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van de redactie 

Veel positieve reacties 
Op de eerste editie van de Nieuwsbrief zijn heel veel positieve reacties gekomen, 
en dat sterkt ons als redactie dat we de juiste beslissing genomen hebben. Een 
andere conclusie die we kunnen trekken dat het aanslaat zijn de vele artikelen 
die zijn aangeleverd voor deze tweede editie.  
Voor de volgende edities kunnen items zoals “het potlood”en “voor het voetlicht” 
weer nieuw leven worden ingeblazen, dus pak deze uitdaging op. 
Wij als redactie zijn zeer verheugd met zoveel enthousiasme en wensen jullie 
veel leesplezier. 
 
Mirjam van der Lee 
Paul van Bree 
 
 
 
 
 
 
 

van het bestuur 

Woord van de penningmeester 
Het voeren van de huidige GM leden- en financiële ad-
ministratie is een leuke maar complexe en tijdrovende 
bezigheid. 
 
Even als toelichting wat globaal de werkzaamheden 
inhouden: 
 
Ledenadministratie: 

• Onderhoud ledenbestand (aan- afmeldingen, 
mutaties) 

• Synchronisatie met de Atletiekunie 
• Contributieinning middels incassosysteem 
• Genereren van overzichten 

 
Financiële administratie: 

• Inrichting en uitvoering (betalingen en boekingen) 
• Voorbereiden begroting 
• Opstellen van de balans en de staat van baten en lasten 
• Voorbereiden controle Kascommissie 
• Sponsoradministratie en -facturering 
• Grote Clubactie 
• Genereren van overzichten 

 
Als vereniging wil je natuurlijk altijd een stap vooruit. In het kader van een ver-
dere kwaliteitsverbetering heeft het Bestuur en de ALV goedkeuring gegeven 
aan een overeenkomst met AllUnited, 
inhoudende een Leden administratie 
module (gekoppeld met de Atletiek-
unie) en een geïntegreerde Financiële 
administratie module. De pakketten 
hebben veel meer functionaliteiten 
dan wat we nu hebben. 
 
De bedoeling dat er uiteindelijk veel 
tijd bespaard gaat worden voor de be-
trokken vrijwilligers en foutkansen 
geminimaliseerd worden. Verder zal 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk op 15 oktober 2018 
versturen naar het volgende e-mailadres: nieuwsbrief@avgm.nl 

mailto:nieuwsbrief@avgm.nl
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het t.z.t mogelijk zijn op maat gesneden rapportages voor Bestuur en TC’s te krij-
gen. Het is een veilig online pakket; IBAN en SEPA proof. AllUnited verwerkt per-
soonsgegevens namens clubs/verenigingen in overeenstemming met de AVG en 
de Nederlandse Wet. 
 
Ad Reijenga heeft te kennen gegeven met de praktische uitvoering van de LA te 
stoppen. Het Bestuur prijst zich gelukkig dat Rene Schenk bereid gevonden is de 
LA over te nemen van Ad. Rene heeft zich inmiddels ingewerkt in de nieuwe LA 
module. Alle nieuwe aanmeldingen en 
wijzigingen lopen vanaf 1 augustus 
via het AllUnited systeem. 
 
De grote uitdaging voor mijzelf is het 
converteren van het huidige boek-
houdpakket naar het Au. pakket. De 
definitieve integratie zal nog enige tijd 
duren omdat alles handmatig dient te 
worden ingericht en overgezet. Voort-
schrijdend inzicht en learning by do-
ing. Het streven is om de totale con-
versie (incl. het Sponsoring- en Incasso systeem) voor 1/12/2018 voltooid te 
hebben. Ik ben ervan overtuigd dat het veel tijdswinst en snellere informatie gaat 
opleveren waarop we als Bestuur (en Vereniging) nog beter kunnen sturen. 
 
Zodra het nieuwe systeem 100% ingevoerd is, zal ik bij jullie terugkomen. 
 
Nico Leijtens 

 

de pen 

Ans Bressers schrijft … 

Ik heb De Pen gekregen van Guido Kluitmans, die op 
woensdagavond in dezelfde groep loopt als ik. 
 
