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 Wil je de kopij voor het 

volgende 
clubblad 

uiterlijk woensdag 
7 december 
inleveren? 

 
        clubblad@avgm.nl 

van de redactie 
 
 
Ons clubblad komt dit jaar minder vaak uit. De 
reden daar voor was dat er vaak te weinig kopij 
was om een goed gevuld blad te maken. Maar 
daar hebben we deze uitgave geen last van.  
Het blad wat je nu leest mag er zijn. Maar liefst 32 
pagina’s boordevol informatie. 
Informatie over gezond sporten en de 
mogelijkheid je te laten keuren bij SportMax. 
We nemen afscheid van onze voorzitter Jos de 
Kooning en zijn opvolger Bert van Drunen stelt 
zich aan jullie voor. 
Enkele lopers die al heel wat jaren lid zijn van GM 
hebben wat van hun ervaringen op papier gezet, 
de moeite waard om te lezen. 
Kortom, neem even de tijd. 
 
Veel leesplezier, 
Lia Tielen 

 

agenda    

                                                                    

 

 
25 september   clubkampioenschappen 
22 september   start beginnerscursus 
30 september   jeugdkamp Wintelre 
 1 oktober         najaarswandeling 
 9  oktober        marathon Eindhoven 
 9 december     bingo en feestavond 
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afscheid Jos de Kooning 
Van de (interim) voorzitter, 
 
Onze vorige voorzitter is rector geworden op een middelbare school in Zeeland. Helaas bleek die 
functie niet meer te combineren te zijn met het voorzitterschap van deze prachtige club. We zijn in de 
gelukkige omstandigheid dat we in Bert van Drunen een vervanger gevonden hebben die bij een extra 
ledenvergadering in november geïnstalleerd kan worden. In de tussentijd zal ik de honneurs 
waarnemen en wordt Bert ingewerkt.Verderop in deze GM'er zal Bert zich aan u voorstellen. (pag.  5) 

Er is veel gaande, zowel binnen de club, als er buiten. 

Bezuinigingen gemeente Best 

Laat ik beginnen met er buiten... De gemeente Best moet vergaande bezuinigingen doorvoeren om 
haar begroting sluitend te krijgen. Bezuinigingen die ook de Bestse sportverenigingen hard raken. Zo 
zijn verschillende subsidies afgeschaft, leges verhoogd en zal de baanhuur fors omhoog gaan. Deze 
verhogingen van de kosten worden bij alle sportclubs in Best doorgevoerd. Best Vooruit heeft 
bijvoorbeeld haar lidmaatschapsgeld met zo'n 25% verhoogd. In die verhoging van de contributie zit 
dan al wel de uitbreiding met een derde kunststofgrasveld voor Best Vooruit verwerkt. De 
onderhandelingen over de Bestse bezuinigingen zijn nog niet voorbij en we hopen dat de soep niet zo 
heet wordt gegeten. De door ons gewenste uitbreiding van de opslagruimte staat nu wel op losse 
schroeven tot duidelijk is of we die uitbreiding in de gewenste vorm wel kunnen betalen. We zijn tot nu 
toe een financieel gezonde vereniging en dat willen we ook blijven. 

Parkeren 
Een ander onderwerp waar ik het met u over wil hebben is het parkeren. Zoals u heeft gezien, hebben 
we buren gekregen in de vorm van het appartementencomplex naast de baan. Achter de 
tennisvereniging zal zelfs een hele nieuwe wijk gebouwd worden. De toegang tot die wijk loopt via de 
weg waarmee wij nu bij onze baan komen. Bij het appartementencomplex liggen enkele 
parkeerplaatsen die privé eigendom zijn. Wij mogen daar dus niet parkeren als we komen sporten. 
Tevens is het van belang dat het complex altijd voor hulpverleners bereikbaar blijft. Met name bij 
drukke evenementen willen leden en bezoekers nog wel eens in de berm parkeren. Dat mag echter 
niet en naar aanleiding van klachten vanuit het complex zal de politie waarschijnlijk strenger gaan 
handhaven.Waar dan wel parkeren? 

- Op de parkeerplaatsen bij de sporthal, het Zib en bij Todo. 

U moet er een stukje voor lopen, maar mogelijk kwam u daar toch al voor. We zijn immers een 
atletiekclub. Op termijn zullen we een achteringang gaan krijgen bij de start van de 100 meter. 
Misschien een extra reden om zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar de club te komen? 

Sportieve prestaties 
Sportief gaat het GM ook dit jaar voor de wind. In de competitie hebben enkele ploegen het zelfs tot 
de nationale finales gebracht. Eén van de C/D finales vond zelfs in Best plaats. De WOC laat hiermee 
zien grote uitdagingen niet uit de weg te gaan. Hulde daarvoor. We organiseren op 25 september de 
clubkampioenschappen. Ik hoop ook dit jaar op een grote deelname, ook van 'niet wedstrijdatleten'. 
Het is vooral een gezellige onderlinge wedstrijd, waarbij we in een goede sfeer elkaar stimuleren een 
zo goed mogelijke persoonlijke prestatie neer te zetten. Ik zal zelf ook proberen om minstens mijn 
vorig jaar behaalde zilveren plek te verdedigen, maar wie me kent, weet dat ik dol op goud ben. 

We zien elkaar op de baan. 

Tom Lassing 
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afscheid van een voorzitter  
 

 

 
Zondag 11 september nam Jos de Kooning op de vrijwilligersdag 
afscheid van GM en GM nam afscheid van Jos. 
De nieuwe baan die Jos aannam als rector van een middelbare 
school in Zeeland maakt het hem onmogelijk zijn functie als 
voorzitter bij GM voort te zetten.. 
Deze vrijwilligersdag was bij uitstek geschikt om afscheid van Jos 
te nemen. Diegenen die niet als vrijwilliger bij deze dag betrokken 
waren, konden vanaf laat in de middag tot vroeg in de avond 
afscheid nemen 

 
Jos is op 4 oktober 2006 benoemd tot voorzitter van onze vereniging.  
In februari 2007 ontving hij onze gasten in de VIP tent van GM ten tijde van de 50ste Joe Mann bosloop 
waaraan tevens het Brabants kampioenschap was gekoppeld .Jos ontpopte zich meteen als een 
geweldige gastheer en hij bleek een uitstekende wijnkenner te zijn die gezellig een glaasje mee dronk.         
In maart 2007 heeft Jos tijdens de gemeenteraad ingesproken in verband met de bijdrage aan de 
baanhuur die men toen fors wilde verhogen en dit heeft geholpen.  
In april 2007 maakte Jos als voorzitter al meteen ons 50 jarig jubileum mee.  
Tijdens zijn voorzitterschap is de uitbreiding van de baan naar 6 lanes gerealiseerd.  
Jos was ook voorzitter van onze sponsorcommissie die hij mede heeft opgericht.  
Hij was een kei in efficiënt vergaderen. Waar vergaderingen voor zijn tijd nogal eens erg lang konden 
duren waren zijn vergaderingen meestal ruim binnen de gestelde tijdslimiet afgelopen.  
Jos liep in de trainingen altijd voorop, vooral in het begin maar op het einde niet meer.  
Toen hij een keer de stoute schoenen aantrok en aansloot bij de groep van Ad van Kollenburg had hij 
niet alleen de pech dat er een iets hoger tempo gelopen werd maar ook dat er een wegomleiding was. 
Nadat Jos na de training even lag “opgebaard” in de kleedkamer is het toch nog goed gekomen.  
In zijn GM-periode is Jos ernstig ziek geweest. Het eerste wat hij oppikte, toen hij aan de beterende 
hand was, was zijn voorzitterschap bij GM.  
En last but not least; Jos kon ook uitstekend met conflicten overweg; in eerste instantie bemiddelend 
maar daar waar geen bemiddeling mogelijk was, nam hij korte en zakelijke beslissingen.  
 
Wij wensen Jos, en natuurlijk ook zijn vrouw Erica, veel succes met de nieuwe baan, de nieuwe 
woonomgeving en de verdere loopcarrière. 
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introductie van de nieuwe voorzitter 
 

 

 

Hallo leden van AVGM  
Hierbij wil ik mij even aan jullie voorstellen, op 4 november 
aanstaande hoop ik door jullie gekozen te worden tot voorzitter van 
AVGM. 

Ik ben Bert van Drunen, 58 jaar en mijn hele leven al woonachtig in 
Best, op dit moment op Donderhei 20. Ik ben getrouwd met Kitty 
van Wees en we hebben 2 kinderen Rohan van 27 jaar en Milou 
van 25 jaar.In mijn dagelijkse leven ben ik werkzaam als 
beleidsadviseur/projectleider bij de Hoofd Directie Personeel van 
het Ministerie van Defensie in Den Haag 

Alweer heel wat jaren geleden ben ik lid geweest van AVGM en heb ik het genoegen gehad (al hoe wel 
dat niet altijd zo voelde) om te mogen trainen onder de bezielende leiding van Gerard van de Wetering. 
Een heupprothese gooide echter roet in het eten en ik was genoodzaakt mijn lopers activiteiten te 
stoppen. Een jaar geleden heb ik het nog een keer geprobeerd bij de beginners van Frank Coppelmans, 
maar dat bleek geen succes te zijn. Op dit moment bestaat mijn enige sportieve beweging uit 1 maal per 
week Spinning. 

Aan de periode als lid van AVGM heb ik heel goede herinneringen over gehouden en nog steeds bezoek 
ik de door AVGM georganiseerde evenementen in Best. 

Ik was dan ook aangenaam verrast toen het bestuur mij benaderde voor het voorzitterschap, na daar 
even bedenktijd voor gevraagd te hebben, heb ik van harte ja gezegd op het verzoek. De bedenktijd had 
ik nodig omdat ik op dit moment ook lid ben van de Raad van Toezicht van de Bibliotheek Best, Lid van 
het bestuur van de Stichting PULZ (kunst en cultuur educatie) en adviseur van Stichting 
jongerencentrum TODO en het moest dus wel allemaal passen. 

Ik zie AVGM als een in de Bestse samenleving verankerde atletiek vereniging, waarbij het mogelijk is om 
zowel als wedstrijdatleet of als recreant sport te kunnen beoefenen onder leiding van een groep breed 
en goed opgeleide trainers. 

Als jullie mij tot jullie voorzitter verkiezen wil ik een voorzitter zijn, die aanspreekbaar is, die zichtbaar is 
binnen de vereniging, maar vooral samen met de andere leden van het bestuur de faciliteiten wil creëren 
voor al de leden en vrijwilligers van AVGM, zodat die op een juiste manier hun sport of activiteiten 
kunnen blijven uitoefenen. 

