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van de redactie 
 
 
 
januari 2010. We hebben een periode achter de 
rug met sneeuw. Voor de winterse plaatjes is dat 
natuurlijk heel mooi maar voor de buitensporters, 
zoals wij met z’n allen zijn, valt ’t dan niet altijd 
mee. Maar gelukkig voor ons ziet alles er weer 
groener uit zodat de voornemens die we met het 
nieuwe jaar gemaakt hebben wellicht toch door 
kunnen gaan. 
 i.v.m. het weer en de korte periode na onze  
vorige di-GMer was er even de twijfel wat  we 
deze keer aan jullie zouden kunnen melden 
maar we hebben natuurlijk altijd het lijstje met 
onze verjaardagen! (en nog meer…….). 
 
Lia Tielen 

                                   
 
 
  

agenda    
  

     24 januari Goed Beter Best loop                               

 

 
     26 februari algemene ledenvergadering 
     28 februari Joe Mann Bosloop 
     21 maart Heuveleindcross 
 
 
 
 



  

Al is het jaar 2010 

 

 
alweer enige tijd voortgeschreden, wil ik 
degenen die ik nog niet persoonlijk heb ontmoet 
de allerbeste wensen overbrengen voor het 
komend jaar: veel gezondheid voor u en de 
uwen en veel loopplezier! 
 

 
 
 
 
 
Het jaar 2009 had voor onze vereniging een 
naar slotakkoord met het overlijden van Wil van 
de Ven, ons zeer gewaardeerd lid en 
voortrekker van onze wandelaars groep. 
Hadden wij deze gebeurtenis nauwelijks 
verwerkt, startte het jaar 2010 voor onze 
vereniging ook uiterst triest met het plotseling 
overlijden van Teun van Kampen, die sinds 
1987 lid was van onze vereniging en trouw elk 
zondagmorgen met de loopgroep zijn kilometers 
maakte. Vanaf deze plek wil ik alle 
nabestaanden mijn oprechte condoleance 
overbrengen en sterkte toewensen in het 
verwerken van het gemis. 

De uitvaartplechtigheid van Teun heb ik zelf kunnen bijwonen en het deed mij deugd zoveel GM’ers 
daarbij te mogen zien; GM heeft Teun waardig en respectvol de laatste eer gegeven, compliment ook 
aan Leo Spanjers voor het uitspreken namens GM van een memoriam. Helaas kon ik bij de 
uitvaartplechtigheid van Wil geen acte de presence geven als gevolg van mijn ziekte, maar ik heb mij 
laten vertellen dat ook bij die gelegenheid GM zich van zijn beste kant heeft laten zien. 
 
Voor jullie geruststelling: met mij gaat het goed in die zin dat het herstel boven verwachting  vordert. Ik 
besef wel dat volledig herstel nog enige tijd zal vergen en dus van mij geduld zal vragen, hoe moeilijk dat 
voor mij ook zal zijn. Ik heb een waarschuwing gekregen die ik serieus moet en zal nemen. Graag wil ik 
van de gelegenheid gebruik maken om al degenen van GM dank te zeggen voor de vele blijken van 
belangstelling in de vorm van brieven, kaarten, bloemen en flessen wijn, emails en telefoontjes die wij 
tijdens mijn ziekte hebben mogen ontvangen, dat heeft mij en mijn gezin veel deugd gedaan. Ik ben nu 
wel weer zover dat ik de taken als voorzitter van GM ten volle en met veel plezier kan opnemen en 
spreek mijn dank uit aan Tom Lassing voor het waarnemen van mijn rol in de afgelopen maanden. 
 
Met bewondering zie ik onze loopgroepen door de week en in de weekends door ons dorp en in de 
buitengebieden en bossen actief zijn. Kou, sneeuw en gladheid worden heldhaftig getrotseerd, waarbij 
de professionele begeleiding van ons trainersgilde voorkomt dat daaruit ongelukken of blessures 
voortkomen. 
Zelf nam ik deel aan de loopactiviteit op derde Kerstdag; ook een dag met kou en sneeuw, waarbij je 
denkt dat weinigen het zullen opbrengen om hiervoor uit bed te komen. Maar het tegendeel bleek waar; 
een grote groep enthousiaste hardlopers meldde zich bij trainer Patrick Bindels, die desondanks dit in 
goede banen wist te leiden en ook de wandelgroep manifesteerde zich op nagenoeg volle sterkte. 
Nadien werden wij verwend met koffie, thee, worstenbroodjes, cake, sandwiches en gluhwein, hetgeen 
te danken was aan de nevenactiviteitencommissie bestaande uit Brigitte, Ysbrand en Edwin. Geweldig 
allemaal, hulde hiervoor! 
 
Op 24 januari a.s. zal wederom de Rabobank Goed Beter Best Loop, ijs en weder dienende, 
plaatsvinden. Een oproep aan u allen hiervoor in te schrijven of aanwezig te zijn als vrijwilliger of 
toeschouwer, om er zodoende een levendig en gezellig evenement van te maken. Dankzij enkele 
actieve leden kunnen wij vanaf de baan starten. Ik heb onze wethouder Mari Vervaart bereid gevonden 
het startschot te laten klinken om kwart voor elf voor de halve marathon. Zelf zal ik de huldiging 
verzorgen en gastheer zijn voor onze sponsoren. Naast de halve marathon bieden wij de lopers ook de 
afstanden 5, 10 en 15 km aan. Bovendien wordt in samenwerking met Korein nog een kinderloop 
georganiseerd, waarvoor alle kinderen van de basisscholen zich kunnen inschrijven. 

de voorzitter



   

 
 
 
Sinds de renovatie van onze baan beschikken wij over een uitstekende lichtinstallatie, geschikt voor 
training en voor wedstrijden. Mag ik u verzoeken hiermee duurzaam om te gaan; niet meer lampen 
aandoen dan strikt noodzakelijk en uitdoen op het moment dat de trainings- of wedstrijdactiviteit is 
afgelopen; verantwoord energieverbruik voor het milieu en voor de kas van onze penningmeester, die 
uitgerekend heeft dat 1 uur lampen aan 50 euro kost. 
 
Tenslotte attendeer ik u graag op onze jaarvergadering van 26 februari a.s. Kom hier massaal naar toe 
om uw stem te laten horen over datgene wat naar uw idee goed of minder goed gaat in onze vereniging, 
zo uit u uw betrokkenheid bij het wel en wee van onze vereniging en geeft u steun of aanwijzing om 
onze bestuurlijke taken goed uit te voeren. 
 
