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van de redactie 
Gelukkig is de levendigheid bij GM weer terug na de coronaperiode. Op de baan 
en in het clubhuis is het weer vol en gezellig. Laten we hopen dat de nieuwe co-
ronagolf geen roet meer in het eten gooit. We hebben weer een hele volle en in-
teressante nieuwsbrief samengesteld. We wensen iedereen voor leesplezier 
Paul van Bree 
 
 
 
 
 
 

de pen 

Wie schrijft … 
Door omstadigheden hebben we helaas geen bijdrage ontvangen voor deze in-
teresante en populaire rubriek. Wil jij je nader introduceren binnen de vereni-
ging, klim in de pen en vertel je verhaal. We zien je bijdrage graag tegemoet en 
stuur deze naar nieuwsbrief@avgm.nl.  

het potlood 

Wie schrijft …? 
Wie…? Wie van de jeugdleden pakt het potlood op om in het kort 
iets over zichzelf en het sporten bij AVGM te vertellen? Ook deze 
rubriek wordt goed gewaardeerd in het blad, alleen is het potlood 
de laatste keer niet doorgegeven. Jeugdleden, trainers, jullie bij-
drage is welkom! Als jij het leuk vindt het potlood op te pakken, 

stuur dan even een berichtje naar nieuwsbrief@avgm.nl en we zorgen dat jouw 
stukje volgende keer in het blad staat. 
 

De mens achter de trainer 

Irmgard Goud. 
Toen ik het bericht kreeg dat ik aan de beurt zou zijn om een stukje te schrijven: 
De mens achter de trainer had ik net van tevoren te horen gekregen dat het slecht 
ging met Theo de Koning. En een dag later op 4 oktober is Theo de Koning over-
leden.  
Ik kende Theo de Koning al vanaf mijn zestiende als middenafstand loper bij PSV 
Atletiek. En later als trainer. De laatste twee jaar heb ik Theo mogen assisteren 

bij de hordentraining in Best. In het begin wist ik niet eens 
waar de horden moesten staan: "Theo, hoe hoog moeten ze? 
Hoeveel pasjes?" Theo de Koning mijn grote voorbeeld als 
trainer/coach. Altijd in de weer met zijn stopwatch. Vele 
herinneringen komen naar boven. Woorden schieten mij te 
kort om hem te bedanken. Rust zacht. 
 
"De mens is geneigd naar de top van de berg te klimmen, ter-
wijl in het dal vaak mooiere bloemen staan."  

Paul van den Bergh 

 
Ik geef nu voor het negende jaar sprinttraining in Best. Daarnaast ben ik actief 
als jurylid en ben ik praktijkbegeleider voor de cursus Trainer Loopgroepen die 
over een paar weken van start gaat. Ik train zelf nog twee à drie keer in de week. 
Geen wedstrijden meer. Ik heb twee keer meegelopen in de marathon van Eind-
hoven. Dat was voor mij één lange duurloop. Doel was onder de drie uur, net niet 
gehaald. Naast de atletiek ben ik graag creatief bezig, zoals haken en borduren. 
Ik zing en lees graag. Sinds kort heb ik weer twee jonge katjes: Malu en Lily. Ze 
zijn nu bijna zes maanden oud. Malu is een echte springer en Lily, het zwartje 
met witte sokjes, een klimmer of beter gezegd: een bootcamper. Een stukje 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk op 15 januari 2022 
versturen naar het volgende e-mailadres: nieuwsbrief@avgm.nl 
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schrijven is niet echt mijn hobby daar moet ik echt even voor gaan zitten. Ik heb 
Carla van der Kallen gevraagd of zij de pen van mij wil overnemen.  
 

In memorium 

Theo de Koning 
Op 4 oktober is onze trainer Theo de Koning overle-
den.  In 1998 is Theo door GM aangetrokken als trai-
ningscoördinator voor de baanatletiek om het atletiek-
peil op een grotere hoogte te brengen; en dat is gelukt. 
Hij deed dat met heel veel enthousiasme en kennis. 

 

 

 

In memorium 

Hanneke Boelens-Veraart 
Op 25 september 2021 is Hanneke Boelens-Veraart 
overleden. Hanneke woonde in Eindhoven en  was meer 
dan 10 jaar een gewaardeerd  jurylid die bij bijna elke 
wedstrijd van GM aanwezig was. Ook jureerde ze bij an-
dere verenigingen in de regio. Haar uitvaart heeft op 1 
oktober plaatsgevonden. We wensen haar naasten veel 
sterkte en kracht toe. 

