men kan zien hoe men ervoor staat. Om de 
uitslag van de PR-competitie spannend te houden wordt vanaf 
september de lijsten niet meer kenbaar gemaakt zodat het een 
eerlijke competitie blijft waar iedereen evenveel kansen heeft.  

jarigen december 

 
14 Elco  Rombouts 
14 Henk  Einden, van de  
15 Sally  Verbakel 
15 Rian  Zeelst, van 
15 Lianne  Wijdeven, van de  
15 Bas  Lubbe, van der  

17 Marion  
Sanden-Ahlers, 
van der 

18 Sandra  Kuiper 
19 Carlo  Flapper 
20 Lia  Tielen,  
21 Juliëtte  Schaffer 
22 Anja  Pritsch-Tange 
23 Dennis  Scheepers 
24 Mark  Datema 
26 Hein  Asveld,  
26 Randie  Beerendonk, van 
26 Tom  Fierens 
29 Jet  Aerts 
29 Thom  Robben 
30 Arjo  Kerkhof, van de 
30 Mike  Merks 
31 Harriëtte  Kastelijn 
31 Corrie  Loyer, de 
31 Romy  Hardiek 
31 Els  Verhiel 

 

 

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

10 Sacha  Wiel, van de 
11 Ben  Jong, de  
11 Wil  Mill, van 
11 Cecile  Wijne 
11 Caroline  Heijden, van der  
11 Marcel  Leijten,  
12 Wilma  Aerts 
12 Frans  Rommelse,  
13 Anton  Verkooijen,  
13 Saskia  Smink 
13 Anita  Kerkhof 
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                                                                                  baan 
De winnaar krijgt een wisselbeker en een replica en ook de 
nummers twee en drie vallen in de prijzen. En dan hebben we 
nog de Jo Schout-Beker en de Jac van Eindhoven-Beker. Deze 
twee laatste prijzen worden door het trainerskorps gekozen. De 
eisen voor deze bekers en andere prijzen kan u vinden op de 
site van GM. 
Sanne Kastelijn, MPA, is de winnares van de Jac van 
Eijndhoven-Beker. Sanne proficiat en ga zo door. Sanne is een 
atlete die heel positief gedrag heeft op trainingen naar haar 
clubgenoten maar ook naar trainers, juryleden en andere 
kaderleden. Sanne doet aan veel wedstrijden mee maar ook 
aan de nevenactiviteiten zoals het zwemmen en het kamp. 
Ondanks dat het laatste voor haar toch wat moeilijk is laat ze 
zien dat ze een vechter is en zich niet aan haar gevoelens prijs 
geeft maar toch meegaat. Als het niet gaat dan gaat ze ’s 
nachts even thuis slapen en de volgende dag is ze er weer van 
begin af aan bij. Trainingen zal ze niet gauw missen omdat ze 
dat ook heel leuk vindt, dat zie je altijd aan haar lach. Maar ook 
van alle andere dingen die GM biedt weet zij van te genieten. 
Sanne, jij bent een terechte winnaar. KLASSE. 
Ilonka de Bresser, MB, is de winnares van de Jo Schout-Beker. 
Voor deze beker gelden bijna dezelfde regels als voor de Jac. 
Van Eijndhoven-Beker maar hiervoor moet de atleet zich ook al 
wat jaren inzetten voor GM als vrijwilliger. En ja, die vorige 
beker heeft Ilonka ook al eens gewonnen. Het zal u ook niet 
verbazen dat zij deze beker wint. Naast het atleet zijn heeft 
Ilonka jaren meegeholpen met de kennismakingscursus 
schoolsport, ze is al wat jaren jeugdjurylid en loopt ook al ruim 
twee jaar mee training te geven aan de pupillen. Ook begeleidt 
ze die op wedstrijden als ze zelf geen wedstrijden heeft. Een 
gemakkelijke keuze zal u denken. Nou, dat is het toch niet 
geweest. Er lopen en liepen meer van die kanjers bij GM rond. 
En dat doet me goed. De andere atleten konden zich niet tippen 
aan de lange lijst van Ilonka. En ook bij haar, die lach. Als mini-
pupil begonnen en nog steeds heel veel plezier in de mooie 
atletiesport waar ze ook nog eens niet slecht doet. Porficiat 
Ilonka, dat jij nog vele jaren je plezier bij GM mag kunnen 
beleven. En dan die PR-Trofee, voor de pupillen t/m C junioren 
en de PR-Beker voor de B junioren en ouder. Wat moet je 
hiervan zeggen. Je een jaar lang telkens weer verbeteren op je 
onderdelen, dat is niet mis. Zeker als je kijkt hoeveel atleten er 
aan die competities meedoen. Dat valt niet mee. Voordat je het 
weet is iemand anders je weer voorbij gegaan en moet jij op de 
volgende wedstrijd weer tot het uiterste gaan. Één jaar lang dat 
volhouden, daar moet je veel punten voor vergaren. Één jaar 
lang, daar moet je veel pr’s voor neer moeten zetten. Één jaar 
lang, NEE, twee jaren lang. Dit hebben we nog nooit 
meegemaakt dat bij zowel de PR-Trofee als bij de PR-Beker we 
dezelfde winnaars hebben als het vorige jaar. O, zal u denken, 
die zijn heel goed en niet door andere in te halen. Nee, dat is 
niet waar. Als je ziet hoe vaak men van positie is gewisseld. De 
laatste wedstrijden hebben het verschil gemaakt. Als je kijkt dat 
op de clubkampioenschappen voor iedere atleet 200 punten te 
behalen zijn dan weet je dat daar hard voor gesport moet 
worden. Een van de winnaars dacht ook dat hij tweede zou zijn 
geworden. Hij bleef maar vissen en vissen maar hij kwam er 
maar niet achter. 

jarigen januari 
14 Mariet  Michielsen 
14 Cas  Visser, de 
15 Anne  Verheijen 
16 Martin  Nijkamp,  
18 Berry  Simons 
18 Remco  Slegtenhorst,  
19 René  Kreijveld 
19 Noukje  Verhoeven 
19 Ad  Vries, De 
19 Henri  Verduijn 
19 Donnie  Kerkoerle, van 
20 Betty  Meijer-Oost 
20 Francien  Leest, de 
20 Cees  Jansen,  
21 Rob  Appeldoorn 
21 Jacqueline  Landa 
21 Marinus  Beks 
22 Tamara  Doreleijers,  
22 Erwin  Pieschel,  
23 Eric  Leblanc 
24 Frank  Abbink 
24 Louise  Brouwer 
24 Anton  Kon,  
25 Ingrid  Brekelmans,  
25 Yvonne  Ooms 
25 Mirjam  Griensven, van 
25 Tim  Harks 
25 Petula  Dijck, van 
26 Jolanda  Konings 
26 Lennart  Mooijweer 
27 Hannie  Akker, van den 
27 Amber  Lassing 

27 Gert-Jan  
Eerenbeemt, van 
den 

28 Helly  Oudenhoven, van 
29 Noa  Wiltschek 
29 Luuk  Schot 
30 Pieter  Oirschot, van  
31 Eric  Mandemaker 
31 Marianne  Wapstra 
31 Jan  Bolder 
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Bram Elevelt, JC heeft de PR-Trofee gewonnen en Mitchell Vereijken de PR-Beker. 
De eerste drie per competitie: 1ste  Bram Elevelt;JC, 655 punten, 2de Niels Groen; JC, 525 
punten en 3de Joëlle Adams; MPA, 445 punten. Bij de andere competitie: 1ste Mitchell 
Vereijken; Senior, 410 punten, 2e Ilonka de Bresser; MB, 385 punten en 3de Renske van Os; 
MB, 290 punten. De gehele uitslag kan u verder in dit verslag vinden. 
 
De Eerste en Tweede Eis van de Eisenkaart hebben 19 atleten in 2011 gehaald. 

Eerste en Tweede Eis 2011 

     
 Meisjes Pupillen C & Mini   Jongens Pupillen C & Mini 

 Sterre Robben   Evan  Heuvel, van den 

 Aimee van de Sande   Mats  Keulstra 

    Arjen  Schoonus 

 Meisjes Pupillen B   Noah  Terhoeve 

 Femke  Smink    
 Simone  Weijers   Jongens Pupillen B 

    Niklas  Dhondt 

 Meisjes Pupillen A   Tom  Schijndel, van 

 Joelle  Adams   Bob van Dijk 

 Sanne  Kastelijn    
 Ning  Slaats   Jongens Pupillen A 

 Saskia  Smink   Pim  Scheiberlich 

     
 Meisjes Junioren D   Jongens Junioren D 

 Jessie  Os, van    
 Nina  Pasch, van der   Jongens Junioren C 

    Bram  Elevelt 

 Meisjes Junioren C    
  De Eerste Eis van de Eisenkaart hebben 17 atleten in 2011 gehaald. 

Eerste Eis 2011 

    
Meisjes Pupillen B   Jongens Pupillen C & Mini 
Floor  Veen, van   Joep  Heijden, van der 
Evi Thijssen    
   Jongens Pupillen B 
Meisjes Pupillen A   Tim  Harks 
Romy  Hardiek   Luuk  Schot 
Floor  Hoogenboom   Sven  Teunissen 

   Tom van Engelshoven 
Meisjes Junioren D    
Bo Geeris   Jongens Pupillen A 
Nina  Versluijs   Loek  Appeldoorn 

   Thomas  Bekkers 
Meisjes Junioren C   Thomas  Bos 

   Dinand  Bresser, de 

   Renzo  Kerkoerle, van 

    
   Jongens Junioren D 

   Donnie  Kerkoerle, van 

    
   Jongens Junioren C 

 
De standen van de Eisenkaarten kan u vinden op de site van GM. 
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De Trainer van het jaar 2011 is Diet Gröneveld. 
 
 Vertrekkende trainers: 
Marc Cremers, Susan Crombach, Anne Elevelt, Jan Geeris, Teri Skolnik, Nienke van Slageren 
en Simone de Visser 
  
Jolanda Konings en Pim de Jong namens afscheid van de nevenactiviteiten commissie baan. 
 
Beste mensen, hartelijk dank voor jullie inzet voor GM maar vooral voor jullie inzet voor de 
atleten. 
 

Stand PR competitie pupillen t/m junioren C 2011. 