Jos de Kooning 
 
 
 
 
 
 
In memoriam  
  
Wij zijn zeer geraakt door het overlijden op 2 januari  van ons gewaardeerd lid 
  
Teun van Kampen 
  
Teun van Kampen werd in 1987 lid van GM en trad toe tot de trimgroep die op zondagmorgen haar 
trimprogramma uitvoerde. In een later stadium ging Teun zich ook bekwamen in het hardlopen. Op dat 
moment was hij de zestig al gepasseerd. Het gemak waarop hij met de groep mee ging, na een blessure 
weer aanhaakte, maar vooral zijn doorzettingsvermogen wekte veel bewondering. 
Niet altijd konden zijn trainers zijn optreden goedkeuren. Te snel ging hij, na een ziekte of blessureleed 
weer te ver in zijn aansluitingsdrang,. Als daar iets van gezegd werd liet hij zich enkele weken niet zien, 
trainde alleen om na enkele weken weer aan te sluiten, 
waarmee hij de critici hun mond snoerde.  

  
Toen er in 1990 een nieuwe omslag van het 
clubblad moest komen schakelde Teun zijn 
familie in. Zoon Hans ontwierp de omslag en de 
eerste vijftienduizend exemplaren, waarmee we 
drie jaar vooruit konden, werden er gratis bij 
geleverd. Tot vorig jaar sierde deze omslag de 
GM er en ook nu nog zit die omslag om de, 
beperkte oplage, inkijkbladen 
  
Bij de bouw van D’n Opstap in 1992 en 1993 was Teun erg betrokken en bijna dagelijks 

present om te helpen.  
  
Vorige week zondag sprak hij nog de wens uit om in mei a.s. weer met de groep naar de H. Eik te lopen. 
  
Wij wensen Jo, zijn kinderen en overige familie veel sterkte toe met het verwerken van dit zware verlies. 
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BESTUURSWIJZIGINGEN 2010 
 
Overeenkomstig het rooster van aftreden (zie statuten)  
zullen in 2010 de volgende functies/personen aftreden: 
 
Secretaris    : Jan Meesters 
Voorzitter TC Baan   : Tom Lassing 
 
Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld. 
 
 
Tegenkandidaten voor bovengenoemde functies dienen door tenminste drie leden  
te worden voorgedragen. Aanmelden voor 15 februari 2010 bij de secretaris. 
 
Jan Meesters  
Tel 0499-395030 
e-mail:  secretaris@avgm.nl 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING      
 
De jaarvergadering staat gepland voor 26 februari 2010 om 20:00 uur. 
De agenda is als volgt: 
 
1. Opening door de voorzitter 
2. ngekomen stukken 
3.  Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering 
4. Jaarverslag 2009 van het bestuur, door de secretaris 
5. Jaarverslagen Commissies 
6.  Jubilarissen 
7. Uitreiking van de bekers 
8. Bespreking/goedkeuring meerjarenplan 
9. Pauze 
10. Financieel verslag van de penningmeester, inclusief vaststelling van de balans en staat van 

baten en lasten 
11. Verslag van de kascontrolecommissie 
12. Vaststelling van de contributies 
13. Vaststelling van de begroting voor 2010 
14.  Bestuursverkiezing 
15. Benoeming kascontrolecommissie 
16. Rondvraag  
17. Sluiting 
 



 

  

baan 
 

 
 

TC baan 
 
Het atletiek seizoen loopt van 1 november tot en met 31 oktober Dat blijft even wennen, omdat 
we onszelf aangeleerd hebben dat jaren lopen van 1 januari tot en met 31 december. We zijn 
vanuit de atletiek dus al flink in het nieuwe 'jaar' gevorderd, terwijl we dat in het echte jaar nog 
niet zijn.  
Ik wens u in ieder geval al het beste toe in 2010. 
 
Wat gaat 2010 ons sportief gezien brengen? Na het zo succesvol verlopen vorige seizoen, zijn 
de verwachtingen hooggespannen. Vooral in de competitie willen we hoge ogen gooien, maar 
dan is  
het wel noodzakelijk dat we complete teams kunnen opstellen. Daarom dus ook de oproep aan 
de  
ouders van atleten om terdege rekening te houden met die maximaal drie zaterdagen dat we de 
wedstrijden hebben! 
 
Het aantal deelnemers aan de crossen valt dit jaar wat tegen als we het afzetten tegen het 
aantal deelnemers een jaar geleden. Het weer zit daar dan ook wat tegen. Eindelijk hebben we 
een echte winter. Ook het aantal deelnemers aan indoorwedstrijden viel tot nu toe wat tegen. 
Jammer, want 
het is heel leuk om je als atleet met anderen en met jezelf te meten. 
Ik hoop overigens dat ik zelf het aankomende jaar ook het goede wedstrijdvoorbeeld kan gaan 
geven. 
Ik heb namelijk mijn wedstrijdlicentie terug aangevraagd en hoop dit jaar in mijn 
leeftijdscategorie tenminste één clubrecord te gaan neerzetten. Ik ben daarom zelf ook in 
training. Wie traint er dit  
seizoen met me mee? 
 
De clubkampioenschappen indoor zijn overigens dit jaar op 13 februari in Veldhoven! Geef je er 
tijdig voor op. Hou er rekening mee, dit is op carnavalszaterdag. Helaas zal ik er vanwege die 
reden  
zelf niet bij kunnen zijn. Ik organiseer ook de carnaval jeugdoptocht in Best en dat gaat voor mij 
dus voor... De atleten die naar de wedstrijd gaan wens ik heel veel succes. Wie niet gaat, zie ik 
graag als deelnemer of kijker bij de jeugdoptocht! 
 
 
Tom Lassing 
TC Baan Voorzitter 
 

Zoek de 10 verschillen 
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                                                                                                                                    baan 
 
Hee iedereen, 
 
Noa de overgang was geweldig Ja, nu ben ik aan de beurt. 
 