Ik hoop in de toekomst met vele van jullie persoonlijk kennis te kunnen maken

 

 

 

 

                        www.welvos.nl 
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geld verdienen voor je club!  
 
Onze clubwinkel; 5% aankoopcommissie voor onze vereniging 

Of je nu bij bol.com of bij vliegtickets.nl bestelt; als je dit doet via de doorlink op onze site, rechtsonder 
op onze homepage staat het logo van "onze clubwinkel"  dan krijgt onze club 5% commissie over 
elke aankoop. Voor jou kost dit geen cent extra, bestel je rechtstreeks op de site van bol.com of 
vliegtickets.nl dan betaal je hetzelfde als via de doorlink op onze site. Het enige verschil is dus dat 
onze vereniging 5% commissie over de aankoop krijgt.                                                              

In de maand september wordt er een bonus van € 1,00 per bestelling uitgekeerd indien we meer dan 10 
bestellingen doen. Dus internet aankopen doen via onze site ! 

Zoals jullie kunnen lezen in de media is er financieel zwaar weer op komst. De overheid is drastisch aan 
het bezuinigen waardoor de Gemeente de geldkraan voor subsidies dicht draait en extra geld vraagt 
voor diensten zoals vergunningen en dranghekken en zal de baanhuur stijgen. Wij als 
sponsorcommissie proberen extra inkomsten voor onze club te genereren.   
 

Hardloopschoenen; €10,00 voor onze vereniging. 

Koop je jouw hardloopschoenen bij Runnersworld op de Willemstraat 2 in Eindhoven dan ontvangt 
onze vereniging van onze hoofdsponsor €10,00 per verkocht paar schoenen. Bovendien ontvang je 
als GM lid 10% korting op de overige artikelen. 

Sportstroom; goedkopere energie voor jezelf,  €25,00 voor onze vereniging. 

Kijk eens naar je energie rekening en stuur een kopie naar Sportstroom. Doordat Sportstroom geen 
winstoogmerk heeft en geen dure reclame en advertentiekosten ben je vaak goedkoper uit. Van hen 
ontvang je een offerte. Maak onze club begunstigde en onze club ontvangt €25,00 voor deze 
aanmelding. Heb je een eigen bedrijf of werk je bij een baas die open staat voor een goedkopere 
energie rekening dan kijk eens op www.sportstroom.nl  Als wij als club een bedrijf aanleveren, die 
bovendien ook vaak goedkoper uit is via Sportstroom dan ontvangen wij als vereniging eenmalig €75,00 
en jaarlijks €25,00 aan premie. Hebben we meer dan 5 bedrijven dan gaat de premie omhoog naar 
€100,00 aanbrengpremie en €35,00 doorlopende premie. 

Vriendenloterij; speel je mee in de vriendenloterij, dit levert onze club €66,00 per jaar op. 

Speel je mee of ken je iemand die meespeelt met de vriendenloterij dan komt de helft van ieder verkocht 
lot ten gunste van onze club. Het enige wat je moet doen is de vriendenloterij laten weten dat onze club 
de begunstigde is. Dus speelt er een persoon een jaar lang mee dan krijgt onze club €66,00 Als je op 
www.vriendenloterij.nl kijkt dan zie je verenigingen waar wel 100 mensen meedoen, een mooi streven. 

Sportmedisch onderzoek door Sportmáx; 10% keuringskosten voor onze club 

Zie voor verder info het uitgebreide artikel in deze di-GMer 

Vriend van GM; €50,00 voor onze vereniging 

Draag je onze club een warm hart toe of ken je iemand die onze club een warm hart toe draagt, wordt 
dan vriend van GM, dit kan vanaf €50,00 per jaar. 

Voor meer informatie of deelname mail naar penningmeester@avgm.nl  Mail hem ook als je zelf in de 
sponsorcommissie wilt zitten of als je iemand weet die wil adverteren 
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baan 
Ik, Adri, neem deze ronde de estafettepen van Tom over omdat 
Tom die van Jos heeft gekregen en daar tijdelijk mee mag 
schrijven voor GM. Het is alweer een tijdje geleden dat ik een 
stuk heb geschreven in de GM-er. Toen we nog een 
papierenversie hadden schreef ik aan het einde van het jaar in 
het Kerstnummer een lang stuk en keek ik voor jullie achteruit 
om vervolgens weer vooruit te kijken. o.a. mijn gezondheids-
problemen zorgden ervoor dat er van dat schrijven niet veel 
terecht kwam. 2010 is dan ook een heel slecht jaar voor mij 
geweest en 2011 ben ik ook al niet goed begonnen. Nu ik dit 
stukje aan het schrijven ben kan ik jullie melden dat het nu heel 
goed met me gaat. Ik heb zo’n 4 maanden, 3 dagen per week, 
rondgezworven door het revalidatiecentrum Blixembosch en ik 
kan melden dat mij dit heel veel heeft opgeleverd en dat ik, na 
jarenlange achteruitgang met een neerwaartse spiraal qua 
gezondheid en een opwaartse spiraal van medicijngebruik, die  
2 maar eens omgedraaid heb. De oplettende heeft mij dan ook 
al 2 keer kunnen zien lopen op de baan en dat ik 20 minuten 
achter elkaar rondjes aan het lopen en rennen was. Ja, ik heb 
weer meer lucht gekregen en wat ik nu opgebouwd heb pakken 
ze me niet meer af. Nu ik dit jullie meldt, heb ik meteen een  x 
aantal controleurs erbij die dat voor mij wel mee in de gaten 
willen houden. Zij die zich zorgen over mij maakten kan ik 
melden dat ik niet meer bang ben en dat ik een nieuwe stap heb 
gezet en een nieuw gevecht tegen de astma begonnen ben en 
daarmee al een longontsteking voorkomen heb. Ja, waar een 
wil is, is een weg. Door niets te doen ga je in ieder geval niet 
vooruit en wat voor mij geldt, geldt ook voor anderen. Voor mij 
zien de trainingen er iets anders uit maar dat mag ook want ik 
heb een snelheidsbegrenzer. Jullie kunnen echter wel voluit 
trainen en dat trainen en goed trainen iets oplevert dat hebben 
de atleten dit jaar ook goed laten zien. Daar atletiek een 
individuele sport is laat de competitie zien dat atletiek ook een 
sport is in groepsverband. De Meisjes Junioren A ploeg is 
daarvan het laatste bewijs. Samen trainen en samen knokken 
op de wedstrijd en elkaar helpen en ondersteunen. Wat ik nu 
schrijf is gisteren gebeurd en dus heel vers. Anne, Anne Marte, 
Demi, Esther, Ilonka, Laura, Renske, Sandra en Tamara 
vormden samen de Meisjes Junioren A competitieploeg die 
onder leiding van Karin en Marcel in Grootebroek aan de 
landelijke finale, De NK-teams, mee deden en daar als twaalfde 
geplaatste naar toe gingen en als negende geplaatste naar huis 
kwamen. Ja, die meiden van GM hebben het samen heel goed 
gedaan. Maar niet alleen die meiden, ook de Junioren D, 
Meisjes en Jongensploeg, waren doorgedrongen naar de 
Landelijke finale van de competitie. Nu ik dit schrijf, moeten zij 
nog aan de bak en wanneer jullie dit lezen, kunnen zij melden 
hoe het is gegaan. Maar ook de Meisjes Pupillen 
competitieploeg bestaande uit; Aimme, Femke, Floor, Floor, 
Joëlle, Lisa, Ning, Sanne, Saskia, Simone en Sterre, deden aan 
hun finale, de Brabantse Finale, mee en werden daar achtste. 
Bij de pupillen is er geen landelijke finale en is deze wedstrijd de 
hoogst haalbare finale. Alweer meiden, zal u wel denken, ja 
maar dat betekend niet dat de jongens het slecht hebben 
gedaan 

 

jarigen september 
1 Gert-Jan  Vliem 
1 Jo  Keulen, van  
1 Gijs  Koekenbier,  
2 Chris  Baselmans 
3 Mariel  Oetelaar, van den  
4 Willem  Pero,  
4 Manon  Enting 
5 Anne  Leuken, van  
5 Ria  Loomans-van Anrooij 
6 Theo  Koning, de  
6 Mirjam  Verhagen 
6 Rob  Hoof, van 
7 Wendy  Peijnenburg 
7 Chris  Rosier,  
7 Robert  Zwemmer 
9 Nienke  Slageren, van 
9 Tara  Vet, de 

