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Van de redactie

Toen	 aan	 de	 redactie	 en	 Pieter	 Grootes	 gevraagd	
werd	mee	te	werken	aan	deze	jubileumeditie	stapten	
wij	met	 enige	 onwennigheid	maar	 vol	 enthousiasme	
in	dit	avontuur.	Een	avontuur	dat	leidde	tot	interviews,	
onderzoek	en	heel	veel	leuke	gesprekken.	Wij	wilden	
graag	een	uitgave	maken	die	een	weergave	zou	zijn	
van	de	hoogte-	en	dieptepunten	 in	de	afgelopen	tien	
jaar.	U	zult	er	al	snel	achter	komen	dat	hoogtepunten	
zegevieren.	 Dieptepunten	 worden	 in	 zijn	 algemeen-
heid	namelijk	gezien	als	een	beperking.	Generaal	Mi-
chaëlis	 is,	dit	zeggen	wij	met	gepaste	 trots,	een	ver-
eniging	met	vrijwilligers	die	deze	beperkingen	al	snel	
weten	om	te	zetten	in	uitdagingen.

Er	 moest	 inhoudelijk	 een	 keuze	 gemaakt	 worden	
waardoor	het	gevoel	kan	bekruipen	dat	de	uitgave	niet	
compleet	is.	Daar	is	de	redactie	zich	zeer	van	bewust	
en	nodigt	u	dan	ook	van	harte	uit	 juist	die	 ‘vergeten’	
items	de	 komende	 tien	 jaar	 naar	 ons	door	 te	 sturen	
opdat	we,	tegen	die	tijd,	een	nog	completere	uitgave	
kunnen	presenteren.

De	jubileumredactie,

Arienne	van	de	Pol
Pieter	Grootes
Paul	Hoen
Marleen	Smulders
Tiny	Steenbakkers
Martin	Nijkamp
René	Uijthoven	
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generaal	michaëlis

Het	 lijkt	 een	 wat	 strijdbare	
naam.	Staat	hier	een	gene-
raal	aan	het	hoofd?	Atletiek-
vereniging	Generaal	Micha-
elis	 is	opgericht	 in	1957.	 In	
de	 gemeente	 Best	 was	 het	
in	 die	 tijd	 de	 gewoonte	 om	
verenigingen	 te	 vernoemen	
naar	 onze	 bevrijders	 uit	 de	
Tweede	Wereldoorlog,	in	dit	
geval	 Generaal	 Michaëlis.	

Er	is	een	heleboel	te	vertellen	over	Generaal	Michaëlis	en	
andere	bevrijders.	Via	de	website	www.avgm.nl	is	over	de	
historie	veel	te	lezen.

Oprichting	en	eerste	jaren
Op	 15	 april	 1957	 werd	 een	 oprichtingsvergadering	 ge-
houden,	waarvoor	 huis-aan-huisfolders	waren	 verspreid,	
daarnaast	waren	nog	een	30-tal	personen	persoonlijk	uit-
genodigd.	Tijdens	de	vergadering	werden	de	oprichtings-
plannen	bekend	gemaakt.	Op	16	april	hadden	zich	al	22	
personen	aangemeld.

In	vogelvlucht	door	de	jaren
De	 eerste	 jaren	 werd	 er	 getraind	 op	 een	 sintelbaantje.	
Midden	 jaren	60	 liep	het	 ledental	op	 tot	150	 leden,	hier-
na	 volgde	 een	 daling.	 In	 1980	 telde	 de	 club	 268	 leden.	
In	de	jaren	80	bleef	het	aantal	leden	steeds	rond	de	250	
schommelen.	In	1983	opende	GM	het	eerste	clubhuis	d’n	
Aanloop	op	sportpark	de	Leemkuilen	en	kreeg	een	gras-
baan	op	het	voetbalveld	ter	beschikking.	Toen	zijn	ook	de	
recreanten	loopgroepen	ontstaan.	En	werden	starterscur-
sussen	gegeven	voor	personen	die	wilden	beginnen	met	
recreatief	hardlopen.	Op	2	juni	1992	besloot	de	gemeente-

raad	om	een	nieuwe	atletiekbaan	aan	te	leggen.	Op	2	april	
1993	werd	deze	vier	lanes	atletiekbaan	officieel	in	gebruik	
genomen	 en	 op	 11	 juni	 1994	werd	 het	 clubgebouw	 ge-
opend	en	de	nieuwe	naam	“d’n	Opstap”	onthuld.	In	1996	
steeg	het	ledenaantal	boven	de	driehonderd,	een	mijlpaal,	
die	zeker	ook	te	danken	is	aan	de	opening	van	de	atletiek-
baan.	In	2007	vierden	we	ons	50-jarig	bestaan.	In	die	vijf-
tig	jaar	is	onze	vereniging	uitgegroeid	tot	een	volwassen,	
bloeiende	 club.	Naast	 het	 neerzetten	 van	 een	 sportieve	
prestatie	stond	en	staat	gezelligheid	hoog	in	het	vaandel.
In	2009	verwelkomden	we	ons	750ste	lid.	De	atletiekbaan	
is	 in	dat	 jaar	uitgebreid	naar	zes	lanes.	Op	23	mei	2009	
vond	 de	 officiële	 opening	 plaats.	Hier	waren	we	 erg	 blij	
mee,	 omdat	we	daarmee	ook	de	 kans	 kregen	om	grote	
wedstrijden	 te	 organiseren.	 Op	 dit	 moment	 hebben	 we	
ruim	tweehonderd	vrijwilligers	die	training	geven,	bardien-
sten	 draaien,	 clubbladen	 en	 nieuwsbrieven	 maken,	 het	
interieur	verzorgen,	de	website	bijhouden,	wedstrijden	or-
ganiseren,	 jureren,	de	baan	onderhouden,	schilderen	en	
klussen	etc.

Dankzij	de	inzet	van	al	deze	mensen	zijn	wij	een	club	waar	
een	fijne	sfeer	heerst,	waar	onder	begeleiding	van	goed	
opgeleide	trainers	een	enorm	aanbod	is	aan	trainingsmo-
gelijkheden	en	iedereen	iets	voor	elkaar	over	heeft.
Een	van	de	doelstellingen	van	de	vereniging	is	het	sport-
aanbod	 steeds	aan	 te	 laten	 sluiten	 op	de	nieuwste	 ont-
wikkelingen.	Dat	betekent	dat	naast	de	traditionele	atletie-
konderdelen	als	lopen,	baanatletiek	en	wandelen	bij	onze	
vereniging	ook	hedendaagse	activiteiten	als	bijvoorbeeld	
Bootcamp	worden	aangeboden.	Maar	ook	de	jongste	kin-
deren	kunnen	al	kennismaken	met	de	atletiek	in	de	Bam-
bieatletiek.	 Een	 bijzondere	 plek	 binnen	 onze	 vereniging	
wordt	ook	ingenomen	door	de	(succesvolle)	VB-atleten.

Waarom heten we Generaal Michaëlis?



clubblad@avgm.nl	 15	april	2017	 di-GMer	jubileumeditie

	 5

	 woord	van	de	voorzitter
Op	15	april	1957	is	onze	Atletiekver-
eniging	 Generaal	 Michaëlis	 opge-
richt	en	dit	 jaar	bestaan	we	dus	60	
jaar.	 Zo’n	 jubileum	 mag	 natuurlijk	
niet	ongemerkt	voorbij	gaan.	Onder	
de	inspirerende	leiding	van	Tom	Las-
sing	heeft	een	groep	leden,	van	alle	
disciplines	en	leeftijden,	een	schitte-
rend	en	gevarieerd	feestprogramma	
georganiseerd.	

Ter	gelegenheid	van	ons	50	jarig	ju-
bileum	is	in	2007	een	heus	boekwerk	gemaakt	met	aller-
lei	wetenswaardigheden	en	bijzonderheden.	Nu	kijken	we	
terug	op	de	periode	2007	–	2017.	Het	succes	van	onze	
vereniging	zijn	de	vele,	 vele	 vrijwilligers.	Het	 is	dan	ook	
vanzelfsprekend	dat	een	drietal	van	hen	in	de	afgelopen	
10	jaar	is	toegevoegd	aan	onze	lijst	van	ereleden,	jaarlijks	
eren	we	ook	een	winnaar	van	de	GM-beker	en	in	2016	zijn	
ook	twee	leden	koninklijk	onderscheiden.	Verderop	in	dit	
jubileumnummer	worden	 deze	 leden	 vermeld	 en	 komen	
enkelen	aan	het	woord.

Het	is	altijd	lastig	om	in	enkele	regels	een	samenvatting	te	
geven	van	de	laatste	10	jaar	GM:

•	 Uitbreiding	baan	naar	6	lanen;	onze	accommodatie	is	
goed	verzorgd	en	onderhouden.

•	 Bijzondere	prestaties	van	Marianne	Verdonk,	Sietse	
Noorman,	het	dames	A-team	van	2012,	Laura	Hoog-
ers,	Bram	Elevelt	en	recent	Maureen	Herremans.

•	 Afname	van	het	aantal	wedstrijdatleten	voor	lopen;	
opkomst	van	bootcamp	en	veel	belangstelling	voor	
(Yakult)	Start	to	Run.

•	 Afnemende	belangstelling	voor	onze	traditionele	wed-
strijden	Ronde	van	Naastenbest	en	de	Goed	Beter	
Best	Loop.	Samen	met	WOC	wordt	gezocht	naar	een	
alternatief

•	 Nieuwe	initiatieven	voor	jeugd	atletiek	in	de	vorm	van	
Athletics	Champs	en	Bambie-atletiek.

•	 Belangstelling	voor		(Nordic)	Wandelen	is	geleidelijk	
gestegen

•	 GM	was	en	is	een	financieel	stabiele	vereniging
•	 Het	ledenaantal	kent	twee	tendenzen,	dalen	van	679		
(eind	2007)		naar	584	(eind	2014)	en	daarna	weer	
stijgend	naar	605	(eind	2016).

•	 GM	heeft	een	gemotiveerd	en	goed	opgeleid	trai-
nerscorps.

Namens	het	bestuur	wil	ik	alle	vrijwilligers	en	leden	bedan-
ken	die	de	afgelopen	jaren	door	een	geweldige	inzet	aan	
dit	succes	heeft	bijgedragen.	GM	kan	vol	vertrouwen	de	
toekomst	tegemoet	zien.

Voor	alle	GM’ers,	proficiat!
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bestuur

Bestuursleden 2007-2017

Peter	Cras,	Jos	de	Kooning,	Jan	Meesters,	Ben	Saris,	Nel	van	Oort	
en	Arjo	van	de	Kerkhof

Bob	van	Koetsveld,	Paul	Hoen,	Ton	van	de	Sande,	Nico	Leijtens,	
Toos	de	Groen	en	Marleen	Smulders

Voorzitter Jos	de	Kooning 2007	-	2011
Bert	van	Drunen 2011	-	2014
Paul	Hoen 2014	-

Secretaris Jan	Meesters 2007	-	2013
Marleen	Smulders 2013	-

Penningmeester Arjo	van	de	Kerkhof 2007	-	2011
Ties	de	Vaan 2011	-	2017
Nico	Leijtens 2017	-	

Voorzitter	
Baanatletiek

Ben	Saris 2007	-	2009
Tom	Lassing 2009	-	2016
Karin	Waterkamp 2016	-	2016
Ton	van	de	Sande 2017	-

Voorzitter	
Commissie	Lopen

Peter	Cras 2007	-	2017
Bob	van	Koetsveld 2017	-

Voorzitter	
Commissie	Wandelen

Nel	van	Oort 2007	-	2015
Toos	de	Groen 2015	-
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	 ereleden

Ereleden vanaf 1957

Ereleden	zijn	zij,	die	zich	voor	de	vereniging	of	haar	doel	
uitzonderlijk	verdienstelijk	hebben	gemaakt	en	als	zodanig	
worden	benoemd	door	de	Algemene	Ledenvergadering.

1967 Harry	van	de	Sande	(erevoorzitter)
1669 Ed	Blommaert
1971 Kees	Jansen	jr.
1991 Bram	Flierman
1994 Ben	Saris	(erevoorzitter)
1998 Leo	van	der	Staak
1999 Mia	Robben	-	Bots
2005 Nel	van	Oort	–	Zielschot
2012 Adri	Raaimakers
2013 Jan	Meesters
2017 Peter	Cras

Ereleden in memoriam

1970 Dolf	Doreleyers
1971 Jan	van	Genesen
1979 Cees	Jansen
2002 Jos	Robben
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ereleden	vertellen
Adri Raaimakers, hoogspringtrainer 
op regionaal niveau 

Als	 er	 iemand	 de	 afgelopen	
jaren	binnen	de	vereniging	 in	
beweging	 is	 geweest,	 dan	 is	
dat	Adri	 Raaimakers	 wel.	 De	
doorbraak	 was	 in	 2007-2008	
met	 Nederlands	 kampioene	
in-	 en	 outdoor	 hoogspringat-
leet	 Sietske	 Noorman.	 Als	
hoogspringtrainer	 heeft	 Adri	
haar	 ook	 nog	 naar	 het	 WK	
Junioren	 gebracht.	 Vanaf	 dat	
moment	kwamen	er	van	heinde	en	verre	hoogspringatle-
ten	naar	Brabant	toe	om	zich	te	laten	trainen	door	en	met	
Adri.	

Zijn	 ultieme	 doel	 voor	 de	 komende	 jaren?	 Samen	 met	
Sven	Merode	te	komen	tot	de	Olympische	Spelen	in	Tokio	
in	2020.	Het	meerjarenplan	is	hiervoor	reeds	gemaakt	en	
dat	geeft	eigenlijk	direct	weer	waar	de	interne	kracht	van	
Adri	ligt.	Terwijl	voor	de	een	geldt:	‘een	goede	voorberei-
ding	 is	 het	 halve	werk’,	 betekent	 dit	 voor	Adri	 dat,	 door	
het	maken	van	een	plan,	het	eigenlijke	werk	pas	begint.	
Iedere	beweging,	iedere	training	en	iedere	wedstrijd	wordt	
gefilmd,	geanalyseerd	en	geëvalueerd.	Tel	hierbij	een	ui-
termate	 grote	 interesse	 voor	 de	wetenschap	 in	 trainers-
leer	(regels,	methodieken	en	schema’s)	op	en	we	hebben	
bijna	zijn	succesfactor	te	pakken.	Bijna,	want	iedere	stap	
die	Adri	met	‘zijn’	atleten	zet,	wordt	door	beiden	overgoten	
met	een	puik	 stukje	onderzoek	naar	de	 invloed	 van	ge-
dachtes,	gevoelens	en	gedrag	op	de	sportprestaties.	

Om	 op	 topniveau	 te	 kunnen	 presteren	 is	 het	 belangrijk	
om	te	weten	hoe	je	ervoor	kunt	zorgen	dat	je	mentaal	het	
beste	uit	jezelf	kunt	halen	op	het	juiste	moment.	Een	van	
de	belangrijkste	dingen	hierbij	is	het	in	contact	blijven	met	
jezelf	als	trainer	zijnde	en	met	je	atleet.	Dit	vereist	dat	je	
te	allen	tijde	eerlijk	naar	jezelf	dient	te	zijn,	fouten	durft	te	
herkennen	 en	 te	 erkennen	 en	 dit	 open	met	 elkaar	 kunt	
bespreken.	Hierdoor	kunnen	beiden	met	plezier	alles	uit	
zichzelf	 halen	 en	 een	 balans	 vinden	 tussen	 moeiteloze	
ontspanning	en	gerichte	aandacht.	Phil	Jackson	(voorma-
lig	succesvolle	Amerikaans	coach)	vatte	dit	als	volgt	sa-
men:	“wijsheid	wint	het	altijd	van	kracht”.

Tot	2014	is	Adri	coördinator	voor	de	Baanatletiek	bij	GM.	
Ook	organiseert	hij	 tot	die	 tijd	 in	 samenwerking	met	het	
WOC	de	Kermismeerkampen	en	andere	wedstrijden	zo-
als	de	Clubkampioenschappen	en	Avondwedstrijden.	Tien	
jaar	geleden	en	nu	nog	steeds	houdt	Adri	alle	wedstrijduit-
slagen	bij	voor	de	wedstrijdatleten.	Hier	vallen	onder	an-
dere	de	Beste	lijsten	(Clubrecord	in-	en	outdoor,	Beste	tien	
aller	tijden	in-	en	outdoor,	Baanrecords	en	clubprijzen)	en	
alle	PR-competitielijsten	en	Eisenkaarten	voor	de	baanat-

leten	van	GM	onder.	Daarnaast	is	Adri	voor	veel	trainers	
in	opleiding,	binnen	en	buiten	GM	praktijkbegeleider	ge-
weest.	Het	is	eigenlijk	te	veel	om	op	te	noemen,	zoveel	als	
Adri	voor	de	vereniging	gedaan	heeft	en	het	volstaat	ho-
pelijk	ze	hier	puntsgewijs	verder	te	benoemen.	Meehelpen	
met	evenementen	voor	de	baanatletiek,	het	verzorgen	van	
lessen	bij	de	schoolatletiek,	het	begeleiden	van	stagiaires	
van	diverse	opleidingen,	het	mede	ontwikkelen	van	Athle-
tics	Champs	en	invaller	als	jurylid	bij	wedstrijden.

In	de	toekomst	kijkend	de	vraag	aan	Adri:	“waar	zou	je	GM	
over	tien	jaar	willen	zien?”
“Over	tien	jaar	hoop	ik	dat	GM	nog	een	bloeiende	vereni-
ging	 is,	waar	 leden	graag	bij	gaan	sporten.	Ook	zou	het	
mooi	zijn	als	wedstrijdatleten,	naast	het	hebben	van	ple-
zier	toch	ook	meer	richting	de	top	willen	gaan.	GM	heeft	
vooral	voor	een	breed	sportaanbod	gekozen	en	daar	hoort	
de	 top	ook	bij.	Dit	alles	met	veel	vrijwilligers	die	ook	het	
plezier	vinden	in	het	“dankbare	vrijwilligerswerk”

Sietske	Noorman
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	 ereleden	vertellen
Peter Cras

Het	was	zo	rond	2005.	Ik,	Peter	Cras,	zat	al	even	bij	de	
club	en	ik	sprak	het	toenmalige	bestuur	aan	op	hun	spon-
sorbeleid.	 Ik	 heb	 een	 eigen	 zaak,	 ik	 wou	 best	 wel	 wat	
sponseren	maar	ik	werd	niet	benaderd,	“belachelijk”	riep	
ik	aan	de	bar.	Ben	Saris	dacht	dat	zo’n	praatjesmaker	wel	
goed	in	het	bestuur	paste	en	voor	ik	het	wist	was	ik	aan	
het	proefdraaien	onder	de	toenmalige	voorzitter;	Rien	van	
Ginneken.	De	vacature	“voorzitter	TC-lopen”	was	vacant	
dus	ik	kon	meteen	beginnen.	Als	voorzitter	van	TC-Lopen	
vertegenwoordig	je	in	het	bestuur	de	trainers	en	de	hardlo-
pers.	TC	staat	voor	Technische	Commissie.	In	die	tijd	was	
er	ook	al	 een	wandelgroep	en	werd	de	Nordic	Walking-
groep	opgericht.	De	disciplines	wandelen	en	Nordic	Wal-
king	vielen	 toen	onder	de	voorzitter	Lopen.	Op	verschil-
lende	zondagochtenden	werden	bij	ons	op	de	baan	deze	
clinics	Nordic	Walking	gegeven.	De	kantine	moest	open	
zijn	en	ik	zette	de	koffie.	Tot	zover	mijn	bardiensten,	aan	
die	kant	van	de	bar.	

Recreanten
Met	 Lopen	 organiseerde	 ik	 verschillende	 evenementen	
waarvan	er	enkele	nog	in	leven	zijn.	De	Ekiden,	een	es-
tafette	wedstrijd,	de	busreis,	die	toen	nog	vaak	naar	Hoe-
gaarden	ging,	de	Heilige	Eikloop	met	brunch,	die	moest	
ook	 gecoördineerd	worden.	 Ik	 zat	 in	 verschillende	 com-
missies,	 zoals	 van	 de	 Goed	 Beter	 BestLoop,	 de	 spon-
sor-	en	de	jubileumcommissie.	Ik	heb	de	jaarlijkse	reani-
matiecursus	 opgestart,	 die	 inmiddels	 in	 goede	 handen	
van	Kathinka	van	Dijk	 is.	 Ik	heb	verschillende	clinics	en	
cursussen	georganiseerd.	De	cursus	assistent-trainer	re-
creatieve	 loopgroepen	heb	 ik	gevolgd	want	 je	moet	met	
je	trainers	toch	enigszins	op	niveau	kunnen	praten.	Later	
heb	ik	in	België	de	opleiding	Running	therapeut	afgerond.	