Ik ben Carmen Heijligers 12 jaar zit op het Heerbeeck college en al sinds mijn 7de op atletiek 
 
Omdat ik nog te jong was heb ik eerst twee jaar 
ballet gedaan. Vanaf mijn zevende kon ik direct 
starten bij Gen. Michaëlis  
<http://www.avgm.nl/>. Eigenlijk wilde ik alleen 
maar rennen. Maar de andere onderdelen vond 
ik ook wel leuk. Nu vind ik hoogspringen het 
minst leuk en kogelstoten of discuswerpen het 
leukst. Ik ben geen ster in alle onderdelen maar 
doe wel zoveel mogelijk mee. In het begin deed 
ik aan alle toernooien mee. Ook won ik wel eens 
een medaille. Dat is nu  
wel anders. Een paar jaar geleden ben ik 
begonnen met de duiksport.  
Hiervoor moet ik veel leren en veel oefenen. Ik 
ben al tot 23 meter diep geweest en heb 
afgelopen weekend zelfs een ijsduik mogen 
maken. Daardoor kan ik niet met alle toernooien 
meedoen. Vanaf volgend jaar heb ik het hoogste 
brevet wat voor mijn leeftijd mogelijk is. Dan ga 
ik zeker weer meer aan atletiek doen. Ook de 
nieuwe school op het Heerbeeck vraagt  
soms veel tijd. Ik moet veel huiswerk maken en 
kan dan niet altijd met de training meedoen. Dat 
vind ik wel jammer. Want op de training is het 
eigenlijk altijd wel kei gezellig. Het leukste vind 
ik de toernooien buiten in de zomer. In de winter 

vind ik het niet zo leuk. Met een bosloop een 
paar jaar geleden heb ik mijn enkel verstuik. 
Daar heb ik nu nog vaak last van. Ik moet 
voorzichtig zijn op de baan en een bosloop durf 
ik niet meer te doen. 
 
Carmen Heijligers 
 
 
Dit ben ik trouwens . 
 

.

 
 
 

van onze Specials   
 
 

 
Hallo allemaal. 
 
Ik ben samen met Jolanda van Kuik naar het 
Internationale Kerstcircus geweest. We werden 
door  
Joke van Kuik. (Jolanda's moeder), 
weggebracht en opgehaald. Het circus begon 
om 12.30u en  

duurde tot ongeveer 15.00u. (een kwartier 
pauze). Het was grandioos. 
Het was echt een kleurrijk circus, waar veel 
spannende en leuke optredens waren te zien 
zoals; acrobaten, dieren, zowel olifanten, pony's 
en katten. 
Clowns, trampoline springer, koorddanser, 
tonnenlopers, ballenvangers  enz. 
Al met al het was zeer de moeite waard. 
Volgend jaar zijn we van plan om er weer naar 
toe te gaan 
en dan zijn ze 40 jaar. 
Komt tot zien...Hooggeëerd publiek. 
Wie weet tot het volgend jaar. 
 
Groetjes van Marc en Nellie 



 -   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

jarigen januari 
 
19   Donnie    Kerkoerle, van 
19   Noukje    Verhoeven 
19   Henri    Verduijn 
20   Francien    Leest, de 
20   Ria    Rosier,  
21   Luuk    Schakenbos 
21   Rob    Appeldoorn 
21   Jacqueline   Landa 
22   Erwin    Pieschel,  
22   Tamara    Doreleijers,  
23   Elly    Dooy, de 
23   Eric    Leblanc 
24   Frank    Abbink 
24   Louise    Brouwer 
24   Anton    Kon,  
24   Wilma    Dukker 
25   Ingrid    Brekelmans,  
25   Petula    Dijck, van 
25   Mirjam    Griensven, van 
25   Yvonne    Ooms 
26   Jolanda    Konings 
26   Lennart    Mooijweer 
26   Henri    Kroon, de 
27   Amber    Lassing 
27   Hannie    Akker, van den 
27   Gert-Jan    Eerenbeemt, vd 
28   Helly    Oudenhoven, v 
28   Bart    Boon 
28   Isabelle    Warmoeskerken 
29   Sam    Pasch, van der 
29   Noa    Wiltschek 
30   Pieter    Oirschot, van  
31   Marianne    Wapstra 
31   Eric    Mandemaker 

 
 

 
 

Alle jarigen 
 van harte gefeliciteerd! 
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                          www.petervandesande.nl 

jarigen februari 
  

1   Bart    Goossens 
2   Ank    Vulders 
2   Renzo    Kerkoerle, v 
2   Paul    Roij, de 
4   Mariëlle    Roij, de 
4   Sandra    Luijten 
4   Jan    Meelen,  
5   Celeste    Dorst, van 
5   Antoon    Timans,  
6   Stef    Suetens 
6   Tini    Beks 
6   Tonnie    Berg, vd 
7   Sjannie    Laarhoven v 
7   Willem    Dekker 
8   Frans    Daniels,  
8   Thijs    Hulsen 
9   Miriam    Oirschot, v  
9   Corné    Beunis 

10   Joep    Wiltschek 
10   Greet    Castricum 
11   Niels    Faessen,  
11   Aaldert    Elevelt 
11   Wilhelmien   Verdonk 
12   Herman    Postema 
13   Tom    Lassing 
13   Elly    Lith, van 
13   Piet    Oirschot, v 
13   Femke    Groen 
14   Elke   Berselaar vd 
14   Dionne    Oetelaar, vd 
14   Marco    Oggel 
15   Hannelore    Griendt, vd 
15   Lucy    Neggers 
16   Tom    Rossum, v  
17   Hendrie    Spierings 
18   Kathinka    Dijk, van 
18   Robert    Brekelmans 
19   Edith    Beek, van  
19   Jolanda    Loosdregt, v 
19   Skip    Helmond, v 
20   Henk    Gerven, van 
21   Bert    te Boekhorst 
21   Tom    Roozekrans 
21   Frank    Pero,  
22   Marta    Pape,  
23   Werner    Töller 
24   Bert    Methorst 
24   Paul    Kuiper 
25   Christjan    Doreleijers 
26   Monique    Kemper,  
27   Henk    Horsten,  
27   Valerie    Verburg 

 
 



 -   

baan 
 
Zo het nieuwe jaar is begonnen en we gaan er eens goed tegenaan dit jaar. Dat was tenminste 
het plan, maar de sneeuw heeft ons mooi te pakken gehad. Allereerst ging de cross in de 
Putjesbergen niet door en daarna lag de baan ook nog eens helemaal vol met sneeuw zodat er 
amper of niet getraind is dit jaar. Maar als jullie flink sneeuwballen gooien (werptraining, 
schaatsen (conditie) en met je slee glijden (balansoefeningen, en daarnaast achter elkaar aan 
rennen om elkaar in te peperen (looptraining) dan moet het zeker lukken om niet teveel 
achterstand op te lopen en zodra de baan weer sneeuwvrij is doen we dubbel zo goed ons best. 
Afgesproken. 
 
