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van de redactie 
 
Na ruim 15 maanden met beperkingen geleefd te hebben lijkt het sportleven 
weer los te komen. We kunnen weer in groepsverband lopen, de kantine van het 
clubhuis is weer open en we kunnen zelfs weer plannen maken om aan 
wedstrijden deel te nemen. Laten we hopen dat dit een eenmalige ervaring is 
geweest.  Voor iedereen met vakantie plannen, veel plezier. 
Voor nu wenst de redactie iedereen veel lees plezier, we hebben weer een 
gevulde en interessante nieuwsbrief. 
 
Paul van Bree 
 
 
 
 
 
 

de pen 

Annette van de Bilt schrijft … 
Hallo allemaal, 
  
Mij is gevraagd mezelf voor te stellen in een briefje voor de nieuwsbrief van de 
AVGM. 
Ik ben Annette van de Bilt, ben 76 jaar jong en ben getrouwd met Piet en we heb-
ben twee kinderen en vier kleinkinderen en ik doe al een jaar of 12 mee aan nor-
dic walking. 
Ik ben eraan begonnen na een cursus, niet via de GM, maar die cursus hield op 
met bestaan. 
Maar ik had al spoedig de smaak te pakken en via via ben ik toen bij de club ge-
komen. 
Ik had wat gezondheidsproblemen en moest flink aanpakken om iedereen bij te 
benen in het begin, elke keer dacht ik nu stop ik ermee, het is te zwaar. 
Maar door de leidinggevenden oa. Katinka en Toos en Helly en mijn medelopers, 
heb ik het toch volgehouden. Mijn complimenten voor jullie doorzettingsver-
mogen om mij te blijven stimuleren. Dank jullie wel. 
Ik ga nog steeds tweemaal per week op woensdag en zaterdag ochtend en nog 
steeds met heel veel plezier en nu met, in ieder geval met een veel betere condi-
tie, dan toen ik begon. Ik heb veel gewonnen met de NW-wandelingen en hoop 
er nog lang mee door te gaan.  
Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief heeft Annette nog geen waardige opvol-
ging kunnen vinden aan wie ze “de Pen” kan overdragen. Als er vrijwilligers zijn 
kun je je melden bij de nieuwsbriefredactie. 
  
Annette van de Bilt. 
 

het potlood 

Nyma van Agt schrijft … 
Hoi ik ben Nyma en ik ben 8 jaar. En Ik zit al bijna 2 jaar op atle-
tiek. De leukste onderwerpen bij atletiek vind ik hoog en ver-
springen. Mijn andere hobby’s zijn: tekenen, gymen en lezen. Ik 
zit bij de b pupillen. Mijn trainers zijn Trees, Diet en Jantine. Ik 
heb een zusje Thirza en zij is 7 jaar en zit op atletiek bij de C pu-
pillen. Ik vind haar heel lief. Ik heb nul broertjes. Op school vind 
ik het ook leuk. Mijn juffrouw heet Sanne en ik vind haar heel 
leuk en lief. Ik heb het potlood gekregen van Silke en ik geef het 
door aan Manou Boelens. 
 

Nyma van Agt 
 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk op 15 augustus 2021 
versturen naar het volgende e-mailadres: nieuwsbrief@avgm.nl 

mailto:nieuwsbrief@avgm.nl
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algemeen 

“Werkgroep ledenontwikkeling” van start! 
Eind mei was de eerste bijeenkomst van de nieuwe werkgroep ledenontwikke-
ling. Vanuit verschillende hoeken binnen AVGM kwamen signalen binnen bij het 
bestuur dat onder meer vanwege de beperkte mogelijkheden om elkaar fysiek te 
ontmoeten in coronatijd, de feedback van stoppende atleten en een licht terug-
lopend ledenaantal het hoog tijd wordt om te focussen op ledenbehoud en leden-
werving. 
 
