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 Wil je de kopie voor het 
volgende 
clubblad 

uiterlijk woensdag 
7 juli 2010 
inleveren? 

van de redactie 
 

Deze keer weinig copy gekregen, dus maar 
een dun clubblad. Het wordt steeds moeilijker 
om nog een gezellig blad in elkaar te zetten, 
aangezien het meeste nieuws al via een 
nieuwsbrief verzonden wordt. Gelukkig zijn er 
nog een paar actieve mensen die trouw copy 
aanleveren, zodat het blad alsnog blijft 
bestaan. In dit blad wel iets gezelligs én 
sportiefs: de AVGM WK-Poule. Op pagina 14 
leest u er meer over, de poule is te 
downloaden via de site.  
Lever de poule svp wel op tijd in, in ieder 
geval vóór 10 juni, zodat de organisatoren op 
tijd weten hoeveel deelnemers er zijn. 
In ieder geval veel leesplezier. 
 
 
 

agenda  

   
3 en 4 juli Kermismeerkampen 

16 juli uitslag WK Poule 

16 juli Jeu de Boules 

28 augustus Ronde van Naastenbest 
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Voorwoord 

 

 
Ik kan en wil er niet omheen dit voorwoord te beginnen met het uitspreken van mijn condoleance aan de 
nabestaanden, Mia en kinderen, van de ons ontvallen ere- lid Jos Robben. Vele GM’ers hebben Jos de 
laatste eer gegeven door bij de afscheidsdienst aanwezig te zijn of door hem de laatste groet te geven of 
door een persoonlijk bezoek aan Mia. Jos is voor onze vereniging zeer belangrijk geweest en wij zijn 
hem voor zijn ongelooflijke inzet en betrokkenheid bij onze vereniging tot het laatst toe veel dank 
verschuldigd en meestal deed Jos dat met Mia aan zijn zijde. Het was goed te zien dat Mia op tweede 
Pinksterdag acte de presence gaf op de Brabantse Jeugdkampioenschappen als getuigenis van haar 
moed, doorzettingsvermogen en betrokkenheid bij onze vereniging. Desgevraagd verzekerde Mia mij dat 
Jos op zijn voorspraak voor het goede weer had gezorgd, op zo’n moment voel je toch de nabijheid van 
Jos hoewel hij ogenschijnlijk toch zo ver van ons verwijderd is. 
 
Het Brabantse kampioenschap voor de jeugd is goed verlopen. GM heeft als organiserende vereniging 
zijn visitekaartje afgegeven dankzij de inzet van zeer velen. Zonder anderen tekort te willen doen, noem 
ik toch Ben Saris als de grote inspirator en organisator van dit kampioenschap. Ben heeft er ontzettend 
veel uren ingestoken, maar mag dan ook het succes van dit kampioenschap op zijn blazoen prikken. 
Jammer was wel dat het aantal deelnemers achterbleef bij de verwachtingen. Sommige verenigingen 
laten het wel makkelijk afweten door nauwelijks atleten af te vaardigen. In het overleg met de collega- 
voorzitters van de Kempen zal ik daarvoor kritisch aandacht vragen. 
 
Het ligt al weer een tijdje achter ons, maar ik kom toch nog graag terug op de bevrijdingsmanifestatie in 
Best. Dankzij een aantal GM’ers, waaronder Anton Kon en Jan Meesters, is dit wederom een groot 
succes geworden. Vele publicaties in de regionale bladen getuigen daarvan. Dank voor ieders 
inspanning daarvoor, GM is weer goed op de kaart gezet. 
 
Zondag 30 mei a.s. is de traditionele Heilige Eikloop met daaraan verbonden een voortreffelijke brunch. 
Ik hoop en verwacht een grote deelname. Het is een prachtig parcours waarop gelopen wordt en 
gelouterd door het kaarsje of de overdenking kan de terugtocht naar d’n Opstap worden ondernomen. 
 
Tenslotte wil ik stil staan bij het noodgedwongen vertrek van een van onze meest deskundige trainers: 
Dolf Mehagnoul. Ik heb het genoegen gehad vaak met de loopgroep onder leiding van Dolf op stap te 
gaan en het was altijd genieten. Dolf stimuleerde je, had een goede opbouw en was altijd bereid je op 
een heel kundige manier te adviseren. Daarnaast was Dolf ook zeer betrokken bij het beleid, had daar 
ook goed zicht op, en liet dat merken tijdens jaarvergaderingen maar ook in bilaterale gesprekken met 
mij in d’n Opstap. We zullen Dolf erg missen, niet alleen vanwege zijn trainerscapaciteit, maar ook 
omdat hij zo’n aangenaam mens is. Dolf heeft een nieuwe hobby gevonden: het wielrennen. Dolf, we 
delen deze passie, dus wellicht komen wij elkaar in het Brabantse land op het stalen ros nog wel tegen. 
 
