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 Wil je de kopij voor het 
volgende 
clubblad 

uiterlijk woensdag 
1 juni 

inleveren? 
 

clubblad@avgm.nl 
 

van de redactie 
 
 
We zijn al weer 2 maanden in het nieuwe jaar als 
jullie dit eerste clubblad van 2011 lezen. Omdat er  
steeds minder kopij bij ons binnenkomt is in 
overleg met het bestuur besloten dat de di-GMer 
dit jaar 4x uitkomt, ( 9 maart, 8 juni, 14 september 
en 14 december), vandaar dat je er even op hebt 
moeten wachten. 
Maar dat wachten is de moeite waard geweest.  
We hebben dit keer een  blad kunnen 
samenstellen waarvoor je even de tijd mag 
nemen.   
Sponsornieuws is er van de sponsorcommissie 
maar ook een mooi resultaat voor Serious 
Request. Daarnaast staan er weer nieuwe acties 
op de agenda waarvoor een oproep tot steun 
wordt gedaan. 
Ook het interview  met Patric en Frank is de 
moeite waard.  
 
Wil jij ook een stuk(je) aanleveren voor het 
volgende blad, het adres waar je dat naar toe mag 
sturen staat hiernaast vermeld. 
 
Lia Tielen 

agenda                                                     
 

                                                                

 

 
  
 20 maart   Heuveleind cross 
    9 april      voorjaarswandeling  
 25 april      Roze loop                                                                                                
  4  mei       Bevrijdingsvuur estafetteloop 
29  mei       Heilige Eik                                                                               
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Heeft u  

 
 

het ook al gemerkt dat de dagen weer langer worden en dat door 
de vogels weer ochtendconcerten worden gegeven?  
Ja, het voorjaar dient zich weer aan. Hoewel de dagen en nachten 
nog koud zijn en je in de ochtend nog de krabber nodig hebt om 
zicht op de weg te krijgen, staan ons mooie dagen te wachten. Je 
kunt het ook merken aan de belangstelling om deel te nemen aan 
de loopgroepen op doordeweekse avonden en met name op 
zaterdagochtend. Zelf ben ik na mijn zoveelste blessure ook weer 
aan het opbouwen in de groep van Jan van Kasteren. Het gaat nog 
moeizaam en met de tong op de schoenen meld ik mij na afloop bij 
onze Sjaak om mij te laven aan versterkende middelen, die mij 
weer enigszins tot leven moeten brengen

Het hardlopen op zaterdag combineer ik nog met het wandelen op woensdagavond in de groep van 
Pieter. Ik vind het verbazingwekkend dat we telkens weer exact na twee uur stevig wandelen d’n Opstap 
weer in het vizier krijgen; hoe krijgt Pieter het zo uitgemikt?! Zo wandelen, is zeker zo goed voor lijf en 
geest als het hardlopen en je kunt er net zoveel plezier aan beleven is mijn ervaring. Met mijzelf heb ik 
afgesproken dat in het wandelen met toekomst ligt, indien het blessurespook wederom voorbij gaat 
komen. 
 
De RBGBB loop is dit jaar goed verlopen met redelijke weersomstandigheden. Mijn dank aan de vele 
vrijwilligers die voor een voortreffelijke organisatie hebben zorg gedragen. Helaas kon de Vijverloop 
tengevolge van slechte weersomstandigheden geen doorgang vinden. Op zondag 27 februari vindt de 
Joe Mann bosloop plaats en zal ik met plezier de winnaars van goud,  zilver en brons de daarbij 
behorende ere-tekens uitreiken. 
 
Traditioneel starten in mei de Onderweg naar de halve/hele Marathon Eindhoven trainingen. 
Ik reken op een grote deelname. Van degenen die aan de marathon Eindhoven hebben deel genomen, 
hoor ik telkens weer enthousiaste verhalen over gezelligheid en de apotheose op Stratums Eind, dus als 
je dat zelf ook een keer wilt beleven geef je dan op bij Frits Leenderts. 
 
Benieuwd ben ik of het lopersvirus ook heeft toegeslagen bij onze startersgroep. Hopelijk stromen er 
veel door naar de doorstartgroep en zien wij ze later terug bij de reguliere loopgroepen. 
 
Op 5 mei gaan Anton Kon cum suis weer historie schrijven door het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen 
naar de Bevrijdende Vleugels over te brengen. Ga hen een welkomst saluut brengen! Zelf kan ik er niet 
bij zijn, maar mijn gedachten zullen vanuit Sevilla bij onze helden zijn. Peter Cras zal voor mij de 
honneurs waarnemen. 
 
Als u dit stukje leest, is onze jaarlijkse algemene ledenvergadering reeds achter de rug. Ik ga er vanuit 
dat deze vergadering ordentelijk zal zijn verlopen en dat onze leden hun vertrouwen zullen hebben 
uitgesproken over het gevoerde bestuursbeleid. Belangrijk onderdeel daarvan is het verlenen van 
decharge voor het gevoerde financiële beleid door onze penningmeester, Arjo van de Kerkhof. Arjo is 
jarenlang onze schatkistbewaker geweest en ik zeg hem ook vanaf deze plaats hartelijk dank voor 
bewezen diensten. Ties de Vaan gaat het stokje van Arjo overnemen en ik wens hem daarmee veel 
succes en toch ook wel veel genoegen. Traditie wil ook dat Sjaak zijn afgeschreven pantoffels inruilt 
voor nieuwe. We hopen dat hij ze weer verslijt door ons van het nodige aan hapjes en drankjes te 
voorzien. 
 
Zoals u van mij gewend bent, spreek ik wederom hoop uit u te ontmoeten op baan, weg, zandpad, hei of 
anders in die gezellige ambiance van d’n Opstap. 
Jos de Kooning, 
voorzitter 

de voorzitter
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Runnersworld Eindhoven nieuwe hoofdsponsor GM. 
 
 

  
 
Runnersworld Eindhoven, de hardloopspeciaalzaak gevestigd in de Willemstraat 2 in Eindhoven is 
vanaf 2011 onze nieuwe hoofdsponsor. Rond de jaarwisseling tekende Jos de Kooning en Roland 
Hollanders de sponsorovereenkomst. Runnersworld heeft een uitgebreid aanbod aan 
hardloopschoenen, kleding en toebehoren. Ook wandelschoenen zitten in het assortiment, dus 
wandelaars opgelet! Leden krijgen deskundig advies, op de loopband met camera wordt een 
loopanalyse gemaakt en zo worden de juiste schoenen aangemeten.  
Het deskundige team van Runnersworld bestaat o.a. uit Roland Hollanders, de eigenaar, Joop Broeders 
en onze eigen Mirjam Verhagen. ( altijd gemakkelijk als je tijdens het trainen over je veters struikelt; kun 
je Mirjam meteen de schuld geven -)  Runnersworld zal vanaf heden ook op de informatieavonden voor 
de starters aanwezig zijn om de starters wegwijs te maken in de juiste schoenkeuze, wat van belang is 
om blessures te voorkomen, en kledingkeuze. Runnersworld heeft al een paar leuke kortingsdagen voor 
onze clubleden georganiseerd en een prijsvraag uitgeschreven waarbij enkele functionele loopprijzen 
zijn uitgereikt. Ook heeft Runnersworld Eindhoven haar naam aan onze Ronde van Naestenbest 
verbonden. Als tegenprestatie worden er door Runnersworld, voor onze Ronde van Naestenbest, leuke 
prijzen ter beschikking gesteld. Jij krijgt als lid van onze club 10% korting op alle hardloop- en 
wandelartikelen. Onze club krijgt € 10,- voor elk verkocht paar schoenen. Dus door bij Runnersworld je 
schoenen te kopen steun je bovendien je eigen club, een win/win situatie! Parkeren kun je dichtbij op 
het Wilhelminaplein  Wij hebben er allebei zin in en hopen op een vruchtbare samenwerking. 
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van de sponsorcommissie   
 
OnzeClubwinkel 
 
Steun vanaf nu je club zonder veel te hoeven doen!  
Inkopen doen we allemaal wel eens online. Als je iets gaat kopen op internet, doe dat dan even via de 
link op onze site en onze club ontvangt een commissie hiervoor! Via www.onzeclubwinkel.nl kun je dan 
naar verschillende online winkels. Het kost jou niets extra en je komt op dezelfde site als wanneer je er 
direct naar toe zou gaan. Probeer het uit en help gelijk je club!  
 
Wat is "OnzeClubwinkel.nl"? 
Een simpele manier, die jou niets extra kost, om via je internet aankopen een commissie voor onze club 
te verdienen. 
Als je iets gaat kopen op internet, doe dat dan even via de link op onze site en onze club ontvangt een 
commissie van gemiddeld 4 à 5%. 
Je komt bij dezelfde internet aanbieders terecht, maar door dit via onze site te doen ontvangt 
onze vereniging een commissie op je aankopen. 
(Onzeclubwinkel.nl is opgezet door SportStroom, een samenwerkingsverband van zo'n 1600  
sportverenigingen. SportStroom is begonnen als een collectief van sportverenigingen, die gezamenlijk 
stroom inkopen en hiervoor een goedkopere prijs konden bedingen. Inmiddels zijn wij ook aangesloten 
bij SportStroom waardoor we behoorlijk besparen.) 
 
Hoe werkt "Onzeclubwinkel.nl"? 
Op onze website is een banner geplaatst van OnzeClubWinkel. Via deze banner kom je op de 
homepage van OnzeClubWinkel.nl, waarop je allerlei internet-aanbieders vindt (zoals 123inkt.nl, 
vliegtickets.nl, cheaptickets.nl, bol.com,  wehkamp.nl  enz.), gespecificeerd per rubriek. Na het 
aanklikken van een rubriek word je doorgelinkt naar de verschillende aanbieders van producten of 
diensten die je zoekt. Tevens zijn deze site speciale aanbiedingen te vinden, die gunstig zij voor jou en 
voor onze club. 
 