             
Plaats Naam Punten cat  Plaats Naam Punten cat  Plaats Naam Punten 

1 Bram Elevelt 655 JC  41 Daan van Hoof 200 JC  81 Bob Aertsen 70 
2 Niels Groen 525 JC  41 Evi Thijssen 200 MPB  81 Luuk Schot 70 

3 Joëlle Adams 445 MPA  41 Tonnie de 
Benis 200 JD  83 Amber Lassing 65 

4 Noah Terhoeve 435 JPC  44 Lennart 
Mooijweer 195 JD  83 Bram van Rulo 65 

5 Matthijs Slegt 420 JD  44 Thomas 
Bekkers 195 JPA  90 Luuk van 

Groeningen 65 

6 Sterre Robben 405 MPC  46 Nathalie 
Pritsch 190 MC  83 Jesse Te 

Walvaart 65 

7 Ning Slaats 385 MPA  46 Noa Wiltschek 190 MPB  83 Roel van Veen 65 

8 Jessie van Os 380 MD  48 Femke Groen 185 MPA  87 Carmen 
Heijligers 60 

9 Vincent Hein 355 JD  48 Simone 
Weijers 185 MPB  87 Ino Mijland 60 

10 Joep van der 
Heijden 345 JPC  50 Lotte 

Verhoeven 180 MC  89 Lars Welvaarts 55 

10 Niklas Dhondt 345 JPB  50 Stijn Groen 180 JD  90 Anne Valk 50 

12 Isa Wiltschek 330 MD  52 Hidde Stek 175 JPA  90 Dennis van de 
Griendt 50 

12 Sanne Kastelijn 330 MPA  52 Mike Linssen 175 JPB  90 Tom Aantjes 50 

14 Femke Smink 325 MPB  54 Boudewijn 
Broekhuis 160 JPB  94 Bart van de 

Akker 40 

15 Mats Keulstra 310 JPC  54 Luc Geeris 160 JPA  94 Larsa Izhak 40 

15 Noa van 
Ginneken 310 MC  56 Floor van Veen 150 MPB  94 Stijn van der Klei 40 

17 Saskia Smink 305 MPA  56 Nina Versluijs 150 MD  97 Kim Spanjers 35 

18 Evan van den 
Heuvel 295 JPC  58 Lotte Maas 145 MPA  98 Larissa Bies 30 

19 Pim 
Scheiberlich 290 JPA  59 Rana van 

Ginneken 140 MD  98 Rik van der 
Wielen 30 

20 Nina van der 
Pasch 285 MD  59 Sam van der 

Pasch 140 JC  101 Jens van Gaalen 25 

21 Arjen Schoonus 275 JPC  59 Thomas 
Witteveen 140 JD  102 Anouk De Leuw 20 

21 Maureen de 
Bresser 275 MC  62 Tim Harks 130 JPB  102 Daan Brorens 20 

23 Aäron 
Mandemaker 270 JC  63 Bob van Dijk 120 JPB  102 Ingeborg van 

Bree 20 

24 Renee Kos 260 MD  63 Marijke 
Heddes 120 MD  102 Sanne Jaspers 20 

25 Tom van 
Schijndel 255 JPB  65 Romy Hardiek 115 MPA  102 Stijn Bergkamp 20 

26 Lisa Scheepers 245 MPC  66 Bo Geeris 110 MD  102 Yoël Janssen 20 
26 Manon Enting 245 MD  66 Jordi Voets 110 JPA  108 Jeske van der 15 
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Heijden 

28 Loek 
Appeldoorn 240 JPA  66 Mark Datema 110 JPA  108 Justin van den 

Hurk 15 

28 Max van der 
Donk 240 JD  66 Tom van 

Engelshoven 110 JPB  108 Larissa Bakker 15 

30 Aimee van de 
Sande 235 MPC  70 Emiel van der 

Horst 105 JPA  108 Luc Bogaards 15 

30 Noah Adams 235 JD  70 Judith 
Witteveen 105 MPA  108 Sara de Bruin 15 

32 Floor 
Hoogenboom 230 MPA  70 Tessa Binders 105 MD  108 Stan van de 

Sande 15 

33 Renzo van 
Kerkoerle 225 JPA  70 Thijs Hulsen 105 JD  108 Tom Fierens 15 

33 Roy van Kraaij 225 JD  74 Sandra Luijten 100 MD  108 Tom Verstijnen 15 

33 Thomas Bos 225 JPA  75 Bo van den 
Branden 95 MC  116 Niels van Dijck 10 

36 Auke 
Latijnhouwers 220 MPA  75 Marijn 

Hendriksen 95 JPA  116 Stijn Springorum 10 

36 Romar Lassing 220 JD  75 Robert Peeters 95 JPC  116 Wouter van Vliet 10 

38 Sven Teunissen 215 JPB  78 Nick van der 
Worp 90 JD  119 Cas de Visser 5 

39 Dinand de 
Bresser 210 JPA  79 Aäron van 

Rooij 85 JPB  119 Jantine Jia-Ting 
Strikwerda 5 

39 Donnie van 
Kerkoerle 210 JD  80 Lisa van der 

Klei 80 MD  119 Julian van de 
Reur 5 

 
 
 

Stand PR competitie junioren B en ouder 2011. 

             
Plaats Naam Punten cat  Plaats Naam Punten cat  Plaats Naam Punten cat

1 Mitchell 
Vereijken 410 Man 

S  11 Mark van 
Wijgerden 90 JA  21 Anne Elevelt 45 MA

2 Ilonka de 
Bresser 385 MB  12 Demi Saris 85 MB  21 Tom Lassing 45 Man M

3 Renske van 
Os 290 MB  13 Gijs Tops 80 JB  23 Marta Pape 40 Vr

S 

4 Bas van der 
Lubbe 235 JB  13 Laura 

Hoogers 80 MA  23 Noukje 
Verhoeven 40 MB

5 Niels Faessen 195 Man 
S  15 Jeroen Duif 65 Man 

S  23 Wessel 
Scheepers 40 JA

6 Niels Aarts 185 JB  15 Marcel 
Reintjes 65 Man 

S  26 Onno Meeuwis 35 JA

7 Bart van der 
Pasch 145 JA  17 Esther van 

Gerwen 60 MA  27 Pieter van 
Oirschot 30 JA

8 Sandra van 
Bree 130 MA  18 Anne Marte 

Gardenier 55 MB  28 Tamara 
Doreleijers 20 MB

9 Rohan de 
Bresser 120 JA  18 Inge Faessen 55 MA  29 Marieke van 

Hoof 5 MA

10 Daan 
Crombach 95 Man 

S  18 Jonathan 
Immink 55 JB  29 Nicolai van de 

Heijden 5 Man M

         
Tot slot wil ik iedereen prettige feestdagen toewensen met de beste wensen voor 2012. Dat het 
vooral een gezond en sportief jaar mag worden.  
Namens de TCB, Adri Raaimakers 
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jarigen februari 
1 Bart  Goossens 
1 Justin  Hurk, van den 
2 Renzo  Kerkoerle, van 
2 Ank  Vulders 
2 Paul  Roij, de 
4 Sandra  Luijten 
4 Jan  Meelen,  
4 Mariëlle  Roij, de 
5 Antoon  Timans,  
6 Tonnie  Berg, van den 
6 Tom  Engelshoven, van 
6 Larissa  Bies 
6 Tini  Beks 
7 Sjannie  Laarhoven, van 
8 Tom  Schijndel, van 
8 Thijs  Hulsen 
8 Frans  Daniels,  
9 Corné  Beunis 
9 Miriam  Oirschot, van  

10 Joep  Wiltschek 
10 Marcella  Barella 
10 Mariët  Dickens 
10 Greet  Castricum-Brands 
11 Niels  Faessen,  
11 Wilhelmien  Verdonk 
11 Aaldert  Elevelt 
13 Elly  Lith, van 
13 Tom  Lassing 
13 Femke  Groen 
13 Piet  Oirschot, van 
14 Elke  Bersselaar, vd 
14 Marco  Oggel 
14 Dionne  Oetelaar, van den 
15 Lucy  Neggers 
15 Hannelore  Griendt, van de 
15 Dries  Ouadar 
16 Marcel  Broek, van den 
17 Hendrie  Spierings 
18 Kathinka  Dijk, van 
19 Fam  Vugts 
19 Robert  Peeters 
19 Edith  Beek, van  
20 Henk  Gerven, van 
21 Frank  Pero,  
21 Bert  Boekhorst, te 
23 Werner  Töller 
23 Evan  Heuvel, van den 
23 Gerty  Kessel, van 
25 Christjan  Doreleijers 
25 Lisa  Scheepers 
26 Gerard  Verbeek 
27 Henk  Horsten,  
27 Valerie  Verburg 
28 Bram  Rulo, van 
28 Sjaak  Maalman 

 

Jarigen maart 
 

1 Nancy  Booij,  
1 Ellen  Braun 
1 Diny  Ven, van de 
2 Ton  Sande, van de  
2 Esther  Heijden, van der 
3 Jelle  Leuken, van 
3 Truus  Gäken 
3 Daan  Hoof, van 
4 Frank  Coppelmans,  
4 Remko  Rop,  
5 Jouke  Smink 
5 Koos  Horst, van der 
6 Jolanda  Pasch, van der  
7 Karin  Jacquot 
8 Roel  Heugten, van 
8 Bas  Hoof, van 
9 Patrick  Goverde 

10 Evi  Thijssen 
10 Jan  Bos,  
10 Cees  Castricum 
10 Yurien  Weiland 
10 Theo  Lommen 
12 Ton  Dahmen,  
13 Nellie  Tonen-Smetsers,  
13 Norbert  Zeeuw, de 
15 Jolanda  Kuik, van  
15 Hannie  Posthuma,  
15 Karel  Rikkers,  
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Van de TC Baan voorzitter  
 
 

Zo aan het einde van het jaar kijk je weer eens terug over het jaar dat geweest is en dan zie je 
wat goed ging en wat beter kon. Ik ga daar nu even niet teveel over uitweiden, maar één van de 
zaken die mij altijd wat triest stemt is het lijstje met atleten en vooral ook vrijwilligers die gestopt 
zijn.  
Hadden we dat kunnen voorkomen? Waar ligt het aan?  
 
Gelukkig wordt aan de meeste vertrekkers even gevraagd wat de reden is. Daar kunnen we 
immers van leren. In de meeste gevallen is het gewoon een veranderde belangstelling. Soms 
zijn het vervelende blessures, bij ouders die als vrijwilliger zijn gaan functioneren zijn het vaak 
de kinderen die een andere sport gaan doen en helaas is het heel soms een conflict. Vooral in 
dat laatste geval is dan zeker even de aandacht van het kader nodig. We zijn er heel alert op, 
maar als er iets is, kom er dan direct mee en wacht niet tot het in feite al te laat is.  
 
Afgelopen jaar hebben we helaas ook van wat trainers (allemaal vrijwilligers!) afscheid 
genomen.  
Via deze weg wil ik Anne Elevelt, Suzan Crombach, Teri Skolnik, Simone Vissers, Jan Geeris, 
Maarten de Korte, Onno Gerits, Nienke van Slagteren en Marc Cremers hartelijk danken voor 
hun inzet. Ik hoop dat er toch weer een moment in de toekomst komt dat ze terug gaan keren.  
 