Jos de Kooning, 
Voorzitter. 
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baan 
 
De competitie is van start gegaan, met wisselend succes voor GM. 
Er zijn echter enkele ploegen die een leuke kans maken op de 
gebiedsfinale en wie weet... Gaan we ook dit jaar een landelijke 
finale bereiken? 
Ook dit seizoen zijn al wat clubrecords gebroken, dus we zijn met 
zijn allen goed bezig. Wist je trouwens dat je de clubrecords op de 
site kunt vinden? Het is wel even zoeken... Je moet op de site 
www.avgm.nl naar 'de club' dan naar 'Statistieken'. Daar 
aangekomen klik je op 'clubrecords' en dan kies je rechts voor 
indoor of outdoor. Vervolgens krijg je weer enkele mogelijkheden. 
Stel, je klikt op 'clubrecords outdoor', dan opent zich een Excel 
bestand. Je bent er dan nog niet, want je moet nu de leeftijdsklasse 
kiezen en links op het '+' teken klikken om de standen te zien. 
(Dat laatste werkt overigens niet op mobiel internet, dus op het veld 
kunnen we niet snel even de site raadplegen!) 
 
Eind mei kwam het nare bericht dat Jos Robben overleden is. Jos is 
samen met zijn vrouw Mia in 2002 tot erelid van de vereniging 
benoemd en dat was niet zonder reden. Een kwart eeuw was hij, 
samen met zijn vrouw Mia, een belangrijke spil van de vereniging. 
Wetende dat GM net iets meer dan 50 jaar oud is, houdt het in dat 
Jos toch echt een enorme stempel gezet heeft. Namens TC Baan 
wens ik vooral Mia heel veel sterkte toe. Het zal zwaar voor haar 
zijn, zonder haar 'maatje' Jos. 
 
Circuit 14 
Ik heb recent voor het eerst zelf een avondwedstrijd in het kader 
van Circuit 14 (Junioren C en ouder) meegedaan. Heel leuk, maar 
er vielen me wat zaken op. 
 
1. In de uitnodiging van GM stond dat voor wie geen eigen vervoer 
had, of voor wie anderen mee kon nemen, de vertrektijd een 
bepaalde tijd was en dat verzameld zou worden op het 
parkeerterrein van GM. 
Tot mijn verbazing stond er maar één trainer te wachten. ALLE 
atleten hadden eigen vervoer en gingen op eigen gelegenheid. 
Prima natuurlijk, maar waar is het 'gezamenlijke en gezellige samen 
gaan' gebleven? Mij viel dat echt wat tegen. 
 
2. Er waren op de lange afstanden erg weinig GM deelnemers. Dat 
terwijl er een 1500 en ook een 3000 meter wedstrijd gelopen werd. 
Gezien het feit dat we wekelijks letterlijk honderden leden enorme 
afstanden zien rennen, had ik verwacht dat GM een flink aantal 
deelnemers zou leveren. Is Circuit 14 wel bij heel de vereniging 
bekend? 
 

Bij deze mijn reclame voor Circuit 14. Ook GM is via Ben Saris één 
van de organisatoren. Het zou mooi zijn als GM zich er wat 
nadrukkelijker laat zien. We hebben er binnen de club de talenten 
voor! 
 
Tom Lassing 
Voorzitter TC Baan 

 
Jarigen Juni 

 

 
1 Merel  Hijink 

1 Roger  Heusschen 

2 Joeri  Kasteren, van 

2 Rianne  Methorst 

2 Ineke  Genugten, van 

2 Tiny  Bos 

3 Els  Beers, van 

3 Ruud  Cremers,  

4 Anne  Valk 

4 Ronald  Heijnemans 

5 Marie-José  Aarle, van 

5 Anne  Elevelt 

7 Pim  Schout,  

8 Monique  Oirschot, van 

9 Rene  Wert, de 

9 Jeroen  Appeldoorn,  

9 Mike  Kuijk, van 

10 Sanne  Kastelijn 

10 Kuno  Huisman 

11 Corine  Cremers,  

11 Mieke  Hensen 

11 Alice  Buikema 

12 Dorothy  Schut-Wolfs 

13 Stefan  Sande, van de 

13 Sabine  Monden 

14 Nathalie  Pritsch 

14 Wouter  Vliet, van 

14 Arianne  Saris-Strik 

15 Monique  Elzen, van den 

16 Liselotte  Sande, van de 

16 Hans  Versteden 

17 Patrick  Bindels 

17 Gilbert  Roy, van 

17 Isa  Wiltschek 

18 Niels  Aarts 

19 Lonneke  Kemperman 

20 Bea  Martens,  

20 Dirk  Leuken, van 

20 Tom  Nouwens 

20 Ria  Dooren, van  
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                                                                                  baan 
Pupillenpraat 
 
 
Hier zijn we dan weer met de pupillenpraatjes en ik moet 
eerlijk zeggen dat het deze maand een kleintje is want zelf 
was ik heel druk met van alles en toen ik van de redactie 
te horen kreeg dat ik mijn praatjes in had moeten leveren 
was het al te laat. Hoop ik nou maar dat ze het toch nog 
geplaatst hebben. 
Gelukkig heeft Niels van Dijck me een beetje gered, want 
het maandelijkse interview was ik ook al vergeten. Waar ik 
het zo druk mee had? Met de organisatie van een 
heleboel wedstrijden of beter gezegd ik zoek altijd de 
juryleden  die nodig zijn voor de wedstrijden bij GM. En we 
hebben natuurlijk al flink wat wedstrijden gehad de laatste 
tijd en er komen er nog flink wat meer.  
 