 
 

algemeen 

And the winner is… 
In de maanden juni, juli en augustus zijn er diverse online evenementen geweest.  
Onderstaand de prijswinnaars! 
 
Kraak de Kluis: 

In de maand juni zijn er wekelijks (vier) ver-
schillende routes ter beschikking gesteld. De op-
dracht van elke route gaf een cijfer om uiteinde-
lijk de kluis te openen. Daarin bevond zich de af-
sluitende opdracht. Deze werd het best beant-
woord door Annelies van Doornewaard.  De 
prijs is uitgereikt door Jeroen Bijnen. 
 
 

Geocachen: 
De juli-activiteit: met het vinden van alle caches zijn Jan en Joke 
van Kasteren met stip op plek 1 geëindigd en zijn daarmee de 
winnaars van het Geocache-evenement! Qua Geocachen waren 
de twee al behoorlijk ervaren: "Vaak als we gaan wandelen kij-
ken we of er caches in de buurt zijn en proberen die dan te zoe-
ken. Zo heb je er een leuke activiteit bij". Vertelde Jan. De prijs 
is uitgereikt door Stef Hankel. 
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Zomerfotoactie: 
In augustus hebben we de leden uitgedaagd om 
met een sticker van GM een bijzondere foto te 
maken. Alles was toegestaan (grappig/serieus, 
dichtbij/veraf, ludiek/traditioneel etc. De jury 
heeft na rijp beraad gekozen voor een foto van 
Tim Nieuwenhuijsen. De prijs is uitgereikt door 
Jeroen Tekelenburg. 
 
 

Alle prijswinnaars: gefeliciteerd.  
 
HenkPlasman 
 

lopen 

Marathon van Berlijn 2021 
Inleiding 
Met twee geweldige marathon ervaringen in 
Stockholm 2018 en Valencia 2019 op zak verleg 
ik de focus voor mijn jaarlijkse marathon naar 
Berlijn 2020. Mijn AVGM runningmates Roxanne Schuitemaker (vasthoudend op 
haar weg terug na langdurig blessureleed) en Frank Coppelmans (heeft zijn ma-
rathonschoenen in de Valenciaanse wilgen gehangen) zijn helaas niet beschik-
baar. Op 27 februari 2020 vraag ik de eeuwig glimlachende Tien Yuen Chu of hij 
misschien interesse heeft in dit avontuur. Na een nachtje slapen stemt hij enthou-
siast met een “LATEN WE GAAN” in. Nederland, AVGM en alle lopers maken ken-
nis met de coronapandemie, de rem gaat op ons sociaal- en sportleven en het ene 

na het andere sportevenement wordt geannuleerd. Hoe 
verheugd waren wij en met ons 24768 runners uit 117 
landen met een definitieve “GREEN ON, GO” voor de 
47ste editie van de BMW Berlin-Marathon op 26 septem-
ber 2021. 
Ik wil de lezer meenemen langs de recente geschiedenis 
van een legendarische metropool Berlijn. Vervolgens 
licht ik met een drietal quotes mijn geleerde Duitse les-
sen en mogelijke verbeteringen uit deze wedstrijd toe 
en sluit af met een nieuwe focus en something to consi-
der voor iedere AVGM-atleet. Komm, ich fange an! 
 

De Berlijn marathon medaille met op de ene zijde een afbeelding van Eliud Kipchoge en diens wereldrecord 
2.01.93 gelopen in Berlijn op 20 september 2018 en op de andere zijde de Berliner Beer en de bezienswaar-
digheden van de stad Berlijn. 