11 Bob  Koetsveld, van 
11 Cor  Nieuwenhuisen, van de  
11 Marianne  Genuchten, van 
12 Martijn  Iersel, van 
13 Tonnie  Lodewijks,  
13 Bas  Oirschot, van  
14 Lian  Dongelmans 
15 Koen  Meesters,  
15 Carina  Kämpfer 
15 Monique  Terhoeve 
17 Els  Wolfswinkel, van 
17 Annie  Coppelmans,  
17 Jos  Kooning, de 
17 Volkert  Mencke 
18 Ad  Biggelaar, van de  
18 Annette  Bilt-Bruinsma, van de 
18 Theo  Bookelmann 
18 Tosca  Garsel, van 
19 Wim  Kortsmit 
19 Cees  Sommen, van der 
20 Bas  Leermakers,  
20 Petra  Cock, de 
20 Cindy  Houtum, van 
20 Theo  Megens,  
20 Ellen  Iersel, van  
20 Kevin  Vleuten, van der 
21 Annemarie  Scheepers,  
21 Robert-Jan  Brands 
21 Gerrie  Dijkstra 
22 Yves  Dhondt 
22 Maarten  Korte, de 
23 Onno  Meeuwis 
23 Pieter  Sanden, van der  
23 Lotte  Maas 
24 Jan Frederik  Schnitzler 
24 Mats  Keulstra 
25 Hein  Geurts 
25 Romar  Lassing 
25 Rosita  Duif-Manders,  
27 Astrid  Bies 
27 Nathaniël  Uwakwe 
28 Kevin  Westelaken, van de 
28 Cyril  Werff, van de  
28 Nick  Worp, van der 
28 Hedwig  Willems 
30 Wilma  Venmans,  
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                                                                                 baan  
Nee, de jongens hebben het ook heel goed gedaan maar de 
meiden beter. Volgend jaar heeft iedereen weer evenveel kans 
om door te dringen naar de finale maar dan zal er zeker weer 
hard voor gewerkt moeten worden. Niet alleen bij de 
competitiewedstrijden deden de atleten van GM het goed. Nog 
nooit hebben zoveel atleten van GM aan de NK’s meegedaan en 
gaan nog aan NK’s meedoen. Wanneer september voorbij is en 
ook de NK’s dan zal de teller boven de 15 atleten uit komen. GM 
doet individueel maar zeker ook in de breedtesport in Nederland 
heel goed mee en staan we ook te boek als een vereniging die 
veel aan opleiding en aan schoolatletiek doet. Op vele fronten 
doen we mee en wordt er hard gewerkt. Dat harde werken 
hebben ook 3 trainers van GM laten zien. Joep Wiltschek, Jouke 
Smink en Yves Dhondt zijn geslaagd voor hun trainersopleiding 
en hebben hun opleiding heel goed afgerond. Nogmaals 
PROFICIAT. Zo zie je, dat ook onze trainers hun best doen om 
beter te worden en als de trainers beter worden dan worden 
zeker de atleten daar alleen maar beter van. Dat de baanatletiek 
bij GM in de lift zit zie je door de gehele baanatletiek heen van 
jong naar oud. De trainingsgroepen worden alleen maar groter en 
groter en dat betekend ook dat je meer kader nodig hebt. Ik kan 
jullie dan ook melden dat we er weer twee nieuwe trainers bij 
hebben gekregen. Deze keer bij de oudere groepen. Henk van 
Hak en Gerard Scheiberlich komen ons trainerskorps versterken 
maar jammer genoeg gaan ook trainers stoppen bij de jongste 
groepen en hebben we dus daar ook weer versterking nodig. Dat 
er trainers stoppen houdt je scherp dat je zeker niet achterover 
moet gaan leunen maar moet blijven werken aan de toekomst. 
Ook hier is stilstand achteruitgaan. We moeten blijven werken 
aan de breedte en dat we daar goed mee bezig zijn laten de 
aantallen per categorie goed zien en blijven er steeds meer 
atleten bij GM omdat ze het er goed naar hun zin hebben. Ook 
komen er steeds meer atleten van andere verenigingen bij GM 
trainen en nemen ze een gastlidmaatschap en werken ze bij GM 
aan hun ontwikkeling. Als coördinator kan ik dan ook trots 
achterom kijken naar wat we met z’n allen hebben neergezet 
maar blijf ik alle ontwikkelingen scherp in de gaten houden om 
daarop snel in te kunnen springen. Even achterom kijken en dan 
weer vooruit naar o.a. de clubkampioenschappen, het kamp en 
het volgende seizoen. 
 
De clubkampioenschappen worden dit jaar op zondag 25 
september gehouden. Voor alle atleten wordt een meerkamp 
aangeboden en de junioren en ouder hebben de mogelijkheid om 
hun eigen meerkamp samen te stellen. Zo kan iedere atleet de 
onderdelen kiezen waar hij / zij het beste in is. Kijk hiervoor op de 
site van GM waar je bij Evenementen alles over de 
clubkampioenschappen kunt vinden. Dat wij deze wedstrijd 
belangrijk vinden kun je o.a. zien aan het grootst aantal punten, 
40, die voor een PR te verdienen zijn. Ook hebben de atleten de 
mogelijkheid om hun Eisen, de eerste en tweede eis, voor de 
Eisenkaart te behalen. Op de site van GM kun je ook zien welke 
eisen je al gehaald hebt en waar je nog aan moet werken. Het is 
zonde wanneer je b.v. één onderdeel niet hebt gedaan. De 
junioren C en D hebben met de clubkampioenschappen de kans 
om die onderdelen dan te doen. Grijp die kans.  

jarigen oktober 
1 Henk  Wandelen, van 
1 Annet  Vereijken - van Doren,  
2 Nvria  Vicioso 
2 Femke  Kessel, Van 
2 Judy  Heine 
3 Regina  Hoornweg 
3 Jaime  Hernàndez M. 
3 Bastiaan  Jansen 
3 Jeannette  Sman, van der 
4 Carla  Uijthoven 
5 Jonathan  Immink 
5 Sharon  Putmans 
6 Arnold  Witteveen 
6 Jan  Genesen, van  
7 Femke  Smink 
7 Ilse  Pas, van de 
8 Bram  Boxtel, van 
8 Wessel  Scheepers 
8 Veronique  Heesewijk, van 
8 Ger  Daane 
8 Gerry  Genugten, van  
9 Anja  Walvaart, te 
9 Karin  Rooij, van 

10 Miranka  Leest, de 
11 Sandra  Bree, van  
12 Suzanne  Crombach 
12 Daan  Crombach,  
12 Jack  Rooijakkers,  
12 Wim  Spoor 
13 Tonny  Brouwers 
13 Anneke  Graaf, de 
14 Leo  Spanjers,  
16 Bep  Rijn, van 
16 Leonie  Lommen 
16 Leonie  Zoutendijk 
17 Marc  Adams 
17 Berry  Bruin, de  
17 Boudewijn  Broekhuis 
17 Frank  Verhallen 
18 Karin  Sangen, van der 
18 Pé  Brouwer 
18 Jan Willem  Slijper 
19 Natalie  Bouwmeester 
19 Harry  Heeswijk, van  
19 Monique  Ven, van de 
20 Christel  Nuij 
20 Esther  Gerwen, van 
22 Marjella  Loo, van de 
22 Henny  Vorstenbosch 
23 Frans  Strikwerda,  
23 Joost  Mulder 
24 Angela  Wouters 
25 Jean-Paul  Schreurs 
25 Tanja  Kopec 
25 Niels  Dijck, van 
26 Paul  Sman, van der 
26 Adrie  Demmers,  
26 Rene  Megens,  
27 Eric  Beekers,  
27 Koen  Bolink,  
27 Elise  Maas 
27 Renée  Kos 
27 Marijke  Heddes 
28 Stella  Schoot, van der 
28 Caroline  Linden-Verhappen, van der
31 Bas  Franssen 
31 Gerard  Scheiberlich 
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Het kamp, het Sprookjeskamp, is meteen het volgende weekend na de Clubkampioenschappen. Vrijdag 
30 september en 1 en 2 oktober heeft de jeugd van GM hun jaarlijkse kamp in het ‘t Caves in Wintelré. 
De kampcommissie is al maanden druk bezig met de voorbereidingen en het programma en omdat ik dit 
van dichtbij meemaak kan ik jullie verklappen dat het weer een geweldig kamp gaat worden. Dat atletiek 
zo’n sociale sport is kun je o.a. tijdens het kamp goed zien. Bij sommige programma’s bestaan de 
groepen uit atleten van alle categorieën en strijden ze samen voor de punten. Je ziet de oudere atleten 
om de jongere bekommeren en iedereen helpt elkaar mee. Ja, atleten zijn er ook voor elkaar, wat je in 
andere sporten niet ziet, zie je bij atletiek. Atleten zullen ook op wedstrijden elkaar meehelpen, ook al is 
het de grootste concurrent. Dat meehelpen zie je ook terug op het kamp. Ik verheug me al op de bonte-
avond, de avond voor de atleten, de avond dat de kinderen laten zien wat ze zelf in elkaar hebben gezet. 
Het hoogtepunt van het kamp. Dat wordt weer genieten. Op zondagmiddag 2 oktober om ongeveer 
16:30u is het kamp aan zijn einde gekomen. Dat einde betekend ook weer meteen het begin van het 
nieuwe seizoen. 
Het nieuwe seizoen. In november wordt iedereen weer een atletiekjaar ouder. Bij GM gaat die periode 
al na het kamp in en gaan de atleten over naar de volgende groep. Een volgende groep betekend niet 
dat er een andere trainer voor de groep komt te staan. Bij GM blijven sommige trainers langer aan een 
groep gekoppeld zodat ze elkaar beter leren kennen en dat de trainer de atleten beter kan begeleiden. 
Vooral de atleet merkt hier het voordeel van. Wij hebben gelukkig veel gediplomeerde trainers die de 
atleten heel goed kunnen begeleiden in hun ontwikkeling. Jaren terug zijn we dit gaan toepassen, o.a. 
de meiden in het eerste deel van dit stuk, de MA juniorenploeg hebben daarvan hun voordeel gehaald. 
Oktober betekend voor de atleten ook weer rust. Even herstellen, terugkijken en vooruitkijken met de 
trainingsplanning. Het nieuwe trainingsjaarplan wordt geschreven, de perioden van waar de piek moet 
komen te liggen worden bepaald. Na de korte rust gaan we er weer volop tegen in VP1, 
Voorbereidingsperiode 1. In deze periode gaan we heel hard werken aan onze conditie, die conditie wil 
niet alleen uithoudingsvermogen zeggen. Nee, conditie betekend een stevige basis leggen op meerdere 
gebieden; uithoudingsvermogen, sterker, leniger, betere coördinatie, sneller. Van alles pakken we weer 
aan om te kunnen pieken op het juiste moment. En jullie weten dat bij GM over het algemeen de 
trainingen doorgaan. We zitten nu alweer een paar jaar het gehele jaar buiten en niet meer in een 
gymzaal. Een paar jaar met slechte winters. We hebben laten zien dat we daar tegen kunnen maar dan 
moeten we ons goed blijven wapenen,  kleden tegen de kou maar zeker tegen de wind. Geen blote 
buiken en blote ruggen, meerdere dunne laagjes over elkaar en misschien wel een windjack en 
handschoenen. Je kunt beter teveel kleren aan hebben zodat je wat uit kunt doen dan kou lijden en 
kleren te kort komen. DOEN!.  
Ondertussen kijk ik even naar de Evenementenkalender van GM en zie ik dat het jaar inderdaad naar 
het einde loopt en dat de volgende di-GMer pas halverwege december komt. Dat betekend dat we de 
eerste crossen er ook al op hebben zitten en dat de bingo-avond en feestavond voor de oudere atleten 
ook al is geweest. Dat de winnaars van de Jac van Eijndhovenbeker, de Jo Schoutbeker, de PR-trofee 
en de PR-beker ook al bekend zijn en dat we weten wie er allemaal hun Eerste en Tweede Eis hebben 
gehaald. Snel, nu kunnen we er nog wat aan doen met de wedstrijden die er zijn in september en 
oktober.   