Bij de TC Baan nevencommissie is er helaas ook een mutatie te melden. Jolanda Konings heeft 
voor het laatst het kamp en de bingoavond georganiseerd. Ze heeft afgelopen jaar een nieuw 
team ingewerkt, waarvoor we haar binnen de TC Baan heel dankbaar zijn. Ze blijft overigens 
nog wel in de kantine actief. 
 
Informatieavond ouders jeugdleden  
 
Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om de ouders van de jeugdleden uit te nodigen om 
woensdagavond 18 januari tussen 18:45 uur en 19:45 uur even naar een presentatie over GM in 
de kantine te komen. Deze presentatie is tijdens de training van de jongste jeugd. Ik zal er kort 
en bondig uitleggen waar we bij GM voor staan, hoe zaken geregeld zijn en wat er van atleten 
en ouders verwacht wordt.  
Ik hoop daarom dan ook op een prima opkomst zodat we steeds minder gaan horen "dat wist ik 
niet" als een atleet weer iets leuks gemist heeft, of als ergens te laat wordt gekomen.  
Het is allemaal geen raketwetenschap, maar soms is het goed de zaken ook gewoon eens te 
horen.  
18 januari, zet het in uw agenda!  
 
Rest mij u alvast prettige feestdagen te wensen.  
 
Tom Lassing 
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Clubrecordcommissie 

 
In 2011 is de Clubrecordcommissie van start gegaan. Er is door een aantal mensen gekeken 
welke onderdelen bij iedere categorie behoren. Ook heeft de commissie regels op papier gezet 
zodat voor iedereen duidelijk is waaraan de aanvraag van een clubrecord aan moet voldoen. 
Deze kan u terug vinden via deze link http://www.avgm.nl/index.php?pagina=269 . U las het 
goed; Aanvragen. Ja om in de lijsten te komen moet men zelf in de gade houden of dat de 
prestatie een clubrecord is of het een prestatie is die wellicht in de lijst beste tien aller tijden 
opgenomen moet worden. Voor de aanvraag kan men via de link het Aanvraagformulier vinden 
om, na deze ingevuld te hebben deze bij de Clubrecordcommissie in te leveren. Nog geen 
handjevol mensen doet dat telkens op de goede manier en zorgen via formulier dat de 
commissie de officiële uitslagen kunnen vinden. Een handjevol en de rest doet dat niet. De 
prestaties zijn wel in de lijsten opgenomen omdat we iedereen de gelegenheid willen geven om 
aan de nieuwe regels te wennen. Daarnaast willen wij de lijsten kloppend houden zodat 
iedereen een goed beeld kan krijgen hoe er in de loop der jaren gepresteerd is bij GM. Het is 
dus ook nog eens een mooi geschiedenisboek betreffende de prestaties, zie deze link waar men 
alle lijsten kan vinden; http://www.avgm.nl/index.php?pagina=94 .  
2012, een nieuw jaar staat weer voor de deur. Ik wil dan ook iedereen oproepen om het 
voornemen clubrecords aan te vragen ook als een van uw voornemens op te nemen in de lijst 
van voornemens. 
Voor u is het een kleine moeite om even uw uitslagen te vergelijken met de prestaties in de 
recordlijsten. Voor ons is het iedere week een tijdrovende bezigheid om alle uitslagen met alle 
lijsten te vergelijken. 
Hartelijk dank voor uw medewerking en de beste wensen voor 2012. 
Namens de Clubrecordcommissie Adri Raaimakers  
 

 
Pieter Grootes neemt het PR-stokje over van Ben Saris 
 
 
Zeven jaar lang heeft Ben Saris zich elke zondagavond teruggetrokken om er voor te 
zorgen dat er op dinsdag een mooi artikel over GM in Groeiend Best kwam te staan. 
Daar hebben we wekelijks van kunnen genieten.   Hij kreeg hiervoor weliswaar vaak 
materiaal aangeleverd van onder meer Adri Raaimakers, Gerhard Hein en Peter Cras, 
maar het was Ben, die de gegevens bij elkaar sprokkelde, er een prettig leesbaar 
verhaal van maakte, en er voor zorgde dat het samen met een passende foto tijdig bij de 
redactie van Groeiend Best kwam. Op die manier bracht hij onze vereniging wekelijks 
onder de aandacht van de inwoners van Best.  
Vanaf de laatste week van december 2011 zal Pieter Grootes  dit centrale punt zijn voor 
de PR van onze vereniging. Dat betekent op de eerste plaats dat hij elke week voor een 
artikel zal zorgen in Groeiend Best. Uiteraard kan hij dat niet alleen doen, want hij is 
mede afhankelijk van de wedstrijduitslagen en andere nieuwtjes die hij van de leden 
krijgt. Dus, wanneer u iets te melden hebt en u wilt dat het dinsdags in Groeiend Best 
staat: zorg dat Pieter dit uiterlijk zondagavond 20.00 uur in zijn bezit heeft. Dat kan via e-
mail pieter.grootes@onsmail.nl , of telefonisch 0499-390832 of 06-22143285. 
Heel veel dank aan Ben Saris, die nu van een vrije zondagavond kan genieten, en 
Pieter wensen we natuurlijk heel veel succes om het werk van Ben voort te zetten. 
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lopen 

 
Eind november is de starterscursus afgerond. Een groot aantal startende hardlopers hebben de 
5 kilometer aaneengesloten hardlopend afgelegd en kregen na afloop hun certificaat uitgereikt. 
Marti en Frank waren na afloop zeer tevreden en ook de sfeer in deze groep was ronduit weer 
goed te noemen. Ondertussen stond Harm Bakker alweer te trappelen om deze starters over te 
nemen in zijn doorstart groep, deze doorstarters zullen de komende maanden instromen in de 
reguliere loopgroepen. 
  
Onze looptrainers hebben nieuwe hesjes met led-verlichting. Ze zijn nu in het donker nog beter 
zichtbaar. Veiligheid gaat voor alles, zorg dat je zelf ook goed gezien wordt. Onze sponsor 
Runnersworld heeft er nog genoeg hangen. 
 
Daarnaast zijn onze trainers in de gelegenheid geweest hun reanimatie weer op te frissen, 
Petula van Dijck haalde Huub Oomes opnieuw naar onze vereniging voor de opfriscursus. Huub 
bracht onze trainers weer van de laatste nieuwtjes op de hoogte en liet de trainers nog even op 
zijn pop oefenen. 
 
Ook de trainersavond was weer een succes, dit keer had Anton de trainers, die hun partner mee 
mochten brengen, van een natje en een droogje voorzien. 
 
Vanwege de sterke groei die onze vereniging doormaakt met steeds weer nieuwe fanatieke 
lopers en het ouder worden van onze trainers die ook nog af en toe het lef hebben geblesseerd 
te raken komen we altijd wel trainers tekort. Wil je ook eens voor de groep staan en een 
trainersopleiding volgen? Informeer bij Patrick Bindels of Frank Coppelmans naar de 
mogelijkheden. 
 
Ben je pas bij de club en wil je ook mooie clubkleding hebben, kijk dan op onze site en regel dit 
bij Pé Brouwer  pe.brouwer@onsbrabantnet.nl    Pé regelt voor onze TC lopen de clubkleding. 
 
Diverse GMers hebben inmiddels een sportkeuring gehad bij SportMáx. 
SportMáx heeft een samenwerkingsverband met onze vereniging. 
Wij, als vereniging vinden het belangrijk dat u lekker in uw vel zit en zo min mogelijk risico loopt. 
Een sportkeuring bij SportMáx bevelen wij dan ook van harte aan. Wil je ook een sportkeuring bij 
SportMáx ( keuringskosten kun je vaak geheel of gedeeltelijk bij je zorgverzekering declareren ) 
geef dan je naam, voornaam, voorletters, adres, m/v (mobiel)nummer, geboortedatum en e-mail 
adres door aan Peter Cras petercras@bestion.nl en je komt op de lijst om gebeld te worden 
voor een afspraak. 
Ook het artikel over zorgverzekeringen elders in deze DiGMer komt uit de koker van SportMáx, 
let er wel op bij het afsluiten van een andere verzekering dat er ook dekking is voor andere 
zaken die voor u van belang zijn! 
 
PR’s die ik door kreeg;  
 
van dam tot damloop, 10 EM Yves Dhondt 1.10,21 
Marathon Eindhoven; Piet van Oirschot 3.39,19  René Uithoven 4.07,45  Paula Louwers 4.00,54  
George Immink 3.43,59  
Halve marathon Eindhoven; Chris Baselmans 1.30,20 Yves Dhondt 1.32,34 Corné Beunis 
1.33,03 Petula van Dijck 1.50,02  Walter Strijland 1.52,45 Frank van Dijck 1.57,55 
Valkenloop Valkenswaard, 12 km; Lonneke Smets, 1:11:11Maaike van Vliet, 1:13:02 
Joost van de Meulengraaf, 1:16:28 Randie van Beerendonk, 1:16:29 Sally Verbakel, 1:19:40 
Ineke van der Linden, 1:25:00 
halve marathon; Corné Beunis 1.29,25  Johan Robben 1.33,07    Bas van Hoof 1.37,05   
Mieke van Hoof 1.40,21  Mirjam Verhagen 1.46,09  Gerty van Kessel 1.47,09  Paula Louwers 
1.49,03  René Uijthoven, 1:49:57 Duc van den Bergh, 1:56:12 Frans Wuijster, 1:56:38 en Corina 
Voss 2.08,49 
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Zeven heuvelen loop; Yves Dhondt 1.02,34 ( ja, ja goed bezig die Yves ) en Gerard Verbeek 
1.05,41 
 
Loop je ook een PR? Geef dit dan door aan Peter Cras; petercras@bestion.nl en ook jou wacht 
eeuwige roem in den annalen van de DiGMer. 
 