Zondag 24 januari is de Goed Beter Best Loop en veel kinderen hebben zich via school 
ingeschreven. Laat je klasgenootjes maar eens zien dat jullie echt hard kunnen rennen. Ook 
gaan er een paar pupillen naar de Brabantse Cross Kampioenschappen in Roosendaal. 
Misschien, voor de toekomst,  voor jullie goed om te weten wie daar door de clubleiding naar toe 
uitgezonden worden. Dat zijn de atleten die in het algemeen klassement van de Kempische 
Cross Competitie bij de eerste tien staan en de atleetjes die (normaal gesproken) na twee 
wedstrijden van de Broos van Erp Cross Competitie bovenaan staan. Vaak zijn dat dezelfde 
maar dit jaar staat bij voorbeeld Marijn Gerits eerste in de BvECC, maar heeft niet aan de 
Kempische meegedaan. Dus werden zowel  Marijn Gerits als Luc Geeris uitgenodigd. Daarnaast 
staan aan de start Thomas en Judith Witteveen , Thijs Hulsen en Rana van Ginneken.  
Tonnie de Benis, Floor van Veen en Luc Geeris hadden echter andere bezigheden en zullen dus 
niet meedoen. 
 
Deze maand  een TCB Interview met  Luc Geeris. Luc staat op dit moment zevende in het 
Kempisch Cross klassement en tweede bij de Broos van Erp Cross Competitie en is daarom 
geselecteerd om mee te doen aan de Brabantse Cross Kampioenschappen die 24 januari in 
Roosendaal worden gehouden. Maar…. Luc had al ingeschreven om mee te doen aan de 
scholierenloop van de Goed Beter Best Loop…..en koos….voor de  Goed Beter Best Loop. 
  

 

 
Waar en wanneer ben je geboren? 
Ik ben nu 8 jaar en ben geboren op 31 augustus in Eindhoven in 
het ziekenhuis. 
 
Op welke school zit je en in welke groep? 
Ik zit op de Klimboom in groep 4. 
 
Waarom heb je voor de atletieksport gekozene en hoe oud was je 
toen? 
Ik heb voor atletiek gekozen omdat mij dat heel leuk leek. Ik ben 
begonnen toen ik 7 jaar oud was (nu ongeveer een jaar geleden)

Weet je nog wanneer je je eerste wedstrijd had en hoeveelste je toen werd? 
Mijn eerste wedstrijd was de Goed Beter Best Loop vorig jaar. Ik werd toen 2de op de 3 km.  
 
Wat vind je leuker , een crosswedstrijd , een wegwedstrijd , een indoor- of  een  baanwedstrijd 
en waarom? 
Ik vind een crosswedstrijd het leukste. Een indoorwedstrijd heb ik nog nooit gedaan. 
 
Wat is je favoriete atletiekonderdeel en waarom? 
Hardlopen, omdat ik dat het beste kan. 
 
En met welk onderdeel heb je  helemaal niks en waarom? 
Balwerpen, want dat kan ik helemaal niet goed! 



 

  

                                                                                                                                    baan 
 
Hoe bereid je je voor op een wedstrijd? 
Soms ga ik met papa nog extra trainen met hardlopen en voor de wedstrijd doe ik altijd nog een 
warming-up. 
 
Wat is je spannendste wedstrijd geweest en waarom? 
De Goed Beter Best Loop vorig jaar omdat dat mijn allereerste wedstrijd was. 
 
Waarom vond je het leuker om aan de Goed Beter Best Loop mee te doen dan aan het 
Brabants Kampioenschap in Roosendaal? 
Dat weet ik eigenlijk niet …………. het was heel moeilijk om te kiezen, het liefst had ik het 
allebei gedaan. 
 
Heb je al bedacht wat je in de atletieksport wilt bereiken en mogen wij ook weten wat dat is? 
Ik zou graag een hele goeie hardloper willen worden op lange afstanden en misschien dat ik dan 
ooit nog op TV kom. 
 
Heb je nog een andere hobby en  zo ja vertel daar eens iets over? 
Ik heb heel veel Playmobil en daar speel ik heel graag mee bij ons op de zolder. 
 
Welke goeie tip heb je voor atleetjes die pas bij de club zijn? 
Zorg altijd dat je hebt geplast voor een wedstrijd. Want ik heb dat een keer gehad met 
hoogspringen en toen kwam ik niet over de lat heen. Maar nadat ik geplast had, lukte het bij de 
derde poging wel! 
 
Zijn er nog meer familieleden die aan atletiek doen of dat vroeger ooit gedaan hebben? En zoja, 
wie zijn dat en waar zijn/waren zij goed in? 
Nee niemand in mijn familie doet aan atletiek. Mijn zus Bo zit op voetballen, maar doet af en toe 
nog wel eens mee aan een crosswedstrijd.  
 
En verder 
Wat/wie  is je favoriete 
TV programma  Spongebob Squarepants 
Artiest    Michael Jackson 
Vak op school   Begrijpend lezen 
Eten    Friet en alle pastagerechten 
Drinken   Water en chocomel 
Film    Up 
Dier    Giraffe en olifant 
Site    www.spele.nl 
Boek    Tup en Joep 
 
Nog enkele voorkeur keuzes die je moet maken 
 
Vakantie/ School:   vakantie, maar ik vind school ook heel leuk 
Broodmaaltijd/warme maaltijd: warme maaltijd 
Zomer/winter:             zomer 
Oirschot/Best:   Best natuurlijk 
 
 
Wil je verder nog iets kwijt aan ons? 
Bedankt voor het interview, ik vind het leuk dat jullie mij uitgekozen hebben. 
 
Zo, dat weten we dan ook weer allemaal over Luc. Dat playmobiel vroeg ik me af, heeft je Papa 
daar vroeger ook al mee gespeeld? Dat hoor ik dan nog wel eens van je. 
 