Wat mij opvalt? Dat de B pupillen, jongens en meisjes, het 
hebben af laten weten bij de competitiewedstrijden. Net 
die twee wedstrijden waar het er om gaat schitterden ze  
door afwezigheid zoals dat zo mooi heet. Gelukkig dat 
onze A-pupillen en C  Pupillen zo goed gepresteerd 
hebben, anders was het droevig gesteld geweest met GM. 
Waar zaten jullie  toch? 
 
Zou iemand mij daar eens een antwoord op kunnen 
geven? 
Waar was jij toen op 5 juni in Valkenswaard de 
competitiewedstrijd was of waarom was je niet in 
Valkenswaard mag ook. Zelfs de ouders mogen de vraag  
beantwoorden. Insturen naar de redactie. 
 
Zo en nu dan Niels van Dijck die een mooi verhaal 
geschreven heeft  
 
Hoi, ik ben aangetikt door Noa, dus ik zal iets over mezelf 
vertellen. Ik ben Niels van Dijck. Ik ben acht jaar en B-
pupil. Ik train op maandag- en woensdagavond bij 
Maarten, Nienke en Jolanda. Ik zit in groep 4 van 
Heydonck-Heuveleind. Stijn Brands en Sven Teunissen 
zitten bij mij in de klas, maar helaas zitten Sven en ik niet 
bij elkaar. Naast atletiek zwem ik ook bij de Brabantse 
Dolfijnen. Verder ben ik gek op Star Wars, lego en buiten 
spelen. 

 

Jarigen Juni 
  

21 Mia  Vlassak,  

21 Ans  Raaijmakers-Roks 

21 Leny  Peters-Bol 

21 Ton  Wamel, van 

21 Bo  Branden, van den 

21 Leo  Staak, van der  

21 Ellen  Verwold,  

22 Ineke  Tromp 

22 Sterre  Maas 

23 Frank  Dijck, van 

23 Miriam  Immink 

23 Bert  Jooren 

24 Jessie  Os, van 

24 Guido  Leunissen 

24 Mia  Robben-Bots,  

24 Riekie  Raaimakers,  

24 Henk  Hak, van  

24 Aäron  Mandemaker 

25 Ellen  Ven, van de  

26 Ann  Geurts-Timmermans 

27 Floor  Hoogenboom 

27 Thomas  Witteveen 

29 Sanne  Jaspers 

29 Anita  Geeven 

29 Rohan  Bresser, de  

 

Jarigen Juli 

 
1 Kim  Starink-Asveld,  

1 Niels  Groen,  

2 Ning  Slaats 

3 Ad  Beekmans 

3 Merijn  Gerits 

5 Henk  Laatum, van 

8 Sanne  Aalst, van der 

8 Erica  Kooning, de 

9 Hetty  Calame 

9 Joey  Moorsel, van 

10 Susan  Stroomenbergh 

10 Marc  Tonen,  

11 Walter  Strijland 

11 Diet  Gröneveld 

12 Marleen  Smulders 

12 Doreen  Mulder 

12 Toos  Groen, de 

13 Thijs  Noorman 

13 Dimphy  Noorman 

14 Stijn  Groen 

14 Rana  Ginneken, van 

14 Marianne  Daalderop,  
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baan 
 

Pupillenpraat – vervolg 
 
 
 

Als kleuter riep ik al als we langs de atletiekbaan 
reden: "Dat wil ik ook doen!" Helaas moest ik nog een 
paar jaar wachten, maar zodra het kon ben ik lid 
geworden. 
Ik vind eigenlijk alles wel leuk bij atletiek, maar het 
leukste vind ik verspringen en de crossen in de winter.  
We hebben een heel gezellig groepje bij de atletiek, en 
uit dat groepje tik ik mijn vriendje Joep van Well aan. 
 
Groetjes, Niels  

 
 
Zo Joep, van jou verwacht ik dus het volgende verhaal 
en vergeet niet iemand te tikkenen , dan beloof ik dat 
ik volgende keer ook weer veel meer te vertellen heb. 
 
OK? 
 
Tot volgende keer 
 
Ben (zelf ook pupil geweest) 
 
 

 

 

Jarigen Juli 
 

15 Manita  Pasch, van de 

15 Ties  Vaan, De 

15 Annie  Sande, van de 

15 Henrike  Mehagnoul 

16 Erik  Janssen 

16 Hubert  Segers 

16 Sietske  Noorman,  

16 Johan  Robben 

17 Shannon  Baijens 

17 Claudia  Heuvel, van den  

17 Frank  Werkum, van  

18 Walter  Sluisveld, van 

19 Ton  Peeters 

19 Michel  Breugom 

19 Max  Donk, van der 

20 Linsy  Verhappen 

20 André  Verhulsdonk 

21 Judith  Rombouts 

22 Helen  Klift, van der 

23 Marjolijn  Steen, van der 

24 George  Immink 

24 Saskia  Velsma 

25 Joke  Destrée 

25 Cor  Groen, de 

25 Cees  Laarhoven, van  

26 Martijn  Laat, de 

26 Ans  Bressers 

27 Leo  Meeren, van der 

27 Nicolai  Heijden, van de  

27 Pieter  Grootes,  

28 Coen  Crombach,  

29 Nathalie  Crüts 

29 Jordi  Voets 

29 Dinand  Bresser, de 

30 Ad  Kollenburg, van  

30 Anky  Leenders-Janssen,  

30 Marjan  Spoor,  

31 Wil  Hak, van  
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In memoriam Jos Robben 

Wij zijn zeer geraakt door het plotselinge overlijden op vrijdag 14 mei van ons 
gewaardeerd erelid Jos Robben. 

