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van de redactie
Geduld en goed gedrag worden beloond. Langzaam maar zeker zijn de versoepelingen merkbaar. Voordat je het weet, sport je weer lekker met je groep. Het lekkere weer draagt daar ook aan bij. Nu alleen nog die coronakilo’s eraf zien te
krijgen. Deze corona periode heeft ook nog een positieve kant, iedereen heeft tijd
om een leuk artikel te schrijven voor de nieuwsbrief. Jullie hebben er weer voor
gezorgt dat er een bomvolle en lezenswaardige editie ligt. Veel leesplezier.
Paul van Bree
Kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk op 15 juni 2021
versturen naar het volgende e-mailadres: nieuwsbrief@avgm.nl

de pen

Ria van den Heuvel schrijft …
Hallo allemaal,
Ik ben Ria van den Heuvel en denk 10 jaar lid van AVGM.
De pen heb ik van Rian van Zeelst gekregen met de vraag of
ik voor de komende nieuwsbrief voor de rubriek “de pen” iets meer wil vertellen
over mijzelf. Op woensdag- en zaterdagmorgen ben ik meestal in de bossen
rondom het Joe Mann Natuurtheater te vinden met mijn poules om te gaan wandelen. Soms vragen ze of ik ga biljarten omdat ik een mooie rode tas voor deze
poules heb. Het bos ken ik goed omdat ik daar vlakbij geboren ben in de Hurkseweg. En ook nog weet dat er in het bos vroeger een soort houten blokhutcafé
stond en wij hier ook regelmatig speelden en op dinsdagmiddag in de vakanties
naar de kindervoorstelling mochten. Verder vind ik het heerlijk om in de natuur
te zijn en me bezig te houden met alles wat groeit en bloeit. Graag ga ik ook fietsen en met onze 1,5 jaar jonge hond Binkie (kruising Friese Stabij en Heidewachtel) wandelen en trainen. Verder bak ik graag (maar ook vooral het opeten sla ik
niet over) en soms deel ik ook uit. Lezen vind ik ook heel leuk ( met periodes),Vooral de boeken van Lucinda Riley zijn ontspannend en ook heb ik vier
delen gelezen van Anne Jacobs en natuurlijk losse bladen ( Libelle, Landleven,
Natuurbladen etc. ).Op de televisie kijk ik graag naar natuur-, kook- en reisprogramma`s. Samen met mijn man Henk hebben we ook 4 kleinkinderen die regelmatig bij ons zijn , dus vervelen doe ik me niet en bovendien heb zelfs nog af en
toe tijd voor vrijwilligers werk ( ik bezoek dan wekelijks een gast als vrijwilliger
van de Zonnebloem ). De pen geef ik over aan Annette van de Bilt.
Ria van den Heuvel
het potlood

Silke Wouters schrijft …
Hallo allemaal,
Ik ben Silke Wouters en ben 9 jaar oud. Ik ben nu bijna 1 jaar lid
van atletiek. Ik ben begonnen met atletiek, omdat vanwege de corona ik mijn andere sporten niet kon doen. Het leukst aan atletiek
vind ik horden en verspringen. Ik ga met plezier naar de atletiektraining. Mijn trainer is Dennis en ik zit in de A1 pupillen. Mijn
andere sporten zijn turnen & hockey. En mijn hobby’s zijn salto’s
maken op de trampoline, knutselen en tekenen. Ik heb een broertje genaamd Jelte, een zus Fieke, moeder Ingrid en vader Joris. Ik heb Het Potlood
gekregen van Esmee en geef het door aan Nyma van Agt.
Groetjes Silke
nieuwsbrief@avgm.nl
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De mens achter de trainer

Tim Nieuwenhuijsen
En toen werd de pen doorgegeven aan mij door Joep.
Dankjewel. Erg leuk!
Ja, wie is Tim Nieuwenhuijsen?
Je zou mij kunnen kennen als hardlooptrainer van de
donderdagavond, of als trainer van de start2run
waar ik de trainingen van 5 naar 10 km op me neem,
of als jurylid op een van de wedstrijden die bij AVGM
worden georganiseerd.
Ja, wie is Tim dan buiten AVGM?
Ik woon in Best sinds 2005 samen met mijn vrouw Kitty en mijn 2 kinderen Jasper van 8 en Olivia van 5. In mijn leven ben ik vaak (17 keer) verhuisd. Na o.a.
Den Haag, Maastricht, Chicago en Singapore wonen wij sinds 2005 met veel plezier in Best. Dus volgens mij kun je echt wel zeggen dat het goed, beter,
Best is ;-)
In het dagelijks leven ben ik docent bij Fontys waar ik International Business
geef. Superleuk. En met bijna 20 jaar ervaring in International Business is het
echt heel gaaf om jonge volwassenen te coachen en trainen zodat ze na het behalen van hun diploma uit kunnen vliegen en succesvol kunnen zijn in bijvoorbeeld
Sales, Marketing of Logistiek.
Naast hardlopen, mijn familie en mijn werk heb ik twee andere grote hobby’s:
reizen en sporten. Reizen is heerlijk! Ik ben in o.a. Canada, Costa Rica, Thailand,
Botswana, Zuid-Afrika, Jamaica, USA, Mexico, Belize en in vrijwel alle landen van
Europa geweest, maar er zijn er gelukkig nog genoeg waar ik graag nog een keer
naar toe zou gaan.
Sporten is eigenlijk al mijn hele leven mijn passie geweest: o.a. wielrennen, taekwondo, schaken, schaatsen, wedstrijdzwemmen, wedstrijddansen. Maar er
is een sport waar ik echt verslaafd aan ben en dat is
GOLF.
Velen vinden het een elitair spel en vinden het zelfs
geen sport. Ik zie dit toch echt anders. Ik kan je zeggen dat er behoorlijk wat rondes zijn geweest waar
ik na 4 à 5 uur klaar was en ik echt op was. En het is heerlijk: je bent buiten, je
kunt het met iedereen, overal ter wereld en op de mooiste plekken spelen. In de
tijd voordat de kinderen geboren werden heb ik veel wedstrijden gespeeld, maar
verder dan de voorronde van het KLM Open winnen ben ik helaas nooit gekomen. In 2008 zijn Kitty en ik samen naar de British Open geweest (1 van de 4
majors) op Birkdale (net ten noorden van Liverpool) en als je ziet hoe ongelooflijk goed die professionals zijn! Echt heel gaaf om naar te kijken. Hoe ver zij slaan,
hoe mooi ze uit bunkers slaan en hoe goed zij putten, dat is echt Champions leagueniveau! Ge-wel-dig!
Nou, ik denk dat jullie nu in ieder geval iets meer weten van de mens achter deze
trainer. Ik hoop dat we elkaar snel weer zien en dat we samen nog heel veel gezellige en gezonde kilometers mogen lopen. Ik mis het echt enorm: mijn
start2run groepen, de donderdagavond groep die ik samen met Bart Roossink
train en de intervalclub op de maandagavond.
Ik nodig Bart Roossink graag uit om met ons te delen wie de mens achter deze
trainer is.
Hartelijke hardloopgroet, Tim Nieuwenhuijsen
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algemeen