 -   

baan 
 
Dan snel door naar: 
 
Schrijftikkertje 
 
Ik snap wel dat jullie de pen door willen geven of het estafettestokje, maar jammer genoeg zijn 
jullie daar nog te klein voor. De pen is voor de grote mensen, het estafettestokje is voor de 
D-junioren tot en met de A-junioren en de pupillen spelen tikkertje. Dus als je je verhaal eindigt 
dan geef je geen pen door, ook geen estafettestokje, maar je tikt iemand. Afgesproken? 
Nou Auke , barst maar los en waar  “de Pen”  stond heb ik het  “tik” getikt. 
 
Wat misschien ook wel handig is, is dat jullie ook even vertellen tegen de jongen of het meisje 
dat je tikt, dat die even in het clubblad kijkt, zodat die weet dat ze volgende maand iets moet 
schrijven en weer iemand moet tikken. Gesnopen Anouk? 
 
Ik ben getikt door Judith  Witteveen, dus hier mijn verhaaltje; 
 
 

 
 
 
 

 
Hallo, ik ben Auke Latijnhouwers en ben 8 jaar en al ruim 2 jaar lid 
van de atletiekvereniging. Op woensdagavond train ik van 18.15 
uur tot 19.45 uur en ik vind het superleuk.  
Het allerleukste vind ik de spelletjes en natuurlijk hoog- en 
verspringen.  
De wedstrijden vind ik spannend maar wel heel leuk, zeker de 
prijsuitreiking!!!! 
Met een wedstrijd neemt mama altijd iets lekkers voor mij mee, 
zodat ik het heel goed kan. Iedereen  komt mij dan  aanmoedigen 
en dat vind ik erg leuk. Atletiek is een van mijn hobby’s, want je 
bent lekker buiten bezig met iedereen, daar wordt je fit van en het 
is lekker gezond. Als ik dan thuis kom kan ik niet makkelijk slapen 
want dan ben ik keiwakker. 
Het is fijn als het zo weer lente wordt zodat het licht is buiten en 
wat warmer. 
Ik vond het erg leuk om iets te schrijven en ik tik Noa Bergmans. 
 
Groetjes Auke Latijnhouwers

Zo dat waren de pupillenpraatjes van deze maand . 
We wachten nog even op de bijdrage van Loek  Appeldoorn. Die komt haast zeker volgende keer. 
Tot slot; Denken jullie aan de Joe Mann Bosloop. Dat is tevens de tweede wedstrijd van de Cross 
Competitie.op 28 februari. Fijne carnaval en uitkijken als je op wintersport gaat. 
 
Wie weet schrijft er wel iemand een verslag van de Brabantse Cross Kampioenschappen. Of over de 
Joe Mann Bosloop, of zomaar over iets anders, playmobiel bij voorbeeld. Het verhaal 
van Noa, van Loek en wie wordt er 
geïnterviewd? 
Ik kan bijna al niet wachten tot volgende maand. 
Tot volgende maand. 
 

Ben (zelf ook pupil geweest) 
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Jarigen maart 
 

1   Ellen    Braun 
1   Diny    Ven, van de 
1   Nancy    Booij,  
2   Ton    Sande, vd  
3   Truus    Gäken 
4   Frank    Coppelmans, 
4   Hans    Schouten 
4   Remko    Rop  
5   Koos    Horst, vd 
5   Victor    Mayr 
6   Jolanda    Pasch, vd  
6   Mirjam    Bergen, van 
7   Karin    Jacquot 
7   Jan    Meeren, v d 
8   Roel    Heugten, v 
8   Jacques   Schram 
8   Bas    Hoof, van 
9   Patrick    Goverde 

10   Theo    Lommen 
10   Cees    Castricum 
10   Yurien    Weiland 
10   Jan    Bos  
10   Sjan    Cras 

 
 
 
 
 
 
 

Ook jullie 
 van harte gefeliciteerd 
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Atletiek 

Atletiek 

Atletiek is een sport die bestaat uit een aantal onderdelen; hardlopen, marathon, hordelopen, 
snelwandelen, discuswerpen, hink-stapsprong, hoogspringen, kogelslingeren, polsstokhoogspringen, 
speerwerpen, verspringen, tienkamp en zevenkamp.  

De geschiedenis van atletiek 

Atletiek is een sport die oorspronkelijk nauw verbonden was met de Griekse klassieke Olympische 
spelen, die vanaf 776 voor Christus om de vier jaar gehouden werden als onderdeel van een feest ter 
ere van de god Zeus. Het vijfdaagse programma bestond uit sportieve krachtmetingen en wedstrijden in 
de schone kunsten. De beste atleten kwamen tegen elkaar uit in een vijfkamp, die bestond uit de 
onderdelen: hardlopen, verspringen, worstelen, speerwerpen en discuswerpen. De diverse onderdelen 
hadden veel minder regels dan nu.  

Atletiek nu 

Nu is de atletiek nog steeds de belangrijkste sport in de Olympische Spelen, maar de band tussen 
atletiek en de Olympische Spelen is wel losser geworden. Dit kun je merken aan het feit dat naast de 
Olympische Spelen nog een heleboel andere atletiekevenementen worden gehouden, zoals de jaarlijkse 
Europacupwedstrijden en de wereldkampioenschappen, die voor het eerst plaatsvonden in 1977.  

De geschiedenis en organisatie van de atletiek in Nederland 

Atletiek werd rond 1875 geïntroduceerd in Nederland. De eerste in Nederland georganiseerde 
atletiekwedstrijd vond plaats in 1878 op het landgoed Rooswijck in Velsen, de beoefende onderdelen 
waren: een wedstrijd over 100 meter en een over 2000 meter, die beide werden gewonnen door Pim 
Mulier, die de atletiek in Nederland introduceerde na zijn verblijf op een Engelse kostschool, waar hij de 
smaak van het hardlopen te pakken had gekregen. In 1886 werd achter het Rijksmuseum in Amsterdam 
de eerste officiële atletiekwedstrijd gehouden.  

