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Agenda 
                                                                    
25 september 2011: Clubkampioenschappen 

14 september 2011: Avondwedstrijd pupillen A/B 

12 september 2011: Avondwedstrijd D-junioren en Pupillen C/mini 

20 augustus 2011: Runnersworld Ronde van Naastenbest 

03 juli 2011: Kermismeerkampen 

02 juli 2011: Kermismeerkampen 

22 juni 2011: BBQ voor woensdagavondgroepen 

19 juni 2011: Competitie junioren A poule 14 

13 juni 2011: Brabantse Kampioenschappen voor ABC junioren 
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de voorzitter 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Een groot GM’er is ons komen te ontvallen. Jan Verloop, ere- lid, is op 13 mei 2011 op 93 jarige leeftijd 
overleden. We hebben Jan met een behoorlijke GM delegatie de laatste eer bewezen. Pas op 57 jarige 
leeftijd is Jan met het hard lopen begonnen en bleek tot zijn eigen verrassing over grote talenten te 
beschikken. In zijn leeftijdsklasse heeft hij diverse titels in de wacht gesleept: van Nederlands kampioen 
tot Europees-, Wereld- en zelfs Olympisch kampioen op diverse afstanden. Jan was ook een 
begenadigd trainer binnen onze vereniging. Hij was ook betrokken bij het wel en wee van de vereniging 
en was dan ook een trouwe deelnemer aan onze jaarlijkse ledenvergaderingen en toeschouwer bij 
diverse evenementen. Tot op zeer hoge leeftijd, 89 jaar!, heeft Jan hard gelopen. Daarna is hij ziek 
geworden en is in alle kalmte en rust overleden. Wij gedenken hem met alle respect. 
 
Diverse activiteiten staan weer op stapel. Ik noem de Brabantse Kampioenschappen voor de ABC 
junioren op Tweede Pinksterdag, de Kermis Meerkampen in het eerste weekeinde van juli, de Ekiden op 
23 juni. Ik hoop op levendige evenementen met veel actieve deelname en toeschouwers. 
 
De voorbereiding op de marathon Eindhoven gaat ook weer van start. Frits Leenderts en Frank 
Coppelmans zullen de deelnemers weer zo goed mogelijk voorbereiden op die zo sfeervolle marathon. 
 
De startersgroep onder leiding van Marti van Iersel gaan nu door naar de doorstroomgroep onder leiding 
van Harm Bakker, die ze zal klaarstomen voor de tien kilometer. 
 
Buitengewoon succesvol was wederom de bevrijdingsvuurmanifestatie met het team van Anton Kon, dat 
het vuur van Wageningen naar Best heeft gehaald. 
 
Ook traditie is inmiddels de Heilige Eikloop, die werd afgesloten met een prima brunch dankzij het team 
Bram Flierman, waarbij de organisatie in goede handen was bij Anton Verkooijen en Pieter de Vroom. 
 
Tenslotte, beste GM leden, moet ik jullie mede delen dat dit mijn laatste voorwoord is nu ik omwille van 
het aanvaarden van een andere functie het goede Best ga verlaten. Op termijn zullen wij verhuizen naar 
Zeeuws- Vlaanderen en dat betekent dat ik het voorzitterschap van AVGM zal moeten neerleggen. Ik 
hoop dat het bestuur erin zal slagen nog voor 1 september 2011 een nieuwe voorzitter te vinden. Ik heb 
het voorzitterschap met veel plezier vervuld. GM is een prachtige vereniging die midden in de Bestse 
samenleving staat en die beschikt over een geweldig vrijwilligerscorps. Ik mag terugkijken op 
hoogtepunten als het vijftigjarig jubileum en op de opening van de uitbreiding en vernieuwing van de 
accommodatie. Het voorzitterschap was mij een grote vreugde dankzij u allen! 
 
Het gaat GM, het gaat u allen, bijzonder goed, 
 
Adieu en merci! 
Jos de Kooning, 
Voorzitter AVGM 
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In Memoriam Jan Verloop 

  
Op vrijdag 13 mei op 93 jarige leeftijd is ons 
gewaardeerd lid Jan Verloop overleden 
 
Jan Verloop was ruim 30 jaar betrokken bij onze 
vereniging als hardloper en vrijwilliger. 
  
Jan begon op 57 jarige leeftijd met hardlopen en was 
binnen de kortste keren een topatleet. Om maar eens 
een paar prestaties te noemen: 
Op 60 jarige leeftijd werd Jan op de WK in Berlijn 
wereldkampioen op de 10 km in een tijd van 37.07. 
 

Daarna won Jan op het EK in Viarechio in Italië twee keer goud op de 5 en de 10 km en een keer 
zilver op de 1500 meter. De 5 km liep Jan in 17.05 de 10 km in 37.09 de 1500 meter in 4.45 
Toen Jan 63 jaar was liep hij de Marathon in 2.59.45 
Ook werd Jan in dat jaar twee keer Olympisch kampioen op de 1500 meter en de 5 kilometer. 
Tussen 1975 en 1985 was Jan zeven keer Nederlands kampioen geweest op de cross en zeven keer 
op de weg, een keer werd Jan Nederlands kampioen op de Marathon. 
  
Jan was elf jaar trainer van de Jan Verloopgroep bij GM. Daarnaast zorgde hij voor de jaarlijkse 
oriëntatieloop en was regelmatig te vinden als jurylid of helper bij de halve marathon. Jan was een 
markant figuur, had altijd plezier, vond het heerlijk om zijn ploeg bij elkaar te houden en te motiveren 
en was fanatiek.   
Op zijn 89e moest hij om gezondheidsredenen stoppen met hardlopen. 
Jan was ook 25 jaar bestuurslid, waaronder voorzitter, van atletiekvereniging Veteranen Nederland en 
door hen benoemd tot erelid. 
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baan 
 
 
 
Waar gaan we het deze keer over hebben... 
 
Een belangrijk punt voor de club is het feit dat de subsidies 
aan alle fronten minder worden. Ten opzichte van slechts 
enkele jaren geleden is de baanhuur binnenkort 100% 
hoger. Deels komt dat door de renovatie en uitbreiding, 
maar ook omdat we als club een hoger percentage van de 
exploitatiekosten gaan betalen. 
Gemeentelijke subsidies voor jeugdsport en begeleiding 
vervallen en al die verloren posten zullen we als club 
ergens goed moeten maken want nergens gaan kosten 
omlaag... 
Nergens? 
 
Niet helemaal. Op de site www.avgm.nl hebben we via 
"onzeclubwinkel" een aantal aanbiedingen die ook voor u 
heel interessant kunnen zijn. 
Zo is er een inktcartridge aanbieder die wel heel scherp 
weet te prijzen. Het voordeel is voor u, terwijl de club er ook 
een vergoeding voor krijgt. 
Ook aankopen bij Bol.com, Wehkamp en zelfs 
vakantieboekingen kunnen via de site. 
 
Afgelopen maand hadden we 12 personen die inkt 
bestelden via de site.  
Het leverde de club toch weer netto 31,15 euro op. Ook 
nam er één persoon energie via onze link af, goed voor 25 
euro voor de club. 
Let op! Main Energy is een extreem goedkope aanbieder 
van energie.  
Overweeg er naar over te stappen en profiteer zelf dan ook 
van lage energiekosten! (Ik deed het zelf ook al!) Die kleine 
bedragen voor de club lijken op het eerste gezicht 
misschien  
niet veel, maar het zijn ook dit soort kleine maandelijkse 
bedragen die nu goed gebruikt kunnen worden om deze 
club financieel gezond te houden.  
Ze zijn een welkome aanvulling op het budget. Hoe kunnen 
we dit beter realiseren dan door onze leden voordeel te 
bieden? 
U gaat er op vooruit, en de club ook! Wat wij, vanuit de 
club, dus vooral moeten blijven doen, is u er aan blijven 
herinneren. 
Dat is misschien niet altijd even leuk, maar wel keihard 
nodig. Het blijkt namelijk dat tot op heden slechts een 
enkeling de link gevonden heeft. Het overgrote deel van de 
leden heeft de link nog nooit ook maar aangeklikt. 
 
 
 
 

 
jarigen juni 

1 Roger  Heusschen 

2 Rianne  Methorst 

2 Ineke  Genugten, van 

2 Tiny  Bos 

2 Joeri  Kasteren, van 

3 Els  Beers, van 

3 Ruud  Cremers,  

4 Ronald  Heijnemans 

4 Anne  Valk 

5 Anne  Elevelt 

5 Marie-José  Aarle, van 

6 Sterre  Robben 

7 Pim  Schout,  

8 Monique  Oirschot, van 

9 Jeroen  Appeldoorn,  

9 Mike  Kuijk, van 

9 Rene  Wert, de 

10 Sanne  Kastelijn 

10 Kuno  Huisman 

11 Corine  Cremers,  

11 Mieke  Hensen 

13 Stefan  Sande, van de 

13 Sabine  Monden 

14 Arianne  Saris-Strik 

14 Nathalie  Pritsch 

14 Wouter  Vliet, van 

16 Hans  Versteden 

17 Gilbert  Roy, van 

17 Patrick  Bindels 

17 Isa  Wiltschek 

18 Niels  Aarts 

19 Marijn  Hendriksen 

19 Lonneke  Kemperman 

20 Tom  Nouwens 

20 Ria  Dooren, van  

20 Dirk  Leuken, van 

20 Bea  Martens,  

21 Ton  Wamel, van 

21 Mia  Vlassak,  

21 Leny  Peters-Bol 

21 Bo  Branden, van den 

21 Leo  Staak, van der  

22 Ineke  Tromp 

23 Miriam  Immink 

23 Bert  Jooren 

23 Frank  Dijck, van 

24 Mia  Robben-Bots,  

24 Jessie  Os, van 

24 Henk  Hak, van  

24 Aäron  Mandemaker 

24 Riekie  Raaimakers,  
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baan 
 
 
Genoeg over geld... De competitie heeft dit jaar toch wel een 
verrassing te zien gegeven. Enkele van onze ploegen deden 
het regionaal heel goed. Ze mogen nu zelfs naar de 
gebiedsfinales. 
 