 
 

 
Marathonstory van Peer Cras 
 
9-10-11 was het weer zover; mijn 10e marathon, waarvan mijn 
4e in Eindhoven. 
In de voorbereiding was ik geblesseerd aan mijn kuit geraakt 
en na 3 weken fysio kon ik pas 10 augustus mijn training 
herpakken met 5 x 1000 mtr dribbelen en 500 mtr wandelen. 
Gelukkig kon ik de draad al snel weer wat verder oppikken en 
toen de Runnersworld Ronde van Naestenbest gelopen werd, 
eind augustus, had ik al weer 9 km aaneengesloten kunnen 
lopen. Vaak heb ik in die periode alleen gelopen met mijn 
metronoom die 180 piepjes per minuut aangeeft. De ideale 
pasfrequentie volgens het Chi running principe ( google het 
maar eens op ). Het gevoel was nooit 100% oké in mijn kuit 
en Sjan stond met haar wagen in pole-positie om mij op te 
komen halen mocht het fout gaan. Ik hield vriend en vijand tot 
vervelens toe op de hoogte met mijn kuitalarm, vaak was dit 
code oranje. Toch heb ik mijn duurlopen om de dag met enkele kilometers uit kunnen bouwen 
zodat ik een paar weken later alweer op 31 km zat en weer zondagochtend met de Jean Paul en 
Chris samen kon trainen. Jean Paul was de week erop ook van de partij met de 36 km en de 35 
km de week erop liep ik weer in mijn uppie. Toen begon het afbouwen alweer.Time flies when 
your having fun zeggen ze en die 2 maanden training en voorbereiding waren dan ook vlug 
voorbij. 9-10-11 was het D-day. Het weer zat mee en het startschot klonk zelfs in het zonnetje. 
Had me voorgenomen, gezien mijn voorbereiding maar met de witte ballonnetjes van 3.30 uur 
mee te lopen. En dit hield ik ook heel verstandig vol, de eerste 18 km. Toen kreeg ik het gevoel 
dat ik wel wat sneller kon dan de groep en stiekem gniffelend heb ik de groep toen achter me 
gelaten. De volgende 12 km ging erg lekker, wind mee en ik haalde steeds verschillende 
mensen in, ooit bleef ik even in een groepje hangen maar vlug nam ik van hen weer afscheid, op 
weg om de volgende lopers in te halen. Op het stuk net voor de Oirschotse Dijk kreeg ik het 
ineens een stuk zwaarder, het zonnetje was weg en er stond een windje wat ik tegen had en 
waar steeds moeilijker tegen op te boksen was. Mijn tong hing buitenboord, mijn longen lagen 
op mijn schoenen en bij de drankpost van GM kreeg ik kramp in mijn hamstring. Gelukkig begon 
er meteen iemand spontaan te masseren, waarvoor dank, waarna ik weer verder kon lopen. Het 
tempo lag wel een stuk lager, de koek was op. Ik moest nog een kilometer of 7, nog maar even 
een stukje wandelen om wat energie op te doen en dan weer verder in een drafje. Plots hoorde 
ik een groep aankomen galopperen, jawel hoor, de groep met de witte ballonnetjes die mij nu 
gniffelend voorbij liep, oog om oog, tand om tand. Ik probeerde nog even aan te pikken maar na 
een kilometer moest ik alweer lossen. Ondertussen, beredenerend dat ik te vroeg was gegaan, 
lopend en stukjes wandelen richting finish. Een PR zat er in ieder geval niet in vandaag en ik 
klokte af op 3.31,19 Na de finish concludeerde ik dat ik mijn neerwaartse spiraal goed wist vast 
te houden. Maar na enkele dagen mijn wonden te hebben gelikt en terugkijkend naar mijn 
voorbereiding toch knap dat ik ‘m heb gelopen en de tijd komt dan op de 2e plaats. Op naar mijn 
11e marathon. 
 
 
Peer 
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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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Lopen 
Interview Norbert de Zeeuw 
 

Vertel eens wat over jezelf; hoe oud ben je, waar woon je en met wie en waar kom je 
vandaan? 
13 maart 1969 is de dag dat ik geboren ben te Eindhoven, oftewel ik ben dus nog eventjes 42. 
Nu ben ik alweer enige jaren woonachtig te Best, maar ik heb het grootste gedeelte van mijn 
leven gewoond in Woensel (Eindhoven). Daar ben ik dus opgegroeid en heb daar ook mijn 
jeugd en schoolperiode doorgebracht.  
Na de opleiding MEAO BIC (BedrijfsInformatica) stond ik voor de keuze om of verder te 
studeren of om een baan te gaan zoeken. Aangezien studeren niet in het rijtje van mijn hobby’s 
voorkomt besloot ik dus te gaan solliciteren. Mijn 1e sollicitatie was meteen raak en ben toen bij 
Galvano/Bumat gaan werken in diverse functies (verkoop & administratie keukens en verkoop 
witgoed/bouwmaterialen). Na 7 jaar besloot ik dat het tijd was om verder te zoeken en ben toen 
vertegenwoordiger geworden in medische apparatuur. Hierbij moet je denken aan verstelbare 
bedden (zoals in ziekenhuizen gebruikt), anti-decubitus materialen, til- en plafondliften en 
diverse klein-materiaal gebruikt in verpleeg- en verzorgingshuizen. Bijna 2 jaar lang heb ik in 
deze functie rondgetrokken en diverse nieuwe klanten ‘gewonnen’ en bestaande klanten 
uitgebouwd qua omzet.  

Toch trok na al deze jaren de IT mij meer en ben toen gaan werken bij Atos/Origin. Na enige tijd 
in een helpdeskfunctie gewerkt te hebben ben ik me daar gaan specialiseren in Oracle 
databases (denk aan MS Access alleen iets groter, stabieler en echt voor bedrijfsdoeleinden 
gebruikt, voorbeelden zijn: Airmiles, Gemeente Amsterdam Burgergegevens, NS/RIB, 
Postkantoor, Philips CE, C1000 etc.). 
Mensen met diepgaande kennis binnen dit vakgebied zijn er niet heel erg veel te vinden en na 7 
jaar bij AtosOrigin werd mij een functie bij Fujitsu Siemens te Maarsen aangeboden. Daar ben ik 
gaan werken als deels teamleader en deels nog werkzaam in mijn functie als Oracle dba. Ivm de 
vele files (destijds was de A2 nog niet verbreed) heb ik dit uiteindelijk 3 jaar volgehouden en ben 
toen uiteindelijk bij mijn huidige werkgever The DOC beland.  
Dit is een bedrijf in Zaltbommel met alleen maar Oracle specialisten (ontwikkelaars en database 
beheerders) en wij worden ‘verhuurd’ als consultants bij klanten.  
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Oftewel, ik heb nu geen vaste standplaats maar ben dus altijd werkzaam bij de eindklanten, voor 
de laatste 1.5 jaar is dit nu C1000 hoofdkantoor te Amersfoort. 
 
Onlangs ben ik verhuisd in Best van het Hoefblad naar het Johan Frisopark, dit met de reden om 
samen met mijn vriendin Merel Foudraine te gaan wonen. Zij is voor sommige binnen GM ook al 
langer bekend want ik heb haar ook binnen GM leren kennen. Zij liep destijds mee bij een 
ONME groep (trainen voor de hele/halve marathon te Eindhoven) en zij wilde ook doordeweeks 
training volgen. Aangezien ik toen ook training gaf op de dinsdagavond, was ik de geluksvogel. 
Van het een kwam het ander, lees van een looptraining kwam het tot een partijtje squash en een 
2.5 jaar later woon ik nu met Merel samen. En waar eea nog meer toe kan leiden is afgelopen 
23 oktober 2011 gebleken. Toen is onze mooie en lieve dochter Rome Jolie geboren. Ze heeft 
ondertussen haar 1e GM t-shirtje ontvangen en dit zal ze dan ook binnen enige tijd trots komen 
showen op de atletiekbaan.  
 
Hoe ben je ooit bij GM verzeild geraakt? 
Met een neef ben ik in 2007 gaan trainen voor de halve marathon te Eindhoven. Dit zonder 
begeleiding, zonder schema’s en zonder enig relativeringsvermogen. Gewoon beginnen op 0 en 
dan maar meteen kijken hoever en hoe lang je achter elkaar kunt hardlopen. Dat dit uiteindelijk 
niet een juiste start is geweest bleek wel tijdens het lopen van die halve marathon. Om een 
indruk te geven, het bruggetje op het einde van het stratumseind kwam ik met zeer veel moeite 
omhoog en ik hoefde nog net niet aangeduwd te worden. Op dat moment besloot ik om het jaar 
erop weer de halve marathon te gaan lopen met een verbetering van mijn tijd als doel. Dit wilde 
ik dan aanvliegen met de juiste begeleiding, juiste opbouw en tips en adviezen van de meer 
ervaren lopers. Toen ik me bij AVGM meldde, ben ik meteen zeer goed opgevangen door Jan 
Meesters en Ben de Jong en heb toen het 1e jaar elke dinsdag- en donderdagavond in die groep 
meegelopen. En het uiteindelijke doel, het verbeteren van mijn tijd, ben ik toen ook in geslaagd.  
 
Wat heb je binnen de club allemaal gedaan? 
Startende als recreatief loper binnen de club zag ik het grote aantal (en de altijd durende 
behoefte aan) vrijwilligers binnen GM. Als we al deze vrijwilligers niet zouden hebben, zou onze 
vereniging snel ter ziele gaan en om ook mijn steentje hieraan bij te dragen ben ik de opleiding 
Looptrainer 2 bij de atletiekunie gaan volgen. Deze cursus heb ik samen met Michel van 
Breugom succesvol afgerond en heb daarna samen met Chris Rosier een geheel nieuwe 
dinsdagavond groep/training opgezet. Helaas moest Chris redelijk snel afhaken met een 
blessure en heb toen lange tijd de trainingen alleen gegeven met uiteindelijk ook assistentie van 
Kathinka van Dijk. De thuissituatie, mijn woon-werk afstand en ook de behoefte om zelf weer 
een tandje sneller en verder te kunnen gaan lopen en het feit dat er al een mooie groep met een 
redelijk zelfde tempo op dinsdagavond trainde (groep Jan Meesters/Ben de Jong) hebben ons 
toen doen besluiten om de 2 groepen samen te voegen. Dat dit heel succesvol heeft uitgepakt 
blijkt nu aan de gezelligheid van de huidige dinsdagavond groep en ook het feit dat mijn ‘oude’ 
groep nu hele mooie halve marathon tijden lopen. Nogmaals mijn complimenten voor mijn ‘oude’ 
groep die het hele traject binnen GM hebben doorlopen (startgroep, gevolgd door de doorstart, 
en daarna bij de reguliere groepen zijn aangesloten).  
 