Van 1889 tot 1895 werd de atletiek in Nederland georganiseerd door de Voetbal- en Atletiekbond (later 
de KNVB), die werd opgevolgd door de Nederlandse Atletiek Bond. De Nederlandse Atletiek Bond kwam 
aan zijn eind toen op 28 mei 1901 de Nederlandse Atletiek Unie werd opgericht, die bij haar zilveren 
jubileum het predikaat ‘koninklijk’ kreeg. De KNAU is aangesloten bij de op 17 juni 1912 opgerichte 
International Amateur Athletic Federation (IAAF). In Nederland mag je alleen meedoen aan 
atletiekwedstrijden als je medisch bent gekeurd en als je een wedstrijdlicentie hebt. Op 2 juli 1911 vond 
de eerste atletiekinterland van Nederland plaats in Rotterdam. De tegenstanders waren Belgen. In de 
jaren na de tweede wereldoorlog bloeide in Nederland de atletiek op, mede dankzij de grote successen 
van Fanny Blankers-Koen, die 4 keer goud behaalde op de Olympische Spelen van 1948 in Londen. Nu 
zijn er in Nederland ongeveer 300 atletiekverenigingen die zijn aangesloten bij de KNAU, met in totaal 
ongeveer 100.000 leden.  

Training 

Voor de langere loopwedstrijden is het uithoudingsvermogen het belangrijkste, het uithoudingsvermogen 
wordt vaak aëroob vermogen genoemd. Het aëroob vermogen is een maat voor de arbeid die de spieren 
kunnen leveren onder gebruikmaking van energie. Bij overgang van rust naar inspanning moet het 
zuurstofaanbod aan de spieren verhoogd worden. Dit gebeurt door verandering in hartprestatie, 
bloedsomloop en ademhaling. Deze veranderingen kosten tijd. In deze aanpassingstijd die maximaal 2 
minuten duurt moet de energie die nodig is voor de inspanning op een andere manier geleverd worden, 
hiervoor is het aëroob vermogen.  



 

  

Bij loopwedstrijden tot 800 meter speelt het aëroob vermogen een grote rol omdat deze tijden binnen de 
twee minuten vallen. Als een atleet op zijn maximale aëroob vermogen loopt kan hij nog meer energie 
halen uit het anaërobe vermogen (de eindsprint) Bij de trainingen wordt steeds meer aandacht 
geschonken aan de factor kracht, het vermogen van de spier om belastingen of weerstanden te 
overwinnen of te verplaatsen. Krachttraining is vooral belangrijk voor sprinters, werpers, en springers, 
maar voor de andere atletiekonderdelen levert krachttraining ook voordeel op, de toename van 
spierkracht gaat namelijk samen met toename van snelheid en explosiviteit.  

Snelheid 

Voor de verschillende onderdelen moet de snelheid verschillend worden verdeeld, bij het sprinten wordt 
de nadruk gelegd op het opvoeren van de pure snelheid, bij het werpen en springen is de eindsnelheid 
het belangrijkste, de snelheid op het moment dat het contact tussen werper en object of springer en 
grond verbroken wordt.  

Lopen 

Bij het lopen werd traditioneel onderscheid gemaakt tussen de korte afstand (tot en met 400 meter), de 
middenafstand (tot en met 1500 meter) en de lange afstand (boven 1500 meter).  
Door de snelle prestatieverbeteringen vooral op de lange afstand klopt deze indeling gedeeltelijk niet 
meer, zo wordt de 500 meter niet meer beschouwd als lange afstand maar als uitloper van de 
middenafstand. Tegenwoordig worden de 5000 en 10.000 meter vaak pas beslist in de laatste ronde en 
gaat het erom wie de beste eindsprint heeft. Ook bij de marathon (42.195 meter) worden onderlinge 
verschillen aan de top steeds kleiner. De sport atletiek bestaat uit verschillende onderdelen, deze 
onderdelen kunnen worden verdeeld in: lopen, springen, werpen en meerkampen. Naast de gewone 
lange afstanden komen de ultralange afstanden steeds meer tot ontwikkeling, dit zijn afstanden over 100 
kilometer, 150 kilometer, 100 mijl of nog grotere afstanden.    

                                                                    

Hordelopen 

Op de 100, 200, 400 en op de 100, 110 en 400 meter hordelopen wordt geknield gestart vanuit een 
startblok, de overige afstanden hebben een staande start. Bij alle afstanden is het belangrijk om 
ontspannen te beginnen, omdat samengetrokken spieren extra energie kosten. De tijdmeting gaat 
tegenwoordig elektronisch, dit is vooral belangrijk voor de sprintwedstrijden, waar de tijdsverschillen 
vaak heel klein zijn. De loopwedstrijden worden, behalve de wedstrijden boven de 10 kilometer en het 
snelwandelen, gehouden op een ellipsvormige baan van meestal 400 meter. Bij de mannen staan er op 
de 110 meter horden tien horden op de baan van 106 centimeter hoog, bij de vrouwen staan er op de 
100 meter horden tien horden van 84 centimeter hoog. Bij de 400 meter zijn de tien horden 91,4 
centimeter hoog.  

Estafette 

Bij de estafetteloop over maximaal 4 keer 400 meter geven de lopers elkaar een estafettestokje door. Bij 
de estafettelopen over de grotere afstanden tikken de leden van de ploegen elkaar aan. Het wisselen 
van loper moet binnen de 20 meter lange wisselzone.  
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Marathon 

De naam en de afstand van de marathon komt van het traject dat een boodschapper in 490 voor 
Christus aflegde om de overwinning van de Grieken op de Perzen, bij Marathon, in Athene bekend te 
maken.  

Hoogspringen 

Vroeger werd bij het hoogspringen meestal de rolsprong gebruikt; de aanloop is schuin ten opzichte van 
de lat en de afzet gaat met het binnenste been, sinds 1968 wordt vaak de fosburyflop gebruikt, waarbij 
de lat ruggelings wordt gepasseerd.  

Verspringen 

Bij verspringen moeten de atleten zich afzetten op een houten balk, als ze over deze balk gaan is de 
sprong ongeldig. Als gesprongen afstand geldt de afstand tussen de voorkant van de afzetbalk en de 
achterste lichaamsafdruk in het zand van de springbak, dit geld ook voor de hink-stap-sprong, maar daar 
ligt de balk 9 tot 11 meter van de zandbak.  

Polsstokhoogspringen 

Bij het polsstokhoogspringen worden glasfiberpolsstokken gebruikt die erg elastisch zijn en tijdens de 
sprong doorbuigen. Zoals bij elk springonderdeel is bij het polsstokhoogspringen de aanlooplengte erg 
belangrijk, de aanlooplengte is voor elke springer anders. De polsstok wordt tijdens de aanloop rechts 
van het lichaam gehouden, behalve als de springer met het linkerbeen afzet.  