Woordzoekers
Er was eens…
Het had zomaar een begin van een soort
sprookje kunnen zijn, maar het bleek ook bikkelen. Om bij het begin te beginnen: Er was een
avond waarop onder andere ik, Jeroen, van
Kathinka een appje kreeg of wij konden helpen
“iets” te organiseren in deze Coronatijden voor
onze GMers en eigenlijk was ik meteen enthousiast.
Een digitale vergadering met het hele clubje was snel geregeld en al even snel
vlogen de goede ideeën over het scherm. De geboorte van de Woordzoekers was
een feit. Plannen werden uitgewerkt en de taken werden verdeeld. Routes werden gemaakt, plakletters werden besteld. Toen deze plakletters binnen waren
liepen we al meteen tegen een paar uitdagingen aan. Lantaarnpalen bleken over
het algemeen nogal smerig te zijn en met de, op dat moment, lage
temperatuur plakten de letters helaas niet. Gelukkig ging de temperatuur snel wat omhoog, dus dat probleem werd snel verholpen. Bleven nog de vieze palen. Hier bleek de enige oplossing een
fles schoonmaakmiddel, een poetsdoek en een droogwrijfdoek.
Gewapend met die materialen gingen wij met vijf man (nou ja, vier
mannen en een vrouw) op pad, al dan niet vergezeld onder aanmoedigende kreten van onze familieleden, om ieder drie routes te
beplakken. Het klinkt op deze manier of dat snel klaar was, maar
dat was natuurlijk niet zo. Af en toe was het wel Bloed, Zweet en
Tranen. Hier er daar werden we ook met argwaan bekeken als we daar zo vol
liefde een lantaarnpaal aan het schoonpoetsen waren.
Maar wat was het achteraf een succes, en wat waren er veel mensen op de been
om woorden te gaan zoeken. Geweldig om dit te ervaren. Toegeven: de tijd was
bij toeval erg gunstig, de eerste week was de schoolvakantie en gedurende alle
drie weken was het nog eens goed weer ook.
Op 9 april werd de Coronaproof
prijsuitreiking georganiseerd waarbij bijna alle prijswinnaars en bijna het hele
team aanwezig was. Ik moet zeggen, ik ben nog namelijk nog niet zo lang GMer,
alweer zo’n leuke bijeenkomst. Wat was het gezellig en wat kletste iedereen leuk
met elkaar. Ik verval in herhalingen maar ook dit was weer super om mee te maken. Kathinka had voor iedere prijswinnaar een kleine attentie ingepakt en ook
het team kreeg een aardigheidje. Uiteraard was dit helemaal niet nodig, maar het
was wel leuk.
De volgende uitdaging
ligt te wachten, al die
150 letters weer verwijderen en wij hebben al
ontdekt dat dit niet
meevalt.
Sommigen
gaan er makkelijk af
maar het merendeel zit,
mede namens ons uitstekende lantaarnpaalpoetswerk, ontzettend
goed vast. Komt u ons
tegen met brandertjes,
steekmessen en een caramelschijfstickerverwijderaar, schrik niet:
er is geen overval gaande. Wij verwijderen slechts stickers
.
Heel veel dank aan Martin, Joep, Bart, Jeroen T en Kathinka voor de teamspirit,
Jeroen Bijnen.
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wandelen

GM - wandeling op woensdag 19 mei
Op woensdag 19 mei houden wij weer onze jaarlijkse Nordic Walking wandeling.
Alle GM-leden + introducee zijn welkom, zowel met als zonder Nordic Poles. De
wandeling zal ongeveer 20 km zijn en natuurlijk gaan we onderweg picknicken.
Hoe het 19 mei staat met de corona-regels weten we natuurlijk nog niet, maar
we hopen dat we ook op een terrasje kunnen zitten.
We gaan dit jaar naar de Maashorst en de
Bedafse Bergen in de buurt van Nistelrode.
Je pakt je rugzak in en je bent klaar om de
ongerepte natuur van De Maashorst in te
trekken. Het is een mooi natuurgebied,
waar bomen, planten en beesten de baas
zijn. Het is een oergebied,
waar je Wisenten, Exmoor pony’s en Taurossen kunt spotten en de Wijst gronden (een breuk in het landschap).