 
  

Begin jaren 70 werd Jos lid van GM. Hij begon in de trimgroep van Pa Jansen. Al snel 
werden 

zijn kinderen, Peter en Arjan ook lid. Uiteraard was Jos aanwezig als zijn zoons een 
wedstrijd hadden 

en binnen de kortste keren haalde hij het jurydiploma. 

  
Samen met Mia was Jos 25 jaar verantwoordelijk voor de organisatie van wedstrijden.  
Jos was initiatiefnemer van de Goed, Beter Best Loop. Daarnaast zette hij ook de interne 
lotto op, wat indertijd de clubkas flink geld opleverde. 
Jos onderhield het materiaal, gaf training aan de jeugd, stelde zijn garage beschikbaar als 
opslagplaats voor het wedstrijdmateriaal, was scheidsrechter, jurylid en starter. Kortom te 
veel  
om op te noemen. Enkele jaren geleden was Jos nog actief achter de bar te vinden. 
  
In 1996 ontving hij het unie erekruis in brons van de Atletiekunie. In 2002 is Jos benoemd 
tot erelid van onze vereniging. 
  
De laatste jaren kreeg Jos nogal wat gezondheidsklachten.  
In september 2009 belandde Jos in het ziekenhuis. Vandaar kwam hij in Verpleeghuis 
Dommelhoef terecht om verder te herstellen.  
   
Een hersenbloeding werd hem uiteindelijk fataal. 
  
Wij wensen Mia, Peter en Arjan, met hun partners en kinderen sterkte bij het 
verwerken van dit zware verlies 
 
Bestuur en leden van atletiekvereniging G.M. 
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Lopen 
Helaas weer een trainer van formaat die stopt bij onze club. Dolf Mehagnoul de trainer 
die de starterscurus heeft geoptimaliseerd en daarna het initiatief heeft genomen om de 
doorstartcursus op te zetten moet noodgedwongen stoppen omdat hij teveel last van zijn 
knie heeft. Elke kilometer hardlopen is bijzonder pijnlijk en met nog meer pijn in zijn hart 
stopt Dolf met het training geven. Als afscheidcadeau naar de trainers heeft Dolf samen 
met Patrick Bindels een clinic loopscholing gegeven en wetenswaardigheden over de 
rompstabiliteit overgebracht. De trainers krijgen de clinic nog eens op mail en een dvd 
over loopscholing. Het is een grote wens van Dolf dat er bij het trainerscorps over 
loopscholing wordt nagedacht en daar waar het kan wordt toegepast. Na afloop van de 
clinic kwam Carla Uijthoven speciaal naar het clubgebouw om Dolf een bloemetje te 
bezorgen. Carla heeft twee keer het traject beginnerscursus-doorstartgroep doorlopen 
en heeft Dolf dus twee keer als trainer gehad. "Dolf was voor mij een hele goede trainer. 
Mede door hem heb ik een enorme ontwikkeling als loper doorgemaakt", aldus Carla. 

 
We wensen Dolf veel plezier en succes toe met zijn nieuwe hobby, het wielrennen. 
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Petula van Dijk heeft samen met Huub Oomes het geheugen van een aantal trainers en 
leden opgefrist voor wat betreft het reanimeren. Altijd goed om dit jaarlijks te blijven 
oefenen, zo sta je in ieder geval niet achter je oren te krabben van “hoe zat ’t ook al 
weer” en gaan er geen kostbare seconden verloren want elke seconde telt. Ook het 
gebruik van de defibrillator werd nog eens uitgelegd, leuk dat er een defibrillator in ons 
clubhuis hangt maar nog leuker als je weet hoe deze werkt. De trainers die er niet bij 
konden zijn krijgen in het najaar een nieuwe kans. 
 
Anton Kon heeft met zijn team het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen weer netjes en 
zonder brandwonden bij Bevrijdende Vleugels afgeleverd. Burgemeester en 
wethouders, veteranen, GMers en vele anderen stonden het team al op te wachten om 
hen te verwelkomen. Na verschillende toespraken, wat broodjes en koffie kon het team 
verder naar Den Bosch waar het bevrijdingsvuur ook ontstoken moest worden. 
 
Na deze actie heeft Anton zich ook opgeworpen als coördinator parcoursbewaking voor 
de Marathon Eindhoven. 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 kun je nog steeds terecht bij good old Henk vd Einden 
hvdeinden@gmail.com   Geef je bij hun op als vrijwilliger. Dit vrijwilligerswerk legt 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 wil inzetten. 
 