Sponsorcommissie
Wat	 betreft	 de	 sponsorcommissie.	Deze	 commissie	 doe	
ik	ook	al	geruime	tijd	en	 in	2012	had	 ik	het	bijvoorbeeld	
extra	druk	met	ons	kortingsboekje.	Dit	kortingsboekje	kon	
je	kopen	voor	€	10,-	en	hier	stonden	een	60-tal	leuke	aan-
biedingen	in,	zodat	je	dat	geld	snel	had	terugverdiend.	

In	 december	 is	 het	 in	 de	 sponsorcommissie	 altijd	 extra	
druk	want	dan	moet	ik	zo’n	veertig	sponsoren	benaderen	
of	 ze	met	hun	sponsoring	verder	willen	gaan	en	als	het	
even	lukt	probeer	ik,	door	het	jaar	heen,	nieuwe	sponso-
ren	te	werven.	Ik	heb	geprobeerd	alle	GMers	in	een	mooi	
clubshirt	te	krijgen,	zo	zijn	we	een	aantal	jaren	geleden	op	
ons	Craftshirt	uitgekomen.

Hardlopen
Naast	dat	alles	ben	ik	ook	nog	
sporter.	Als	 loper	 ben	 ik	 een	
laatbloeier,	 ik	ben	 in	2002	 te-
gen	mijn	42e	bij	de	club	gaan	
lopen,	in	2004	liep	ik	mijn	eer-
ste	 marathon	 in	 Rotterdam	
(3.34	 was	 mijn	 debuuttijd).	
Inmiddels	 heb	 ik	 vijftien	 hele	
marathons	 gelopen	 waarvan	
de	snelste	tijd	 in	2012	in	Am-
sterdam	 geklokt	 werd	 (3.09).	
Dat	 jaar	 liep	ik	ook	mijn	snel-
ste	halve	1.24,25,	mijn	snelste	
15	 km	 59,15	 en	mijn	 snelste	
10	 km	 38,38.	Om	mijn	 eigen	
bedrijf	wat	te	promoten	heb	ik	
de	 lopers	uit	 onze	groep	een	
loopshirt	van	Bestion	gegeven	
en	heb	ik	mijn	bedrijfslogo	ook	
op	 mijn	 GM-shirt	 laten	 druk-
ken.	Het	lopen	van	trails	doe	ik	ook	graag,	het	is	erg	mooi	
om	in	de	natuur	te	lopen	zonder	de	prestatiedruk	die	toch	
vaak	op	de	reguliere	loopafstanden	rust.	

Amsterdam	Marathon	2012
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ereleden	vertellen
Jan Meesters

Op	de	algemene	 ledenvergadering	2013	van	GM	 is	Jan	
Meesters	benoemd	tot	erelid.	De	jarenlange	inzet	van	Jan	
als	 bestuurslid	 en	 secretaris,	 altijd	 nauwgezet	 en	 goed	
voorbereid,	waren	 hiertoe	 aanleiding.	 Jan	maakte	 vanaf	
2001	deel	 uit	 van	 het	 bestuur.	Verder	 is	 hij	 al	 jarenlang	
actief	 als	 trainer,	 jurylid,	maakt	 deel	 uit	 van	de	website-
commissie,	helpt	mee	met	het	onderhoud	van	het	clubhuis	
en	is	altijd	bereid	om	hand-	en	spandiensten	te	verrichten.	
Nu,	anno	2017	constateert	Jan	dat	er	in	die	16	jaar	veel	
veranderd	is	binnen	de	vereniging.	Bijna	alle	door	GM	ge-
organiseerde	 loopevenementen	 zijn	 afgeschaft	 of	 lijden	
een	 kwijnend	 bestaan.	Denk	 daarbij	 aan	De	Ekiden,	 de	
GoedBeterBest-loop,	De	ronde	van	Naastenbest,	De	ori-
entatieloop,	ONME	en	de	Heilige	Eik-loop.	Opvallend	 is	
ook	dat	het	ledenaantal	vanaf	2007	aanzienlijk	steeg	om	
daarna	af	 te	nemen	en	dit	 lijkt	 gelukkig	de	 laatste	 jaren	
weer	stabiel	te	zijn.	

Een	herinneringswaardig	evenement	voor	Jan	is	Bayeux-
loop	2015	waarvoor	hij	samen	met	Norbert	de	Zeeuw,	An-
ton	Kon	en	Monique	Schippers	de	 route	heeft	 uitgestip-
peld.	 “kun	 jij	 je	 het	 voorstellen?	65	 jaar	 oud	en	 voor	de	
allereerste	keer	slapen	in	een	jeugdherberg,	notabene	in	
een	stapelbed?”	aldus	Jan	die	met	veel	plezier	terugkijkt	
op	deze	periode.	Voor	de	toekomst	hoopt	hij	dat	het	leden-
aantal	zal	stijgen	en	dat	er	weer	 loop	georganiseerd	zal	
worden	die	iedere	atleet	aanspreekt.	
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	 gm-beker

GM-bekerwinnaars 2007-2016

Deze	beker	is	in	1976	ingevoerd	en	wordt	jaarlijks	uitge-
reikt	aan	een	bestuurs-	of	commissielid	dat	zich	geduren-
de	een	reeks	van	jaren	zeer	verdienstelijk	heeft	gemaakt	
voor	GM.	

2007 Chris	en	Ria	Rosier
2008 Anton	Verkooijen
2009 Ria	van	Dooren
2010 Martin	Nijkamp
2011 Marcel	Leijten
2012 Joke	van	Kasteren
2013 Nicolai	van	der	Heijden
2014 Marlies	van	de	Heuvel
2015 Jan	van	Kasteren
2016 Patrick	Bindels
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gm-bekerwinnaars	vertellen
Ria van Dooren

Hallo,	ik	ben	Ria	van	Dooren,	lid	sinds	twee	februari	1977.	
Ik	ben	met	sporten	begonnen	bij	Petra	van	de	Sangen	in	
de	sporthal.	Ik	sport	nog	elke	maandagavond	in	de	Zeven-
sprong	 met	 een	 aantal	 dames	 onder	 leiding	 van	 Bram	
Flierman.	

Als	vrijwilliger	heb	ik	heel	wat	uurtjes	bij	GM	doorgebracht.	
Tijdens	het	40-jarig	bestaan	zat	 ik	met	Marysja	Koeken-
bier,	Nel	van	Oort,	Leo	Spanjers	en	Harrie	van	de	Sande	
in	de	jubileumcommissie.	We	hadden	een	fijne	tijd.	Vooral	
de	rommelmarkt	was	erg	leuk.	Intussen	heb	ik	met	Bram	
enkele	jaren	nevenactiviteiten	gedaan.	

We	 organiseerden	 speurtochten	 en	 feestavonden.	Maar	
de	 opkomst	werd	minder	 dus	 besloten	we	 daar	mee	 te	
stoppen,	 jammer.	De	 laatste	 zaterdag	 van	 het	 jaar	 bak-
ken	we	ongeveer	zeshonderd	oliebollen	en	schenken	we	
glühwein.	Met	Pasen	bakken	we	stollenbikken.	Tijdens	de	
H.	Eik	loop	verzorg	ik	al	jaren	de	brunch.	Behalve	die	ene	
keer	dat	ik	niet	op	de	datum	had	gelet	en	op	vakantie	was.	
Gelukkig	 is	 dat	 toen	 goed	 opgelost	 door	 het	 geweldige	
team:	Francien,	Joke	en	Jan,	Jannie	en	Marion.	Tijdens	
de	Kermismeerkampen	ben	ik	twee	dagen	druk	bezig,	dan	
moet	 ik	 vroeg	op.	Dat	 valt	 voor	mij	 niet	mee.	Om	8	uur	
komen	er	tussen	de	100	-	150	atleten	in	de	kantine	voor	

het	ontbijt.	Met	ons	 team	klaren	we	dat	klusje	altijd	met	
veel	plezier.	Na	het	opruimen	van	het	ontbijt	help	ik	mee	
met	jureren	en	met	de	barbecue.	Het	is	vermoeiend	maar	
de	Kermismeerkampen	vind	 ik	nog	steeds	een	geweldig	
evenement.	

Verder	ben	ik	aangesteld	als	vertrouwenspersoon	voor	de	
vereniging	en	verzorg	ik	het	lief	en	leed	potje	voor	vrijwil-
ligers.	Oh	ja,	de	bardienst	doe	ik	ook.	In	2009	kreeg	ik	de	
GM-beker,	daar	was	 ik	erg	blij	mee.	GM	is	voor	mij	een	
fijne	vereniging,	en	ik	kijk	uit	naar	het	60-jarig	jubileum!
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	 gm-bekerwinnaars	vertellen
Nicolai van der Heijden 

51	jaar	geleden	ben	ik	ge-
boren	in	Best	en	daar	ben	
ik	 ook	getogen.	Al	 26	 jaar	
werkzaam	bij	de	Gemeen-
te	 Best	 in	 de	 buitendienst	
waar	 ik	 me	 onder	 andere	
bezig	 hou	 met	 de	 bebor-
ding	 en	 het	 interieur	 in	
de	 openbare	 ruimte,	 zout	
strooien	 in	 de	 winterperi-
ode,	de	kermis	en	de	ver-
kiezingen.	
Rond	mijn	18e	ging	ik	veel	
voetballen	met	vrienden	in	
een	park	in	het	Wilhelmina-
dorp.	 Tot	 op	 een	 dag	 een	
van	mijn	vrienden	voorstel-
de	een	duurloopje	te	doen	

om	onze	conditie	te	verbeteren.	Dat	deden	we	en	het	werd	
meteen	een	duurloop	van	een	uur	waar	ik	de	rest	ver	ach-
ter	me	liet.	Niet	veel	later	ben	ik	een trimloop	van	10	km	
gaan	lopen	waar	ik	scout	Hans	van	der	Donk	tegenkwam	
die	me	naar	de	vereniging	lokte.	Dat	is	hem	gelukt	en	in	
april	1984	werd	ik	lid	van	Generaal	Michaëlis.	

Mijn	trainer	was	Henk	van	Hak	en	niet	veel	later	liep	ik,	als	
junior	A,	een	15	km	wegwedstrijd	in	een	tijd	van	50.49	mi-
nuten.	Dit	record	staat	nog	steeds	in	de	boeken.	Na	die	tijd	
heb	 ik	nog	vele	wedstrijden	gelopen.	Bijna	elk	weekend	
nam	ik,	ergens	in	het	land,	deel	aan	een	wedstrijd.	Ik	heb	
twee	keer	aan	de	marathon	in	Eindhoven	meegedaan.	De	
eerste	keer	in	2	uur	en	45	minuten	en	de	tweede	keer	in	
2	uur	en	33	minuten.	In	die	tijd	trainde	ik	zeven	keer	per	
week	en	hield	me	naast	mijn	werk	ook	nog	bezig	met	ma-
teriaalonderhoud	bij	GM,	het	 opbouwen	van	parcoursen	
van	de	crossen	en	met	de	weg-	en	baanwedstrijden.
	
Toen	 de	 vereniging	 verhuisde	 van	 het	 terrein	 van	 Best	
Vooruit	 naar	 de	 huidige	 plek,	 heb	 ik	 veel	 meegeholpen	
met	het	realiseren	van	het	clubgebouw.	Na	vele	fanatieke	
wedstrijdjaren,	werd	ik	gevraagd	mee	te	doen	aan	een	trio	
triatlon.	Dit	 is	een	wedstrijd	waarin	één	persoon	zwemt,	
een	ander	fietst	en	ik	nam	het	hardlopen	voor	mijn	reke-
ning.	 In	 vijf	 jaar	 tijd	wonnen	we	door	het	 hele	 land	 vele	
wedstrijden.	Na	die	periode	ben	 ik	 trainer	geworden	van	
de	Mila	 jeugd.	 Zo	 kon	 ik	mijn	 ervaringen	 van	 het	 lopen	
overbrengen	aan	de	jeugd,	wat	heel	leuk	was	om	te	doen.	
In	tussentijd	heb	ik	ook	nog	klussen	gedaan	op	de	baan	
waaronder	 het	 plaatsen	 van	 een	 hek,	 tegels	 leggen	 en	
sleuven	graven	voor	kabels.

Op	dit	moment	geef	ik	samen	met	Marcel	Reintjes	en	Pa-
trick	Bindels	bootcamp	training.	Dit	doen	we	op	dinsdag-	
en	donderdagavond	bij	de	baan.	Op	zaterdagochtend	zijn	
we	te	vinden	in	de	Joe	Mann	bossen.	Per	keer	zijn	er	zo’n	

vijftien	tot	twintig	personen	die	we	een	uur	en	een	kwartier	
aan	de	gang	houden.	Een	paar	keer	per	jaar	gaan	we	met	
een	grote	groep	naar	de	Bedafse	bergen	in	Uden	om	een	
bootcamp	training	af	te	werken	met	na	afloop	een	heerlijke	
pannenkoek.	Dit	doen	we	nu	zo’n	2	jaar	en	hebben	al	best	
veel	nieuwe	leden	geworven.	Tussendoor	loop	ik	af	en	toe	
met	een	obstakelrun	mee.	Ook	houd	ik	me	nog	bezig	met	
trails	(een	loop	dwars	door	de	bossen)	en	city	runs	(een	
loop	met	obstakels	door	een	stad).

Echte	dieptepunten	bij	de	vereniging	heb	ik	niet	gekend.	
Mijn	eigen	dieptepunt	is	dat	ik	ouder	word	en	mijn	lichaam	
het	soms	laat	afweten	door	een	slechte	rug	en	andere	klei-
ne	blessures.	Telkens	weer	een	nieuwe	comeback	maken	
word	steeds	moeilijker	
Hoogtepunten	zijn	er	echter	genoeg.	Ik	heb	in	mijn	sport-
carrière	 vele	 mooie	 wedstrijden	 mee	 mogen	 maken	 en	
vele	prijzen	in	de	wacht	gesleept.	Wedstrijden	gewonnen	
en	verloren	waarbij	ik	ze	mij	bijna	allemaal	nog	goed	kan	
herinneren.	De	bekroning	van	het	geheel	was	de	prijs	van	
”trainer	van	het	 jaar”	en	het	krijgen	van	de	GM-beker	 in	
2013.	Deze	herinneringen	staan	te	pronken	in	een	prijzen-
kast	in	mijn	huis.	

AVGM	is	een	mooie	club	.Ik	kijk	dan	ook	uit	naar	het	60-ja-
rig	jubileum.	Als	ik	kon	zou	ik	nog	veel	meer	tijd	in	de	club	
steken,	maar	mijn	werk	neemt	nog	zoveel	vrije	tijd	in	be-
slag.	

Buffelrun	Boerdonk
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	 gm-bekerwinnaars	vertellen
Marlies van de Heuvel en de Specials

Bij	 Generaal	 Michaëlis	 wordt	 in	
1994	 onder	 de	 naam	 “specials”	
atletiek	 opgericht	 voor	 een	 groep	
atleten	met	 een	 verstandelijke	 be-
perking.	Aan	de	wieg	hiervan	staan	
Ben	Saris	en	Marlies	van	de	Heu-
vel.	Iedereen	vanaf	8	jaar	met	een	
verstandelijke	beperking	die	graag	
met	atletiek	bezig	is,	is	welkom.
Het	motto	is:	“Gewoon	wat	Gewoon	
kan,	 Speciaal	 wat	 Speciaal	 moet”	
Marlies,	 in	 die	 tijd	 onder	 andere	

werkzaam	als	maatschappelijke	ondersteuner	en	begelei-
der	van	verstandelijk	gehandicapten	bij	de	WIG,	besluit	op	
een	mooie	dag	voorzitter	Ben	Saris	van	GM	uit	te	nodigen	
om	haar	iets	te	vertellen	over	atletiek	in	Best.

Bij	de	opening	van	de	Atletiekbaan	wordt	er	bij	GM	een	
demonstratiewedstrijd	 georganiseerd	 door	 verstandelijk	
beperkte	atleten	uit	Breda	en	Helmond	en	gaat	het	bal-
letje	 rollen.	 ‘De	 Specials’	 bij	 atletiekvereniging	 GM	 zijn	
geboren.	 “We	 zijn	 met	 twee	 atleten	 begonnen,	 Jolanda	
en	Heidi.”	 aldus	Marlies	 van	 de	Heuvel.	Mond-op-mond	
reclame	 en	 het	 feit	 dat	Marlies	 gezinsvervangende	 hui-
zen	 langsgaat	zorgen	er	algauw	voor	dat	er	zo’n	 twintig	
specials	lid	zijn	van	de	vereniging.	Nog	steeds	traint	deze	
groep	elke	dinsdag	van	19.00	tot	20.00	uur	op	de	atletiek-
baan	in	Best,	tegenwoordig	onder	leiding	van	Wilhelmien	
en	Riny	Verdonk	en	worden	verjaardagen	en	feestdagen	
gezamenlijk	gevierd.

Al	is	het	ledenaantal	anno	2017	fors	gedaald,	er	worden	
nog	 steeds	 wedstrijden	 bezocht.	 Naast	 de	 crossen,	 de	
club-	en	Nederlandse	kampioenschappen,	en	de	kermis-
meerkamp	is	de	special	Olympics	een	van	de	hoogtepun-
ten.	En	tot	een	aantal	jaren	geleden	was	Marlies	altijd	van	
de	partij.	Als	 trainer,	coach	en	begeleider	heeft	zij	vanaf	
1997	 een	 aardig	 steentje	 bijgedragen	 aan	GM.	 In	 2014	
wordt	zij	hiervoor	derhalve	ook	geëerd	met	de	GM-beker.	

Martijn	de	Laat	en	Sjoerd	van	de	Heuvel	in	“gevecht”	op	de	100	me-
ter	sprint	in	Tessenderlo,	Mike	van	Kuijk	kijkt	op	de	achtergrond	toe.

Kermismeerkamp	2008	de	Specials
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koninklijke	onderscheidingen

Het	 zal	 een	 eind	 terug	 in	 de	 vorige	 eeuw	 geweest	 zijn,	
als	Bram	Flierman	in	de	donkere	avonden	voor	kerst	zijn	
jaarlijkse	ronde	maakte:	het	namens	het	bestuur	persoon-
lijk	afgeven	van	een	flesje	wijn	bij	de	vrijwilligers	van	GM.	
Als	hij	dan	na	zijn	ronde	thuiskwam,	mopperde	zijn	vrouw	
Truus	even:	waar	bleef	 je	 toch	zo	 lang?	Op	Koningsdag	
2016	 werd	 Bram	 Flierman	 onderscheiden	 als	 Lid	 in	 de	
Orde	 van	 Oranje-Nassau.	 “Deze	 onderscheiding	 is	 een	
beetje	van	ons	samen.”
Het	 is	 niet	 de	 eerste	 keer	 dat	 Flierman	 koninklijk	 werd	
onderscheiden.	In	1987	al	kreeg	hij	van	toenmalig	burge-

meester	De	Widt	de	Eremedaille	in	goud	in	de	Orde	van	
Oranje-Nassau	opgespeld.

Bestuur
In	mei	1974	meldde	hij	zich	als	lid	van	de	atletiekvereni-
ging.	Vrijwel	meteen	werd	Bram	Flierman	lid	van	het	da-
gelijks	bestuur.	Dat	deed	hij	bijna	dertig	jaar	lang,	waarvan	
de	 laatste	 twintig	 jaar	als	penningmeester.	 In	1991	werd	
hij	benoemd	tot	erelid	van	GM.	Ruim	veertig	jaar	is	hij	al	
trainer	 van	een	groep	vrouwen	 in	de	zaal	 en,	buiten	de	
vereniging	om,	van	een	groep	mannen	in	de	zaal	en	een	
groep	in	Oirschot.	Altijd	bleef	Bram	maar	doorgaan	als	vrij-
williger:	als	jurylid,	bij	de	financiering	bouw	en	onderhoud	
van	het	huidige	clubgebouw	en	in	de	commissie	voor	het	
clubhuis	en	nevenactiviteiten.	En	nog	altijd	assisteert	hij	
de	penningmeester.

Waardering
Het	bestuur	krabde	zich	eens	achter	het	oor.	“Hoe	laat	je	
je	waardering	aan	zo	iemand	blijken?”,	opperde	voorzitter	
Paul	Hoen.	De	mogelijkheden	binnen	de	vereniging	waren	
immers	uitgeput.	Erelid	was	hij	al	en	de	jaarlijkse	Vrijwilli-
gersbeker	is	laatst	omgedoopt	in	de	Bram	Flierman-trofee.	
Mede	door	de	samenwerking	met	Stichting	Avondje-Uit	en	
de	PVGE	Vereniging	voor	senioren,	waar	hij	ook	actief	is,	
kon	Bram	door	het	voltallige	college	van	burgemeester	en	
wethouders	van	Best	‘verrast’	worden.	“Ik	hoop	er	nog	een	
aantal	jaar	als	vrijwilliger	aan	vast	te	plakken”,	zei	de	toen	
85-jarige	in	zijn	dankwoord.	Zijn	vrouw	Truus	hoorde	het	
bezorgd,	maar	gelaten	aan:	“Maar	laat	dat	schoffelen	van	
de	baan	nu	maar	eens	aan	de	jongeren	over.”