Daarnaast gaan we naar de Bedafse Bergen, omdat de Maashorst hoger ligt dan
de omgeving is het gebied droger dan de rest. Daar houden mensen van, dus eeuwen geleden woonden hier al mensen. Zo werd er door de Middeleeuwse boeren
veel hout gekapt voor de bouw van akkers.
Op die gekapte stukken grond ontstonden
uitgestrekte heidevelden. Daarop lieten de
boeren hun schapen grazen. Die aten de
heidevelden zo kaal dat het zand bloot
kwam te liggen. Door de wind begon dat te
verstuiven. Het resultaat: de stuifduinen
van Bedaf. Een bijzonder stukje oergebied
waar je heerlijk vrij kunt struinen en waar
het voelt alsof de tijd er heeft stilgestaan.
Je kunt je aanmelden bij een Nordic Walking training of via helly@onsmail.nl of
joke-paul@onsmail.nl
Na aanmelding krijgen de deelnemers nog informatie over vertrektijd en –plaats.
Dus graag allemaal tot 19 mei.
Groetjes Helly en Joke
baan

Onderlinge wedstrijden
Het blijft een bijzondere periode. Wie had dat vorig jaar gedacht, dat we dik een
jaar later nog steeds in de greep worden gehouden door het coronavirus. Helaas
zijn er nog geen regionale of landelijke wedstrijden toegestaan. Vanuit de Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC) zijn we, rekening houdend met de maatregelen, op zoek gegaan naar mogelijkheden. Hieruit is voor de eerste helft van het
baanseizoen een reeks van 3 onderlinge wedstrijden voortgekomen.

nieuwsbrief@avgm.nl
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onze sponsoren
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Zaterdag 17 april vond de eerste wedstrijd plaats. De ochtend stond in het teken
van Athletics Champs voor onze pupillen, met onderdelen als horde, vortex, stoten, hurkhoog en meters maken. Het weer was top en de pupillen waren enthousiast. Voor de helft van onze pupillen was dit de eerste baanwedstrijd ooit, voorbereid en georganiseerd door Veerle van Erp, in het kader van een stageopdracht
voor haar opleiding.

Vrij vlot na het aflopen van de Athletics Champs liep de baan vol met onze Junioren en Senioren. Zij kunnen deze wedstrijdreeks steeds op een of meerdere onderdelen inschrijven en hun eigen onderdelen kiezen. Verspreid over de 3 wedstrijden bieden we een divers en gevarieerd aanbod. Voor ieder wat wils dus en
als je niet kunt kiezen maak je er gewoon een meerkamp van. ’s Middags zijn er
de nodige persoonlijke records verbeterd. Hier is in Groeiend Best en op onze
website al verslag over gedaan. Heb je dat gemist, dan kun je het artikel hier teruglezen.
De volgende wedstrijden vinden plaats op zondag 16 mei en zaterdag 5 juni.
Namens de WOC,
Martin Nijkamp
algemeen

Géén Bayeuxloop 2020, géén Bayeuxloop 2021, géén bevrijdingsvuurestafette Wageningen 2021

Bayeuxloop 2015 - Foto 1: Monument Bayeux
nieuwsbrief@avgm.nl

Zoals jullie weten
kon de Bayeuxloop
2020 vanwege de
coronacrisis
niet
doorgaan. Het gehele evenement was
geregeld door de
Bayeux-organisatie.
Na wikken en wegen
hadden we besloten
om door te pakken
en het evenement in
2021 alsnog te organiseren.
1 mei 2021
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Al snel bleek echter, dat dit ook heel onzeker zou worden en daarom hebben we
in december 2020 moeten besluiten, dat ook dit jaar de Bayeuxloop niet door
kan gaan. Tevens hebben we besloten, om het evenement niet nòg een jaar uit te
stellen, maar volledig te annuleren. Alle inspanningen van
de organisatie ten spijt: we waren er wederom klaar voor.
Het idee was om, mochten we geld overhouden aan het eind van de rit, dit te
doneren aan het doel: “Stichting leergeld Best en omstreken”. Dit doel hadden
we aan het begin van het traject al vastgesteld. Dit hadden we in 2015 ook gedaan. Toen hebben we een mooi bedrag aan de voedselbank Best kunnen doneren. Maar nu hebben we dus geen evenement gehad.
De organisatie hield dus nog niet op. Alle deelnemers en sponsoren moesten benaderd worden of ze hun bijdrage terug wilden of dat het naar het goede mocht.
Inmiddels zijn alle financiën betreffende de deelnemers afgerond. De brieven
naar de sponsoren zijn onderweg. Er zal, ondanks dat er geen Bayeuxloop zal
zijn, toch geld overblijven om aan het goede doel te schenken. Met dank aan de
deelnemers, sponsoren en donateurs. Hoeveel, dat weten we nog niet, maar toch
zeker de moeite waard.