Wat betekent dit voor ons? 
 
Waarom is het interessant voor onze club dat je via OnzeClubwinkel.nl naar deze aanbieders gaat: 

 Elke bestelling die je op deze manier doet, levert onze club een bepaald percentage op 
(gemiddeld zo'n 5% van het aankoopbedrag, bij reizen is dit een bedrag per ticket of reis, 
variërend van 2-40 Euro); 

 Bij sommige aanbieders krijg je als bezoeker kortingen, of worden er geen verzendkosten 
berekend. 

Voor alle duidelijkheid: Wij willen je als club zijnde niet dwingen om allerlei dingen aan te schaffen via 
internet. Maar het idee hierachter is als volgt: mocht je erover nadenken om een product online te kopen, 
kijk dan altijd even via de banner op de onze homepage/website op OnzeClubWinkel.nl of dat product 
ook te verkrijgen is. Het levert ons zeker geld op, en wellicht profiteer je van een goedkoper product of 
een korting. Als je eerst direct op de site van de aanbieder geweest bent, is het verstandig je 
geschiedenis even te legen zodat eventuele cookies niet blijven hangen en de aankoop juist voor onze 
club geregistreerd wordt. 
Nog ten overvloede: 
Het kost je niets extra, en je komt gewoon op dezelfde site van bol.com, expedia.nl enz. terecht als 
wanneer je er direct heen zou gaan. Maar door het via de link op onze site te doen, ontvangen wij als 
club een commissie. 
Staat de webshop waar je veel aankopen via internet doet of je reisaanbieder er niet tussen? Mail dan 
naar info@onzeclubwinkel.nl en zij proberen de aanbieder erbij te krijgen zodat dit ons in de toekomst 
nog meer geld op gaan leveren. 
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Bijzondere actie van jeugdlid Hidde Stek 
 
GM’ers brengen geld bij elkaar voor Serious Request 
 
Met de actie Serious Request is een recordbedrag van ruim 7,1 miljoen euro opgebracht. Een van de 
acties om geld te werven was de ED Glazen Huis Loop op zondag 19 december. Na een oproep via  
de nieuwsbrief van GM hebben zich 33 mensen van binnen en buiten de vereniging aangemeld.  
Hiervan hebben 12 mensen de afstand van 5 km gelopen en de andere 21 hebben gewandeld. Bij  
elkaar is er door deze enthousiaste groep lopers en wandelaars een bedrag van ruim 270 euro 
opgebracht, bestaande uit inschrijfgelden en extra donaties en sponsoring.  
 
De ED Glazen Huis Loop ging van start in het Klokgebouw aan de Beukenlaan. Het parcours ging naar 
de markt langs het Glazen Huis en weer terug naar het startpunt. Er deden bijna 4000 mensen mee en 
zij hebben bij elkaar 38.000 euro opgebracht.  
 
Hidde Stek (9 jaar) verdient een bijzondere vermelding. Hij heeft naar aanleiding van de oproep 
sponsorgeld geworven binnen de eigen familie- en vriendenkring. Hij heeft maar liefst 42 euro 
binnengehaald! Samen met zijn moeder is hij naar het Glazen Huis gewandeld en heeft de enveloppe 
met het geld in de brievenbus gedaan. Hidde heeft het volgende nummer aangevraagd: Pitbull – I Know 
You Want Me. 
Petje af voor deze volhouder! 
 
 

 
 

Een aantal GM-lopers op weg naar het Glazen Huis. 
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www.samenspel.nl 
 

 
 

 
                                   
                                  Veldweg 18, 5684 NS Best 
                                 Tel. (0499) 37 23 17 
                                 Fax (0499) 37 56 12 
                                 Site: www.raaijmakersbest.nl 
                                 Mail: info@raaijmakersbest.nl 
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baan 
 
TC Baan 
 
De Indoor kampioenschappen zitten er weer op. Het was 
een leuke wedstrijd in Veldhoven. Er waren enkele groepen 
zeer goed  
vertegenwoordigd, bij andere groepen viel de opkomst 
soms wat tegen. Hoewel de indoor clubkampioenschappen 
met maar drie onderdelen wat beperkt zijn, is het wel een 
leuke onderlinge wedstrijd om eens te kijken hoe het, na 
een paar maanden wintertraining, met de resultaten gesteld 
is. De wintertraining is namelijk vooral op de conditie gericht 
en minder op de techniek. Als je dan als atleet toch tot 
dezelfde resultaten als in de zomer komt, dan geeft dat 
hoop voor het komende seizoen. 
Ook de crosscompetitie schiet al lekker op. Ook dit jaar is 
een  
wedstrijd vanwege sneeuw en vorst uitgevallen. 
 
Presentatie aan ouders 
Er is in januari dit jaar een presentatie aan ouders van 
jeugdatleten  
gegeven. Ook in April komt er een dergelijke presentatie. 
Wie er niet bij kon zijn, of wie er nog een keer bij wil zijn, 
kan daar dan komen. De presentatie zal tijdens een 
reguliere training gegeven worden. U kan dus gelijk met uw 
kind komen en gaan. In die presentatie veel informatie over 
de sport, de club, wedstrijden, trainingen en ruimte voor 
vragen en opmerkingen. De zaal was de vorige sessie 
helemaal vol en de reacties waren positief. 
 
Openingswedstrijd zomerseizoen 
Mogelijk dat we op zondag 3 april een openingswedstrijd bij 
GM gaan houden waarin ook een wedstrijd voor de ouders 
ingepland zal worden. Het.e.a. is nog in voorbespreking 
maar als het doorgaat, dan hoort u daar zeker nog over! 
 
Competitie 2011 
Met de start van het zomerseizoen begint ook de competitie 
weer. Het gaat om slechts enkele wedstrijden gedurende 
het seizoen, dus willen we ook zoveel mogelijk atleten mee 
laten doen. Het.e.a. loopt via de trainers. 
 
Zwemmen 
Op 25 maart gaan we in de Tongelreep zwemmen. Atleten 
moeten zich daar wel even vooraf voor opgeven. Er is een 
briefje voor uitgedeeld en er is ook een E-mail over 
rondgegaan. Voor atleten is de toegang gratis. Let wel op, 
de kastjes in het zwembad zijn niet gratis. Daar moet een 
muntje in dat je niet terug krijgt. 
 
Sponsoring van GM 
Het wordt een stuk makkelijker om GM te sponsoren. We 
hebben nu namelijk de mogelijkheid om u kortingen op 
(internet) bestellingen te verstrekken, terwijl u daarmee ook 

 
 

jarigen  maart 
1 Ellen  Braun 
1 Diny  Ven, van de 
1 Nancy  Booij,  
2 Ton  Sande, van de  
2 Esther  Heijden, van der 
3  Jelle  Leuken, van 
3  Daan  Hoof, van 
3  Truus  Gäken 
4  Remko  Rop,  
4  Hans  Schouten 
4  Frank  Coppelmans,  
5  Koos  Horst, van der 
5  Jouke  Smink 
5  Victor  Mayr 
6 Jolanda  Pasch, van der  
7  Karin  Jacquot 
8  Jacques  Schram 
8  Roel  Heugten, van 
8   Bas  Hoof, van 

10  Theo  Lommen 
10  Sjan  Cras 
10  Yurien  Weiland 
10  Cees  Castricum 
10  Jan  Bos,  
12  Ton  Dahmen,  
13  Nellie  Tonen-Smetsers,  
13  Norbert  Zeeuw, de 
15  Hannie  Posthuma,  
15  Jolanda  Kuik, van  
15  Karel  Rikkers,  
15  Edwin  Oude Engberink 
16  Jos  Bragt, van 
17  Anny  Hoven, van den 
17  Joost  Meulengraaf, van de  
17  Reinier  Kate, ten 
19  Wendy  Verspeek 
19  Pieter  Vroom, de  
20  Joelle  Adams 
21  Wichard  Benis, de  
21  Kees  Haaren, van 
21  Anouk  Leuw, De 
23  Daniëlle  Neve, de 
23  Harry  Dahmen,  
24  Peter  Moors,  
24  Dennis  Jong, de 
25  Margreet  Eijkemans 
26  Patrick  Diesch 
26  Henk  Heijmans,  
27  Lotte  Verhoeven 
27  Mark  Wijgerden, van 
27  Mieke  Hoof, van 
28  Marcel  Reintjes,  
28  Chantal  Verhulsdonk 
29  Ans  Verkooijen,  
30  Iris  Poldervaart 
30  Conny  Wiggers 
31  Ria  Hurk, van den 
31  Renske  Os, van  
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                              baan 
 
nog eens de club van sponsorgeld zal voorzien. Iedereen wint! 
Als u bestellingen gaat doen bij bijvoorbeeld Bol.com, u boekt 
een hotel, u doet een bestelling bij Wehkamp of u wilt 
inktcartridges kopen, doet u dat dan voortaan even via 
www.avgm.nl <http://www.avgm.nl> en op de site aangekomen 
via de link: "Onzeclubwinkel" rechts onderin de hoofdpagina. 
 
Er is ook een aanbieding om flink goedkoper gas en elektra af 
te nemen. Het scheelde mij 60 euro per jaar netto. Toch mooi 
meegenomen. De club verkreeg daarbij 25 euro sponsorgeld 
van de aanbieder. Ik kan het dus aanraden. Het is voor de club 
ook belangrijk omdat de gemeente de subsidies fors terug gaat 
brengen. Help dus mee door te profiteren! 
 