Het doel van de werkgroep is om door middel van brainstorming en gesprekken 
met de achterban concrete acties te bedenken en uit te voeren met betrekking 
tot ledenbehoud en ledenwerving. 
Inmiddels zijn er twee online-bijeenkomsten gehouden waarbij – in hoofdlijnen 
- de volgende zaken zijn besproken: 
• We hebben gekozen voor de naam “werkgroep ledenontwikkeling”. 
• Ledenbehoud en ledenwerving zo veel mogelijk gelijk op laten gaan. Dat bete  
   kent alle leden bekend maken met de verschillende disciplines binnen AVGM.  
   Dat betekent nieuwe initiatieven openstellen voor bestaande leden en extern  
   om nieuwe leden te werven. Immers interne en externe PR kan op zich goed  
   samengaan. 
• Deze nieuwe initiatieven komen boven op het reguliere sportaanbod. 
 
• We willen voorlopig elke maand extra activiteiten ontplooien met een overkoe 
  pelend thema. Vooralsnog zijn dat: 

• Juli: “maand van het wandelen”. Hierover komt z.s.m. aanvullende in 
   formatie. 
• Augustus; “vakantiemaand” 
• September; “maand van de bootcamp”. 
• Oktober: “maand van het lopen”. 

• We hebben tevens het nut en de noodzaak van een jaarkalender besproken 
 
Graag doen we vanuit de werkgroep een oproep aan eenieder binnen GM, en wel 
voor: 
• Heb je ideeën voor een leuke activiteit meldt dit bij een van bovenstaande per 
   sonen. 
• Wil je de werkgroep versterken, meld je dan aan! 
• Wil je meehelpen bij een aanvullende activiteit (“handjes”), meld je dan! 
• Gedraag je als ambassadeur van GM: promoot de activiteiten van onze vereni 
   ging. Zowel als het gaat om ons regulier sportaanbod en de evenementen. 
• Zorg dat je herkenbaar bent als GM’er; we hebben mooie en functionele club 
   kleding. 
 
Werkgroep Ledenontwikkeling: Stef Hankel, Petri van Horrik, Martin Nijkamp, 
Willemijn Peters, Pieter van der Sanden en Henk Plasman 
 
Henk Plasman 



AVGM Nieuwsbrief 4 

nieuwsbrief@avgm.nl 1 juli 2021 

onze sponsoren 
  

http://foudraineoptiek.nl/
http://www.vandemeulengraaf.nl/
http://www.bestion.nl/
http://www.onzeclubwinkel.nl/
http://www.apkvanrijssel.nl
http://www.raaijmakersbest.nl/nl/
http://www.samenspel.nl
http://nxtfysio.nl./
http://www.coppelmans.nl


AVGM Nieuwsbrief 5 

nieuwsbrief@avgm.nl 1 juli 2021 

baan 

3e onderlinge GM wedstijd baanatletiek 
Zaterdag 5 juni vond de laatste van 3 onderlinge wedstrijden plaats. Ons wed-
strijdorganisatie comité heeft meteen ingespeeld op de relevante versoepelingen 
en de wedstrijd opengesteld voor alle atleten in plaats van de atleten tot 27 jaar. 
’s Ochtends stonden 39 pupillen klaar voor hun Athletics Champs meerkamp. 
Voor de B/C/Mini pupillen stonden de onderdelen 40m sprint, hoogspringen, 
medicienbal stoten, hurkhoog en meters maken (4 minuten) op het programma. 
De A pupillen konden zichzelf verbeteren op 60m sprint, kogelstoten, hoogsprin-
gen, polsstokverspringen en meters maken (6 
minuten). De pupillen kregen de nodige techni-
sche aanwijzingen van de aanwezige trainers, 
terwijl ze begeleid werden door hulpvaardige 
ouders. Dit alles onder toeziend oog van de 
hoofdjuryleden. 
Na afloop van hun sportieve wedstrijd was er 
voor alle atleten een ijsje om te vieren dat de 
kantine en het terras weer open zijn.  
’s Middags was het de beurt aan de junioren, se-
nioren en masters. Zij mochten bij deze wedstrijd kiezen aan welke onderdelen 
ze mee wilden doen. Met 55 inschrijvingen, mede dankzij een grote opkomst van 
de mila atleten van Wichard en Huub plus de RTC-atleten hoogspringen van Adri, 
was deze wedstrijd druk bezocht.  
Aan het eind van de middag was er uiteraard voor al deze atleten ook een gratis 
consumptie. Het terras bleef nog een tijd goed gevuld met atleten, juryleden, ma-
teriaalploeg en trainers.  
 