Oproep aan onze jeugdleden               
 

We missen al een hele tijd een bijdrage van jullie die we plaatsten onder de titel Schrijftikkertje en/of 
Estafettestokje. 
Wie van jullie heeft iets te melden (het mag over van alles gaan, hobby, sport enz.) en tikt weer iemand 
aan of geeft het stokje over? Vergeet dan niet de persoon die je aantikt of het stokje geeft te 
waarschuwen dat hij/zij aan de beurt is voor het volgende blad. 
Jullie kunnen je bijdrage mailen naar:  clubblad@avgm.nl 
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jarigen november  
 

1 Paula  Louwers,  
1 Merel  Foudraine, M. 
2 Corry  Gelder, van 
4 Stan  Sande, van de 
4 Ingrid  Rombeek 
5 Joke  Kasteren, van  
5 Sandra  Heuvel-van Son, van den 
5 Ineke  Vliem 
6 Miriam  Heesch, van 
7 Thomas  Bekkers 
7 Imke  Laat, de 
7 Demi  Saris,  
7 Pieter  Boelens 
8 Marlies  Heuvel, van de  
8 Roel  Veen, van 
9 Hanneke  Oppers 
9 Marty  Veen, van 

10 Irene  Bakker 
10 Jolanda  Os - Waterkamp, van 
10 Anja  Robben 
11 Hidde  Stek 
11 Henny  Heijden, van der 
11 Franka  Kalsbeek 
12 Jan  Laarhoven, van  
14 Pim  Jong, de 
14 Karina  Graauw, De 
16 Stijn  Bergkamp 
16 Tom  Rozijn 
16 Aart  Wouw, van de 
17 Annemarie  Cromwijk 
17 Door  Laarhoven, van 
18 Bea  Bouwmans 
18 Clemens  Stricker,  
18 Ria  Sande, van de 
19 Miranda  Hurk, van den 
19 Jacqueline  Ross 
20 Joke  Dool, van den 
20 Frans  Loyer, de 
20 Yvonne  Loo,  van de 
22 Paul  Hoen 
22 Joost  Emmen,  
23 Ed  Blommaert,  
23 Wim  Boer, de 
25 Linda  Sande, van de 
25 Annelies  Hoogendoorn 
25 Tonnie  Benis, de 
26 Anne Marte  Gardenier 
26 Sandra  Bosch, van den 
26 Jo  Meurs, van 
26 Chiel  Moser 
27 Gijs  Tops 
28 Trieny  Ven, van de  
28 Tessa  Bindels 
28 Nathalie  Glebbeek 
28 Hanneke  Boelens 
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            www.bestion.nl 
 

sudoku 
 

 
 

 
 

jarigen december 
 

1 Noah  Adams 
1 Roy  Kraaij, van 
1 Niklas  Dhondt 
2 Ijsbrand  Maurik, van 
5 Pieter  Stolk 
7 Marli  Reekers 
8 Thomas  Bos 
8 Rob  Voss 
8 Peter  Peters 

10 Els  Gortemuller 
13 Natascha  Abrahams 
14 Henk  Einden, van de  
14 Cloë  Jong, de  
14 Elco  Rombouts 
15 Bas  Lubbe, van der  
15 Lianne  Wijdeven, van de  
15 Rian  Zeelst, van 
15 Sally  Verbakel 
17 Marion  Sanden-Ahlers, van der 

 
 
 
 
 

Alle jarigen van 
harte gefeliciteerd! 
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Clubkampioenschappen GM 25 september 2011 

De “belangrijkste” wedstrijd van het jaar zit er aan te komen, de Clubkampioenschappen. 
Beste atleten en ouders, Op 25 september worden de Clubkampioenschappen van GM gehouden. Dit is 
op verenigingsgebied de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Voor de baanatleten worden de 
Persoonlijke Records (PR’s) dan ook het beste beloond met het grootst aantal van 40 punten. Daarnaast 
is het ook een van de gezelligste wedstrijden omdat we met allemaal GM-ers onder elkaar zijn van jong 
naar oud van recreatief t/m wedstrijdgericht en van VB-atleten t/m top. Zo kun je atleten bezig zien op 
verschillende niveau en die allemaal één ding en hetzelfde ding voorop stellen en dat is dat ze atletiek 
een leuke sport vinden om te doen. Het zou daarom een keer mooi zijn dat iedereen mee zou doen. De 
belangrijkste tegenstander is niet je clubgenoot maar dat ben jij zelf en het is daarmee ook de mooiste 
overwinning wanneer je een PR verbetert. Week in week uit train je op atletiekbaan en iedereen zou 
voor zichzelf moeten willen weten hoe hij / zij het doet. In een wedstrijd beleef je atletiek op zijn best en 
ben je tot in staat om je beste beentje voort te zetten. De kantine is ook open. Onze trainingsleden (gast) 
zijn ook lid van GM en mogen aan deze wedstrijd meedoen om de prijzen. 
 
Programma. 
 
Pupillen 

 Mini en C pupillen: meerkamp (40m - ver - bal – hoog) en 600m. 
 B pupillen: meerkamp (40m - ver – bal – hoog) en 1000m. 
 A pupillen: meerkamp (60m - ver - kogelstoten – hoog) en 1000m. 

 
VB-Atleten: VB- Atleten (Specials) hebben hun gebruikelijke vierkamp; 100m - ver - kogel - 400m. 
 
Junioren, Senioren en Masters; Vijfkamp. 
De atleten moeten uit 9 onderdelen 5 onderdelen kiezen. Bij het kiezen van deze 5 onderdelen moet 
minimaal één onderdeel per discipline gekozen worden. Het vijfde onderdeel is vrij te kiezen uit de 
overgebleven onderdelen. Hiervoor gebruiken we het officiële puntensysteem. 
Voor de atleten die twee mila-afstanden willen lopen zal er op het midden van de wedstrijddag het korte 
loopnummer plaatsvinden en het langste aan het einde van de wedstrijddag. De atleten die één mila-
afstand willen lopen kunnen die aan het einde van de wedstrijddag lopen wat hun prestaties ten goede 
zal komen. 
 
Ouders. 
GM beschikt over een heel goed jurykorps maar zoals altijd maken die vele handen lichter werk. Daarom 
ook deze oproep aan de ouders met de vraag of dat u mee zou willen helpen. Misschien kan dit wanneer 
uw kind bezig is en kunt u het van dichtbij meemaken. De JUCO maakt de juryindeling. Wanneer u mee 
wilt helpen zou u dat dan op onderstaand inschrijfformulier willen vermelden met uw naam. 
 
Keuzemogelijkheid; 
Één sprintnummer, één springnummer, één werpnummer en Mila-nummer met daarbij één vrij onderdeel. 

 Meisjes Junioren D (MD): [ 60m - 150m - 60m hrd ], [ hoog - ver ], [ kogel - discus - speer ], [ 600m - 1000m ]. 
 Jongens Junioren D (JD): [ 80m - 150m - 80m hrd ], [ hoog - ver ], [ kogel - discus - speer ], [ 600m - 1000m ]. 
 Meisjes Junioren C (MC): [ 80m - 150m - 80m hrd ], [ hoog - ver ], [ kogel - discus - speer ], [ 600m - 1000m ]. 
 Jongens Junioren C (JC): [ 100m - 150m - 100m hrd ], [ hoog - ver ], [ kogel - discus - speer ], [ 800m - 1500m  
 Meisjes Junioren B (MB): [ 100m - 200m - 100m hrd ], [ hoog - ver ], [ kogel - discus - speer ], [ 800m - 1500m  
 Jongens Junioren B (JB): [ 100m - 200m - 110m hrd ], [ hoog - ver ], [ kogel - discus - speer ], [ 800m - 1500m  
 Meisjes Junioren A (MA): [ 100m - 200m - 100m hrd ], [ hoog - ver ], [ kogel - discus - speer ], [ 800m - 1500m  
 Jongens Junioren A (JA): [ 100m - 200m - 110m hrd ], [ hoog - ver ], [ kogel - discus - speer ], [ 800m - 1500m  
 Vrouwen Senioren: [ 100m - 200m - 100m hrd ], [ hoog - ver ], [ kogel - discus - speer ], [ 800m - 1500m ]. 
 Mannen Senioren: [ 100m - 200m - 110m hrd ], [ hoog - ver ], [ kogel - discus - speer ], [ 800m - 1500m ]. 
 Vrouwen Masters: [ 100m - 200m - 100m hrd ], [ hoog - ver ], [ kogel - discus - speer ], [ 800m - 1500m ]. 
 Mannen Masters: [ 100m - 200m - 110m hrd ], [ hoog - ver ], [ kogel - discus - speer ], [ 800m - 1500m ]. 

 
Inschrijven t/m zondag 18 september 2011. Het strookje inleveren via mail of in de doorzichtige 
brievenbus in het clubhuis. E-mail naar wedstrijden@avgm.nl 
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Chronoloog Clubkampioenschappen GM 2011. 
Junioren B & A 
Senioren en Masters 
 
BASM                      JC & MC                   JD & MD                     VB 
10:00 100m             10:10 100m               10:15 80m                   13:30 100m 
10:35 discus            10:15 80m                 10:25 60m                   14:00 kogel 1 
11:45 hoog 2            10:45 ver 1               10:50 kogel 1               15:00 ver 3 
12:40 800m              11:35 discus             11:25 ver 1                   16:00 400m 
12:50 kogel 1           12:20 speer               12:25 600m 
13:50 100m hrd        12:50 600m              12:35 discus                 16:20 prijs. ck. 
13:55 110m hrd        13:15 80m hrd          13:05 60m hrd 
14:20 200m              13:35 hoog 2            13:15 80m hrd 
14:35 ver 1               13:50 100m hrd        13:50 speer 
15:20 speer              14:35 150m              14:30 150m 
16:10 800m              15:20 kogel 1            14:55 hoog 2 
16:45 1500m            16:20 600m              16:20 600m   
                                 16:30 1000m            16:30 1000m 
16:55 prijs. ck.          16:45 1500m 
                                                                  16:45 prijs. ck. 
                                  16:50 prijs. ck. 
 
JPA                            MPA                         JPB & MPB                  JPC, MPC, 
                                                                                                         JPM & MPM 
11:30 60m                 11:40 60m                 11:15 40m                    11:00 40m 
12:20 ver 3                12:30 hoog 1             12:10 ver 2                   11:30 hoog 1 
13:20 kogel 2            13:45 kogel 2            13:30 hoog 1                 13:05 bal 
14:30 hoog 1             14:40 ver 2                14:35 bal                      14:15 ver 3 
15:50 1000m             15:40 1000m             15:30 1000m                15:20 600m 
 
16:05 prijs. 1000m    15:55 prijs. 1000m    15:50 prijs. 1000m        15:45 prijs. 600m 
16:40 prijs. ck.          16:40 prijs. ck.           16:35 prijs. ck.              16:30 prijs. ck. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Inschrijfformulier Clubkampioenschappen 25 september 2011. 
 