Mijn naam is Ans Bressers, geboren in1963 in Best op de 
Kruisparkweg. Daar ben ik opgegroeid met een broer die 
1 jaar ouder is en een zus 3 jaar jonger. Op de lagere 
school zat ik bij de nonnen op de Heilig Hart School tot en 
met de 4e klas en daarna op de Bernardusschool in de 4e 

en 5e klas. Voor het eerst samen met jongens in de klas dit was een hele belevenis. 
Al vanaf de lagere school heb ik een beste vriendin Monique (een zus van Ad van 
Kollenburg) Die woonde naast ons tot er een weg (Prins Bernhardlaan) kwam te 
liggen precies waar hun huis stond. Samen met die vriendin ben ik op mijn 8e jaar 
gaan korfballen, wat ik ruim 40 jaar heb volgehouden. Daar heb ik ook mijn man 
Cor Bressers leren kennen, korfbal is nl. een gemengde sport. In 1985 zijn we 
getrouwd en in 1993 hebben we een zoon Nick gekregen die inmiddels op zich-
zelf woont. 
 
In 2008 ben ik begonnen met hardlopen, een beetje voor mezelf 3KM en 2x per 
week. Toen mijn zwager dat jaar de halve marathon ging lopen in Eindhoven 
dacht ik dat lijkt mij ook wel iets en ben ik daarvoor gaan trainen. Na 10KM vond 
ik het toch saai en moeilijk worden in mijn eentje en zo via Frank Coppelmans 
(die ik kende van Tennis) bij de ONME-groep terecht gekomen. Mijn 1e halve 
marathon heb ik samen met Carlo Flapper gelopen. Nu heb ik inmiddels meer-
dere halve marathons gelopen en ben ik toe aan iets nieuws en dat is Trails gaan 
lopen. Guido is een van de grote aandrijvers van de trailgroep bij GM die zelf 
trails organiseren. Inmiddels ben ik 1 keer mee geweest en dat is me goed beval-
len (los zand is iets minder!)vooral ook de gezamenlijke lunch na afloop. 
Om nog even terug te komen op mijn privé situatie ik ben 18 jaar werkzaam ge-
weest bij de Bruin Mode in de Boterhoek en heb daarnaast een schoonheidssalon 
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aan huis. Toen deze winkel ermee op hield ben ik na enige tijd thuis te zijn ge-
weest weer met veel plezier gaan werken in een modezaak in Den Bosch, helaas 
gaat deze winkel er ook weer mee stoppen. Omdat het werken in de mode ook 
inhoudt dat je vaak in het weekend moet werken heb ik besloten om hier hele-
maal mee op te houden. Nu heb ik al een schoonheidssalon aan huis en ga er een 
nagelstudio bij beginnen. De opleiding hiervoor ben ik inmiddels gestart. Hier ga 
ik Gellack en Gelnagels zetten, gellack is nagellak die ongeveer 2 weken blijft zit-
ten en Gelnagels is een laagje gel dat 4 weken goed blijft zitten (hier kun bij wijze 
van spreken een huis mee verbouwen!) Dus mijn Schoonheidssalon en Nagelstu-
dio zijn open voor nieuwe klanten!! (maar meteen even reclame maken) 
 
Ik geef De Pen door aan Aty Wolf die van alles doet binnen de vereniging en hier 
vast wel iets over kan vertellen. 
 