Tekst: Petri van Horrik 
 

algemeen 

Eindelijk weer schoolsport! 

Vorig jaar liep het door Corona eigelijk flink mis met de 
schoolsport. 
We hebben normaal twee keer een serie van zes trainin-
gen voor 
basisschool scholieren. 
Vorig jaar was er maar één sessie van zes weken en om-
dat er nogal wat 
restricties golden, was er bij de jeugd weinig animo. 
Hoe anders dit jaar! 
We hebben bij de eerste serie van zes trainingen maar liefst ruim 40 
aanmeldingen! 
Dat is ouderwets veel. 
Ons 'geluk' als atletiek club is dat veel zaalsporten deze keer niet 
meedoen aan de schoolsport. Daar wij geen limiet stellen aan het aantal 
deelnemers hebben we dus een enorme hoeveelheid aan kinderen. 
Een heel goede zaak. 
De proeftrainingen zijn voor de club een belangrijke manier om aan 
nieuwe jonge leden te komen. De kinderen komen op een heel prettige 
manier met atletiek in aanraking en al jaren staan enkele vrijwillige 
(hulp)trainers klaar om de kinderen leuke trainingen te geven. 
Dit jaar gaan de schoolsport sessies op 9 juni van start. 
 
Tom Lassing 
 
 
 
 
 
 

 Foto: Martin Nijkamp 
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algemeen 

Club van het jaar gemeente winnaar 

 

 

 

 

wandelen 

Voorjaarswandeling NW en Wandelen op 19 mei 
2021. 
Gelukkig kon deze wandeling doorgaan. De coronamaatregelen waren versoe-
peld. 
Met 25 mensen hebben we een geweldige wandeling gemaakt. 
Helly en Joke hadden weer hun best gedaan. Dit keer zijn we naar de Maashorst 
bij Uden gegaan. 

Een geweldig mooi natuurgebied waarin Wisenten, Tauros-
sen en Exmooor pony’s grazen en waar tastbare herinnerin-
gen uit de prehistorie in het huidige landschap nog steeds 
aanwezig en zichtbaar zijn. We hebben volop genoten. En… 
we hebben het allemaal gezien. 
De tocht was zo ingedeeld dat er twee ver-
schillende rondes gelopen konden wor-
den.  Een lus van 7,6 km, waarna koffie 
met appeltaart bij het natuurcentrum 

Maashorst in Slabroek, en daarna een lus van 10,8 km met een 
picknick onderweg. Mensen die niet de hele afstand wilden of 
konden lopen kwamen daardoor ook aan hun trekken. 
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Hoewel de weergoden ons niet erg goedgezind le-
ken te zijn viel het toch reuze mee. Voor de koffie 
met appeltaart konden we redelijk droog onder de 
bomen zitten. En voor de picknick was het zelfs 
droog. 
 
En af en toe met de regenjassen aan was het een 
heerlijk temperatuur om te lopen. 
 
Helly en Joke: bedankt voor deze mooie tocht 

 

 

algemeen 

“Als elke seconde telt”  - Red levens en volg een 
reanimatietraining 
Zaterdag 12 juni hebben waarschijnlijk velen van jullie de wedstrijd Denemar-
ken-Finland gezien tijdens het EK 2020. Allemaal schrokken we van de beelden 
van Christian Eriksen, speler van Denemarken, die op het veld een hartstilstand 
kreeg en gereanimeerd moest worden. Adequaat en snel ingrijpen van zijn me-
despelers, de scheidsrechter en de medische staf hebben er voor gezorgd dat hij 
met succes gereanimeerd kon worden en naar het ziekenhuis kon worden over-
gebracht voor verder onderzoek, behandeling en herstel. 
Bij reanimatie verdubbel je de kans op overleven, het is dus erg belangrijk om te 
weten wat je moet doen bij een hartstilstand!  Vandaar dat onze atletiekveren-
ging haar leden de mogelijkheid biedt om te leren reanimeren. Jaarlijks nodigen 
zij daarvoor Huub Oomes (gediplomeerd instructeur) uit. 
 