Als u deze DiGM'er niet in uw mailbox hebt ontvangen maar 
alleen online leest, dan staat u mogelijk nog niet in de maillijst. 
We raden u aan even in te schrijven zodat u deze nieuwsbrief 
ook via e-mail binnen krijgt. U kan hier inschrijven: 
http://www.avgm.nl/index.php?pagina=210 
 
 
Adri Raaimakers 
Tom Lassing 
 

 
Zoek de 10 verschillen 

 
 
 
 
 

jarigen april 
1  Onno  Gerits 
1  Nina  Versluijs 
1  Mikel  Maas 
1  Maarten  Raaimakers,  
2  Bep  Vogels,  
2  Jan  Meesters,  
3  Marysia  Koekenbier,  
3  Ellen  Leuken, van 
4  Duc  Bergh, van den 
4  Bas  Thijssen 
5  Bernard  Rijdt, van de  
5  Albert  Pruim,  
6  Kim  Roelofs-Huender 
6  Matthijs  Slegt 
6  Marij  Baks 
7  Ilonka  Bresser, de  
7  Edwin  Welling 
8  Jean  Hack - Saris, van 
8  Nel  Oort - Zielschot, van 
8  Thea  Aleven 
9  Yolanda  Verspaget 

10  Carmen  Heijligers 
10  Jantine Jia-Ting  Strikwerda 
11  Dennis  Griendt, van de 
11  Lambert  Hoven, van den 
11  Arie  Koppel, van der 
12  Clara  Vries, De 
12  Loek  Oort, van 
12  Ad  Reijenga,  
12  Annemarie  Burgers 
13  Pascalle  Jochems 
14  Guus  Heeswijk, van  
15  Nicole  Scheepers 
16  John  Rooy, van  
16  Yolanda  Eck, van 
16  Mat  Heuvelmans,  
17   Inge  Faessen,  
18 Aäron  Rooij, van 
18   Marijke  Vogels 
18 Marinus  Sande, van de  
18  Lars  Welvaarts 
19  Frank  Swartjes 
19  Annemarie  Versteden 
20  Monique  Vriens 
21  Maija  Franswa 
21  Henry  Vermeer,  
22  Myriam  Nuys 
22  Xandra  Hermsdorf 
22  Joseph  Schutte,  
22  Ria  Biggelaar, van de 
24  Ralph  Spierings 
24  Vivace  Ebben-Schreurs 
25  Mario  Welvaerts 
25  Piet  Laarhoven, van  
25  Maureen  Bresser, de  
25  Bob  Aertsen 
26  Marie-Louise  Baar, de  
26  Sjoerd  Heuvel, van den  
27  Nico  Leijtens 
27  Ineke  Lasoe,  
27  Wilma  Cremers 
28  Anja  Laar, van de 
28 I neke  Linden, van der 
29  Marti  Iersel, van  
29  Annie  Bekkers,  
30  Francis  Rohlfs 
30  Ton  Vleuten, van der 
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Specials 
 

 
groetjes Jolanda van Kuik 

 
 
Troetels 
Hallo allemaal, 
 
Ik ben Nellie Tonen Smetsers, ik spaar troetels. 
Maar ik heb alleen nog maar de kikker nodig. 
Maar welke moeite ik ook doe/ Marc doet, want Marc doet de boodschappen bij Plus, we treffen 
de kikker nooit. 
Wie kan me blij verrassen met de troetel kikker van Plus. 
Ik wil wel een andere troeteldiertje ruilen, i.p.v. de kikker die ik zo graag wil, om mijn serie 
compleet te maken. 
 
Alvast bedankt namens; Marc en Nellie Tonen van de Specials. 
 
 
 
Nieuwe leden vanaf  01-01-2011.     
           
Baanatleten:  Kader & Commissie:  Els Gortemuller  Nordic Walking. 
Pupillen mini/C.  Marcel Terhoeve  Ellen van den Heuvel  Ed Loomans  
Robert Peeters  Simone De Vries  Sandra Kuiper  Ria Loomans 
Sterre Robben     Jelle van Leuken  Frank Verhallen 
Lisa Scheepers  Loopgroepen:  Sjaak Maalman  Ina Verhallen 
   Recreanten loopgroep.  Mikel Maas   Clara De Vries 
Pupillen A/B.  Broos Barella  Sofie Maas   Ad De Vries  
Aäron van Rooy  Marcella Barella  Nicole Scheepers    
   Twan Beerens  Jean-Paul Scheepers    
Junioren C/D.  Annemarie Burgers  Jozé Smits     
Renée Kos   Petra de Cock  Monique van de Ven    
Rik van der Wielen  Vivace Ebben  Sally Verbakel    
      Louella verleg    
           
Wij wensen hen veel sportplezier! 
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www.bavaria.nl     www.rabobank.nl 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 Homeopathie 
 Phytotherapie 
 Voedingssupplementen 
 Bach Bloesem therapie 
 Natuurlijke  huid-

verzorging van 
o.a.Weleda, Hauschka, 
Aubrey en Alqvimia 

 Etherische oliën 
 Massage oliën 
 Groot assortiment theeën 

 Eko- en Demeter 
producten 

 Suikervrije 
producten 

 Glutenvrije 
producten 

 Tarwevrije 
producten 

 Vers brood  
 Zuivel 
 Sportvoeding 

 
Kap. J.A. Heerenstraat 11   Best 

0499-379901 
www.mhsonline.nl 
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Bevrijdingsvuurestafetteloop 2011 
 
 

Op 4 mei 2011, zal een vertegenwoordiging van onze atletiekvereniging voor de 5e keer het 
bevrijdingsvuur gaan ophalen in Wageningen en brengen naar Best. Het is thans nog niet 
bekend of het vuur wordt ontstoken bij het Gemeentehuis of bij het Museum Bevrijdende 
Vleugels. De Directeur van het Museum Ronald Korst is hiermee druk bezig. De voorkeur gaat 
uit naar het Gemeentehuis.  
 
Het bevrijdingsvuur wordt om middernacht ontstoken door de Burgemeester van Wageningen, 
de heer v. Rumund. Hij overhandigt vervolgens de fakkel met het vuur aan de Commissaris van 
de Koningin van Gelderland, de heer C.G.A. Cornielje.Hij zal het vuur overhandigen aan de 
lopers uit die Provincie, waarmee de Bevrijdingsvuurestafette 2011 begint. 
De provincie Gelderland is de provincie waar dit jaar de Nationale Start is van de viering Dag 
van de Vrijheid. 
 
Als de sporters uit de provincie Gelderland zijn geweest, worden deze gevolgd door lopers, 
fietsers, skaters en andere sporters uit de rest van het land. Nadat alle deelnemende teams het 
Vrijheidsvuur hebben ontvangen, verspreidt het zich als een “lopend vuurtje” door heel 
Nederland. Dit is een indrukwekkend symbool van nationale eenheid. 
 
Voorlopig schema: 
04-05-11, 20.45 uur  vertrek vanaf het clubgebouw met een touringcar. 
04-05-11, 23.00 uur  welkomswoord namens de Gemeente Wageningen. 
04-05-11, 23.15 uur   aanvang bevrijdingsvuurceremonie. 
05-05-11, 00.00 uur   ontsteken bevrijdingsvuur en daarna spelen Wilhelmus 
05-05-11, 00.03 uur  toespraak door Burgemeester van Wageningen en overhandiging  
    bevrijdingsvuur aan Commissaris van de Koningin van Gelderland 
05-05-11, 00.30 uur  Burgemeester van Wageningen begint met het ontsteken van de fakkels     
   van de lopersgroepen overige Provinciale Bevrijdingsfestivals, waaronder   

                        wij.Wij lopen in estafettevorm via Arnhem, Nijmegen, Uden,  
                        Sint Oedenrode en Nijnsel, naar het Museum Bevrijdende Vleugels cq.   

                                    Gemeentehuis in Best.   
 
05-05-11, 09.45 uur    aankomst in cafe ’t Leeuwke in Nijnsel 
05-05-11, 10.00 uur  vertrek naar het Museum Bevrijdende Vleugels cq. gemeentehuis Best,  

met begeleiding van meerdere oude legervoertuigen uit de 2e wereld-
oorlog, afkomstig van Wheels. 

 
Op 5 mei 2010, omstreeks 11.00 uur, zal op het terrein van het Museum Bevrijdende Vleugels 
het bevrijdingsvuur in ontvangst worden genomen door de Burgemeester van Best of op een iets 
later tijdstip bij het Gemeentehuis. 
Bij de ceremonie zullen ook dit jaar weer de oud-strijders van het Korps Commando Troepen 
aanwezig zijn.  
 
Na de ceremonie in Best, zullen wij ook dit jaar weer doorgaan naar ’s-Hertogenbosch om 
aldaar het Bevrijdingsvuur te ontsteken bij het Provinciaal Bevrijdingsfestival. Aankomst aldaar 
omstreeks 15.30 – 15.45 uur. 
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           Oud-Strijders             Team GM 2010 

 

 
 

 Wheels      Aankomst Museum 
 
Zie ook:      
www.4en5meiwageningen.nl   Bevrijdingsvuurestafette Wageningen, 
www.wingsofliberation.nl     Museum Bevrijdende Vleugels 
www.clubwheels.nl     Oude legervoertuigen 
www.noordzuidbevrijdingsfestival.nl             Bevrijdingsfestival Den-Bosch 
 

 
Voor de Bevrijdingsvuurestafette zijn wij op zoek naar: 14 lopers, die naast het lopen ook 
als fietser willen begeleiden. Ook zoeken wij een masseur en een fotograaf voor het 
nemen van foto’s en/of filmen. 
 