PR’s die ik door kreeg; 
 
Vennenloop Oisterwijk 15 km. Peter Cras 1,00.36  10 kilometer Koos van der Horst 
49.49 
Hemelvaartloop ½ marathon; Peter Cras 1,26.07 10 kilometer Pe Brouwer 36.46  Koos 
vd Horst 48.35 
50 kilometer van Amsterdam; George Immink 4,42.29 
 
 

 
Oranjekoorts 

 
Onze sponsor Get Running heeft een speciale actie alleen voor 

GM leden. 
 

Koopavond GM vrijdag 4 juni a.s. van 18.00-21.00 
 

 15% korting op alle artikelen  
 

én een GRATIS Oranje loopshirt t.w.v. 29,95 ( zolang de voorraad 
strekt!). 
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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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Oproep van de sponsorcommissie. 
 
Beste GMers, de sponsorcommissie is druk bezig met het werven van sponsoren. 
In deze economisch moeilijke tijden valt dit niet altijd mee, daarom een beroep op jullie; 
Wie weet hebben jullie een eigen zaak, kennen jullie familie of vrienden met een eigen 
zaak of hebben jullie een goede baas die onze club willen sponsoren. Degene die een 
sponsor aanbrengt die op onze atletiekbaan een reclamebord wil plaatsen met daaraan 
een 3 jarig contract gekoppeld krijgt een waardebon ter waarde van € 50,- van Get 
Running. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hein van de Sande, tel. 
310202 of  mail naar sponsoring@avgm.nl    
 
 

Inschrijven Ekiden 
 
Hoi Trainers en Atleten, 
  
Zeg het voort, zeg het voort! Na de zeer geslaagde heilige Eik loop staat er alweer het 
volgende hoogtepunt op de agenda! 
  
EKIDEN    noteer: Do 24 juni 2010  start om 19.00 uur op de baan. 
  
Omdat er later op die avond een wedstrijd is van het Nederlands elftal in het kader van 
het wereldkampioenschap hebben we de formule iets gewijzigd, zodat we klaar zijn voor 
de wedstrijd begint. 
Dit jaar geen teams van 5 lopers of loopsters maar van 4; iedere loper loopt ca 4 km, 
dus per team ca. 16 kilometer.  
Jonge deelnemers mogen samen 4 km lopen. Dus een team bestaat uit 4 volwassenen 
of 3 volwassenen en twee jonge lopers. Er zijn meer mogelijkheden maar dat moet dan 
eerst worden voorgelegd aan de jury. Elk familieteam mag een gastloper hebben die 
geen bloedverwant is. 
  
Familieteams, Groepsteams en Oirschotse Gastenteams! 
  
Prijzen in Natura: Kaas, Worst en voldoende drank om een en ander weg te spoelen. En 
eeuwige roem niet te vergeten! 
  
We willen graag dat er zoveel mogelijk teams zijn!  Om e.e.a. zo goed mogelijk te laten 
verlopen met betrekking tot de inschrijving willen we vragen of de trainer zelf zijn 
meelopende mensen wil doorgeven dan wel dat je onderstaande strook inlevert in de 
postbus tegenover de kluisjes.  
 
De organisatoren  Ad van Kollenburg en Henk Schepens 
 
Naam: ………………………………………………………………………. 
 
Loopt bij: …………………………………………………………………… 
 
Kilometertijd: ……………………………………………………………….  
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WK Zuid-afrika 

11 juni 11 juni 11 juni 11 juni –––– 11 juli 2010 11 juli 2010 11 juli 2010 11 juli 2010    

AVGM WK PouleAVGM WK PouleAVGM WK PouleAVGM WK Poule    
Doe mee aan de AVGM WK Poule en win leuke Doe mee aan de AVGM WK Poule en win leuke Doe mee aan de AVGM WK Poule en win leuke Doe mee aan de AVGM WK Poule en win leuke 

geldprijzen!geldprijzen!geldprijzen!geldprijzen!    
Hoe doe je mee? 
In het clubhuis of op de site vind je WK Poule formulieren. Vul hierop jouw naam en 
emailadres in en vervolgens vul je jouw verwachte eindstanden. Ook worden er nog wat 

andere vragen gesteld die je moet beantwoorden. Op de achterkant van het formulier geef 

je vervolgens aan wie jij denkt dat doorgaan naar de beste zestien, de beste acht, de beste 

vier en tenslotte wie de winnaar en nummer 2 wordt. 

Stop jouw formulier samen met 5 euro in een enveloppe en geef het af aan Brigitte, 

IJsbrand of Edwin (Vlamstraat 22 / Jacob van Wassenaerstraat 13) of doe het in de 

doorzichtige brievenbus naast de herenkleedkamer in het clubgebouw.  

Let op: lever heLet op: lever heLet op: lever heLet op: lever het formulier in ieder geval vt formulier in ieder geval vt formulier in ieder geval vt formulier in ieder geval vóór 10 juni in!r 10 juni in!r 10 juni in!r 10 juni in!    
 

Wat zijn de prijzen? 
Er zijn diverse prijzen. Natuurlijk voor degenen die alles het beste hebben voorspeld maar 

ook voor hen die de vragen het beste heeft beantwoord. Hoe hoog de prijzen zijn is 

afhankelijk van het aantal deelnemers maar er gaat 80 procent van het geld wat er 

binnenkomt in de prijzenpot. De overige 20 procent wordt besteed aan de prijzenavond op 

16 juli!. Bij de start van de WK zullen de prijzen op de site vermeld worden!  