baan 

Kermismeerkamp en NK Masters 
Traditiegetrouw wordt ieder jaar bij GM de tradi-
tionele Kermismeerkamp gehouden gelijktijdig 
met de kermis. 2018, het jaar van het 25-jarig jubi-
leum, liep het net even anders. De kermis werd ge-
houden in het weekend van 30 juni en 1 juli, het 
weekend dat de atletiekunie besloot om de compe-
titie voor junioren op zaterdag en senioren op zon-
dag te plannen. Snel werd er door de WOC besloten 
om de meerkamp een week door te schuiven en uit te breiden met een Nationaal 
Kampioenschap voor Masters. Deze werd dan op vrijdag en zaterdag gehouden. 
Vrijdag 6 juli vroeg in de ochtend werd gestart met het wedstrijd klaar maken 
van de baan zodat in de avond alles piekfijn in orde was. Tegen het einde van de 
middag kwamen de eerste masters binnen druppelen. Door een paar afmeldin-
gen in het totaal 13 mannen en 6 vrouwen. Alle hebben er een hele mooie en 
gezellige wedstrijd van gemaakt. Het meerkamp gevoel was bij eenieder aanwe-
zig en naast elkaars concurrent zijn deze atleten ook vrienden die elkaar helpen 
en steunen op de baan. Unaniem waren ze tevreden over de organisatie en de 
Brabantse gemoedelijkheid waarmee deze wedstrijd georganiseerd is. Allen wil-
len volgend jaar terugkomen en gaan meer masters warm maken voor deze wed-
strijd. 
 

Zaterdag start dan de kermismeerkamp met 227 
inschrijvingen verdeeld over meerdere catego-
rieën van junior D tot Senior. Ondanks geen kermis 
liep de inschrijving goed en was er in sommige ca-
tegorieën al snel een reserve lijst. Door de samen-
werking van de wedstrijdleider met het secretari-
aat is er een mooi chronoloog uitgerold waarbij 
bijna iedereen aan zijn wedstrijd kon beginnen. 

Om maar wat feiten te noemen, 25% van alle inschrijvingen kwamen uit De Kem-
pen, de overige uit het hele land. De verdeling mannen en vrouwen was gelijk. 
Met namen bij de mannen vanaf junioren B moest de beslissing vallen in het laat-
ste onderdeel wat weer blijkt dat er veel strijd is gestreden. Zaterdag na de goed 
verzorgde BBQ dit jaar dus geen kermis maar met zijn allen Kahoot spelen. Een 
leuke quiz die uit verschillende onderdelen bestond en waar zowel een junior als 
senior veel plezier aan beleefde. Met dank aan Tonnie de Benis die deze quiz 
heeft opgepakt. 
 
Zondag is dan alweer de laatste dag en werd er teruggekeken op een goed verlo-
pen weekend. Veel handen maken licht werk wat ook zondag weer duidelijk 
werd. 
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We hebben er als GM met zijn allen en ook met de 
atleten een heel mooi en gezellig weekend van ge-
maakt. We hopen dan ook dat minimaal iedereen 
die dit jaar zijn steentje heeft bijgedragen in 2019 
er ook weer zal zijn. 
Inmiddels zin we gestart met de organisatie van de 
Zuid Nederlandse, 1 september en clubkampioen-
schappen op 23 september. Atleten laten we hier 
ook mooie wedstrijden van maken en vergeet vooral niet IN TE SCHRIJVEN. 
 
Het WOC 
 

lopen 

De nieuwe starters cursus 
Terwijl de voorjaarsstarters als doorstarter bezig 
zijn aan de laatste trainingen, zijn de voorbereiding 
voor de nieuwe starterscursus alweer in volle gang. 
Voor de vakantie al werden de data afgestemd voor 
het starten en voor de gratis proeftraining daaraan 
voorafgaand. Besloten werd te starten op donderdag 13 september met een gra-
tis proeftraining op donderdag 6 september. Vertegenwoordigers van het sport-
medisch begeleidingsteam moeten uitgenodigd worden. In de praktijk zijn dat 
Twan van Fysio NXT, Monique als sportmasseuse en Desi en Judy van Podothe-
rapie Brons. Als dit allemaal geregeld is treedt er even een periode van rust in. 
Op het moment dat flyers en posters aangeleverd worden door de Atletiek Unie 
weet je: NU moet er actie komen. De posters worden opgehangen bij huisartsen, 
apotheken, winkels en andere plaatsen waar veel mensen komen. Flyers worden, 
verspreid over een aantal dagen, rondgedeeld. Eerlijkheid gebied me te zeggen 
dan Jan deze twee acties op zich neemt. 
  