 
Geschiedenis Berlijn 
In de relatief jonge stad Berlijn, gesticht in 1230 op een logische plaats waar de 
rivier de Spree doorwaadbaar was, werd in de wat recentere geschiedenis in 
1918 na het einde van de Eerste Wereldoorlog de republiek Duitsland uitgeroe-
pen. Het nieuwe Groot-Berlijn telde toen bijna 4 miljoen inwoners en was een 
bruisende stad. De nazi's gebruikten in 1936 de Olympische Zomerspelen in Ber-
lijn voor hun propagandadoeleinden. We hebben toch allang geleerd dat sport en 
politiek sinds jaar en dag hand in hand gaan!? Na het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog werd de stad door geallieerde bombardementen voor 53% ver-
woest. In april 1945 begon de Slag om Berlijn waarbij troepen van de Sovjet-Unie 
Berlijn binnenvielen. Straat voor straat werd de stad veroverd waarbij honderd-
duizenden soldaten en burgers kwamen hierbij om het leven. Een paar dagen 
nadat Adolf Hitler op 30 april 1945 zelfmoord pleegde in een ondergrondse bun-
ker gaf Duitsland zich over. Het gehavende Duitsland werd verdeeld tussen de 
Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk en de Sovjet-Unie. De zogenoemde 
Geallieerde Controleraad bestond uit de leiders van de vier geallieerde landen en 
moest beslissen over de toekomst van Duitsland. Het hoofdkwartier van deze 
raad lag in Berlijn. Maar omdat Berlijn in het gebied van de Sovjet-Unie lag, moest  
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ook de stad Berlijn worden opgedeeld in vier zones. Het duurde echter niet lang 
voordat de samenwerking tussen de Sovjet-Unie en de andere geallieerden stuk 
liep. De leider van de Sovjet-Unie, Jozef Stalin, wilde de macht over heel Berlijn 
en probeerde de andere landen te dwingen om de stad aan hem over te dragen. 
Van juni 1948 tot mei 1949 werden de voedseltransporten naar de 2,2 miljoen 
inwoners van West-Berlijn geblokkeerd door Sovjettroepen. De westerse landen 
lieten zich echter niet onder druk zetten en hervatten de voedselvoorzieningen 
via een luchtbrug op vliegveld Tempelhoff. De Koude Oorlog was begonnen en 
de kille verhoudingen met de Sovjet-Unie bereikten een dieptepunt. Datzelfde 
jaar werden de drie geallieerde delen van Duitsland, inclusief Berlijn, samenge-
voegd tot de BRD (Bundes Republik Deutschland), ook wel West-Duitsland ge-
noemd. Het Sovjet-gedeelte werd de DDR (Deutsche Demokratische Republik), 
oftewel Oost-Duitsland. In de jaren 1950 zorgden de slechte economie en een 
gebrek aan democratie ervoor dat veel Oost-Duitsers naar West-Duitsland 
vluchtten. Naar schatting waren er tussen 1949 en 1961, het jaar waarin de bouw 
van de Berlijnse Muur begon, ongeveer 3 miljoen Duitsers die van de DDR naar 
West-Duitsland emigreerden. Maar dat was voor Oost-Duitsland natuurlijk niet 
houdbaar, zeker niet omdat het vooral jongeren en hoogopgeleiden waren die 
vluchtten. En ze vertrokken eigenlijk altijd via Berlijn, omdat de rest van de grens 
tussen de twee landen maar ook één snelweg die als een soort corridor van de 
grens naar de stad Berlijn liep streng bewaakt werden. Alleen in het verdeelde 
Berlijn konden mensen nog ongehinderd van Oost naar West reizen. In juli 1961 
vluchtten er al meer dan 30.000 mensen en dus besloot de regering van de DDR 
met de bouw van de Muur. 
De bouw scheidde een Duits volk. "Ik bin een Berliner" is een citaat uit de toe-
spraak die de Amerikaanse president John F. Kennedy op 26 juni 1963 in West-
Berlijn hield. Hij onderstreepte de steun van de Verenigde Staten aan West-Ber-
lijn waarbij zijn toespraak een geweldige morele opsteker voor de West-Ber-
lijners was, die in een enclave diep in de DDR leefden en een mogelijke Sovjetbe-
zetting vreesden. In 1961 bestond de Berlijnse Muur eerst alleen uit wachters en 
prikkeldraad, maar al snel begon de regering van de DDR de muur te verstevigen, 
zodat het onmogelijk werd om nog van oost naar west te vluchten. Tussen 1965 
begon de bouw van de betonnen Berlijnse Muur die in 1980 uiteindelijk bestond 
uit een muur met een lengte van 160 km uit gewapend beton met een hoogte van 
3,6 meter en een dikte van 1,2 meter. De Muur omringde de West Duitse enclave 
volledig en maakte een definitief einde aan de voortdurende vlucht van burgers 
uit Oost-Berlijn naar West-Berlijn om zo te ontsnappen aan de armoe en ellende 
in de DDR.  
Er was vanuit beide kanten al veel weerstand tegen de Berlijnse Muur, maar te-
gen het einde van de jaren 1980 nam het verzet toe. In 1987 werd er een muziek-
festival vlak bij de Muur georganiseerd – zo dichtbij dat duizenden Oost-Ber-
lijners zich aan de andere kant van de Muur verzamelden om mee te luisteren 
naar David Bowie, die de mensen aan de andere kant van de Muur direct toe-
sprak. Vijf dagen later daagde de Amerikaanse president Ronald Reagan met zijn 
beroemde woorden “Mr. Gorbachev, tear down this wall!” de secretaris-generaal 
van de Sovjet-Unie, Michail Gorbatsjov, uit om te bewijzen dat ook hij meer vrij-
heid wilde in de communistische landen. De onvrede over de Berlijnse Muur nam 
nog verder toe en leidde naar de uiteindelijke val in juni 1989. Het neerhalen van 
De Muur betekende naast het einde van 28 jaar van onderdrukking ook het einde 

aan de Koude Oorlog, een strijd die de wereld 
sinds de afloop van de Tweede Wereldoorlog in 
zijn ban had gehouden. Een strijd waar meer 
dan 5000 mensen zijn gevlucht en 192 mensen-
levens heeft gekost.  
 