Een ieder kan zich via de mail en/of telefonisch opgeven bij ondergetekende. 
 
Vriendelijke groeten van de coördinator Bevrijdingsvuurestafetteloop, 
Anton Kon 
Email:   parcoursbewaking@avgm.nl 
Gsm: 06 – 11.36.82.25 
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lopen 
De RGBBloop, dit jaar weer met een nieuw parcours door het buitengebied, was een succes. 
Lopers konden zich meten op de hoofdafstand; de ½ marathon of kiezen uit de andere 
afstanden; 14,2 km of 7,2 km. Ook de scholieren van de basisscholen uit Best konden even 
voordat de ½  marathon begon en na een goede warming up van Lonneke van Oort van Dans-a 
Lon, hun krachten meten met hun klasgenoten. De weergoden waren onze club dit jaar goed 
gezind. De parcoursbewaking en alles om de loop heen was weer goed georganiseerd. 
 
De Vijverloop is door de slechte weersomstandigheden afgelast. Er lag teveel sneeuw 
waardoor je te vlug een blessure zou oplopen. Bovendien was het voor velen al een probleem 
om naar de cross toe te komen omdat de wegen glad waren en er weinig gestrooid werd. 
De Vijverloop was de 2e loop van de Broos van Erp competitie. Vorig jaar viel de 
Putjesbergencross uit en toen hebben 3 wedstrijden in plaats van 4 bepaald wie crosskampioen 
werd. Ook dit jaar tellen de 2 beste resultaten van de 3 wedstrijden. 
 
In Oirschot werd kort na de RGBBloop de cyclopathon gehouden. Meer over deze wedstrijd 
waarin mountainbiker en loper samenwerken lees je in deze DiGMer 
 
In mei starten de ONME trainingen weer, ONME staat voor Onderweg Naar Marathon 
Eindhoven. Lopers trainen vanaf 1 mei om op 9-10-11 de halve of de hele marathon in 
Eindhoven te kunnen lopen. Heb je ook zin om een keer voor de halve- of de hele marathon te 
gaan? Stuur dan een mailtje naar Frank Coppelmans; frankgmtrainer@onsmail.nl of beter nog, 
spreek hem aan als je hem ziet. 
 
De lopers uit de startersgroep beginnen eind maart met 1 training per week, trainen enkele 
weken later  2 keer per week en sluiten in mei hun starterscursus af. Deze starters kunnen dan 5 
kilometer aaneengesloten hardlopen. Bij menige starter hangt het certificaat dat Marti van Iersel 
hen uitreikt straks aan de muur te pronken. Marti geeft dan samen met zijn startersteam het 
stokje over aan Harm Bakker. Harm zorgt met zijn doorstartteam dat de lopers zich nog wat 
verder ontwikkelen zodat ze probleemloos bij de reguliere loopgroepen kunnen instromen. Uit 
deze doorstarters is inmiddels een nieuwe loopgroep ontstaan, die tussen de 5 en 9 km loopt. 
Deze groep, de dieselgroep, wordt getraind door René Uijthoven onder coaching van Frank 
Coppelmans. 
 
Zondag 10 april om 10:00 uur organiseert AV Oirschot (in samenwerking met AVGM en AVR69) 
een oriëntatieloop. Dit is een leuk, kosteloos, extra alternatief als trainingsvorm en ook nog in 
de buurt in een hele mooie omgeving. Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
Norbert de Zeeuw (norbertdezeeuw@telfort.nl), eventueel inschrijven is ook bij hem mogelijk 
zodat via Norbert nog koppeltjes gevormd kunnen worden (als je nog geen loopmaatje hiervoor 
hebt gevonden). Meer informatie over deze oriëntatieloop zal binnenkort op de diverse 
prikborden in het clubgebouw hangen, rond gemailt worden en een aantal exemplaren met 
informatie zal op de diverse tafels in ons clubhuis gelegd worden. 
 
Op 5 mei brengt Anton Kon het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen naar Bevrijdende Vleugels. 
Aankomst om 11.30 uur. Anton heeft dan met zijn lopers een nachtje overgeslagen om dit 
bevrijdingsvuur als een lopend vuurtje naar Best te brengen. Kom allemaal rond 11.00 uur naar 
Bevrijdende Vleugels om Anton, die het laatste stukje onder begeleiding van meerdere oude 
legervoertuigen uit de 2e wereldoorlog aflegt, een warme ontvangst te geven. 
 
De reanimatiecursus wordt vanaf dit jaar nog één keer gegeven en wel alleen in het najaar. 
Voorheen was dit zowel in het voorjaar als in het najaar maar omdat de 2 cursussen per jaar 
moeilijk vol te krijgen waren is besloten om eenmaal per jaar deze cursus te verzorgen. Zorg dus 
dat je de di-GMer in de gaten houdt en er in het najaar bij bent.  
 
Een aantal trainers heeft de clinic chi-running gevolgd van David van der Linden. Deze cursus 
geeft de trainers inzicht om blessurevrij te kunnen lopen, oftewel slim lopen genoemd. Kortom, 
onze trainers zijn nog slimmer geworden en weten nu hoe ze in moeten gaan op de uitnodiging 
van de zwaartekracht om van haar gebruik te maken! 
 
PR’s die ik doorkreeg; Rob Appeldoorn ½ marathon Best  1,34.48 
Peer Cras 
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lopen 
 
een cyclopathon  
 

  
 
De thuisblijvers hebben wederom 
spreekwoordelijk ongelijk gehad ! 
 
Enige tijd geleden kreeg ik wederom de 
uitnodiging om op zondag 16 januari met een 
aantal lopers / fietsers deel te nemen aan een 
wedstrijd die georganiseerd werd door de 
atletiekvereniging van Oirschot. Geen gewone 
hardloopwedstrijd tussen Best en Oirschot maar 
een cyclopathon. Eerst even vertellen wat het is; 
de loper wordt bij loting gekoppeld aan een 
fietser ( de meeste kwamen van De Pedaleur 
ook uit Oirschot, wij brachten onze eigen coryfee 
mee in de persoon van Dolf Mehagnoul). De  
 
 

 
loper loopt vervolgens een bosparcours van 
800m  en wordt dan afgelost door zijn fietser die 
op zijn beurt een parcours fietst van 1.500 
meter. Totaal loopt / fietst men 8 keer zijn ronde 
in estafettevorm. Aangezien een hele goede 
loper aan een hele zwakke fietser kan zijn 
gekoppeld, staat dus nooit bij voorbaat vast wie 
er zal gaan winnen…………. En dat is nou zo 
leuk. Iedereen doet zijn uiterste best, er wordt 
verwoed gevochten om elke seconde ! Dat onze 
Dolf aan de beste loper was gekoppeld was een 
groot geluk voor ons…… zo hadden wij ook 
kansen ! Dolf nogmaals bedankt !  
Wie de winnaar was is niet belangrijk vandaar 
geen uitslagenlijst. Het plezier van het sporten is 
het belangrijkst en dat was er dat mag je aan 
iedereen vragen die mee heeft gedaan …. Piet, 
Frans, Gerry, Henk, Dolf enz enz. Na afloop nog 
lekker koffie gedronken met gebak met de 
mensen van de Pedaleur, AVO en wij en als 
toegift nog ene lekkere rookworst mee naar huis 
van UNOX dus daar konden we mee 
thuiskomen ! Volgens jaar organiseert men in 
Oirschot wederom een cyclopathon en ik gun 
iedereen de deelname daar aan. Je mist 
gewoon een hele mooie, aparte vorm van 
sporten als je er niet bij bent. Volgend jaar vraag 
ik wederom wie er zin heeft om mee te doen en 
wat ons betreft ….. WIJ zijn er zeker weer bij en 
als je ook iets heel erg leuks wil meemaken…. 
JIJ ook ! DOEN !  Voor een enthousiast 
wedstrijdverslag moet je me maar eens meer 
informatie vragen !  
Groeten Ad van Kollenburg 
 

 
Sudoku 
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Samenloop voor Hoop 

 

Als vereniging doen we deze keer weer mee met de samenloop voor hoop die op 18 en 19 juni 
wordt gehouden in het centrum van Best. 

Teamleden lopen gedurende dit weekeinde 24 uur afwisselend. Daarnaast willen we nog een 
kraam bemannen. GM’ers kunnen zich hiervoor opgeven 

Teamleden betalen € 15,00 (10 euro inschrijfgeld en 5 euro voor een kaarsenzak.) 

Dit bedrag en alles wat we nog meer binnenhalen, komt volledig ten goede aan de strijd tegen 
kanker (het KWF).  

Wil je meer weten? Kijk ook op http://best.samenloopvoorhoop.nl/. 

 

 

Inmiddels hebben zich al een aantal mensen opgegeven. Hoe meer zielen hoe meer vreugd en 
hoe meer geld we ophalen. 

Wil je meedoen? GM’ers kunnen zich hiervoor opgeven. 

Meld je dan aan bij Nel van Oort 

Tel 0499-398678 of 

nzielschot@hotmail.com 
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de pen 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Het was een aardige gedachte van Mirjam om mij de pen toe te 
schuiven. Gelukkig bood de kerstvakantie mij wat ruimte om een 
verhaal te schrijven. Om te beginnen; ik ben Irene Bakker geboren 
in Haarlem. Haarlemmers worden muggen genoemd. We komen er 
dus beter af als de Tilburgers………Mijn vader was werkzaam bij 
de krant en verrichtte onder andere  sportjournalistiek. Hij was zelf 
ook actief sporter. Ik ben opgegroeid met sport,dus de appel valt 
niet ver van de boom. Zomers werd ik achter op de solex 
meegenomen naar tennis, in de winter naar de zaalsporten zoals 
zaalhandbal,volleybal,badminton. Het zal niemand bevreemden dat 
ook ik aan de handbal en volleybal verslingerd raakte. Hoewel ik 
Harm niet op het sportveld ontmoette wil het toeval dat ook hij 
volleybal speelde bij dezelfde vereniging. Mijn ouders hielden ook 
van dansen en muziek en besmette mij ook in dat opzicht.