Is dat alles? 
Nee, dat is nog niet alles. Naast het feit dat ik dus een eigen dinsdagavond groep training heb 
gegeven voor langere tijd, heb ik ook 2 jaar geholpen bij/met de doorstartgroepen als assistent 
trainer. Tevens het incidenteel training geven op woensdagavond en zaterdagochtend is iets dat 
nu nog wel eens voorkomt (bij gebrek aan de eigen trainers). Ook geef ik 1x per maand de 
interval training op de maandagavond en dat is iets wat ik zelf ook heel erg leuk vind. Dit 
vanwege de vele variatie mogelijkheden, de opkomst tijdens deze trainingen en het 
enthousiasme van de lopers. 
Ook ben ik een van de vrijwilligers die altijd helpen met het opbouwen en afbreken van de avgm 
cross parcoursen / de ronde van Naestenbest en de Rabobank Goed Beter Best loop.  
Wat zijn je PR's en wanneer liep je die? 
Mijn pr’s zijn voor mijn gevoel niet echt spectaculair te noemen, maar dat komt waarschijnlijk 
door mijn bourgondische instelling. Geniet van het leven en als je dat kunt combineren met 
sporten, tja, dan wil het nog wel eens laat worden in de AVGM kantine.  
10 KM     � 48:58 
10 EM (16 km)                    ·· � 1:24:28 



di-GMer december 2011 clubblad@avgm.nl 20 

21.1 KM (halve marathon)  � 1:48:54 
 
Ben je vaak geblesseerd en hoe ga je daarmee om? 
Naast het incidenteel omzwikken van mijn linker enkel (zwakte ooit ontstaan door een ‘aanslag’ 
tijdens een zaalvoetbalwedstrijd) ben ik niet blessure gevoelig. In ieder geval heb ik een sterk 
gestel en ben dan ook bijna nooit geveld door enige ziekte, verkoudheid of wat dan ook 
(afkloppen). 
Heb je nog andere hobby's? 
Op mijn oude adres heb ik langere tijd diverse aquaria gehad vol met Malawi cycloïden. In de 
huiskamer stond een aquarium van 280x70x60 (1200 ltr water) en tevens heb ik destijds een 
nieuwe berging laten bouwen, volledig geïsoleerd, met vloerverwarming waar nog een 20-tal 
aquaria stonden (met een totaal van > 4000ltr water). Vanwege tijdgebrek en het feit dat ik meer 
vissen ‘kweekte’ dan ik kon verkopen ben ik gestopt met die hobby.  
Squashen en mountainbiken zijn nu nog de sporten die ik naast het hardlopen incidenteel 
beoefen. Maar een nieuwe hobby heeft zich nu dus aangediend en zij luistert naar de naam 
Rome !.  
Tot ziens bij AVGM. 
 

 

 

Interview Henk Schepens 

 
  
Hoe oud ben je, waar woon je en met wie en waar kom je vandaan? 
Ik ben Henk Schepens 63 jaar oud en woon op de Leemkuilen in Best. 
Ik ben geboren en getogen in Oirschot maar op 26 jarige leeftijd ben ik in Best komen wonen 
vanwege een huwelijk. 
Dat huwelijk is over en momenteel heb ik een vriendin Annemarie die uit Den Bosch komt. 
We hebben een zogenaamde LAT relatie. 
 
Wat doe je in het dagelijks leven? 
Ik heb meer dan 40 jaar bij DAF Trucks gewerkt, maar sinds 2 jaar ben ik Vutter. 
En nu ga ik een halve dag bij de club poetsen, regelmatig met mijn vriendin op stap en om de 2 
weken een paar dagen oppassen op mijn kleinzoon Jip  
 
Hoe ben je ooit bij GM verzeild geraakt? 
Ik ben in 1994 lid geworden van GM.  
Ik was al voor mezelf aan het hardlopen en zodoende begon ik direct in de groep van wijlen Wil 
van de Ven. Binnen een jaar stroomde ik al door naar de groep van Jan Verloop. In die tijd was 
ik nog alleen dus ik ging veel hardlopen; om de 2 weken deed ik wel ergens aan een 
hardloopwedstrijd mee. 
 
Wat heb je binnen de club allemaal gedaan? 
In 2000 werd ik trainer van de Jan Verloop groep; dit heb ik tot 2006 alleen gedaan, daarna 
kreeg ik regelmatig blessures waardoor Jan Meesters, Ben de Jong en Bep Vogels het meer 
van me overnamen. 
Ook heb ik het clubblad nog rondgebracht en verder ben ik medeorganisator van de jaarlijkse 
Orientatieloop en het Ekiden. 
Zoals reeds vermeld ben ik nu ook een halve dag in de week interieurverzorger. 
Ook zit ik nog in de organisatiecommissie van de Goed, Beter Bestloop. 
 
Wat zijn je PR's en wanneer liep je die? 
Tussen 1994 en 2005 heb ik de meeste wedstrijden gelopen. 
Zo liep ik tussen september 1995 en februari 2005, 42 halve marathons. 
Mijn PR´s zijn de volgende. 
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10 km: 46 min 32 sec tijdens de Parelloop in Brunssum op 11/04/1999. 
Dit was een week voor de marathon van Rotterdam en ik was hier met wijlen Henkie Huiskens 
naar toe geweest. 
 
15 km: 1 uur 11 min 45 sec tijdens de Zevenheuvelenloop in Nijmegen op 19/11/1995. 
Deze tijd heb ik nooit meer kunnen verbeteren. In 1999 liep ik ook in Nijmegen nog wel een keer 
1 uur 13 min 06 sec. 
 
16,1 km: 1 uur 19 min en 24 sec tijdens de TTM in Tilburg op 06/06/1999. 
Deze wedstrijd was destijds nog in juni maar is later verplaatst naar september. 
 
21,1 km: 1 uur 41 min 07 sec tijdens de Hemelvaartloop in Eindhoven op 13/05/1999. 
Maar omdat iedereen zegt dat de afstand hier nooit klopt heb ik er mijn tweede tijd ook maar 
bijgezet. 1 uur 42 min 56 sec  tijdens de Goed Beter Bestloop op 17/01/1999. 
 
42,2 km: 4 uur 14 min 28 sec tijdens de marathon van Rotterdam op 18/04/1999. 
Aangezien ik een week van tevoren een sterke 10 km liep had ik een betere tijd verwacht, maar 
helaas ik zag de man met de hamer. 
 
Zoals je ziet heb ik al mij PR´s in de vorige eeuw gelopen, kun je nagaan hoe oud ik al ben. 
 
Ben je vaak geblesseerd en hoe ga je 
daarmee om? 
Tot begin 2005 had ik wel een paar 
blessures gehad maar nooit geen 
langdurige. 
Vanaf begin 2005 heb ik wel enige 
langere blessures gehad zodat ik ook 
geen halve marathons meer heb gelopen 
tot dit jaar. Afgelopen keer in Eindhoven 
heb ik mijn 43 ste halve gelopen. 
En nu ben ik weer geblesseerd aan mijn 
peesplaat onder mijn linkervoet. 
Ook heb ik in 2008 nog een fikse 
longontsteking gehad waardoor ik ook 
een week of zeven niet gelopen heb.  
 
Heb je ook nog andere hobby´s? 
Ik ga graag met mijn vriendin Annemarie 
fietsen en wandelen, zo hebben wij de 
laatste 5 jaar bij de Rode Kruis 
Bloesemtocht de 25 km gewandeld. 
Verder  heb ik een aquarium en los 
graag Sudoku’s op.  
En dan natuurlijk mijn kleinzoon Jip die 
me steeds beter gaat kennen door het 
oppassen. 
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Interview : Sander Halin nieuwe eigenaar 

Runnersworld. 
 
Een wisseling van de wacht bij Runnersworld, een 
nieuwe eigenaar, hoe is dat gekomen? 
Ik werkte al 7 jaar bij Runnersworld Eindhoven en liep 
al langer met het idee rond om een eigen 
hardloopzaak te beginnen. Afgelopen oktober ben ik 
afgestudeerd als Scheikundig Technoloog aan de 
Technische Universiteit in Eindhoven. Ik had nu de 
keuze om of in de industrie te gaan werken of in de 
sport verder te gaan. Voor mij was het overnemen van 
Runnersworld Eindhoven een buitenkans waar ik al 
een tijd van droomde dus vandaar dan ook deze 
keuze. Ik heb nu ook echt van mijn hobby mijn beroep 
kunnen maken. 
 
Wat heb je zelf met hardlopen? 
Ik ben begonnen met hardlopen toen ik een jaar of 5 
was. Toen liep ik regelmatig een klein rondje met mijn 
vader en deed ik zo nu en dan mee met een 
trimploop. Toen ik 12 was ben ik lid geworden van 
Eindhoven Atletiek (toen nog PSV Atletiek), daar 
begon ik met het lopen van de middenafstanden. In 
mijn juniorentijd heb ik veel wedstrijden gelopen op 
met name de middenafstanden zowel nationaal als 
internationaal. Intussen ben ik nog steeds actief in de 
wedstrijdatletiek maar nu met name op de afstanden tussen de 10km en de halve marathon. 
Behalve wedstrijden kan ik ook erg genieten van een lange duurloop op de zondagochtend. 
 
Waar loop je het liefst? 
Ik loop het liefst in het bos. Mijn favoriete trainingsplek is het bos bij Joe Mann. Het fijne daar is 
dat je op verschillende ondergronden kunt trainen. Je kunt er harde tempo’s lopen op de vlakke 
paden, kracht op doen op de heuveltjes en op techniek trainen in het losse zand. 
 
Wat zijn je PR’s? 
Mijn PR’s op de afstanden tussen de 800m en halve marathon zijn als volgt: 
800m: 1.57 
1500m: 4.04 
3000m: 9.04 
5000m: 16.10 
10km (weg): 33.16 
15km (weg): 54.01 
Halve marathon (weg): 1.18 

Verandert  er iets voor GM-leden? 
Voor GM-leden blijven alle afspraken die eerder gemaakt zijn uiteraard staan. Als lid krijg je dus 
nog steeds 10% korting op het gehele assortiment wanneer je bij de kassa meldt dat je lid ben 
van GM. Aangezien er een ledenlijst in de winkel klaarligt hoef je hier niets voor mee te nemen. 
Verder wordt er voor elk verkocht paar loopschoenen ook nog een bijdrage in de clubkas 
gestort. 
Het afgelopen jaar is de samenwerking met GM erg goed verlopen, ik zie jullie dan ook graag 
weer in de winkel verschijnen! 
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Marathon Eindhoven 2011 en hoe het begon 

 
Ooit gestart als beginner, daarna de “doorstarters” gedaan en zo doorgestroomd naar een 
reguliere loopgroep komt ineens het gesprek op DE marathon. Marathon Eindhoven wel te 
verstaan , die op  09-10-2011 gepland stond. Daarna werd het weer wat stiller, maar ineens was 
daar het eerste mailtje uit onze groep : ik heb me ingeschreven voor Marathon Eindhoven, wie 
volgt. En daar kwam het tweede mailtje en vervolgens het derde en ga zo maar door. Wat een 
enthousiastelingen! Ikzelf was wat behoudender. Eerst maar eens zien of je al die kilometers wel 
getraind krijgt, het moet wel in te passen zijn tijdens de trainingen. En dan struikel ik al meteen 
over de donderdag, de training begint dan al om 19.00 uur en dat is voor de werkende mens 
geen haalbare kaart. En dan iedere zondagmorgen, de enige dag van de week waarop je je 
eens niet hoeft te haasten. Maar ja de groep is zo leuk en het is altijd zo gezellig dus toch maar 
kijken of dat in te passen valt. Met de flexibele opstelling van werkgever en collega’s en niet te 
vergeten de flexibele opstelling van mijn bed, die me dus af en toe ’s morgens al heel vroeg los 
moest laten toch maar eens proberen. 
 