Bayeuxloop 2015 - Foto 2: Gemeentehuis Arromanches

Dat was de Bayeuxloop…maar…
Er is ook jaarlijks de bevrijdingsvuurestafette vanuit Wageningen. Daar doen we
normaal gesproken ook aan mee. En dat vergt weinig organisatie. Dus onze hoop
daarop gevestigd.
Op 18 februari 2021 was de officiële aftrap (digitaal natuurlijk). Dus ik had me,
vol spanning, aangemeld bij dit live evenement. Er werd uitgelegd hoe de herdenking/bevrijding op 4/5 mei 2021 er in Wageningen uit zou gaan zien: Geen
veteranen, geen bevrijdingsvuurestafette
. Het vuur wordt door “Verschilmakers” (één per provincie), vanuit Wageningen naar de verschillende provincies
gebracht. Bevrijdingsfestivals zullen er niet of in heel erg afgeslankte vorm zijn.

nieuwsbrief@avgm.nl
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Bayeuxloop 2015 - Foto 3: Bevrijdingsfestival Den Bosch

Dus ook geen bevrijdingsvuurestafette vanuit Wageningen dit jaar.
Ik ga ervan uit, dat we in 2022, weer gewoon meedoen met de bevrijdingsvuurestafette vanuit Wageningen. Zoals elk jaar. Het is geen Bayeuxloop, maar de
boodschap blijft hetzelfde:
VRIJHEID!

Gelukkig hebben we “D’n nattenaap” nog….

En in deze Coronatijd, heeft het woord “VRIJHEID” nog meer
betekenis gekregen.
Ik wens iedereen heel veel gezondheid toe. Hopelijk tot volgend
jaar.
Sportieve groeten,
Ronnie van Dortmont
Teamcaptain Bayeuxloop 2020 2021 Bevrijdingsloop 20xx
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wandelen

Virtuele activiteiten: we gaan door!!
Het is bekend dat “woordzoekers” een groot succes is geweest. Elders in deze
nieuwsbrief kun je daar meer over lezen. Ook de AVGM-quizavond en in iets mindere mate de “alternatieve crosscompetitie” konden op aardig wat deelnemers
rekenen en de reacties na afloop waren meer dan positief. Daarmee kunnen we
stellen dat er zeker een behoefte bestaat aan virtuele evenementen. Daarom is er
binnen de vereniging bedacht om in de maanden mei, juni en juli, steeds één virtueel evenement aan te bieden.

Het eerste evenement wordt een tocht waarbij
een fotozoektocht is opgenomen. Deze tocht, die
geschikt is voor wandelaars én voor hardlopers
heeft een lengte van iets meer dan 13 kilometer,
met start en finish bij onze eigen accommodatie.
Deze tocht zal per 1 mei – de verschijningsdatum
van deze nieuwsbrief - online ter beschikking
worden gesteld. Op de site zal dan een goede
routebeschrijving (met uitleg van de fotozoektocht), een vel met 20 foto’s en een antwoordkaart worden geplaatst

Je hebt vervolgens een hele maand de tijd om op
een zelfgekozen tijdstip deze route te wandelen
of te hardlopen en jouw antwoordkaart in de
sturen aan het vermelde e-mailadres. Uiteraard
bestaat de mogelijkheid om deze tocht meerdere
keren te wandelen of te hardlopen. Kort na 1 juni
zal de uitslag bekend gemaakt worden.
Het 2e en 3e evenement zal respectievelijk op 1
juni en 1 juli op de site worden geplaatst. Deze zullen steeds een andere startplaats, een andere route, een andere afstand en een ander soort opdracht kennen. Ook hiervan komt t.z.t. een bericht met de betreffende uitslag.
Zin om mee te doen; natuurlijk wel. Kijk snel op de site van AVGM!
Henk Plasman
lopen

In één ruk het Pieterpad af voor het goede doel
Na zijn eerdere trails, met heroïsche namen als
Bello Gallico (160 km), Great Escape (160 km)
en de Montana Legends Trail (265 km) door de
Ardennen, klinkt het Pieterpad maar gewoontjes. Addie van der Vleuten (30) wil voor zijn
volgende uitdaging de wandelroute van 500 kilometer van Pieterburen naar de Sint Pietersberg hardlopend volbrengen: “Voor het goede
doel, voor het KWF, voor m’n vader die anderhalf jaar geleden veel te vroeg is overleden. Hij wilde het Pieterpad ook afmaken.”
Deze keer zal hij alles zelf moeten regelen. “Vanwege de avondklok heb ik de
tocht zelfs een maandje uit moeten stellen”, legt Addie uit. “Nu vertrek ik vrijdag
nieuwsbrief@avgm.nl
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onze sponsoren
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14 mei rond het middaguur, de maandagavond erop hoop ik dan te finishen.”
Maar zo makkelijk als het lijkt is het niet. “Je moet jezelf onderweg verzorgen:
schone kleren, eten, drinken en af en toe een hazeslaapje. Een hele onderneming.” Maar ervaring heeft de loper van AV Generaal Michaëlis inmiddels genoeg.
De natuurlijke obstakels zijn er ook, zoals de Rijn en de Maas. “Die pontjes varen
’s nachts natuurlijk niet”, lacht Addie. “Daarom start ik rond het middaguur. Zo
kom ik op tijd voor de eerste oversteek over de Rijn. De tweede, bij Afferden over
de Maas, moet ook bij daglicht kunnen. De derde oversteek bij Grubbenvorst,
over de Maas vlak bij Venlo, kon wel eens een probleem worden.” Maar ook daaraan is gedacht: een opblaasbare kano wordt achter de hand gehouden.”
Andere fraaie natuurlijke obstakels zijn er ook: de Sallandse Heuvelrug, Berg en
Dal bij Nijmegen en natuurlijk het heuvelachtige Limburgse landschap. Ondanks
zijn ervaring in de Belgische Ardennen neemt Addie van der Vleuten zijn missie
serieus. Immers, nooit eerder was de af te leggen afstand zo groot. “Onlangs heb
ik drie dagen vrij gepakt om de tweede helft van de route te verkennen: ruim 200
kilometer in drie dagen. Ik weet dat ik fit ben.”
Addie sponsoren voor KWF Kankerbestrijding kan via www.supp.to/pieterpadlopen-voor-kwf. “M’n doel is om tienduizend euro op te halen. Met nog twee weken te gaan is al ruim de helft binnen. En de teller loopt nog steeds op”, glundert
Addie. “O ja, het record voor het Pieterpad hardlopend afleggen staat op 88 uur...”
algemeen