“Deze onderscheiding is een beetje van ons samen.”
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	 koninklijke	onderscheidingen

Trainer	Theo	de	Koning	 is	daags	voor	Koningsdag	2016	
compleet	 verrast	 met	 zijn	 onderscheiding	 als	 Ridder	 in	
de	Orde	van	Oranje-Nassau.	Zelfs	zijn	vrouw	Annie	was	
buiten	het	 complot	 gehouden.	En	daar	 stond	 in	de	Kar-
pendonkse	Hoeve	 ineens	 burgemeester	 Rob	 van	Gijsel	
van	Eindhoven	klaar	voor	de	koninklijke	huldiging.	“Theo	
de	Koning	begrijpt	wat	de	lat	hoog	leggen	is”,	sprak	Van	
Gijsel.
Als	 zestig	 jaar	 is	 Theo	 bij	 de	Atletiekunie	 aangesloten,	
waarvan	 33	 jaar	 bij	 het	 toenmalige	 PSV-atletiek.	 Daar	
beleefde	 hij	 in	 de	 jaren	 tachtig	 van	 de	 vorige	 eeuw	 zijn	
gloriejaren	 als	 bondstrainer	 voor	 de	 meerkamp.	 “Toen	
heb	 ik	bijna	alle	 trainerscursussen	gevolgd.”	Hij	 is	mede	
verantwoordelijk	 voor	 de	 successen	 van	Robert	 de	Wit,	
meervoudig	Nederlands	kampioen	en	recordhouder	op	de	
meerkamp.	Twee	keer	nam	De	Wit	deel	aan	de	Olympi-
sche	Spelen.	“In	totaal	hebben	mijn	atleten	–	vanaf	de	B-
junioren	–	op	kampioenschappen	228	medailles	behaald”,	
weet	De	Koning	op	te	sommen.
	
Buitenland
Maar	het	vele	reizen	was	zwaar.	“Ik	was	toen	zo’n	vier,	vijf	
maanden	per	jaar	in	het	buitenland”,	vertelt	Theo.	“In	Por-
tugal	heb	 ik	34	keer	 training	gegeven	en	 in	Griekenland	
vele	malen	stages	verzorgd.	Dat	kon	ik	destijds	allemaal	
via	mijn	werkgever	 regelen.”	Ook	zijn	vrouw	Annie	vond	
het	tijd	een	stapje	terug	te	doen.	“Nadat	ik	gestopt	was	als	
bondstrainer	heb	ik	nog	trainingen	voor	de	jeugd	gegeven	
op	Papendal.”
Rond	de	eeuwwisseling	 is	hij	door	 toenmalig	bestuurslid	
Jo	 Schout	 gevraagd	 om	 ook	 in	 Best	 training	 te	 komen	
geven.	De	 laatste	 jaren	trainde	Theo	ook	GM-atlete	Ma-
rianne	Verdonk.

Opsomming
Maar	is	bovenstaande	internationale	opsomming	voldoen-
de	om	tot	Ridder	in	de	Orde	van	Oranje-Nassau	benoemd	
te	worden?	Nee.	Al	bijna	vijftien	jaar	was	Theo	de	Koning	
actief	 in	 zijn	 wijk	 Blaarthem	 (bij	 Gestel)	 in	 Eindhoven.	
“Daar	ben	ik	voorzitter	van	woningcorporatie	Woonbedrijf	
en	daarmee	aanspreekpunt	voor	de	huurders	in	de	wijk.”	
Vanuit	het	buurthuis	organiseert	hij	daarnaast	vele	activi-
teiten	om	de	cohesie	in	zijn	wijk	de	bevorderen.	“Dan	moet	
je	 denken	 aan	 buurtactiviteiten	 als	 de	 huttenbouwdag,	
straatspeeldag,	 opschoondag,	 wijkschouw,	 survivaldag	
voor	de	jeugd,	enzovoort.”	En	nog	altijd	is	Theo	de	Koning	
vier	dagen	per	week	in	de	weer	op	de	atletiekbaan.

“Theo de Koning begrijpt wat de lat hoog leggen is.”
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Marianne Verdonk 
NK’s, EK’s en WK’s

Marianne	 Verdonk	 hoeft	 niet	
lang	 na	 te	 denken	 over	 de	 drie,	
vier	 hoogtepunten	 uit	 haar	 om-
vangrijke	 atletiekcarrière	 bij	 de	
atleten	 met	 een	 verstandelijke	
beperking.	Daarvoor	heeft	de	at-
lete	uit	Geldrop	bijna	de	hele	we-
reld	afgereisd:	Verenigde	Staten,	
Hongarije,	 Polen,	 Tunesië,	 Zwe-
den,	 Italië,	Zuid-Afrika,	Australië,	
Frankrijk,	 Tjechië,	 Brazilië,	 Est-
land,	Engeland,	Kroatië,	Finland,	
Qatar,	 Rusland	 en	 Turkije.	 Met	

stip	op	1	staat	in	2014	het	Europees	Kampioenschap	IPC	
in	 Swansea,	Wales,	waar	 ze	Europees	 400	meter-kam-
pioen	werd.	 Daarmee	 verdiende	 zij	 haar	A-status	NOC/
NSF.	Daarvoor	moet	 je	een	mondiale	top	5	prestatie	ha-
len	tijdens	een	WK,	Olympische	Spelen	of	een	ander	ver-
gelijkbaar	 internationaal	 topsportevenement.	 Bovendien	
werd	ze	als	eerste	atlete	met	een	verstandelijke	beperking	
opgenomen	in	het	Dutch	Paralympisch	Team.	Samen	met	
Marlou	van	Rhijn	en	Kenny	van	Weeghel	is	ze	door	de	
Atletiekunie	genomineerd	 voor	beste	atleet	met	een	be-
perking	in	2014.	

Driemaal	kampioen
In	2015	werd	Marianne	tijdens	de	EK	in	Sint	Petersburg,	
Rusland	drievoudig	Europees	Kampioen	indoor.	Ze	schit-
terde	op	de	60	meter	sprint,	de	200	meter	en	de	60	meter	
horden.	Daarnaast	won	ze	zilver	op	de	400	meter.	Op	dit	
toernooi	werd	zij	ook	tot	beste	vrouwelijke	atlete	gekozen	
en	behaalde	zij	de	titel	 ‘beste	performance	van	het	toer-
nooi’.	Dit	 leverde	 twee	 fraaie	 bekers	 op.	 Zij	 is	 de	 enige	
Nederlandse	atleet	die	één	van	deze	bekers	ooit	gewon-
nen	heeft.
Hierna	wordt	het	moeilijker	een	keuze	te	maken.	In	2008	
werd	 ze	 in	Manchester,	Engeland	 tweevoudig	Europees	
Kampioen	outdoor	op	de	100	en	400	meter	horden.
In	2009	had	Marianne	een	echt	topjaar.	Op	de	WK	in	Li-
berec,	Tsjechië	verbeterde	zij	de	Nederlandse	records	op	
de	400	meter	horden	en	de	100	meter	vlak	(beide	records	
staan	nog	steeds).	Op	de	400	meter	horden	won	zij	het	
zilver.	Op	de	100	meter	vlak	won	zij	ook	zilver	en	liep	voor	
het	eerst	onder	de	13	seconden.	Op	de	100	meter	horden	
pakte	zij	brons	 in	een	persoonlijk	 record	dat	nog	steeds	
staat.

Afscheid
Vanaf	het	EK	 in	2014,	 toen	ze	de	A-status	behaalde,	 is	
er	nog	één	laatste	doel:	plaatsing	voor	de	Paralympics	in	
Rio	2016.	De	Nederlandse	limiet	staat	scherp,	maar	deze	
wordt	al	in	2015	gehaald.	Het	jaar	daarop	loopt	ze	enkele	
keren	ruim	onder	de	limiet.	Helaas	hoorde	Marianne	bij	de	

afvallers:	Rio	werd	dus	niet	de	gedroomde	afsluiting	van	
haar	topsportcarrière.	Terugkijkend	was	de	EK	in	Ankara	
haar	afscheid	van	het	Nederlandse	team.	Toen	liet	ze	haar	
sterkste	nummers,	de	100	meter	sprint	en	400	meter	hor-
den,	bewust	schieten	om	alles	te	geven	op	de	400	meter.	
Dat	toernooi	werd	afgesloten	met	de	vierde	plaats	op	de	
400	meter.	Met	daarnaast	zilver	op	de	100	meter	horden	
en	brons	op	de	200	meter,	haar	laatste	twee	internationale	
medailles.
Maar	wat	heeft	ze	al	met	al	bereikt	voor	GM?	Negentien	
nationale,	zes	Europese	en	één	wereldtitel.
“Natuurlijk	wil	 ik	ook	mijn	trainers	bij	GM	bedanken:	Adri	
Raaimakers,	Ben	Saris	en	Theo	de	Koning.	Die	combina-
tie	werkte	voor	mij	in	het	begin	ideaal”,	besluit	Marianne.	
“De	laatste	zeven	jaar	nam	Theo	de	Koning	de	volledige	
trainingen	over.”	
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Sietske Noorman: 
 “Hè, wat gebeurt er nu?”

Sietske	Noorman	was	al	een	paar	jaar	GM-lid,	als	ze	als	
tienjarige	 pupil	 te	 laat	 bij	 een	 wedstrijd	 aankwam.	 Het	
hoogspringen	was	al	begonnen.	Van	de	juryleden	mocht	
ze	bij	wijze	van	uitzondering	met	de	jongens	meespringen.	
Prompt	 won	 ze	 de	 wedstrijd.	 “Hè,	 wat	 gebeurt	 er	 nu?”,	
vroeg	ze	zich	verwonderd	af.	“Behalve	dat	ik	het	leuk	vind,	
ben	ik	er	blijkbaar	ook	goed	in.”	Terugkijkend	beseft	ze	dat	
dat	moment	een	keerpunt	in	haar	carrière	was.
Die	carrière	liep	vanaf	2006	parallel	met	die	van	Adri	Raai-
makers	als	hoogspringtrainer.	 In	drie	 jaar	 tijd	maakte	ze	
de	sprong	van	1,45	naar	1,75	meter.	In	die	periode	werd	
ze	dan	ook	gevraagd	voor	de	 regionale	bondstrainingen	
in	Sittard.

Nationaal	en	internationaal
Sietske	behaalde	 in	2008	als	zestienjarige	B-junior	haar	
eerste	nationale	titel	voor	Generaal	Michaëlis.	Enkele	we-
ken	daarna	werd	ze	ook	Nederlands	kampioen	bij	de	se-
nioren.	Als	GM-lid	haalde	ze	een	jaar	later	nog	twee	titels	
binnen:	indoor	en	outdoor.
In	2011	stapte	ze	over	naar	AV	Unitas	in	Sittard,	maar	ze	
bleef	GM	als	gastlid	trouw.	In	totaal	behaalde	ze	elf	nati-
onale	titels,	waarvan	de	laatste	in	maart	2015.	In	die	peri-
ode	heeft	ze	bijna	het	Nederlandse	record	gehaald.
In	2007	deed	Sietske	als	GM-lid	voor	het	eerst	mee	aan	
een	 internationaal	 toernooi,	 het	 Europees	 Jeugd	 Olym-
pisch	Festival	in	Belgrado,	waar	ze	op	de	negende	plaats	
eindigde.	 Twee	 jaar	 later	 kwalificeerde	 ze	 zich	 voor	 de	
Europese	Jeugdkampioenschappen	in	Servië,	waar	ze	de	
finale	haalde.	De	finale	zelf	verliep	met	een	elfde	plaats	
teleurstellend.	In	2010	werd	ze,	ook	als	GM-lid,	tijdens	de	
WK	voor	junioren	in	Canada	zesde.

Blessure
Haar	persoonlijk	record	van	1,87	behaalde	ze	in	2012	(out-
door)	en	2013	(indoor).	Haar	indoorclubrecord	bij	GM	staat	
op	1,84	meter	(2010)	en	outdoor	1,82	meter	(2010).	
De	laatste	zes	jaar	trainde	Sietske	bij	de	Vlaamse	bonds-

coach	Wim	Vandeven,	die	met	zijn	partner	Tia	Hellebaut	
een	olympisch	kampioen	(2008)	afleverde.	Sinds	drie	jaar	
is	ze	aan	de	slag	als	 fysiotherapeute.	Eind	2016	 laat	ze	
weten	met	atletiek	te	stoppen:	“Ik	heb	te	veel	last	van	een	
hardnekkige	knieblessure	van	het	afzetbeen.”	Adri	Raai-
makers	begrijpt	dat	ergens	wel:	“Tijdens	de	bocht	van	de	
aanloop	 en	 bij	 de	 afzet	 komen	 zo	 veel	 krachten	 op	 die	
knie,	dat	wil	je	niet	weten.”

NK-indoor	2015	 foto Bjorn Paree
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Het A-team van 2012: presteren, 
gezelligheid en vriendschap

De	knuffel	waarmee	Renske	van	Os	en	Anne	Marte	Gar-
denier	elkaar	bij	de	training	in	de	Bedafse	Bergen	(Uden)	
in	 de	 nadagen	 van	 2012	 begroeten	 is	 veelzeggend.	De	
twee	van	het	A-team	hadden	elkaar	al	een	tijdje	niet	ge-
zien,	toen	Renske	tegen	het	eind	van	de	training	met	bor-
dercollie	Aika	nog	even	een	kijkje	kwam	nemen.	En	pan-
nenkoeken	mee-eten	natuurlijk.	Het	 is	veelzeggend	voor	
de	onderlinge	verstandhouding,	meiden	onder	elkaar,	sa-
men	presteren	als	team,	samen	lol	maken,	de	onderlinge	
vriendschap.	Het	was	een	sportief	topjaar	voor	de	meisjes	
A-junioren,	 eigenlijk	 heel	 2012.	 Met	 als	 hoogtepunt	 de	
zesde	plaats	 tijdens	de	NK	voor	 teams,	gewoon	 thuis	 in	
Best,	voor	eigen	publiek.	En	ook	GM	kon	organisatorisch	
laten	zien	waar	ze	toe	in	staat	was:	een	heus	NK	organi-
seren.
In	juni	plaatsten	ze	zich	als	vijfde	voor	dit	NK.	En	de	rol-
len	voor	die	ene	dag	in	september	waren	netjes	verdeeld:	
Maureen	Herremans	 (100m,	 ver),	 Lena	van	Lee	 (100m,	
hoog),	 Renske	 van	Os	 (100mH,	 400m),	 Laura	 Hoogers	
(800m,	1500m),	Demi	Saris	(discus,	speer,	kogel),	Ilonka	
de	Bresser	(ver,	hinkstapspringen),	Sandra	van	Bree	(ko-
gel)	en	Anne	Marte	Gardenier	(hoog,	400m,	100mH).

Veelbelovend
Ook	 de	 voortekenen	 voor	 dit	 NK	 waren	 veelbelovend.	
Ilonka	behaalde	in	februari	tijdens	de	NK	indoor	de	vijfde	
plaats	met	de	hinkstapsprong	en	werd	in	juli	Brabants	kam-
pioen	op	de	meerkamp.	Laura	behaalde	bij	de	NK	indoor	
de	 achtste	 plaats	 op	 de	 1500	meter,	 ook	 verbeterde	 ze	
tijdens	de	eerste	competitiewedstrijd	het	clubrecord	op	de	
800	meter.	Tijdens	de	 laatste	 competitiewedstrijd	 verbe-
terden	Ilonka,	Laura,	Maureen	en	Renske	het	clubrecord	
op	4x100	meter	estafette	en	Renske	zelf	het	clubrecord	op	
de	400	meter.	Trainster	Karin	Waterkamp	had	er	vertrou-
wen	in:	“De	meesten	behoren	tot	de	top	10	of	top	15	van	
Nederland.”	De	behaalde	plaatsen	tijdens	de	NK	van	dat	
jaar	 ondersteunen	 dat:	 Ilonka	 de	Bresser	 hinkstapsprin-

gen	(8)	en	verspringen	(13),	Demi	Saris	speerwerpen	(8),	
Laura	Hoogers	 800	meter	 (11),	Maureen	Herremans	 en	
Lena	van	Lee	hoogspringen	(13).	Dat	moest	als	team	wel	
kansen	bieden.	Het	resultaat	was	dus	die	zesde	plaats.

NK	Estafette	Amstelveen
Het	vervolg	kwam	in	oktober,	toen	Renske	van	Os,	Laura	
Hoogers	 en	 Ilonka	 de	 Bresser,	 aangevuld	 met	 C-junior	
Noa	van	Ginneken,	Nederlands	kampioen	werden	op	de	
Zweedse	estafette	(400,	300,	200,	100	meter).	De	dag	er-
voor	eindigden	de	teams	tijdens	het	NK	estafette-weekend	
op	de	4x100	meter	op	de	derde	(Ilonka	de	Bresser,	Laura	
Hoogers,	Maureen	Herremans,	Renske	van	Os)	en	vierde	
(Inge	Faessen,	Lena	van	Lee,	Anne	Marte	Gardenier,	Noa	
van	Ginneken)	plaats.	Op	de	4x400	meter	behaalden	Noa	
van	Ginneken,	Anne	Marte	Gardenier,	Laura	Hoogers	en	
Renske	van	Os	nationaal	zilver	en	een	clubrecord.	Toch	
stemde	het	resultaat	een	beetje	weemoedig.	“Sommigen	
van	ons	worden	straks	senior	of	gaan	ergens	anders	stu-
deren.	Dan	moet	je	maar	afwachten	of	je	weer	zo’n	team	
als	 nu	 kunt	 opstellen”,	 verwoordde	 Laura	 Hoogers	 het	
destijds	heel	treffend.	Vijf	jaar	later	zoekt	het	grootste	deel	
van	het	A-team	elkaar	nog	regelmatig	op:	“Laatst	hebben	
we	samen	nog	gezellig	carnaval	gevierd.”

Estafetteteam	NK	Amstelveen
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Outdoor

Onderdeel Naam Categorie Prestatie Jaar Positie Opmerking
Hinkstapspringen Maureen	Herremans Senioren 12,31 2016 15
Hinkstapspringen Maureen	Herremans MA 11,75 2015 16 7e	NK
400mH Bram	Elevelt JB 56,19 2013 30 2e	NK
Hoogspringen Sietske	Noorman Senioren 1,87 2012 5 Unitas	1e	NK
Hoogspringen Sietske	Noorman MA 1,82 2010 7 Canada	6e	WK	jun
400mH Laura	Hoogers MB 64,14 2010 26
Hoogspringen Sietske	Noorman MB 1,79 2008 10 1e	NK
Verspringen Irma	Smeets MC 5,78 1984 12

Indoor

Onderdeel Naam Categorie Prestatie Jaar Positie Opmerking
Hinkstapspringen Maureen	Herremans Senioren 12,25 2017 16 3e	NK
Hoogspringen Sietske	Noorman Senioren 1,87 2013 6 Unitas
Hoogspringen Sietske	Noorman MA 1,84 2010 2
Hoogspringen Sietske	Noorman MB 1,75 2007 11
Snelwandelen	5	km Henk	Plasman Senioren 21,38 1998 4

Hoe	waardeer	je	de	clubrecords	van	de	laatste	jaren?	Adri	
Raaimakers	dook	in	de	omvangrijke	lijst	van	clubrecords	
en	vergeleek	ze	met	de	nationale	ranglijst	aller	tijden.	GM-
atleten	hebben	de	laatste	jaren	vaker	het	nationale	podi-
um	behaald,	maar	de	nationale	ranglijst	aller	tijden	is	een	
veel	strengere	selectie	dan	om	op	onderstaande	lijst	van	
markante	clubrecords	te	komen.	Sietske	Noorman	stapte	
in	2011	over	van	GM	naar	Unitas.

In onderstaande tabel staat in de 
kolom ‘Positie’ de plaats die de 
atleet op de nationale ranglijst 
heeft. Dat betekent bijvoorbeeld 
dat er in Nederland bij Indoor in 
de Categorie MA maar één atleet 
ooit hoger heeft gesprongen dan 
Sietske Noorman.

Markante clubrecords
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Athletics Champs, 
de pupillenatletiek van de toekomst

Sinds	vier,	vijf	 jaar	 is	er	een	nieuwe	opzet	voor	pupillen-
wedstrijden.	Het	doel	is	om	de	belangstelling	voor	en	de	
aantrekkelijkheid	 van	 de	 pupillenatletiek	 te	 vergroten.	
Daarmee	streven	we	naar	een	lager	verloop	en	een	toe-
name	van	het	aantal	pupillen.	Dit	project	heeft	de	naam	
Athletics	Champs	meegekregen.	Regio	14	van	de	Kem-
pen	was	een	van	de	eerste	 regio’s	voor	een	proef.	Ook	
de	competitie	voor	de	pupillen	draait	nu	al	een	paar	jaar	
volgens	het	Athletics	Champs	concept.