En tjee, wat was het vanaf de eerste leuk en gezellig. Meestal onder de bezielende leiding van 
Bep en soms die van mezelf stond iedereen weer, ingelopen en wel, om 09.00 uur op 
zondagmorgen klaar om de, in detail door Henk uitgewerkte, en door hem op zaterdag gelopen, 
route te lopen. In detail wil ook zeggen: op dit punt goed uitkijken met oversteken en op dit punt 
extra goed uitkijken met oversteken, alles werd vermeld. Het weer was nooit een excuus om wel 
of niet te gaan, regen, kou of juist zon en heet, iedereen stond er steeds maar weer. Was eerst 
10 tot 12 km al veel, na het lopen van 15, 16, 18, 19, 22 km spraken wij voortaan van: oh 
vandaag hoeven wij MAAR 12 km te lopen! Als je er dan op een gegeven moment zonder 
problemen 18 kan lopen, ja dan moet je je toch ook maar aanmelden, dus ook ik schreef me in. 
Hoe kan een mens veranderen in de loop van de tijd, “vroeger” was 5 km al ver! En wat kwamen 
we vaak op plekjes waar we nog nooit geweest waren! Eigenlijk was het toen al vooral genieten. 
En passant werden even alle gemeentelijke problemen, regeringsproblemen, wereldproblemen 
en soms kleinere problemen opgelost. Wereldleiders moeten ook echt meer hardlopen. 
Natuurlijk was er ook altijd tijd voor een grap en wat slap gezever. 
 
De voorpret die we gezamenlijk hadden was al een belangrijk onderdeel van het bereiken van 
ons doel: meedoen met de marathon zou onze prestatie zijn, tijd was bijzaak. De mailtjes vlogen 
over en weer, ervaringen werden uitgewisseld, en waar ondersteuning nodig was werd die 
gegeven. Zo ontstond ook het idee om allemaal het zelfde shirt aan te trekken met een leuke 
tekst erop. Natuurlijk heeft iedereen een GM shirt, maar die zijn nou net niet het model wat wij 
graag aan hebben, ze zijn te hoog gesloten ( dames, en vooral de wat oudere ☺ hebben lucht 
nodig)en te kort ( dames bedekken graag wat). Na wat marktonderzoek kwamen terecht bij onze 
huisdrukker Screenrun zeefdruk en na wat brainstormen, wat op zich al hilarische momenten 
opleverde, kwamen we tot de slotsom dat de tekst BEST ( en dan als plaatsnaam bord, als 
verwijzing naar onze woonplaats) knap! moest zijn. Dat laatste is uiteraard voor tweeërlei uitleg 
vatbaar. Uiteraard kwam ook het GM logo erop en de datum van de marathon. 
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Ondertussen werd er stevig doorgetraind. Chris en Hubert hadden het leuke idee opgepakt om 
op de zondag na de laatste voorbereidende training een brunch bij hen thuis te organiseren. 
Sporters moeten immers ook goed eten! En ook daar stak meteen de goede teamgeest de kop 
op, iedereen zou een gerecht klaar maken en meenemen. En zonder ook maar iets af te 
spreken kwamen er allerlei verschillende gerechten op tafel, niks was hetzelfde. Het was 
gezellig, leuk en lekker! 

 Dan is het bijna zover, eerst nog de nodige rust in acht nemen, want, zo is ons geleerd, een 
juiste balans tussen trainen en rusten is erg belangrijk. Hier en daar begonnen sommigen toch 
wat nerveus te worden, maar na wat peptalk van de andere groepsleden kwam dat ook weer 
goed. Allemaal met de trein naar Eindhoven, die uiteraard al vol zat met medelopers. Er is dan 
ook maar één gespreksonderwerp in de trein, dus mensen die toevallig ook in de trein zaten, 
gewoon omdat ze op reis waren, moeten zich verloren hebben gevoeld. 
Aangekomen in Eindhoven maar meteen het eerste café in gedoken. Nee, niet  om ons moed in 
te drinken, maar om vast was overbodige vocht kwijt te raken. Dankzij die korte pauze waren we 
trouwens wel in de gelegenheid de winnaars van de hele marathon op weg naar de finish toe te 
juichen en snel nog even de kunst af te kijken. En maar weer wat sfeerfotootjes gemaakt van 
ons team natuurlijk. Op ons gemakje naar de parkeerkelder, even de kunst af kijken hoe het 
moest met tassen en kleding en dit na-apen. Vervolgens naar buiten en snel naar de dixies,  je 
moet wel heel grote problemen hebben wil je daar naar binnen gaan. Maar zoals alles altijd 
opgelost wordt, is ook dat weer op te lossen, zeker als Cees erbij is. Gewoon gezellig met z’n 
allen op het perron in de personeelsruimte van de NS naar de WC. Heerlijk schoon en alles 
aanwezig wat je maar wilt gebruiken! En dan de laatste meters naar de start, want het is nog 
maar een half uur voor de start, moeten we niet opschieten? De spanning nam hier en daar toch 
wat toe. Het was ( voor ons tenminste) niet geheel duidelijk waar we nu het hek door moesten 
en waar we moesten gaan staan. Op dat moment zijn we ook heel even verloren geraakt, 
Hubert en ik, maar gelukkig is de eerste tamelijk lang en had hij ook snel door hoor het wel 
werkte zodat we uiteindelijk toch de groep weer terugvonden om met z’n allen de laatste 
minuten voor de start af te wachten. Na het startschot duurt het even voor zo’n hele meute in 
beweging is, het was dan ook al 7 minuten na het startschot voor wij in beweging kwamen. De 
aanvang van onze prestatie: het lopen van een halve marathon.  
 
En wat was het geweldig, de Montgommerylaan af, dan de Sterrenlaan op, via de Kosmoslaan, 
richting Hondsruglaan. Overal mensen, overal muziek. En wij maar genieten. We kregen heel 
veel positief commentaar op onze shirts, van: is de trein naar Best, dan gaan wij mee, via: hé 
dat is vast het Nederlands elftal tot: wat een vrolijke shirts. Langs de hele route stonden 
vrienden familie en bekenden van onze groep strategisch opgesteld om, mocht dat nodig zijn, 
bemoedigingen toe te roepen. Maar wat alle toeschouwers unaniem zeiden is: het gaat zeker 
goed, jullie kijken allemaal zo blij. ( en als ik de foto’s terug zie, zie ik ons inderdaad alleen maar 
lachen). Dus hadden wij niet voor niets zo hard getraind ☺. Heel speciaal was dat onze 
geblesseerde maatjes ons ook luid stonden toe te juichen, dit werd door ons allemaal heel erg 
op prijs gesteld. Een ander hoogtepunt was natuurlijk het passeren van de drankpost op de 
Oirschotsedijk die door de GMers bemand en bevrouwd werd. En met alle respect voor alle 
andere vrijwilligers in alle andere posten, hulde voor de manier waarop er bij jullie gewerkt 
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wordt, maar ook dat er opgeruimd wordt. Hier en daar was er bij de andere stands geen 
doorkomen aan. Het passeren van de GM stand is ook een laatste psychologische boost. Vanaf 
dat punt is het eigenlijk alleen nog “maar” de afstand van “het rondje hartstichting”. De bocht bij 
de Beukenlaan leidt het naderen van het centrum in: 
 

Het schijnt dat het ondertussen wat harder was gaan regenen, maar dat kon ons niet deren. Via 
de Mathildelaan, de stad door, de Dommelstraat op, richting Dommelhoef, de Nachtegaallaan op 
en zo weer richting Markt. Heerlijk dat op het Stratumseind niemand met zijn tenen over de gele 
streep kwam, maar tjee, wat gaven al die lijven een warmte af zeg. En dan je langzaam 
voorbereiden op de glorie, het bereiken van de finish. Nog even wat extra bochtjes en daar komt 
hij dan in zicht: het grote spandoek met de magische woorden  FINISH. Hand in hand, en nog 
steeds vrolijk lachend, zijn wij met z’n allen de finish overgegaan en er was maar 1 conclusie: 
wat was het geweldig en wat hebben wij genoten, van de trainingen, van alle mails, van elkaar 
en van de marathon Eindhoven 2011. 
 
Natuurlijk werd er nog even gezellig nagepraat ’s avonds in d’n Opstap, waar we door de 
vrijwilligers, als ware helden werden binnengehaald, En misschien zijn juist zij nog wel grotere 
helden. Ook ik stond meerdere malen in de drankpost en weet hoe hard dat werken is. En niet te 
vergeten alle wegafzetters, hulde ook voor hen! 
 
Natuurlijk volgt er dan weer een gewone training, alle spieren werkten bij iedereen weer naar 
behoren. Ach, dan spreek je toch gewoon weer een volgende halve af met z’n allen? 
Voor wie ons in actie wil zien: wij zijn weer te bewonderen tijdens de Valkenloop op 13 
november, meelopen mag, support is ook goed! 
 
Namens onze hele groep: trainers bedankt, vrijwilligers bedankt, familie, vrienden en kennissen 
bedankt!! Jullie waren allemaal minstens net zo geweldig als wij! 
 
Kathinka van Dijk 
 
 

HET IS ALWEER DECEMBER... door Ties de Vaan 
 
...en dat betekent voor mij dat het jaar er wat halve marathons er weer op zit.  
 
Dit jaar wist ik er zes te lopen. Zes keer 21,1 km maar zes keer oh zo'n verschillende 
wedstrijden. 
 
Het jaar begon natuurlijk met onze eigen Goed Beter Best-loop. De weken voor de wedstrijd 
gonsde het nog wel eens door de loopgroepen dat het zonde zou zijn dat de loop naar het 
buitengebied was verplaatst en ik geef toe, ook ik liet me hierin een beetje meegaan. Achteraf 
geheel onterecht. Ondanks dat mijn prestatie verre van top was heb ik erg genoten van de loop. 
En zeker de doorkomst vanuit de Heivelden langs de atletiekbaan af de Ringweg op vond ik erg 
gezellig. Ik heb al vernomen dat e.e.a. Nog een beetje bijgeschaafd is dus dat komt in januari 
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ook wel weer goed. Nu aan het einde van het jaar blijkt dit trouwens mijn beste prestatie te zijn 
geweest op de halve marathon met 1:42:18. 
 
In maart nam ik deel aan de Venloop, een erg gezellig evenement met de start en de finish in 
het hart van Venlo. Veel publiek, muziek en vrolijkheid langs de route. Eindhoven heeft er een 
serieuze concurrent bij wat mij betreft. Niet voor niets heeft Venlo het NK toebedeeld gekregen. 
Het weer hielp hier trouwens ook nog een handje mee want de zon heeft zich constant laten 
zien. 
 