Het leuke voor de trainers en de atleten is dat de atleten met 
die competitiewedstrijden zien dat ze meer kunnen dan ze zelf 
voor mogelijk hielden. Ineens wordt dan tijdens zo'n wedstrijd 
ontdekt dat er potentie aanwezig is en je ziet zo'n atleet in een 
paar uur 'groeien'. 
De volgende training staat zo'n atleet ineens heel anders op het 
veld.  
Ik blijf daar als trainer met veel plezier naar kijken en van 
genieten. 
Waar ik persoonlijk overigens vooral van genoot was van de 
fantastische estafettes die ik gezien heb. Wat een 
samenwerking, wat een snelheden! Zelfs als het dan soms toch 
nog mis ging bij een wissel was het mooi te zien hoe al die 
trainingen er toe geleid hebben dat ze twee tot drie prachtige 
wissels per wedstrijd laten zien. Bij twee is het net niet genoeg, 
maar als dan ineens alle drie de wissels perfect lopen, dan 
staat er ook iets moois op het bord. 
 
Wat overigens recent ook prachtig liep, is de prestatie van 
enkele van onze clubtalenten. 
Mitchel Vereijken, Bart van der Pasch en Bas van der Lubbe 
werden Brabants kampioen en Bram Elevelt en Nina van der 
Pasch werden tweede! Prachtige prestaties! 
 
Dit jaar hebben we ook het geluk gehad dat maar liefst drie 
trainers zijn opgegaan voor hun niveau drie diploma. Ik weet als 
geen ander hoe hard ze daarvoor gewerkt hebben. Ik ga er 
vanuit dat ze alle drie het diploma gaan halen. 11 Juni is de 
examendag, die overigens dit jaar ook Best plaatsvindt. 
 
 
Tom Lassing 

 

 

jarigen juni 
26 Ann  Geurts-Timmermans 

27 Thomas  Witteveen 

27 Floor  Hoogenboom 

29 Anita  Geeven 

29 Rohan  Bresser, de  

29 Sanne  Jaspers 

 

jarigen juli 

 
1 Niels  Groen,  

1 Kim  Starink-Asveld,  

2 Ning  Slaats 

5 Henk  Laatum, van 

8 Sanne  Aalst, van der 

8 Erica  Kooning, de 

10 Marc  Tonen,  

10 Susan  Stroomenbergh 

11 Walter  Strijland 

11 Diet  Gröneveld 

12 Doreen  Mulder 

12 Marleen  Smulders 

12 Toos  Groen, de 

14 Stijn  Groen 

14 Rana  Ginneken, van 

15 Manita  Pasch, van de 

15 Annie  Sande, van de 

15 Ties  Vaan, De 

15 Henrike  Mehagnoul 

16 Erik  Janssen 

16 Sietske  Noorman,  

16 Hubert  Segers 

16 Johan  Robben 

17 Claudia  
Heuvel, van 
den  

17 Frank  Werkum, van  

18 Walter  Sluisveld, van 

19 Max  Donk, van der 

19 Michel  Breugom 

20 Twan  Beerens 

20 André  Verhulsdonk 

21 Judith  Rombouts 

22 Helen  Klift, van der 

22 Sofie  Maas 

22 Emma  Bindels 

24 Saskia  Velsma 

24 George  Immink 

25 Cees  Laarhoven, van  

25 Joke  Destrée 

26 Martijn  Laat, de 

26 Aimee  Sande, van de 

26 Ans  Bressers 
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Baan 
 

Marianne Verdonk 3 x Zilver op EK indoor in Helsinki. 
 
 
Helsinki 20 maart 2011: Nadat het jaar 2010 vooral in het teken stond van de “overwonnen” 
ziekte van Pfeiffer, lijkt het jaar 2011 opnieuw een prima jaar voor Marianne Verdonk te worden. 
In Helsinki tijdens het Europees Kampioenschap Indoor, veroverde Marianne drie Zilveren 
medailles. Marianne was in Finland actief op de 60 meter vlak, 60 meter horden en de 200 
meter. 
Met deze score was de inmiddels 24 jarige Marianne Verdonk ook meteen de meest succesvolle 
atleet in het Nederlandse kamp. 
 
De Geldropse atlete Marianne Verdonk, lid van A.V. Generaal Michaëlis in Best is met haar 24 
jaar inmiddels de nestor van de ploeg. Ondanks haar nog jonge leeftijd, maakt zij inmiddels voor 
het 10de jaar deel uit van de Nederlandse Nationale Selectie en vertegenwoordigde ze ook 
ieder jaar met succes Nederland op Europese en Wereldkampioenschappen. Marianne is een 
all round atlete die zowel op de technische als op de loopnummers goed uit de voeten kan. In 
haar eerste jaren in de selectie, werden hier ook steeds zoveel mogelijk onderdelen van 
meegenomen. De laatste 2 ½ jaar is gekozen voor meer specialisatie en zeker na 2010, waar 
Marianne geveld werd door de ziekte van Pfeiffer is besloten om bewuste keuzes voor 
onderdelen te maken. 
Voor Marianne betekent dit veel minder wedstrijden in de aanloop naar het eerste grote 
evenement van het seizoen (EK of WK indoor) een beperkt aantal korte crossen (conditie) en 
minder onderdelen op een internationaal toernooi. Voor Marianne dus geen meerkamp, geen 
technische nummers en ook geen 400 meter meer op de internationale toernooien. De training 
wordt volledig toegespitst op de sprint- en hordennummers. 
 
Op basis van de trainingen bestond het idee dat Marianne er goed voorstond, echt getest was 
ze nog niet met slechts twee indoorwedstrijden in de aanloop naar dit toernooi. Op het 
programma stonden, de 60 meter horden, de 60 meter sprint en de 200 meter sprint, af te 
werken van vrijdag t/m zondag dus al met al nog een stevig programma dat weinig ruimte voor 
andere zaken overliet.  
De wedstrijden begonnen voor Marianne op Zaterdag met de 60 meter horden en de 60 meter 
vlak, op Zondag stond dan nog de 200 meter op het programma. 
De 60 meter horden is vanaf het begin een domein van de Nederlandse atleten geweest. Ook 
nu waren de twee Nederlandse deelneemsters huizenhoog favoriet. 
Wereldrecordhoudster Vanessa Lutonto zette de wedstrijd naar  haar hand en won in een nieuw 
Wereldrecord de wedstrijd. Marianne Verdonk legde in een tijd van 10,69 seconden beslag op 
de Zilveren plak voor de Portugese Ana Ramos die ruim 1 seconde achter Marianne over de 
finish kwam.  
’s Middags de finale 60 meter vlak. Vooraf was al duidelijk dat de strijd hier tussen de 
Nederlandse Marianne Verdonk en de Portugese Raquel Cercequiera zou gaan. Deze strijd 
werd in de laatste meters beslist. Cercequiera was ditmaal de snelste (8,28), Marianne liep naar 
de tweede plaats in 8,45 en op 0,4 seconden werd de Zweedse Cecilia Noren derde op 
deze afstand. Een prima resultaat op de eerste wedstrijddag voor Marianne twee Zilveren 
medailles. 
 
Op zondag behalve de estafettes en de langere afstanden ook de 200 meter op het programma. 
Dit zwaar bezette onderdeel met natuurlijk alle sprinters van de 60 meter, maar ook veel 400 
meter loopsters die op dit onderdeel goed voor de dag kunnen komen. In de kwalificatie zette 
Marianne de vierde tijd neer, met opnieuw Cercequiera voor zich en daarnaast nog de 400 
meter loopster Claire Ryan uit Groot Brittanië en de Zweedse 200 meter specialiste Stephanie 
Ydström. Net achter Marianne (vijfde kwalificatietijd) nog een 200 meter specialiste Erika 
Keresztesi uit Hongarije. 
In de finale later op de dag zou het er dan ook om gaan spannen. Het werd voor Marianne een 
alles of niets race. Startend in baan 3 had ze van de medefavorieten alleen Keresztesi achter 
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zich (baan 2), de andere favorieten startte allen voor haar. Direct na de start trok Marianne erg 
hard door, waardoor zij bij het ingaan van de bocht de voor haar gestarte Ydström al passeerde, 
halverwege de bocht moest ook de in baan 6 lopende Cercequiera 
eraan geloven en ook de afstand naar Claire Ryan werd steeds kleiner. 
Uiteindelijk wist Ryan een voorsprong van 0,11 seconden op Marianne vast te houden waardoor 
zij later op de dag het goud op mocht halen. Marianne beëindigde haar race op de tweede 
plaats in een tijd van 27,96 seconden. Het derde Zilver van dit toernooi. 
  