Er moet een stukje geschreven worden voor plaatsing in Groeiend Best en tijdig 
aan Pieter Grootes worden aangeboden. Koen van de Boomen en Martin Nijkamp 
nemen de facebook acties op zich en zorgen dat de banners weer opgehangen 
worden. Het schema moet weer aangepast worden en op de website geplaatst 
worden. Het moge duidelijk zijn dat zich voor de opstart al een aantal mensen in 
actie zijn. En dan is het wachten op de inschrijvingen, altijd weer spannend. 
Vraag aan alle leden: kijk ook eens rond en maak eens iemand enthousiast in je 
eigen omgeving en wijs ze op de proeftraining. 
  
Tijdens de proeftraining maakt men dan kennis met hun sportmaatjes, het sport-
medisch begeleidingsteam en uiteraard met de trainers. Na een introductie over 
de proeftraining en een training in het algemeen worden er vier groepen ge-
vormd. Eén groep gaat mee met fysio, deze geeft uitleg over o.a. het belang van 
houding en core stability, geeft een demo en oefeningen. De tweede groep gaat 
mee met de dames van Podo Brons. Zij laten aan de hand van filmpjes zien wat 
het belang is van goede voetplaatsing en van het dragen van goede hardloop-
schoenen, passend bij de loper. Groep 3 gaat met Monique mee en Monique toont 
aan de hand van voorbeelden welk profijt een beginnende loper kan hebben bij 
sportmassage, dat soms tijdige massage kan helpen blessures te voorkomen. De 
vierde groep gaat mee de baan op en krijgt in de vorm van een korte training 
inzicht in wat een training inhoudt. Na ongeveer een kwartier schuiven de groe-
pen door zodat iedereen de vier stations passeert. Deze opzet is een paar jaar 
geleden spontaan ontstaan en bevalt iedereen zo goed dat we die nog steeds 
handhaven. Het wachten is nu dus op de aanmeldingen, wij trainers zijn er in 
ieder geval weer klaar voor!  
 
Voor de duidelijkheid: inschrijven via www.yakultstarttorun.nl, en voor info mag 
men mij altijd mailen: kathinkavandijk@outlook.com. 
 
Kathinka van Dijk 
  

http://www.yakultstarttorun.nl/
mailto:kathinkavandijk@outlook.com
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EINDHOVEN 

onze sponsoren 
  

http://www.vervoortjuridischadvies.nl
https://www.runnersworld.nl/vestigingen/eindhoven
https://www.runnersworld.nl/vestigingen/eindhoven
http://shop.runnersworld.nl/stores/eindhoven/
https://www.runnersworld.nl/vestigingen/eindhoven
http://www.empuls.nl/
https://www.runnersworld.nl/vestigingen/eindhoven
http://bosenslegers.nl/
https://www.runnersworld.nl/vestigingen/eindhoven
http://www.schildersbedrijfvanboven.nl/
https://www.runnersworld.nl/vestigingen/eindhoven
http://www.bierelier.nl
https://www.runnersworld.nl/vestigingen/eindhoven
http://www.rosegardenbest.nl/
https://www.runnersworld.nl/vestigingen/eindhoven
http://dieder.nl/
https://www.runnersworld.nl/vestigingen/eindhoven
http://www.podotherapiebrons.nl/
https://www.runnersworld.nl/vestigingen/eindhoven
http://www.bikebest.nl
https://www.runnersworld.nl/vestigingen/eindhoven
http://korenbest.nl/
https://www.runnersworld.nl/vestigingen/eindhoven
http://www.welvos.nl
https://www.runnersworld.nl/vestigingen/eindhoven
http://www.beerensslagerijentraiteur.nl
https://www.runnersworld.nl/vestigingen/eindhoven
http://vdsarbeidsdeskundigen.nl/
https://www.runnersworld.nl/vestigingen/eindhoven
http://www.printendruk.com/
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wandelen 

GM–najaarswandeling op zaterdag 29 september 
Eind van deze maand houden we traditiegetrouw de GM-najaarswandeling.  
 