 

Wie kunnen er mee doen? 
Alle AVGM leden en hun familie/vrienden. 

 

Wanneer is de uitslag? 
Die zal zijn op vrijdag 16 juli. Op deze avond maken wij alle prijswinnaars bekend. Mensen 

die deze avond er niet bij kunnen zijn en een prijs winnen, krijgen deze natuurlijk achteraf! 

 

Vragen? Stel ze aan Brigitte, Edwin of IJsbrand of aan nac@uitagers.nl. 
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PUNTENTELLING WKPUNTENTELLING WKPUNTENTELLING WKPUNTENTELLING WK----POULEPOULEPOULEPOULE    
 
 
DEEL 1: De groepswedstrijden A t/m H (blz1): 
Hier kijken we naar de uitslag van de wedstrijden. 

VOOR DE WEDSTRIJDEN IN GROEP A T/M H 
   10p uitslag goed 
   5p winnaar goed, uitslag fout 
   5p gelijkspel goed, uitslag fout 
Maximaal  48x10=480 punten 
 
DEEL 2: De finalisten (blz2): 
Hier kijken we steeds naar welke landen doorgaan en niet naar de uitslag van de wedstrijden. 
  VOOR DE ACHTSTE FINALE GELDT: 
   10p team  goed geraden en op de juiste “plaats” in het schema 
   5p team  goed geraden maar op een onjuiste “plaats” in het schema 
  VOOR DE KWART FINALE GELDT: 
   20p team  goed geraden en op de juiste “plaats” in het schema 
   10p team  goed geraden maar op een onjuiste “plaats” in het schema 
  VOOR DE HALVE FINALE GELDT: 
   30p team  goed geraden 
  VOOR DE TROOSTFINALE GELDT: 
   40p team  goed geraden 
  VOOR DE FINALE GELDT: 
   40p team  goed geraden 
  BONUSPUNTEN:  
   50p juiste WK nr 1 
   50p juiste WK nr 2  
Maximaal  16x10+8x20+4x30+2x40+2x40+2x50=750 punten 
 
DEEL 3: De open vragen (blz1): 
 vraag 1 maximaal 45 punten, voor ieder doelpunt dat je van het totaal af zit,  
  gaat er 1p van de 45 punten af.  
 vraag 2 maximaal 45 punten, voor ieder doelpunt dat je van het totaal af zit,  
  gaan er 3p van de 45 punten af.  
 vraag 3 maximaal 45 punten, voor iedere minuut dat je van het juiste aantal af 
  zit, gaat er 1p van de 45 punten af.  
 vraag 4 maximaal 45 punten, voor iedere gele kaart dat je van het totaal af zit,  
  gaan er 3p van de 45 punten af.  
 vraag 5 maximaal 45 punten, voor iedere rode kaart dat je van het totaal af zit,  
  gaan er 5p van de 45 punten af.  
 vraag 6 maximaal 45 punten, voor iedere fout gaan er 3p van de 45 punten af.  
Voor iedere vraag geldt dat het minimum aan punten 0 is.Maximaal 6x45=270 punten 
 
20% van het prijzengeld naar de persoon met de meeste punten voor DEEL 1 
20% van het prijzengeld naar de persoon met de meeste punten voor DEEL 2 
20% van het prijzengeld naar de persoon met de meeste punten voor DEEL 3 
40% van het prijzengeld naar de persoon met de meeste punten in totaal. 
 
LET OP: Je kunt niet in meerdere categorieën winnen. Je wint in de categorie waar je het 
meeste geld krijgt, in de andere categorie(en) wordt dan gekeken naar nr 2 enz.   
 
We willen graag meerdere mensen blij maken. 
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28 april 2010,  
 

Total Loss 
 
De Grote Beek loop voor de doorstarters van onze club. 
 