Alweer een succesvol toernooi achter de rug en nu op naar de World Games die in September 
in het Italiaanse Genua gehouden worden.  
 
Uitslagen:  
60 meter horden:               10,69     Zilver 
60 meter vlak:                     8,45        Zilver 
200 meter vlak:                   27.96     Zilver 
 
 
 
 

De Specials 
 
 
 
Hallo allemaal, 
 
We zijn naar België geweest. 
Daar hadden we "De Specials"' een meting/wedstrijd. 
Er waren verschillende ploegen. 
En ieder mocht met 3 onderdelen meedoen. 
Ik had 100m hardlopen gedaan , aan verspringen deelgenomen, en de 50m hardlopen  
gedaan. 
Zo had elke sporter zijn of haar onderdelen. 
Rond 16.15u. werd de estafette gehouden. 
Dat ging ons best wel goed af. 
Ons estafette groepje bestond uit Mike, Sjoerd, Marianne en mij. (Nellie). 
Nadat alle ploegen de estafette gelopen had, begonnen ze met de afsluiting, en de 
prijsuitreiking. 
Deze bestond uit een herinnering medaille, en een rood petje. 
Daarna werd er nog een groepsfoto gemaakt. 
Onze ploeg bestond uit; Bernard, Marianne, Sjoerd, Mike en ik.( Nellie). 
En natuurlijk uit onze trouwe trainer, Riny. 
Als toeschouwers waren aanwezig. 
Peer en Lea, Antoon en Marianne, met hun kleinzoon Lucas. (neefje van Sjoerd.) 
Meer weet ik niet meer te herinneren. 
Het was een fijne dag. 
Maar mijn woorden bestaan toch weer uit oost, west, thuis, best. ( Best in dit geval.) 
 
Groetjes van De Specials uit Best 
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Webshop voor al uw sieraden en cadeautjes voor allerlei 

gelegenheden. Cadeautjes worden geleverd in een 
organzazakje met een gelukspoppetje. Cadeautjes zijn 

daarmee helemaal af! 

 

Tot ziens op 

www.pursang.biz/ 
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jarigen juli 
 
27 Leo  Meeren, van der 

27 Pieter  Grootes,  

27 Nicolai  Heijden, van de  

28 Coen  Crombach,  

29 Dinand  Bresser, de 

29 Nathalie  Crüts 

29 Jordi  Voets 

30 Ad  Kollenburg, van  

30 Anky  Leenders-Janssen,  

30 Marjan  Spoor,  

 

jarigen augustus 

 
1 Jeannie  Beelen 

2 Leo  Zeeland, van 

2 Ingeborg  Bree, van  

3 Trea  Kuipers 

3 Auke  Latijnhouwers 

3 Jesse  Walvaart, Te 

4 Tiny  Steenbakkers 

5 Binke  Kisjes 

5 Nathalie  Moser 

6 Ans  Marks 

7 Ria  Heuvel, van den 

7 Broos  Barella 

7 Cullin  Coyle 

8 Rob  Wielen, van der  

8 Bianca  Blankers 

8 Tuur  Putten, van der 

9 Walter  Pol, van de  

9 Greetje  Summeren, van 

9 Diny  Heijligers-van Bree 

10 Ria  Heuvel-Konings,vd 

10 Jeannette  Spierings 

10 Betty  Kon - Zom 

10 Noah  Terhoeve 

11 Harm  Bakker 

12 René  Uijthoven 

13 Mark  Jansen 

13 Ron  Zandbergen 

14 Jos  Mesman 

14 Jan  Cuppens 

15 Joep  Heijden, van der 

15 Ellen  Faessen-Maas,  

15 Daan  Brorens 

15 Leonie  Werf, van der 

                                                                              
www.foudraineoptiek.nl 
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lopen 
 

 

jarigen augustus 

 
17 Meaike  Pors 

17 Ina  Verhallen 

17 Piet  Verhagen,  

17 Ingrid  Coppens 

17 Hetty  Otten 

17 Nina  Pasch, van der 

17 Marieke  Hoof, van 

18 Mariska  Schoonus 

18 Monique  Schippers 

18 Stijn  Klei, van der 

18 Daan  Danes,  

19 Evi  Heeswijk, van 

20 Kim  Spanjers 

20 Lisa  Klei, van der 

21 Peter  Brouwers 

22 Jan  Geeris 

22 Iris  Kappen,  

22 Jan  Kasteren, van  

23 Chris  Segers 

24 Ben  Saris,  

24 Noa  Ginneken, van 

24 Sanne  Verhagen 

24 Theo  Theunissen 

24 Peter  Cras,  

24 Tom  Aantjes 

25 Frans  Louwers,  

26 Theo  Daniels 

27 Hans  Verbeek 

27 Maarten  Swinkels,  

27 Ronny  Beekmans 

28 Vera  Saris,  

28 Jan  Dijk, van  

29 Paul  Bree, van 

29 Simone  Visser, De 

29 Gerard  Summeren, van 

30 Lambert  Heugten, van  

31 Luc  Geeris 

31 Marianne  Verdonk 

31 Maud  Zutphen, van 

31 Emiel  Horst, van der 

 

jarigen september 

 
1 Jo  Keulen, van  

1 Gijs  Koekenbier,  

1 Gert-Jan  Vliem 

2 Chris  Baselmans 

3 Mariel  Oetelaar, van den  

4 Willem  Pero,  

4 Manon  Enting 

 

Het baanseizoen is weer begonnen en een aantal GMers 
pikken regelmatig een wedstrijdje mee, de ene keer als een 
snelle training, de andere keer om te kijken wat het 
maximaal haalbare is of gewoon voor de gezelligheid. 20 
Augustus staat de Runnersworld Ronde van Naestenbest 
op het programma. 
We hopen dat iedereen dan in goede conditie is en meteen 
kan door trainen voor 09-10-11 de (halve) marathon van 
Eindhoven. 
 
Er zijn verschillende trainers die op zondag hun lange 
duurloop trainen voor de (halve)marathon Eindhoven, kijk 
op onze site voor meer info. 
 
Het bevrijdingsvuur is dit jaar voor de 5e keer door Anton 
Kon en zijn team vanuit Wageningen naar Best gehaald. Dit 
jaar was de ontvangst bij het gemeentehuis. Anton vertelde 
dat het dit jaar erg goed verlopen was. 
 
De startersgroep heeft eind mei de training afgesloten. 
Nadat de starters hun certificaat ingelijst thuis opgehangen 
hebben kunnen ze meteen weer hun borst nat maken. Het 
team van Marti van Iersel geeft namelijk het stokje door aan 
Harm Bakker die met zijn team deze lopers verder 
klaarstoomt. 
De 5 kilometer die ze nu in de benen wordt de komende 
maanden opgerekt richting 10 kilometer zodat deze lopers 
later in de reguliere loopgroepen kunnen instromen. 
 
Het project Op Naar Marathon Eindhoven ( ONME ) kent dit 
jaar wat minder deelnemers. 
Daarom hebben Frits Leenderts en Frank Coppelmans 
besloten de ONME-ers mee te laten trainen met onze GM-
groepen die ook voor de (halve)marathon gaan trainen. 
 
In het laatste weekend van mei is de Heilige Eikloop weer 
gelopen. Nadat men op en neer was geweest naar de 
Heilige Eik, (hard)lopend, (nordic)wandelend of op de fiets 
kon men zich weer laven aan de overheerlijke brunch die 
ook dit jaar weer uitstekend was verzorgt door Bram 
Flierman en zijn team. De organisatie van de loop werd 
verder weer geweldig geregeld door Anton Verkooijen en 
Pieter de Vroom. 
 
De Ekiden, georganiseerd door Ad van Kollenburg en Henk 
Schepens staat 23 juni op het programma. Zorg dat je erbij 
bent en geef je op! 
 