Dat ik als Haarlemse in Brabant terecht kwam was een gevolg van de krappe arbeidsmarkt in 
het onderwijs. Op een bepaald moment had ik het geluk dat ik twee banen aangeboden kreeg 
waarvan één in Best en één in Oudewater, ik koos voor Best. Al spoedig kreeg ik een flat 
aangeboden in Best en enige tijd later kwam ook Harm in Best wonen. Na zeven jaar konden wij 
een huis met tuin in Boxtel betrekken. Toen de kruipruimte een halve meter onder water stond 
hebben we de beslissing genomen om snel naar Best terug te keren. Twaalf jaar geleden werd 
ik ernstig ziek en had ik nog maar één doel; beter worden! Dat is mij tot nog toe goed gelukt. In 
de laatste jaren heb ik mij bezig gehouden met volleybal. Het waren leuke trainingen en 
gezellige wedstrijden maar voor mijn lichaam te veel kracht en inspanning, zodat ik regelmatig 
blessures opliep. Harm was gaan hardlopen bij G.M. en probeerde mij te motiveren. Ik heb wel 
klimbenen maar vlaklopen en dan nog hard ook, daar moest ik eerst nog wat nachtjes over 
slapen. In het najaar van 2006 startte ik bij de beginners. Op mijn zaalschoenen hobbel ik over 
de baan mee. Helaas zou het van korte duur zijn want na de tweede les houdt alles op. Ik heb 
een blessure aan mijn achillespees. Onze therapeut Ger Daane knapt mij weer op en in het 
voorjaar 2007 startte ik nogmaals met een beginnerscursus en jawel met……hardloop-
schoenen. Het lopen is aardig. Na de beginnerscursus heb ik nog twijfels. Ik geef mezelf nog 
drie weken om het “fijn” te gaan vinden anders….stoppen! Het duurde wat langer maar ik werd 
toch besmet met de loopkoorts. November 2010 liep ik mijn eerste halve marathon in 
Valkenswaard met het slechtste weer wat bij mij past. Aangemoedigd door mijn ouders, begeleid 
door mijn personal coaches Harm en Marti liep ik de afstand in 2 uur en 46 sec. Ik ben tevreden!   
        
Ik geef de pen door aan Walter v.d. Pol. Misschien kan hij ons verraden waar hij zijn loop 
snelheid vandaan haalt 
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                                                                                                                                 lopen 
 

Na het vorige interview met Ad van Kollenburg dacht ik; laat ik onze trainerscoördinatoren , 
Frank Coppelmans en Patrick Bindels eens aan de tand voelen. Frank was vorig jaar de 
trainerscoördinator en Patrick is het dit jaar. 

Patrick, vertel ook eens wat over jezelf, hoe oud 
ben je, waar woon je en met wie en waar kom je 
vandaan? 

 

Op 17 juni 1967 ben in geboren in Eindhoven. Ik 
ben 43 jaar. Mijn jeugd heb ik in Eindhoven 
doorgebracht, met een kleine tussenstap van 3 
jaar in Italië waar mijn vader voor zijn werk naar 
toe moest. In Eindhoven op het Statumseind 
heb ik Anne-Marie leren kennen. Na 10 jaar 
verkering zijn we getrouwd en inmiddels zijn we 
al 25 jaar gelukkig samen. We hebben 2 
fantastische dochters, Tessa die 12 jaar is en 
Emma die 9 jaar is. Ze zijn beiden ook lid 
geworden van GM en vinden het ontzettend 
leuk. Ze klagen wel een beetje als het regent of 
koud is, ze sporten echt voor hun plezier. Half 
januari gingen ze ook toen het regende, ik ben 
trots op ze.

In 2002 zijn we naar Best verhuisd en hebben een nieuwbouwwoning gekocht in Heivelden, we 
zijn dus “import” zoals men dat in Best zegt. Maar we zijn goed geïntegreerd en we hebben het 
heel erg naar ons zin en willen niet meer terug naar Eindhoven. 

Wat doe je in het dagelijks leven? 

Met deze vraag bedoel je wat voor werk ik doe? Naast mijn gezin, hardlopen en andere 
bezigheden, werk ik bij Achmea als manager IT. Voor de ingewijden, ik ben verantwoordelijk 
voor Business Intelligence binnen Achmea. Ik ben verantwoordelijk voor het bedienen van 
meerdere divisies en het aansturen van 3 teams. Als je niet weet waar dit over gaat, dan laat 
maar, ik weet dat het soms moeilijk is uit te leggen. Anders vraag het me maar eens dan zal ik 
een poging wagen. In de praktijk betekent het dat ik veel onderweg ben en het merendeel in 
Apeldoorn zit. Door een dag thuis te werken, regelmatig in Tilburg te werken én regelmatig te 
sporten heb ik een goede balans weten te vinden. 

 

Hoe ben je ooit bij GM verzeild geraakt? 

Met het hardlopen heb ik kennisgemaakt door regelmatig zelf te 
gaan lopen. Door een gebrek aan regelmaat (lees zelfdiscipline) 
heb ik me aangemeld bij de beginnerscursus van 2005. Toen werd 
deze gegeven door Dolf Mehagnoul. Mijn eerste doel was 5 
kilometer lopen, ik was trots op mijzelf en merkte dat het makkelijk 
ging. De leuke cursus, sfeer van de vereniging en het contact met 
de medelopers heeft mij ertoe gebracht lid te worden. Toen was de 
volgende mijlpaal 10 kilometer onder de 60 minuten, ook die heb ik 
gehaald waarmee het volgende doel 15 kilometer werd. 

Wat heb je binnen de club allemaal gedaan? 

Na de beginnerscursus ben ik in een aantal loopgroepen gaan lopen, op woensdag en op 
zaterdag. De aard van het beestje is dat ik daar dingen zag die ik wilde oppakken, verbeteren en 
daar de leiding over nemen. Frank heeft mij toen benaderd of ik zijn assistent-trainer wilde 
worden. Dat heb ik een tijd gedaan en heb toen de cursus Assistent Trainer Recreatieve  
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Loopgroep gevolgd (nu LT2). Na de nodige ervaring opgedaan te hebben ben ik bij Dolf gaan 
assisteren. Daarna heb ik de loopgroep van Dolf overgenomen op de woensdagavond, heb een 
aantal keer meegeholpen aan de ONME trainingen. Ik heb een lange tijd op de maandagavond, 
woensdagavond en zaterdagochtend training gegeven. Momenteel verzorg ik de 
intervaltrainingen op maandagavond samen met Frank en Norbert. Op woensdagavond samen 
met Anton een duurloopgroep en ieder jaar samen met Frits, Frank en Hans de ONME 
trainingen. 

Een tijd geleden heb ik mijn trainerslicentie behaald (looptrainer 3) waarmee ik een van de 3 
trainers ben binnen de vereniging met een licentie van de atletiekunie. Frank Coppelmans en 
Dolf Mehagnoul hebben mij geïnspireerd en gecoacht tijdens dit lange traject (9 maanden). 

Mijn passie is het om een leuke en goede training te geven en recreanten enthousiast te maken 
en te houden voor het hardlopen. Tevens draag ik graag een steentje bij om zaken binnen onze 
vereniging te regelen en te coördineren. 

Is dat alles? 

Is het nog niet genoeg?. Samen met Frank en jou zit ik regelmatig in het overleg TC Lopen. 
Voor 2011 ben ik het aanspreekpunt voor alle looptrainers en ook een van de eerste contacten 
voor beginnende lopers die zich willen aansluiten bij onze vereniging.  

Begin dit jaar heb ik samen met Dolf een clinic loopscholing gegeven, dat was erg leuk om te 
doen. Bijscholing, opleiding, clinics en cursussen vind ik erg belangrijk. Binnen GM zijn daar veel 
mogelijkheden en faciliteiten voor. 

Wat zijn je PR’s en waar liep je die? 

De PR’s die ik gelopen heb zijn de langere afstanden. Ik ben dus meer een duursporter. Mijn 
beste tijd op de 15km is 1:23.00 tijdens de Goed Beter Best loop van 2010. Mijn snelste halve 
marathon is in 2:04.00 in Eindhoven. Ik wil deze graag nog eens onder de 2:00.00 lopen. Tijdens 
intervaltrainingen willen we elkaar nog wel eens uitdagen en heb ik gemerkt dat ik op het korte 
werk (200 meter) behoorlijk snel ben. Ik heb dit nog nooit in wedstrijdverband geprobeerd, 
misschien kan ik dat beter ook zo laten. 

Ben je vaak geblesseerd en hoe ga je daarmee om? 

Ik ben niet vaak geblesseerd. Ik loop al een jaar of 5 blessurevrij, echter sinds juli vorig jaar heb 
ik een vervelende blessure. Ik heb een overbelasting van de patellapees, in de volksmond ook 
wel een springersknie genoemd. Dat komt hard aan en het is een flinke en hardnekkige 
blessure. Ik ben daarvoor naar Ger Daane gegaan en heb me laten behandelen. Begin dit jaar 
ben ik gestopt met de behandelingen en doe ik nu zelf oefeningen om mijn bovenbeenspieren te 
versterk. De belastbaarheid wordt steeds beter, eind januari heb ik weer 10 kilometer gelopen. 
Het is een hele vervelende blessure en je kunt niet voorspellen wat je belastbaarheid is, je merkt 
pas de dag erna of je te veel hebt getraind of niet en dan heb je er ook meteen een week last 
van. Het is steeds zoeken naar het evenwicht. 

