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Wil je de kopij voor het 

volgende clubblad 
uiterlijk woensdag 

15 september 
inleveren? 

 

van de redactie 
 
Je kan van voetbal houden of niet maar in de 
afgelopen weken kon je er toch maar moeilijk 
onder uit komen. Was het niet dat je de wedstrijd 
van ons oranje elftal zelf persé wilde zien, dan 
was het misschien wel een geruilde dienst op ’t 
werk. Jammer dat ’t ook tegen Spanje niet is 
gelukt.  
 
In ons blad van juni gaf de redactie aan dat er 
weinig kopij was aangeleverd. Daarom was ’t blad 
wat dunner dan we gewend zijn. 
Wel, er zijn enkele enthousiaste leden onder ons 
die het blad ook nog steeds een warm hart toe 
dragen en hebben deze maand een bijdrage 
aangeleverd. Carla en Sjannie, en natuurlijk de 
“specials” Nellie en Jolanda, dank jullie wel voor 
jullie reactie en… wandelgroep: misschien is een  
nieuwe rubriek, b.v. “de Vrolijke Stappers”, iets 
voor jullie? Wie durft het initiatief te nemen?  
 
Ondertussen staat voor velen van ons de vakantie 
weer voor de deur. De een neemt de 
loopschoenen mee, een ander gaat deze keer 
echt voor vakantie. Voor jullie allen een hele fijne 
vakantie!  
 
Lia Tielen 
  

agenda  

                                                               

 

 
16 juli             Jeu de Boules en uitslag WK Poule                                                                                 
 
28 augustus   Ronde van Naastenbest 
  
11 september pupillenwedstrijd in Best 
 
26 september clubkampioenschappen 
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Ik hoop  

 
 
er beslist geen gewoonte van te maken, maar weer moet ik uw aandacht vestigen op het 
overlijden van een zeer gewaardeerd GM’ster;Lydie Timmers. In een indrukwekkende 
afscheidsviering, waarvan veel GM’ers getuige zijn geweest, hebben wij haar de laatste eer 
gegeven. Vanaf deze plaats wens ik Hans en verdere nabestaanden veel sterkte toe om dit 
verlies te kunnen dragen. Hans deelde mij na afloop van de dienst desgevraagd mee toch weer 
zijn bijdrage als lid van onze sponsorcommissie te willen leveren, dat duidt op een sterk karakter 
waarvoor mijn diepe respect. 
 
Naast het leed wil ik ook graag met jullie “het lief” delen. Onze facilitair manager, Sjaak 
Rooijakkers, mocht onlangs met zijn Anja hun 40 jarige echtverbintenis vieren. Voor iedereen 
die Sjaak kent mag dat een prestatie worden genoemd, maar voor Anja geldt dat dan toch wel in 
de overtreffende trap; Anja, je hebt een prestatie van formaat geleverd. Blijf beide gezond, blijf 
vooral ook nog lang verbonden aan onze club en laat ons over een jaar of tien jullie gouden 
huwelijksjubileum mee beleven. 
 
Komend weekeinde staan de Kermismeerkampen weer op het programma. Het beloven 
tropische omstandigheden te worden, die het voor de atleten, de organisatoren en juryleden en 
overige ondersteuners extra zwaar zullen maken. Er is veel werk verzet in de voorbereiding om 
de KMK wederom tot een succes te maken. Dank daarvoor. De Oranjekoorts en de start van de 
Tour de France in Rotterdam fungeren wellicht als bliksemafleiders, maar ik reken toch op grote 
belangstelling voor deze KMK. 
 
Op nog een paar evenementen die achter de rug zijn wil ik nog graag kort terugkomen. De 
Ekiden was, naar ik heb vernomen, een groot succes. Helaas zat het er voor mij niet in om er 
zelf bij aanwezig te kunnen zijn, maar ik ben vast van plan om dat volgend jaar niet meer te 
laten gebeuren. Graag spreek ik mijn waardering uit voor de organisatoren: Ad van Kollenburg 
en Henk Schepens. 
 
De Heilige Eikloop is ook zo’n icoon in onze GM historie. Ook de laatste Heilige Eikloop was 
weer bijzonder goed georganiseerd met o.a. een voortreffelijke brunch. Het aantal deelnemers 
leek iets minder te zijn dan vorige jaren, hetgeen ook te maken kan hebben met blessures, 
vakanties en dergelijke. Ik ben er trots op dat mijn echtgenote, ondanks een gebrekkige 
voorbereiding als gevolg van drukke werkzaamheden o.a. in de politiek, de volledige Heilige 
Eikloop heeft volbracht. Ook dat moet mij inspireren om ondanks blessures door te gaan en 
volgend jaar weer zelf actief deel te nemen in plaats van letterlijk en figuurlijk waterdrager te zijn. 
 
Dit zal de laatste di-GMer zijn voor de grote uittocht in het kader van de zomervakantie. Ik wens 
u allen een goede vakantie toe, hetzij in verre oorden, hetzij in de achtertuin. Hopelijk tref ik u 
allen daarna gelouterd weer aan op onze mooie accommodatie bij gelegenheid van samen 
actief sporten of aan de bar bij onze facilitair manager Sjaak. 
 
Jos de Kooning 
 

de voorzitter
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baan 
Van de TC BAAN. 
 
Wat een prachtige wedstrijden! 
 
Neen, het gaat niet over het WK voetbal... 
Ik hoop dat u de laatste weken in de gelegenheid bent 
geweest om minstens één van de in Best 
georganiseerde atletiekwedstrijden te bezoeken. Ze 
vallen op door de degelijke organisatie en een heel 
prettig, tijdig en gemoedelijk verloop. 
Ik heb het recent ook anders meegemaakt. De 
regiofinale voor de jeugd in Kerkrade was een wedstrijd 
om qua organisatie snel te vergeten. 'Rampzalig' was 
misschien nog wel een te vriendelijke omschrijving. 
Zelfs juryleden onderling kregen er ruzie. Van de 
Limburgse gemoedelijkheid was er geen sprake. 
Dan pas merk je hoe fantastisch het hier gaat. Ook hier 
kunnen regels netjes gehanteerd worden, maar in een 
positieve sfeer. Wel zo prettig voor de atleten. Heel de 
wedstrijd verloopt dan lekkerder.Ik heb het geluk gehad 
om zowel als coach, als bezoeker en als deelnemer 
aanwezig te mogen zijn, dus ik heb nu echt wel een 
aardig beeld van hoe we het hier doen. 
Mijn complimenten daarom aan de juryleden, 
wedstrijdleiding,  
materiaalmensen, kantine etc. etc. 
In één woord, FANTASTISCH. 
 
Blij ben ik ook dat mijn oproep aan volwassen leden om 
eens te kijken naar actief meedoen aan baanatletiek nu 
ook enkele extra actieve leden aan het opleveren is. We 
hebben nog capaciteit genoeg, dus voel je je geroepen 
om toch wat technische nummers op te pakken, of op 
de baan afstanden te gaan lopen, dan ben je zeer 
welkom. We trainen op dinsdag en donderdag avond 
van 19:00 uur tot 20:30 uur. 
Ik geef toe dat mijn eigen drijfveer om het (weer) op te 
pakken vooral het feit was dat de clubrecords die er 
stonden erom schreeuwden om verbeterd te worden. Ik 
heb er daadwerkelijk na enkele maanden tijd nu acht op 
mijn naam staan, dus die missie is geslaagd te noemen. 
Belangrijker is echter dat sporten gezond is en je vooral 
moet kijken naar het plezier dat je ermee kunt hebben. 
De 'strijd' is vooral met jezelf. Kan je jezelf na wat 
gerichte training verbeteren? Dat motiveert al enorm. 
 
Trotser dan op mijn nieuwe clubrecords ben ik op het 
feit dat ik in juni de opleiding tot jeugdatletiektrainer 3 op 
de snelst mogelijke wijze voltooid heb. Van de negen 
deelnemers in Zuid Nederland aan deze cursus, 
slaagden er helaas slechts drie, waarvan twee door Adri 
Raaimakers gecoached. 
Daarmee is wel duidelijk aan wie dit succes te danken 
is. Aankomend opleidingsseizoen zal de 
trainersopleiding baanatletiek hier in Best gaan 
plaatsvinden.  

jarigen juli 
 

14 Rana  Ginneken, van 
14 Stijn  Groen 
14 Marianne Daalderop,  
15 Ties  Vaan, De 
15 Annie  Sande, van de 
15 Henrike  Mehagnoul 
15 Manita  Pasch, van de 
16 Johan  Robben 
16 Sietske  Noorman,  
16 Erik  Janssen 
16 Hubert  Segers 
17 Frank  Werkum, van  
17 Shannon Baijens 
17 Claudia  Heuvel, v d  
18 Walter  Sluisveld, van 
19 Michel  Breugom 
19 Ton  Peeters 
19 Max  Donk, van der 
20 Linsy  Verhappen 
20 André  Verhulsdonk 
21 Judith  Rombouts 
22 Emma  Bindels 
22 Helen  Klift, van der 
23 Marjolijn  Steen, vd 
24 George  Immink 
24 Saskia  Velsma 
25 Cees  Laarhoven, v  
25 Joke  Destrée 
25 Cor  Groen, de 
26 Martijn  Laat, de 
26 Ans  Bressers 
27 Nicolai  Heijden, v d  
27 Leo  Meeren, v d 
27 Pieter  Grootes,  
28 Coen  Crombach,  
29 Nathalie  Crüts 
29 Dinand  Bresser, de 
29 Jordi  Voets 
30 Anky  LeendersJanssen 
30 Marjan  Spoor,  
30 Ad  Kollenburg, van  
31 Wil  Hak, van  
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                              baan  
 