In deze basiscursus reanimatie leert je: 

• hoe je een hartstilstand herkent en wat je als eerste moet doen 
• hoe je borstcompressies en mond-op-mondbeademing geeft 
• hoe je een AED gebruikt 

 
Je oefent samen met andere cursisten op re-
animatiepoppen en je leert hoe je een 
AED bedient. Na afloop krijg je een officieel 
certificaat van de Hartstichting. 
De dat voor dit jaar zijn al bekend, de cursus 
zal gehouden worden op: zaterdagmiddag 
16 en 23 oktober. Noteer deze dus alvast in 
je agenda. De officiële uitnodiging en moge-
lijkheid om je aan te melden volgt nog. 
 
Nathalie Crüts  
 

baan 

Competitiewedstrijd 19 Juni 2021 C-junioren 
Voor mij als voormalig pupillentrainer was het de laatste keer in September 
2019 voor de atleten is het al 2 jaar geleden. Zaterdag 19 juni was het dan zover. 
De atletiekunie had groen licht gegeven dat er weer competitiewedstrijden geor-
ganiseerd mogen worden. Voor ons in dit geval een thuiswedstrijd. 
Jammer was dat er nog geen ouders aanwezig mochten zijn van de eigen veren-
ging. Dit om de prestaties van hun kinderen te kunnen bewonderen.  
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EINDHOVEN 

onze sponsoren 
  

https://www.runnersworld.nl/vestigingen/eindhoven
http://shop.runnersworld.nl/stores/eindhoven/
https://www.runnersworld.nl/vestigingen/eindhoven
http://www.empuls.nl/
https://www.runnersworld.nl/vestigingen/eindhoven
http://bosenslegers.nl/
https://www.runnersworld.nl/vestigingen/eindhoven
http://dieder.nl/
https://www.runnersworld.nl/vestigingen/eindhoven
http://www.bikebest.nl/
https://www.runnersworld.nl/vestigingen/eindhoven
http://korenbest.nl/
https://www.runnersworld.nl/vestigingen/eindhoven
http://vdsarbeidsdeskundigen.nl/
https://www.runnersworld.nl/vestigingen/eindhoven
http://www.printendruk.com/
https://www.runnersworld.nl/vestigingen/eindhoven
https://anfongbest.nl/
https://www.runnersworld.nl/vestigingen/eindhoven
http://www.osteopathiekleuters.nl/
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We hadden een team meisjes C-junioren en paar losse jongens C-junioren, helaas 
te weinig voor een compleet team. Het eerste onderdeel was de 4 x 80 meter 
estafette. Sanne, Danielle, Iris en Eliza liepen gezamenlijk naar een mooie tweede 
plaats. Daarna was het de beurt aan Orlando om hoog te springen met een goede 
hoogte van 1.75 werd hij uiteindelijk ook tweede. Daarna was het de beurt aan 
Eliza om ver te springen zij kwam tot een resultaat van 3.86 meter. Lotte mocht 
vervolgens gaan speerwerpen. Zij won uiteindelijk dit onderdeel met een worp 
van 29.88 meter. Hierna was het Milou die mocht gaan hoogspringen, zij sprong 
een hoogte van 1.30. Nu was het de beurt aan Nick: verspringen. Nick had een 
mooi PR met een afstand van 4.64 meter goed voor een vierde plaats. Lotte mocht 
zich daarna gaan toeleggen op het kogelstoten dit onderdeel won zij met een af-
stand van 9.61 meter.  
 