Ilse	van	de	Wiel	(11),	inmiddels	D-junior,	heeft	de	omscha-
keling	van	dichtbij	meegemaakt.	“Het	is	leuker,	veel	meer	
gericht	op	de	atleet.	Ook	voor	de	trainingen	zelf.”	Dat	be-
aamt	ook	trainer	Diet	Gröneveld:	“We	hebben	ook	de	trai-
ningen	voor	de	nieuwe	nummers,	 zoals	slingeren	en	de	
horden,	iets	aan	moeten	passen.”

Meer	spanning	en	plezier	in	teamverband
De	 nieuwe	 opzet	 van	 deze	 pupillenwedstrijden	 gaat	 uit	
van	 een	 hogere	 intensiteit	 in	 een	 veel	 kortere	 tijd:	 veel	
meer	atletiek	 in	maximaal	drie	uur.	Daarbij	worden	nieu-
we	 en	 uitdagende	 wedstrijdvormen	 geïntroduceerd	 en	
nieuwe	materialen	 gebruikt.	 Bovendien	worden	 de	wed-
strijden	 in	 teams	van	zes	 tot	elf	pupillen	uitgevoerd.	Dat	
verhoogt	de	spanning	en	het	gezamenlijke	plezier.	Ouders	
die	voorheen	lange	tijd	 langs	de	kant	van	de	baan	ston-
den	te	wachten,	krijgen	een	actieve	rol	in	de	begeleiding	
en	de	jurering	bij	deze	nieuwe	wedstrijdvorm.	Diet	Gröne-
veld:	“Ook	is	er	nu	een	Brabants	Kampioenschap	Athletics	
Champs,	zowel	individueel	als	voor	teams.	Maar	de	bele-
ving	van	de	wedstrijd	is	altijd	hetzelfde:	als	team.”
De	 nieuwe	 onderdelen	 zijn	medicinebalstoten,	 polsstok-
verspringen,	 hurkhoogspringen,	 meters	 maken	 (4	 of	 6	
minuten),	pendelestafette,	vortexwerpen	en	slingeren	(oe-
fendiscus	of	band).
	
	

Sneller,	hoger,	verder
Athletics	Champs	is	echte	atletiek	met	als	doel	sneller,	ho-
ger	en	verder.	Andere	aspecten	zijn:

•	 Kindgericht:	het	kind	staat	centraal	bij	Athletics	
Champs

•	 Laagdrempelig:	ieder	kind	doet	mee	en	blijft	mee-
doen	op	de	onderdelen

•	 Intensief:	op	alle	onderdelen	is	het	kind	vaak	aan	de	
beurt

•	 Veelzijdig:	het	bevat	veelzijdige	onderdelen	waarin	
lopen,	springen	en	werpen	aan	bod	komen

•	 Geen	spelletjes:	het	is	geen	spelletje	maar	heeft	wel	
een	speelse	prestatie	insteek.

Eind	2016	wonnen	de	B-pupillen	Milou	Keulstra	en	Lotte	
Aerts	Brabants	 goud	 en	 zilver	 individueel	met	 de	meer-
kamp:	40	meter	sprint,	medicinebalwerpen,	vortexwerpen,	
hoog-	en	verspringen	en	meters	maken	(4	minuten).	De	B-
pupillen	werden	vlak	daarna	derde	bij	de	BK	voor	teams.

Athletic	Champs	Valkenswaard
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Bambie-atletiek, voor de 
allerkleinsten

Vanaf	maart	2015	is	GM	gestart	met	Bambie-atletiek	voor	
4	 tot	 6-jarigen.	 Daarvoor	 lag	 de	 leeftijdsgrens	 om	 lid	 te	
worden	op	7	 jaar.	De	start	 van	de	Bambie-atletiek	 loopt	
min	of	meer	parallel	met	dat	van	de	bootcamp,	bedoeld	
om	het	aanbod	van	de	vereniging	uit	te	breiden.	Het	eer-
ste	 idee	kwam	van	Nic	Hagemeijer,	destijds	combinatie-
functionaris,	en	Ben	Saris,	trainingscoördinator.
Vanaf	het	begin	trainen	de	bambies	iedere	woensdagmid-
dag	op	baan.	Van	november	tot	maart	zijn	ze	in	de	gym-
zaal	 in	Heivelden	 te	 vinden.	Het	 doel	 van	 de	 training	 is	
spelenderwijs	 de	basisbewegingen	van	de	atletiek	bij	 te	
brengen.	

Speels	ontdekken
Maar	wat	maakt	de	bambie-training	anders?	Jimmy	van	
de	Zande,	opvolger	van	Nic	Hagemeijer	als	trainer,	heeft	
het	druk	om	ze	bij	de	eerste	baantraining	na	de	winter	in	
het	gareel	te	houden.	“Een	belangrijke	eigenschap	van	die	
leeftijdsgroep	 is	dat	ze	nog	van	alles	aan	het	ontdekken	
zijn”,	weet	Jimmy.	“Ze	zijn	zonder	meer	enthousiast	en	ook	
onbevangen.	Dan	kan	je	leuk	aan	de	slag	met	de	basisbe-
wegingen	springen,	rennen	en	gooien.	Maar	dat	breng	je	
dan	op	een	leuke,	speelse	manier.”
Die	middag	moeten	de	bambies	een	parcours	afleggen.	
Dat	begint	met	een	 touwladder,	plat	op	de	baan.	 “In	elk	
vlak	een	stap”,	legt	Jimmy	uit,	terwijl	de	bambies	vanaf	de	
bank	toekijken.	Vervolgens	moeten	ze	over	drie	lage	hor-
den	heen	stappen,	om	daarna	weer	onder	een	paar	hor-
den	door	te	kruipen.	Dan	klimmen	ze	op	de	kast,	vanwaar	
ze	op	de	hoogspringmat	springen.	Vanaf	de	deinende	mat	
sprinten	ze	weer	terug	naar	de	start.

Estafette
Bij	 het	 oefenen	 vallen	 regelmatig	 de	horden	om.	 Jimmy	
heeft	het	extra	druk,	de	vaste	hulpen	Tom	van	Schijndel	en	
Floor	van	Veen,	zijn	die	middag	verhinderd.	Als	afsluiting	
volgt	er	een	wedstrijdje.	Met	 twee	 identieke	parcoursen,	
vlak	bij	elkaar.	Alleen	de	kast	en	de	mat	moeten	ze	delen.	

En	dan	is	het	wie	het	eerste	van	de	mat	terug	is	bij	de	start.
De	volgende	training	zal	er	weer	helemaal	anders	uitzien:	
werpen	met	een	softbal,	springen	over	lage	hindernissen.	
Soms	staan	de	ouders	en	grootouders	die	meekomen	ver-
rast	te	kijken	van	die	afwisseling.	Het	lijkt	soms	wel	eens	
een	beetje	op	bootcamp,	als	er	een	heuse	hindernisbaan	
is	of	als	ze	met	autobanden	gaan	rollen.	Maar	vaak	is	er	
toch	weer	dat	speelse	wedstrijdje,	bijvoorbeeld	met	sprin-
ten	en	estafettestokjes	doorgeven.
Het	ontwikkelen	van	de	basisbewegingen	springen,	 ren-
nen	en	gooien	blijft	de	kern,	maar	dan	speels.
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Vroeger was het anders

Vastbesloten	te	ontdekken	of	dit	zo’n	‘ouwe	lullen’	kreet	is	
of	dat	er	echt	een	kern	van	waarheid	in	zit,	duik	ik	 in	de	
geschiedenis	van	de	recreantenatleten	en	-	trainers.	Harry	
Dahmen	en	Chris	Rosier	worden	geïnterviewd	en	beiden	
beginnen,	 onafhankelijk	 van	 elkaar,	 hun	 verhaal	met	 de	
naam	Gerard	van	de	Wetering.	Ook	wel	bekend	als	 ‘de	
beul	 van	Best’.	Nieuwsgierig	geworden	naar	deze	 iconi-
sche	man	besluit	ik	hem	te	gaan	interviewen.	Ben	Saris	uit	
bed	bellend	voor	het	adres	van	Gerard,	word	ik	telefonisch	
en	beeldend	geleid	naar	de	straat	van	Gerard.	Geen	tele-
foonnummer,	 geen	 concreet	 adres.	De	 stoute	 schoenen	
aantrekkend	besluit	ik	meteen	maar	op	mijn	fiets	te	sprin-
gen	naar	Batadorp.	Op	zoek	naar	‘de	beul	van	Best’.	Daar	
aankomend	word	 ik	enigszins	argwanend	bekeken	maar	
met	een	grote	glimlach	door	Gerard	binnengelaten	nadat	
ik	vermeld	heb	dat	ik	namens	GM	kom.	

Gerard	van	de	Wetering	annex	‘de	beul	van	Best’

In	 de	 kamer	 hoor	
ik	Roy	Orbison	uit	
de	 boxen	 komen.	
En	 vergis	 u	 niet!	
Op	 de	 foto	 staat	
een	 muziekinstal-
latie	afgebeeld	die	
zo	 uit	 de	 jaren	 50	
zou	 kunnen	 ko-
men.	 Buiten	 het	
feit	dat	er	nog	heu-

se	platen	en	 cassettebandjes	gespeeld	 kunnen	worden,	
wordt	 de	USB-	 poort	 vaak	 gebruikt	 door	Gerard	 en	 zijn	
vrouw	Zus.

In	het	volgende	geef	ik	een	weergave	van	de	gesprekken	
met	de	drie	mannen	en	hun	vrouwen	zodat	u	zelf	conclu-
sies	kunt	 trekken	over	de	vraag:	 ‘ging	het	er	vroeger	nu	
echt	zo	anders	aan	toe	bij	het	hardlopen?’

“Een	 mooie	 pres-
tatietijd	 tijdens	 een	
wedstrijd	 valt	 of	
staat	bij	goede	fami-
lieomstandigheden”,	
aldus	 Gerard	 van	
de	Wetering	 (1936).	
Gerard,	al	meer	dan	
50	 jaar	 samen	 met	
zijn	 vrouw	 Zus,	 wo-
nen	met	 z’n	 tweeën	
al	net	zo	lang	in	Batadorp.	Het	zal	zo	rond	1970	zijn	ge-
weest	dat	Gerard	en	Jan	Verloop	iedere	dag,	samen	een	
rondje	Batadorp	van	15	km	 liepen.	Op	40-	 jarige	 leeftijd	
besloot	Gerard	 zich	 aan	 te	 sluiten	 bij	 Veteranen	Neder-
land	waar	hij	al	gauw	behoorde	tot	de	zeven	beste	atleten.	

Samen	met	Zus	heeft	Gerard	hierdoor	zowat	heel	Europa	
gezien.	 Hongarije,	 Ierland,	 Berlijn	 en	 Engeland	 zijn	 een	
paar	landen	die	gecombineerd	werden	met	hardlopen	en	
vakantie.	

Toen	er	bij	GM	een	 trainerstekort	was,	werd	Gerard	ge-
vraagd	een	groep	training	te	geven.	Een	mooie	 tijd	brak	
ook	 nu	 weer	 aan.	 Samen	 wedstrijden	 lopen,	 samen	 op	
vakantie	en	vooral	samen	hard	trainen.	Als	er	iemand	niet	
goed	mee	kon	komen	werd	deze	een	aantal	weken	door	
Gerard	aan	de	kop	van	de	groep	gezet.	Alle	atleten	moes-
ten	diens	tempo	volgen.	Hierdoor	kreeg	de	koploper	zelf-
vertrouwen	waardoor,	na	een	aantal	weken,	hij	of	zij	weer	
mee	kon	met	de	hele	groep.	Buiten	het	feit	dat	je	‘kerairie’	
(juiste	 instelling/karakter)	 moet	 hebben	 is	 het	 belangrijk	
volgens	Gerard	dat	hard	lopen	op	nummer	1	staat	in	je	le-
ven.	Er	is	nu	veel	te	veel	keuze	aan	sport	voor	de	jeugd	en	
het	moet	vooral	leuk	zijn.	Vrijheid,	blijheid	en	niet	te	veel	
af	willen	zien	brengt	je	niet	naar	de	top.	“tegenwoordig	wil-
len	sommige	atleten	met	praten	rijk	worden”	zegt	Gerard.	
Helaas	kom	je	er	dan	niet.
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Harry Dahmen

Op	een	zonnige	dinsdag-
middag	 in	 februari	 heb	
ik	 mezelf	 uitgenodigd	
voor	 een	 interview	 met	
Harry	 Dahmen,	 lid	 van	
GM	sinds	1988	en	trainer	
van	een	recreantengroep	
(1996-2003).	In	de	gezel-
lige	huiskamer	tref	ik	ook	
zijn	 vrouw	 Lidy	 aan	 die	
op	het	punt	van	weggaan	
staat.	 De	 deur	 nog	 net	
niet	 barricaderend	 stel	 ik	
een	 vraag	 die	 ik	 al	 jaren	
aan	 ‘de	 vrouw	 van	 een	
atleet’	 wil	 stellen.	 “Hoe	
is	 dat,	 samenleven	 met	
een	 meer	 dan	 gemid-

delde	presterende	atleet,	het	hebben	van	 twee	kinderen	
en	een	huishouden?”	Lidy	stelt	mij	niet	teleur	wanneer	zij	
aangeeft	dat	hardlopen	echt	een	verslaving	is	en	het	voor	
een	gezinsleven	betekent	dat	er	vooral	heel	veel	rekening	
gehouden	moet	worden	met	wat	en	wanneer	er	gegeten	
wordt.	Harry	vult	hierbij	aan	dat	hij	blij	is	dat	Lidy	destijds	
ook	hardliep,	waardoor	hij	altijd	op	begrip	kon	en	kan	re-
kenen.

Het	 was	 zo	 rond	 1979	 dat	 Harry	 zijn	 wilde	 haren	 kwijt	
raakte.	Zoon	Frank	werd	geboren	en	het	leven	werd	daar-
door	 iets	serieuzer.	Dochter	 Ingrid	volgde	een	 jaar	 later.	
Om	fit	te	blijven	besloot	Harry	een	racefiets	te	kopen.	Tot	
aan	de	winter	 croste	hij	 hier	op	 rond	zodat	het	befaam-
de	‘bierbuikje’	wegbleef.	In	de	winter	werd	een	paar	keer	
per	week	het	hartstichtingsrondje	hardlopend	gedaan.	Dit	
vond	Harry	zo	leuk	dat	de	fiets	op	zolder	geparkeerd	werd	
en	 er	 in	 1987	 de	 eerste	 halve	marathon	 gelopen	werd.	
Frank	en	Ingrid	waren	ondertussen	lid	geworden	van	Ge-
neraal	Michaëlis	waar,	in	1988,	in	het	kader	van	Brabant	in	
Beweging,	een	gezins-atletiekdag	georganiseerd	werd	op	
het	atletiekveld,	toen	nog	op	het	Best	Vooruit-terrein.	Die	
dag	 bestond	 uit	 80	meter	 sprint,	 verspringen,	 1000	me-
ter	lopen	en	balwerpen.	Ook	werd	er	een	loterij	gehouden	
waarbij	Harry	maar	liefst	de	eerste	prijs	scoorde:	een	half	
jaar	 lidmaatschap	 bij	Generaal	Michaelis	 uitgereikt	 door	
niemand	minder	dan	Ben	Saris.	Zeer	benieuwd	of	hij	dat	
half	 jaar	vol	zou	houden	omdat	‘de	rest’	toch	sneller	zou	
zijn	dan	hij,	ging	Harry	met	goede	moed	hardlopen	bij	de	
recreanten	van	GM.	Tot	zijn	oprechte	verbazing	ging	het	
meer	dan	goed	en	besloot	hij	na	dat	half	jaar	lid	te	blijven.

De	trainer	heette	in	het	dagelijks	leven	Gerrit	van	de	We-
tering	maar	tijdens	trainingen	was	hij	alom	bekend	als	‘de	
beul	van	Best’.	Voor	Harry	bleek	hij	een	geweldige	inspi-
rator.	Omdat	er	toen	slechts	twee	keer	per	week	op	zater-
dag	en	dinsdag	getraind	mocht	worden,	stelde	Gerrit	zijn	

garage	op	de	donderdag	beschikbaar	voor	 iedereen	die	
drie	 keer	wilde	 hardlopen.	Ongeveer	 twintig	mannen	en	
vrouwen	kleedden	zich	hier	om	zodat	zij	daarna	hun	extra	
kilometers	konden	maken.	De	zaterdag	werd	besteed	aan	
een	lange	rustige	duurloop	of	bostraining.	Als	je	bedenkt	
dat	er	nu	bij	een	bostraining	de	opdracht	gegeven	wordt	
om	vijf	achtjes	 te	 lopen	waarbij	de	atleten	het	soms	wel	
maar	soms	ook	niet	gaan	doen,	dan	ging	dat	vroeger	toch	
iets	 anders.	Gerrit	 stond	dan	op	een	heuveltje	 luidkeels	
zijn	trainingsgroep	te	stimuleren	en	te	motiveren.	Dat	ging	
met	een	dusdanig	uitgebreid	vocabulaire	dat	er	niet	aan	
gedacht	werd	om	een	oefening	niet	mee	te	doen.	Sterker	
nog,	je	deed	er	gewoon	nog	een	schepje	bovenop.	

Om	de	paar	weken	was	er	een	wedstrijd	waar	de	groep	
gezamenlijk	 naar	 toe	 ging.	 Er	was	 een	 gezonde	 onder-
linge	competitie,	een	gelijkgestemde	wedstrijdinstelling	en	
‘samen	uit,	samen	thuis’	was	het	devies.	Er	werd	meege-
daan	aan	wedstrijden	van	10	en	15km,	een	aantal	halve	
en	zelfs	aan	vijf	hele	marathons	(drie	in	Rotterdam	en	twee	
in	Eindhoven).	Voor	Harry	was	1992	een	mooi	wedstrijden	
jaar.	10	km	in	Geldrop	werd	met	36.00	minuten	afgesloten.	
Vervolgens	kwam	de	15	km	met	54.54	minuten	in	Gerwen	
en	de	halve	marathon	in	Eindhoven	werd	gelopen	in	1	uur	
en	18	minuten.	In	Eersel	de	25	km	in	1.39.19	en	de	klap-
per	was	de	hele	marathon	in	Rotterdam	waarbij	Harry	30	
km	lang	4	minuten	per	km	volhield	en	eindigde	met	een	
prestatie	van	2	uur	en	51	minuten.	Wat	een	verschil	met	
zijn	allereerste	marathon	in	Eindhoven	waarbij	er	3	uur	en	
15	minuten	op	de	teller	stond.	Dat	het	toen	30	graden	was	
telde	zeer	zeker	mee.

Hoogtepunt	voor	Harry	is	zeker	ook	de	Roparun	geweest.	
Een	sponsorrun	waarbij	er	geld	vergaard	wordt	om	de	kwa-
liteit	van	leven	te	verbeteren	voor	mensen	die	lijden	aan	
de	ziekte	kanker.	In	2003,	2004	en	2005	heeft	Harry	hier	
aan	meegedaan.	In	2003	werd	van	Rotterdam	naar	Parijs	
gelopen,	in	estafettevorm,	ondersteund	door	catering,	ver-
zorgers,	chauffeurs	en	fietsbegeleiders.	Vanaf	2004	werd	
de	 route	omgekeerd	en	ging	het	van	Parijs	naar	Rotter-
dam.	De	voorbereiding,	het	hardlopen,	het	vergaren	van	
sponsorgeld	en	het	feit	dat	iedereen	elkaar	hierdoor	goed	
leerde	kennen	maakten	dat	het	een	onvergetelijke	 tijd	 is	
geweest.	Dag	en	nacht	was	je	op	elkaar	aangewezen	wat	
het	 noodzakelijk	maakte	dat	 je	 een	hecht,	 goed	geolied	
team	moest	zijn	en	dat	gegeven	brengt	natuurlijk	verbon-
denheid	met	zich	mee.