Naam:                                                                              Vereniging: GM 
 
Licentienummer:                        Categorie:                      Geboortejaar: 
 
Doet mee aan de clubkampioenschappen 2011. 
Onderstaande tabel moeten junioren, senioren en masters invullen. De overige categorieën komen 
automatisch voor hen geldende wedstrijd uit. 
Hieronder moeten de junioren, senioren en masters aangeven welke onderdelen ze willen doen. 
Onderdeel 1.     Onderdeel 2.      Onderdeel 3.     Onderdeel 4.     Onderdeel 5. 
 
 
Ouders die geen jurydiploma hebben maar wel mee willen helpen met jureren. 
Naam: 
 
 
E-mail naar wedstrijden@avgm.nl 
Inschrijven t/m zondag 18 september 2011. Het strookje inleveren via mail of in de doorzichtige 
brievenbus in het clubhuis 
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Nellie en Marc Tonen kijken terug op de kermismeerkamp (3 juli) 
 

Hallo allemaal. 

We waren vanmiddag naar de atletiekvereniging AVGM te Best geweest. 

want daar werd de kermismeerkamp gehouden. Het was mooi weer, niet te warm. 

We begonnen om 12.30 u met in lopen. Rond 13.00 u werd er gestart met de 100m. sprint. 

Daarna was er even een rustpauze. 

Rond 13.40 u gingen we verspringen, eerst een keer inspringen. Iedereen kreeg 3 pogingen tijdens 
het verspringen. Toen we met het verspringen klaar waren, mochten we weer een poosje uitrusten, 
bijkletsen etc. En ik meen dat we rond 14.30 u , gingen kogelstoten maar daar mocht ieder ook een 
keer instoten. Daarna kreeg iedereen 3 kansen. Weer even uitrusten. En om tien over half vier, 
begonnen ze met de 400 m hardlopen. Iedereen moest in zijn/haar eigen baan lopen. 

Er was ook een rare vogel aanwezig, nou ja, rare vogel...onze nieuwe club mascotte, of hoe je zoiets 
wilt noemen. Het was geen Pino.....maar wie was het dan wel? Was het een atletiekheld? Het beestje 
moet een naam hebben...maar goed, het was wel leuk dat hij/zij er was. 

Ik noem hem de opstapper. 

Al met al het was een mooie wedstrijd 

 

 

Hallo Allemaal, 

De GM Specials hebben in Best op de atletiek baan een kermismeerkamp gehouden. 

Rond half zijn we begonnen. 

De ander club waren er a, ze sliepen in hun tenten. 

En iedereen heeft tegen elkaar gestreden. 

 Maar onze club heeft niet gewonnen. 

 groetjes van Marc 

 

zoek de 10 verschillen 
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Overeenkomst met SportMax getekend. 
 
Sporten doet men om het maximale uit zichzelf te halen. Of gewoon om lekker te bewegen. Om welke 
reden er ook word gesport, als er iets aan de hand is, moet er in ieder geval snel en deskundig advies 
van gespecialiseerde professionals worden gegeven. SportMáx biedt een totaalconcept op het gebied 
van sport, zowel in de begeleiding van (top-)sporters als in de behandeling van blessures. Welke vraag 
er ook is, vanuit topsporter of recreant, Bij SportMáx kun je snel terecht.  
 
SportMáx 
 
Onder het label SportMáx heeft het ziekenhuis een internationaal vermaarde afdeling sportgeneeskunde 
waar topsporters (waaronder Tour de France wielrenners, topschaatsers, hardlopers, voetballers en 
hockeyers) behandeld worden. SportMáx is ook officieel Olympisch steunpunt en oa sportmedisch 
partner van de marathon Eindhoven. Daarnaast beschikt Maxima Medisch Centrum over een 
Orthopedisch Centrum dat gespecialiseerd is in de behandeling van sportblessures en beschikken we 
over expertise op het gebied van sportcardiologie. 
 
Clubzorg  
 
Clubzorg georganiseerd door SportMáx de sportgeneeskundige afdeling van het Máxima Medisch 
Centrum  is een gezondheidsservice voor verenigingen en bestaat uit systematische voorlichting, 
educatie en begeleiding op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. Gemeente Eindhoven en de 
vereniging voor sportgeneeskunde  zijn participerende partij in dit blessurepreventieve project. Door 
Clubzorg kunnen blessures worden  voorkomen en de sporter (die klachten heeft) hersteld sneller 
doordat hij/zij snel de weg weet te vinden binnen het veld van de sportgezondheidszorg. Het doel van 
Clubzorg is bewustwording creëren bij verenigingen en sporters op het gebied van verantwoord sporten.  
 
Wij als vereniging zijn erg blij met deze samenwerkingsovereenkomst. In het clubblad zullen regelmatig 
artikelen verschijnen van SportMáx, er zullen verschillende voorlichtingsavonden komen maar nog 
belangrijker is dat men als loper zich voor een marathon of halve marathon nog eens sportmedisch kan 
laten onderzoeken en een inspanningstest kan laten doen. 
  
Als contactpersonen treden op; Ger Daane namens SportMáx en Peter Cras namens AVGM. 
 
Onderdeel van deze overeenkomst is dat onze club een percentage van de onderzoekskosten als 
sponsoring tegemoet kan zien en dat SportMáx ons sponsort met een bord langs de baan. 
Maar veel belangrijker dan sponsorgeld is natuurlijk de gezondheid van onze leden! Er is dan ook een 
dringend advies om je gezondheid voor een marathon te laten checken. Wil je een sportmedisch 
onderzoek geef dit dan even door via petercras@bestion.nl zodat we op het eind  van het jaar weten wie 
er van onze club zijn geweest. Het streven is om deze sportmedische onderzoeken in 2 hoofdmaanden 
te bundelen zodat het voor SportMáx overzichtelijk blijft. 
 
Peter Cras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                www.foudraineoptiek.nl 
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Loop save, laat je keuren! 
 
Het overlijden van een hardloopster 300 meter voor de finish tijdens de Ten Miles loop in Tilburg 2011 zit 
nog vers in mijn geheugen. Een afschuwelijk beeld dat we als loper en ook als atletiekvereniging nooit 
hopen mee te maken.  
 
Het risico op overlijden tijdens sport als gevolg van een plotse hartstilstand of een –infarct neemt toe 
naarmate we ouder worden. Vanaf je 35e neemt dit risico zelfs aanzienlijk toe. Behoor jij ook tot die 
categorie lopers? En hoe kun jij je risico beperken? 
Luister ten eerste goed naar je lichaam. Pijnsteken op de borst of in je arm zijn mogelijke aanwijzingen, 
zeker als deze optreden tijdens inspanning. Vermijd of staak je inspanning en neem contact op met je 
huisarts. 
Ook is het zinvol om periodiek een sportkeuring te ondergaan. Je brengt je auto weg voor een APK, 
maar heb je er zelf wel eens aan gedacht om je gezondheid te laten checken? Onze clubzorgpartner 
SportMáx biedt diverse sportkeuringen (zie www.sportmax.mmc.nl).  
Biedt een sportkeuring 100% garantie? Nee, maar als er iets aan de hand is met je hart heb je grote 
kans dat het tijdens een sportkeuring ontdekt wordt.  
Uiteraard is het je eigen verantwoordelijkheid, maar om save te lopen is het aan te raden om jaarlijks 
een sportkeuring te laten doen als je deelneemt aan (halve) marathons. 
Tip: doe dit ruim voor een evenement zodat je ook save in de voorbereiding kunt lopen. 
 
Met sportieve groet, 
 
Ger Daane. 
 
 
We maken kennis met Theo Megens 
 
Ik ben Theo Megens en ben geboren 74 jaar geleden in Eindhoven. 
In 1960 gehuwd met Koos v't Hof uit Geldrop (Tivoli)  
In mijn jeugd heb ik altijd gevoetbald bij RKVV Tongelre. Tot 1965. 
In 1964 ben ik in Best komen wonen. In 1969 ben ik de jeugd gaan begeleiden bij Best Vooruit.  
Dit heb ik 25 jaar volgehouden. Ook enkele jaren in het jeugdbestuur gezeten. 
In het dagelijkse leven ben ik veel bezig thuis en fiets graag of wandelen en af en toe een klusje.  
In 1994 ben ik na ruim 40 jaar bij Philips met ontslag gegaan en nu al 17 jaar thuis.  
Koos en ik hebben 2 zonen, Rene en Marco, prachtige schoondochters en 4 hele lieve kleinkinderen. 
Ik ben bij GM gekomen daar Koos niet wilde dat ik alleen ging lopen om fit te blijven. 
Ik ben begonnen bij Wil v.d. Ven in de groep en later samen de training gedaan. 
Heb ook jaren een eigen groep gehad. Die trainde ik dan ook voor de halve van Eindhoven en de 
Zeven Heuvelen. 
Mijn PR voor Ehv gelopen in 1998 in 1:44:42 en Zeven Heuvelen in 1:15:52 in Nov. 2003. 
Ik heb zelden een blessure maar heb de laatste jaren 2x last van mijn hart gehad en veel last met de 
longen. Maar ik kan daar heel goed mee omgaan.  
Ik help ook mee met de doorstarters 's 
maandags o.l.v. Harm.  
Ook vind ik het een hele belevenis om de 
bevrijdingsloop mee te doen. Dit heb ik 3x 
mogen beleven. 
Dit was een beetje uit mijn leven.  
 
Groetjes 
Theo Megens 
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Nieuwe leden periode 1 juni t/m 6 september 2011. 
   
Baanatleten: Loopgroepen:     
Pupillen mini/C. Recreanten loopgroep. Sandra Kerkhof Tamara Schepens 
Bart van den Aker Ellen Braun  Femke van Kessel Jannis Violidas 
Luuk van Groenigen Yvonne Brouwer René Kreijveld   
Julian van den Hurk Mariska Coppelmans Jacqueline v. d. Meulen Nordic Walking. 
  Mariët Dickens Saskia van Meurs Maria Brands 
Pupillen A/B. Evelyn Douw Rieneke Nanlohij Lian Dongelmans 
Tim van Bragt Saskia van Eijken Hanneke Oppers   
Bobby van Dijk Karina de Graauw Ariënne van de Pol Wandelen.  
Tom Engelshoven Veronique van Heesewijk Sharon Putmans Marinus Beks 
Lotte Maas  Regina Hoornweg Robbert Rotthier   
  Miranda van den Hurk Bep van Rijn Gastlidmaatschap. 
Junioren C/D. Bastiaan Jansen John Schepens Lena van Lee 
Stijn Bergkamp         
 
Wij wensen hen veel sportplezier! 
 