• Alle GM-leden zijn hierbij uitgenodigd; ervaring met de afstand is welkom. 
• Verzamelen vanaf 9.00 uur op “station Best”. 
• Vertrek stipt om 9.15 uur met de trein naar Deurne. 
• Details wandeltocht Groene Wissel nr. 25 (Deurne-Griendtsveen v.v.): 

o In totaal bijna 21 km verdeeld over drie etappes: ca. 8/7/6 km. 
o Eerst wandelen we door het gezellige Deurne en vervolgens door het 

Brabantse boerenland naar de oude veennederzetting Griendtsveen. 
Vanaf daar via het Nonnenpad en langs de rand van de Peel terug naar 
Deurne. 

o Op ’t Toon Kortooms park houden we de koffiebreak; dan zijn we ca. an-
derhalf uur onderweg. 

o Tijdens de tweede pauze lunchen we.  
o Station Deurne is het begin- en eindpunt van de wandeling. 

• De route is op GPS beschikbaar:  
http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2242017. 

• Het plan is dat we omstreeks vijf uur weer terug zijn in het pittoreske Best. 
 
Aanmelden kan tijdens een training of via marionpieter@onsbrabantnet.nl of 
een belletje naar 31 02 63. Op de dag zelf ben ik bereikbaar op 06–30 10 18 44. 
 
Pieter v.d. Sanden 
 

algemeen 

Vrijwilligers gevraagd voor verzorgingspost 
Marathon Eindhoven 
Al een ruim aantal jaren zorgt AVGM voor een verzorgingspost tijdens de mara-
thon Eindhoven. Het is inmiddels voor GM-leden een begrip geworden en jaar-
lijks melden zich weer veel vrijwilligers aan om mee te helpen. Ook dit jaar staan 
we weer aan de Anthony Fokkerweg op zondag 14 oktober a.s.  
Loop je zelf niet mee maar vind je het wel leuk om het spektakel van dichtbij mee 
te maken? Meld je dan aan via onderstaand e-mailadres.  
Evenals de vorige jaren krijgt AVGM ook nu weer een mooie vergoeding per vrij-
williger van de organisatie, waar de club weer mooie dingen van kan doen. 
De organisatie van de verzorgingspost wordt vanaf dit jaar overgenomen door 
Bep Vogels en Judith Goossens en ze gaan proberen om dat net zo goed te doen 
als Hedwig.  
Belangstellenden kunnen contact opnemen met:  
 

Judith Goossens bart-judith@hotmail.com  
of Bep Vogels familie_vogels@hotmail.com 

 

onze sponsoren 

Runnersworld Eindhoven 
Ondertussen zijn we alweer flink wat jaren verbon-
den aan AVGM. Velen van jullie hebben we al regel-
matig in de winkel gezien, maar voor degenen die 
ons nog niet kennen stellen we ons graag nog even voor. We zijn een hardloop-
speciaalzaak in het centrum vanEindhoven. Wij hebben alles in huis voor zowel 
de beginnende als de gevorderde hardloper. Iedereen die bij ons werkt heeft zelf 
ervaring met hardlopen en kan je van een goed advies voorzien. Of je nu begin-
nend loper bent of al jaren traint.  
 

http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2242017
mailto:marionpieter@onsbrabantnet.nl
mailto:bart-judith@hotmail.com
mailto:familie_vogels@hotmail.com
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Wanneer je hardloopschoenen wilt kopen maken we gebruik van een loopana-
lyse. Dit is belangrijk omdat we zo kunnen adviseren welke schoenen het meest 
geschikt voor je zijn. Tijdens de loopanalyse beginnen we met een kort intakege-
sprek waarin onder andere je doelstellingen en je hardloop verleden aan bod ko-
men. Vervolgens kijken we met een lichtspiegel naar de drukverdeling over je 
voet. Daarna maken we een dynamische analyse op de lopende band. We maken 
gebruik van een aantal highspeed camera's waardoor we elk detail van je loop-
stijl kunnen filmen. 

 
Naast schoenadvies kunnen we je uiteraard ook voorzien van een goed kleding 
advies en kunnen we je helpen met sportvoeding. 
 