Hou je loopprestaties eenvoudig bij in een logboek. Ga 
naar onze site, klik op het logo van Runnersworld, ga naar 
Tools en klik op logboek. Je kunt hier je eigen logboek 
aanmaken. 
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jarigen september 
5 Ria  Loomans-v.Anrooij 

5 Anne  Leuken, van  

6 Mirjam  Verhagen 

6 Rob  Hoof, van 

6 Theo  Koning, de  

7 Robert  Zwemmer 

7 Wendy  Peijnenburg 

7 Chris  Rosier,  

9 Tara  Vet, de 

9 Nienke  Slageren, van 

11 Cor  Nieuwenhuisen, vd 

11 Marianne  Genuchten, van 

11 Bob  Koetsveld, van 

12 Martijn  Iersel, van 

13 Bas  Oirschot, van  

13 Tonnie  Lodewijks,  

15 Monique  Terhoeve 

15 Koen  Meesters,  

15 Carina  Kämpfer 

17 Annie  Coppelmans,  

17 Els  Wolfswinkel, van 

17 Volkert  Mencke 

17 Jos  Kooning, de 

18 Ad  Biggelaar, van de  

18 Annette  Bilt-Bruinsma, v.d. 

18 Theo  Bookelmann 

18 Tosca  Garsel, van 

19 Cees  Sommen, van der 

19 Wim  Kortsmit 

20 Petra  Cock, de 

20 Bas  Leermakers,  

20 Kevin  Vleuten, van der 

20 Theo  Megens,  

20 Ellen  Iersel, van  

21 Annemarie  Scheepers,  

21 Gerrie  Dijkstra 

21 Robert-Jan  Brands 

22 Yves  Dhondt 

22 Maarten  Korte, de 

23 Pieter  Sanden, van der  

23 Onno  Meeuwis 

24 Mats  Keulstra 

24 
Jan 
Frederik  Schnitzler 

25 Hein  Geurts 

25 Rosita  Duif-Manders,  

25 Romar  Lassing 

27 Astrid  Bies 

27 Nathaniël  Uwakwe 

28 Hedwig  Willems 

28 Cyril  Werff, van de  

28 Nick  Worp, van der 

28 Kevin  Westelaken, van de 

30 Wilma  Venmans,  

 

Onlangs lagen in d'n Opstap verschillende loopshirts 
korte mouw klaar om te passen. Heb je de pasavond 
gemist en wil je ook een mooi en functioneel GM loopshirt 
dan kun je de clubkleding  bekijken via onze site 
www.avgm.nl / algemeen / clubkleding / running kleding 
voor recreanten. Bestellen kun je bij Pé Brouwer via 
pe.brouwer@onsbrabantnet.nl Ook ligt er in d’n Opstap 
op de tafel van de folders een ringband met foto’s op A$ 
formaat van de kleding die je kunt bestellen.                 De 
loopshirts zijn van het merk Craft, van goede kwaliteit en 
dankzij onze sponsor Runnersworld kun je deze running 
kleding met een mooie korting van 25% op de advies 
verkoopprijs aanschaffen.  

PR’s die ik doorkreeg; 
 
Chris Segers, 10 km Venloop 57.17 
Rob Voss 15 km Pannenkoekloop 1,23.15   
Peter Cras 15 km Vennenloop Oisterwijk 1.00,34 
Rob Voss ½ Marathon Veldhoven 1,43.19 
Johan Robben; 10 km Dwars door Dongen 42.14 
 
Loop je ook een PR, geef dit door aan Peter Cras via 
petercras@bestion.nl  Ook jouw tijd komt dan in de 
DiGMer. Loop je een wedstrijd, geef dan zondagavond 
voor 18.00 uur je gelopen tijd door dan is dit nog op tijd 
voor Groeiend Best, je kunt meteen aangeven of dit een 
PR voor je is. 

 

 

 
www.welvos.nl 

 

 

 
 

www.vanoirschotnatuursteen.nl 
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Interview met Frits Leenderts 
 
Vertel eens wat over jezelf; hoe oud ben je, waar woon je en met wie en waar kom je  

 

Ik ben 45 jaar en woon in Best waar ik ook ben geboren. Zoals men zegt ben ik een geboren en 
getogen Bestenaar.              
 
 Wat doe je in het dagelijks leven? 

Op de lagere school wilde ik altijd brood- en 
banketbakker worden. Dat was mijn passie en mijn 
droom. Ik ben begonnen op de School voor 
consumptieve technieken (SKB) toen gelegen aan 
de Kaakstraat te Eindhoven. Deze school is nu 
genaamd ROC. Hier heb ik vanaf de eerste klas al 
aangegeven dat ik brood- en banketbakker wilden 
worden. De leraren zagen dat ik het meende en 
lieten mij daardoor meer brood – en banketbakken 
doen terwijl andere leerlingen dan moesten koken 
en of serveren (hier had ik echt geen zin in)  
In het derde jaar kon ik na harte lust mijn creativiteit 

kwijt in taarten. Na de SKB ben ik naar het leerlingwezen gegaan waar je door kon leren voor 
patroon (leermeester) Brood- en Banketbakken. Dit hield in dat ik een dag naar school voor de 
theorie en de andere dagen werken bij een baas om daar ervaring op te doen. 
Nadat ik al mijn diploma’s had gehaald wilde ik nog verder gaan want ik wilde een bakkerij 
beginnen. Dus ging ik nog eens twee jaar naar school om mijn middenstand laatste diploma te 
halen. 
In het laatste jaar begonnen er wat haarscheurtjes te komen in mijn plannen en er brak namelijk 
de broodoorlog uit. Ik zag dat het dan moeilijk werd voor bakkers om er nog een goede 
boterham in te verdienen omdat de supermarkten ook brood en gebak gingen verkopen maar 
aanzienlijk goedkoper dan de warme bakkers op de hoek. Ik wilde toen wat anders gaan doen 
en keek al rond. 
Omdat ’s nachts rond twee uur mijn werkdag begon, werd ik vaak door de politie gecontroleerd. 
Dit was uiterst irritant maar gaf me wel een veilig gevoel. 
Via mijn buurman, die politieagent was, heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben ik in 
1992 begonnen om mij te oriënteren op het politievak.  
Na verschillende gespreken met politieagenten en mensen om me heen heb ik besloten om te 
solliciteren bij de politie. Ik werd op 1 april 1993 aangenomen bij de gemeente politie Eindhoven. 
Ik moest toen nog mijn laatste diploma voor leermeester brood- en banketbakker halen 
waarvoor ik eind mei 1993 nog examen moest doen. 
Terwijl ik op de politieschool in Heerlen zat heb ik mijn laatste studie brood- en banketbakker 
met het behalen van mijn middenstand diploma mijn patroondiploma gehaald.  
Hier was ik uiterst blij mee. 
In december 1995 slaagde ik voor mijn politiediploma en kwam te werken in Eindhoven. 
Ik heb tot 2005 in de surveillance dienst gezeten met uitstapjes naar andere disciplines  
In 2004 kwam ik in aanraking met het rechercheurvak wat me erg interesseerde, wilde daar 
graag in verder. Ik ben nu werkzaam als rechercheur. 
 
Hoe ben je ooit bij GM verzeild geraakt? 
Ik liep zelf 2 keer in de week 10 kilometer, iedere keer het zelfde rondje. 
Ik wilde graag een keer een halve marathon lopen maar zag het niet zitten om er alleen voor te 
trainen. Ik kwam op mijn werk in gesprek met Frank Coppelmans en die nodigde me uit om een 
aantal keren mee te lopen. Ik heb een aantal keren meegelopen met de groep van Frank en 
vond het er leuk  en gezellig. 
 
Ik heb toen besloten om lid te worden van GM. Ik liep in 2005 mijn eerste halve marathon in 
Rotterdam. 
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Ik ben toen overgestapt naar de groep van Chris Rogier, nu de 
groep van Marti van Iersel.  
Om dan weer de overstap te maken naar de loopgroep van Ad van 
Kollen was net een brug te ver voor mij en zag dat er geen tussen 
groep was, tussen de groep van Chris Rogier en die van Ad 
Kollenburg waardoor eventuele lopers makkelijker door konden 
stromen naar Ad van Kollenburg zijn groep. 
 
In 2006 - 2007 ben ik samen met Frank Coppelmans de cursus 
Trainer loopgroepen gaan volgen in Weert. De TLG is nu 
vervangen voor de LT3.  Ik ging deze cursus volgen met het idee 
om een groep tussen Chris Rogier en Ad van Kollenburg te 
starten.  
Tijdens de cursus ben ik als trainer begonnen.  
 

Na het behalen van mijn trainers diploma ben ik als trainer aan de slag gegaan bij Marvel in 
Boxtel om eens bij een andere club in de keuken te kunnen kijken. Dit heb ik drie jaar met veel 
plezier gedaan maar door mijn werk en hobby’s kon ik het niet meer combineren. 
 
 Wat heb je binnen de club allemaal gedaan? 
Ik ben trainer bij de beginners cursus een aantal jaren geweest.  
Ik heb ook in het overleg gezeten van de TLG trainers maar ben daar mee gestopt ivm tijd 
gebrek.  
Nu doe ik nog Onderweg naar de Marathon Eindhoven (ONME) en heb nog een groep lopers, 
op de woensdagavond 19:30 uur, waar ik training aan geef. 
 
Wat zijn je PR's en wanneer liep je die? 
Ik heb de navolgende PR’s gelopen. Het is alweer een tijdje geleden zoals jullie zien maar dat 
komt omdat ik ontspannen lopen en genieten van de omgeving belangrijker vind als mijn tijd 
verbeteren. 
 