 

 
 
                               www.samenspel.nl 

 
 

 
 

 
Veldweg 18, 5684 NS Best 

Tel. (0499) 37 23 17 
Fax (0499) 37 56 12 

Site: www.raaijmakersbest.nl 
Mail: info@raaijmakersbest.nl 
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 interview Runnersworld  

Sinds begin van het jaar hebben wij Runnersworld Eindhoven, Willemstraat 2, als hoofdsponsor. Roland 
Hollanders sponsort de Ronde van Naestenbest en elk GM lid krijgt 10% korting bij aankoop op een paar 
loopschoenen of andere artikelen uit zijn winkel. Roland stort bovendien voor elk paar schoenen die hij 
aan een GMer verkoopt ook nog eens € 10,00 in de clubkas. De clubkleding, van het goede merk Craft, 
kunnen we via Pe brouwer bij Roland bestellen met 25% korting. Bovendien heeft Roland door het jaar 
heen nog enkele dagen met extra aanbiedingen voor GMers.  Tijd om Roland Hollanders, de eigenaar 
van Runnersworld Eindhoven eens nader aan de tand te voelen over zijn hardloopspeciaalzaak.

 

 

- Hoi Roland, wat is het belang van een goede 
hardloopschoen? 
Een goede hardloopschoen zorgt ervoor dat de 
kans op blessures zo gering mogelijk is en 
tevens dat je zo comfortabel mogelijk loopt. 
Door een blessure kan het zijn dat je lang aan 
de kant staat en kun je dus je geliefde hobby 
niet beoefenen. 

- Waarom kun je deze het beste bij een hardloopspeciaalzaak kopen? 
Omdat daar, als het goed is, deskundige mensen aanwezig zijn die je kunnen helpen en begeleiden bij 
het maken van je schoen- of kledingkeuze. Wij zetten hardlopers altijd op de loopband voor een 
grondige loopanalyse mbv video-opname en we zorgen dat je functioneel altijd op de goede schoen 
komt te staan. 

- Hoe zit dat met de rest van de kleding, sokken, broeken enz.? 
Ook daarvoor geldt dat een goed advies belangrijk is: welke materialen kun je het best gebruiken en 
welke juist niet (katoen) en welke kleding kun je het beste gebruiken bij welke weersomstandigheden. 
Zorg voor goed ademende materialen; in de zomer moeten ze het vocht goed afvoeren, en in de winter 
werken we met een drielagensysteem, waarbij het vocht naar buiten wordt getransporteerd en de 
warmte tussen de lagen wordt vastgehouden. Daarnaast zijn de jacks uiteraard winddicht en 
waterafstotend. Een shirt is snel gekocht, maar zorg ervoor dat je het juiste te pakken hebt met de goede 
eigenschappen om in hard te lopen, ook dit verhoogt je loopplezier. 

- Hebben jullie nog wat meer te bieden op hardloopgebied? 
Op hardloopgebied hebben wij vrijwel alles te bieden: van schoenen en kleding tot voeding, maar b.v. 
ook loopadviezen en voedingstips. 

- Oké, je hebt me overtuigd, doen jullie 
zelf eigenlijk aan sport? 
Ik doe zelf elk jaar een aantal halve 
triathlons en één keer per jaar de Hele 
Triathlon van Almere. Daarnaast af en 
toe een losse marathon als het zo 
uitkomt. Rene, Sander en Mirjam lopen 
ook allemaal geregeld in 
wedstrijdverband, de één als regionale 
(sub)topper en de ander als pure 
liefhebber. Daarnaast zijn Joop, Rene en 
Mirjam als trainer actief bij diverse 
verenigingen in de regio. 

 

                              

.  
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- En heb je naast het runnen van Runnersworld nog tijd over voor je gezin of andere hobby's? 
Uiteraard staat het gezin altijd op de eerste plaats, en beschouw ik Runnersworld toch wel een beetje als 
een (ietwat uit de hand gelopen) hobby, wat het werken plezierig maakt. De tijd die overblijft gaat haast 
allemaal naar de triathlon, en mijn andere grote passie, lezen. Daarbij heeft vooral de Russische 
literatuur mijn grote interesse. 
  
- Zo wij zijn weer een stuk wijzer geworden van onze hoofdsponsor Runnersworld, 
  Roland en zijn team hopen jullie vlug weer eens te ontmoeten. 
 
 

 
 
 

 
Interview Jan Meesters 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vertel eens wat over jezelf; hoe oud ben je, waar woon je en met 
wie en waar kom je vandaan? 
Mijn naam is Jan Meesters, ik ben 61 jaar, woon samen met Ad 
aan de Klaproos in Best.  
Onze 3 kinderen zijn de deur uit. Wij komen oorspronkelijk uit 
West-Brabant en wonen al 35 jaar in Best. 
Wat doe je in het dagelijks leven? 
Sinds vorig jaar geniet ik van mijn prepensioen. Daarvoor werkte ik 
als ontwikkelaar bij Philips Medical Systems. 
Hoe ben je ooit bij GM verzeild geraakt? 
Toen ik in 1990 40 jaar werd, vond ik dat ik aan sport moest gaan 
doen. Ik ben toen in april begonnen met de starterscursus 
hardlopen onder leiding van Ben Saris. In diezelfde tijd is mijn zoon 
Koen ook lid geworden van GM en is dat nog steeds. 
Wat heb je binnen de club allemaal gedaan? 
Jo Schout heeft me destijds overgehaald om een website voor GM 
in de lucht te brengen. 
Van het een kwam het ander. Ik werd jurylid, kwam in het bestuur 
(later secretaris) en werd trainer van een loopgroep. 
Ik ben ook betrokken bij de organisatie van de Goed-Beter-Best-
loop en de bevrijdingsvuurestafette. 

Is dat alles? 
Nu ik overdag meer tijd heb, help ik ook met het schoonmaken van de kantine. 
Wat zijn je PR's en wanneer liep je die? 
Ik ben erin geslaagd vanaf 1991 elk jaar de marathon van Eindhoven uit te lopen, meestal de halve één 
keer de hele. Mijn beste tijd was 1.46 (1998) op de halve, 4.33 (2004) op de hele. 
15 km (Jazzloop 1995) in 1.12. Het is me gelukt om vijf keer een hele marathon uit te lopen. 
Ben je vaak geblesseerd of ben je ooit ziek, hoe ga je daarmee om? 
Zelden ben ik geblesseerd of ziek. Mijn rug is een zwak punt. Goed naar je lichaam luisteren is 
belangrijk. 
Onlangs in mei kreeg ik hartproblemen, die zijn inmiddels onder controle. Of ik dit jaar mee kan doen in 
Eindhoven is dus onzeker, maar ik ben het wel van plan.  
 
Heb je nog andere hobby's? 
Ik speel twee keer in de week bridge en houd van fietsen en wandelen in de natuur. 
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heren binnen 
 
Onder de noemer "heren binnen" is al  geruime tijd een groep enthousiaste sporters onder de "Generaal 
Michaëlis" vlag bezig. 
Bezig aan hun conditie door middel van een aantal spelvormen. Bezig met na afloop van de training 
even gezellig buurten. Bezig naast het sporten met vrijwilligers werk voor GM.  
 
Ik  kan dan ook stellen dat relatief de meeste vrijwilligers komen uit de binnengroepen. Naast de "heren 
binnen" is er namelijk ook nog een "dames binnen" groep. Een voorbeeld: alle dames die elk jaar zo 
voortreffelijk de H'Eikloopbrunch verzorgen zijn lid bij "dames binnen" 
Dit overigens terzijde. 
 
Een groot aantal leden van GM zal niet bekend zijn met het bestaan van deze groepen 
Nu treedt de herengroep uit de anonimiteit. Wij zoeken namelijk versterking . 
Door blessures en andere ongemakken kan niet iedereen van de groep die uit twaalf leden bestaat elke 
week komen. Bovendien zijn er een aantal die gepensioneerd zijn en dus wat meer met vakantie gaan 
en dat bovendien doen buiten de geijkte periodes, als er normaal gesport wordt. 
Wie hebben wij op het oog. Bijvoorbeeld mannen die niet meer mogen en kunnen hardlopen, maar nog 
wel in de zaal uit de voeten kunnen. Vaders van jeugdleden die nog willen gaan sporten. Vanaf de 
leeftijd van ongeveer 50 jaar is een ieder welkom. We sporten elke donderdagavond van 19.00 tot 20.00 
uur in de gymnastiekzaal van de Zevensprong. 
 
Inlichtingen kunt u krijgen van  

Bram Flierman telefoon 0499-310203 
 
 

 
 
 
 
 

www.refen.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     www.h.f.a.nl                                                       www.petervandesande.nl 
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                                                     lopen 
 
Na de zomervakantie is de Runnersworld Ronde van Naestenbest altijd een uitstekende graadmeter om 
te kijken hoe de conditie er voor staat. Dit jaar was het best warm om te lopen waardoor niet iedereen 
zijn toptijd haalde. Vanuit deze ronde is het altijd fijn door te trainen voor de marathon Eindhoven waar 
ook dit jaar weer veel GMers aan deel zullen nemen. 
 
Onze trainers zijn al een aantal maanden bezig om onze lopers klaar te stomen voor deze (halve) 
marathon, dit gebeurt in de eigen loopgroep en in de groep ONME ( op naar marathon Eindhoven ) 
 Wij wensen de debutanten dan ook veel succes. 
 
Om deze marathon tot een succes te maken is er ook inzet van veel vrijwilligers nodig, drankposten 
moeten worden bemand en wegen en kruispunten moeten worden bewaakt. 
Binnen onze vereniging zijn de coördinatoren van drankpost en parcoursbewaking Henk van de Einden 
en Anton Kon. Wil je op 09-10-11 een handje helpen neem dan met hen contact op; Henk van de Einden  
395734 /  hvdeinden@gmail.com of met Anton Kon 06 – 11368225 parcoursbewaking@avgm.nl  
Onze club krijgt van de marathon Eindhoven ook een vergoeding zoor onze inzet van vrijwilligers, dus je 
helpt die dag niet alleen de marathon Eindhoven maar ook nog onze club. 
 
Loop je mee met de marathon zorg dan dat je een mooi clubshirt aan hebt. Je bent dan herkenbaar voor 
het publiek en je ziet van een afstand waar je loopmaatje is. De clubkleding kun je bestellen bij Pé 
Brouwer 372404 / pe.brouwer@onsbrabantnet.nl  Op onze site staat uitgebreide informatie met 
voorbeelden en prijzen over onze clubkleding. 
 
Aangezien de avonden weer korter worden is het dragen van reflecterende hesjes op de trainingen 
verplicht, zorg dat je gezien wordt! 
 