De dag vloog voor mij als trainer voorbij. Ik had het gevoel steeds groter te wor-
den door alle mooie resultaten. De atleten en trainers van andere verenigingen 
waren ook allemaal weer blij dat er weer een wedstrijd was. Ik heb van meerdere 
trainers mogen horen dat zij ontzettend blij waren dat AVGM het aandurfde om 
met hun goede team een wedstrijd te organiseren. Dank aan de WOC, scheids-
rechters, juryleden, materiaalmensen, EHBO, barpersoneel en alle andere vrij-
willigers die ik gemist heb. 
 
De dag ging ondertussen verder met Iris op de 800 meter. Zij behaalde een mooie 
derde plaats met 2.51.58 minuten. Danielle meldde zich ondertussen bij het ver-
springen. Zij had een mooie sprong van 3.50 meter. Orlando had bij het versprin-
gen ook een mooi PR met een sprong van 5.42 meter goed voor een eerste plaats. 
Vervolgens gingen we naar een incourant onderdeel de 300 meter horden. Voor 
onze jongens nam Nick deel hij behaalde een uitstekende vijfde plaats met een 
tijd van 49.58 seconden. In ieder geval was dat een stuk sneller dan zijn broer 
ooit had gelopen. Bij de meisjes namen Lotten en Milou deel. Lotte werd hier 
derde met een tijd van 52.76 en Milou werd hier eerste met een tijd van 51.12. 
Nick ging bijna direct door naar hoog en nam de vorm van de 300 meter horden 
mee. Hij kwam tot een hoogte van 1.50 meter. Hij verbeterde hier zijn PR met 10 
cm. Vervolgens was het sprinttijd. Eerst Orlando op de 100 meter. Hij won deze 
afstand in een mooie tijd van 12.29 seconden. Daarna de meisjes op de 80 meter. 
Hierbij hadden we 3 deelneemsters. Sanne liep een tijd van 12.76 seconden, Eliza 
een tijd van 12.61 seconden en Milou won de afstand in 10.93 seconden. Als af-
sluiter mocht Danielle nog kogelstoten zij kwam hierbij tot een mooie afstand 
van 6.86 meter. 
 
Hiermee kwamen onze C-junioren aan het einde van een mooie atletiekdag. De 
jongens met een aantal zeer goede resultaten. De meisjes werden eerste met een 
mooi puntenaantal. Op naar de volgende wedstrijd op 3 juli. Ik hoop dat alle at-
leten weer mee gaan doen. Ik als trainer ben bijzonder trots op de resultaten. Ik 
wil als afsluiter nogmaals alle mensen bedanken die deze dag hebben mogelijk 
gemaakt. 
 
Joep Wiltschek 
 

algemeen 

Hulp voor de verzorgingspost 
Marathon Eindhoven gevraagd!  
Langzaam maar zeker zien we weer versoepelingen ontstaan. Dat betekent dat 
we weer kunnen gaan uitkijken naar meer sociale contacten, vakanties, minder 
beperkingen voor het sporten en ook evenementen. Ook de organisatie van de 
Marathon Eindhoven kijkt al reikhalzend uit naar het moment dat ze een defini-
tief "go" kan gaan geven voor dit evenement. De inschrijving voor zaterdag 9 
en zondag 10 oktober is inmiddels weer geopend. Natuurlijk met de nodige voor-
behouden én de voorwaarde dat alles zowel voor sporters als de omgeving veilig 
plaats kan vinden. De marathon Eindhoven kan niet zonder vrijwilligers en 
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daarom is ons ook al de vraag gesteld: "Wil AVGM ook weer een verzorgingspost 
bemensen?".  
We kunnen dat alleen doen als we ook weer op jullie mogen rekenen. Daarom de 
vraag: als alles doorgaat én het ook veilig is voor de mensen van de verzorgings-
posten, wil je AVGM dan helpen met het bemensen van de verzorgingspost? 
Vooralsnog is het idee dat we net als eerdere jaren ook een post aan de Antony 
Fokkerweg gaan bemensen.  