Wanneer je langs komt meldt dan altijd even dat je lid bent van AVGM. Je ont-
vangt dan 10% korting en we sponsoren de club op basis van het aantal ver-
kochte schoenen. 
 
Je kan ons vinden op het volgende adres: 
 
Runnersworld Eindhoven 
Willemstraat 2 
5611HD Eindhoven 
040-2372337 
www.runnersworldeindhoven.nl 
 
Een afspraak maken kan via onze website maar je mag ook zonder afspraak bin-
nen komen lopen. 
 

algemeen 

22 september: opschoondag zwerfafval 
Zwerfafval is een van de grote ergernissen van veel 
mensen, dat geldt in ieder geval voor de leden van 
het bestuur van AVGM. Maar we kunnen er iets aan 
doen!  
 
Er is een landelijke opschoondag op zaterdag 22 
september a.s. en via de gemeente worden inwo-
ners van Best ook opgeroepen om hieraan mee te 
doen. De verwachting is dat meerdere organisaties 
hieraan gehoor zullen geven. Het bestuur van GM 
vindt het een prima idee om dit op te pakken, te 
meer daar er vanuit de recreanten ook al een oproep is gekomen om hier aan-
dacht aan te besteden. 
 
De bestuursleden hebben zich al opgegeven en we hopen en vertrouwen erop 
dat veel AVGM-ers van jong tot oud dezelfde stap zullen nemen! Wil jij ook een 
paar uurtjes je handen laten wapperen voor een schone omgeving?  
Meld je dan aan bij Marleen Smulders, secretaris@avgm.nl  
 
Nadere informatie over de starttijd en locatie volgt. 
 

file:///C:/Users/Gebruiker/Google%20Drive/AVGM/Nieuwsbrief/September%202018%20editie/www.runnersworldeindhoven.nl
mailto:secretaris@avgm.nl
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algemeen 

Een nieuwe ledenadministrateur: René Schenk  
15 jaar lang heeft Ad Reijenga de ledenadministratie van GM 
verzorgd. Dat zijn heel veel aan- en afmeldingen, adreswijzigin-
gen etc. geweest en degenen die Ad een beetje kennen weten 
dat het altijd uiterst punctueel gebeurde. Daarvoor zijn we hem 
heel dankbaar. Toen het besluit viel om voor de ledenadmi-
nistratie over te gaan naar een nieuw systeem heeft Ad ge-
vraagd om een opvolger voor hem te zoeken.  
Gelukkig diende die opvolger zich snel aan in de persoon van 
René Schenk. Hij is goed thuis in de automatisering en het 
nieuwe systeem had hij snel onder de knie. Inmiddels heeft hij het stokje officieel 
overgenomen van Ad.  De Nordic wandelaars kennen René al want op zaterdag 
is hij vaak van de partij bij de wandelingen in de bossen bij Joe Mann. 
 
Je kunt René bereiken via:  
het vertrouwde e-mailadres ledenadministratie@avgm.nl  
of telefonisch 06-23311273. 
 