In	2011	werd	Harry	gevraagd	mee	te	helpen	met	de	par-
coursopbouw	voor	wedstrijden.	Omdat	hij	moeilijk	nee	kan	
zeggen	ging	Harry	hiermee	aan	de	slag.	Lidy	zag	met	lede	
ogen	 toe	dat	hun	 ‘Harry	en	Lidy	wandeldag’	veranderde	
in	een	‘Lidy	vermaakt	zich	alleen	dag’.	Het	opbouwen	en	
afbreken	van	wedstrijden	vergt	veel	 tijd	maar	 is	ook	on-
derling	heel	gezellig	om	te	doen.	Na	5	jaar	besloot	Harry	
dat	 hij	 voldoende	 zondagen	 niet	 heeft	 kunnen	 uitslapen	
en	wandelen.
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Gedurende	het	gesprek	merk	ik	dat	ik	aan	het	praten	ben	
met	een	atleet	en	een	trainer	die	zich	voor,	tijdens	en	na	
een	training/wedstrijd	goed	voorbereidt	en	verstandige	be-
sluiten	neemt.	Hoe	moeilijk	 is	het	om	een	stapje	of	twee	
terug	te	doen	als	je	merkt	dat	de	tijd	tussen	training/wed-
strijd	en	herstelperiode	groter	wordt	doordat	je	leeftijd	mee	
gaat	 spelen?	Als	 je	 hierdoor	 steeds	 vaker	 een	 blessure	
oploopt?	Het	onderkennen	dat	dit	zo	is,	je	daar	zo	mee	om	
kunt	gaan	dat	je	toch	bij	de	vereniging	blijft	lopen	ondanks	
het	feit	dat	je	eigenlijk	je	oude	niveau	terug	wilt,	is	een	stap	
waar	ik	grote	bewondering	voor	heb.

Chris Rosier met zijn vrouw Ria

In	maart	2012	is	Chris	voor	de	Di-GMer	geïnterviewd	met	
als	kop:	‘terug	in	de	tijd	met	Chris’.	In	de	jaren	hierna	is	er	
veel	veranderd	voor	hem	en	zijn	vrouw	Ria.	Toen	Ria	heel	
erg	 ziek	werd	hebben	ze	heel	wat	uurtjes	 samen	 in	het	
ziekenhuis	 doorgebracht.	 2014	was	 daarin	 het	 ‘topjaar’.	
Onder	andere	hierdoor	werd	Chris	gedwongen	keuzes	te	
maken	en	werd	het	hardlopen	op	een	laag	pitje	gezet.	Tot	
die	tijd	waren	Chris	en	Ria	ook	iedere	maand	te	vinden	in	
het	clubhuis	waar	zij	iedere	keer	weer	meehielpen	met	het	
‘rapen’	van	het	clubblad	en	het	verspreiden	ervan.

“De	kunst	van	het	lopen	is	het	verdelen	van	de	afstand”,	
aldus	Chris.	Daarnaast	is	het	ontzettend	belangrijk	als	trai-
ner	contact	 te	houden	met	 je	groep	en	ervoor	 te	zorgen	
dat	 je	met	 zijn	 allen	 loopt:	 samen	uit,	 samen	 thuis.	Wat	
hem	opvalt	is	dat	de	trainer	tegenwoordig	minder	zelf	be-
paalt	wat	en	hoe	er	gelopen	wordt.	Luisterden	en	deden	
de	 atleten	 vroeger,	 zonder	 tegenwoord,	 precies	 wat	 de	
trainer	zei,	nu	merk	 je	dat	er	voor	en	 tijdens	de	 training	
meer	gediscussieerd	wordt	over	bijvoorbeeld	het	te	lopen	
parcours.	Verder	zie	je	dat	als	nu	iemand	onderweg	moet	
plassen	de	rest	van	de	groep	een	stukje	langzamer	loopt	
zodat	hij	of	zij	snel	weer	snel	kan	aanhaken.	Maar	dat	was	
toen	niet.	Als	de	een	moest	plassen	ging	de	ander	juist	wat	
harder	lopen.	Er	was	een	gezonde	en	speelse	onderlinge	
competitie.	Een	 tip	 van	Chris	die	hij	weer	van	Joke	van	
Kasteren	heeft	gekregen:	als	je	‘moet’	dan	moet	je	zorgen	

dat	je	met	je	kont	naar	de	weg	toe	gaat	zitten	want	je	ge-
zicht	kennen	ze…

Het	verschil	 tussen	hardlopen	nu	en	vroeger	zit	volgens	
Chris	vooral	in	het	gegeven	dat	tegenwoordig	alles	haas-
tiger	 is.	 Mensen	 doen	 veel	 meer	 dingen	 in	 kortere	 tijd,	
maar	wel	minder	intensief;	vroeger	lag	je	focus	op	een	of	
twee	activiteiten	in	je	leven	waar	je	vol	voor	ging.	Humor	
is	tijdens	het	lopen	ook	heel	belangrijk	zegt	Chris.	Grap-
jes	 zoals:	 “mijn	 schoonmoeder	 is	 een	 engel”	waarbij	 de	
ander	zegt:	“dan	hedde	geluk,	die	van	mij	leeft	nog”,	wa-
ren	vaak	aanwezig.	Terugdenkend	aan	de	afgelopen	jaren	
komen	Chris	en	Ria	op	een	heleboel	 leuke	en	gezellige	
activiteiten	en	gebeurtenissen.	Zo	zullen	zij	nooit	meer	de	
eerste	 vrijwilligers	 dag	 vergeten	 waarbij	 iedereen	 bij	 de	
Putjesbergen	ging	picknicken.	Voorop	 fietsend,	met	 een	
grote	GM-vlag	in	zijn	hand	begeleidde	Ben	Saris	de	toen	
ongeveer	dertig	vrijwilligers	naar	Toon	Vertier	waar	op	de	
trapskelters	gereden	werd.	Bij	Putjesbergen	aangekomen	
lagen	er	tafelkleden	op	de	grond,	stonden	er	manden	met	
een	heerlijke	picknick	en	flessen	wijn	klaar	om	genuttigd	
te	worden.	Over	Ben	Saris	gesproken:	bij	diens	allereerste	
marathon	in	Eindhoven	werd	wel	duidelijk	dat	het	moeilijk	
is	om	te	stoppen	met	roken	toen	hij	bij	de	finish	zei	dat	hij	
de	eerste	peuk	die	hij	tegen	kwam	op	zou	rapen.

Yakult Start to Run cursus 
In gesprek met Frank Coppelmans

De	cursus	voor	beginnende	hardlopers	is	sinds	2016	met	
Yakult	Start	 to	Run	professioneler	geworden.	 “Maar	ook	
anders”,	legt	Frank	Coppelmans	uit.	Hij	is	naast	Kathinka	
van	Dijk	een	van	de	trekkers	van	de	starterscursus.	“Voor	
die	 tijd	 organiseerden	we	alles	 zelf.	 In	 twaalf	weken	 tijd	
leerden	we	de	deelnemers	5	kilometer	aan	een	stuk	 lo-
pen.	De	eerste	zes	weken	werd	er	dan	één	keer	per	week	
getraind,	de	tweede	helft	twee	keer	per	week.	De	cyclus	
werd	dan	afgesloten	met	een	5	kilometer-loop	en	een	di-
ploma.”	In	het	traject	was	er	ook	een	rol	voor	het	sportme-
disch	team.

Na	de	starterscursus	werden	de	deelnemers	via	de	‘door-
starters-groep’	in	tien	weken	tijd	naar	10	kilometer	bege-
leid,	waarna	ze	bij	een	van	de	bestaande	recreantengroe-
pen	konden	instromen.

Start	to	Run
De	nieuwe	Yakult	Start	to	Run	cursus	is	korter.	“De	lopers	
worden	nu	in	zes	weken	naar	3	kilometer	begeleid”,	zegt	
Frank	Coppelmans.	“Er	is	één	wekelijkse	groepstraining.	
Daarnaast	 krijgen	 de	 lopers	 een	 schema,	 zodat	 ze	 zelf	
ook	één	tot	twee	keer	per	week	kunnen	trainen.	Zeg	maar,	
huiswerk.	En	nu	wordt	in	de	zevende	week	een	Start	to	the	
Finish	loop	van	3	kilometer	gehouden,	waarmee	de	lopers	
de	cursus	afsluiten.”	De	ondersteuning	van	de	Atletiekunie	
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bestaat	uit	een	centrale	aanmelding.	Daarnaast	krijgen	de	
deelnemers	 hulp	 via	 een	 hardloop-app,	 een	 functioneel	
hardloopshirt,	 een	 Hardloopgids	 voor	 beginners	 en	 een	
mini-abonnement	 op	Runner’s	World.	 Daarnaast	 zijn	 ze	
tijdelijk	lid	van	de	Atletiekunie,	waarmee	ze	tijdens	de	trai-
ningen	verzekerd	zijn.

Doorstarters
In	de	nieuwe	opzet	kunnen	de	lopers	na	afloop	nog	maar	3	
kilometer	lopen.	“Ze	worden	nu	in	twee	stappen	verder	be-
geleid”,	zegt	Frans	Coppelmans.	“Eerst	zorgen	we	dat	ze	
na	vijf	weken	met	twee	wekelijkse	trainingen	5	kilometer	
aan	een	stuk	kunnen	lopen.	Daarna	komen	ze	in	de	‘oude	
doorstarters-groep’	 en	worden	 ze	GM-lid.”	 In	 de	 nieuwe	
opzet	is	er	ook	veel	ondersteuning	van	de	Atletiekunie.	“Je	
moet	dan	denken	aan	allerlei	 promotiematerialen,	 recla-
mespotjes	en	tips	voor	het	 inzetten	van	Facebook.”	Ook	
krijgen	de	trainers	advies,	speciaal	gericht	op	beginners.	
“We	mikken	twee	keer	per	jaar	op	zo’n	20	tot	25	deelne-
mers.	Wat	gebleven	is	zijn	de	enthousiaste	en	professio-
nele	trainers”,	lacht	Frank	Coppelmans	een	beetje	ondeu-
gend.

De Bootcamp

Eind	2014	krabden	bestuursleden	Peter	Cras	en	Tom	Las-
sing	zich	eens	achter	het	oor.	Ze	zagen	de	opkomst	en	
populariteit	van	de	bootcamp	met	lede	ogen	aan.	Met	hulp	
van	 de	 toenmalige	 combinatiefunctionaris	 Nic	 Hageme-
ijer	gaat	dan	 in	 januari	2014	de	eerste	bootcamptraining	
van	 start,	 speciaal	 als	 voorbereiding	 op	 de	Army	Urban	
Run	van	april.	Het	blijkt	een	succes.	Zo’n	25	deelnemers	
hebben	 zich	 drie	 maanden	 lang	 kunnen	 voorbereiden	
op	het	evenement.	De	drie	trainers	die	toen	speciaal	op-
geleid	 zijn	 -	 Patrick	Bindels,	Nicolai	 van	 der	Heijden	 en	
Marcel	Reintjes	-	zijn	er	nog	steeds	bij.	Maximaal	zijn	er	
elke	dinsdag-	en	donderdagavond	dertig	deelnemers:	een	
vaste	kern	bootcampers,	aangevuld	met	‘gewone’	atleten	
die	het	nut	van	wat	extra	krachttraining	wel	inzien.	Nicolai	
is	bij	een	actie	van	het	Eindhovens	Dagblad	daarvoor	tot	
‘Clubheld	2016	van	Best’	gekozen.

Bijscholing
Na	ruim	twee	jaar	bootcamp	kijkt	trainer	Patrick	Bindels	te-
rug	op	wat	er	bereikt	is.	“We	hebben	laatst	in	Eersel	speci-
aal	voor	de	bootcamptrainers	een	bijscholing	gehad.”	Zijn	
jarenlange	 inzet	als	praktijkbegeleider,	zeg	maar	de	 trai-
ner	van	de	trainers,	heeft	hem	tijdens	de	Ledenvergade-
ring	van	2017	de	GM-beker	opgeleverd.	Patrick	Bindels:	
“We	willen	elkaar	als	trainer	scherp	blijven	houden.	Twee	
of	drie	zien	er	meer	dan	één.	Dinsdag	trainen	Nicolai	en	
Marcel,	donderdags	zijn	we	met	z’n	drieën.”	Ook	wordt	er	
zaterdags	via	een	app-groepje	wel	eens	wat	afgeproken.
Inmiddels	 staan	 jaarlijks	 een	 aantal	 vaste	 evenementen	
op	het	programma:	de	Army	Urban	Run,	de	Buffelrun	en	
de	Breakoutrun.	Patrick:	“Ook	doen	we	elk	jaar	een	spe-

ciale	 training	 in	de	Bedafse	Bergen,	met	na	afloop	pan-
nenkoeken.”

Uitbreiding	accommodatie
Eind	2016	is	de	gemeente	Best	akkoord	gegaan	met	een	
stuk	uitbreiding	van	de	atletiekbaan	achter	de	opslagruim-
te	voor	het	wedstrijdmateriaal,	speciaal	voor	de	bootcamp.	
“We	hadden	al	wat	traktor-	en	motorbanden	liggen,	maar	
we	 hebben	 natuurlijk	 ook	met	 veiligheid	 te	maken.	Ten-
slotte	spelen	ook	de	kinderen	van	Korein	daar	rond”,	zegt	
Patrick.	Hij	ziet	de	inrichting	van	het	terrein	al	een	beetje	
voor	zich:	“Een	grote	zandbak	is	natuurlijk	een	eerste	ver-
eiste,	met	bijvoorbeeld	een	paar	rekken.	Ook	moeten	we	
het	een	beetje	variabel	kunnen	maken,	met	touwen,	elas-
tieken	en	netten.”	Maar	’s	zomers	zullen	de	bootcampers	
ook	geregeld	gewoon	in	‘de	wijk’	te	vinden	zijn.
“Variatie	 en	 veiligheid	 blijven	 belangrijk”,	 besluit	 Patrick.	
“Evenals	de	bijscholing	van	de	trainers.”

Patrick	Bindels	tijdens	de	Army	Urban	Run	in	2014
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Uitbreiding baan

1991	 was	 besloten	 om	 een	
4-laans	atletiekbaan	aan	te	leg-
gen	en	in	1993	werd	deze	in	ge-
bruik	genomen.	Ondanks	dat	het	
een	 4-laans	 baan	 was	 werden	
diverse	 competitiewedstrijden	
en	 zelfs	 een	 jeugdinterland	 te-
gen	België	aan	GM	 toegekend.	
Toch	 werden	 dit	 soort	 wedstrij-
den,	door	de	komst	van	steeds	
meer	6-	en	zelfs	8-laans	banen,	
steeds	minder	toegewezen.	GM	
kreeg	 ook	 steeds	 meer	 leden	
en	 zelfs	 om	 te	 trainen	 voldeed	

de	4-laansbaan	niet	meer	en	derhalve	reden	voor	het	be-
stuur,	waarvan	Rien	van	Ginneken	destijds	voorzitter	was,	
om	bij	het	gemeentebestuur	aan	te	kloppen	voor	uitbrei-
ding	naar	een	6-laansbaan.	Enkele	jaren	eerder	was	het	
clubgebouw	al	fors	uitgebreid	met	twee	kleedlokalen,	een	
grotere	 krachtruimte,	 een	 grotere	 kantine	 en	 een	 extra	
ruimte	voor	de	EHBO	annex	masseerruimte.

Uiteraard	 ging	 de	 uit-
breiding	 van	 de	 baan	
niet	 van	 de	 ene	 op	
de	 andere	 dag.	 Daar	
kwam	 nog	 bij	 dat	 in	
datzelfde	 jaar	 de	 eer-
ste	 Bestse	 “Samen-
Loop	voor	Hoop”	op	de	
atletiekbaan	 gepland	
stond.	Met	flink	wat	or-
ganisatie-	 en	 improvi-
satievermogen	werd	begin	2008	met	de	klus	begonnen.	
Onze	baanatleten	trainden	enkele	maanden	bij	GVAC	in	
Veldhoven,	de	samenloop	werd	op	het	asfalt	gelopen	om-
dat	,	als	de	toplaag	er	al	zou	liggen	en	de	belijning	nog	niet	
voltooid	zou	zijn,	de	hele	baan	al	weer	gecleaned	moest	
worden	en	dat	extra	kosten	en	vertraging	met	zich	mee	
zou	brengen.

Vele	 vrachtwagens	 zand	
moesten	vanaf	9	 juli	 2008	
worden	afgevoerd.	De	hele	
baan	ging	op	de	schop.	Er	
kwam	 een	 tweede	 hoog-
springsegment,	 een	 stee-
plebak	 en	 wat	 al	 meteen	
de	bedoeling	was,	 dus	de	

twee	extra	lanen,	waarmee	er	volop	ruimte	kwam	voor	de	
steeds	 grotere	 groepen	 recreatieve-	 en	 wedstrijdatleten	
en	een	volwaardige	baanverlichting.	GM	was	klaar	 voor	
de	toekomst.	

Bevrijdingsvuur  
van Bayeux naar Best

In	2015	is	er	van	2	tot	en	met	5	mei	ruim	zevenhonderd	
kilometer	 gelopen	 om	 het	 bevrijdingsvuur	 van	 Bayeux	
naar	Best	te	brengen.	Bayeux	is	een	plaats	in	Normandie	
(Frankrijk)	en	de	eerste,	grote	plaats	die	tijdens	de	Tweede	
Wereldoorlog	bevrijd	 is	door	de	geallieerden.	Niet	alleen	
lopers,	maar	ook	organisatoren,	begeleiders,	chauffeurs,	
fietsers	die	de	route	mee	fietsen,	cateraars	en	masseurs	
zijn	hierbij	betrokken.
De	Bayeuxtocht	 is,	 naast	 het	 sportieve	aspect,	 ook	een	
prestatie	 van	 maatschappelijk	 belang.	 Voorzitter	 Paul	
Hoen	van	GM:	“We	moeten	met	elkaar	blijven	werken	aan	
de	 vrijheid	waar	 destijds	 zo	 hard	 voor	 gestreden	 is.	Als	
we	kijken	naar	hoeveel	geweld	er	momenteel	in	de	wereld	
is,	blijkt	dat	het	thema	leven	in	vrijheid’	zeer	actueel	is	en	
helaas	blijft.	Het	is	goed	om	hierbij	stil	te	blijven	staan.”

Heropening,	23	mei	2009.

SamenLoop	voor	Hoop,	
27	september	2008.
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Dodenherdenking maakt indruk

Na de twee minuten stilte leg-
den de burgemeester en raads-
lid Corrie van Kronenburg een 
krans namens het college van 
burgemeester en wethouders en 
de gemeenteraad. Daarna volgde 
de bloemlegging door leden van 
Scoutinggroep ‘Oud Best’. 
“Vrijheid geef je door, dat komt 
niet zomaar aanwaaien”, sprak 
burgemeester Van Aert. “Dat 
doorgeven kan op verschillende 
manieren, bijvoorbeeld door het 
vertellen van verhalen. Vrijheid 
is door de tijd heen niet voor 
iedereen vanzelfsprekend.”
Van Aert refereerde aan de 
vluchtelingenproblematiek van 
dit moment. “Is dat onze ver-
antwoordelijkheid of zien we het 
als ‘collateral damage’? Ik citeer 
in dit verband een uitspraak van 

Twee minuten stilte om 20.00 uur, het was indrukwekkend afgelopen 
maandagavond bij het oorlogsmonument in het Kruispark. De verstilde 
klokken van de Odulphuskerk, enkel het getjilp van vogels. De belang-
stelling voor de herdenking was groot. Rondom het monument stonden 
meerdere rijen mensen om de slachtoffers van oorlogsgeweld tijdens 
en na de Tweede Wereldoorlog te gedenken. Burgemeester Anton van 
Aert las de 46 namen voor van Bestenaren, die zijn gesneuveld ten 
gevolge van oorlogsgeweld.

Maurice Adams: Wie zijn ogen 
sluit voor het verleden, is blind 
voor de toekomst.”

Nard Beekmans
Van Aert haalde één concreet 
verhaal aan tijdens de doden-
herdenking. “Het verhaal van 
Bernardus Beekmans uit Best, 
beter bekend als Nard. Hij bracht 
als soldaat het hoogste offer dat 
iemand kan geven, zijn eigen 
leven. Als enige bleef hij op zijn 
post in Wessem bij de Maas om 
de Duitsers tegen te houden. Hij 
werd postuum onderscheiden 
met de Willemsorde.”

De plechtigheid werd afgesloten 
met het spelen van The Last 
Post, het Wilhelmus en een lied 
door koor Conversation.

‘Best’ opent provinciaal Bevrijdingsfestival

De opening van het provinciaal Bevrijdingsfestival werd gistermiddag verzorgd door het ‘Vrijheidskoor’ uit Best. Dit koor, bestaan-
de uit de zanggroepen Sing4You, SOL, Conversation en de musicalgroep van Batico, vulde het hele podium. Terwijl zij het lied 
‘Freedom’ zongen, kwamen van achter uit het veld de 50 lopers en begeleiders van Generaal Michaëlis naar het podium gelopen. 
Het officiële moment van het ontsteken van de vlam werd gedaan met de uit Bayeux meegebrachte vlam. (Foto, Cor Delissen)

Stormachtig weer verstoort middagprogramma Bevrijdingsfestival

Welgemeend applaus 
voor Bayeuxlopers

Onder een luid applaus kwamen de deelnemers aan de Bayeuxloop gisteravond omstreeks 19.30 uur de 
Koetshuistuin binnengelopen. De groep van 53 deelnemers stelde zich in een rij op, toen burgemeester Anton van 
Aert samen met Annie Bekkers, die dertig jaar geleden het vuur bij de eerste Bayeuxloop in Frankrijk ophaalde, 
ontstak. De tocht naar Noord-Frankrijk werd georganiseerd door leden van atletiekvereniging Generaal Michaëlis. 