Vind je het leuk om samen met een enthou-
siaste ploeg de velen duizenden lopers van 
een drankje en fruit te voorzien? Meld je dan 
bij Judith Goossens (bart-judith@hot-
mail.com) of Hedwig Harks. (He-
dwighks@hotmail.nl).  
Dit jaar nemen ze voor het laatst de organi-
satie van deze activiteit voor hun rekening. 
We zoeken dus nog naar iemand die deze or-

ganisatie over wil nemen. Het aantal uren dat het op jaarbasis vraagt is beperkt. 
Voor aanmelden of meer informatie kun je ook bij Judith of Hedwig terecht.  
 
Hedwig Harks 
 

achtergrond 

Wel of niet lopen bij hoge temperaturen en wat te 
doen bij warmteletsel? 
Ook dit jaar zijn we al een aantal keren geconfronteerd met hoge erg tempera-
turen. En altijd komt de vraag weer op: moet je nu wel of niet gaan lopen? 
 
Wat gebeurt er in je lichaam bij hoge temperaturen? 
Met hoge temperaturen is het lastig om de geproduceerde hitte kwijt te raken. 
Hierdoor stijgt de temperatuur van het lichaam, en als deze boven de 370 komt, 
functioneert het lichaam minder. Een mens kan de temperatuur van 420 bereiken 
zonder in levensgevaar te komen, daarna wordt het levensbedreigend. Mensen 
kunnen dicht tegen de bovengrens functioneren. De allereerste keer dat het 
warm wordt is het belastender voor je lichaam omdat het nog niet is aangepast 
aan de hoge temperaturen. Realiseer je ook dat ook onder normale temperaturen 
je lichaamstemperatuur omhooggaat met hardlopen. 
Het lichaam zal er alles aan doen om de kerntemperatuur van 370 te behouden. 
Je lichaam werkt hard om de hitte kwijt te reiken. Het lichaam levert dus bij hard-
lopen in hoge temperaturen als het ware een dubbele inspanning: de inspanning 
van het hardlopen en de inspanning van het adequaat koelen. 
Als het heel warm is, is het moeilijk om de warmte kwijt te raken via de normale 
processen. Het verdampen van zweet is dan de enige mogelijkheid om te koelen. 
Als je voldoende water drinkt, wordt het vocht dat je verliest weer aangevuld. Dit 
voorkomt uitdroging. Als het vocht niet aangevuld wordt, kunnen er diverse fy-
sieke klachten ontstaan. Deze klachten kunnen leiden tot warmteletsel. 
 
Wat doe je in geval van warmteletsel? 
Warmteletsels zijn te verdelen in drie gradaties: 

1. Hittekramp 
2. Hitte-uitputting of hittestuwing 
3. Hitteberoerte 
 

1. Hittekramp 
Wat zie of hoor je? Iemand heeft plotseling (heftige) pijn in een hele spier. Bj 

hardlopers is meestal de grote kuitspier verkrampt. Het slachtoffer kan ook 

spierkrampen in rug, buik of armen hebben. De spier zelf voelt bij het aanraken 

strak en hard aan. Soms is het slachtoffer misselijk en duizelig. 

 

 

mailto:bart-judith@hotmail.com
mailto:bart-judith@hotmail.com
mailto:Hedwighks@hotmail.nl
mailto:Hedwighks@hotmail.nl
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onze sponsoren 
  

https://www.mhsonline.nl/
https://nl.bavaria.com/nl/nl.html
https://www.denotenshop.nl/
http://xinglin.nl
http://www.refen.nl/
https://wijnhuisbest.nl/
https://www.hetrughuis.nl/
https://www.htbaccountants.nl/
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Wat doe je? 

• Laat het slachtoffer zich minder inspannen 

• Breng hem/haar naar koele plaats 

• Zorg dat hij/zij extra drinkt, bij voorkeur sportdrank (zeker geen alcohol) en  

  laat hem iets zouts eten, bijvoorbeeld chips. Er is bij hittekramp vaak geleidelijk  

  een tekort aan zout ontstaan 

• Stretch de spier voorzichtig tegen de kramprichting in 

• Je kunt de spier ook koele en/of masseren 

 

2. Hitte-uitputting of hittestuwing 

Wat zie of hoor je? Iemand is bleek, het slachtoffer heeft een klamme, koude huid 
door hevig zweten. Hij /zijheeft hoofdpin en is misselijk. 
OF 
Iemand heeft een warme, droge, roodgestuwde huid. Het slachtoffer kan zijn 
warmte niet kwijt. Hij/zij heeft hoofdpijn en is misselijk. Hij voelt zich erg moe, 
slap en benauwd. Hij klaagt soms over een snelle hartslag. Zodra hij/zij zijn in-
spanning staakt en naar een koelere plaats wordt gebracht begint hij/zij te zwe-
ten. 
 