Wat mij heel erg tegen valt van een blessure is het psychologische effect. Het feit dat je niet kunt 
lopen terwijl je voorheen 3x keer per week liep. Ik wordt daar heel rusteloos van en merk ook dat 
de sport mij energie geeft die ik momenteel minder heb. Om te voorkomen dat je in een gat valt 
en je binding met de vereniging verliest kan ik iedereen aanbevelen om toch naar de trainingen 
te komen en je trainingsmaatjes weer even te zien. De opbeurende woorden zijn erg 
motiverend. Ook al loop ik soms maar tot aan de warming-up en dan zelf weer terug. Mijn 
ervaring is dat als je een paar keer niet gaat sporten je steeds luier wordt en de drempel die je 
over moet om van de bank naar de kou en GM te gaan steeds hoger wordt.  
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                                                lopen 
Ook al loop ik geen 10 km, ik voel me telkens top als ik weer gesport heb en daarbij ook net 
weer ietsjes verder kan dan de vorige keer. Natuurlijk is het gezellig om daarna in de kantine wat 
na te praten en een drankje te pakken 

Heb je nog andere hobby’s? 

Ik heb veel sporten gedaan en ook de nodige hobby’s gehad. Vanwege tijdsgebrek heb ik een 
aantal hobby’s en sporten laten vallen en gelukkig is hardlopen een blijvertje. In het verleden 
heb ik tennis, golf, duiken, voetbal, zwemmen en behoorlijk fanatiek fitness gedaan. Vanwege 
mijn blessure heb ik het excuus aangegrepen om een mountainbike te kopen, helemaal 
geweldig om te doen en een goede combinatie met lopen. Dit doe ik nu op zondag.Fotografie is 
ook een hobby van me, dat doe ik al zeer lang en ik ben lid van een fotoclub. Verder ben ik 
geïnteresseerd in computers en speel ik af en toe een spelletje op de PC, Wii of PlayStation. 
Ook de andere geneugten van het leven als trappistenbier, whisky en lekker eten zijn aan mij 
goed besteedt.  

Dat is nou het mooie van het hardlopen, dan kan dat en mag dat, we zijn al zo gezond bezig! 
 
 
Interview met Frank Coppelmans  trainerscoördinator in 2010 
 
Frank. vertel eens wat over jezelf, hoe oud ben je, waar woon je en met wie en waar kom je 
vandaan? 
 

 
 

Ik word in maart 53 jaar en ben ruim 30 jaar 
samen met de Bladelse Annie. 
Zelf kom ik uit Reusel, dat bij GM-ers wel 
bekend is van atletiekclub AVR’69. 
Samen hebben we twee dochters, Janine van 
28 en Mariska van 25 jaar.  
Mariska woont met Ben in Tilburg. Janine woont 
met Dave in Eindhoven en samen hebben ze 
een zoon Thijmen. Hierdoor zijn Annie en ik al 
oma en opa. We vinden het erg leuk om samen 
op te passen op onze kleinzoon. 
Doordat ik vroeger voor voetbal (Reusel Sport) 
heb gekozen, ben ik nooit eerder lid geweest 
van een atletiekvereniging. 
 

Wat doe je in het dagelijks leven? 
 
Door mijn beroep van politieagent kwam ik in 1985 in Best terecht.  
Nadat ik ongeveer 20 jaar op straat heb gewerkt, ben ik bij de recherche gaan werken en dat 
doe ik nog steeds. 
 
Hoe ben je ooit bij GM verzeild geraakt en wat heb je binnen de club allemaal gedaan? 
 
Al snel nadat we in Best gingen wonen, zijn Annie en ik lid geworden van de tennisvereniging 
Smashing’89.  
Terwijl ik daarnaast een aantal jaren zaalvoetbal speelde, ging Annie als stempellid hardlopen 
bij AV Generaal Michaëlis. Doordat ze daar altijd zo enthousiast van thuis kwam, werd ik 
nieuwsgierig en ben ik ook daar gaan hardlopen.  
Mijn eerste trainster was Annie Bekkers, die er voor zorgde dat ik zonder blessures 10 km kon 
lopen. Daarna maakte ik snel vorderingen bij verschillende trainers en liep ik een aantal jaren in 
Eindhoven de halve marathon. Mijn beste tijd was toen rond 1 uur en 43 minuten.  
. 
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lopen 
 
In 1997 liep ik voor het eerst een hele marathon in Rotterdam. Door kramp in de laatste 2 km 
kwam ik uit op 4 uur en 18 minuten. 
Hierna ging ik van 3 keer trainen in de week naar 1 keer op woensdagavond. Ik was namelijk 
een avondstudie HBO-Bestuurskunde begonnenIn die periode zag ik dat Ben Saris veel werk 
stopte in de beginnerscursus, maar dat er uiteindelijk maar enkele lopers overbleven die lid 
werden. Ik ben toen een groep van 16 beginners gaan trainen naar de 10 km en vanaf toen was 
ik trainer bij GM. 
Na afronding van mijn studie in 2001 heb ik enkele jaren in het bestuur van GM mogen 
meedraaien. Eerst  namens TC Lopen en daarna 2 jaren als penningmeester. Met de uitbreiding 
van het clubhuis was dat een hele klus voor mij. Uiteindelijk bleek het trainerschap mij toch beter 
af te gaan 
 
Toen Dolf Mehagnoul de cursus Trainer Loopgroepen (TLG = nu LT3) had gedaan, werd ik ook 
hiervoor enthousiast gemaakt en volgde ik in 2007 samen met Frits Leenderts deze cursus in 
Weert. Deze opleiding gaf me meer zelfvertrouwen bij het geven van trainingen.  
Ik denk dan ook aan de trainingen bij de beginnerscursus en voor de halve marathon (Op Naar 
Marathon Eindhoven).  
 
 
Wat zijn je PR’s en waar liep je die? 
 
In 2009 kon ik na een redelijke marathon mijn beste tijd op de halve marathon nog eens flink 
verbeteren. Hierdoor kwam ik op het idee om een wedstrijdlicentie te nemen.  
Toen ik bij de clubkampioenschappen van 2010 kon deelnemen aan mijn favoriete 
sprintonderdelen, deed ik in de masters 50 nog aardig mee. 
Zodoende zijn dit nu mijn actuele Pr’s: 
Marathon  Eindhoven       4.01.41 
Halve  marathon Valkenswaard         1.38.41 
800 meter  Best         2.41.2 
200 meter  Best            29.8 
100 meter  Best            13.7 
 
Ben je vaak geblesseerd en hoe ga je daarmee om? 
 
Binnen de opleiding TLG werd ook aandacht gegeven aan het voorkomen van blessures. Een 
belangrijk motto daarbij is het luisteren naar het fluisteren van je lichaam. Door de signalen van 
je lichaam te herkennen en er naar te handelen, kun je blessures meestal voorkomen of minder 
erg te maken. Preventief is het goed om jezelf te laten masseren. Bij het trainen voor een halve 
of hele marathon maak ik zelf ook regelmatig gebruik van een masseur om te weten of ik niet te 
hard heb getraind en om de spieren extra herstel te geven. Gelukkig ben ik nog maar enkele 
keren (licht) geblesseerd geweest. Door goede behandeling van onze fysiotherapeut Ger 
Daane, kon ik toch gewoon doortrainen.  
Als trainer is het ook wel prettig dat ik wat minder blessuregevoelig ben, zodat de lopers altijd op 
me kunnen rekenen. 
 
Heb je nog andere hobby’s? 
 
Naast wandelen en tennis is sinds kort mountainbiken ook een nieuwe hobby van mij. Geheel 
onverwacht vind ik dit heel leuk, dus maar even afwachten wat dat wordt. 
 
Zo, we zijn weer een stuk wijzer geworden over Patrick en Frank en wij wensen hen veel succes 
toe binnen onze vereniging en uiteraard in de rest van hun leven. 
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lopen 
Maandag 25 april: Roze loop op herhaling 

 
 
Een paar jaar op rij deden een aantal GM-loopsters mee 
aan de Marikenloop in Nijmegen. Een loop voor het goede 
doel organiseren: dat kunnen we zelf ook wel! was het idee. 
En zo werd vorig jaar de “Roze Loop” geboren, een loop 
voor het goede doel Pink Ribbon. Het initiatief werd welkom 
ontvangen door GM loopsters. Op een mooie zaterdag-
middag in april liepen ze in de omgeving van de Vleut 5 of 
10 kilometer, aangemoedigd door een select gezelschap. 
Samen liepen ze, ondersteund door de gulle gift van een 
sponsor, bijna 500 euro bij elkaar. Gezien het succes van 
vorig jaar gaat de Roze Loop dit jaar op herhaling. Hopelijk 
met een nog groter aantal deelneemsters, omdat nu ook 
jongeren en wandelaarsters worden uitgenodigd om mee te 
lopen. De opbrengst en de gulle giften van sponsoren 
worden rechtstreeks overgemaakt naar Pink Ribbon. 
Doelstelling is de opbrengst van vorig jaar minimaal te 
verdubbelen. Daarom een uitnodiging aan iedere loopster, 
wandelaarster of jeugdlid vanaf 12 jaar om op 2e paasdag 
om 11 uur deel te nemen aan de loop. Omdat bij deze loop 
zowel het sportiviteit als gezelligheid centraal staan kan na 
afloop ook worden deelgenomen aan een lunch. Ook 
daarvan gaat de helft van de bijdrage naar Pink Ribbon.  
Deelnameformulieren worden toegezonden via de trainers, 
liggen in het clubgebouw maar kunnen ook opgevraagd 
worden bij veronique@toonvertier.nl 
De loop wordt dit jaar mede mogelijk gemaakt door de 
sponsors: Schoenmode Schepens, Ford Hans Versteden, 
Toon Vertier, IAK verzekeringen, Breadpoint, Fysiotherapie 
Stroomenbergh, VSE/Van der Sterren – schade-experts en 
het St. Annaziekenhuis Geldrop. 
 