Marleen Smulders,  
secretaris AVGM 
 

algemeen 

De doorstartgroep 
Eind vorig jaar kwam het er ineens niet meer van. Ik ging niet meer hardlopen. 
Eigenlijk best zonde. Daarom had ik besloten zo rond eind 2017 dat ik weer zelf 
zou gaan trainen tot het niveau dat ik acceptabel genoeg vond om mijn gezicht 
weer eens te laten zien bij de atletiek vereniging. Volgens mij een gedachten die 
best veel mensen hebben by the way. Ik had al een paar keer zelf gelopen, maar 
het liep nog niet helemaal zoals ik wilde. Daarom nam ik eind 2017 contact op 
met Frank Coppelmans en vroeg hem of hij een paar keer 's avonds met mij op 
de baan wilde lopen. "Natuurlijk ga ik samen met jou op de baan lopen". Tijdens 
dit lopen hadden we het over trainen, lopen, doelen en nog veel meer (voor die-
genen die Frank niet kennen: Frank heeft genoeg gesprekstof voor 17.359 gezel-
lige kilometers en waarschijnlijk nog wel meer). Frank hielp mij enorm en hij 
bracht me in contact met Kathinka van Dijk. Tja, en toen begon het ;-) 
Ik ging meelopen in de doorstartgroep. Het beviel me enorm en Kathinka vroeg 
mij of ik niet een keer wilde assisteren. En dat beviel mij ook weer enorm. En een 
keer, werd twee keer, werd drie keer etc. 
Samen met Aty en Anja heb ik toen de assistenttrainersopleiding bij Patrick en 
Frans gevolgd. Erg leuk, leerzaam en super gezellig. En ik kon het geleerde met-
een in de praktijk brengen want er kwam weer een nieuwe "start to run" groep. 
Het leuke van een start to run groep is dat de hele groep erg gemotiveerd is om 
stappen te maken. Echter hardlopen gaat niet altijd vanzelf en best veel mensen 
hebben blessures gehad, zijn zichzelf tegengekomen of hebben het hardlopen la-
ten versloffen door allerlei legitieme redenen. Kortom, om van "niet hardlopen" 
naar "10 km hardlopen" te komen vergt behoorlijk veel inzet, discipline en door-
zettingsvermogen. 
Als assistent van Kathinka heb ik zo goed als ik kon de start to run groep gehol-
pen, gecoacht, aangespoord, of hoe je het dan ook wilt noemen. Ik heb het als erg 
leuk ervaren en ben me ook wel heel erg bewust geworden dat kunnen hardlo-
pen niet voor iedereen even gemakkelijk is, maar dat iedereen stappen kan zet-
ten, sterker kan worden en meestal veel meer kan dan hij of zij in eerste instantie 
dacht. Frank en Kathinka hartelijk dank voor jullie hulp, vertrouwen en inzet, 
dankzij jullie loop ik weer lekker en train ik nu met veel plezier de start to run 
groep!  Hopelijk heb ik anderen ook hulp, support en vertrouwen kunnen bieden 
om hardlopen ook weer leuk te vinden. 
 
Tim Nieuwenhuijsen 

mailto:ledenadministratie@avgm.nl
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Jaarlijkse (herhalings) reanimatie lessen  
De datum voor de jaarlijkse reanimatielessen is vast-
gelegd voor zaterdag 20 oktober. Mocht de belang-
stelling, net als vorig jaar, te groot zijn voor 2 groepen 
komt er nog een datum bij. De cursus zal weer gege-
ven worden door Huub Oomes. 
  
Wekelijks worden in Nederland meer dan 200 men-
sen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. De meeste mensen 
worden thuis, op het werk, op hun sportclub of op straat getroffen door een hart-
stilstand en vaak is dit geheel onverwacht. 
  
Blijf niet langer een hulpeloze toeschouwer, maar wordt een geoefend 
hulpverlener! 
  
Wanneer in geval van een hartstilstand anderen kunnen starten met reanimatie, 
zouden er jaarlijks honderden levens gespaard kunnen worden. Reanimatie, 
hartmassage en mond-op-mond beademing zijn levensreddende activiteiten en 
kunnen geleerd worden. Maar niet uit een boekje!! 
 
Herken voortaan zelf de symptomen van een hartstilstand. Leer de vaardigheid 
van het reanimeren en mond-op-mond beademing. Volg een reanimatiecursus 
en houdt deze vaardigheid bij door jaarlijks minstens één herhalingscursus te 
volgen. 
  
Aanmelden kan bij Kathinka van Dijk via kathinkavandijk@outlook.com.  
Ook de jeugd kan zich hiervoor aanmelden!!! 
  
Trainers hebben voorrang bij de aanmelding omdat zij 
verplicht zijn een reanimatiediploma te hebben. Er zul-
len in ieder geval twee groepen zijn, vorig jaar waren er 
drie. Er start een groep om 12.00 uur, hier zullen zoveel 
mogelijk e beginners in geplaatst worden, en er start 
een groep om 14.30 uur. Uiteraard probeer ik rekening 
te houden met voorkeuren. 
 