Kogelstoten 

Het kogelstoten gaat vanuit een ring met een diameter van 2,135 meter. De mannen gebruiken kogels 
van 7,257 kilogram, de vrouwen gebruiken kogels van 4 kilogram. Men streeft ernaar de aandrijvingsweg 
van de kogel zo lang mogelijk te maken, hiervoor wordt gebruik gemaakt van de O’Brien techniek, 
waarbij men met de rug naar de stootrichting staat, de laatste tijd wordt ook de Baryshnikov-techniek 
veel gebruikt, deze techniek is afgeleid van het discuswerpen, hier wordt de kogel na anderhalve draai 
weggestoten.  

Discuswerpen 

Bij het discuswerpen wordt bij de mannen gebruik gemaakt van een discus van 2 kilogram en bij de 
vrouwen weegt de discus 1 kilogram. Een discus is een platte, in het midden verdikte schijf van steen, 
metaal of hout. Er wordt geworpen vanuit een ring met een diameter van 2,5 meter. De discus moet 
terechtkomen binnen een hoek van 60 graden, de uitgaanshouding van de werper is met de rug naar de 
werprichting. De werper maakt in de ring anderhalve draai voor de worp, waardoor hij de discus een zo 
groot mogelijke snelheid kan geven ………lees verder volgende pag.… 
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werper is met de rug naar de werprichting. De werper maakt in de ring anderhalve draai voor de worp, 
waardoor hij de discus een zo groot mogelijke snelheid kan geven.  

Speerwerpen 

Bij de antieke vijfkamp was een van de onderdelen het speerwerpen. De houten of metalen speer van 
nu is bij de mannen 800 gram zwaar en 2,60 tot 2,70 meter lang; de vrouwenspeer weegt 600 gram en 
is 2,20 tot 2,30 meter lang. Ter hoogte van het zwaartepunt is de speer omwikkeld. De speer moet 
neerkomen binnen een hoek van bijna 29 graden.  

Kogelslingeren 

Bij het kogelslingeren wordt een kogel gebruikt van 7,257 kilogram, kogel en staaldraad mogen niet 
langer zijn dan 1,175 tot 1,215 meter. De kogel moet terechtkomen binnen een hoek van 60 graden. De 
werpring heeft een diameter van 2,135 meter. De uitgangshouding voor de worp is met de rug naar de 
werprichting, de kogelslingeraar maakt drie draaien, daarna werpt hij af.  

Tienkamp 

Bij de tienkamp voor de heren moet de atleet in twee dagen tien onderdelen afwerken: op de eerste dag 
100 meter, verspringen, kogelstoten, hoogspringen en de 400 meter. Op de tweede dag 110 meter 
horden, discuswerpen, polsstokhoogspringen, speerwerpen en de 1500 meter. Voor iedere op een 
bepaald onderdeel behaalde prestatie krijgt de tienkamper een bepaald aantal punten, de atleet met de 
meeste punten na de twee dagen is de winnaar.  

Zevenkamp 

De zevenkamp voor de dames duurt ook twee dagen, op de eerste dag de 100 meter horden, 
hoogspringen, kogelstoten en de 200 meter. Op de tweede dag het verspringen, speerwerpen en de 800 
meter. De atlete met de meeste punten na de zeven onderdelen wint.  

Bron: http://mediatheek.thinkquest.nl/~jra027/nrmsport/atletiek.html -  
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lopen 
 
 
24 januari is de volgende editie van onze Rabobank Goed Beter Bestloop. 
De opening van de geheel vernieuwde baan eerder dit jaar was voor de RGBB-commissie reden om een 
veelgehoorde wens, namelijk het starten vanaf de baan, te vervullen. Het realiseren hiervan had 
(letterlijk) nogal wat voeten in de aarde want de aansluiting tussen de baan en de openbare weg moest 
nog worden verhard. Gelukkig maken vele handen licht werk en dus starten en finishen we de 24e vanaf 
de eigen atletiekbaan. Evenals in 2009 bieden we de lopers de afstanden 5 km, 10 km, 15 km en de 
halve Marathon aan. 
 
Net als vorig jaar organiseert de RGBB-loop ook in 2010, in samenwerking met Korein Kinderplein, een 
kinderloop. Alle kinderen van basisscholen in Best kunnen zich inschrijven om mee te lopen op de 
afstanden 1,2 km of 3,3 km. Door de goede samenwerking met Korein wordt de kinderen een leuk 
programma aangeboden met onder anderen een warming-up. 
 
Loop je niet mee met de RGBB-loop maar wil je een steentje bijdragen aan dit evenement? Wij zijn op 
zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen met de wegafzettingen. Een belangrijke taak: zonder 
afzettingen geen ( veilige ) RGBB-loop! Interesse, meld je dan bij Wim vd Elzen via 
mjcmvandenelzen@onsbrabantnet.nl 
 
Zorg dat je in deze donkere dagen goed gezien wordt, draag reflecterende kleding en lichtgevende 
accessoires. Deze zijn er voldoende te koop en je bent van afstand al zichtbaar. 
 
De Putjesbergencross is door de slechte weersomstandigheden afgelast. Er lag op de gladde 
ondergrond een laagje sneeuw waardoor je te vlug een blessure zou oplopen. De Putjesbergencross 
was de 2e loop van de Broos van Erp competitie. Vorig jaar viel de Vijverloop uit en toen hebben 3 
wedstrijden in plaats van 4 wedstrijden bepaald wie crosskampioen werd. Ook dit jaar tellen de 2 beste 
resultaten van de 3 wedstrijden. 
 
Door de vele sneeuwval is het voor de trainers lastig om goed te belopen paden en wegen te vinden. 
Soms hebben de trainers iets in gedachten maar ’s nachts is er alweer een laagje over hun route 
gesneeuwd. Toch zijn een aantal lopers in training voor de Marathon en de kilometers moeten wel 
gemaakt worden. Ook de baan is al enkele weken niet te belopen geweest, ook dan moesten de trainers 
een alternatief bedenken. In ieder geval chapeau voor de trainers die toch elke keer meer inventief 
moeten zijn zodat we niet elke training 4 of 5 rondjes hartstichting-route hoeven te lopen. 
 
Pe Brouwer is druk bezig om voor de trainers en de leden een GM shirt met lange mouwen te regelen. 
Pe heeft inmiddels 2 pasbijeenkomsten georganiseerd en de bestelling is onderweg. 
Zo lopen wij ook in de koude periode er netjes in onze clubkleding bij. 
 