AVGM-Quizavond
Nadat op 30 januari de baanatleten al hun
kennis mochten testen in de “Kahoot Quiz
Baanatletiek”, was het op zaterdag 27 februari de beurt aan de andere GM-ers om mee
te doen aan de AVGM-Quizavond. Vanwege
de Corona beperkingen moest ook deze
quizavond noodgedwongen online worden
georganiseerd, maar het werd niettemin een
heel gezellige avond, met maar liefst tachtig
deelnemers. Eigenlijk zelfs nog meer want
er waren ook groepjes die als team meededen. Honderd vragen kregen alle deelnemers voorgeschoteld, over de meest uiteenlopende onderwerpen. Van de bijnaam van
Margaret Thatcher tot de kleuren van de
vlag van Soedan (of was het nou ZuidAfrika?!). Natuurlijk waren er ook vragen
over AVGM en snelle rekenvragen. Eigenlijk
ging het bij alle vragen om de snelheid, want hoe sneller je antwoord gaf, hoe
meer punten. Mits het antwoord goed was uiteraard. Want het ging, naast mooie
prijzen, natuurlijk wel om de eeuwige GM-roem!
Jammer genoeg haperde de techniek een beetje. Zo werd onze quizmaster Martin
halverwege uit de livemeeting gegooid. Toen dat even duurde - en Martin ongetwijfeld koortsachtig aan het proberen was de verbinding weer te herstellen draaide één van de deelnemers het nummer “Duurt te lang” van Davina Michelle
– hilariteit alom! Gelukkig konden we even later weer verder, hoewel zonder de
muziekvragen want het geluid had er nog steeds niet helemaal zin in. Misschien
was dat wel mijn geluk, want anders was ik wellicht een stuk lager geëindigd! ;-)
Natuurlijk was het jammer dat we de gezelligheid van het clubhuis moesten missen, maar ter compensatie werden tijdens de quiz in diverse appgroepen allerlei
aanmoedigingen, juich- en wanhoopskreten gedeeld. Nee, goede antwoorden
heb ik helaas niet voorbij zien komen… ;-)
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De strijd om de ereplaatsen bleef lange tijd spannend. Ilonka stond lange tijd aan
kop, maar uiteindelijk gingen Renske en Niels (ReNie voor intimi) met de welverdiende overwinning aan de haal. De volledige uitslag is zoals gebruikelijk op
de website te vinden.
Uiteraard hoop ik dat we de volgende
quiz weer met z’n allen in het clubhuis
kunnen houden, maar dit is zeker een
leuk alternatief. Het is sowieso mooi om
te zien hoeveel leuke, Corona-proof activiteiten GM allemaal organiseert, zoals
de Woordzoekers, de Baancross, Bootcamp oefenschema’s en nog veel meer.
Wat dat betreft mijn complimenten aan
alle vrijwilligers die dit allemaal bedenken en organiseren! En met een beetje
geluk mogen we tegen de tijd dat deze
nieuwsbrief verschijnt - het is begin
maart wanneer ik dit schrijf - weer lekker samen sporten en quizen.
Marco Breuls
wandelen

Een impressie van de Zandbostocht
Vrijdag 9 april was de dag dat de fysieke inspanning voor enkelen van ons al begon. Normaal wordt een wandeling volledig en ook alleen vanaf de computer in
elkaar gedraaid. Deze keer niet, namelijk Gerard van Summeren en ik zijn namenlijk eerst gaan proefwandelen. Want ja: de vorige keer is er een heeeeeel
klein stukje gewandeld daar waar helemaal geen paden waren. Met enkele “verbetervoorstellen” tot gevolg. Dus deze keer geen risico genomen en de van Atletiekvereniging Lopersgroep Deurne overgenomen wandeltocht ter plekke verkend. En maar goed ook: tot twee keer toe een flinke omweg gewandeld.
Zoals gezegd: 17 april de dag van onze voorjaarswandeling. Ondanks blessures
en dringende afspraken en natuurlijk corona toch nog een opkomst van 14
man/vrouw. Voor de thuisblijvers, zie https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2871456 en trek er alsnog op uit. En ook deze keer een introducee
in onze gelederen, dat smaakt naar meer. ’s Ochtends met de trein naar Helmond
Brouwhuis. Met de kaart in mijn hand en gesteund door digitale aanwijzingen uit
de “Garmin” van Hein Geurts vertrokken we oostwaarts, in groepen van twee. Al
na enkele kilometers bereikten we de locatie waar in het najaar van 1944 een
vliegveld voor B86’s was aangelegd. Deze locatie is inmiddels en letterlijk in het
water verdwenen door grootschalige zandwinning, en wordt nu de Berkendonk
genoemd alwaar gezwommen, gezeild en gesurft kan worden.