Een uitgelezen kans dus voor alle (hulp)trainers die nog geen 
diploma hebben om dat nu te gaan halen. Ik durf te stellen: als 
ik het al kan halen, dan kan jij het ook! Het wordt alleen maar 
makkelijker als dan ook meerdere trainers deze opleiding 
tegelijk gaan oppakken! 
Daarbij zullen Adri en ik alle deelnemers ondersteunen waar we 
dat kunnen. Ik heb ook zelf veel hulp van de al gediplomeerde 
trainers gehad (en krijg dat nog steeds) en weet zeker dat die er  
 
geen probleem mee hebben de cursisten met raad en daad 
terzijde te staan. We hebben nu in  
de club de nodige ervaring opgedaan en daar waar ik enorm 
veel tijd verspilde aan (uit)zoeken hoe de site werkte en waar 
de opdrachten stonden etc, hoeven de nieuwe deelnemers aan 
de cursus de fouten die ik daarin maakte niet meer te maken. 
Doel is, iedereen die dit najaar  
start, gaat het ook in juni 2011 halen! Laat dus even weten dat 
je van start wilt gaan. 
 
Tom Lassing 
Voorzitter TC Baan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            www.petervandesande.nl 

jarigen augustus 
 

1 Faye  Well, van 
1 Jeannie  Beelen 
2 Ingeborg  Bree, van  
2 Leo  Zeeland, van 
3 Auke  Latijnhouwers 
3 Jesse  te Walvaart 
3 Trea  Kuipers 
4 Tiny  Steenbakkers 
5 Kitty  Dijk, van 
5 Nathalie  Moser 
6 Ans  Marks 
7 Cullin  Coyle 
7 Ria  Heuvel, v d 
8 Rob  Wielen, van der  
8 Tuur  Putten, v d 
8 Wim  Valk 
8 Bianca  Blankers 
9 Walter  Pol, van de  
9 Greetje  Summeren, v 
9 Diny  Heijligersv Bree 

10 Betty  Kon - Zom 
10 Ria  Heuvel-Konings, v de 
10 Noah  Terhoeve 
10 Jeannette Spierings 
11 Harm  Bakker 
12 René  Uijthoven 
13 Mark  Jansen 
13 Ron  Zandbergen 
14 Jos  Mesman 
14 Jan  Cuppens 
15 Leonie  Werf, van der 
15 Joep  Heijden, van der 
15 Ellen  Faessen-Maas,  

 

 

 
 
 

 
Allemaal 

 van harte gefeliciteerd! 
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Special Olympics 2010 
 

 

Venraij 4 – 6 juni 2010: Eenmaal per 2 jaar staan voor de Specials de Nationale Special 
Olympics op het programma. Een wedstrijd waar alle atleten naar uitkijken en waar door het 
speciale karakter van deze wedstrijden iedereen even kansrijk is op ereplaatsen. 

Het festijn begon op vrijdagavond, met een grootse opening in het stadion de Koel in Venlo. 
2.000 sporters en 700 coaches/begeleiders werden in een defilé door stadion de koel geleid en 
voorgesteld aan het publiek (ong. 6000 man) die de tribunes bevolkten. Na de onvermijdelijke 
speeches, aansteken van het Olympisch vuur en een show van verschillende artiesten om 22.00 
uur terug naar de slaapplaatsen om op zaterdag fit te zijn voor de eerste echte testen. 

Op zaterdag in Venraij de zogenaamde divisioning. Alle atleten doen hun onderdelen. Op basis 
van hun prestaties worden zij voor zondag ingedeeld in Divisies die bestaan uit atleten die 
onderling maximaal 10% verschil in prestaties hebben. Hierbij worden mannen en vrouwen wel 
van elkaar gescheiden gehouden. 
Elke atleet mag aan maximaal 3 onderdelen meedoen, deze onderdelen worden dus zowel op 
zaterdag als op zondag afgewerkt. 
Ook AV Generaal Michaëlis was op dit grote evenement present. Met 7 specials vertrokken we 
op vrijdagmiddag naar Noord Limburg, waar wij allereerst onze huisjes gingen bekijken om 
vervolgens met de bus naar Venlo te vertrekken om deel te nemen aan het defilé en natuurlijk 
ook al die artiesten te zien optreden. 
Op zaterdag atletiek, om 07.45 uur stonden de bussen klaar om de atleten naar de atletiekbaan 
in Venray te brengen. 
Marianne Verdonk startte op de 100 meter, 400 meter en bij het verspringen. Op alle drie de 
onderdelen zette zij de beste vrouwenprestatie neer met resp. 13,81; 1.07,35 en 4,21 bij het 
verspringen. Omdat Marianne op zondag meedeed met de dames senioren competitieploeg van 
AVGM die in den Haag aan moesten treden, geen resultaten op zondag en dus geen medailles 
ondanks de goede prestaties van Marianne. 
Jolanda van Kuik behaalde op zaterdag 2,32 bij het verspringen, op zondag verbeterde zij zich 
tot 2,45 meter goed voor Zilver. Op de 100 meter op zaterdag 18,89 en op zondag 18,12 wat 
haar een tweede Zilveren plak opleverde. De slotafstand voor Jolanda was de 800 meter.  Op 
zaterdag kwam Jolanda tot 4.01,21, op zondag verbeterde zij zich tot 3.46,85 goed voor een 
Gouden medaille in haar divisie. 
Nellie Tonen was onze derde dame die meedeed, voor haar stonden kogelstoten, 100 meter en 
200 meter op het programma. Kogel zaterdag 3,91 en op zondag 3, goed voor een Zilveren 
plak. Op de 200 meter liep Nellie 1.07,20 op zaterdag en 1.05,60 op zondag, een fikse 
verbetering die haar de vierde plaats opbracht. Op de 100 meter de derde verbetering.  Op 
zaterdag 28,03 en op zondag 27,81 wat haar een Bronzen medaille opleverde. 
Sjoerd van de Heuvel kwam uit op de onderdelen kogelstoten, 100 en 200 meter, dezelfde 
onderdelen als Bernard van de Rijdt. Voor Sjoerd waren de prestaties; 100 meter 15,57 en 
15,46 op zondag goed voor Zilver. 200 meter 35,63 op zaterdag en 33,67 op zondag wat ook 
met Zilver beloond werd. Bij het kogelstoten ging het op zaterdag iets beter, toen stootte hij 5,65 
meter, op zondag kwam hij tot 5,54 waarmee hij als zesde eindigde. 
Voor Bernard was er Goud op de 200 meter in 1.03,98 (zaterdag 1.14,36), Brons op de 100 
meter in 26,66 (zaterdag 27,51) en Zilver met de kogel. 
Martijn de Laat pakte twee medailles en een zesde plaats. Op de sprint liep hij op zaterdag nog 
14,96 seconden waardoor hij als zesde in zijn nieuwe divisie ingedeeld werd. Op zondag 
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eindigde hij in 15.22 seconden. Op de 400 meter zocht Martijn duidelijk revanche. Zaterdag ging 
deze afstand in 1.11,61. Op zondag vertrok hij veel sneller en eindigde in 1.07,01 goed voor 
Zilver en een nieuw PR. Bij het verspringen was zaterdag 3,88 de beste poging. Op zondag was 
dat 3,84 waarmee hij het Brons veroverde. 
Mike van Kuijk is de zevende atleet die namens AVGM actief was. Mike verraste iedereen met 3 
medailles, Goud, Zilver en Brons op evenzoveel onderdelen. Voor het Goud was een heuse 
eindsprint nodig. Op 70 meter lag Mike nog tweede in de laatste 30 meter streefde hij zijn 
tegenstander voorbij en eindigde in een tijd van 29,28 (op zaterdag 29,91). Bij het verspringen 
was Zilver de beloning. Op zaterdag was de verste sprong 1,45 meter, op zondag 1,50 waarmee 
hij zijn tegenstrever het nakijken gaf. Het sluitstuk voor Mike was de 400 meter. Op zaterdag liep 
hij zijn eerste 400 meter in een tijd van 2.37,66, een heel dik persoonlijk record. Op zondag bleef 
hij steken op 2.39,16, maar hiermee behaalde hij wel zijn derde medaille op rij, nu was de kleur 
Brons. 

Een prima toernooi voor AVGM met een karrenvracht aan medailles en prachtige tijden en 
afstanden op de koop toe. 