 Hele marathon Berlijn 2008    4:11:36 (kramp in de bovenbenen) 
Halve marathon Valkenswaard 2008 1:38:44 ( ongeveer 6 tot 8 weken na Berlijn) 
Ten Miles in Tilburg 2008   1:17:25 
15 kilometer Zevenheuvelenloop 2008 1:08:48 
10 kilometer Ronde van Naastenbest 2007 0:45:36 
6 kilometer Tom Kusters loop 2007  0:24:22 (een loop van het werk uit) 
 
Ben je vaak geblesseerd en hoe ga je daarmee om? 
Ik ben niet erg vaak geblesseerd maar ik heb in een paar maanden twee hele marathons 
gelopen. Dat heeft de nodige blessures met zich mee gebracht van hamstrings blesuren tot 
achillespees, scheenbeen vliesontsteking en niet te vergeten rug en heupklachten. 
De rug en heupklachten zullen altijd wel blijven maar heb er niet extreem veel last van. 
De blessures kwamen tijdens de training van de twee marathons. Ik ben toen door blijven 
trainen. Dat is het onverstandigste wat je ooit kan doen. 
Hiervan heb ik geleerd om goed te luisteren naar je lichaam en daar ook aandacht aan te 
schenken door of rustiger aan te trainen dan wel even te stoppen met trainen totdat je weer 

voldoende bent hersteld om verder te trainen. Een 
training mag ook nooit aanvoelen alsof je een wedstrijd 
aan het lopen bent. 
  
Heb je nog andere hobby's? 
Naast het hardlopen heb ik nog enkel hobby’s te weten. 
Tennissen, motorrijden, fietsen, wandelen, belasting 
invullen, voetbalscheidsrechter en het 
kweken van parkieten. 
 
Een nestje jonge parkieten variërend van 2 dagen tot iets 
meer dan een 1 week oud. 
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Noteer: 

Do 23 juni 2011     19.00 uur 
Atletiekbaan Best       info bij je trainer 

Familieteams 

Groepsteams 

Oirschotse Gastenteams 

 

Prijzen in natura : 

Kilo Kaas   Meter Worst   en   Voldoende 

Drank om een en ander weg te spoelen 
 

 

 

Heb je voldoende lef in je donder, meld je dan aan bij jou trainer of via het 

inschrijfformulier  in het clubhuis.  
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Heel veel plezier ! 
 

 

 

 

 

Inschrijven Ekiden 
 
 
Hoi Trainers en Atleten, 
  
Zeg het voort, zeg het voort! Na de heilige Eik loop het volgende hoogtepunt op de agenda! 
  
EKIDEN    noteer: Do 23 juni 2011   start om 19.00 uur op de baan. 
  
We lopen in teams van 5 lopers of loopsters; ieder loopt ca 4 km, dus per team ca. 21 kilometer.  
Jonge deelnemers mogen samen 4 km lopen. Dus een team bestaat uit 5 volwassenen of 4 
volwassenen en twee jonge lopers. Er zijn meer mogelijkheden maar dat moet dan eerst worden 
voorgelegd aan de jury. Elk familieteam mag een gastloper hebben die geen bloedverwant is. 
  
Familieteams, Groepsteams en Oirschotse Gastenteams! 
  
Prijzen in Natura: Kaas, Worst en voldoende drank om een en ander weg te spoelen. En 
eeuwige roem niet te vergeten! 
  
We willen graag dat er zoveel mogelijk teams zijn!  Om e.e.a. zo goed mogelijk te laten verlopen 
met betrekking tot de inschrijving willen we vragen of de trainer zelf zijn meelopende mensen wil 
doorgeven dan wel dat je onderstaande strook inlevert in de postbus tegenover de kluisjes.  
 
De organisatoren  Ad van Kollenburg en Henk Schepens 
 
 
Naam: ………………………………………………………………………. 
 
Loopt bij: …………………………………………………………………… 
 
Kilometertijd: ……………………………………………………………….  
 
 

 

 

 

 
                                   
                                  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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Samen Loop voor HOOP, een geweldig 

initiatief. 
 
“Kunnen wij ook iets bijdragen!?”,  hebben een aantal reflexzonetherapeuten in Best gedacht. 
“We hebben handen en voeten, gezond verstand en zijn fit dus er moet toch iets zijn wat wij 
kunnen doen om ons steentje bij te dragen aan de Samen Loop voor Hoop”!.  
Uit die gedachte werd het idee geboren om als gediplomeerde reflexzonetherapeuten een 
enthousiaste groep te vormen. Er werd een programma opgezet dat past binnen het kader van 
de organisatie Samenloop voor hoop. 
 
Tijd:  
Op zaterdag 18 juni van 17.30 tot 19 uur  worden de survivors en/ of partners verwend.  
Op zondag 19 juni van 11.00 uur tot 12.00 uur ook survivors en /of partners.  
We masseren de survivors en hun partners gratis en alle andere deelnemers of 
geïnteresseerden voor een kleine bijdrage van minimaal €5,00. 
Locatie:  
Waarschijnlijk zitten we met een aantal voetreflexzonetherapeuten klaar in de burgerzaal van 
het gemeentehuis in Best. 
 
Omdat Dionne en ik beiden lid zijn bij de AVGM en ook reflexzonetherapeut, vond de hele groep 
het een prima idee om de Atletiek vereniging te sponsoren.  
 
Aanmelden:  
Dus ook als je mee doet als vrijwilliger in het team en moe gelopen bent, kom dan naar ons toe 
dan zorgen wij ervoor dat je na 20 minuten voetmassage weer als nieuw bent.  
Mocht je nog survivors en partners vinden die graag willen ervaren hoe zo’n behandeling werkt, 
kijk dan even op de site van de Samen Loop voor Hoop en geef je op bij  
 
Astrid Pourchez haar telefoonnummer is 0499-392890. Mobiel:06-30362263. 
Dan kunnen wij alvast een planning maken en ons verheugen op de komst,  
 
Voor meer informatie over de reflexzonetherapie bel/ mail naar Tini de Bresser 0499-398008, 
tinidebresser@hotmail.com  
   
Wij hopen op een goede opkomst zodat onze steen die we bij willen dragen een hele grote kei 
wordt.  
 
Dionne van den Oetelaar en Carla Uijthoven,  
Ingrid Martens, Lieke de Groot, Amiek van Haaren, Ria van Luijk, Nancy Jacobs, 
Tini de Bresser, Ellen van Moosdijk, Mariëlle van Zon, Carla Raaimakers.  
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GM Roze Loop draagt bij aan Pink Ribbon 
 
Vorig jaar organiseerde een aantal GM 
loopsters een sponsorloop voor het 
goede doel Pink Ribbon. Tweede 
paasdag om 11 uur ging de Roze Loop 
op herhaling en dit jaar nog met een 
groter succes voor Pink Ribbon dan 
vorig jaar. Dit keer namen bijna 30 
loopsters deel aan een mooie route door 
de Vleut van 5 kilometer, door 
sommigen 1 x, door anderen 2 x 
gelopen of gewandeld. Het weer zat dit 
jaar ook weer mee, het parcours was 
echter door de droogte best wel pittig. 
Maar mede dankzij de supporters langs 
de route, de glaasjes water op de 
tussenstop en een goed verzorgde 
lunch nadien kijken we weer terug op 
een succes.  
Dit jaar konden de loopsters rekenen op sponsoring door onder andere Toon Vertier, VSE/Van 
der Sterren, Fysiotherapie Stroomenbergh, IAK verzekeringen, Ford Garage Hans Versteden, 
Schoenmode Schepens en Bread. Evenals vorig jaar wist Lenthe Verhulsdonk weer op 
professionele manier de opening te verrichten en wist Joke van Kasteren de spieren van de 
loopsters vooraf weer los te maken. Onze hartelijke dank hiervoor! 
Alles bij elkaar kon er  een bedrag van € 865,-- worden overgemaakt aan Pink Ribbon en 
daarmee is de opbrengst bijna 400 euro hoger dan vorig jaar.  
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De Pen 
 

Dankzij Irene mag ik het genoegen smaken om ook eens de pen ter 
hand te nemen voor het clubblad.  Hoewel het beter zou zijn om te 
spreken van het toetsenbord ter hand te nemen, maar dit terzijde. Ik 
loop al een kleine 45 jaar onder de naam Walter van de Pol op deze 
aardkloot rond waarvan sinds 2003 als lid van Generaal  Michaelis.  
In een ondertussen grijs verleden ben ik behoorlijk sportief bezig 
geweest, met name met atletiek en volleybal, waarbij de laatste sport 