 
 
 
 

De “broederkus” van de Russische kunstenaar Dimitri Vrubel tussen de vroegere communistische leiders 
Leonid Breznjev en Erich Honnecker komt terug op de East Side Gallery van de beschilderde Berlijnse Muur 
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Ook was dit het einde van de communistische DDR, het land werd op 3 oktober 
1990, minder dan een jaar na de val van de Muur, herenigd met West-Duitsland. 
In 1991 werd Berlijn de hoofdstad van de BRD en de zetel van het parlement, 
deelstaatvertegenwoordiging en het staatshoofd. Tegenwoordig telt Berlijn zo'n 
3,6 miljoen inwoners en is daarmee de grootste stad en metropool in het noord-
oosten van Duitsland. De groene stad Berlijn gelegen aan de rivier de Spree be-
staat voor 22% uit natuur, parken, meren en kanalen. De stad bruist van een hoog 
ontwikkelt cultureel leven, herbergt vele musea en kunstvoorstellingen. Genoeg 
geschiedenis! 
. 

Voorbereidingen.  
Geen deelname zonder overleg met het thuisfront, in mijn geval echtgenote An-
nemie. Je kan niet duidelijk genoeg en tijdig aangegeven wat de trainings-duur 
en tijd voor hen betekenen. Mijn uiteindelijk trainingsschema had een vast plekje 
naast de gezinsagenda. Het is onmogelijk om deelname aan de Berlijn marathon, 
die deel uitmaakt van de Abbott World Marathon Majors Series, zelf rechtstreeks 
op internet te boeken. Runners die deelnemen aan het wereld sportevenement 
dat deel uitmaakt van de mondiale Abbott World Marathon Majors en alle 6 de 
prestigieuze marathons in de steden die Tokyo, Boston, London, Berlin, Chicago 
én New York uitlopen mogen zichzelf Six Star Finisher noemen. Je bent dus voor 
een gegarandeerd startbewijs aangewezen op een reisbureau gespecialiseerd in 
sportreizen. Op het moment dat de SCC-organisatie kort na de wedstrijd de in-
schrijving voor het volgend jaar alweer opent is enige haast geboden bij een 
voorboeking. Regeren is dus echt vooruitzien. Terwijl je twijfelt of misschien 
denkt dat het onmogelijke nooit mogelijk gaat zijn word je min of meer “gedwon-
gen” tot een voortijdig besluit. Heb daar gewoon echt vertrouwen in. Door de 
reservering van je reis ben je gebonden, heb je een ruime voorbereidingstijd en 
wordt de je deelname concreter. De voorpret en het combineren trainingen in 
een 40-urige werkweek kunnen beginnen. 
Quote: “No pain, no gain, shut up and train” 
Met een PR van 3.44.21, een goede basisconditie (3x trainen in de week bij 
AVGM) en een competitieve inslag startte ik in januari 2020 mijn voorbereiding 
met het vaststellen van en nieuw marathon avontuur met een reëel en haalbaar 
doel; een eindtijd van 3 uur 38 minuten. Met dat duidelijk doel en voldoende 
tijd kreeg mijn voorbereiding al snel meer inhoud waarbij ik onderstaande trai-
ningen inplande: 
 

1. Mijn eindtijd is omgerekend een wedstrijdtempo van 5 minuten en 10 se-
conden per km, 
2. Trainingsschema van 20 weken, inclusief de zomervakantie, 
3. Vier afwisselende en gevarieerde trainingen in de week. Ik combineerde 
normale duurlopen tot 90 minuten op wedstrijdtempo met tempo duurlo-
pen (tot 30 seconden onder wedstrijdtempo), intervaltrainingen (tot 60 se-
conden onder wedstrijdtempo) en lange langzame duurlopen (tot 30-45 se-
conden boven wedstrijdtempo), 
4. Wekelijkse krachttraining op de sportschool, 
5. Dagelijkse core stability oefeningen (voor insiders een afterparty +) van 
25 minuten, 
6. Tweewekelijkse preventieve sportmassage bij AVGM door Monique Schip-
pers, 
7. Vier weeks herstelprogramma na afloop van de marathon. 