Al wandelend langs de Berkendonk bereikten we het Zandbos met daarin het
mooie Buntven. Voor de geschiedenisliefhebbers onder ons: het Buntven is een
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afgesneden bocht van de Bakelse Aa en is al in de laatste ijstijd ontstaan. Onze
weg vervolgend werden we verrast door een foodtruck, niet alleen met koffie/thee maar ook met poffertjes. Dus niet geaarzeld en meteen etappe 1 beëindigd en dus koffiepauze gehouden en wel onder het toeziend oog van diverse
houtsculpturen. Etappe 2: langs het hippisch centrum Deurne, het riviertje Vlier,
Groot Bruggen, Klein Bruggen, een eendenhouderij, de Oude Aa en wederom Berkendonk maar dan “daar aan die overkant”. Open water en een fris windje deed
ons beslissen om de luwte van het bos op te zoeken voor de lunchpauze. Geen
banken, geen stoelen en slechts enkele boomstronken: dus vleiden wij ons neer
in het gras. En ook geen sanitair maar wel voldoende ruimte om onbekommerd
je plasje te kunnen doen. De onlangs speciaal daarvoor aangeschafte hulpmiddelen (www.uixi.eu, www.wopeeh.nl) konden in de tas blijven.

Na de pauze de laatste loodjes. Nog zo’n 6 km te gaan en dat had echt korter gekund: diverse bochten zorgden ervoor dat we nog veel bos doorkruisten met
daarin twee echte grotten. Het laatste gedeelte ging door de Helmondse wijk Rijpelberg. Met een tevreden gevoel bereikten we het station en gingen we huiswaarts. En helaas en hopelijk voor het laatst: zonder de afsluitende borrel.
met wandelgroetjes, Pieter v.d. Sanden
PS: voor meer foto’s zie https://www.avgm.nl/foto
baan

Onderhoud aan de accommodatie en inspectie
door de atletiekunie
Baanatleten is het afgelopen weken vast niet ontgaan, er is het nodige onderhoud
uitgevoerd aan de baan. Helaas kon niet voorkomen worden dat er enkele trainingen voor afgelast moesten worden. Dat is echter voor een goed doel geweest,
want recent is onze baan door de AtletiekUnie geïnspecteerd op veiligheid en het
voldoen aan de eisen die het wedstrijdreglement stelt. Uitkomst is dat onze accommodatie weer voor 3 jaar is goedgekeurd!
• Daar zijn wel de nodige (veelal reguliere onderhouds-) werkzaamheden voor
opgepakt, zoals: Reiniging van onze baan
• Ophalen en recht leggen van diverse tegelranden aan de binnenzijde van de
baan
• Opnieuw aanbrengen van alle blauwe belijning
• Kleine reparaties op diverse plaatsen op de baan (scheurtjes en ‘spikeschade’)
• Opnieuw aanbrengen van de uitstapbelijning bij kogel, discus en speer
• Witten van de stootbalken bij kogel
• Bijvullen van de verspringbakken
• Herstel van het kunststof in enkele blinde balken bij Hink-stap-sprong
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Bovendien zijn door de leverancier enkele aanpassingen gedaan aan de discuskooi en tenslotte zijn de steeple-balken aangepast en allemaal voorzien van een
nieuwe hoogte i.v.m. een reglementswijziging.

De gemeente Best is eigenaar van onze accommodatie en heeft de uitvoering van
al deze werkzaamheden gecoördineerd. De samenwerking met de gemeente verloopt goed, zo hebben we bij verschillende van bovenstaande klussen samen met
de gemeente opgetrokken. We hebben bijvoorbeeld vanuit GM de steeplebalken
gedemonteerd en de aanpassing voorbereid. Vervolgens zijn de aanpassingen
door de gemeente in hun eigen werkplaats doorgevoerd. Daarnaast zijn de markeringen en belijning bij kogel, discus en speer samen met Nicolai opnieuw aangebracht. De reiniging van en reparaties van het kunststof zijn door de gemeente
aan een aannemer uitbesteed (dat betreft echt specialistisch werk).
Wil je weten hoe zo’n baaninspectie precies verloopt? Kijk dan vooral eens naar
deze korte video:

De samenvatting van het rapport vind je op AtletiekUnie.nl

(https://youtu.be/78_kmWTqjm4)

(https://www.atletiekunie.nl/sites/default/files/userfiles/Samenvatting%20eindinspectie%20Best%202021.pdf)

Martin Nijkamp
algemeen

Bestse Buurtkwis – Team GM wéér 2e
Net als de afgelopen jaren deed Team GM op 10 april weer mee aan de Bestse
Buurtkwis van buurtvereniging de Hoge Akker. Net als vorig jaar was dit een editie die geheel online was vanwege de corona maatregelen. Vanwege het digitale
karakter had Ben Saris mij gevraagd de organisatie binnen GM op me te nemen,
wat ik als fanatiek Team GM kwisser graag op me nam.
De pakweg 30 GM deelnemers werden van tevoren in 7 subteams ingedeeld, elk
met zijn eigen specialiteit (zoals Best, Sport, googlen) en elk met een team captain. Het draaiboek kreeg nog even een update, het fact-check team werd geformeerd en toen was het wachten op 10 april.
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Om 13.00uur kwam er niet 1 opdracht binnen zoals andere jaren, maar wel 3
opdrachten, dus we konden gelijk aan de bak; Hup, daar was al een ballonnenfoto
vanaf een kinderfeestje, een honden verkleedpartij tot het onderwerp chagrijnig

wegliep (geef haar eens ongelijk ;-)), een fraaie slagroombaard, een mummie en
gestapeld meubilair gekiekt in D’n Opstap. Zo konden we de collage maken die
voldeed aan alle eisen:
Zo raakten we goed warmgedraaid voor 17:00 uur, het moment waarop de 75
vragen binnenkwamen. Voor bijna elke vraag moet je wel een beetje of zelfs heel
veel onderzoek doen om hem te beantwoorden. Sommige vragen waren relatief
makkelijk, zoals deze;