het rond mijn 12e jaar won van de atletiek. Zo rond  1995 toen ik in Best kwam wonen, 
onze twee kinderen zich aandienden en mijn werk behoorlijk wat tijd begon te vergen, 
ben ik eigenlijk geheel met sporten gestopt.   
Rond 2003 begon het sportersbloed toch weer te kriebelen en besloot ik om eens een 
beginnerscursus te doen bij GM. Zodoende bevond ik me ineens onder de hoede van 
Dolf Mehagnoul en Ben Saris. Het hardlopen beviel me wel en al spoedig werd ik 
overgeplaatst onder het bevel van Harry Dahmen wiens trainingen al snel een positief 
effect op mijn enigszins matige conditie hadden. 
Door mijn sportverleden en misschien ook wel gewoon door mijn competitieve instelling 
op sportgebied, werd ik al spoedig wat fanatieker hetgeen zich uitte in het lopen van 
wedstrijden, eerst als recreant maar wat later ook als wedstrijdloper. Ik ben een van die 
lopers die het leveren van een prestatie in een wedstrijd belangrijker vinden als het 
meedoen aan die wedstrijd, een afwijking die zich na een hoogtepunt in de jaren ’80 en 
’90, bij steeds minder lopers voordoet.  Een korte blik op de allertijdenlijsten bij de 
masters van GM leert als snel dat er vroeger behoorlijk harder werd gelopen als 
tegenwoordig. 
Deze ontwikkeling heeft helaas tot gevolg dat er steeds minder wedstrijdlopers zijn. Met 
name voor de baanatletiek is het te hopen dat deze ontwikkeling zich niet verder 
doorzet. De baanatletiek is eigenlijk veel te mooi om op deze manier ter ziele te gaan. 
Omdat baanatletiek op mijn leeftijd qua explosiviteit fysiek nogal veel vergt, concentreer 
ik me op de wegwedstrijden en crosses. Met name het crossen in het bos vind ik erg 
plezant om te doen en is daarnaast ook een goede basis voor de wegwedstrijden.  
Marathons loop ik niet meer, deze vereisen een te grote hoeveelheid tijd en 
voorbereiding. Daarnaast heb ik ervaren dat ik fysiek vaak erg diep moest gaan voor 
een relatief bescheiden tijd. Lopen moet prettig en gezond blijven dus de marathon laat 
ik voor wat hij is. 
Bij GM wordt ik niet al te vaak gesignaleerd, enerzijds omdat ik vaak alleen train, op 
tijden en in tempo’s die ik zelf prettiger vind en anderzijds omdat ik redelijk vaak 
enigszins geblesseerd ben. Deze blessures concentreren zich met name op de 
hamstring en de achillespees en zijn natuurlijk geheel op het conto van mezelf te 
schrijven doordat ik met hooguit  vier keer trainen in de week in vaak te hoge tempo’s 
eigenlijk meer verlang van mijn lichaam als dat het nog kan leveren.  
Desalniettemin loop ik elk jaar toch nog wel rond de 2.500 kilometer weg. Waarbij ik 
altijd weer erg kan genieten van het buiten rennen in de prachtige natuur rondom Best. 
En omdat ik nu toch in de gelegenheid ben, wil ik graag alle vrijwilligers van GM 
bedanken voor al hun activiteiten die het ons als lopers toch steeds weer mogelijk 
maken om aan de wedstrijden mee te kunnen doen.  
Ik weet niet of hij hem al eens gehad heeft, maar ik zou het toetsenbord door willen 
geven aan Pieter Grootes, wellicht kan hij als langlopend verenigingslid een tipje van de 
sluier oplichten waarom er voorheen zoveel sneller werd gelopen als tegenwoordig. 
Hardere mentaliteit, meer trainingsinzet, meer concurrentie ? 
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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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Een GM ‘er in Lusaka, Zambia. 

 

Velen van jullie zullen mij wel niet kennen maar ik ben al bijna 20 jaar lid van GM. Bij de 
beginnersgroep van Ben Saris op het voetbalveld van Best Vooruit ben ik gestart nadat ik mijn 
hockey stick in de hoek had gezet. Ik ben wat je noemt een onregelmatige loper. Vaak kom ik 
maanden niet en dan haak plotseling aan. In 98 en 99 heb ik de halve marathon in Eindhoven 
nog meegelopen maar dat zit er nu niet meer in. In stilte ben ik een grote bewonderaar van GM 
omdat die club, die ik al meer dan veertig jaar ken, een fantastische ontwikkeling heeft door 
gemaakt. Voornamelijk door inzet van de vele gemotiveerde vrijwilligers. 
 
In februari en maart was ik weer zelf aan het trainen omdat ik graag weer bij een groep wilde 
aanhaken. Vanuit mijn werk bij de Rabobank werd mij echter gevraagd om voor drie maanden 
naar Zambia te gaan. Geen hoogte stage in Lusaka(ligt op 1300 meter) maar werken bij de 
Zanaco bank, een dochter van de Rabobank. 

Ik heb het geluk dat ik hier in een appartement zit met een sportzaal erbij. En bovendien een 
fanatieke Nederlandse collega, Gerrit, heb die helemaal bezeten is van hardlopen. Daardoor 
ben ik weer volop aan het trainen. Maar af en toe doen we ook wat anders. Ik ben GM niet 
ontrouw geworden maar ben wel ook lid geworden van een andere hardloop club. De eerste 
ervaring wil ik graag met jullie delen. 
Op zaterdag ga ik met Gerrit naar de Hash House Harriers; ook wel bekend als “The drinking 
club with a running problem” De Lusaka H3 komt elke zaterdag bijeen. Gerrit is via Carolijn, een 
Nederlandse die hier al zes jaar woont, op de mailing list van de HHH gekomen en kreeg in 
februari een uitnodiging voor een run net buiten Lusaka. De loop is iedere keer op een andere 
plaats.  
De eerste keer dat ik meeging is de loop een stuk voorbij de Golf club. We besluiten heen te 
wandelen en terug met de taxi te gaan. Heen valt tegen. Het is toch dik anderhalf uur. Maar we 
zijn net op tijd. Na betaling van 3 euro biergeld wordt je keurig welkom geheten op run no. 1614 
door enkele gepensioneerde Britten die al meer dan twintig jaar in Zambia wonen. Rond 15.30 
uur waren er circa veertig mensen aanwezig en werd de groep verdeeld in wandelaars en 
runners. Gerrit kende al enkele mensen zoals Stefan, een jonge sportieve Duitser. Het parcours 
was uitgezet met kalk en er waren ook foute aanwijzigen, die je na honderden meters kon 
herkennen aan een kruis. Er werd ook telkens bij een H (Hash Hold) gewacht tot iedereen zich 
weer bij de groep had aangesloten. Een van de HHH-officers blies tijdens het hardlopen 
voortdurend op zijn hoorn. Het  leek wel een vossenjacht. Maar het lijkt ook op het spoorzoeken 
dat we bij GM doen. Op een gegeven moment waren we wel de helft kwijt. Maar na dik 5 km 
arriveerden we weer op het startpunt. Het was behoorlijk pittig. Bijvoorbeeld een behoorlijke klim 
naar de zwaar bewaakte Amerikaanse ambassade. En dat in de felle zon bij dik 25 graden. Bij 
terugkomst voor mij eerst heerlijk koud water maar de drinkbroeders namen al een eerste 
biertje. Dus daarna sloten we maar snel aan.  

Daarna volgde de HHH ceremony met veel rituelen, liederen en bier uit het vat (drie stuks). Net 
jonge studenten. Uiteraard moesten de nieuwkomers worden ontgroend en ik moest samen met 
een jonge dame in de kring gaan staan. Nadat ik mijn naam, land van herkomst en door wie ik 
was geïntroduceerd had bekendgemaakt werd een ontgroeningslied gezongen. Tijdens het 
refrein moest een HHH-bierpul in een ruk worden leeggedronken, wat voor mij uiteraard geen 
enkel probleem was. Zo werden telkens mensen om uit een lopende redenen in de kring gezet. 
Weer een lied en drinken maar. Ondertussen loopt één van die oude makkers met een door lek 
bier doordrenkt Hash shirt rond. Aan het einde wordt de Hash man van de dag gekozen. Dat is 
de man waar het hards voor gejoeld wordt. Hij wint het shirt en de wisseltrofee. Hij moet het shirt 
aan en drinkt de wisseltrofee, een pispot die vol bier zit, in een teug leeg. Rond 19.30 uur lopen 
we naar de weg en worden weer keurig opgehaald door onze taxidriver mister Phiri. Het was 
vermoeiend maar fraai. Als het lukt ga ik nog een keer.  
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Eind juni hoop ik weer normaal bij de groep van Joke aan te sluiten. 

Groeten uit Lusaka, 

Maarten Swinkels 
www.maartenswinkels.waarbenjij.nu 
 

 

 

 

Ontstaan van de Hash House Harriers 
Stel, je bent een Engelsman in Kuala Lumpur in de jaren ’30. In het weekend zuip je je klem, 
want je bent ten slotte Engels en iets anders is er toch niet te doen. Om de week toch weer fris 
te beginnen, besluit je om met je maten ‘s avonds een rondje te gaan joggen. En wat krijg je van 
joggen? Juist, heel veel dorst. En wat helpt er tegen dorst? Juist, heel veel bier! 

Engels als ze waren, besloten ze het meteen goed te doen en de hele zooi te gaan organiseren. 
Ja, je hoort het goed, rennen en drinken officieel geregeld. The Hash House Harriers waren 
geboren. Ook wel bekend als “The drinking club with a running problem”. Een loper, the Hare, 
zette een parcours uit. Alle leden renden achter de Hare aan en eindigde hun sportieve activiteit 
met meerdere glazen bier. Zo mooi en toch zo simpel. 
Tijdens de tweede wereldoorlog was het lastig joggen en vooral drinken. Dus voor de Hash 
House Harriers een slechte tijd. Na de oorlog pakte ze hun sportieve en vooral sociale 
activiteiten snel weer op. En met succes, tegenwoordig zijn er over de hele wereld verschillende 
“Kennels”. 
Nu heb je echt geen excuus meer om niet meer te gaan hardlopen. 
Maak die kilometers en proost!!  
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wandelen 

 
Samenloop voor Hoop Best 18 en 19 juni van 17.00 tot 17.00 uur 
 
Ook atletiekvereniging Generaal Michaëlis doet mee aan de samenloop voor Hoop. Ons team 
bestaat inmiddels uit 35 personen. Er zijn momenteel 40 teams die zich hebben opgegeven. Het 
aantal teamleden is ruim 1.000.  