22 September start het team van Marti van Iersel met de beginnerscursus, we zullen dan weer wat 
nieuwe gezichten zien. 
 
In de afgelopen periode hebben een aantal GMers hun snelste tijd ooit weer aan weten te scherpen; 
 
Frank Coppelmans;  12 april 1000 mtr 3.33,92 / 17 mei  800 mtr  2.38,06 / 31 mei liep Frank de 100 mtr 
in 13,62 / 200 mtr 28,57 en  de 400 mtr in 63,62 dit alles bij de Masters 50+ 
George Immink liep op 11-06 de 10 km Oirschotse stoelloop in 44.43  Edwin Heddis liep hier zijn PR in 
47.35 en Chris Segers scherpte haar snelst 10 km tijd aan op 56,27 
Petula van Dijck liep 10 km in de Runnersworld Ronde van Naestenbest in 49.11, Frank van Dijck klokte 
deze 10 km op 52.10 af en Patrick Bindels scherpte zijn PR aan met een tijd van 54.21  
Hypotheker Beekloop, Patrick Bindels 1.06,00 
 
Loop je ook een PR geef dit dan door aan Peter Cras petercras@bestion.nl dan wacht ook jou eeuwige 
roem in de DiGMer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         www.vanoirschotnatuursteen.nl 
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                                                                                                                                                 lopen 
 
ALS WIJ OP VAKANTIE GAAN... 
is één van de eerste dingen die ik inpak mijn loopspullen. Uiteraard 
mogen de club-kleuren dan niet ontbreken.  
 
Het jaar dat ik mijn eerste halve marathon (Eindhoven) liep ben ik 
daarmee begonnen. We stonden met onze caravan aan de 
Ossiachersee. Zo'n twee keer per week liep ik dan naar 
Feldkirchen wat op zo'n 9 km afstand lag. Heen merkte ik niet 
zoveel van een hoogte verschil maar op de terugweg lag vlak voor 
het meer nog even een vals-plat klimmetje. Aangezien ik nog niet 
zo heel lang liep was dit redelijk pijnlijk.  
 
's Middags na het lopen zat ik voor míjn caravan en zag ik mijn 
buurman terugkomen van zijn rondje rennen. Aan de praat geraakt, 
pilsje erbij... 's Avonds hebben we maar besloten een pizza te 
halen bij het restaurant om dat van koken toch niks meer kwam. 
Ook de voorraad bier moest daags daarna aangevuld worden. 
Het leek wel een dinsdagavond in d'n Opstap. 

 

 
Het jaar daarop had ik een mooie route uitgestippeld om het meer van Bled in Slovenië. Ook hier koos ik 
de ochtenden als loopmoment. In de vroegte waren er rond het meer volop sporters in de weer. Redelijk 
wat lopers, wat vroege wandelaars, roeiteams (in Bled worden regelmatig de wereldkampioenschappen 
roeien gehouden) en soms wat fietsers. Het is niet voor niets dat Tito zijn zomerverblijf hier aan het meer 
had staan. Wat is het hier ongelooflijk mooi en wat kan je hier ontspannen rondrennen. Als kers op de 
taart liep ik nog een rondje om de atletiek baan van “Atletsko Društvo Bled” heen. Sommige Amerikanen, 
waarvan er hier genoeg in het gebied waren, herkenden de Screaming Eagle uit hun diensttijd en één 
keer kwam ik een loper uit Valkenswaard tegen die het logo van GM herkende. Altijd leuk!  
 
Ruim van te voren plan ik al een route die ik ter plaatse denk te gaan lopen. Maar soms... 
 
Dit jaar ging de reis naar Le Lac Du Jaunay in de Vendée, Frankrijk. Op afstandmeten.nl had ik een 
mooie route van een km of 20 uitgestippeld. Helaas gaf Google niet aan dat de route over een privé 
terrein ging waardoor ik rechtsomkeert moest maken. De 30ºC+, en het vriendelijke doch glooiend 
landschap zorgden ervoor dat mijn uiteindelijke 26 km wat spierpijn veroorzaakte. Waar de Franse 
wijnen allemaal niet goed voor zijn... 
 
Groeten, Ties de Vaan 
 
 
Sportmax 

LEER JE GEDACHTEN CONTROLEREN....EN BEREIK WAT JE WILT BEREIKEN! 

Wanneer je een goede sportprestatie wil neerzetten, zijn er een aantal zaken waarop je kunt trainen. In 
eerste instantie wordt er vaak gewerkt aan de juiste technische vaardigheden; het begint bij de basis en 
deze wordt steeds verder uitgewerkt. Daarnaast is het belangrijk dat je als loper beschikt over een 
goede conditie en uithoudingsvermogen. Wanneer je meedoet aan wedstrijden, denk je vast ook 
weleens na over hoe je die geduchte tegenstander kunt verslaan en met welke tactiek/strategie jij hierin 
het beste kunt slagen. En dan het mentale aspect... vaak hoor je sporters en trainers in interviews 
zeggen dat dit het doorslaggevende aspect is!  

Tijdens het hardlopen zul je merken dat het soms vanzelf gaat en je de vermoeidheid nauwelijks 
opmerkt. Op andere dagen ben je mogelijk in gevecht met jezelf! De gedachten die tijdens het lopen 
door je hoofd schieten spelen een grote rol in het uiteindelijke resultaat. Hoe zal het gaan vandaag? Ben  
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vervolg sportmax 

ik in vorm? Wat ben ik zenuwachtig! Ik kan niet meer! Nou, kom op...volhouden! Blijven doorademen.., Ik 
moet harder! Wat zullen die anderen nu van me denken? Bepaalde gedachten zullen je helpen en 
dragen bij aan het bereiken van je doel, anderen remmen je eerder af en kunnen je zelfs blokkeren. 
Vaak ben je je niet bewust van deze gedachten en daardoor merk je niet altijd op of deze gedachten jou 
helpen en afremmen. Je gedachten hebben invloed op je doorzettingsvermogen, focus, zelfvertrouwen, 
uitvoering van de bewegingen en je gevoel. 

Iedereen heeft in de loop van zijn/haar leven geleerd om op een bepaalde manier tegen zichzelf te 
praten en denken. Sommige gedachten zijn zelfs zo sterk aanwezig dat het een ware overtuiging is 
geworden (positief: 'ik weet dat ik dit kan!' / negatief: 'dit is te moeilijk voor mij!'). 
 
Het bijhouden van een logboek kan je helpen om je gedachten, gevoelens en gedrag tijdens trainingen 
en wedstrijden te monitoren en analyseren. Dit maakt je meer bewust van de mentale processen. 
Wanneer je gedurende 3 tot 4 weken een logboek bijhoudt, zul je hierin bepaalde patronen zien 
terugkomen. Door middel van gedachtentraining kun je leren om meer controle te krijgen over je eigen 
gedachten en overtuigingen en daardoor krijg je meer grip op je eigen trainings- en/of wedstrijdprestatie. 

Soort: training - wedstrijd Datum:  

Mijn doel: Bereikte resultaat: 

  

Dit waren mijn algemene gevoelens, successen en twijfels:  

 

 

Ik had deze postieve gedachten en 
gevoelens: 

 

 

Deze hebben mij het volgende opgeleverd: 

Ik had deze negatieve gedachten en 
gevoelens: 

 

 

Deze hebben mij gehinderd in: 

 

Om over deze negatieve gedachten/gevoelens heen te komen, heb ik het volgende 
gedaan/gezegd tegen mezelf: 

 

 

 
Middels het logboek kun je inzicht krijgen in welke positieve (helpende) gedachten je hebt, maar ook 
welke negatieve (remmende) gedachten er spelen. De bedoeling is dat je de negatieve gedachten gaat 
ombuigen naar helpende gedachten. Dit kun je doen middels het 5G-schema. 
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vervolg sportmax 

Als sporter heb je geen grip op de situatie waarin je terecht komt. Denk bijvoorbeeld aan de 
weersomstandigheden, de aanwezige concurrentie, het parcours, etc. In deze situatie zullen er bepaalde 
gedachten opspelen, die op hun beurt weer bepalen hoe je je gaat voelen. Het gevoel dat je als loper 
ervaart, laat je zien in je gedrag. Er bestaat immers geen zakje met 'boos' of 'zenuwachtig'; mensen 
uiten hun gevoelens in de vorm van gedrag. En dit gedrag heeft uiteindelijk weer gevolgen. 

Kortom: GEBEURTENIS + GEDACHTEN = GEVOEL + GEDRAG 

Laten we dit eens in een 5G- schema zetten: 

GEBEURTENIS: Ik ga een wedstrijd lopen en mijn grootste concurrent doet ook mee 

NEGATIEVE GEDACHTEN: 
'ik heb nog nooit van hem gewonnen, dus 
het zal wel niets worden' 
'wat zullen anderen van mij vinden als ik 
vandaag weer verlies?' 

'ik heb er nu al geen zin meer in!' 

POSITIEVE GEDACHTEN: 
'ik heb hard getraind en ga alles op alles 
zetten om vandaag voor mezelf een goede 
wedstrijd te lopen' 
'ik ben er klaar voor en heb er vooral heel 
veel zin' 

GEVOELENS: frustratie, onzeker, twijfel, 
angst, veel spanning, stress 

GEVOELENS: energiek, krachtig, 
zelfverzekerd, gezonde spanning, 
enthousiast 

GEDRAG: 

Minder hard lopen, eerder opgeven, sneller 
verzuren, vechten met mezelf 

GEDRAG: in controle, doorzetten tot het eind, 
minder bewust van vermoeidheid, 

GEVOLG: een slechte wedstrijd gelopen 
waar ik een rotgevoel aan over houd. 

GEVOLG: een goede wedstrijd gelopen 
waarin ik alles kon geven en vooral bezig was 
met mijzelf en mijn taak. 

In de linkerkolom zie je hoe een loper voorheen reageerde in deze specifieke gebeurtenis, aan de 
rechterkant zie je hoe hij dit tegenwoordig doet. Dit kun je zelf ook doen! Kies voor jezelf een 
gebeurtenis uit die jij lastig vindt om mee om te gaan. Noteer de gedachten die je hebt en vraag je af of 
deze gedachten waar zijn en of ze jou helpen om je doelen te bereiken. Bedenk ook hoe jij je wel graag 
zou willen voelen in deze situatie. Welke gedachten helpen jou om dit gevoel op te roepen?  
 
Wanneer je hiermee aan de slag gaat, zul je merken dat je nog heel vaak terugvalt in je oude (minder 
positieve) denkpatronen. Dat is logisch en hoort bij het proces! Maar ook hier geldt; oefening baart kunst! 