 
 

 
jarigen mei 

 
1 Adri  Raaimakers,  
1 Joop  Peijnenburg 
2 Jaime  Hermsdorf 
2 Piet  Pijnenburg,  
2 Ine  Meeuwis v Langen 
4 Ger  Damen 
5 Edwin  Heddes 
5 Marcel  Lubbe, van der 
5 Frans  Wuyster 
6 Monique  Boekhorst, te 
6 Do  Nijssen-Hofstede 
7 Hannie  Ven, van de 
7 Sven  Teunissen 
7 John  Baks 
8 Cécile  Jilesen 
8 Piet  Hellings,  
8 Wendy  Vroenhoven, van 
8 Herma  Horst, van der 
8 Jeroen  Duif 
8 Tamara  Abbeele, van den 
9 Louella  Verleg 

11 Joost  Rosendaal, van 
11 Gerhard  Hein 
11 Harry  Sande, van de  
11 Charles  Goevaers 
11 Corrie  Zwaluw, van de 
11 Friedy  Machielsen,  
12 Joep  Well, van 
12 Corina  Voss 
12 Riny  Verdonk 
12 Paul  Berghuis 
13 Sabine  Oetelaar, van den 
13 Juul  Ijzermans 
13 Con  Vissenberg 
13 Gieljan  Iersel, van 
14 Arjen  Schoonus 
14 Willem-Jan  Berghuis,  
14 Marly  Hoogenboom 
14 Simone  Weijers 
15 Henk  Plasman,  
15 Renske  Slijper 
15 Jos  Wijdeven, van de  
15 Pim  Scheiberlich 

 
Alle jarigen 

hartelijk 
gefeliciteerd! 
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Dans-à-Lon heeft weer plaats voor nieuwe leerlingen 

Dans-à-Lon is speciaal op zoek naar meiden/jongens in de 
leeftijd van 12 tot 14 jaar. Heb jij je altijd al eens op de dansvloer 
willen wagen, maar het nooit gedaan? Hou je van muziek en 
bewegen? Wil jij meer weten van de moves uit videoclips, zowel 
de stoere als de mooie? Dan is dit je kans. Binnenkort zijn er 
zelfs mogelijkheden om toe te treden tot een junior demoteam! 
 
Dans-à-Lon werkt met kleine groepen en staat achter het idee 
van een brede algemene bewegingsvorming, (technische) 
ontwikkeling en het stimuleren van de eigen creativiteit en 
samenwerking. Zowel jongens als meisjes zijn van harte 
welkom. Een proefles is gratis! Wie weet wordt dans jouw 
nieuwe hobby. 
 
Op 26 maart aanstaande, tijdens de Xenion Dag Samenloop 
voor Hoop biedt Dans-à-Lon rittenkaarten aan voor nieuwe 
leerlingen. 6 lessen voor €11! Deze € 11 gaat in het geheel naar 
het wetenschappelijk onderzoek voor de kankerbestrijding. Op 
26 maart vinden er tevens allerlei leuke activiteiten plaats om 
geld in te zamelen, dus kom ook!  
 
Heb je interesse in danslessen of wil je meer weten over 26 
maart? Neem dan contact op via het contactformulier op de 
website. De studio is aan de Prof. R. Regoutstraat 65/67, te 
Best, Xenion.  
 
De lessen die Dans-à-Lon aanbiedt zijn; Peuter- en Kleuterdans 
(2,5 t/m 6 jaar), kinderdans (7-9 jaar), jazzdans en jazzdans 
stijlmix (8-55 jaar).   
Jazzdans is een combinatie van diverse dansstijlen en biedt 
daarom een zeer gevarieerd en uitgebreid programma. Meer 
informatie op www.dans-a-lon.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
jarigen mei 
 

17  Brigitte  Kusters 
17  Tom  Vlugt, van der 
18  Lucas  Vousten 
19  Floor  Veen, van 
19  Peter  Acket 
19  Annet  Kollenburg, van  
21  Veronique  Laarhoven-Dirckx, v 
21  Iris  Haanappel 
22  Henk  Schepens,  
23  Ine  Meelen,  
23  Marlieke  Linden, van der 
23  Sandra  Pielman 
24  Frans  Dijkman 
24  Giel  Schijndel, van  
24  Bart  Pasch, van der  
25  Monique  Driel, van 
25  Mike  Linssen 
25  Monique  Sande, van de 
26  Bram  Flierman,  
26  Paul  Diekhorst,  
26  Jozef  Stiphout, van  
26  Wilma  Laat, de 
27  Hein  Sande, van de  
27  Jan  Timmermans 
27  Paul  Peters 
28  Jan  Leijtens,  
28  Loek  Appeldoorn 
28  Ino  Mijland 
29  Anja  Meulengraaf, van de 
29  udith  Witteveen 
29  Bram  Elevelt 
30  Hanny  Baardwijk, van 
30  Marie-Louise  Gestel, van 
31  Evert  Groen 
31  Maaike  Vliet, van 

 
Alle jarigen 

hartelijk 
gefeliciteerd! 
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www.welvos.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    www.foudraineoptiek.nl 
 
 
 
 
 
 
 

www.bestion.nl       
 
 

www.vanoirschotnatuursteen.nl 
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Gezond zijn lijkt zo gewoon.  
 
Toch blijkt vaak dat dat helemaal niet zo gewoon is. 
Daarom ga ik mijn gezondheid inzetten om fondsen te werven voor het KWF.  
Steun mij in de strijd tegen kanker. Elke Euro helpt.  
 
Op 9 juni a.s. ga ik daarom meedoen aan Alpe d’HuZes. Dat is een landelijke actie, volledig 
gerund door vrijwilligers, met als doel zoveel mogelijk geld bij elkaar te werven voor onderzoek 
naar bestrijding van kanker d.m.v. het zo vaak mogelijk opfietsen van de Alpe d’Huez (zie 
www.opgevenisgeenoptie.nl ).  De deelnemers nemen de verplichting op zich zoveel mogelijk 
geld bij elkaar te verzamelen, waarbij vooraf een minimum (10.000 Euro/team) gedoneerd moet 
worden voor je mee mag doen. Hier door komt er elk jaar weer een schitterend bedrag ter 
beschikking. Zoals op de website te lezen is gaat al het geld (plus 4%) naar kankerbestrijding. 
  

 
 

Ik ga hier een bijdrage aan doen door 6 keer de 
Alpe d’Huez op te fietsen. Ik vraag jullie mij te 
helpen zoveel mogelijk geld voor het KWF bij 
elkaar te krijgen door een donatie te doen via 
mijn daarvoor opgezette website: 
 
http://deelnemers.alpe-
dhuzes.nl/acties/aaldertelevelt/aaldert-elevelt/  
 
N.B. De donatie gaat via online 
bankoverschrijving en gaat meteen naar de 
rekening van de organisatie

. Wat meer info over ons team is te vinden op www.alpedhuzes.info. 
 
 Alvast bedankt en met de vriendelijke groeten 
 
 Aaldert Elevelt 
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wandelen 

In 2011 staan er voor de wandelaars weer een paar mooie 
wandeltochten op de agenda.  

Uiteraard kunnen hier ook niet wandelaars aan meedoen.  

Noteer dus vast in je agenda! 

Zaterdag 9 april voorjaarswandeling 

Zondag 29 mei wandeling naar/vanaf de Heilige Eik te Oirschot. 
Tevens brunch voor de liefhebbers 

Zaterdag 1 oktober najaarswandeling 

Nordic wandele

 

 

Ook in 2011 wordt er maandelijks een verrassingstocht 
georganiseerd. Iedere eerst woensdagmorgen van de maand gaan 
we ergens anders Nordic wandelen. 

Waar? Dat is altijd een verrassing. 

Het vertrek is dan om 09.15 uur vanaf ons clubgebouw d’n Opstap

De overige Nordic wandeltrainingen starten allemaal vanaf de parkeerplaats bij het Joe Mann 
paviljoen. (woensdagnorgen om 09.30 uur en zaterdagmorgen om 09.00 uur) 

Onze trainster Toos de Groen is herstellende van een operatie. Zij heeft een “nieuwe knie” 
gekregen en is hard bezig met revalidatie. 

We wensen haar van harte beterschap. 
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Training en belastbaarheid dossier Deel 1 

13 januari 2011; Bron: Pro run 

Een aantal weken geleden publiceerde het UK National Physics Laboratory nieuws over een 
speciaal apparaat. Met behulp van nanotechnologie (technologie die gebruik maakt van hele 
kleine deeltjes, een miljardste van een meter) zouden atleten beter zijn in staat hun 
trainingseffecten te meten. En dus monitoren hoe hun lichaam reageert op training en herstel. 