 
 
Graag wilde ik in het voorjaar weer een halve marathon doen, maar dan op een plek waar ik nog 
niet was geweest. Via inschrijven.nl kwam ik op de website van de Almere City Run terecht, die 
op 29 mei gehouden zou worden. Foto´s zagen er goed uit, professionele website, datum kwam 
goed uit, dit moest hem dus worden. Met mijn trouwe fans (mijn vrouw, mijn twee dochters en 
mijn schoonouders) vertrokken we naar Almere. In Almere aangekomen liep ik vanuit de start 
naar de sporthal waar de startnummers lagen. De bewegwijzering was slecht dus aan een 
vriendelijke plaatselijke dame de weg gevraagd. Zo vriendelijk als ze was legde ze mij uit hoe ik 
moest lopen. Helaas wees ze de compleet verkeerde kant uit zodat ik er al bijna een halve 
marathon op had zitten voordat ik überhaupt mijn startnummer had. In de sporthal was het 
trouwens prima voor elkaar.  Er waren zelfs masseuses aanwezig waar je gratis gebruik van kon 
maken. De loop zelf was toch wat minder. Het was erg winderig (kon de organisatie natuurlijk 
niets aan doen) en aangezien je om het Weerwater heen liep best wel koud. Er waren geen 
klokken (zelfs niet bij de finish) en na het eerste rondje om het Almeerse water heen kwam de 
halve marathon achter de 10 km wedstrijd terecht. Dat werd over smalle fietspaden kletsende en 
breedlopende achterblijvers inhalen. De route was trouwens wel schitterend mooi daar in de 
polders. Toch wel een heel mooi stukje natuur. Leuk om een keer in Almere geweest te zijn en 
de City Run te hebben gelopen maar hoogst waarschijnlijk wel éénmalig. 
 
Op vaderdag stond natuurlijk de Vaderdagloop in St. Oedenrode op het programma. Samen met 
Peer Cras die kant op getuft. Peer zou mij naar een PR proberen te loodsen, echter liep ik me 
12 km of zo al stuk en besloten Peer en ik ieder onze eigen weg te gaan. Met een tijd die als 
een tang op een varken sloeg, passeerde ik de finish waar ik tot mijn grote verbazing te horen 
kreeg dat ik me zo moest melden voor de prijsuitreiking. In mijn categorie was ik 2e geworden 
en daar hing ook nog eens een geldprijsje aan vast.  Ik heb dus tegen vrienden en kennissen 
verteld dat ik tweede was geworden, de tijd heb ik maar achterwegen gelaten. 
 
Eindhoven is het jaarlijkse terugkerende spektakel. Veel bekenden langs de route, waaronder 
uiteraard veel GM'ers, de verschillende muziekskes langs de route en als hoogtepunt natuurlijk 
het Stratumseind. Ik was zoals velen erg te spreken over het nieuwe parcours en qua 
gezelligheid heeft de Eindhoven Marathon niets ingeboet. Mijn tijd viel tegen maar dat past wel 
in de reeks van mindere tijden afgelopen jaar.  Het pilsje in café Santé maakte uiteindelijk toch 
weer veel goed waardoor ik met een tevreden gevoel huiswaarts kon. 
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Het halve marathon jaar heb ik weer afgesloten in Valkenswaard. De mooie Valkenloop die 
dwars door de Malpie gaat is een vast gegeven op mijn kalender. Ik ervaar dit altijd als het 
tegenovergestelde van Eindhoven. Een stuk kouder, minder druk op het parcours en in plaats 
van publiek en gezelligheid de rust en de mooie beelden van het schitterende Kempische 
landschap. 
Deze ronde ben ik lekker rustig aan begonnen en heb vrij constant gelopen en ik was dan ook 
tevreden met mijn tijd ruim onder de 1:43 (1:42:59). 
 
De komende tijd staan er weer veel crossen op het programma en ik hoop bij veel aanwezig te 
kunnen zijn. En natuurlijk komt onze Goed Beter Best-loop er weer aan, de opening van een 
nieuw wegwedstrijden-jaar. 
 
Groeten, Ties de Vaan 
 
 

Tips blessures voorkomen 
Marc Gerlings - 21 juni 2011  

 

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 
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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. 

 

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. 
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De Pen – Evert Groen  
 
Het is alweer 26 jaar gelden dat  ik een stukje heb geschreven 
voor een clubblad. Toen schreef ik een stukje voor het clubblad 
van PSV atletiek (nu: Eindhoven Atletiek).  
 
Mijn hardloopcarrière is begonnen in 1984, toen ben ik serieus 
gaan trainen en ging ik van 0 trainingen naar 6 trainingen per 
week, dat heb ik een periode van 6 jaar (1984-1990) 
volgehouden. Ik ben begonnen bij de atletiekvereniging in 
Enschede (TION). In 1985 ben ik verhuisd naar Eindhoven en 
ben ik bij PSV atletiek begonnen. Omdat in Eindhoven nog een 
sintelbaan lag, trainden we op de nieuwe kunststof baan in 
Veldhoven. 
 
Mijn specialiteiten waren de afstanden van 1500 m tot 5000 m en ik heb ook veel de 3000 m 
steeple chase gelopen (meer dan 50), waarbij dus 35 balken gepasseerd moeten worden per 
3000m. Mijn snelste tijd op de 3000 m steeple chase is 9.20.35. De steeple chase was een 
onderdeel van de landelijke ploegen competitie. We zijn met de competitieploeg een keer 
kampioen geworden in de 1e Divisie en een keer  2e  in de Ere Divisie.  
 
De trainingsopbouw bestond uit conditietrainingen (inclusief crossen en indoor wedstrijden) in de 
maanden november – maart. Daarna kwamen in de maanden april - mei de trainingen om de 
snelheid en het snelheids-duur vermogen verder te vergroten, dit was dan het begin van het 
wedstrijdseizoen van mei tot en met september. Oktober was rustmaand.  In de wintermaanden 
gingen we ook regelmatig op trainingskamp (2 x per winter een weekend naar Zeeland en in het 
voorjaar 2 weken naar de Algarve in Portugal).  
 
Naast alle crossen en baanwedstrijden heb ik ook nog wegwedstrijden gelopen. Ik heb ongeveer 
15 halve marathons en 4 hele marathons uitgelopen. Mijn beste resultaat is de overwinning 
(1.11.11) in de halve marathon van Utrecht (1989).  
 
In 1997 zijn we naar Best verhuisd en ben ik in 1998 lid geworden van GM.  
Inmiddels zijn we met bijna het hele gezin (Niels, Stijn en Femke) lid van GM.   
 
De laatste 3 jaar heb ik de Roparun meegelopen. Een enorm hardloopevenement waarbij met 
teams van Parijs naar Rotterdam gelopen wordt voor het goede doel. Elk jaar opnieuw een 
prachtige en indrukwekkende belevenis 
 
Op die moment loop ik bij de Adleten. Met een leuke gemotiveerde groep trainen we op de 
dinsdag- en de donderdagavond.  In het weekend train ik ook nog minimaal 1x, hetzij met de 
groep, hetzij alleen. Heerlijk om te lopen, maar niet meer zo resultaatgericht als vroeger! 
 
Ik wou het hierbij laten en de pen (toetsenbord) overdragen aan iemand die nog niet zolang 
geleden ook een stukje had geschreven maar toch zijn ervaringen van dit jaar met uw wil  delen. 
Aaldert succes! 
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Wandelen 

 
 

Nordic Wandelen 
We hebben versterking gekregen in ons team Nordic Walking instructeurs. 
Ina Verhallen is geslaagd voor de INWA opleiding instructeur Nordic walking en gaat ook 
meehelpen met het geven van de Nordic Walking trainingen. 
 
Wandelen 
Op 1oktober heeft een grote groep GM- ers onder leiding van Pieter v.d. Sanden deelgenomen 
aan de traditionele najaars 
 
wandeling.  
Het was een prachtige wandeling met veel verrassend mooie stukken natuur. Niet alleen de 
wandelaars maar ook andere GM’ ers hebben hieraan deelgenomen. 
 
Pieter heeft de data voor de wandelingen in 2012 bekend gemaakt: 
Noteer vast in je agenda:  
14 april  2012 voorjaarswandeling 
06 oktober 2012 najaarswandeling 
 
Evenementenkalender 
 
Adri Raaimakers heeft de evenementenkalender 2012 verzorgd. 
Informatie over de activiteiten in 2012 zijn te vinden op de homepage aan de rechterzijde: klik op 
de link activiteitenkalender. 
 
 
De beste wensen 
 
Het bestuur van Atletiekvereniging Generaal Michaëlis wenst alle leden fijne feestdagen en een 
voorspoedig 2012! 
We hopen dat 2012 weer een sportief jaar voor iedereen wordt. 
 
Alle vrijwilligers bedankt voor jullie inzet!  
Dankzij jullie hulp en inzet kunnen wij als Atletiekvereniging Generaal Michaëlis bestaan. 
Bedankt ! 
 
Oliebollen en glühwein op 31 december 
 
Op de laatste zaterdagmorgen van het jaar, deze keer op 31 december, hebben we weer 
oliebollen! 
Na de training zijn al onze leden welkom op het gezellige oudejaars samenzijn met oliebollen en 
glühwein na de training vanaf ongeveer 10.30 uur! 
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Woordje van… Ina Verhallen 
 
 
Ik ben Ina Verhallen en ben geboren 49 jaar geleden in Zoelen (in de Betuwe). 
In 1986 ben ik in Eindhoven komen wonen, verliefd geworden op Frank Verhallen, dus ben ik 
hem naar Eindhoven gevolgd. In 1988 zijn wij getrouwd en we hebben 2 kinderen die inmiddels 
studeren en hierdoor nog maar gedeeltelijk thuis wonen. 
 
Van beroep ben ik verpleegkundige, 16 jaar in het Diaconessenhuis in Eindhoven gewerkt als 
stomaverpleegkundige en tegenwoordig werk ik alweer 7 jaar als verpleegkundig consulent bij 
een firma voor stoma- en wondproducten. Hiervoor doe ik huisbezoeken bij patiënten, geef 
voorlichting, instructie en scholingen aan verpleegkundigen in ziekenhuizen, thuiszorg en 
verpleeg- en verzorgingshuizen. 
 
In mijn jeugd veel gedaan aan turnen en vanaf mijn 30ste gaan hardlopen bij een groepje in 
Eindhoven. 
Na een ski ongeval waarbij mijn binnenband en kruisband van mijn knie kapot zijn gegaan, ben 
ik mij vooral op het Nordic Walking gaan richten. In Eindhoven had ik al eens een cursus 
hiervoor gevolgd.  
Andere hobby’s zijn aqua-jogging, wandelen en fotograferen. 
 