 
Van een van onze Specials 
 
Hallo allemaal, 
 
We zijn weer terug van weggeweest. 
Want we waren naar Noord Limburg geweest, waar de Special Olympics, Nationale Spelen 
Noord Limburg werden gehouden. Op drie verschillende plaatsen in Noord Limburg werd er 
gesport en overnacht, gegeten en gedronken. Namelijk in; Venray, Venlo, Peel en Maas. 
Er werden veertien verschillende sportwedstrijden gehouden.  
Atletiek, Judo, Gymnastiek en Zwemmen werden in Venray gehouden. 
Badminton, Tafeltennis, Tennis, Handbal, Volleybal en Paardrijden in de Peel en Maas. 
Hockey, Korfbal en Voetbal in Venlo. 
Maar eerst was er op vrijdag een defilé, en de openingsceremonie. 
Deze vond plaats in Stadion de Koel die voor het weekend omgedoopt werd in het Olympisch 
Stadion. Daar werd ook het Olympisch vuur ontstoken, eed afgelegd, vlaggen gehesen, 
toespraken gehouden, muziek gemaakt. Ook waren Ada Kok (zwemster), en Arnold van der 
Lijden (boxer), daar aanwezig en Jannes (zanger).  
En natuurlijk de drie burgemeesters. Die  waren daar ook, muziekgroepen, vuurspuwers enz.. 
Zondag zou de afsluiting daar gehouden worden, maar doordat het weer omsloeg waren we, 
en meerdere sporters, daar niet naar toe gegaan. 
Al met al was het een grandioos weekend en zeker voor herhaling vatbaar. 
Iedereen bedankt voor de gezelligheid. 
 
Groetjes van Nellie Tonen-Smetsers. 
 
 
Hallo, 
 
Met de korfbal zijn we, net als jullie met de 
atletiek, met een team bij de Special Olympics  
in Venlo geweest. Wij waren bij de opening wat 
eerder in het stadion dan jullie team, zodat we 
ze konden fotograferen toen ze met hun 
spandoek binnenkwamen. Hierbij de foto.  
 
Vriendelijke groet,  
Yvonne Ketellapper 
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baan 
En nog een wedstrijdverslag 
 
hallo allemaal, 
 
Op zaterdag 1Mei j.l. gingen wij met de specials naar Vilvoorde in België bij Brussel sporten. 
Wij moesten om 8:15 uur bij Gm zijn . 
Sjoerd, Martijn, Bernard, Mike, Marianne, en Jolanda. Nellie kon jammer genoeg niet mee omdat 
ze geblesseerd was. Riny en de vader en moeder van Mike rede. Na een reis van 1 uur en 30min. 
waren wij in Vilvoorde. Er deden 195 atletes en atleten met een beperking mee. Wij 
waren met 6 personen, 2 dames en 4 heren. 
Marianne 100m, 400m en verspringen . 
Jolanda 100m, 1500m  en verspringen. 
Sjoerd 100m, 400m en  kogelstoten. 
Martijn 100m, 400m en verspringen. 
Bernard 50m, 100m en  kogelstoten. 
Mike 50m, 100m en  verspringen. 
De dames met 100m moesten beginnen met veel tegenwind. Daarna de jongens. 
Marianne 100m  13.81,  400m  1.07,00  verspringen 3.90   1e plaats.  
Jolanda 100m  18.90  5e  plaats, 1500m 8.06.46   4e plaats  verspringen  2.28  ?plaats. 
Martijn 100m 15.28  400m 1.15.13,  verspringen 4.00.  8e  plaats . 
Sjoerd  100m 15.99  400m 1.22.95,  kogelstoten 5.89.  14e plaats. 
 
 
Bernard 100m  28.69, 50m  14.34, kogelstoten 4.50.          
Mike  100m  31.77,  50m  15.54,  verspringen 1.24. 
Mike liep op de 50 m een nieuw pr .  
Martijn  met verspringen nieuw pr .     
Jolanda liep op de 1500m ook een nieuw pr. 
Als laatste de estafette met Sjoerd , Jolanda , Martijn en  Marianne.  ? tijd   4e plaats. 
 
Riny was zeer tevreden met onze prestaties. 
Riny bedankt namens ons allemaal voor de goede begeleiding. 
 
Rond 16:00 uur  kregen wij allemaal een medaille en een heuptasje.  
Rond 16:30 uur gingen we weer moe maar zeer voldaan naar Best. 
  
Bovendien was het een bijzondere dag voor JOLANDA , want die was die dag precies 12 en 
een half jaar bij de specials. 
   
groetjes van  
Jolanda van Kuik  

Jolanda, namens alle leden van GM  van hare gefeliciteerd !  
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baan 

Pupillenpraat 
 
Ik schaam me diep. 
 
Weer te laat, met de pupillenpraat. En ook deze keer wordt ik weer gered door een B-pupil, 
namelijk Joep van Well, die vorige keer getikt was door Niels. Laten we maar snel  lezen wat Joep 
te vertellen heeft. 
 
 
Hallo allemaal 
 
Even voorstellen ik ben Joep van Well en ben aangetikt door mijn atletiek vriend Niels. Ik woon in 
Heivelden en ben 9 jaar en zit in groep 5 van de Klimboom. Hiervoor heb ik een paar sporten 
uitgeprobeerd maar ben heel erg blij dat ik atletiek heb gekozen. Ben nu precies 1 jaar lid van de 
GM en ben B-pupil en ik vind het hartstikke leuk. Vooral sprinten en hoogspringen gaat super en  
is leuk om te doen. De groep is gezellig en ook de trainers. Super dat ik Niels heb leren kennen, 
want ook ik heb veel met Star Wars, Lego, computeren en natuurlijk buiten spelen. De club- 
wedstrijden vind ik super spannend, de bingo avond was leuk en de dag dat ik samen met mijn 
vader een wedstrijdje mocht doen was lachen, want mijn vader doet aan tennis, dus dat is iets 
heel anders. Sinds een paar weken is ook mijn vriend Tom komen trainen die bij mij in de klas zit.  
 

 
 

Ik vond het heel leuk om aangetikt te worden, nog bedankt Niels, en wil nu graag het stokje 
doorgeven aan Luc Geeris, waar ik ook veel mee speel tijdens de atletiek training. 
groetjes allemaal,  
 
Joep van Well 
 
Heel mooi verhaal van Joep en ik ben blij dat hij het zo goed naar zijn zin heeft bij GM . Zo goed 
zelfs dat hij zijn vriend Tom intussen ook uitgenodigd heeft om mee naar atletiek te gaan. Ja en als 
iedereen zijn vriend of vriendinnetje mee zou brengen naar atletiek, dan zou het echt een dolle 
boel worden. Lijkt me wel leuk, alle vrienden en vriendinnen lid van GM. 
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Fotowedstrijd 
Als jullie dit lezen is het bijna vakantie. Waar gaan we naar toe? 
Vorig jaar heb ik helaas geen reacties gehad op mijn oproep om een foto te maken bij een bekend 
gebouw of berg of meer of brug waar ook ter wereld of in een pretpark waar dan ook waar jij op 
vakantie bent. Dat proberen we dit jaar dus nog een keer. Maar ik wil dan wel een foto waar jij 
opstaat met een wedstrijdshirt van GM of een trainingsjack van GM of het GM t-shirt van de cross 
competitie.  
Dus bij voorbeeld; Je gaat naar de Efteling en je staat voor Langnek, dan snel even je GM shirt 
aan en klik foto gemaakt en opsturen naar de redactie met vermelding van “vakantiefoto 
pupillenpraat”. De mooiste foto krijgt een even mooie prijs namelijk een bioscoopbon voor twee 
personen. Ik ben benieuwd. Insturen voor 1 september. 
 
Dan even ter herinnering 
Op 11 september organiseert GM in Best een pupillenwedstrijd waar jullie natuurlijk allemaal weer 
aan mee kunnen doen. Tijdens de avondwedstrijd zag ik jullie allemaal dol enthousiast aan de 
wedstrijd meedoen. Hopelijk zijn jullie er ook allemaal op die zaterdag. 
Twee weken later (zondag 26 september) zijn de clubkampioenschappen en dan verwachten we 
jullie natuurlijk ook weer allemaal. Dan is er nog een avondwedstrijd voor jullie op woensdag  29 
september op een trainingsavond en heel snel daarna is het al weer “jeugdkamp” met  ook dit jaar 
weer een mooi thema. Stuur op tijd je formulier in. 
 
Kortom, jullie krijgen het na de vakantie al weer meteen druk met GM. 
 
Spreekbeurt over atletiek 
Oh ja en dan nog iets. Volgend jaar zitten jullie haast zeker bijna allemaal in een nieuwe groep op 
school en zullen er weer spreekbeurten gehouden moeten worden. Weet je dat er een speciale 
kist is waarin allerhande spullen zitten die je mee naar school kunt nemen als je een spreekbeurt 
wilt houden over atletiek? 
Dat hebben al heel veel kinderen ooit gedaan en bijna iedereen die atletiek als onderwerp 
gekozen heeft, heeft een mooi punt gescoord. Goed idee? Als je de kist wilt gebruiken dan moet je 
even contact opnemen met Martin Nijkamp. Martin is van het materiaal en heeft die kist onder zijn 
beheer. 
 
Maar eerst op vakantie. En Luuc, succes met jou tikbeurt en we zijn benieuwd wie jij gaat tikken. 
(niet vergeten toch?) 
 