 
 
Meer informatie over de Samenloop voor Hoop in Best en ons team is te vinden op 
http://best.samenloopvoorhoop.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=177:team-
generaal-michaelis&catid=52:teams&Itemid=97 
 
Wilt u ons team en daarmee  het wetenschappelijk kankeronderzoek sponsoren? 
 
Dat kan door: 

• In onze kraam op het Raadhuisplein op 18 of 19 juni een ‘gokje’ te wagen. Hiermee maakt u 
kans op bijvoorbeeld een LCD TV/DVD combi van Akai monitor formaat of hartslag & 
Calorieënhorloge (zonder gebruik van een band om uw borst). Ook voor kinderen hebben wij 
leuke prijzen 

• Uw voeten te laten masseren door reflexzonetherapeuten uit Best. Deze bijdrage wordt 
gestort in het sponsorgeld van GM 

• Draag een Kaars van Hoop op aan iemand die kanker heeft of heeft gehad. Dit doet u door 
op een (papieren) kaarsenzak een persoonlijke boodschap te schrijven voor een dierbare. 
Deze kaarsen(zakken) worden vervolgens rondom de baan neergezet. Het gedenkmoment 
vindt plaats als alle kaarsen zijn aangestoken. Een kaarsenzak voor de kaarsenceremonie 
kunt u bij ons afnemen voor € 5,00 (Sjannie van Laarhoven 
sjannievanlaarhoven@onsbrabantnet.nl  of Nel van Oort nzielschot@hotmail.com). De 
kaarsenzakken kunnen worden ingeleverd bij de Plus-acties op 28 mei, 4 juni en 11 juni. 
Verder kan dit ook bij de organisatieleden en bij de volgende winkels: Bruna, Berry de Bruin, 
van Kemenade IJzerwaren, Janssen Mode en Sport, DA-drogist Heuveleind, Slijterij 
Heuveleind. 

• een polsbandje te kopen in onze kraam 
• een donatie te doen, dit kan ook tijdens het weekeinde in onze kraam 
• uw GM shirt voor dat weekeinde uit te lenen aan een van onze teamleden: het geld dat wij 

voor een T-shirt kwijt zijn geven wij liever aan het wetenschappelijk kankeronderzoek.  
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Het geld dat wordt ingezameld gaat naar wetenschappelijk kankeronderzoek. KWF 
Kankerbestrijding is er voor iedereen, zowel jong als oud en staat voor alle soorten kanker. 

Oproep voor een leenshirt van GM op 17 en 18 juni Samenloop voor Hoop 

Het GM team bestaat uit GM-ers uit de hardloop- wandel- nordic 
wandel en wedstrijdgroep. 
Niet alle wandelaars hebben een GM shirt. Wanneer we als team een 
GM-shirt speciaal voor de samenloop moeten aanschaffen doen we het 
goede doel te kort. 
Daarom de vraag: 
Wie wil zij T-shirt uitlenen dat weekeinde? 
Daarna krijg je het keurig gewassen terug. 
 

Namens het hele team alvast bedankt! 
 
Neem hiervoor contact op met: 
Sjannie van Laarhoven sjannievanlaarhoven@onsbrabantnet.nl  0499- 393116 
Nel van Oort nzielschot@hotmail.com 0499-398678 
 
Wandelen en Nordic wandelen bij GM 
 
Ben je lid van onze club en alweer geblesseerd en kun je niet hardlopen? Op woensdagavond 
19.00 uur en zaterdagmorgen 09.30 uur kun je ook meewandelen met onze wandelgroep.  Dit 
kost je geen extra contributie. 
 
Ken je iemand die graag iets wil gaan doen, maar voor wie hardlopen net een stap te ver is. 
Attendeer hen op onze wandel en Nordic- wandelgroepen. 
 
Om mee te kunnen met Nordic wandelen moet je wel eerst een basiscursus Nordic wandelen 
volgen. Deze start een aantal keren per jaar. Je kunt je hiervoor opgeven bij Kathinka van Dijk. 
Dit kun je doen door het contactformulier (onder contact) op onze website www.avgm.nl in te 
vullen. In de keuzelijst gericht aan kies je dan Nordic walking. 
 
 
 

Interview met Jan en Joke 
 
Jan en Joke, hoe oud zijn jullie, waar wonen jullie, hoe lang kennen jullie elkaar en waar 
komen jullie vandaan. 
Joke is 59 jaar en Jan is 62 jaar. We wonen al 34 jaar in de Prof. Titus Brandsmastraat. 
We kennen elkaar al meer dan 45 jaar en zijn dit jaar 38 jaar getrouwd. 
Wij zijn allebei echte Besse. 
Wij hebben een zoon, John van 34 jaar, samenwonend met Wieteke in Best, zij hebben 2 
kinderen, een meisje 3 jaar en een jongen, in oktober geboren. 
Onze dochter, José is 32 jaar en getrouwd met Marc. Woont ook in Best en heeft twee jongens 
van 6 en 4 jaar. 
 
Wat doe je in het dagelijkse leven. 
Jan: is na 44 jaar gewerkt te hebben inmiddels gepensioneerd en beheerd nu een agrarisch 
bedrijf  oftewel een volkstuin. 
Joke: heeft naast het runnen van het huishouden en opvoeding van de kinderen ook veel 
vrijwilligerswerk gedaan en dat doet ze nog steeds en past ook nog na schooltijd op de oudste 
kleinkinderen. 
 
Hoe zijn jullie ooit bij GM verzeild geraakt.  
Dat is eigenlijk begonnen toen onze dochter José lid werd van GM. 
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Ze heeft het altijd heel erg leuk gevonden en presteerde best goed. We gingen ook mee naar 
wedstrijden en vonden dat altijd heel gezellig. 
Daardoor zijn we ook in zelf bij G.M. betrokken geraakt, eerst door wat te helpen met 
wedstrijden, zoals zandbak harken en lat opleggen. Later ook jurydiploma’s behaalt, en we 
jureren nog regelmatig bij wedstrijden. 
Toen is Joke in 1992 gaan hardlopen, toen nog op de grasbaan bij Best Vooruit. Ze kreeg daar 
training van Ben en Annie, die toen de beginnerscursus deden. Jan was in die tijd nog 
jeugdscheidsrechter bij de KNVB. Toen dat teveel problemen kreeg met zijn knieën is hij medio 
1993 ook gaan hardlopen. Joke liep daarna bij de groep van Marja van Loon en was daarna 
haar assistente. Toen die er mee ophield heeft zij de groep overgenomen. Jan liep bij Wil van de 
Ven en heeft die later ook opgevolgd. 
 
Wat hebben jullie binnen de club allemaal gedaan. 
Jan: trainer van een loopgroep, jury bij baan en loopwedstrijden, beheer van het clubhuis. 
Joke: trainer van een loopgroep, jury bij baanwedstrijden, juco (jurycoördinator), behoort tot het 
vaste barpersoneel, poetsen van het clubhuis, de was van het clubhuis en de juryshirts, 
verzorgen van de brunch bij de H.Eikloop, verzorging waterpost bij GBB loop en ronde van 
Naestenbest, vouwen, nieten en rondbrengen van clubblad. 
 
Is dat alles. 
Is het niet genoeg. 
 
Wat zijn jullie PR’s en wanner liepen jullie die. 
We hebben niet zoveel met PR’s, want op onze leeftijd worden de snelheden niet steeds hoger 
meer, maar mijn Pr op de halve is 1.52.  
 
 
Zijn jullie vaak geblesseerd en hoe gaan jullie daarmee om. 
We zijn eigenlijk heel weinig geblesseerd. 
Jan: Ik heb wel enige keren niet kunnen lopen door lichamelijke klachten zoals een te traag 
werkende schildklier, inregelen medicijnen hiervoor kostte 3 tot 4 maanden. Ook een keer een 
blessure vlak voor de halve marathon van Eindhoven. Dat was wel balen, maanden getraind en 
dan niet kunnen lopen. Maar door goed te luisteren naar de signalen van het lichaam en daarop 
adequaat te reageren kun je heel vaak ernstige blessures voorkomen. 

 
Hebben jullie nog andere hobby’s. 
Ja, we houden ook allebei van wandelen, donderdagmorgen 
is onze vaste wandelmorgen en ook doen we vaak op 
zondag nog een langere afstand. (20 kilometer) 
We doen dit jaar voor de zevende keer mee aan de 
vierdaagse van Apeldoorn. 
20 kilometer per dag.  
 Verder doen we mee aan autopuzzeltochten van Amc 
d´Uitlaat. Helpen ook nog aan enkele activiteiten van de 
gymvereniging mee. 
Ten slotte ben ik nog regelmatig in mijn volkstuin te vinden. 
En dan zijn er nog de kleinkinderen. 
 