Hutjemutje staan we op elkaar gedrukt voor de start van de Grote Beekloop. Hier en 
daar nog een grap en grol maar toch ook een beetje gespannen. Je weet pas hoe je 
benen voelen als je een aantal honderd meters gelopen hebt, dus dat blijft altijd een 
verrassing. De eerste twee groepen van de 4 en 16 km zijn al onderweg. Op de klok zie 
ik de 10 minuten met rasse schreden voorbij gaan en jawel hoor, daar wordt afgeteld. wij 
mogen zo vertrekken. Bij 2, 1, krijg ik de neiging om al te beginnen maar alles staat nog 
stil. Dan langzaam aan komt er beweging in de groep. We lopen volgens de laatste 
“briefing” van Harm, helemaal rechts zodat de snelle lopers goed voor bij kunnen. De 
eerste kilometer zijn we vrij stil want om ons heen gebeurt zoveel om naar te kijken. 
Zelfs Dolf is gekomen om ons aan te moedigen. De muziekbandjes hoor je tussen het 
geluid van alle sportschoenen die vooruit sprinten. Het is zo overweldigend om met 
zovelen tegelijk in een soort van “loopgroep” te zitten. Wel een uitgestrekte van 4 km 
maar toch.  
Aan de kleur van het nummer verklap je je gewenste afstand. Bij mij was dat rood, 12 
km. 
Achteraf blijkt dat velen een rondje minder gelopen hebben vanwege de warmte. Door 
goede support en mentale coaching van frank ben ik tot 8 km gekomen. Daar was ik 
heel tevreden over aangezien mijn hoofd zich steeds meer leek op te blazen door de 
hoge temperatuur. Drinken onderweg is een hele kunst en vaak belandt meer water op 
je shirt dan in je mond. Dus dan maar achteraf goed bijtanken.  
Langzaam aan druppelde de groep weer bijelkaar. Met rode hoofden en lurkend aan de 
waterzakjes uit de goody bags. Iedereen had verstandig en naar tevredenheid gelopen. 
De kunst om niet te snel van start te gaan is redelijk gelukt. We zijn kuddedieren en 
willen instinctief met de grote massa mee. Elke keer trap je weer in dezelfde fout en 
moet je je zelf echt toespreken om rustig aan te doen.  
Eensgezind waren wij, als doorstarters, ontzettend tevreden over al onze trainers. Harm, 
Dolf, Inge, Frank en Norbert, Rene, Judith en Paula, Bas en Frank. Zij hebben ons zo 
gemotiveerd om steeds onze grenzen te verleggen. Ons structuur gegeven in de 
opbouw van de training naar deze Grote Beek Loop. Vooral hebben ze ons vertrouwen 
gegeven in ons zelf , in onze mogelijkheden. Af en toe hadden we juist hun stimulerende 
woorden nodig om het beste uit ons zelf te halen en op andere momenten werd juist rust 
geadviseerd zodat we konden herstellen.  
Het is niet zo simpel als het lijkt om alle lopers met hun verschillende tempo’s en 
temperamenten te begeleiden. Er wordt creativiteit van de trainers gevraagd om in te 
spelen op onverwachte situaties. Dus daarom petje af en hartstikke bedankt voor jullie 
enthousiaste inzet.  
 
Na de Grote Beek Loop hebben we nog even gezellig geborreld op de club en als dank 
een zakje drop “Total Loss” uitgereikt aan de aanwezige trainers, als verwoording hoe 
we ons voelde toen we de finish overgingen. Dat “Total Loss”gevoel was snel over na 
het eerste glaasje wijn.  
 
Carla Uijthoven.  
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Bevrijdingsvuurestafetteloop 2010 
 
In het clubblad van februari en april 2010 heeft al een artikel gestaan over de 
Bevrijdingsvuurestafetteloop. Inmiddels is de loop geweest. 
 
Wij zijn op 4 mei 2010 omstreeks 21.00 uur weer met de fel gele bus van Bevrijdende 
Vleugels naar Wageningen gereden. Na ontvangst in een grote tent, nemen groepsfoto 
en ophalen T-shirts moesten wij al snel naar het ceremonieterrein. 
Wij waren samen met ongeveer 5000 deelnemers, verdeeld over 180 groepen, en 
moesten ons opstellen in de 3 fuiken. De provincie Limburg was dit jaar uitgekozen tot 
nationale startprovincie en daarom mochten de deelnemende teams uit die provincie 
opstellen in fuik 1. In fuik 2 stonden de vertegenwoordigende teams opgesteld van de 
andere Provinciale Bevrijdingsfestivallen, waaronder wij. Wij liepen namelijk niet alleen 
namens de Gemeente Best maar ook voor het Provinciaal Bevrijdingsfestival in Den 
Bosch. 
 
Na de gebruikelijke ceremonie, zijnde aankomst en ontsteken Bevrijdingsvuur om 24.00 
uur, spelen Wilhelmus en enkele toespraken, begon men met het naar voren roepen van 
de deelnemende groepen. Wij waren omstreeks 00.20 uur aan de beurt. Na het 
ontsteken van onze fakkel zijn wij op weg gegaan. Telkens 2 lopers vergezeld door 2 
fietsers. 
Wij gingen via Arnhem over de bekende “John Frostbrug” naar Nijmegen.  Omstreeks 
04.00 uur, na een korte sanitaire stop en het nuttigen van warme thee in Hotel Belvoir, 
zijn wij verder gegaan via Grave naar Uden. Daar werden wij omstreeks 08.00 uur met 
koffie en thee weer ontvangen bij de firma Rensen-regeltechniek. Hierna zijn wij via het 
centrum van Uden naar St. Oedenrode gegaan, waar wij omstreeks 09.45 uur nog een 
sanitaire stop hadden bij het BP-tankstation. 
 
Daarna gingen wij verder en kwamen langs het monument op de Corridor te St. 
Oedenrode, waar meerdere mensen stonden te wachten op de aankomst van het team 
van de atletiekver. Fortuna '67 uit St. Oedenrode. Zij waren later die nacht gestart en 
zijn binnendoor via Oss naar St. Oedenrode gegaan en zouden omstreeks 10.00 uur 
aankomen. 
Vervolgens zijn wij via Nijnsel naar Son en Breugel gegaan, waar wij werden opgewacht 
door 2 voertuigen van de Politie Best (Boa’s Wout Frissen en Ad v/den Berk) en enkele 
voertuigen van Wheels/Museum Bevrijdende Vleugels. Daarna zijn wij onder hun 
begeleiding naar het Museum Bevrijdende Vleugels gegaan. Onderweg hebben zich 
enkele atleten/recreanten en enkele leden van GM op de fiets aangesloten.  
 