Allemaal een heel fijne vakantie en tot 11 september. 
Ben (zelf ook pupil geweest) 
 
 
 
 
 

wwww.refen.nl 
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 Homeopathie 
 Phytotherapie 
 Voedingssupplementen 
 Bach Bloesem therapie 
 Natuurlijke  huid-

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

 Etherische oliën 
 Massage oliën 
 Groot assortiment theeën 

 Eko- en Demeter 
producten 

 Suikervrije 
producten 

 Glutenvrije 
producten 

 Tarwevrije 
producten 

 Vers brood  
 Zuivel 
 Sportvoeding 

 
Kap. J.A. Heerenstraat 11   Best 

0499-379901 
www.mhsonline.nl 
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het Estafettestokje 
Ik ben Amber Lassing, ik ben 13 jaar en woon in Best.  

We zijn hier in 2000 komen wonen. Hiervoor 
woonden we in Veenendaal waar ik geboren 
ben. Ik zit in de brugklas op het Heerbeeck, 
maar weet nog niet wat ik later wil worden. Nu 
zit ik ongeveer 4 jaar op atletiek en ik vind het 
nog steeds super leuk!I k ben nu MJD 2de- jaars. 
De leukste onderdelen op een wedstrijd vind ik: 
1000 meter of 600 meter (lange afstand). Ook 
horden en sprint vind ik wel leuk!.Het atletiek 
kamp vind ik ook altijd heel leuk! 

Verder zit ik nog op panfluit. 
 

 

Ik geef het estafette stokje door aan Maureen de Bresser 
 

 
 

Zoek de 10 verschillen 
 

    
     Oplossing pag 28 
 
 

Welkom aan onze nieuwe leden (per 09-07-2010). 
        
Baanatleten:     Loopgroepen: 
Pupillen mini/C.  Pupillen A/B.  Recreantenloopgroep. 
Dries Ouadar  Tom Aantjes  Arjan Borst  
Jantine Jia-Ting Strikwerda Joelle Adams  Sandra van den Bosch 
   Emma Bindel    
Junioren C/D.  Tom Fierens   Kader en Commissie: 
Nathaniël Uwakwe  Bart Huijberts  Jan Geeris  
   Saskia Smink  Monique Schippers 
Senioren recreanten > 19 jr. Jesse te Walvaart    
Marty van Veen     Jurilid:  
      Esther van der Heijden 
Wij wensen hen veel sportplezier!    Marly Hoogenboom 
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   voor alle pupillen cd junioren 
 

Grote Club Actie loten verkopen 

 
Het is weer bijna zover. De grote club actie. Elk jaar in september kunnen we als club weer wat 
extra euro’s verdienen door mee te doen aan de Grote Club Actie 

 
Ook dit jaar doen we natuurlijk weer mee. 
 
Hoe gaat het? 
 
Je ontvangt half september de nodige formulieren, instructies en verkooptips. Daarmee probeer 
je bij zoveel mogelijk familieleden, buren en kennissen een of meerdere loten te verkopen. 
 
Vanuit de organisatie Grote Club Actie krijg je ondersteuning en zij stellen ook dit jaar weer 
leuke prijzen beschikbaar voor de best verkopende lotenverkopers van elke deelnemende club. 
 
 
Wil jij dit jaar ook bij de beste verkopers horen: maak dan nu al afspraken met iedereen die je 
kent dat ze dit jaar bij jou hun loten kopen. 
 
Net als andere jaren zal GM ook dit jaar weer een extra bonus beschikbaar stellen voor alle 
verkopers. 
 
 

VOOR ALLE LEDEN DIE GEEN PUPIL OF CD JUNIOR ZIJN 
 

Grote Club Actie loten kopen !!!! 
 
 
Net als andere jaren doet GM ook dit jaar weer mee met de grote club actie 
Onze jeugdleden doen er weer alles aan om zoveel mogelijk loten te verkopen. 
 
Om hen daarbij te helpen kun je wachten met de koop van loten tot een GM-lid zich bij je meldt. 
 
En als ze niet bij je aan de deur komen, dan kun je altijd op de trainingsavonden terecht in de 
kantine om je te melden op een van de lijsten. 
 
Wat doen we zoal met die centen van de grote club actie: 
 
We verzorgen jaarlijks een “feestavond” voor de ploegen die doordringen tot de finales van de 
competitie 
We gaan met de hele bups zwemmen 
Organiseren een bingo avond 
Dragen bij in de kosten van het kamp 
 
Kortom het komt allemaal ook weer bij de jeugd terecht en jij helpt ze daarbij. 
 
Ties de Vaan 
Coördinator Clubactie 
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Beste GM-er, 
 
Helaas zit mijn loopavontuur erop.  
 
Twee weken geleden heb ik een kijkoperatie gehad aan m'n knie. De ingreep is me erg 
meegevallen, maar een comeback zit er niet in. 
 
Voorlopig loop ik met krukken en over 3 weken mag ik pas verder dan 30 graden buigen.  
Dus fietsen mag ook niet. 
 
Voor fysiotherapie kunnen jullie gewoon in mijn praktijk terecht. Mijn collega's o.a. de nieuwe 
praktijkmedewerkster Mieke Verlinden, sportfysiotherapeute i.o., nemen mij waar. Mieke blijft 
ook na mijn revalidatie als medewerkster in de praktijk. Jullie hebben haar misschien al gezien 
want ze is al een aantal keer op woensdag bij GM geweest om mensen fysiotherapeutisch te 
behandelen en begeleiden, ook op de atletiekbaan. 
 
 Met sportieve groet, 
 Ger Daane. 
 
 
 

Trainen in de warmte, waar moet je aan denken? 
 
Sinds een paar dagen worden we weer met hoge temperaturen geconfronteerd. Hardlopen 
in deze warme omstandigheden kan uiteraard maar je moet wel enige voorzorg maatregelen 
nemen om vervelende gevolgen te voorkomen. In dit artikel staan een aantal aandachtspunten 
op een rij.  
 
Algemeen  
Train bij voorkeur 's morgens of 's avonds en probeer de hete middag te vermijden. 
Als u een prestatieloop of wedstrijd wilt gaan doen, train dan op het tijdstip van het komende 
evenement. Daardoor kan uw lichaam zich aanpassen aan de weersomstandigheden van dat 
tijdstip. Als de trainingen niet lekker gaan, wees dan zo verstandig om niet deel te nemen.  
 
Draag luchtige kleding die verdamping van zweet mogelijk maakt, zodat de huid kan afkoelen. 
Ook de kleur van de kleding is belangrijk. Lichte kleuren zullen de zonnestralen weerkaatsen en 
daardoor minder warmte opnemen. Donkere kleuren daarentegen absorberen de zonnestralen 
waardoor ze juist warmte opnemen.  
 
Probeer geleidelijk te acclimatiseren als het weer plotseling is omgeslagen.  
 
Loop in hitte in een lager tempo dan u gewend bent en loop minder kilometers. Dit is vooral 
belangrijk wanneer je niet zo goed getraind bent.  
 
Loop op bosgrond of gras. Dit is aanzienlijk koeler dan lopen op asfalt waar de warmte wordt 
teruggekaatst.  
 
Las bij warm weer regelmatig drinkpauzes in, zelfs wanneer u geen dorst heeft. Dorst treedt 
namelijk pas op als uw lichaam al (te) veel vocht verloren heeft. Wel of geen dorst hebben is dus 
een slechte graadmeter.  
 
Een loper zal zich moeten aanleren om tijdens lange duurlopen regelmatig te drinken en niet te 
wachten tot het dorstgevoel optreedt.  
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Trainen met een hartslagmeter  
Bij warm weer liggen de individuele hartslagzones hoger dan normaal. Dit effect is behalve 
temperatuurafhankelijk, ook afhankelijk van de luchtvochtigheid. Hoe hoger de luchtvochtigheid, 
des te groter het verhogende effect op de hartslag.  
 
Door de hogere lichaamstemperatuur gaan de bloedvaten in armen en benen meer openstaan. 
Hierdoor verplaatst een deel van het totale bloedvolume zich naar de ledematen. Dit geeft een 
verminderde vulling van het hart, waardoor vervolgens per hartslag ook minder bloed wordt 
rondgepompt. Om dit te compenseren stijgt de hartfrequentie zodat de hoeveelheid bloed die 
rondgepompt wordt, gelijk blijft.  
 
Bovendien treedt bij warm weer sneller uitdroging op doordat veel vocht wordt verloren door een 
toegenomen zweetproductie. Hierdoor daalt het bloedvolume waardoor de hartslag ook stijgt.  
 
Het effect van de warmte op de hartslag is niet bij iedereen even sterk. Sommige lopers zullen 
nauwelijks verschil opmerken terwijl bij anderen sprake is van een 
10-15 slagen hogere hartslagzone. Bij koud weer bestaat er een tegenovergesteld effect.  
 
Mogelijke gevolgen van trainen bij warm weer: 
Kramp  
Pijnlijke samentrekkingen van de skeletspieren veroorzaken kramp, meestal in de kuitspier. Dit 
is het gevolg van extreem vochtverlies, waardoor de balans tussen dezouten in de 
lichaamscellen (natrium, kalium, calcium) verstoord raakt.  
 