(Antwoord is Koen Dijkstra, wel zo handig als je het terras van restaurant Il Gusto
herkent)
Andere vragen waren echte breinbrekers, waar we ondanks vele berichtjes in de
Team GM WhatsApp groep uiteindelijk niet uitkwamen:

(Het antwoord bleek cryptisch in de sponsoren lijst te zitten, want daar stond
een niet bestaand bedrijf “Kistenhandel De Groot & Zoon” tussen en wij zaten te
denken in de richting van de ontsnapping van Hugo de Groot, maar dat was het
helaas niet… Het 06 nummer onder deze sponsor bleek een hint te zijn naar de
nieuwsbrief@avgm.nl
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vragen die achter elkaar geplaatst de inhoud van de kist verklapten: “Zwarte en
bruine mondkapjes”. Tja, daar waren dus niet op gekomen.)
Even voor middernacht werd de uitslag via een YouTube livestream bekend gemaakt door de Buurtkwis organisatie, die we in een gezamenlijke Teams sessie
met oplopende spanning bekeken onder het genot van een borreltje en een hapje.
Startende bij het team dat op plek 41 was geëindigd ging het langzaam naar de
top 10, de top 5, de top 3…en Team GM was nog steeds niet genoemd. De winnaars van vorig jaar hadden we al zeker verslagen, maar zouden wij de winnaar
zijn?? Helaas niet, we werden op 1 punt verschil 2 e…balen, maar toch niet slecht
als we na 4 deelnames kunnen zeggen dat de slechtste plek een tweede plek is.
Volgend jaar hopen we weer de krachten ouderwets te bundelen in D’n Opstap
om die beker in de wacht te slepen, kunnen we daarna tenminste een echt feestje
vieren.
Met sportieve groeten,
Peter Eshuis
baan