Vrijheid
Voordat het bevrijdingsvuur werd 
ontstoken, stond burgemeester 
Anton van Aert stil bij het begrip 
vrijheid. “Vrijheid is meer dan het 
afwijzen van oorlog en doen wat je 
zelf wil. Vrijheid bereik je samen 
met anderen. We zijn afhankelijk 
van elkaar, vrijheid gaat soms ten 
koste van anderen. Vrijheid vraagt 
ook om solidariteit. We moeten 
soms een stap terugdoen om twee 
stappen vooruit te kunnen zetten.”

Medaille
Paul Hoen, voorzitter van atletiek-
vereniging Generaal Michaëlis en 
ook één van de lopers die het vuur 
ophaalden in Noord-Frankrijk, 

had een cadeau meegebracht voor 
de burgemeester. Tijdens de recep-
tie in Frankrijk kreeg hij van de 
burgemeester van Arromanches 
een herdenkingsmedaille, die hij 
overhandigde aan Van Aert. 

Middagprogramma
Het middagprogramma van het 
Bevrijdingsfestival werd gisteren 
verstoord door het stormachtige 
weer. Stevige rukwinden zorgden 
ervoor dat het luchtkasteel de lucht 
in dreigde te gaan en de tent die 
over het podium was gespannen 
moest snel worden verwijderd. De 
enige tent die overeind bleef, moest 
later met man en macht worden 
vastgehouden om te voorkomen 

dat hij omver werd geblazen. De 
geplande onderdelen voor de kin-
deren konden geen doorgang vin-
den. 
“Gelukkig is er geen schade en 
zijn er geen verwondingen”, sprak 
Harry Smits, voorzitter van het 
comité Herdenkingen Best.

Muziek
Muziek was een belangrijk onder-
deel van het Bevrijdingsfestival. 
Het programma van de mid-
dag werd   ‘s avonds met enige 
improvisatie in elkaar geschoven. 
Muzikanten van BMEC maakten 
muziek en gelegenheidsformatie 
the Mummers trad op. 
Ook de Seniorenkapel uit Best ver-
zorgde voorafgaand aan het ont-

steken van het vuur een concert 
en daarna waren er optredens van 
de zanggroepen Sing4you, SOL, 
Conversation, dansgroep Batico 
en leerlingen van het Heerbeeck 
College en de Heydonckschool. 
Het programma werd afgesloten 
met een gezamenlijk optreden 
en het zingen van het nummer 
‘Freedom’ en ‘We ‘ll meet again’. 

Na het officiële gedeelte was het 
podium voor de muzikanten. 
Gelegenheidsband Beats Club, een 
mix van professionals en talenten 
van BMEC Rockacademie, zorgde 
voor een spetterende invulling en 
slot van het Bevrijdingsfestival.

Foto’s: Foto Aartsen
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Bevrijdingsvuur  
van Wageningen naar Best

Omstreeks	16	februari	2007,	heeft	de	secretaris	van	GM,	
zijnde	Jan	Meesters	een	brief	ontvangen	van	organisatie	
Wageningen	Stad	der	Bevrijding,	met	het	verzoek	om	deel	
te	nemen	aan	het	ophalen	van	het	Bevrijdingsvuur	in	Wa-
geningen	in	de	nacht	van	4	op	5	mei.

Op	 19	maart	 2007	 is	 het	 verzoek	 besproken	 in	 het	 be-
stuur	en	heeft	Peter	Cras	op	21	maart	2007	een	mailtje	
verstuurd	aan	een	groot	aantal	leden	van	GM	om	deel	te	
nemen	 aan	 voornoemde	 bevrijdingsvuurloop.	 Ondertus-
sen	was	Jan	Meesters	al	bezig	met	de	gemeente,	alwaar	
omstreeks	16	februari	2007	bij	de	burgemeester	ook	het	
verzoek	tot	deelname	was	binnengekomen.	

Daarna	hebben	Anton	Kon	en	Jan	Meesters	de	organisatie	
op	zich	genomen	en	hebben	zij	een	team	kunnen	vormen	
van	15	personen	met	als	vervoer	een	20	persoonsbusje	
van	de	Kon.	Marechaussee	(werkgever	Anton).	Door	An-
ton	en	Jan	werd	ook	nog	een	dag	uitgetrokken	om	de	door	
Jan	gemaakte	 route	 te	 verkennen	en	de	punten	van	af-
lossing	te	bekijken.	Ook	was	door	Jan	een	route	tijdtabel	
gemaakt,	waarin	iedere	deelnemer	kon	zien	wanneer,	hoe	
laat	en	welk	traject	zij	moesten	lopen.

Nadat	 het	 bevrijdings-
vuur	was	 opgehaald	 in	
Wageningen,	 werd	 er	
via	de	Bevrijdingsroute/
Corridor	via	Arnhem	en	
Nijmegen	 naar	 Nijnsel	
gebracht.	 Aldaar	 stond	
een	 aantal	 voertuigen	
van	 Wheels	 op	 ons	 te	
wachten,	 waarna	 de	
tocht	 werd	 voortgezet	
richting	 Museum	 Be-
vrijdende	Vleugels.	On-

dertussen	 sloten	 zich	 in	 Son	 en	 Breugel	 nog	 een	 groot	
aantal	 lopers	 van	GM	 zich	 aan,	waarna	 gezamenlijk	 de	
tocht	werd	voortgezet.	Bij	het	Museum	werden	wij	opge-
wacht	door	de	Burgemeester	van	Best,	een	erewacht	van	
veteranen	van	het	Korps	Commandotroepen,	waarna	er	
een	ceremonie	met	het	ontsteken	van	het	Bevrijdingsvuur	
werd	gehouden.

Daarna	 is	 jaarlijks	het	Bevrijdingsvuur	opgehaald	 in	Wa-
geningen.	Omdat	de	Provincie	Noord-Brabant,	bij	het	Pro-
vinciale	Bevrijdingsfestival	vanaf	2008	géén	team	had	die	
het	Bevrijdingsvuur	kon	brengen,	heeft	het	 team	van	av	
GM	vanaf	die	datum	ook	jaarlijks	het	Bevrijdingsvuur	naar	
’s-Hertogenbosch	gebracht.	

Hiernaast	worden	enkele	jaren	er	uitgelicht.

2010
Wederom	een	gezellig	en	 indrukwekkend	gebeuren.	Het	
blijft	droog	maar	erg	koud.	Onderweg	zijn	er	enkele	pro-
blemen:	een	lekke	band	en	enkele	uitvallers.	Een	speciaal	
woord	van	dank	aan	masseuse	Monique	Schippers	die	dit	
jaar	haar	handen	vol	heeft.	Vermoedelijk	hebben	enkele	
deelnemers	de	vermoeiende	tocht	onderschat.	Door	twee	
cameramensen,	 Mark	 Koopmanschap	 en	 Gerard	 Jans-
sen	onder	leiding	van	Jur	Wijchers	van	de	Lokale	Omroep	
Best	(LOB),	worden	opnames	gemaakt.	Iedere	deelnemer	
ontvangt	hiervan	een	DVD.

2012
Omdat	dit	 jaar	de	Provincie	Noord-Brabant	aan	de	beurt	
was	om	de	Nationale	start	te	vieren	van	de	“Dag	van	de	
vrijheid”,	heeft	het	 team	het	Bevrijdingsvuur	 in	Wagenin-
gen	opgehaald	 samen	met	 de	Commissaris	 van	de	Ko-
ning	Noord-Brabant	Wim	van	de	Donk.	Omdat	 de	 cere-
monie	in	Breda	zou	plaatsvinden,	heeft	Anton	zich	bij	de	
organisatie	van	de	provincie	gemeld	en	het	ophalen	van	
het	Bevrijdingsvuur	en	brengen	naar	Breda	opgeëist,	het-
geen	ook	is	gelukt.	Wij	halen	al	jaren	het	Provinciaal	be-
vrijdingsvuur	en	dus	ook	dit	jaar!!.	Voordat	wij	naar	Wage-
ningen	konden,	werd	er	een	paar	dagen	van	te	voren	nog	
voorgeoefend	in	Breda,	zodat	alles	perfect	zou	verlopen.
Nadat	de	CDK	het	vuur	aan	het	team	had	overhandigd	is	
het	Bevrijdingsvuur	via	de	Grebbenberg	in	Rhenen	over-
gebracht	naar	het	Jeroen	Bosch	ziekenhuis	in	Den-Bosch.	
Aldaar	is	een	vuurschaal	ontstoken	door	Michel	Reinders	
van	 de	Provincie.	Daarna	 is	 het	 team	doorgegaan	 naar	
Gilze-Rijen,	alwaar	een	groep	lopers	van	Sprint	uit	Breda	
stond	 te	wachten	en	motorrijders	van	de	Politie.	Daarna	
werd	gezamenlijk	de	tocht	met	loeiende	sirenes	voortge-
zet	naar	Breda.
	

In	de	grote	kerk	van	Breda	werd	een	speciale	dienst	ge-
houden,	waarbij	700	genodigden,	waaronder	onze	Koning,	
de	 Duitse	 Bondspresident	 Gauck,	 onze	 Burgemeester	
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Kortmann	en	onze	voorzitter	Bert	 van	Drunen	aanwezig	
waren.	Aan	het	einde	van	de	dienst	werd	tijdens	het	lied	
“Freedom”,	 het	 vuur	 door	Anton	 naar	 binnen	 gedragen,	
wat	een	zéér	emotioneel	moment	voor	Anton	was	om	dat	
te	mogen	doen.

2014
Ook	dit	jaar	is	weer	het	bevrijdingsvuur	opgehaald	in	Wa-
geningen	 en	 gebracht	 naar	 het	 Provinciaal	 bevrijdings-
festival	in	Den-Bosch	en	dit	jaar	naar	een	nieuwe	locatie,	
zijnde	de	Koetshuistuin	 in	Best.	Met	 ingang	van	2014	 is	
er	voor	gekozen	om	naast	de	Ceremonie	ook	een	Bevrij-
dingsfestival	te	organiseren.	Deze	wijze	van	organiseren	
leverde	meer	bezoekers	op	dan	andere	jaren.

2015
Het	 is	zeventig	 jaar	geleden	dat	Nederland	bevrijd	 is	en	
daarom	 reden	om	het	bevrijdingsvuur	 zelf	 uit	Bayeux	 te	
gaan	halen.	De	reeds	bekende	Wageningen	-	Best	route	
van	120	km	wordt	hierdoor	iets	langer.	Ruim	700	km!

Mascotte	D’natte	aap	lijdt	veel	door	
de	barre	tocht.	Vol	gaten	en	een	uit-
puilende	binnenvoering,	een	mond	
die	op	half	zeven	hangt	en	een	ka-
pot	oor	komt	hij	uiteindelijk	in	Best	
aan.	Gelukkig	kan	hij	gemaakt	wor-
den	voor	Bevrijdingsloop	2016.

2016
Het	 zoeken	 naar	 verloren,	 verdwaalde	 en	 (te)	 snelle	 lo-
pers	tekent	deze	estafette.	Terwijl	de	een	te	laat	bij	het	ma-
ken	van	de	groepsfoto	aankomt,	besluit	de	ander	alvast	in	
zijn	eentje	door	te	lopen.	Echt	schrikken	wordt	het	als	drie	
lopers	de	fiets	navigator	niet	goed	in	de	gaten	houden	en	
de	achterste	loper	een	verkeerde	afslag	neemt	waar	men	
pas	na	5	km	achter	komt.
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wandelen
Wandelknooppuntennetwerk

In	Brabant	kun	je	heel	gevarieerd	wandelen	en	fietsen.	En	
met	het	wandel-	en	fietsknooppuntennetwerk	wordt	het	je	
ook	nog	eens	heel	makkelijk	gemaakt.	Het	wandelroute-
netwerk	is	een	netwerk	van	mooie	bewegwijzerde	wandel-
paden,	uitgestippeld	over	heel	Brabant.	 Ieder	knooppunt	
van	wandelpaden	heeft	 een	nummer.	Door	 van	het	 ene	
knooppunt	naar	het	volgende	te	lopen,	creëer	je	jouw	ei-
gen	wandelroute.	Het	netwerk	houdt	niet	op	bij	de	provin-
ciegrenzen.	Ook	Zeeland,	Limburg	en	een	deel	van	Vlaan-
deren	zijn	aangesloten.

Wandelknooppunten	gemeente	Best.

De	meeste	mensen	hebben	de	paaltjes	van	het	wandel-
routenetwerk	wel	eens	gezien	en	misschien	ook	wel	eens	
een	route	gelopen.	Maar	weet	u	ook	dat	die	routes	hele-
maal	door	vrijwilligers	zijn	uitgezet	en	worden	onderhou-
den?	
In	Best	gebeurt	dat	door	vrijwilligers	van	GM,	de	meesten	
zijn	zelf	doorgewinterde	wandelaars.	Zo’n	10	jaar	geleden	
zijn	de	 routes	uitgezet.	Maar	 liefst	negentien	vrijwilligers	
van	GM	meldden	zich	aan	om	mee	te	helpen	paaltjes	in	
de	grond	 te	zetten,	stikkers	op	 lantaarnpalen	 te	plakken	
en	pijlen	op	bomen	te	timmeren.	Nu,	anno	2017,	zijn	deze	
vrijwilligers	hier	nog	steeds	actief	mee	aan	de	slag	door	
twee	keer	per	jaar	onderhoud	te	plegen.	Daarnaast	lossen	
zij	 calamiteiten	op	 indien	 zich	die	 voordoen.	Zo	 kan	het	
wel	eens	gebeuren	dat	er	een	paaltje,	bijvoorbeeld	tijdens	
het	maaien	 van	 de	 berm,	 sneuvelt.	Of	 dat	 er	 een	 route	
omgeleid	 dient	 te	 worden	 vanwege	 natuurbeheer,	 zoals	
onlangs	gebeurde	door	de	hekken	die	geplaatst	zijn	voor	
de	edelherten.	Het	gebied	 rondom	Best	behelst	 zo’n	75	
km	dat	door	GM	onderverdeeld	is	in	vier	stukken	zodat	het	
onderhouden	een	overzichtelijk	werkje	is.

Online	routeplanner
https://www.visitbrabant.nl/nl/routes
	
Via	een	centraal	meldpunt	kunnen	bezoekers	opmerkin-

gen	en	bevindingen	delen	met	Routebureau	Brabant.
De	melder	krijgt	altijd	feedback	op	de	gedane	melding,	wat	
bijdraagt	 aan	 het	 gevoel	 van	 gastvrijheid.	 Link	 naar	 het	
meldpunt:	www.visitbrabant.nl/meldpunt

Nordic Walking

Wat	was	het	opeens	een	hype	dat	Nordic	Wandelen!	
Overal	werden	cursussen	gegeven	om	de	technieken	van	
het	Nordic	Wandelen	 (NW)	onder	de	 knie	 te	 krijgen.	Zo	
nét	 voor	 het	 50-jarig	 bestaan,	 in	 2006,	 besloten	 wij	 als	
atletiekvereniging	hier	ook	aan	mee	te	doen.	We	begon-
nen	met	het	aanbieden	van	basiscursussen	Nordic	Wan-
delen.	Dit	destijds	onder	de	enthousiaste	leiding	van	Adri	
Brands,	Kees	Schouten	en	Hetty	Kuijlboer.	Aanvankelijk	
waren	steeds	alle	aangeboden	cursussen	volgeboekt.	Het	
maximum	aantal	was	maar	liefst	tien	personen.	Wat	was	
er	in	het	begin	veel	belangstelling	voor!	

Maar	helaas,	de	animo	ebde	binnen	zo’n	twee	jaar	behoor-
lijk	weg.	In	ons	land	lijkt	deze	sport	onterecht	een	‘oubollig	
imago’	te	hebben.	Waarom	toch?	Je	kunt	er	erg	intensief	
mee	wandelen	en	het	is	niet	gemakkelijk	om	onder	de	knie	
te	krijgen!	Je	verbetert	 je	conditie,	kracht,	soepelheid	en	
coördinatie,	versterkt	je	immuunsysteem	en	rug-	en	buik-
spieren,	 verbetert	 je	 houding,	 vermindert	 spierspanning	
ter	hoogte	van	de	nek	én	het	spaart	de	gewrichten	van	je	
onderste	ledematen.	Kortom	een	heel	sportieve	bezigheid	
in	de	buitenlucht.

Nordic	wandel-groepen
Na	de	eerste	basiscursus	in	2006	bleek	er	behoefte	te	zijn	
aan	een	vervolg.	De	NW-cursisten	kregen	de	mogelijkheid	
om	zich	na	de	basiscursus	bij	onze	club	aan	te	sluiten.	Er	
waren	genoeg	gegadigden.	Al	snel	hadden	we	een	paar	
NW-groepen	op	woensdag-	en	zaterdagmorgen.
In	 2007	 breidde	 ons	 trainerskorps	 NW	 zich	 uit	met	 Ka-
thinka	van	Dijk,	die	hiervoor	een	Leki-instructeurscursus	
volgde.	Later	dat	jaar	volgden	Toos	de	Groen	en	Joke	Pe-
ters	deze	cursus	ook.	Adri,	Kees	en	Hetty	stopten	met	de	
beginnerscursussen	NW.	Kathinka	en	later	ook	Toos	na-
men	de	beginnerscursussen	over.	Ook	met	maar	een	paar	
deelnemers	 ging	 deze	 NW	 cursus	 door.	 Kathinka	 werd	
trainerscoördinator	NW	en	zette	een	cursus	assistent-trai-
ner	NW	op,	die	door	een	aantal	Nordic	Wandelaars	met	
veel	enthousiasme	werd	gevolgd.	Dit	was	een	mooie	aan-
vulling	op	het	trainerskorps.

De	 zaterdag-	 en	 woensdagmorgentrainingen	 in	 het	 bos	
blijven	nog	steeds	goed	bezocht.	De	trainingen	starten	bij	
het	Joe	Mann	paviljoen.	Maar,	zoals	je	ook	met	hardlopen	
vaak	ziet:	De	een	wil	graag	een	echte	conditietraining,	ter-
wijl	een	ander	 liever	een	 rondje	wandelt	en	 lekker	kletst	
met	 de	medewandelaars.	Omdat	we	 voldoende	 enthou-
siaste	 trainers-	en	assistent-trainers	hebben,	kunnen	we	
onze	leden	hierin	gelukkig	tegemoet	komen.	Op	zaterdag-
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	 wandelen
morgen	 starten	meerdere	 groepen	met	 ieder	 een	 eigen	
trainingsprogramma	en	trainer.	Na	de	training	is	het	altijd	
even	gezellig	koffie	drinken.	

Maandelijks	organiseren	de	trainers	de	eerste	woensdag	
van	 de	 maand	 een	 verrassingstocht.	 Men	 vertrekt	 dan	
vanuit	GM	en	pas	daar	krijgt	met	te	horen	waar	die	dag	de	
wandeltocht	wordt	gehouden.	Het	is	altijd	spannend	waar	
we	naar	toe	gaan.	

In	2011	begint	Ina	Verhallen	met	de	officiële	cursus	Nordic	
Wandeltrainer	bij	de	INWA	en	hiermee	breidt	ons	trainers-
korps	 zich	 verder	 uit	 met	 een	 professionele	 trainer.	 Ina	
geeft	ook	beginnerscursussen	Nordic	wandelen.

In	2012	ontdekt	Kathinka	dat	ze	hardlopen	ook	heel	erg	
leuk	vindt	en	stopt	als	trainerscoördinator	en	trainer	NW.	
Al	 snel	 integreert	 ze	 als	 trainer	 bij	 de	 hardloopafdeling.	
Gelukkig	kan	de	club	gebruik	blijven	maken	van	haar	trai-
nerskwaliteiten!	

In	 datzelfde	 jaar	 volgt	 Helly	 van	 Oudenhoven	 de	 Leki-
cursus	NW	instructeur	en	begint	ook	met	het	geven	van	
beginnerstrainingen	NW	als	hiervoor	animo	is.

De	Nordic	Wandelafdeling	 is	 altijd	 in	 beweging.	De	 trai-
ners	geven	met	enthousiasme	de	trainingen	en	proberen	
het	 trainerskorps	 en	 hun	 kennis	 op	 peil	 te	 houden	 door	
bijscholing.	 Het	 aantal	 leden	 dat	 komt	 Nordic	 wandelen	
heeft	zich	gestabiliseerd.	We	hebben	ons	aangepast	aan	
de	vraag	en	geven	de	beginnerscursus	desnoods	 indivi-
dueel	als	er	belangstelling	voor	is.	
Kortom	een	afdeling	die	we	absoluut	niet	mogen	vergeten	
al	zien	we	ze	niet	zo	vaak	in	ons	clubgebouw!