Collaps  
Een tijdelijk, gedeeltelijk (flauwte) of totaal bewustzijnsverlies (collaps) wordt veroorzaakt door 
de ophoping van bloed in de onderste extremiteiten. Hierdoor daalt de bloeddruk en volgt verlies 
van bewustzijn. Personen die gedurende langere tijd inde hitte onbeweeglijk stilstaan, zoals 
lijnrechters en toeschouwers, lopen risico op deze aandoening  
 
Zonnesteek  
Symptomen van een zonnesteek (heat exhaustion) zijn ernstige vermoeidheid, duizeligheid, 
hoofdpijn en een huid die kletsnat is van het zweten. Hart en circulatie hebben het zwaar te 
verduren. Dit komt doordat de huidcirculatie wordt verhoogd om warmte af te kunnen geven, 
terwijl het circulerend volume verminderd is door het vochtverlies van het zweten.  
 
Hyperthermie  
Hyperthermie (heat stroke) is een levensbedreigende toestand. Bij het aanblijven van de warmte 
en het vochtverlies neemt de huidcirculatie af ten gunste van de centrale circulatie. De 
lichaamstemperatuur kan dan extreem oplopen. Symptomen zijn een hete, droge huid, een 
snelle pols en irrationeel gedrag. Soms kan het zelfs leiden tot stuiptrekkingen en fatale schade 
aan het zenuwstelsel en de inwendige organen.  
 
Tien tips om aandoeningen bij extreem warm weer te voorkomen: 
1. Zweet moet verdampen  
Zweet kan makkelijk verdampen als de kleding gemaakt is van licht, ademend en los geweven 
materiaal, katoen bijvoorbeeld. Wissel regelmatig van shirt, zodat niet in doorweekte kleding 
gesport hoeft te worden. Polsbandjes zijn handig om de handpalmen droog te houden en met 
een hoofdband kun je het zweet uit je ogen houden.  
 
2. Beschermen tegen de zon  
Ultraviolette stralen (UV), zowel UV-A als UV-B kunnen de ogen beschadigen en huidkanker 
veroorzaken. Een pet houdt het hoofd koel en beschermt gezicht en nek tegen verbranding. 
Tegen felle schittering van de zon is een zonnebril of donkere contactlenzen geen overbodige 
luxe. Op de langere termijn is dit ook beter voor de ogen. De huid kan het best beschermd 
worden met een zonnebrandcrème met een goede beschermingsfactor (BF) of Sun Protection 
Factor (SPF). Aangeraden wordt om in Nederland minimaal factor 10 tot 12 te gebruiken. 
Kleding heeft de voorkeur boven zonnebrandcrème. 's Zomers staat de zon het hoogst tussen 
12 en 3 uur en is er meer UV-straling. Het is dus het beste om 's morgens of in de vooravond te 
sporten.  
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3. Wat is de WBGT?  
De Wet Bulb Globe Temperatur (WBTG) is een maat voor de omgevingsstress en wordt 
berekend uit de temperatuur van de lucht, de vochtigheid, de wind en de straling van de zon. 
Veel sportbonden houden de WBGT aan als richtlijn om te bepalen of wedstrijden door kunnen 
gaan of afgelast moeten worden vanwege de verwachte weersomstandigheden. In de regels 
van de Womens Tennis Association (WTA) en International Tennis Federation (ITF) is 
bijvoorbeeld opgenomen dat bij een WBGT boven de 28 graden Celsius wedstrijden uitgesteld 
kunnen worden.  
 
4. Voldoende vocht  
Zorg ervoor voldoende te drinken. Bij kortdurende inspanningen, bijvoorbeeld een training van 
een uur, is water drinken een goede manier om vochtverlies aan te vullen  
 
5. Mineralen en koolhydraten aanvullen  
Bij langere trainingsperioden en tijdens wedstrijden is het verstandig om niet alleen het vocht, 
maar ook de mineralen en koolhydraten aan te vullen. Isotone dranken zijn hiertoe uitstekend 
geschikt. Na één à twee uur sporten raken ook de koolhydraatreserves uitgeput en kunnen 
sportdranken met extra energie de sportprestaties verbeteren. Vermijd het drinken van 
energiedranken (hypertoon), daar het vochtverlies in het algemeen groter zal zijn dan het 
energieverlies.  
 
6. Géén zouttabletten  
Vroeger werden zouttabletten nog wel eens aanbevolen op warme, hete wedstrijddagen. Doe dit 
echter niet. Hoewel het juist is dat zweet zout bevat, is het gebruiken van zouttabletten 
vergelijkbaar met het drinken van zeewater als je dorst hebt. Het verergert het probleem alleen 
maar. Drink ruim vocht en vul het verlies van zouten aan met het natuurlijke zout van je voeding.  
 
7. Pauze houden  
Tijdens trainingen in de hitte is ruim gebruik van pauzes (dertig minuten spelen, twintig minuten 
rust) aan te bevelen. Indien je een wedstrijd moet spelen, zoek dan de schaduw op in de rust of 
tijdens de wissel. Koel het gezicht met koud water. Het lichaam koelt ook af van een natte 
handdoek in de nek.  
 
8. Gewichtsverlies peilen  
Weeg jezelf voor en na de training of wedstrijd. Een gewichtsverlies van slechts drie procent 
(twee liter vocht voor iemand van zeventig kilo) zorgt voor een ernstige afname van de prestatie. 
Vul vochttekorten binnen 24 uur aan. De tekorten kunnen steeds meer oplopen waardoor bij een 
wedstrijd van meerdere dagen, een tennistoernooi bijvoorbeeld, op de derde dag problemen 
kunnen ontstaan.  
 
9. Kans op herhaling  
Mensen die in het verleden problemen met de warmte hebben gehad, lopen een groter risico op 
een herhaling en doen er verstandig aan sporten in de zon tot een minimum te beperken. 
Kinderen, ouderen, zieken en minder fitte mensen lopen een groter risico op 
warmteaandoeningen. Zij kunnen situaties van extreme en langdurige warmte beter vermijden.  
 
10. De training opbouwen  
Acclimatiseren is belangrijk, zeker ook als je afreist naar een gebied met een warmer klimaat. 
Het circulatiesysteem kan de lichaamstemperatuur efficiënter regelen als je de lengte van de 
trainingen geleidelijk opbouwt. Getrainde sporters zweten bijvoorbeeld meer en sneller bij lagere 
temperaturen dan ongetrainde.  
 
RP© ProRun 
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lopen 
 

Hartverwarmend! 
 
Het is hartverwarmend om met zulke lovende 
woorden in de di-GMer  verrast te worden, zowel van 
de voorzitter als van de Technische Com. Lopen.  
Jos gaat wel heel erg ver door te stellen dat ik “zo’n 
aangenaam mens” ben. Zo ver als ik Jos ken, vindt hij 
dat ongetwijfeld, anders zet hij het niet op papier. 
Maar ik ben er niet zeker van of iedereen er zo over 
denkt. Ik ben niet zo’n diplomatisch en tactisch mens 
en heb daarnaast niet al teveel geduld. Ondanks dat 
ik altijd opbouwend wil zijn in mijn feedback, komt hij 
wel eens hard aan. Daarnaast is het voor mij moeilijk 
om aan de zijlijn te staan, de tweede viool te spelen. 
Ik heb graag zelf de regie. Het wilde nog wel eens 
gebeuren dat ik die, ondanks dat ik hem niet had, 
deels overnam en dat is niet goed. Ik mag het best 
eerst laten gebeuren en er eventueel daarna op terug 
komen. Aan degenen die zich in het bovenstaande 
herkennen, vraag ik om het mij te vergeven. Ik heb 
het steeds met de beste bedoelingen gedaan. 
 
In oktober van 1998 ben ik met GM in contact 
gekomen, via de starterscursus. Op speelse wijze en 
onder (zeer) deskundige leiding  van de toenmalige 
voorzitter Ben Saris werden ons de kneepjes van het 
hardlopen bijgebracht. Ik had het plezier in het 
hardlopen gevonden en dat was voor mij aanleiding 
om mij als lid aan te melden. Zoals zo vaak ging het 
lang goed, zo goed zelfs dat je wat overmoedig wordt 
en in de lappenmand terecht komt. Zo lang zelfs dat ik 
de starterscursus nog een keer bij Ben gedaan heb. 
Gedurende die cursus kwam bij mij de gedachte op, 
dat als Ben er ooit mee zou stoppen, ik de cursus wel 
zou willen geven. Die gedachte heeft Ben gevoeld, 
want niet zo lang daarna vroeg hij aan mij of ik die 
cursus wilde gaan geven. Daar hoefde ik natuurlijk 
niet lang over na te denken. Toch heb ik dat wat 
onderschat. De eigen visie was nog niet op het 
vereiste niveau. Gelukkig kom je daar vanzelf achter 
en dat nu was voor mij reden om de trainerscursus 
van de atletiekunie te gaan doen. Tijdens die cursus 
heb ik een enorme ontwikkeling doorgemaakt en 
ontzettend veel geleerd. Het hardlopen vond ik vooral 
leuk (ik was geen talentloper). In het geven van 
training heb ik altijd veel voldoening gevonden. Ik 
voelde mij vooral aangetrokken tot beginnende en 
licht gevorderde lopers, waar nog progressie gemaakt 
moest worden. Een vaste loopgroep, zoals ik die 
enige tijd op woensdag heb gehad was niet zo aan mij 
besteed. Ik was blij dat Patrick zich bereid verklaarde 
die groep van mij over te nemen. Vanaf dat moment 
kreeg ik tijd om de doorstartgroep op te zetten. Die 
moest de overstap naar een reguliere loopgroep 
makkelijker maken en dat doel wordt ermee bereikt.  