Wat doe je? 
• Breng het slachtoffer naar een koele plaats 

• Verwijder overbodige kleding 

• Zorg dat hij/zij iets koels drinkt, bij voorkeur sportdrank (zeker geen alcohol) 

• Laat het slachtoffer liggen als hij/zij duizelig is 

• Bel huisarts of huisartsenpost als het slachtoffer misselijk blijft of om een an- 

   dere reden niet kan drinken of niet opknapt 

 

3. Hitteberoerte 

Wat zie of hoor je? Iemand heeft ee hete, droge huid, mar zweet niet meer. Hij 
klaagt soms over een snelle hartslag. Het slachtoffer draagt zich eerst verward, 
onrustig of bizar. Daarna wordt hij/zij steeds suffer. Dit is een teken dat hij snel 
bewusteloos zal raken. Het slachtoffer kan toevallen/trekkingen krijgen, die lij-
ken op een epileptische aanval. Uiteindelijk is er een stilstand van circulatie. 
 
Wat doe je? 
• Bel 112 

• Breng het slachtoffer naar een koele plaats 

• Koel het slachtoffer onmiddellijk actief af op een of meer van de volgende ma 

  nieren: 

  * Maak de huid van het slachtoffer vochtig en zat dan (indien mogelijk) een ven 

     tilator aan. 

  * Besproei het slachtoffer met koud water of spons hem af met koud water 

  * Wikkel het slachtoffer in een laken of handdoeken die in ijswater gedompeld  

     zijn 

  * Leg ijs of coldpacks (in een doek) op het lichaam van het slachtoffer vooral in  

     nek, liezen en oksels. 
 

Wat doe je als je per se wilt hardlopen bij hoge temperaturen? 
Sommige mensen hebben een sterke drang om te presteren en moeten van zich-
zelf lopen. Loop dan in de vroege morgen of late avond, zeker nooit tussen 11 en 
15 uur (between eleven and three please be seated under a tree = Australische 
wijsheid). Pas je tempo aan, pas de afstand aan. Drink voldoende. Kijk op je hart-
slagmeter of je hartslag net buiten proporties raakt. Loop niet alleen, mocht je in 
de problemen komen kan er alarm geslagen worden. 

Kortom: Leer bovenstaande uit je hoofd      , ben verstandig en negeer geen sig-
nalen. Luister naar je lichaam en let op je medelopers!! 
 
Kathinka van Dijk 
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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 vaca-
ture bij die bij je past? Neem dan contact op met de vrijwilligerscoördinator In-
grid Wouters vrijwilligers@avgm.nl . Ook voor algemene vragen of opmerkingen 
over vrijwilligerstaken binnen de vereniging kun je bij haar terecht. 
 

Bestuurslid Baanatletiek 
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 vaca-
tureoverzicht vrijwilligers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vrijwilligers@avgm.nl
https://www.avgm.nl/vereniging/algemene-informatie/vrijwilligers/vacatures-vrijwilligers
https://www.avgm.nl/vereniging/algemene-informatie/vrijwilligers/vacatures-vrijwilligers


AVGM Nieuwsbrief 14 

nieuwsbrief@avgm.nl 1 juli 2021 

algemeen 

WhatsApp Klusjesgroep 
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onze sponsoren 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

http://kemkenssolar.nl/
http://www.cyclepointbest.nl/
http://www.dunaro.nl/
https://h-f-a.nl/nl
https://www.snsbank.nl/
https://friedvandelaar.nl/
https://lsls.nl/
https://balanspodotherapie.nl/