Joyce Janssen, sportpsycholoog  

Joyce Jansen is werkzaam bij SportMáx, de afdeling Sportgeneeskunde van Máxima Medisch Centrum. 
SportMáx werkt vanaf 2 locaties: het MMC in Veldhoven en een polikliniek op Sportcomplex Eindhoven 
Noord. Meer info: www.sportmax.mmc.nl / www.joycejansen.com  
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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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                                                                                                                                           de pen 
Vroeger... 

Vroeger was alles beter, vroeger was alles anders... Laten we het maar op het laatste houden. Toen ik, 
Pieter Grootes, ruim 26 jaar geleden lid werd van GM hadden we nog een grasbaan op het Best Vooruit 
terrein. Ik reageerde toentertijd op een oproep in Groeiend Best om vrijblijvend mee te trainen voor de 
halve marathon in januari. We verzamelden bij het clubhuis en liepen gezamenlijk naar de start van ons 
trainingsrondje bij de Aldi van drie kilometer, met de start bij de brug over het kanaal bij het hotel. Het 
hotel zelf, het Vrijetijdscentrum en de Rabobank waren er toen nog niet. Om de honderd meter stond er 
een streep op de weg. Namen uit die tijd van lopers die nu nog lopen: Daan Danes, Nicolai van der 
Heijden, Frans Dijkman, Tiny Steenbakkers en Henry Vermeer. Mijn eerste halve marathon liep ik in de 
sneeuw en ik eindigde in een teleurstellende tijd van 1.50 uur. De Heikantweg liep toen nog midden 
tussen de weilanden en was berucht vanwege de wind. Diezelfde dag nog heb ik me aangemeld als lid. 
Mijn tweede halve marathon was een paar weken later in Eersel, in 1.31 uur. Ik ben toen een hele tijd 
rond de anderhalf uur blijven hangen. 

Interval ’s-Zomers verhuisden we ons trainingsrondje van de Aldi naar de grasbaan, waar we twee keer 
per week interval deden: de ene keer lange afstanden, de andere keer kort. Ook deden we toen veel 
oefeningen: de “echte” training begon soms pas na een uur. Er ontstond toen voor het eerst een splitsing 
in wedstrijdlopers en recreanten, toen nog triggers genoemd. Het criterium was een uur op de vijftien 
kilometer. De snelle lopers gingen naar Henk van Hak, de triggers naar Gerard van de Wetering. In die 
tijd werd er steevast vijf of zes keer per week getraind. ’s-Winters was er dan op dinsdag een 
conditietraining in de gymzaal, donderdag naar de Aldi en zaterdag’s een bostraining. Ik denk dat we 
halverwege de jaren negentig (van de vorige eeuw) in de breedte aan de top van onze prestaties zaten 
op de halve marathon: Martijn Slaats (1.07), Wichard de Benis (1.09), Nicolai van der Heijden (1.10), 
Hans van der Donk (1.10), Kees van de Biggelaar (1.11), Hans van Gorp (1.11), Daan Danes (1.12), 
Peter Bressers (1.13), Chris Doreleijers (1.14) en ikzelf als hekkensluiter (1.15). Ook op de marathon 
werd toen hard gelopen, zo tussen de 2.30 en 2.50 uur. Maar ook bij andere verenigingen lag het niveau 
stukken hoger dan nu, je daagde elkaar gewoon uit. 

Wedstrijden Uiteraard kijk ik 
nog steeds met plezier terug 
naar die tijd van wel om de 
week een wedstrijd. Vooral 
mijn PR op de halve is me 
bijgebleven. In 1997 liep ik 
als 42-jarige de halve van 
Veghel naar Uden en weer 
terug. Ik kon op de heenweg 
naar Uden ternauwernood 
aanklampen bij een klein 
groepje. Halverwege moest ik 
ze al piepend laten gaan, ik 
zag ze langzaam maar zeker 
van me weglopen. Maar ik 
voelde gewoon dat ik mijn PR 
nog kon verbeteren en heb in 
m’n eentje flink 
doorgetrokken. Terug naar 
Veghel haalde ik nog een 
Keniaanse loopster in, weet ik 
nog. Op de streep verbeterde 
ik mijn PR met drie seconden 
tot 1.15.13, was de snelste 
veteraan en won naast de 
gebruikelijke beker en 

bloemen ook nog een 
envelop met 150 gulden (de 
munt van voor de euro). 

 

Finish tijdens de 100ste 
Marathon van Boston in 1996 

Ook heb ik dertien marathons 
gelopen. Gek genoeg kijk ik 
op die afstand met het 
meeste plezier terug naar 
mijn PR, gewoon in Etten-
Leur, toen ik vijfde werd bij 
het NK masters in 2.46 uur, 
amper twee minuten van het 
podium. Maar dan vooral 
omdat dat je in de tweede 
helft nog flink wat lopers kunt 
inhalen. Gewoon het gevoel 
dat je er het maximale uit 
hebt gehaald. Daar kunnen 
ook mijn eerste marathon, die 
van Berlijn in 1988, waar we 
met een volle bus GM’ers 
naar toe gingen, en de 
honderdste van Boston 
(1996) niet tegen op. Wel 
heel illustratief voor de 
sportbeleving van toen.
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vervolg de pen 

Plezier Omdat je zelf zoveel plezier aan de atletiek beleeft, moet je ook wat terug doen, vind ik. Toen ik 
mijn jurydiploma haalde mochten de vrouwen nog geen eens polsstokhoogspringen, steeple chasen en 
kogelslingeren. Vijftien jaar heb ik in het bestuur van GM gezeten en ook vijftien jaar lang, van 1989 tot 
2004, heb ik wekelijks voor Groeiend Best geschreven. Ook hielp ik toen met de organisatie van alle 
loopwedstrijden. Sinds 2005 heb ik een stapje terug gedaan. Af en toe jureer ik nog. Wel ben ik nog 
volop actief in de publiciteit commissie van de Marathon Eindhoven. Ik geef het geld uit voor de 
publiciteitscampagne (advertenties, banners), maak de persmap, verzorg de uitnodigingen van de pers 
en begeleid de pers op de marathondag zelf. In mei nog zijn we met een kleine delegatie op uitnodiging 
bij de marathon van Praag gaan kijken of we van hun iets konden leren. 

Uiteraard probeer ik mijn klasse nog op het podium te komen, al is dat vorig jaar maar twee keer gelukt. 
Maar ik zie mezelf dan ook niet meer, als voorbereiding op de marathon, een duurloop van 35 kilometer 
doen, waarvan dertig in vier minuut per kilometer. Die tijd is voorbij, en soms snap ik zelf ook niet dat ik 
het ooit gekund heb. Misschien hebben we in die tijd wel veel te hard getraind. 

Maar terug naar de tijd van nu. De pen geef ik door aan de reserve van Walter van de Pol, van wie ik 
de Pen kreeg: een ex-steeple chaser, Evert Groen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    www.druk-en-kopie.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     www.koren.nl 
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                                                                                                                              wandelen 
 
GM–najaarswandeling op zaterdag 1 oktober 
Al over een paar weken houden we traditiegetrouw de GM-najaarswandeling: 

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

 Verzamelen vanaf 9.15 uur bij “station Best”. 

 Vertrek stipt om 9.27 uur met de trein naar Boxtel. 

 Details van de wandeltocht ”Rondje Essche Stroom”: 

o Afstand bijna 23 km waarbij we tussentijds 2 à 3 keer pauzeren. 

o Het terrein gaat over bospaden, langs de hei en over onverharde landbouwweggetjes. 

o De koffiebreak is nog niet in-kannen-en-kruiken: dus neem ook zelf een thermoskanneke 

mee. 

o Sowieso is de zelf mee te nemen lunch ergens onderweg. 

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

 Treinkaartje retour Best-Boxtel € 4,60 of met 40% korting € 2,80. 

Voor de reguliere zaterdagwandeling: deze gaat niet door, tenzij er een vervanger beschikbaar is. 

Aanmelden kan bij Pieter v.d. Sanden, tel. 31 02 63, marionpieter@onsbrabantnet.nl.  

Op de dag zelf ben ik bereikbaar op 06 – 30 10 18 44. 

met wandelgroet, Pieter v.d. Sanden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.bierelier.nl 
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nordic wandelen 
Uitbreiding trainerskorps 

Inmiddels hebben we twee extra trainers die ondersteunen bij de Nordic wandel trainingen: Ina Verhallen 
en Ad de Vries 

Kathinka heeft Ina en Ad een interne opleiding gegeven. 

Ina is deze zomer begonnen met de opleiding voor instructeur Nordic wandelen. 

Trainingen en basiscursus 

De Nordic wandel trainingen worden gegeven op woensdag- en zaterdagmorgen.  

Meerdere malen per jaar worden er basiscursussen Nordic wandelen gegeven door gecertificeerde 
trainers, gegeven. Deze cursussen bestaan uit vijf lessen, waarin de hele techniek van het nordic walken 
wordt aangeleerd.  
De aankondiging van de cursussen vindt telkens plaats in Groeiend Best en op de website. 

Trainingsdag Tijdstip Vertrekpunt 
Woensdagmorgen 09.30 uur Joe Mann Paviljoen m.u.v. eerste woensdag van de maand 
  09.15 uur eerste woensdag van de maand, verrassingstocht, vertrek  

vanaf d’n Opstap 
Zaterdagmorgen 09.00 uur Joe Mann Paviljoen  

 
De trainingen Nordic walking duren ongeveer 1 ½ uur. Om deel te kunnen nemen moet men minimaal 5 
kilometer per uur kunnen wandelen. 

 
Oplossing zoekplaatje pag. 14 
1 kraag, 2 hand rechts, 3 gesp, 4 haar,  
5 putrooster, 6 lint aan muts, 7 stenen rechts, 
8 schaduw in gang, 9 rug van matroos, 10 plunjezak links 
 
 
oplossing sudoku pag. 11 
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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 
Bereklauw 15 
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 Frank Coppelmans Zevensprong 68 looptrainers@avgm.nl 396728 
Trainers Lopen 
 
 
 
 

Frank Abbink, Harm Bakker, Patrick Bindels, Michel Breugom, Pe Brouwer,  
Frank Coppelmans, Harry Dahmen, Henk vd Einden, Ad van Kollenburg, Judith Goossens, 
Marti van Iersel, Ben de Jong, Joke en Jan v. Kasteren, Eric Leblanc, Frits Leenderts, 
Paula Louwers, Jan Meesters, Theo Megens, Peter Moors, Marco Oggel, 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  
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