 
 
 

 

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/ 
 

 
  

 



 

  

                                                                                                                                           de pen 
door Peter Brouwers 
 

 
 
 
 

Aaldert bedankt dat je mij als oud naaste naaste buurman de pen 
hebt gegund. Het klopt dat ondanks dat ik vlak bij jou en Ad heb 
gewoond in die tijd niet ben besmet door het “hardnekkige” 
hardloop virus.  Ik was toen blijkbaar nog immuun. Dat ik nu wel 
besmet ben geraakt blijkt wel uit het feit dat ik alweer zo’n 6 jaar, 3 
tot 4 keer per week de trainingen en af een toe een wedstrijdje 
loop. Het moet wel een ‘ziekte’ zijn want je wordt er moe en mager 
van en daarnaast kost het een hoop tijd. Iets moet er zijn dat me 
motiveert om iedere keer weer te gaan trainen. Dit is een mooie 
gelegenheid om maar eens een aantal redenen op een rijtje te 
zetten die er blijkbaar voor zorgen dat ik maar niet genees.  
De ziekte verwekkers zijn volgens mij omdat: 

 We trainen met een heel gezellige groep, geleid door een 
enorm enthousiaste trainer; 

 De trainingen toch altijd doorgaan Ik kan me één keer 
herinneren dat het niet doorging. Het had toen echt enorm 
geijzeld maar natuurlijk Ad twijfelde. Hij vond eigenlijk dat 
het toch best wel kon als we maar een langs de randen van 
de weg zouden lopen. Ook kan ik me nog goed herinneren 
dat het eens tijdens een training zo hard onweerde dat we 
allen ons persoonlijk record hebben gebroken door zo snel 
mogelijk terug naar huis te rennen

 Het leuk is om iedere keer weer een nieuw sterk verhaal of mop te horen, waarbij het 
toch maar goed is dat we vaak alleen met mannen onder elkaar zijn, (wat een verschil 
trouwens; Berrie tijdens hardlopen of Berrie in zijn winkel); 

 We tijdens het lopen ons lief en leed delen (zoals, Remco heeft/had/heeft en had een 
vriendin); 

 We kunnen trainen op een prachtige atletiekbaan met prima accommodatie; 
 We tijdens de trainingen de prachtige omgeving van Best kunnen verkennen; 
 We de verborgen plekjes kunnen ontdekken, zoals het ‘Patersvennetje’ en de 

begraafplaats van de Baron van Coehoorn, waarna we geschiedenisles krijgen van Bas; 
 We lekker kunnen klagen over de blessures en hoe we ze kunnen voorkomen; 
 We onze mening kunnen geven hoe we nog beter kunnen trainen om nog betere tijden te 

kunnen realiseren; 
 Ad het weer eens nodig vond om de training toch weer veel harder of verder te laten 

gaan dan was voorgenomen bij aanvang (Ad vindt dat dit hoort bij het trainen van onze 
mentale hardheid); 

 We hopen toch nog ooit eens sneller te kunnen lopen in een wedstrijd dan dat we dat 
een aantal jaren terug liepen; 

 We onze nieuwe schoenen kunnen showen (ook het oog wil wat); 
 We s’avonds gewoon iets te doen willen hebben. (Anders zit je toch maar voor de TV); 
 Je nu een goed excuus hebt dat je zoveel kan eten en snoepen als je wilt (je wordt toch 

niet dik); 
 Ik hierdoor lekker de stress van het werk kan weglopen; 
 Ik op het werk naar mijn collega’s kan opscheppen dat ik toch maar mooi een marathon 

in Eindhoven heb gelopen. Hierdoor heb ik mijn buurman op het werk ook aan het lopen 
gekregen (ik ben het virus aan het verspreiden!); 

 Als ik me inschrijf voor de zevenheuvelenloop ik van mijn bedrijf (RoyalHaskoning) af en 
toe een “mooi” shirtje krijg; 

 Ik hierdoor een marathon kan gaan lopen in Barcelona; 
 Ik me (soms pas de dag erna) vol energie en heerlijk fit voel; 

Eigenlijk ben ik hartstikke gezegend dat ik de mogelijkheid heb, en de (vrijwillige of onvrijwillige?) 
medewerking van mijn gezin krijg om zoveel tijd te kunnen besteden aan het hardlopen.  Omdat ik ook 
benieuwd ben wat onze nieuwelingen motiveert geef ik de pen door aan Tuur van der Putten.  
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Welkom aan onze nieuwe leden.(per 15-01-2010) 
 
Baanatleten:   
Pupillen mini/C.   
Merel Hijink    
 
Pupillen A/B.   
Stef Suetens   
 
Gastlid.    
Gijs Tops 
 
    
Loopgroepen:   

Recreanten loopgroep. ( * = starter ).     
 
Sanne van der Aalst   Evi van Heeswijk                      * 
Marc Adams                            *  Fauve Henst                            * 
Duc van den Berg   George Immink  
Elke van den Bersselaar           *  Erik Janssen  
Corné Beunis (in december foutief vermeld) Boukje Janvier                         * 
Astrid Bies                              *  Reinier ten Kate                       * 
Wim de Boer   Marjella van de Loo                  * 
Alice Buikema                         *  Kim Roelofs-Huender                * 
Yves Dhondt   Gilbert van Roy  
Patrick Diesch   Linda van de Sande  
Monique van Driel                     *  Stefan van de Sande                * 
Merel Foudraine   Mariska Schoonus                   * 
Jacqueline Frankhuizen            *  Monique Terhoeve                   * 
Marika van Geloven                  *  René Uijthoven  
Suzanne van Geloven               *  Anne Verheijen                        * 
Inge Gerrits                             *  Wendy van Vroenhoven            * 
Nathalie van Glebbeek   Anja te Walvaart                      * 
Charles Goevaers                     *  Yang-min Yang                        * 
Patrick Goverde      
 
Sportief Wandelen.  
Mia van Herten 
  
Wij wensen hen veel sportplezier! 
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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 
administratiekantoor@denationale.com 
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, Willemien Bos, 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 
ICT Hans Verbeek Korenbloem 9 webmaster@avgm.nl 390917 
Clubblad Brigitte Kusters en Lia Tielen clubblad@avgm.nl  

 
 
 