Kathinka van Dijk 
 

algemeen 

AVGM jeugdkamp 
Het eerste weekend van oktober (5 t/m 7 okto-
ber 2018) is het weer zo ver, dan vindt het 
AVGM jeugdkamp plaats. Wat is het AVGM 
jeugdkamp? Het AVGM jeugdkamp is iets waar 
elk jaar zowel de pupillen als junioren naar uit-
kijken. Normaal houden we ons bij atletiek be-
zig met trainen en wedstrijden. Daarnaast orga-
niseert de vereniging ook nog een aantal neven-
activiteiten. Een daarvan is het jeugdkamp. Tij-
dens het kamp zien de atleten elkaar ook eens op een andere manier. Gezellig 
bezig zijn met zowel ontspannende als sportieve activiteiten. 
 
Wat doen we zoal tijdens het kamp. Er zijn activiteiten zoals een zeskamp, hin-
dernistocht / bootcamp in het bos, spelletjes, knutselen en natuurlijk de bonte 
avond. Bij een aantal onderdelen husselen we alle leeftijden door elkaar van jong 
tot oud. Bij een aantal andere onderdelen mogen de atleten zelf groepjes maken, 
waarbij je met je eigen vrienden / vriendinnen actiteiten kunt ondernemen. 

Ontvangst kamp verkleed 

mailto:kathinkavandijk@outlook.com
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Het allerbelangrijkste van het kamp is dat de at-
leten elkaar ook eens buiten de wedstrijden en 
trainingen zien. Dit creëert een hechtere band 
voor de komende jaren. Atleten praten vaak 
nog lang na over hoe leuk het kamp wel niet 
was. Bij de meesten is dat vaak nog jaren later. 
Als begeleiding gaan natuurlijk de trainers, co-
ordinatoren en andere vrijwilligers mee. Voor 
eten en drinken wordt ook gezorgd. Het enige 

wat we van de atleten vragen is om goede zin 
mee te brengen. Het kamp duurt van vrijdag-
avond tot zondagmiddag.  Kortom het jeugd-
kamp is zeker een aanrader. Vraag het anders 
maar eens na bij atleten die al eens mee zijn ge-
weest. Zoals eerder gemeld is het kamp voor de 
pupillen en junioren. Dit jaar is gekozen voor 
het thema: Sprookjeskamp! 
 
We vragen de kinderen om al verkleed in dit thema naar het kamp te komen, al 
is dat natuurlijk geen verplichting. Tijdens de bonte avond worden er zowel lied-
jes gezongen in het thema van het kamp als toneelstukjes opgevoerd. Of als je 

iets anders goed kunt mag dat natuurlijk ook 
gedemonstreerd worden. Bij de kleinste pupil-
len kunnen de trainers natuurlijk helpen bij het 
voorbereiden van deze acts. 
 
Locatie 
We gaan dit jaar weer naar 't Caves in Wintelre. 
Wij blijven dit een superlocatie vinden, de bos-
sen zijn er op loopafstand en de omgeving is 

heel veilig. De atleten die voor de eerste keer meegaan kunnen om in de stem-
ming te komen alvast de website bekijken: www.hetcaves.nl. 
 
Kosten 
De bijdrage voor het kamp is 45 euro. Je dient dit bedrag over te maken op reke-
ning nr. NL49 INGB 0002 8443 42 tnv AVGM onder vermelding van AVGM-jeugd-
kamp en de naam (namen) van de atleet (atleten). 
Het 2e (of 3e, 4e enz.) gezinslid dat mee gaat op kamp betaald: € 40,00. 
In dit bedrag is opgenomen: overnachtingkosten, toeristenbelasting, BTW, eten 
en drinken, tussendoortjes, fruit etc. etc. 
 
Inschrijven 
Via de link op de website www.avgm.nl onder 
evenementen.  
 
Let op: als er meerdere kinderen uit één gezin 
mee op kamp gaan, vul dan voor elke kind een 
apart inschrijfformulier in!  
De uiterste inschrijfdatum/betaaldatum is 
9 september 2018. 
 
De organisatie: Patrick Aerts, Fred Louwers en Joep Wiltschek. 
  

Zeskamp 

Bootcamp 

Bonte avond 
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