Ik ben een echte lekkerbek en heb door mijn huidige baan weinig lichaamsbeweging, dus ik 
kreeg problemen met het onder controle houden van mijn gewicht. Daarom zocht ik naar een 
activiteit in clubverband zodat ik ook werkelijk in mijn agenda het bewegen zou in plannen. 
Zo kwam ik bij GM terecht. Samen met Frank heb ik nogmaals de cursus Nordic Walking bij 
Kathinka gevolgd. Op zaterdagochtend zijn wij om 9 uur te vinden bij Joe Mann. Als het met mijn 
werk lukt ga ik ook op de woensdagochtend mee met de verrassingstocht. 
 
In het begin van dit jaar heb ik samen met Ad (een andere actieve Nordic Walker) van Kathinka 
een interne opleiding als trainer gekregen. Toch begon het bij mij te kriebelen, om zelf 
instructeur Nordic Walking te gaan worden. 
In mei ben ik op zoek gegaan naar een opleiding hiervoor, dat viel nog niet mee. Uiteindelijk 
terecht gekomen in IJmuiden bij de INWA. Hier heb ik, vanaf juni, eerst een vooropleiding 
gevolgd (vooral via e-learning), over o.a. de inspanningsfysiologie, anatomie, trainingsleer, 
leiderschap en didactiek, hartslag bij inspanning, testen en meten tijdens vervolgtrainingen. 
Hartstikke interessant en leerzaam. Eind september heb ik dit met goed resultaat afgesloten. 
Tevens een reanimatie cursus met AED gevolgd, was een eis voor deelname aan de 
instructeurs opleiding. 
Hierna in 3 dagen de cursus tot instructeur in IJmuiden gevolgd, de praktijk met nog een stuk 
theorie en het examen als afronding. 
 
Inmiddels heeft Kathinka mij de groep al een keer toevertrouwd. Ik zie het al het halen van het 
rijbewijs. De basis is er, maar in de praktijk leer je het pas echt. Gelukkig heb ik een geweldige, 
enthousiaste en stimulerende leermeester. Heel veel dank aan Kathinka! 
 
Groetjes 
Ina Verhallen 
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PERSBERICHT 
 
Advies aan sporters: sluit een sportpakket af! 
 
Ook dit jaar stelt Sportgeneeskunde Nederland een top-3 vast van zorgverzekeraars met het 
beste aanvullende pakket voor sportieve Nederlanders. In de top-3 voor 2012 staan twee 
zorgverzekeraars die een speciaal sportpakket hebben ontwikkeld. 
“Een goede ontwikkeling” vindt Anja Bruinsma, directeur van Sportgeneeskunde Nederland. “De 
sporter wordt serieus genomen en kan voor zijn/haar vergoedingen op het gebied van sportzorg 
uitstekend terecht in één van de twee sportpakketten. Wij raden dan ook iedere actieve sporter 
aan een sportpakket af te sluiten. Als Sportgeneeskunde Nederland adviseren wij 
zorgverzekeraars minimaal één blessureconsult en twee herhalingsconsulten per jaar te 
vergoeden. Daarnaast adviseren wij een vergoeding voor een sportmedisch onderzoek eens in 
de twee jaar en een verplicht sportmedisch onderzoek volgens de eisen van de betreffende 
sportbond. Voor het eerst geven we dit jaar het keurmerk ‘Aanbevolen door Sportzorg.nl’ af. Dit 
houdt in dat de zorgverzekeraar een zo volledig mogelijk pakket aanbiedt.” 
Voor het vijfde achtereenvolgende jaar behoudt Zilveren Kruis Achmea haar nummer 1 positie 
met het meest volledige pakket. Zij hebben naast de sportzorg, verricht door Sportmedische 
Instellingen (SMI), ook een vergoeding voor sportbraces, sportbrillen/lenzen, steunzolen voor 
sportschoenen en korting op sportmassage. In hun speciale sportpakket wordt blessureconsult 
door de sportarts 100% vergoed. 
Daarnaast vergoeden zij, na verwijzing door een sportarts, een MRI en wordt een second 
opinion ook 100% vergoed. Zilveren Kruis Achmea ontvangt met het Beter Af Sport Pakket het 
keurmerk ‘Aanbevolen door Sportzorg.nl’. 
Op de 2e plaats prijkt Azivo met een speciale aanvullende verzekering voor sporters. In dit 
sportpakket vergoeden zij blessure- en/of herhalingsconsulten, sportkeuringen, maar ook 
inspanningstesten en loopanalyses. Daarnaast worden sportbrillen en braces vergoed. 
Op nummer drie staat De Friesland met een vergoeding van € 250, - voor sportzorg in alle 
aanvullende pakketten. Een totaal overzicht van alle zorgverzekeraars staat op 
www.sportzorg.nl. 
Net als voorgaande jaren is er een verplicht eigen risico. Voor 2012 is dit vastgesteld op € 220. 
Het eigen risico geldt niet voor kosten die vergoed worden uit de aanvullende verzekering. De 
vergoeding voor sportzorg valt onder de aanvullende verzekering. Het eigen risico heeft hier dus 
geen invloed op! 
Mensen kunnen de zorgverzekering tot 1 januari 2012 opzeggen. Men moet vóór 1 februari een 
nieuwe zorgverzekering afsluiten om met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd te zijn. 
Jaarlijks presenteert Sportgeneeskunde Nederland een top-3 van zorgverzekeringen met het 
beste aanvullende pakket qua vergoedingen op het gebied van sportzorg (zoals sportmedisch 
advies, blessureen/of herhalingsconsulten, sportmedisch onderzoek en sportkeuringen). 
Sportzorg wordt verricht bij één van de 57 Sportmedische Instellingen in Nederland. Voor een 
overzicht van deze Sportmedische Instellingen kijkt u op www.sportzorg.nl 
 
De gegevens in het overzicht zijn afkomstig van derden, die dan ook verantwoordelijk zijn voor de 
inhoudelijke juistheid ervan. Hoewel de grootst mogelijke zorg aan de inhoud is besteed, kan een 
eventuele fout helaas niet worden uitgesloten. Om deze reden kunnen aan deze gegevens geen rechten 
worden ontleend. Voor sportmedisch advies, blessure- en/of herhalingsconsulten, sportmedisch onderzoek 
en sportkeuringen geldt dat deze verricht worden bij een Sportmedische Instelling. De Sportmedische 
Instelling moet erkend zijn en voldoen aan de eisen van de Federatie van Sportmedische Instellingen. 
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Woordje van…. Nellie en Marc Tonen 
 
 
Hallo allemaal, 
 
We hadden vanavond een surpriseavond, bij den Opstap. Het was een heel gezellige avond. 
We kregen bij aanvang drank en een appelgebak met of zonder slagroom. 
En degene die geen gebak lustte, mocht een koek nemen. Daarna kregen we vier consumpties. 
Rond een uur of acht kwam Sinterklaas met drie zwartepieten op bezoek. 
Dat was heel leuk.Er werden Sinterklaas liedjes gezongen en gedanst. 
Maar Sinterklaas wist van iedereen wel iets op te noemen, en te vertellen. 
(Je bent Sinterklaas of je bent het niet.) 
De Pieten mochten ieder om de beurt een wens doen. (Een droom laten verwezenlijken.) 
Toen al de wensen en dromen uitgekomen waren, ging Sinterklaas weer verder, terwijl we dag 
Sinterklaasje zongen. Er werd ook nog een paar groepsfoto’s gemaakt, en andere foto’s. 
Sinterklaas was bang dat de zwartepieten de pakjes vergeten waren mee te nemen, naar het 
clubgebouw. Maar dat was niet zo, want die stonden gelijk op tafel. 
Dus we konden gewoon verder gaan met Sinterklaas vieren. 
Marlies had een dobbelsteen, en wie zes gooide mocht zijn of haar pakje pakken, en een 
cadeautje openmaken.  
Zo ging de avond verder, totdat iedereen iets had. 
Daarna mocht de overige cadeautjes ook opengemaakt worden. 
Hierna gingen we de rommel opruimen, en nog een paar spellen doen. 
Spel 1. Iemand ging bij de deur staan, en achter degene gingen enkele personen staan, en wie 
bij de deur stond moest proberen te raden hoeveel personen er achter hem of haar stonden. 
Tweede spel was de wel bekende stoelendans, (meer personen dan stoelen, dan werd er 
gedanst, totdat de muziek stopte, en dan moest je zo snel mogelijk gaan zitten. 
Degene die dan niet kon zitten was af,en deed dus niet meer mee. 
Dat ging door totdat er maar een stoel overbleef, en twee personen, wie dan op de stoel zat als 
de muziek afgelopen was was de winnaar, dat was bij de eerste ronde Marianne Verdonk. 
En toen werd nog een keer de stoelendans gehouden, en deze keer had Martijn de Laat 
gewonnen. 
Na de stoelendans, gingen we de stoelen e.d. op zijn plaats zetten. 
En Nathalie de moeder van Thom Robben kwam met chips rond, toen we naar huis gingen. 
En Sjaak.....? Zorgde voor de lekkere hapjes. 
En Sjaak en Nathalie hebben deze avond goed georganiseerd, en verzorgd. 
Onze dank daarvoor. 
En iedereen hartelijk bedankt voor deze fijne, gezellige en geslaagde avond. 
Hopelijk ben ik niets en niemand vergeten te vermelden. 
En rond half elf gingen we gepakt en gezakt naar huis. 
Zo was er een einde aan deze plezierige avond gekomen. 
Hopelijk volgend aar weer. 
Vriendelijke groeten van een Sinterklaas fan, Special Nellie Tonen Smetsers. 

 
Hallo Allemaal, 
Dit jaar hadden ze voor het eerst een Sinterklaas feest gehouden voor de speciaals in de 
kantine van de atletiek vereniging, voorheen deden ze het feest houden bij iemand thuis. 
Dit jaar hebben ze extra iets gedaan voor de speciaals, ze hadden namelijk drie zwarte pieten 
en een sinterklaas laten komen om het feest te vieren. 
De sinterklaas vertelde over iedereen iets, van de speciaals wat ze deden in hun vrijetijd, of 
werk wat ze deden. 
En ondertussen kregen we wat te drinken en te snoepen, zoals pepernoten, chips, en borrel 
hapjes. 
De specials hadden namelijk voor elkaar een pakjes gemaakt, en aan elkaar uitgewisseld.  
De avond was geslaagd. 
Het is jammer dat we dit niet eerder gedaan hadden op de atletiek club. 
Voorheen was het ook goed geweest. 
Groetjes van Marc Tonen. 
Special 
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Atletiekvereniging Generaal Michaëlis 
Opgericht 15 april 1957 
Aangesloten bij de KNAU 
Rabobank Best 10.70.11.913 
Postgiro 2977707 
Constantijnlaan 2, 5684 CZ  Best 
Telefoon  0499- 390747 (Clubhuis D’n Opstap) 

Colofon  
 

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

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

Bereklauw 15 
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 

395450 
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. 

 

   
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 
Jos de Kooning, 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 
Clubblad Brigitte Kusters en Lia Tielen clubblad@avgm.nl  