 

jarigen augustus 
 

17 Nina  Pasch, van der 
17 Hetty  Otten 
17 Ingrid  Coppens 
17 Piet  Verhagen,  
17 Meaike  Pors 
18 Mariska  Schoonus 
18 Monique  Schippers 
18 Daan  Danes,  
19 Arjan  Borst 
19 Evi  Heeswijk, van 
20 Lisa  Klei, van der 
20 Roos  Kastelijn 
21 Marc  Bree, van  
21 Peter  Brouwers 
21 Nomie  Donck 
22 Iris  Kappen,  
22 Jan  Kasteren, van  
22 Jan  Geeris 
23 Inge  Gerrits 
23 Chris  Segers 
23 Saskia  Eijken, van 
24 Ben  Saris,  
24 Noa  Ginneken, van 
24 Mia  Herten, van 
24 Sanne  Verhagen 
24 Peter  Cras,  
24 Theo  Theunissen 
24 Tom Aantjes 
25 Frans  Louwers,  
26 Theo  Daniels 
26 Corinka  Schipper 
27 Hans  Verbeek 
27 Petra  Koll 
27 Ronny  Beekmans 
27 Wouter  Scheepers 
27 Maarten  Swinkels,  
28 Vera  Saris,  
28 Jan  Dijk, van  
29 Gerard  Summeren, van 
29 Paul  Bree, van 
29 Marit  Croon, de 
30 Lambert  Heugten, van  
30 Geu  Jeeninga,  
31 Marianne Verdonk 
31 Emiel  Horst, van der 
31 Maud  Zutphen, van 
31 Luc  Geeris 

 
Allemaal 

van harte gefeliciteerd! 
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                             lopen 
 
Of we daarmee uiteindelijk ook meer leden behouden dan 
destijds zonder doorstartgroep betwijfel ik wel eens. Of het zo 
moest zijn, heb ik al voordat ik moest besluiten met hardlopen te 
stoppen aan Harm Bakker gevraagd om langzaamaan de 
organisatie van de doorstartcursus voor zijn rekening te nemen. 
Dit met de bedoeling dat ik me op een nieuw fenomeen kon 
storten. Dat heeft Harm voortvarend gedaan. Mijn volgende 
passie was looptechniek breed in de club onder de aandacht te 
brengen en te trachten  alle looptrainers zo ver te krijgen dat er 
in elke training aandacht is voor looptechniek. Is het niet actief, 
dan wel passief in de zin van afdoende feedback tijdens de 
training. Gelukkig heb ik de aftrap daarvan samen met Patrick 
Bindels onlangs gegeven met de hoop dat dit gemeengoed 
wordt bij AVGM. We zijn een atletiekvereniging waar 
(aanstormende)  hardlopers meerwaarde moeten kunnen vinden 
door een verantwoorde trainingsopbouw en aandacht voor 
looptechniek. 
 
Rest mij te zeggen dat ik AVGM veel dank verschuldigd ben 
omdat ik me op mijn eigen wijze op hardloopgebied heb kunnen 
ontwikkelen en voor het luisterend oor. Collega trainers ben ik 
dankbaar voor de prettige samenwerking en voor de kennis die 
we met elkaar hebben gedeeld. De hardlopers die ik heb mogen 
begeleiden ben ik dankbaar voor het vertrouwen wat ze in mij 
hebben gehad. 
 
In het (race)fietsen heb ik een nieuwe passie gevonden die ik 
vooral leuk vind, maar waarin ik ook talentvoller ben dan in het 
hardlopen, tenminste dat heb ik vernomen. Eerlijk gezegd voelt 
het ook zo. Het zal het hardlopen nooit verdringen, maar het is 
voor mij een dankbaar alternatief waarin ik vooralsnog volop 
mijn energie kwijt kan. 
 
Ik wens AVGM, alle trainers en hardlopers het allerbeste voor 
de toekomst. Wie weet spreken we elkaar nog. Uiteindelijk loopt 
mijn lidmaatschap tot het einde van dit jaar. 
 
Dolf Mehagnoul 
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jarigen september 

 

1 Jo  Keulen, van  
1 Ton  Appels 
1 Gert-Jan  Vliem 
1 Gijs  Koekenbier,  
3 Mariel  Oetelaar, van den  
3 Francis  Mutsaarts,  
4 Willem  Pero,  
4 Manon  Enting 
4 Hetty  Kuilboer 
5 Anne  Leuken, van  
6 Theo  Koning, de  
6 Rob  Hoof, van 
6 Mirjam  Verhagen 
7 Chris  Rosier,  
7 Wendy  Peijnenburg 
9 Nienke  Slageren, van 
9 Yang-min  Yang 
9 Tara  Vet, de 

10 Jan  Verloop,  
10 Monica  Kunst 
11 Marianne  Genuchten, van 
11 Diana  Withagen 
11 Cor  Nieuwenhuisen, van de  
12 Martijn  Iersel, van 
13 Bas  Oirschot, van  
13 Tonnie  Lodewijks,  
14 Cindy  Otten 
14 Dolf  Mehagnoul,  
14 Lian  Graaf, de 
15 Carina  Kämpfer 
15 Monique  Terhoeve 
15 Koen  Meesters,  
17 Jos  Kooning, de 
17 Els  Wolfswinkel, van 
17 Volkert  Mencke 
17 Annie  Coppelmans,  
18 Ad  Biggelaar, van de  
18 Tosca  Garsel, van 
18 Annette  Bilt-Bruinsma, van de 
19 Cees  Sommen, van der 
19 Wim  Kortsmit 
19 Marc  Cremers,  
20 Kevin  Vleuten, van der 
20 Theo  Megens,  
20 Ellen  Iersel, van  
20 Bas  Leermakers,  
21 Annemarie  Scheepers,  
21 Gerrie  Dijkstra 
21 Robert-Jan  Brands 
22 Yves  Dhondt 
22 Maarten  Korte, de 
23 Pieter  Sanden, van der  
23 Onno  Meeuwis 
24 Willie  Ven, van de 
24 Mats  Keulstra 
24 Stefan  Kasteren, van 
24 Jan Frederik Schnitzler 
25 Romar  Lassing 
25 Hein  Geurts 
25 Rosita  Duif-Manders,  
26 Guusje  Wijnands 
27 Astrid  Bies 
27 Nathaniël  Uwakwe 
27 Demi  Raaijmakers 
28 Hedwig  Willems 
28 Cyril  Werff, van de  
28 Nick  Worp, van der 
28 Suzanne  Geloven, van 
30 Wilma Venmans,  
30 Peter  Brouwer 
30 Elle  Natris, de  
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lopen 
 
De dinsdagavond groep van Norbert de Zeeuw en Henk vd Einden  heeft naast het rondje Aldi, 
rondje Abab, rondje Acht, rondje Best...nu ook het rondje Roma ontdekt. 
Dit natuurlijk na eerst heel intensief gesport te hebben, waarna het ijsje in het zonnetje voor een 
lekkere 'cooling-down' zorgde. 
 

 
                                                     De dinsdagavond groep! 
 
Ton van Wamel heeft het hardlopen niet van een vreemde.  Als je de naam van zijn moeder,     
Ria van Kuik op www.youtube.nl intikt dan zie je de moeder van Ton schitteren op de 100 meter 
estafette. Ton, je hebt een moeder om trots op te zijn! Of dit omgekeerd ook het geval is zullen 
we je maar niet vragen…….. 
 
Vrijwilligers; we komen ze altijd tekort en hebben er nooit genoeg ( of is dat hetzelfde? ) 
De Marathon Eindhoven nadert weer met rasse schreden. Dus wil je een kruispunt bewaken, 
verkeer regelen of een weg afzetten dan moet je bij Anton zijn; parcoursbewaking@avgm.nl 
Voor de bezetting van de drankpost kan je terecht bij Henk vd Einden hvdeinden@gmail.com 
Geef je bij hen op als vrijwilliger. Dankzij de vrijwilligers kunnen de lopers over een verkeersvrij 
parcours veilig hun afstand afleggen, bovendien legt het vrijwilligerswerk de club geen 
windeieren, het brengt een leuk bedrag in kas waardoor we de contributie laag kunnen houden. 
Anton en Henk zullen binnenkort bij jullie aan de bel trekken of jullie, als je zelf niet meeloopt 
op 10 oktober, je op deze manier voor de marathon Eindhoven en onze club wilen inzetten. 
 
Wil je er met de Ronde van Naestenbest ook gesoigneerd bijlopen in een mooi blauw-wit 
clubshirt? Neem dan contact op met Pe Brouwer;  pe.brouwer@onsbrabantnet.nl  Pe neemt 
dan meteen contact met je op, tenminste als hij zijn mailbox kan openen! De shirts zijn te 
bewonderen en te bestellen via onze site; algemeen / clubkleding / kleding voor recreanten. 
 