Nel	van	Oort

Fotograaf en wandelaar Tiny 
Steenbakkers

Zonder	Tiny	Steenbakkers	
(04-08-1943)	 zou	deze	 ju-
bileumeditie	er	heel	anders	
uit	komen	te	zien.	Al	 jaren	
maakt	hij	foto’s	voor	en	bij	
GM	waardoor	hij	door	ons	
stiekem	 ‘de	 hoffotograaf	
van	 GM’	 genoemd	 wordt.	
Ook	nu	weer	speelt	hij	een	
grote	rol.	Naast	zijn	beroep	
van	 postbode	 dat	 hij	 tot	
aan	 zijn	 pensioen	 in	 2000	

uitgeoefend	heeft,	trainde	hij	onder	andere	voor	de	Ken-
nedymars	(80	km).	11	uur	en	7	minuten	heeft	Tiny	op	de	
teller	staan	bij	zijn	snelste	mars.	De	allereerste	keer	deed	
hij	dat	ongetraind,	wat	hij	niemand	aanraadt	te	doen.	Op	
dit	moment	traint	Tiny	voor	de	vierdaagse	in	Nijmegen	(30	
km).	Dit	jaar	doet	hij	hier	voor	de	27e	keer	aan	mee.	In	zijn	
eentje	loopt	hij	een	afstand	waar	menigeen	een	puntje	aan	
kan	zuigen.	Van	Best	naar	de	Sint	Jan	in	Den	Bosch	en	
terug;	daar	draait	Tiny	zijn	hand	niet	voor	om.	Na	elf	trim-
lopen	bij	de	Conditio	trimloop	werd	Tiny	op	15	september	
1977	 lid	 van	GM.	Maar	 niet	 nadat	 deze,	 toentertijd	 ver-
stokte	roker,	gestopt	was	met	roken.	Ook	mooi	om	te	ver-
melden	dat	hij	maar	liefst	308	keer	meegedaan	heeft	aan	
deze	 trimloop.	Zijn	mooiste	herinneringen	blijven	de	Be-
vrijdingsvuurestafette-fakkel-loop	 van	Arromanches	 naar	
Best	over	640	km	met	elf	lopers	en	een	loopster	van	8	tot	
en	met	11	september	1984.	Ook	de	gezamenlijke	busreis	
naar	 de	marathon	 van	 Berlijn	 (9-10-1988),	 toen	 nog	 de	
DDR	genaamd,	was	een	hele	belevenis.	Anno	2017	zou	
Tiny	makkelijk	een	jubileum	te	pakken	hebben	gehad,	ware	
het	niet	dat	hij	besloot	een	tijdje	bij	Veteranen	Nederland	
te	gaan	hardlopen.	Rond	2008	Kwam	Tiny	weer	terug	bij	
GM	en	sloot	zich	in	2010	aan	bij	de	wandelclub.	En,	geluk-
kig	 voor	 ons,	 altijd	
met	 zijn	 fototoe-
stel	 in	 de	 aanslag.	
Wat	 is	 er	 eigenlijk	
mooier	 dan	 dat	 je	
je	 hobby’s	 zo	 kunt	
verenigen	 dat	 niet	
alleen	 jijzelf	 er	 blij	
van	wordt	maar	ook	
vele,	vele	anderen?
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waar	zijn	ze	(gebleven)?
In	de	afgelopen	tien	jaar	hebben	een	aantal	mensen	een	
stukje	over	zichzelf	en	over	de	(GM)	verwachtingen	voor	
de	jaren	erna	geschreven.	Zeer	benieuwd	wat	er	van	die	
toekomstplannen	 terecht	 is	 gekomen,	 heeft	 de	 redactie	
gevraagd	een	reactie	te	geven	op	hun	schrijven	toenter-
tijd.	Daarnaast	ook	een	stukje	van	twee	‘nieuwe’	leden	die	
enthousiast	vertellen	over	GM	2017.	

Tom Lassing 

Iedere	keer	wanneer	de	naam	Tom	Lassing	opduikt	kun-
nen	wij	er	rustig	van	uitgaan	dat	er	iets	staat	te	gebeuren.	
Zo	ook	deze	 keer	 als	 hij	 in	 2016	een	 jubileum	commis-
sie	opzet	voor	het	60-jarig	bestaan	van	de	vereniging.	Als	
voorzitter	 hiervan	 gaat	 hij	 een	 kar	 gaat	 trekken	 die	 een	
jaar	later,	op	15	april	2017	om	precies	te	zijn,	zichtbaar	tot	
uiting	komt	in	een	groots	60-jarig	jubileumfeest.	Chapeau	
Tom!	Maar…	we	kennen	Tom	al	wat	langer	dan	vandaag.	

In	de	di-GM’er	van	maart	2009	neemt	Tom	het	stokje	over	
van	Ben	Saris	als	voorzitter	TC	baan.	Hierbij	vertelt	hij	ons	
waar	hij	graag	naar	toe	zou	willen	met	GM.	Tien	jaar	later	
vragen	wij	hem	wat	hij	nu	van	deze	ambitie	vindt.

Maart	2009	
Tom	 Lassing,	 de	 opvolger	 van	 Ben	
Saris	 als	 voorzitter	 TC	 Baan,	 stelt	
zich	 voor:	 “Ik	 ben	 Tom	 Lassing	
(1965,	 Utrecht)	 samenwonend	 met	
Irene	en	de	vader	van	 jeugdlid	Am-
ber	en	dochter	Leandra	en	zoon	Ro-
mar	die	beiden	voor	andere	sporten	
kozen.	 In	 mijn	 jeugd	 ben	 ik	 atleet	
bij	FIT	Zeist	geweest.	Verschillende	
clubkampioenschappen	 vielen	 me	
ten	deel.”	

Maart	2017
Ik	ben	 indertijd	net	voor	het	50-jarig	 jubileum	bij	GM	ge-
komen.	 Heb	 toen	 wel	 de	 feesttent	 helpen	 opzetten	 en	
heb	 overdag	 de	 activiteiten	 mee-
gemaakt	 en	 meegeholpen,	 maar	
voelde	 me	 toen	 nog	 niet	 zo	 ver-
bonden	met	de	club	om	ook	bij	het	
avondfeest	te	komen.	Achteraf	ge-
zien	jammer.	De	afgelopen	10	jaar	
ben	ik	7	jaar	voorzitter	Baanatletiek	
geweest.	Daarbij	 ben	 ik	 al	 die	 tijd	
jeugdtrainer	bij	de	baanatletiek	ge-
weest.

Herfst	2006	begon	 ik	als	hulptrainer	bij	Anjo	de	Bresser	
in	het	bos.	Mijn	dochter	Amber	trainde	die	winter	door	de	
week	in	een	gymzaal	en	op	zaterdagochtend	in	het	bos.	
Helaas	overleed	Anjo	een	klein	half	jaar	nadat	ik	hem	leer-
de	kennen.	Zo	rond	het	50-jarig	jubileum	in	2007	begon	ik	

als	hulptrainer	bij	de	baanatletiek.	 In	het	2009/2010	sei-
zoen	heb	ik	mijn	niveau	3	trainersdiploma	gehaald.	

Mijn	ambitie	bij	mijn	aanstelling	als	voorzitter	Baanatletiek	
was	 om	 naar	 250	 jeugdleden	 te	 groeien.	Die	 ambitie	 is	
helaas	nooit	werkelijkheid	geworden.	Ik	heb	wel	mijn	best	
gedaan,	mede	door	heel	actief	ook	de	werving	voor	atle-
tiek	bij	de	schoolsport	op	te	pakken.	De	enorme	vermin-
dering	van	het	aantal	kinderen	in	Best	(De	wijken	Heuve-
leind	en	Heivelden	beginnen	te	verouderen)	is	daar	mede	
de	oorzaak	van.	Daarbij	zijn	er	voor	kinderen	in	Best	veel	
meer	sporten	bijgekomen	en	hebben	ze,	met	hun	smart-
phone	in	de	hand,	altijd	wat	te	doen.	

De	 GM	 Baanatletiek	 ambitie	 zou	
wat	mij	 betreft	 mogen	 worden	 om	
naar	250	baanatletiekleden	te	gaan,	
maar	het	mag	duidelijk	 zijn	 dat	 dit	
zoeken	 in	 alleen	 jeugdleden	 een	
bijna	 onmogelijk	 hoog	 aantal	 lijkt	
te	zijn.	Het	 is	echter	een	prachtige	
uitdaging.	 In	mijn	ogen	zouden	we	

vooral	ook	naar	jongvolwassenen	moeten	kijken	om	atle-
tiek	interessant	voor	hen	te	houden.	De	bootcamp	aanvul-
ling	op	reguliere	trainingen	is	hier	een	mooi	voorbeeld	van,	
maar	die	bootcampers	hebben	we	dan	weer	om	adminis-
tratieve	redenen	bij	GM	niet	bij	de	baanatletiek	gevoegd.

GM	staat	er	als	club	rond	haar	60e	verjaardag	goed	bij.	
Dat	 is	vooral	 te	danken	aan	de	vele	vrijwilligers.	Niet	al-
leen	 de	 tientallen	 trainers	 bij	 alle	 onderdelen,	maar	 ook	
juryleden,	 de	 kantinebemensing,	 de	 organisatoren	 van	
wedstrijden,	het	onderhoud	van	alles	en	natuurlijk	het	be-
stuur.	In	Nederland	zien	ze	overal	een	enorme	terugval	in	
het	verenigingsleven.	Hier	bij	GM	zien	we	dat	gelukkig	nog	
niet.	Het	is	echter	naar	de	toekomst	toe	wel	de	uitdaging	
dat	ouderwets	gezellige	verenigingsleven	ook	hier	levend	
te	houden.	Er	gaat	voor	de	vrijwilligers	stiekem	heel	wat	
tijd	 in	 de	 club	 zitten	 en	drukke	banen	en	 langer	 tot	 ons	
pensioen	moeten	doorwerken	helpen	de	club	niet.	De	tijd	
van	vervroegde	uittredingen	bij	Philips	en	de	Rabobank	is	
voorbij	en	daarmee	is	ook	‘de	veel	tijd	hebbende	nog	heel	
fi	tte	vrijwilliger’	zeldzamer	aan	het	worden.	Dat	werk	dat	
die	enkele	veel	doeners	verzetten,	moeten	we	in	de	toe-
komst	over	veel	meer	mensen	verdelen.	Zo	kunnen	veel	
mensen	ieder	voor	zich	een	beetje	doen	en	samen	doen	
we	dan	toch	weer	veel.	

Ik	hoop	op	een	prachtig	60-jarig	
jubileumfeest	 en	 hoop	 ook	 dat	
onze	 nieuwe	 leden	 er	 aanwe-
zig	gaan	zijn.	Maak	niet	de	fout	
die	 ik	 maakte	 door	 zo’n	 jubile-
umfeest	 te	missen!	Op	naar	de	
volgende	vijf	jaar.	Want	ik	neem	
toch	aan	dat	we	een	65-jarig	ju-
bileum	ook	gaan	vieren.
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	 waar	zijn	ze	(gebleven)?
VD special Marc Tonen 

Een	tijd	geleden	ben	ik	bij	de	spe-
cials	gekomen	en	tot	nu	toe	ben	ik	
erbij	 gebleven.	 Mijn	 Vrouw	 Nellie	
was	een	maand	eerder	 lid	 dan	 ik.	
Zij	is	nog	lid	tot	het	eind	van	dit	jaar.
We	 hebben	 vaak	 specials	 feesten	
gehad.	 Ook	 barbecue	 en	 Sinter-
klaasfeest	gingen	als	koek	erin.	 In	
2015	ben	 ik	 ziek	geworden,	waar-
door	 ik	 vele	 malen	 naar	 het	 zie-
kenhuis	moest	voor	de	chemokuur.	
Nu	zitten	we	in	2017	en	ben	ik	nog	
regelmatig	afwezig	 in	verband	met	
mijn	ziekte.

Ilonka de Bresser

Mijn	naam	is	Ilonka	de	Bresser,	22	jaar	oud	en	ben	al	eni-
ge	tijd	actief	binnen	de	atletiekvereniging.	Ik	ben	in	2002	
lid	 geworden	 van	 de	 atletiekvereniging	 en	 sport	 er	 nog	
steeds	met	veel	plezier.	 In	november	2008	 is	er	voor	de	
Di-GMer	een	interview	met	mij	gehouden.	Al	terugkijkend	
blijkt	dat	ik	toch	veranderd	ben	ten	opzichte	van	toen.	In	
dat	 interview	gaf	 ik	aan	dat	 ik	hoogspringen	het	 leukste	
onderdeel	vond	terwijl	ik	dit	nu	bijna	niet	meer	doe,	alleen	
twee	keer	per	 jaar	 in	een	meerkamp.	 Ik	boekte	daar	op	
een	 gegeven	moment	minder	 vooruitgang	 in	 dan	 in	 an-
dere	onderdelen.	

De	 laatste	 jaren	 ben	 ik	
vooral	aan	het	trainen	voor	
verspringen,	 horde	 lopen	
en	 sprinten.	 Ik	 heb	 altijd	
voor	 de	 meerkamp	 ge-
traind,	ik	vind	het	zelf	 leuk	
om	 afwisseling	 te	 hebben	
in	 trainingen	 en	 wedstrijd	
en	 dat	 lukt	 erg	 goed	 met	
verschillende	 onderdelen.	

Ik	 doe	 nog	 steeds	 twee	 keer	 per	 jaar	 een	 meerkamp,	
namelijk	 de	Brabants	Kampioenschappen,	meerkamp	 in	

Gemert	en	onze	eigen	Kermismeerkampen.	 Ik	 train	nog	
steeds	maar	twee	keer	in	de	week	en	vind	het	altijd	fijn	om	
er	even	tussenuit	te	gaan	om	lekker	te	gaan	trainen.

In	de	periode	van	de	junioren	zijn	wij	met	de	meidengroep	
ook	meerdere	keren	naar	het	Nederlands	kampioenschap-
pen	teams	geweest.	Door	een	gezellige	groep	binnen	de	
club	ben	je	steeds	gemotiveerd	om	naar	de	training	te	gaan	
en	om	het	maximale	uit	onszelf	te	halen.	Met	deze	groep	
doen	wij	per	jaar	drie	competitiewedstrijden	en	zijn	er	ook	
veel	actief	bij	de	avondwedstrijden.	Mede	door	deze	groep	
ben	ik	nog	steeds	actief.	Ondanks	de	middelbare	school	
en	studie	heb	ik	dit	nog	altijd	kunnen	combineren	en	zijn	
wij	er	nog	steeds	met	een,	wat	kleiner,	vast	groepje.	We	
zien	elkaar	ook	buiten	de	club,	voornamelijk	op	feestjes.

In	het	interview	van	2008	gaf	ik	ook	aan	dat	ik	graag	op	
wedstrijden	naar	het	buitenland	wilde	en	mee	wilde	doen	
aan	NK’s.	Naar	het	buitenland	ben	ik	nooit	geweest	voor	
wedstrijden,	maar	naar	het	NK	wel.	Als	A	en	B-junior	ben	
ik	 verschillende	 keren	op	het	NK	geweest	 voor	 het	 ver-
springen	en	het	hinkstapspringen	waar	ik	meestal	binnen	
de	top	8	eindigde.	Mijn	hoogtepunt	van	atletiek	waren	de	
Brabants	kampioenschappen	in	Best	als	B-junior	(16	jaar).	
Toen	werd	ik	eerste	bij	het	hinkstapspringen	en	moest	ik	
vervolgens	tijdens	het	verspringen	mijn	medaille	ophalen,	
ik	kwam	hiervan	 terug	en	moest	direct	springen.	Op	dat	
moment	sprong	ik	een	nieuw	record,	voor	het	eerst	over	
de	5	meter	(5.14)	en	dat	was	meteen	de	winnende	sprong.	
Die	dag	was	ik	twee	keer	Brabants	kampioen.	

Bij	de	atletiek	ben	 ik	ook	nog	zo’n	5	 jaar	actief	geweest	
als	 trainster	en	heb	 ik	al	op	 jonge	 leeftijd	mijn	 jurydiplo-
ma	behaald.	Door	mijn	huidige	eigen	wedstrijden	heb	 ik	
vroeger	meer	 gejureerd	dan	nu.	Het	 training	geven	heb	
ik	(even)	stop	moeten	zetten	wegens	mijn	studie.	 Ik	heb	
5	jaar	havo	gedaan	op	het	Heerbeeck	College	in	Best	en	
ben	 vervolgens	aan	de	Fontys	 in	Tilburg	gaan	 studeren	
voor	de	lerarenopleiding	wiskunde.	Afgelopen	zomer	heb	
ik	mijn	diploma	behaald.	Ik	geef	nu	les	op	het	Heerbeeck	
College	en	ben	tegelijkertijd	verder	aan	het	studeren	aan	
de	master	(eerstegraads	docent).

Marc	en	Nellie	2014
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waar	zijn	ze	(gebleven)?
Niels Groen

In	 april	 2009	 schreef	 ik	 in	
de	 Di-GMer	 in	 de	 rubriek	
‘De	 Pen’	 een	 stukje	 over	
wie	 ik	 was	 en	 wat	 ik	 bin-
nen	 GM	 allemaal	 deed.	
Sinds	die	 tijd	 is	er	natuur-
lijk	 enorm	 veel	 veranderd.	
Ik	 schreef	 namelijk	 dat	 ik	
weinig	 in	 sportkleding	 te	
zien	 was	 door	 een	 bles-
sure.	 Deze	 blessures	 zijn	
uiteindelijk	 gelukkig	 her-

steld	maar	desondanks	ben	ik	op	het	moment	toch	weinig	
in	sportkleding	op	de	baan	te	zien.	Dit	komt	omdat	ik	op	
het	moment	mijn	fysiotherapeutische	afstudeerstages	aan	
het	lopen	ben	in	het	zuiden	van	Limburg	waar	mijn	studie	
gevestigd	zit.	Eind	2017	mag	ik	hopelijk	zeggen	dat	ik	fy-
siotherapeut	ben!

Daarnaast	 schreef	 ik	 dat	 ik	 aan	 het	 Jeugd	 Jury	 Project	
had	deelgenomen	om	jurylid	te	worden.	In	die	functie	heb	
ik	bij	heel	wat	wedstrijden	geholpen.	Ook	was	en	ben	 ik	
regelmatig	 in	 het	materiaalhok	 te	 zien	 bij	 de	 opbouw	of	
tijdens	wedstrijden.	En	als	ik	achter	de	bar	nodig	ben,	wil	
ik	daar	ook	nog	wel	eens	bijspringen.	Wat	verder	niet	voor	
mij	veranderd	is,	is	de	gezelligheid	met	leuke	mensen	bin-
nen	GM!	Leuk	om	mee	 te	 trainen,	maar	ook	om	andere	
uitstapjes	 te	maken.	 Zo	 gaan	we	 bijvoorbeeld	 komende	
juni	met	 een	 groep	 naar	Groots	met	 een	 zachte	G	 van	
Guus	Meeuwis!

Sinds	 2014	 ben	
ik	 ook	 actief	 in	 de	
Event	 Presentation	
in	 de	 Nederlandse	
atletiek.	 Hiermee	
ben	 ik	 ‘per	 ongeluk’	
in	 aanraking	 geko-
men	 toen	 Leo	 van	
der	 Staak	 en	 Jozef	
van	 Stiphout	 tijdens	
de	Kermismeerkam-
pen	 van	 2013	 een	
microfoon	 in	mijn	handen	duwden.	Dit	 is	de	afgelopen	4	
jaar	 uitgegroeid	 tot	 een	 superleuke	hobby.	Het	 betekent	
dat	ik	op	bijna	alle	grote	Nederlandse	atletiekwedstrijden	
actief	ben	binnen	de	presentatie.
Binnen	het	Event	Presentation	Team	ben	ik	dan	onder	an-
dere	Floormanager	(assistent	van	de	regisseur),	Graphics	
Operator	(bedienen	van	de	grote	stadion	schermen)	of	Mi-
crofonist	 (stadion	speaker).	Als	Floormanager	was	 ik	op	
diverse	NK’s	de	assistent	van	onze	regisseur	op	de	atle-
tiekbaan.	Dit	houdt	in	dat	ik	verantwoordelijk	was	voor	de	
coördinatie	bij	de	startprocedure	en	andere	ceremoniële	
gebeurtenissen.

Als	Graphics	Operator	heb	ik	de	afgelopen	jaren	veel	erva-
ring	opgedaan	in	allerhande	grote	wedstrijden.	Afgelopen	
zomer	tijdens	de	Europese	Kampioenschappen	in	Amster-
dam	zat	ik	in	de	regie	als	1st	Graphics	Operator.	Hier	was	
ik	 dus	 verantwoordelijk	 voor	 alle	 startlijsten,	 resultaten,	
plaatjes	etc.	Op	de	grote	schermen	in	het	stadion.	Dit	doe	
ik	ook	bij	andere	grote	wedstrijden	met	beeldregie.