Omstreeks 11.30 uur kwamen wij aan op het ceremonieterrein van het museum 
Bevrijdende Vleugels. Daar werden wij opgewacht door een aantal leden van GM, 
familie, kennissen en vrienden alsmede door de burgemeester van Best met zijn 
echtgenote en enkele leden van de gemeenteraad. Na de gebruikelijke ceremonie, 
toespraken, vlag hijsen en het spelen van het Wilhelmus, zijn wij daar gaan lunchen 
(met dank aan Betty Kon). 
 
Na de lunch zijn wij omstreeks 13.10 uur, vertrokken voor het laatste gedeelte naar het 
Provinciaal Bevrijdingsfestval  op de Parade in Den Bosch. Daar werden wij omstreeks 
16.00 uur via het Paradeterrein naar het podium gebracht. Het Paradeterrein stond vol 
met mensen en wij liepen via het midden van het terrein tussen het publiek door. De 
weg voor ons was vrijgemaakt door de organisatie. Het was een leuke ervaring om 
tussen zo’n groot publiek door te moeten naar het podium. Na de aankondiging door 
Mylgia van onze komst stelden wij ons op, op een speciaal daarvoor gemaakte opstapje 
voor het podium.  
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Na het ontsteken van het Bevrijdingsvuur door gedeputeerde Brigitte van Haaften zat 
het er voor ons op. Na het nuttigen van de gebruikelijke Bossche bollen en energiedrank 
(met schuimkop) zijn wij teruggegaan naar Best. 
 
Het was ook dit jaar weer een heel gezellig gebeuren. Het bleef dit jaar droog, maar het 
was wel erg koud. Helaas waren er dit jaar onderweg wel enkele problemen. Een lekke 
band en  enkele uitvallers. Een speciaal woord van dank aan onze masseuse Monique. 
Zij had  dit jaar haar handen vol. Vermoedelijk hadden enkele deelnemers de 
vermoeiende tocht onderschat.  
 
Door 2 cameramensen (Mark Koopmanschap en Gerard Janssen) onder leiding van Jur 
Wijchers van de Lokale Omroep Best(LOB) zijn opnames gemaakt in Wageningen, Best 
en Den Bosch alsmede onze tocht vanuit Wageningen naar Arnhem, St. Oedenrode 
naar Best en Best naar Den Bosch. Van die opnames is op  donderdag 13 en 20 mei 
2010 een samenvatting uitgezonden op de Omroep Best. 
Van de opnames is voor alle deelnemers ook een DVD gemaakt. 
 
Zie ook;  www.4en5meiwageningen.nl, Bevrijdingsvuurestafette 
  www.noordzuidbevrijdingsfestival.nl, muziek en dans onder Paradepodium. 
  www.wingsofliberation.nl 
 
Vriendelijke groeten van de coördinator Bevrijdingsvuurestafetteloop, 
Anton Kon 
 
 
 

 

Welkom aan onze nieuwe leden (per 25-05-2010).     
          
Baanatleten:  Loopgroepen:      
Pulillen 
mini/C.  Nordic Walking.  Saskia van Hooff * Anja Sanders
Evan van den 
Heuvel Renske Slijper  Juul Ijzermans * Dorothy Schut
      Monique Ijzermans * Chris Segers

Senioren > 19 jaar. Recreanten loopgroep ( * = starter ) Lonneke Kemperman * 
Jeannette 
Spierings

Bert Jooren  Marie-José van Aarle * Anja van de Laar * Hannie van de Ven

   
Tamara van den 
Abbeele * Ineke van der Linden * 

Chantal 
Verhulsdonk

Gastlid Baan.  Randie van Beerendonk * Doreen Mulder * Maaike van Vliet
Mark van Wijgerden Trudy Borst * Daniëlle de Neve * Anne
   Colette Cornelissen * Francis Rohlfs * Lizet Vos
Kader & Commissie. Margreet Eijkemans * Karin van Rooij * Cecile Wijne

Jouke Smink  Lian de Graaf * 
Monique van de 
Sande *  

          
Wij wensen hen veel sportief plezier!      
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Webshop voor al uw sieraden en cadeautjes voor 
allerlei gelegenheden. Cadeautjes worden geleverd in 

een organzazakje met een gelukspoppetje. Cadeautjes 
zijn daarmee helemaal af! 

 

Tot ziens op 

www.pursang.biz/ 
 

 

  
 

 
 

info@screenrunzeefdruk.nl 
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vrijdag 16 juli 2010 19::::00 uur 
 

Jeu de boules avond 
Onder begeleiding van ria en bram 
verzamelen bij D’un Opstap 
Voor meer informatie: zie de website  
www.avgm.nl 
 

Je kunt je opgeven door een mailtje te 
sturen aan nac@uitdagers.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Een activiteit van NAC & avgm 
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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 
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,Pe Brouwer, Frank Coppelmans,  
Harry Dahmen, Henk vd Einden, Ad van Kollenburg, 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, Henk 
Schepens, Mirjam Verhagen, Hans Verbeek, Anton Verkooijen, Trinie vd Ven,  
Bep Vogels.  

 

   
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  