De Ekiden was wederom een succes; Ad van Kollenburg en Henk Schepens, bedankt voor de 
organisatie, de Ekiden was geweldig geregeld zodat iedereen die snel genoeg was de wedstrijd 
Nederland-Kameroen kon zien. ( sorry Jan, samenvatting was toch ook leuk?) 
 
Ook een pluim voor de organisatie van de Heilige Eikloop, de brunch was weer voortreffelijk en 
ook de weersomstandigheden waren goed geregeld. 
 
PR’s die ik doorkreeg; 
Vestingloop den Bosch, 15 km; Ton van Wamel 1,07.06  Yves Dhondt  1,07.46 
Stoelloop Oirschot 10 km;  Peter Cras 39.07 Judith Goossens 53.30 Chris Segers 1,02.02 
Vaderdagloop St Oedenrode 10 km; Merel Foudraine 58.24 
Gennep halve Marathon; Ties de Vaan 1,39.49 
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de Pen 
Door: Roger Heusschen

 

 

De pen, de pen? 

Uiteraard was ik vereerd dat ik van Tuur van de Putten de pen 
kreeg doorgeschoven. Echter dan is er de vraag wat ga ik nu 
vertellen aan mijn collega sporters van AVGM? 

Mijn lievelingssport is wielrennen, dat doe ik al jaren met veel 
passie en in “the good old days” heb ik dat zelfs bij de amateurs 
beoefend. Maar het hele jaar door wielrennen, daar stompt een 
mens natuurlijk van af. Zodat we in de wintermaanden (november-
februari) iets andere uitdagingen zoeken. Het voorbeeld van 
profwielrenners om in deze maanden alles te doen wat god 
verboden heeft, veel roken en drinken, is een scenario wat leuk is 
voor een weekendje. Daarna ga ik dan toch liever aan een activiteit 
om overtollige energie af te voeren

Via Tuur ben ik bij AVGM terecht gekomen. Een keuze waar ik veel plezier van heb gehad. Na 
een “proefles” bij Ad van Kollenburg was ik verkocht! Hij deed me denken aan een van mijn 
eerste ploegleiders die vanuit een auto, je naar de finish schreeuwt. Als je het zwart voor de 
ogen hebt, naast je komt rijden met de auto en vragen of het nog een tandje harder kan anders 
komen we te laat voor het avondeten. Dan was er natuurlijk ook nog de groep waar ik in terecht 
ben gekomen met klasbakken zoals Piet, Frans, Pé, Peter, Frank, Berrie,.. en natuurlijk de 
vrouwelijke “speedy gonzalez|” Mieke.  

Deze groep had besloten gezamenlijk naar Barcelona te gaan om aldaar de Marathon te gaan 
lopen. In mijn naïviteit heb ik daar natuurlijk direct op mee ingeschreven. De looptraining was 
voor mij wennen. Het eerste verschil met de wielertraining is dat er bij het lopen bijna altijd 
evenveel deelnemers samen aankomen als dat er vertrokken zijn. Bij onze wielertraining 
probeer je met zo weinig mogelijk mensen aan te komen. Tegen diegene die samen met je 
aankomen, zeg je dan dat je vandaag een beetje stijfjes was. Bij het wielrennen wisselt de 
snelheid tussen de 30 en de 50 km/uur. Bij het lopen hanteren we vaak één vlak tempo. De 
hartslag is significant lager. Is mijn gemiddelde hartslag bij het wielrennen vaak 165 voor een 75 
km ronde, bij 30 km lopen kwam ik niet hoger dan 145. Kortom de wielertraining is speelser van 
aard en je moet oppassen dat je collega wielrenners je niet klissen en uit het wiel fietsen. Er zijn 
natuurlijk ook overeenkomsten. Bij het lopen praten we over kilometersnelheden en tijden voor 
de halve en hele marathon. Wielrenners praten over gemiddelde snelheden. Daarnaast is er in 
zowel het wieler- als ook looppeloton veel aandacht voor kleding, techniek, voeding en andere 
“hulpmiddelen” en “last but not least” het andere geslacht. 

Lopen is voor een wielrenner natuurlijk een vreemde bezigheid. Profwielrenners bijvoorbeeld 
doen maar twee dingen, fietsen of in bed liggen. De uitspraak van Lars Boom dat “de wedstrijd 
in bed wordt gewonnen”, klinkt dan ook niet vreemd. Het zal jullie ook niet verbazen dat Lars de 
hele dag bezig is om vooral niet te lopen.  

De voorbereidingen op Barcelona waren door Ad goed voorbereid, een mooi schema dat uitgaat 
van 5 dagen per week lopen. Dat schema kan ik niet aan, dan gaan mijn wielerbenen naar de 
filistijnen. Gemiddeld gezien heb ik gedurende deze periode van 3-4 maanden, 2 dagen per 
week kunnen lopen. Conditioneel was dat geen probleem, omdat ik in 2009 heel veel gefietst 
had en een uitstekende conditie had opgebouwd. Echter de beenspieren dat was toch wel een 
probleem van een andere orde. 
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Alles “onder de gordel” heeft pijn gedaan in november, december en januari. Het mariniers 
adagium “pijn is fijn en bloed moet” heeft vaak door mijn hoofd gespeeld in combinatie met een 
verlangen om weer een zadel tussen mijn benen te voelen. 

Als lopersgroep hebben we ons fantastisch door de koude en witte winter heen geslagen. De 
humor in de groep was goed en het verhaal van Ad over blaadjes ruimen bij zijn vader en het 
bezoek van de meneer van Jehova was erg goed. Zelfs na de derde keer. 

Na enkele maanden lopen begin je ook aan de mores van de groep te wennen en haal je geen 
gekke wielergeintjes meer uit. Gaatjes dicht lopen naar een sneller groepje, laat je helemaal wel 
uit je hoofd. Bij het wielrennen kun je na zo’n actie lekker in het wiel uitrusten, dat kun je bij het 
lopen vergeten. Ook het “meesluipen” in een groep en dan in de laatste ronde uit het hol knallen, 
is alleen voorbehouden aan wielrenners. 

Na veel lopen en afzien zijn we begin maart naar Barcelona afgereisd. Ik kan niet anders 
zeggen dat ik er helemaal klaar voor was. Ik had geen zenuwen vooraf,de tijd die ik ging lopen 
was al geprogrammeerd in mijn hoofd en ik had geaccepteerd dat ik pijn zou gaan lijden.  

In de marathon had ik snel mijn tempo te pakken en had natuurlijk in de personen van Gerrie, 
Pé en Peter uitstekende gangmakers. Kortom toch een beetje “meesluipen”. Tot 35 km ging 
alles van een leien dakje en ontstonden er in mijn hoofd waanideeën dat ik met deze geboren 
lopers tot aan de eindstreep kon meegaan en misschien wel uit het hol kon knallen! 

Helaas ging er bij 36 km bij mij het “nekkie er af” zoals Michael Boogerd dat zo mooi kan 
uitleggen. Peter Cras en Pé Brouwers rekende genadeloos af met mij. Net zoals ik het leuk vind 
om mensen uit het wiel te rijden. Alsof ik geparkeerd stond! 

Aanklampen lukt niet meer, de geest blijft zeer weerbaar en ik blijf vechten. Ik wil dat gat 
dichtlopen, maar mijn lichaam bepaalt z’n eigen tempo. Langzaam zie ik het duo Peter & Pé van 
me weg lopen, ik versnel en probeer het gaatje te dichten maar het wordt langzaam groter.  

Vechtend tegen de pijn zoek ik de nieuwe balans, de pogingen om het tempo weer op te voeren 
lukken niet. Ik val iedere keer weer terug in wat het lichaam maximaal nog aankan. Ik moet mijn 
taktiek aanpassen, niet meer versnellen en het gat proberen te dichten. Het is geen wielrennen 
waarin je een gaatje dicht rijd en dan in het wiel van de voorganger gaat uitrusten. 

Ik ga één tempo lopen op het maximale dat het lichaam nog aankan. Dat is een goede keuze. Ik 
kom weer terug in een nieuw tempo en kan dat tot het einde goed vasthouden. Na 3 uur 17 
minuten en 47 seconden kom ik over de streep. Conditioneel is het goed gegaan en heb ik niet 
de vermoeidheid die ik gewend was na een zware wielerklassieker, echter de “staat” van mijn 
voeten en enkels is desastreus. Ik heb het gevoel dat de laatste 5 kilometer te vergelijken is met 
een soort van zelfamputatie.  

Op mijn hotelkamer neem ik de schade op. Die valt per saldo mee, slechts enkele blaren. Snel 
ga ik douchen en als mijn fiets- en loopmaat Tuur binnenkomt, maken we een “plan de 
campagne” wat we die middag gaan doen. We besluiten een klein biertje te gaan drinken. In de 
middag komen onze krachten weer terug, s’avonds en s’nacht wagen we ons zelf op de 
dansvloer van de discotheek. Voor “move like Michael Jackson” is het niet goed genoeg. Bij 
“move like Frankenstein” waren we ongetwijfeld voor de hoofdprijs gegaan! 