Hoe lang willen jullie nog doorgaan als trainer. 
Zolang wij zelf nog op een redelijk niveau kunnen meekomen 
en onze lopers nog een goede en leuke training kunnen 
aanbieden en zij dat ook vinden. 
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Verslag trainersdag 
 
Op zaterdag 12 maart was het weer zo ver, de jaarlijkse trainersdag stond voor de deur. Ook dit 
jaar was als locatie weer gekozen voor het sportcentrum van de Universiteit Nijmegen en in het 
mooie erachter gelegen park Brakkestein voor de buitentrainingen. 
In de plenaire sessie, werd na de openingswoorden van voorzitter van de KNBLO en de 
openingswoorden va voorzitter van NSIB het woord gegeven aan Clemence Ros. 
Volgens Clémence Ross, oud-staatssecretaris van VWS, voorzitter van De Graafschap en nu 
directeur van NISB, kunnen wandeltrainers helpen het tij te keren. Te veel mensen kampen met 
gezondheidsrisico's door overgewicht, en van de jeugd is maar liefst de helft te zwaar. 
Nederlands Instituut voor Sport en Beweging helpt sport terug te brengen in de wijk, dichtbij de 
mensen die zich uit zichzelf niet zullen aanmelden bij een vereniging. Het instituut wil ook 
ouderen en chronisch zieken, zoals hartpatiënten en diabetici, aan het wandelen krijgen. ‘We 
willen daarbij laten zien hoe leuk het is om te bewegen, zodat je het voor je lol kunt doen. Om je 
lekker te voelen', lichtte ze toe tijdens deze plenaire opening van de Wandel Trainers Dag op de 
Radboud Universiteit in Nijmegen. 
Daarna was het eindelijk tijd voor wat activiteit. Als eerste had ik gekozen voor de workshop 
Nordic Athletics van Dick Nap. Dick kende ik al van eerdere workshops als een zeer 
inspirerende trainer, die ook met de nodige humor in zijn trainingen mensen ver brengt in hun 
kunnen. Maar tjeetje, wat was het zwaar. Ik maar denken dat als je 15 km hard kunt lopen je 
toch een redelijk goede conditie hebt. Niets was minder waar, na 10 minuten dacht ik al dat het 
licht uit ging. Vooral het met stokken berg op en af rennen hakte er behoorlijk in. Iedereen die 
denkt dat je pas aan Nordic gaat doen als je niks ander meer kunt, moet maar eens mee doen, 
gegarandeerd dat er met veel meer respect naar Nordic Walkers gekeken gaat worden. We 
hebben gevlogen, gesprongen en hij liet ons nog net geen salto’s springen met twee stokken, 
maar dat scheelde niet veel! Hoewel het een geweldige workshop was, kwamen er niet veel 
nieuwe inzichten naar voren, waaruit ik dus maar concludeer dat ik nog behoorlijk up-to-date 
ben. 
Mijn tweede workshop was chi walking/chi running door Ans Oudejans en Carl Verhaaf 
Bij chi walking is de houding de belangrijkste bouwsteen voor het voortbewegen, je gaat uit van 
de zwaarte kracht van je eigen lichaam.. Door je schouders, heupen en enkels op één lijn te 
brengen en je bekken recht te houden creëer je een rechte kolom. Deze kolom zorgt ervoor dat 
je botten, banden en pezen je houding in stand houden en je spieren hierbij worden ontzien. Die 
hoeven dus geen overbodige arbeid te verrichten en je voorkomt pijn aan bijvoorbeeld heupen, 
onderrug, schouders en nek. Door vanuit deze rechte kolom heel licht te hellen, kun je tijdens 
het wandelen gebruik maken van de zwaartekracht. 
 
Bij ChiWalking worden je passen kleiner. Je strekt je been niet voor je uit, waardoor je been licht 
gebogen vlak voor je lichaamszwaartepunt neerkomt. Verder til je je voeten op zonder af te 
zetten. Tijdens het wandelen blijven je enkels en kuiten ontspannen. Samen met de lichte helling 
wordt de voorwaartse beweging ingezet vanuit je kern – je bekken roteert. 
Of je nu snel of heel rustig wandelt, je paslengte blijft ongeveer gelijk. Om sneller te lopen, pas 
je vooral de frequentie aan – je maakt meer passen om je snelheid te verhogen. 
De armbeweging is ondersteunend aan het wandelen. Goed gebruik van je armen zorgt voor 
een soepele manier van wandelen en creëert een goede balans. De snelheid van je armpendel 
bepaalt ook je wandelsnelheid. Bij een snelle armbeweging – een hoge wandelsnelheid - zijn je 
armen gebogen in een hoek van 90 graden en bij een rustige armbeweging – een rustig 
wandeltempo - hangen je armen ontspannen naar beneden. 
Al is 1 uurtje niet voldoende om ingewijd te raken in het lopen op deze wijze, krijg je toch een 
erg goede indruk en ik kon zelf constateren dat alle testjes die gedaan werden inderdaad waar 
waren. 
 
Haaks daar bovenop stond mijn derde workshop: Met XCO beweeg je beter door Borke Erades 
en Dennis van de Hoeven. XCO staat voor Xtreme corestability. Er wordt hierbij gebruik 
gemaakt van twee lichte aluminium buisjes die voor 2/3 gevuld zijn met grit. Bij iedere beweging 
die je maakt schijft dat grit heen en weer. Je spieren banden en pezen reageren op deze 
gewicht verplaatsing. Deze dynamische vorm van spiertraining is veel effectiever dan statische 
krachtoefeningen. Bovendien zorgt het tijdens de looptraining uitvoeren van de verschillende 
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oefeningen ervoor dat je juist die spieren traint die je ook daadwerkelijk gebruikt voor het 
hardlopen. Je traint als het ware binnen de loopbeweging die spieren zoals je ze werkelijk 
gebruikt.  
Behalve benen en billen train je met XCO Walking ook volop de buik- en rugspieren. Essentieel 
voor lopers, want via de juiste balans tussen buik- en rugspieren voorkom je een 
bewegingsbeperking in de looppas. Bovendien bevordert XCO Walking je pasritme: doorgaans 
loop je iets sneller dan wanneer je zonder XCO's loopt en maak je je passen automatisch groter. 
Doordat je het bovenlichaam actief betrekt bij het lopen train je je hele lichaam. 
 
Onderzoek XCO Walking 
De Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg heeft de invloed van het gebruik van 
XCO-Trainers tijdens het (hard)lopen onderzocht. Hierbij is gekeken naar de factoren 
energieverbruik, zuurstofopname en hartslag. 
 
De conclusie: het gebruik van XCO-Trainers tijdens het (hard)lopen zorgt voor een aanzienlijke 
stijging in de hartslag en zuurstofopname. Dit heeft als resultaat dat zowel de verbranding van 
koolhydraten als vet wordt vergroot. Dit alles bij elkaar zorgt ervoor dat men tot 33% meer 
calorieën verbruikt door het gebruik van de XCO-Trainers Walking & Running! 
 
Dus al lopend door het mooie park Brakkestein vlogen termen als Hammer, Lumberjack, kort 
parallel, langparallel, samba en twist ons om de oren. Het was een zee intensive training en 
eerlijk had ik verwacht dat ik vandaag ( een dag later dus) geen kopje thee meer in kon 
schenken, maar dat valt dus mee, wat maar weer bewijst dat in Nordic Walking alle spieren 
groepen ( meer dan 90% van al je spieren) goed getraind worden. 
 
Kortom een vermoeiende, maar zeer leuke dag en ik kijk dan ook al weer uit naar de trainersdag 
volgend jaar! 
Kathinka van Dijk. 
 
 
 

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden: 
 
Nieuwe leden periode 5 maart t/m 31 mei 

2011.   
        
Baanatleten:   Loopgroepen:   

Pupillen mini/C. Junioren C/D. 
Recreanten 
loopgroep. Nordic Walking. 

Boudewijn Broekhuis 
Marijke 
Heddes Chris Baselmans 

Betty 
Meijer  

Aimee van de Sande Kim Spanjers 
Emiel van 
Dommelen 

Fam 
Vugts  

    Mike Merks  Marijke Wijnen 
Pupillen A/B. Gastlid.  Robert Zwemmer   
Stijn van der Klei Berry Simons     
Jens van Gaalen       
Evi Thijssen        
        
Wij wensen hen veel sportplezier!     
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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 
Voorzitter 
Secretaris 
Penningmeester 
TC Baan 
TC Lopen  
Algemeen 
Wedstrijdorganisatie 

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

Boksprong 20 
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 

398399 
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, Sander Broers, Marc Cremers, Susan Crombach, 
Ton Dahmen, Yves Dhondt, Christjan Doreleijers, Aaldert Elevelt, Anne Elevelt,  Jan 
Geeris, Onno Gerits, Diet Gröneveld, Nicolai van der Heijden, Marlies van de Heuvel, 
Martijn van Iersel, Karin Jacquot-Waterkamp, Theo de Koning, Maarten de Korte, Tom 
Lassing, Marcel Leijten, Marcel van der Lubbe, Henk Plasman, Adri Raaimakers, Maarten 
Raaimakers, Ton van de Sande, Ben Saris, Teri Skolnik, Nienke van Slageren, 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  