Als	 Microfonist	 be-
leef	 ik	 ook	 hele	 mooie	
wedstrijden.	 Zo	 heb	 ik	
afgelopen	 zomer	 de	
FBK-Games	in	Hengelo	
mogen	 presenteren	 en	
heb	 ik	 diverse	 Neder-
landse	kampioenschap-
pen	 aan	 elkaar	 mogen	
praten.	 Komende	 juli	

maak	ik	mijn	debuut	als	Microfonist	op	het	NK	Atletiek	voor	
senioren.	Een	speciale	wedstrijd	omdat	dit	het	hoogste	is	
wat	 je	 binnen	de	Nederlandse	atletiek	 kunt	 halen.	 Jullie	
zijn	 van	harte	 uitgenodigd	om	van	14	 tot	 en	met	 16	 juli	
naar	mij	te	komen	luisteren	in	Utrecht!	Als	je	het	leuk	vindt	
om	mij	te	volgen	in	wat	ik	doe	kunnen	jullie	ook	altijd	kijken	
op	mijn	Facebookpagina:	Niels’	Event	Presentation.
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	 waar	zijn	ze	(gebleven)?
Mike en Nick van Bree

Zij	 hebben	 beiden	 een	
plakboek	 waarin	 alle	 at-
letiekwedstrijden	 wor-
den	 bijgehouden.	 Mike	
en	 Nick	 van	 Bree.	 Twee	
broers	van	respectievelijk	
12	en	10	jaar	oud	vertel-
len	enthousiast	over	hun	
tijd	bij	GM.	Hiervoor	moeten	we	even	terug	naar	Opa	Jan	
en	Oma	Joke	van	Kasteren.	In	de	jaren	’80	werden	diens	
kinderen	 John	 en	 José	 aangemeld	 bij	 de	 atletiekvereni-
ging	GM.	Dochter	José	kreeg	in	1991	de	PR-trofee	uitge-
reikt	en	in	1995	behaalde	zij	een	clubrecord	van	10,69	met	
het	hinkstapspringen.

De	gezellige	sfeer	op	de	vereniging	nodigde	Jan	en	Joke	
uit	vrijwilligerswerk	 te	gaan	doen.	Vanaf	dat	moment,	 tot	
op	de	dag	van	vandaag,	zijn	zij	bezig	voor	GM.	Een	greep	
uit	de	werkzaamheden	die	zij	verrichten:	Clubhuisbeheer,	
jurylid,	 baanonderhoud,	 clubhuisonderhoud,	 wekelijks	
poetsen,	koffie	schenken	bij	wedstrijden,	jaarlijkse	de	GM	
BBQ	organiseren,	training	geven	en	eigenlijk	alles	wat	no-
dig	is	om	een	vereniging	uitvoerend	goed	te	laten	lopen.	
Nooit	draaien	zij	hun	hand	ergens	voor	om	en	doorstaan	
samen	 alle	 diepte-en	 hoogtepunten	 die	 zij	 meemaken.	
Niet	zo	heel	 raar	dus	dat	zij	beiden	 in	2004	de	recrean-
tenbeker	ontvangen	hebben.	In	2012	ontvangt	Joke	en	in	
2015	Jan	ook	nog	de	GM-beker	voor	hun	jarenlange	grote	
verdiensten	binnen	GM.

Het	kan	bijna	niet	anders	dat	Mike	en	Nick	dit	GM-virus	
overgekregen	 hebben	 en	 soms	 zie	 je	 een	 van	 de	 twee	
opa	en	oma	helpen	met	onkruid	wieden,	tosti’s	uitdelen	en	
koffie	schenken.	Over	atletiek	zijn	zij	het	beiden	eens.	De	
trainers	en	trainingen	zijn	leuk	en	afwisselend,	wedstrijden	
leuk	om	te	doen	en	kogelstoten	is	saai.	Het	plakboek	van	
2016	mist	 nu	 helaas	 bij	 beiden	 een	 bladzijde	 omdat	 de	
eisen	van	het	kogelstoten	niet	behaald	zijn.	

Voor	Mike	 zijn	 sommige	wedstrijden	wel	 heel	 bijzonder.	
Iedere	keer	als	hij	moet	hoogspringen	gaat	het	regenen.	
Echt	waar,	altijd!	 In	Helmond	was	er	zelfs	een	wedstrijd	
waar	het	zonnetje	scheen,	 totdat	Mike	moest	hoogsprin-
gen	en	 iedereen	naar	het	 clubhuis	ging	om	 te	 schuilen.	
Helaas	waren	ze	vergeten	de	hoogspringmat	af	te	dekken	
en	bij	de	sprong	van	Mike	spatte	al	het	water	omhoog	en	
was	hij	kletsnat.	Nick	maakt	weer	hele	andere	dingen	mee.	
In	een	keer	krijgt	hij	de	smaak	te	pakken	bij	de	crosswed-
strijden	en	staat	nu	al	voor	de	tweede	keer	(2016	en	2017)	
op	het	podium.

Beide	broers	zijn	het	roerend	met	haar	eens	als	de	volgen-
de	wijze	woorden	gesproken	worden	door	moeder	José.	“	
Winnen	is	leuk	maar	ook	al	word	je	laatste….als	je	jezelf	
verbeterd	hebt	is	een	wedstrijd	geslaagd!”
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Kathinka van Dijk

Geboren	en	getogen	 in	Eind-
hoven	 verhuist	 Kathinka	 in	
1986	 naar	 Best.	 Terwijl	 haar	
man,	Jan	van	Dijk,	een	aantal	
jaren	 daarna	 zich	 aanmeldt	
als	lid	van	GM,	besluit	Kathin-
ka	 aerobics	 te	 gaan	 volgen	
bij	sportcentrum	Casemier.	Al	
gauw	wordt	zij	uit	de	klas	ge-
plukt	met	de	vraag	of	zij	geen	
opleiding	 wilde	 volgen	 om	

daar	 les	 te	gaan	geven.	Veel	cursussen	zijn	gevolgd	en	
veel	diploma’s	zijn	behaald.	In	een	later	stadium	gaf	Ka-
thinka	ook	nog	sporttrainingen	bij	Hotel-Congrescentrum	
Koningshof	in	Veldhoven.

Op	een	gegeven	moment	was	het	geven	van	sportlessen	
niet	meer	 te	 combineren	met	de	baan	van	dat	moment.	
Daarnaast	 vindt	 ze	 zelf	 dat	 “zo’n	 strak	 pakje	 niet	 meer	
bij	 haar	 leeftijd	 past”.	Al	 gauw	 ontdekte	 zij	 dat	 van	 niet	
sporten	je	spieren	snel	slap	worden	met	alle	lichamelijke	
klachten	 die	 daar	 dan	weer	 bij	 horen.	Om	 toch	weer	 in	
beweging	te	komen	is	Nordic	Walking	bij	GM	de	volgende	
sport	die	opgepikt	wordt.	 In	het	begin	was	het	helemaal	
niet	leuk,	maar	als	je	eenmaal	de	techniek	te	pakken	hebt,	
is	Nordic	Walking	 een	pittige	 sport	waarbij	 je	 bijna	 al	 je	
spieren	gebruikt	en	tegelijk	een	goede	conditie	opbouwt.	
Ook	hier	blijft	het	enthousiasme	van	Kathinka	niet	onop-
gemerkt	en	wederom	wordt	zij	gevraagd	trainer	te	worden.	
Na	een	aantal	keren	“nee”	gezegd	te	hebben,	is	zij	uitein-
delijk	toch	overstag	gegaan.	De	opleiding	werd	gevolgd	en	
gedurende	een	vijftal	jaren	was	zij	Nordic	Walking-trainer.

Een	aantal	jaren	en	cursussen	verder	is	de	combinatie	van	
lesgeven	en	een	baan	waarbij	veel	naar	het	buitenland	ge-
reisd	wordt,	moeilijk	te	combineren.	Zeker	als	je	de	lat	qua	
kwaliteit	altijd	hoog	legt.	De	beslissing	om	te	stoppen	was	
niet	makkelijk,	maar	er	was	goede	opvolging	dus	uitein-
delijk	wordt	de	knoop	toch	doorgehakt.	Maar	niks	doen	is	
ook	niet	alles	en	daarom	besluit	Kathinka	een	beginners-
cursus	hardlopen	te	gaan	volgen.	Maar	ook	hier	blijft	het	
trainersbloed	kruipen.	Het	feit	dat	Kathinka	van	baan	ver-
andert	maakt	dat	zij	toch	weer	trainingen	kan	gaan	geven.	
In	eerste	instantie	als	invaller	om	later,	samen	met	Frank	
Coppelmans,	“Run	to	The	Start”	op	te	starten.	Een	cursus	
voor	beginnende	hardlopers	met	als	afsluiting	een	offi	ciële	
wedstrijd.	Nu	zijn	dit	de	Yakult	Start	to	Run-trainingen.	”De	
passie	en	het	plezier	van	het	hardlopen	kunnen	overbren-
gen,	met	name	bij	hardlopers	die	van	tevoren	nooit	kun-
nen	bedenken	dat	zij	vijf	km	gaan	hardlopen,	 is	zo	mooi	
om	mee	 te	maken,	 daar	 krijg	 je	 positieve	 energie	 van.”	
Aldus	Kathinka.	Ook	op	de	woensdagavond	en	zaterdag	
morgen	is	Kathinka	één	van	de	trainers.
	

Eén	van	de	hoogtepunten	in	de	afgelopen	tien	jaar	is	een	
reisje	naar	Marokko,	naar	de	hoge	Atlas.	Op	zondag	14	
februari	2010	vertrekken	zo’n	15	GM’ers	om	te	verblijven		
in	Gite	d’etappe	Chez	Moha	Ousri	te	Amellago.	Dit	is	een	
eenvoudige	maar	schone	herberg,	waar	de	mensen	nog	
volgens	de	aloude	berber	 tradities	 leven.	Het	 eten	 is	 er	
vers,	 alles	 van	 eigen	 kweek	 en	 overheerlijk.	 Meerdere	
douches	en	toiletten	bevonden	zich	in	een	apart	gebouw	
in	de	ommuurde	binnentuin	van	de	herberg.	Vele	mooie	
wandelingen	worden	gemaakt,	er	wordt	een	nacht	 in	de	
woestijn	geslapen	en	een	nacht	in	een	palmerie	in	Tinghir.	
Leuk	om	 te	vermelden	 is	dat	de	eigenaars	van	het	geld	
wat	verdiend	werd	op	bijna	iedere	kamer	een	eigen	dou-
che	en	wc	konden	aanleggen.

De	 schoololympiade	 is	 een	 evenement	 waar	 achter	 de	
schermen	 organisatorisch	 heel	 wat	 werk	 verricht	 wordt.	
Jan	nam	de	coördinatie	over	van	Adri	Raaijmakers	en	hij	
“ronselt”	de	vele	vrijwilligers	die	nodig	zijn.	Kathinka	zorgt,	
achter	de	schermen,	voor	het	computerwerk.	Een	pittige	
klus,	want	als	je	niet	accuraat	te	werk	gaat,	loopt	heel	die	
dag	van	de	schoololympiade	in	de	soep.	

Enkele	 jaren	 geleden	 weet	 ook	 Ben	 Saris	 Kathinka	 te	
strikken.	Bij	de	kermismeerkampen	komen	er	juryleden	en	
scheidsrechters	 tekort	en	Kathinka	gaat	hier	enthousiast	
mee	aan	de	slag.	Zo	enthousiast	dat	zij	zich	nu	gediplo-
meerd	 scheidsrechter	 en	 jurylid	 algemeen	 kan	 noemen.	
Vooral	de	clubkampioenschappen	en	de	kermismeerkam-
pen	 zijn	 ontzettend	 leuk	 om	 te	 jureren.	Behalve	 dat	 het	
hele	leuke	en	gezellige	dagen	zijn,	is	het	een	prettige	ver-
rassing	te	ontdekken	dat	de	atleten	een	gezonde	compe-
titie	hebben.	Het	geven	van	aanwijzingen	aan	de	concur-
rent,	het	bedanken	van	de	jury	na	ieder	onderdeel	en	niet	
te	vergeten	de	sfeer	van	saamhorigheid	die	op	het	hele	
terrein	te	merken	is,	maakt	zo’n	dag	onvergetelijk.

De	afgelopen	tien	jaar	samenvattend	zegt	Kathinka	hier-
over:	 “wat	 ik	doe,	doe	 ik	met	heel	 veel	plezier,	maar	 let	
op:	je	doet	het	niet	alleen.	Altijd	ben	je	onderdeel	van	een	
team.	Het	persoonlijk	contact,	en	de	leuke,	gezellige	sfeer	
binnen	GM	maakt	het	allemaal	de	moeite	waard.	Ook	al	is	
het	soms	kei	en	keihard	werken.”	
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	 algemeen
Wervingscommissie

Waarom	heeft	GM	een	wervingscommissie?
Worden	mensen	nog	 ‘spontaan’	 lid	van	een	sportvereni-
ging,	of	moet	onze	atletiekvereniging,	net	zoals	commer-
ciële	sportaanbieders	doen,	overgaan	tot	heel	gelikte	wer-
vingscampagnes	tot	aan	video’s	op	de	lokale	tv	aan	toe?	
Sport	is	al	sinds	eind	jaren	tachtig	niet	langer	het	domein	
van	 alleen	 vrijwilligersorganisaties.	 Sportscholen,	 dans-
scholen,	 evenementenbureaus,	 sportwinkels	 en	 talloze	
andere	aanbieders	hebben	de	sportmarkt	de	laatste	jaren	
ontdekt.	Om	maar	meer	marktaandeel	en	omzet	te	winnen	
treedt	men	buiten	de	eigen	geijkte	markt.	Sport	is	een	in-
teressante	markt	voor	commerciële	partijen,	want	consu-
menten	blijken	veel	over	te	hebben	voor	sport.	We	zien	dat	
ook	aan	bijvoorbeeld	 loopwedstrijden.	 In	die	markt	 is	de	
laatste	 tien	 jaar	een	enorme	verandering	gekomen.	Ver-
enigingen	stonden	er	bij	en	keken	er	naar.	De	 ‘wedstrijd	
voor	de	tijd’	werd	een	‘run	for	fun’	(zie	de	verhalen	‘vroe-
ger	was	het	anders’).	Daar	was	de	atletiek	niet	op	bere-
kend	en	te	laat	realiseerde	Atletiek	Nederland	zich	dat	de	
consument	een	belevenis	vroeg	en	geen	tijdwaarneming.	
Sport	ging	zwaar	commercieel	en	sport	kan	tegenwoordig	
bij	de	commerciële	aanbieders	zelfs	24/7.	Wil	jij	om	03:00	
uur	in	de	nacht	naar	de	fitnessclub?	Dat	kan...

Wat	doet	GM	om	de	boot	niet	te	missen?
In	die	zwaar	commerciële	markt	bestaat	de	op	vrijwilligers	
drijvende	sportclub	ook	nog	altijd.	We	hebben	het	echter	in	
bepaalde	opzichten	moeilijk	met	die	snelle	veranderingen	
in	de	maatschappij	en	 in	de	sport.	Moet	 je	als	sportclub	
dan	qua	werving	passief	blijven,	of	moet	 je	ook	gewoon	
keihard	de	boer	op	en	jezelf	promoten?
GM	heeft	enkele	jaren	geleden	besloten	dat	we	niet	langer	
passief	blijven.	We	passen	ons	aan	de	markt	aan.	Bam-
bie-atletiek,	Bootcamp,	trainen	op	andere	tijden,	het	is	al	
van	start	gegaan,	of	het	 is	al	 in	bespreking.	We	moeten	
wel,	want	de	consument	vraagt	een	ander	soort	sportaan-
bieder.	 Onze	 insteek	 was	 allereerst	 dat	 we	 keken	 naar	
welke	leeftijden	lid	van	de	club	waren.	We	zagen	gaten	in	
de	periode	vóór	7	jaar	en	in	de	periode	van	20	tot	35.	Die	
gaten	hebben	we	het	eerste	gedicht	met	het	aanbieden	
van	Bambie-atletiek	en	Bootcamp.
GM	past	 zich	 ook	 qua	werving	 al	 aan.	Dat	 is	 al	 enkele	
jaren	geleden	begonnen	door	 (ondertussen	al	drie	keer)	
medewerking	te	verlenen	aan	de	sportdag	van	Decathlon.	
Decathlon	kan	haar	klanten	dat	sportweekend	een	unieke	
belevenis	aanbieden	en	wij	kunnen	ons	dat	weekend	pre-
senteren	aan	de	klanten	van	de	firma.	Daarnaast	pakken	
we	sinds	enkele	 jaren	de	schoolsport	veel	serieuzer	op.	
De	 laatste	 jaren	waren	 er	 op	 de	 inschrijfavond	 altijd	 vi-
deo’s	te	zien	van	Bambie-atletiek.	Daarmee	zien	letterlijk	
meer	dan	honderd	ouders	per	avond	dat	GM	de	sportbe-
levenis	van	hun	kinderen	serieus	neemt.
Ook	onze	wekelijke	vermelding	in	de	krant	van	de	sport-
uitslagen	is	geen	toeval.	Het	is	een	weloverwogen	besluit	
geweest	dat	we	wekelijks,	via	Pieter	Grootes,	als	club	een	

stukje	richting	Groeiend	Best	aanleveren.	Met	die	stukje	in	
de	hand	wordt	er	in	heel	wat	klaslokalen	over	GM	gespro-
ken.	Ook	worden	 lopers	er	vrijwel	wekelijks	op	gewezen	
dat	er	meer	mogelijk	 is	dan	zelf	een	rondje	lopen.	Wil	 je	
serieuzer	aan	het	werk,	 dan	 is	er	 in	Best	een	prachtige	
plek	 voor.	 Die	 prachtige	 plek	 is	 GM	 en	 dát	 feit	 moeten	
we	nog	beter	dan	nu	blijven	verkopen.	Dát	willen	we	dus	
vooral	overbrengen	naar	ouders	en	naar	iedereen	die	zelf	
actief	wil	sporten	en	daartoe	atletiek,	lopen	en	wandelen	
als	middel	ziet.

Zijn	we	er	al	qua	werving?
Neen,	 nog	 lang	 niet.	De	 belangrijke	 eerste	 stappen	 zijn	
genomen.	We	hebben	de	leeftijdsgaten	in	onze	sportaan-
bieding	gevuld.	Nu	is	het	zaak	de	groepen	te	(blijven)	vul-
len.	Daar	gaat	nog	heel	wat	werk	inzitten,	met	name	om-
dat	Best	de	komende	jaren	gaat	verouderen.	De	hausse	
aan	kinderen	zit	nu	op	de	middelbare	school	en	wordt	bin-
nen	enkele	 jaren	 twintiger.	Daar	waar	er	vroeger	dertien	
kleuterklassen	waren,	zijn	het	er	nu	nog	slechts	drie.	Dat	
heeft	 consequenties,	 ook	 voor	 een	 club	 als	GM.	Heb	 jij	
interesse	in	een	stukje	wervingservaring	opdoen,	of	mis-
schien	je	werk	ook	hobbymatig	uitvoeren?	We	kunnen	je	
gebruiken	in	de	wervingscommissie!	Neem	voor	meer	in-
formatie	eens	contact	op	met	de	huidige	coördinator	Tom	
Lassing	tom@lassing.nl
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sponsoren

Aannemersbedrijf	Fried	van	de	Laar

APK	Van	Rijsel

Autobedrijf	Bos	&	Slegers

Bakker	Bart	Best

Bavaria

Beerens	Slagerij	&	Traiteur

Bernd	Kleuters	Osteopathie

Best	Bouwmaterialen

Bestion

Biglin

Bike	Best

Chinees	Restaurant	An	Fong

Chinees	Restaurant	Rose	Garden

Coppelmans	Tuincentrum

Dieder	IT	en	Netwerkbeheer	B.V.

Empuls

Foudraine	Optiek

Heijmans

Het	Financieel	Adviesburo	B.V.

Het	Wijnhuis	Best

Kemkes

Kero

Marius	Notenshop

Martins	Healthshop

Mecheline	Kelders

NXT	Fysio

Podo	Therapie	Brons

Raaijmakers	Grondverzet	en	Cultuurtechniek

RD&K

Refen	B.V.

Restaurant	Koren

Runnersworld

SAB

Samenspel	V.O.F.

Sporthal	en	Bij	Verhoeven

Tekst	&	Teken

Ton	Nouwens	

Van	Boven	Schildersbedrijf

Van	de	Meulengraaf	Notariaat

VDS	Arbeidsdeskundigen	

Vervoort	Juridisch	Advies

Welvos

Welzon	Zonwering

Xinglin

Yoga	Soul	Best

Met dank aan onze sponsoren