In het persbericht wordt uitvoerig ingegaan op het gemak van een nieuw ontwikkeld apparaatje 
(zo groot als een flinke USB stick) dat met behulp van een beetje bloed, speeksel of urine 
binnen 10 minuten een uitkomst kan geven. Snelheid en gemak zijn echter niet het grootste 
probleem bij de diagnose van trainingseffect en herstel. Belangrijker is of de uitkomst van het 
apparaat hier daadwerkelijk iets over kan zeggen. Wat het apparaatje precies meet (welke 
hormoon- of bloedwaarden) wordt nergens vermeld. Ook niet op de website van de fabrikant 
Argento Diagnostics. 

In dit dossier training en belastbaarheid komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

Deel 1: Training en belastbaarheid; Wat is de trainingsbelasting en de belastbaarheid. Hoe 
meet je die? 

Deel 2: Dokter ben ik overtraind? Wat is overtraining? En bestaat er ook zoiets als functionele 
overtraining? Wat zegt je hartslag(variabiliteit) over je belasting en herstel? 

Deel 3: Het nieuwe apparaatje van UK National Physics Laboratory. Zegt een simpele 
bloed- of urinetest iets over je trainingbelasting en herstel? 

Belasting, belastbaarheid, trainingseffect en herstel 

Om beter te worden heeft elke atleet een bepaalde trainingsprikkel nodig; een combinatie van 
intensiteit, frequentie en duur van training. Hoe groter de belastbaarheid van de atleet, hoe 
groter de trainingsprikkel kan zijn. Maar hoe zijn die trainingsprikkels te kwantificeren? En wat 
wordt precies bedoeld met belastbaarheid? 

Externe belasting 

Je trainer kan je voorschrijven om twee keer per week 10 keer 1000 meter af te leggen in 4 en 
een halve minuut met 1 minuut pauze. Maar doe je dit twee keer per week dan is de 
trainingsprikkel niet twee keer exact hetzelfde. De ene dag ben je meer uitgerust dan de andere 
dag, of door een harde wind kan die 4 en halve minuut ineens een stuk zwaarder aanvoelen. 
Door de training uit te drukken in hartslag of hartslagzone is het probleem nog niet opgelost; hoe 
uitgerust je bent, hoeveel vocht je in je lichaam hebt of hoe warm het buiten is hebben grote 
invloed op je hartslag. Zo kan je hartslag van dag tot dag makkelijk 5-10 slagen verschillen. 
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Interne belasting 

Om inzicht te krijgen hoe een bepaalde trainingsbelasting (prikkel) wordt ervaren wordt er wel 
gebruik gemaakt van het begrip interne belasting. Hierbij geeft de atleet zelf aan hoe zwaar hij 
de training vond. Veelgebruikt is de EMI, de ervaren mate van inspanning op een schaal van 1-
20 (of de Engelse RPE). Stress op je werk, een slechte nacht of een harde wind kunnen zorgen 
voor een hogere EMI, zonder dat de voorgeschreven externe trainingsbelasting (die 10 x 1000 
meter) hoger is. 

Wat is precies belastbaarheid 

Een topatleet die dagelijks twee keer traint en al een aantal jaar een sport beoefend heeft een 
grotere belastbaarheid dan iemand die net begint en drie keer per week loopt. Logisch. Maar 
wanneer de topatleet liefdesproblemen heeft of symptomen vertoont van een beginnende griep 
kan die belastbaarheid weleens een stuk lager liggen. De trainingsbelasting die hij 
normaalgesproken goed aan kan is op zo’n moment wellicht te veel. Het zou handig zijn als een 
trainer precies kan inschatten wat de belastbaarheid van een atleet is. Zodat de volgende 
trainingsprikkel hier op kan worden aangepast.  

Je hebt weer energie maar zijn je spieren er ook klaar voor? 

Herstelprocessen spelen een grote rol bij de belastbaarheid van een atleet. Je spieren hebben 
de tijd nodig om zich te repareren, energie en vocht moet worden aangevuld en ook mentaal 
moet je klaar zijn voor de volgende training. Deze verschillende processen hebben elk hun eigen 
tijdsverloop. Is je energie en vocht na 24 uur wellicht weer op orde, de schade in je spieren kan 
weleens wat langer duren. Het ideale moment voor een nieuwe trainingsprikkel is dus moeilijk te 
bepalen. Waar het ene proces nog wat extra rust kan gebruiken heeft het andere proces al weer 
zin (en behoefte) aan een nieuwe prikkel. 

 
 

Oplossing zoekplaatje pag. 9 

 
 

Oplossing Sudoku pag. 16 
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Atletiekvereniging Generaal Michaëlis 
Opgericht 15 april 1957 
Aangesloten bij de KNAU 
Rabobank Best 10.70.11.913 
Postgiro 2977707 
Constantijnlaan 2, 5684 CZ  Best 
Telefoon  0499- 390747 (Clubhuis D’n Opstap) 

Colofon  
 

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

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

Boksprong 20 
Klaproos 8 
Ferd. Bolstraat 32 
Bereklauw 15 
M. de Ruyterstraat 78 
Schuilevinkje 2 
Berk 29 

voorzitter@avgm.nl 
secretaris@avgm.nl 
penningmeester@avgm.nl 
tom@lassing.nl 
petercras@bestion.nl 
nzielschot@hotmail.com 
llamvanderstaak@home.nl 

398399 
395030 
393596 
395450 
392981 
398678 
374499 

 
Wedstrijdsecretariaat 
Lopen/baan thuis 
Lopen uit 
Baan uit 

Ingrid Brekelmans 
Anton Verkooijen 
Arianne Saris 

Charentelaan 32 Ehv. 
Zevensprong 62 
Eindhovenseweg 72 

wedstrijden@avgm.nl 
ajgverkooijen@onsbrabantnet.nl 
uitwedstrijdenbaan@avgm.nl 

040 2571166 
330365 
396921 

 
Technische Commissie Baan 
Coördinator TCB 
Coördinator Jun. D en 
pupillen 

Adri Raaimakers 
 
Gerhard Hein 

Leemkuilenpad 11 
 
Kastanje 55 

amjhraaimakers@onsbrabantnet.nl 
 
ghein99@gmail.com                    397511 

399464 

Trainers Wichard de Benis, Ilonka de Bresser, Sander Broers, Marc Cremers, Susan Crombach, 
Ton Dahmen, Yves Dhondt, Christjan Doreleijers, Aaldert Elevelt, Anne Elevelt,  Jan 
Geeris, Onno Gerits, Diet Gröneveld, Nicolai van der Heijden, Marlies van de Heuvel, 
Martijn van Iersel, Karin Jacquot-Waterkamp, Theo de Koning, Maarten de Korte, Tom 
Lassing, Marcel Leijten, Marcel van der Lubbe, Henk Plasman, Adri Raaimakers, Maarten 
Raaimakers, Ton van de Sande, Ben Saris, Teri Skolnik, Nienke van Slageren, Jouke 
Smink, Marcel Terhoeve, Riny Verdonk, Wilhelmien Verdonk, Simone de Visser,Joep 
Wiltschek, Arnold Witteveen. 

 

 
Technische Commissie Lopen 
Coördinator TCL Frank Coppelmans Zevensprong 68 looptrainers@avgm.nl 396728 
Trainers Lopen 
 
 
 
 

Frank Abbink, Harm Bakker, Patrick Bindels, Michel Breugom, Pe Brouwer,  
Frank Coppelmans, Harry Dahmen, Henk vd Einden, Ad van Kollenburg, Judith Goossens, 
Marti van Iersel, Ben de Jong, Joke en Jan v. Kasteren, Eric Leblanc, Frits Leenderts, 
Paula Louwers, Jan Meesters, Theo Megens, Peter Moors, Marco Oggel, Chris Rosier, 
Gerard Scheiberlich, Henk Schepens, René Uijthoven, Mirjam Verhagen, 
 Hans Verbeek,  Anton Verkooijen, Trinie vd Ven, Bep Vogels, Norbert de Zeeuw.  

 

   
Technische Commissie Wandelen 
Coördinator TCW Nel van Oort Schuilevinkje 2 nzielschot@hotmail.com 398678 
Trainers: Wandelen 
Nordic Walking 

Pieter v.d. Sanden. 
Kathinka van Dijk, Toos de Groen, Joke Peters. 

 

   
Trainers overig 
 Bram Flierman (dames binnen maandag en             heren binnen donderdag) 310203 
 Gijs Koekenbier (buiten zondag) 395362 
   
Sponsorcommissie 
Contactpersoon 
Overige leden 

Hein vd Sande                    Kurkeind 4 
Jos de Kooning, Peter Cras, Ties de Vaan. 

sponsoring@avgm.nl 310202 
 

   
Overigen 
Sport fysiotherapeut Ger Daane Wintereik 42 info@fysiotherapiedaane.nl 397483 
Vertrouwenspersoon Ria van Dooren Mgr. Zwijsenstraat 56 petria@onsmail.nl 395625 
Wedstrijduitslagen Adri Raaimakers Leemkuilenpad 11 amjhraaimakers@onsbrabantnet.nl 399464 
Clubhuis Sjaak Rooijakkers J. Klingenstraat 7 jjmrooijakkers@onsbrabantnet.nl 395797 
Ledenadministratie Ad Reijenga J.Israëlsstraat 8 ledenadministratie@avgm.nl 373473 
Materiaal Martin Nijkamp Imkerhei 40 materiaal@avgm.nl 06-15314371 
Vrijwilligerscoördinator Marleen Smulders Looierstraat 40 vrijwilligers@avgm.nl 390298 
Parcoursbewaking Anton Kon Weegbree 90 parcoursbewaking@avgm.nl 06-11368225 
ICT Hans Verbeek Korenbloem 9 webmaster@avgm.nl 390917 
Clubblad Brigitte Kusters en Lia Tielen clubblad@avgm.nl 

 
 