Direct na dat we terug zijn gekomen uit Barcelona heb ik de loopschoenen weer opgeborgen. Ik 
ben direct op mijn racefiets gestapt. Tot eind oktober rijd ik weer mijn rondjes op mijn carbon 
ros. Daarna sluit ik me weer aan bij de Adleten. Om eerlijk te zijn kijk ik er wel weer naar uit!  

De pen geef ik door aan een andere oud wielrenner en klasse loper, Frans Louwers! 
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lopen 
 
de Heilige Eikloop, 31 mei 2010.  
 
Zondagochtend ben ik in alle vroegte op zoek naar mijn loopschoenen. Mmm, waar had ik ze toch het 
laatst gezien? Gewoon opgeruimd in het schoenenkastje of zijn ze inmiddels versleept door de hond en 
op een onwaarschijnlijke plek achtergelaten? Ahah, ze staan ijverig te ventileren buiten onder het afdak. 
Dat zal vast helpen als ik straks aan mijn mini-pelgrimsloop  
ga beginnen.  
 
In drie groepen, met verschillende snelheden, vertrekken we, richting Spoordonk.  Heel tactisch mag de 
rustigste groep als eerste vertrekken. Zo kunnen we met ons groepje van zes lopers rustig op tempo 
komen. Jan zorgt zelfs nog voor een serieuze warming up en dan gaat het echt beginnen. Af en toe wordt 
er achterom gekeken of we al ingehaald worden. Dat geeft wel een extra drijfveer om de diesel aan de 
gang te houden.  
Gewoon lopen, hardlopend langs het kanaal van Best, bijna voorbij Oirschot op weg naar Maria bij d’n 
Heilige Eik. We doen het zonder na te denken. Of klopt dat toch niet helemaal? 
Ik vraag me af wat er allemaal omgaat in de lopende breinen van mijn clubgenoten.  
Wat denkt iedereen op dit moment? 
 
De sfeer langs het kanaal is mooi, echt zondagochtendrust met in de verte het geluid van luidende 
kerkklokken. De temperatuur is zacht en in het haventje in Oirschot worden de eerste opvarenden 
langzaam wakker.  
Met een groep van wel veertig lopers trekken we aan hen voorbij, gezellig pratend of juist inspannend en 
geconcentreerd. De een is op zich zelf gericht en de andere probeert juist de ander te steunen op 
moeilijke momenten. Door iets bemoedigends  te zeggen of in dezelfde kandans mee te rennen. Voor 
sommigen is het heel hard fysiek werken omdat het tempo erg hoog ligt, maar dat is dan ook meteen de 
uitdaging.  
 
De gedachte die ik het eerste half jaar met lopen had is langzaam aan uit mijn hoofd verdwenen. Zelfs 
met een training in een giga stortbui vraag ik me niet meer af wat ik in godsnaam aan het doen ben. Ik 
geniet van het buiten zijn en van mijn kansen om zo te mogen sporten. Samen met andere lopers die na 
een dag hard werken ook nog energie over hebben. Onder het lopen denk ik aan de ooit onmogelijkheid 
van dit sporten door mijn gezondheid. Daarom grinnik ik even in me zelf over mijn lidmaatschap bij een 
atletiekvereniging. Wie had dat ooit gedacht. Van heel ver gekomen en nu hier bezig met bijna tien 
kilometer hardlopen. In mijn buideltje van de drinkbelt zit een briefje van vijf euro om een kaars te branden 
bij Maria. Met mij zijn er veel andere GMers die een kaars branden in het kapelletje in het bos. Als dank, 
troost of juist als roep om kracht voor moeilijke momenten. Dat is mooi en goed en weeft een onzichtbare 
draad door de sfeer van d’n Heilige Eikloop.  
  
De tocht terug per auto was perfect georganiseerd en voor de onvermoeibaren was de benenwagen het 
middel om weer bij d’n opstap te komen. De brunch was bijzonder goed verzorgd en met veel waardering 
heeft iedereen hier van genoten.  
Het smaakt naar meer dus volgend jaar zijn we er weer.  
 
Carla Uijthoven.  
 
 

 

Webshop voor al uw sieraden en cadeautjes voor 
allerlei gelegenheden. Cadeautjes worden geleverd in 
een organzazakje met een gelukspoppetje. Cadeautjes 

zijn daarmee helemaal af! 

 

Tot ziens op 

www.pursang.biz/ 
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wandelen 

Wandelclub 
 

 

 
Er staat weinig vermeld over de wandelclub binnen de GM, 
dus ik dacht laat ik eens een stukje schrijven. 
 
Ik wandel al enkele jaren op de zaterdagochtend mee en we 
hebben ondertussen een hecht clubje onder elkaar opgebouwd.  
We hebben zelfs een naam: “de vrolijke stappers”. En vrolijk, dat is 
het bijna altijd.  
We zijn de laatste tijd wel getroffen door wat leed, maar dat brengt 
ons alleen maar dichter bij elkaar.

 
Er waren altijd twee leiders bij de groep. Wil en Pieter. 
Helaas hebben we vorig jaar afscheid genomen van onze oprichter van het wandelclubje, Wil 
van de Ven. Ik heb hem leren kennen als een zeer betrokken persoon, altijd belangstellend naar 
je wel en wee en altijd opmerkzaam als het ging om blessures. Vertelde je hem dat niet, dan 
merkte hij dat wel op. Zelf begon hij wat te sukkelen met zijn gezondheid, maar bleef wel 
betrokken bij de groep.   
Wil wandelt nu ook nog vaak in gedachten met ons mee, zeker als we weer een onbegaanbaar 
pad lopen.  “Dat zijn Wil paden” zeggen we dan tegen elkaar. 
 
Pieter trekt nu de kar en dat doet hij met veel passie. De wandelingen die hij bedenkt zijn door 
de omgeving van Best. In de lente en in de herfst zet hij een mooie dagtocht uit in de regio. Dit is 
altijd de moeite waard en weer is daar de gezelligheid. Onderweg wordt er gepicknickt in het 
bos. Er komt dan van alles uit de rugzakken en wordt met liefde uitgedeeld. 
 
 
Pieter houdt ons allemaal op de hoogte. Is het 
niet tijdens het wandelen dan is het wel via mail. 
Zeker de laatste tijd kregen we regelmatig 
mailtjes met niet zo’n goede berichten, maar ja 
dat hoort erbij. “Nu komen er betere tijden” zei 
hij laatst. Nou de laatste mail die ik van hem 
kreeg zei al genoeg. We hebben weer leuke 
activiteiten voor de boeg, bbq, jeu de boules en 
natuurlijk de wandeling naar Hoegaarden. 
Nou ja wandelen in Hoegaarden???????????? 
Sommige insiders weten dat de terrasjes ook 
erg leuk zijn!!!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ik wil met dit stukje  ook Pieter eens in het zonnetje zetten voor al zijn inzet en de betrokkenheid 
met ons. Zelf heb ik een tijdje niet mee kunnen lopen met de zaterdag groep, maar heb enkele 
uit onze groep zo ver gekregen dat we dan maar een uurtje gingen wandelen en daarna “mee 
koffie drinken” met de groep. 
Sinds enkele weken probeer ik weer met de groep mee te lopen en Pieter past daarvoor zijn 
route toch wel aan. 
Pieter bedankt daarvoor en voor alle inzet, dit waarderen we zeer!!!!!!! 
 
Andere leden van GM zijn van harte welkom om een keer mee te wandelen. 
 
Namens alle wandelaars, 
Sjannie van Laarhoven 
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Oplossing zoekplaatje 
1. op mouw 
2. wapenstok 
3. tak links 
4. 4 top dennenboom 
5. struik rechts 

6. wegrand links 
7. knie 
8. gesp 
9. gat in bord 

    10    linksboven 
 

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 
Arjo v.d. Kerkhof 
Tom Lassing 
Peter Cras  
Nel van Oort 
Leo van der Staak 

Boksprong 20 
Klaproos 8 
J. Klingenstr. 24 
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 
399342 
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, Marc Cremers, Ton Dahmen, Christjan Doreleijers, Ruud van Dorst, 
Onno Gerits, Diet Gröneveld, Nicolai v.d. Heijden, Martijn van Iersel,  
Karin Jacquot, Pim de Jong, Jolanda Konings, Theo de Koning, Maarten de Korte,  
Tom Lassing, Marcel Leijten, Marcel v.d. Lubbe, Henk Plasman, Adri Raaimakers,  
Maarten Raaimakers, Ton v.d. Sande, Ben Saris, Wilhelmien Verdonk, Arnold Witteveen, 
Joep Wiltschek. 

 

 
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, Dolf Mehagnoul, Peter Moors, Marco Oggel, 
Rob Rebel, Chris Rosier, Gerard Scheiberlich, Henk Schepens, 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, Hetty Kuilboer, Toos de Groen, Joke Peters, Hans Schouten 

 

   
Trainers overig 
 Bram Flierman   310203 
 Gijs Koekenbier (buiten zondag) 395362 
   
Sponsorcommissie 
Contactpersoon 
Overige leden 

Hein vd Sande                    Kurkeind 4 
Jos de Kooning, Peter Cras, Hans Timmers,  
Wil van Hak. 

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  