Verslag PaasEIvenement
Op zaterdag 27 maart jongstleden is door de nevenactiviteiten commissie baan
(NACB) in samenwerking met Petri, Koen en Martin een alternatief voor het jaarlijkse zwemuitje georganiseerd: een PaasEIvenement.
Deze sportieve activiteit was geheel in paasstijl voor alle baan atleten van pupil
tot senior baanatleten tot 26 jaar. Tijdens deze activiteit waren er een aantal
spellen waarbij de paashaas en paaseieren centraal stonden. Bij sommige spellen
werd natuurlijk rekening gehouden met de leeftijd van de atleten. De ongeveer
66 deelnemers waren vooraf in groepjes verdeeld met per groep een begeleider.
De volgende spelletjes stonden op het programma:
De eierrace waarbij in estafettevorm kinderen een parcours moeten lopen met
een ei op een lepel.
Ei gooien waarbij tweetallen tegenover elkaar staand een bal overgooien en die
beiden moeten vangen. Voor de durfallen onder de atleten was dit ook mogelijk
met echte eieren. Dat leverde natuurlijk de nodige hilariteit op.
Paas dobbelen met het werpen van een dobbelsteen en het rennen naar een genummerd hoedje moet je een paashaas bij elkaar werpen.
Wortelwerpen, met behulp van een vortex proberen door gaten te werpen waarbij je punten kunt verdienen.
Paaseigolf een moderne vorm van croquet waarbij op een soort van boerengolf
manier een parcours moet worden afgelegd met als einddoel een paashaas hole.
Eierdans waarbij tweetallen met een ei tussen hun voorhoofden geklemd een
parcours moesten afleggen.
Eierrollen hierbij was de bedoeling om een bal of een echt ei met je neus vooruit
te rollen over een parcours.
Bouwen van een eiertoren, met behulp van eieren en toiletrollen een zo hoog
mogelijk toren bouwen.
Eierovertocht, zo snel mogelijk een hoeveelheid ballen overbrengen van 1 band
naar een band een stuk verderop.
Paashaascommando, hierbij bepaalde een dobbelsteen samen met de teambegeleider welke oefeningen atleten moesten uitvoeren.
Eieren zoeken voor pupillen op het grasveld
Eieren zoeken voor junioren bootcamp stijl tijgerend door de bootcamphoek
paaseieren zoeken.
Al snel bleek dat spelletjes met rauwe eieren bij de meeste atleten toch wel favoriet waren. Wat mij altijd het meest doet genieten is het fanatisme waarmee atleten deelnemen aan activiteiten. Iedereen deed zijn best, en sommige gingen
zelfs nog verder.
Tussendoor was er natuurlijk een pauze waarbij er drinken en koeken te krijgen
waren.
nieuwsbrief@avgm.nl
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Ook was er de prijsuitreiking van de alternatieve crosswedstrijden op de baan
waarbij natuurlijk ook Mike de mascotte niet mocht ontbreken. Bij het naar huis
gaan kregen alle atleten ook nog een zakje paaseieren mee.
De tijd vloog voorbij. Ik denk dat de meeste atleten het erg naar hun zin hebben
gehad.
Ik wil bij deze iedereen die heeft meegeholpen aan het evenement nog een keer
bedanken. Zonder hulp van vrijwilligers kunnen we deze evenementen niet organiseren. Dus Martin, Koen, Petri, trainers, mede NACB-leden en natuurlijk atleten bedankt voor jullie hulp om deze activiteit mogelijk te maken.
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Rick Bezemer Sportcoach Tuurlijk
Al een aantal jaar gebruikt de vereniging de
combinatiefunctionaris regeling met de gemeente Best en het Heerbeeck College om
een extra kracht in te zetten op de bambie’s,
de jongste groep atleten tussen de 4 en 6
jaar oud. Nu de gemeente deze Sportcoaches
anders inzet, kan het zijn dat je hem ook op
andere plaatsen gaat tegenkomen. De Sporten Cultuurcoaches, die zich verenigd hebben als Tuurlijk, werken niet alleen als ondersteuning aan verenigingen en scholen op
het gebied van sport, maar zijn een verbindende factor tussen alles wat met bewegen
te maken heeft.
Rick Bezemer is de Sportcoach en docent vanuit het Heerbeeck die de Bambies
mag trainen en hij vindt het prachtig: ”Het is een hele mooie doelgroep voor de
vereniging en ik vind het heerlijk om ze te mogen begeleiden. Ik probeer samen
met de superfijne hulptrainers Jantine en Niek juist lekker plezier te maken met
de atleten. Dat hebben ze nodig om zichzelf te leren kennen op deze leeftijd.”
De sportcoach is niet alleen een versterking voor de atletiekvereniging maar
heeft ook zijn uitwerking buiten het sportveld. “We zijn er voor iedereen, van
jong tot ervaren, van marathonlopers tot bankhangers. Elke inwoner van Best in
beweging krijgen is belangrijk voor ons. Nu met Corona is de ene groep lastiger
te bereiken dan andere, maar we doen wat we mogen.”. Hij vertelt: “Op dit moment zijn we vooral actief bij de scholen en de verenigingen. Dat zijn de plekken
waar we wel naar binnen mogen. Ook bij Jeugdcentrum Todo zijn we actief met
Sport Playground waar we vaste en wisselende activiteiten voor kinderen tot 18
jaar organiseren op woensdag en vrijdag. “
“Maar de bambies blijven nog steeds mijn favoriet.” lacht Rick. Ondanks de vele
petten die een sportcoach op heeft, is voor hem een groepje kinderen iets leren
het leukste. “Verbinden tussen verenigingen, scholen, inwoners en wijken is heel
interessant en belangrijk maar er is niks mooiers dan kinderen die plezier maken
in een veilige omgeving waarbij ze regelmatig ook nog iets leren.”
Mocht je meer willen weten over de sportcoach en zijn rol in de vereniging en de
gemeente kun je mailen naar r.bezemer@heerbeeck.nl of kijk op Facebook
(@TuurlijkBest) of Instagram (@Tuurlijk_Best). Doe je mee?

baan

Onderlinge baancrossen AV Generaal Michaelis
jeugd tot en met 17 jaar
Op zondag 28 februari en zondag 14 maart stonden de onderlinge baancrossen
voor de pupillen en junioren tot en met 17 jaar op het programma. Bij deze crossen was helaas geen publiek toegestaan vanwege de corona-maatregelen, dat
weerhield de 64 deelnemers er niet van om hun uiterste best te doen. De atleten
moesten afhankelijk van hun categorie 1100, 2200 of 3300 meter afleggen. De
materiaalploeg had een uitdagend parcours uitgezet met daarin 6 zandbakken
per ronde.

nieuwsbrief@avgm.nl

1 mei 2021

AVGM Nieuwsbrief

22

De opkomst was uitzonderlijk hoog en
dit zal ongetwijfeld te maken hebben
met het feit dat dit de eerste wedstrijden sinds de clubkampioenschappen
in september waren. Daarnaast hadden we met name bij de eerste cross
met prachtig weer te maken. Hopelijk
komen alle atleten met een volgende Broos van Erp competitie gezellig naar de
bossen.
De prijsuitreiking van de onderlinge baancrossen vond plaats tijdens het PaasEivenement op 28 maart.
Petri van Horrik
Pupillencoördinator
vacatures

Vacature-overzicht vrijwilligers
Hieronder een overzicht van de vacatures bij onze vereniging.
Wil je graag een steentje bijdragen als vrijwilliger, ook al staat er hier geen vacature bij die bij je past? Neem dan contact op met de vrijwilligerscoördinator Ingrid Wouters vrijwilligers@avgm.nl . Ook voor algemene vragen of opmerkingen
over vrijwilligerstaken binnen de vereniging kun je bij haar terecht.

Organisator Re-animatietrainingen
Kandidaten voor opleiding looptrainer
EHBO-ers
Parcoursopbouwer
Trainer voor C-junioren
Sponsorcommisie
Huishoudelijk werk clubgebouw
(Assistent) trainer voor de jeugd
Juryleden
Medewerker Bar
Onderhoud accommodatie
Voor een gedetaileerde beschrijving van bovenstaande vacatures klik op vacatureoverzicht vrijwilligers
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algemeen

WhatsApp Klusjesgroep
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