 
Duitse lessen en verbeteringen: 
Ik continueer het gebruik van een doordacht trainingsschema en dank meerdere 
AVGM-trainers en ervaren lopers die hun commentaar daarop hebben gegeven. 
De structuur geeft mij voldoening na iedere training, vertrouwen in de voorbe-
reiding en focus in de 20 trainingsweken. Purpose, method and endstate zorgen 
voor een perfecte focus, het “hoe ga ik het doen” en efficiënter trainen.  
Ik merkte gedurende dat door vier trainingen in de week je conditie beter wordt 
en ik gemakkelijker een gemiddeld tempo met een lagere hartslag liep. Ik heb 
een beetje verdiept in trainingseffecten zoals aeroob en/of anaeroob hardlopen 
en VO2 max, hardloopdynamiek (loopcadans), lopen in hartslagzones, hardloop-
techniek en calorieën verbruik. Op enig moment werd ik niet meer warm of koud 
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van de 20+ km trainingen. Ik merkte wel dat gaandeweg de voorbereiding een 
aantal trainingen me te gemakkelijk afgingen. Ik accepteerde dat want er was 
toch goed nagedacht over mijn schema? Mijn geleerde les is dat ik wat minder 
rigide moet vasthouden aan het schema. Ik moet niet meer maar wel harder trai-
nen. In de afwisselende trainingen mogen er meerdere tussen zitten waar je 
“bang van bent”, je als pittig moet ervaren en waar je echt vermoeid van raakt. Ik 
heb dat te weinig en slechts ervaren tijdens een paar intervaltrainingen (8 x 1500 
mtr en 10x 800 mtr in 4.20 min/km) en bij het warme weer tijdens de ½ mara-
thon “Halve van Helmond”. (1.47.11) 
Reis. In gezelschap van Tien Yuen Chu reisden we samen op vrijdag 24 septem-
ber over een afstand van 660 km per auto naar Berlijn. We waren onder de in-
druk van de Deutsche Gründlichkeit in de wedstrijdorganisatie vanaf het mo-
ment van ophalen van ons startnummer in de immense EXPO hal op het voorma-
lig luchtbrug vliegveld Tempelhoff. De zaterdag stond volledig in het teken van 
de verkenning van de route met openbaar vervoer van ons hotel naar de start-
plaats, de marathon zelf en op de elektrische step een ½ dag de toerist uithangen 
in Oost- en West-Berlijn. We kenden geen stress maar slechts en alleen oog de 
focus op de komende marathon. Twee mannen, 
éénzelfde passie met vier dagen loopplezier pur 
sang. De Duitse lessen en verbeteringen? Be-
stendig dit programma voor een volgend avon-
tuur. De kers op de taart was onze ontmoeting 
met Nathalie Robben die, ondersteund door 
echtgenoot Johan, haar eigen marathon heeft ge-
lopen en beleefd. 

Poseren na het ophalen van het start-
nummer in de EXPO hal van het voorma-
lig vliegveld Tempelhoff in West-Berlijn. 

 
Quote: “There is magic in mysery, just ask every runner” 

Race. Als je na een lange voorbereiding je doel en eindtijd van 
3 uur 38 minuten niet haalt, zorgt dat bij mij voor enige te-
leurstelling. Net als de Ethiopiër Kenenisa Bekele had ik een 
aanval op mijn eigen PR in gedachten. Dit jaar bleef de twee-
voudig winnaar van de Berlijnse marathon onder te warme 
omstandigheden met ruim 5 minuten ver verwijderd van zijn 
PR en eindigde in 2.06.47. 
 

Verkennen van de route  

 
Mijn race begint met een snelle eerste helft van de race. Ik loop halfweg een PR 
en kom door in 1:45.16 door. Ruim 3 minuten onder mijn wedstrijdtempo lopen 
zorgde voor een euforisch “het zal toch niet waar zijn” gevoel en baarde mij geen 
zorgen. Tussen de kilometers 26 en 31 loop ik in de 5.20-ers en voel de kramp 
erin sluipen. Ik merk dat bij het aanzetten van de pas ik (links – en rechts) wis-
selend de kramp voel opkomen in hamstrings en kuiten. Ik word niet gedwongen 
te wandelen of te rekken en besluit om nog meer aandacht te besteden aan het 
drinken op de waterposten. De laatste 11 kilometers ben ik meer bezig met het 
voorkomen van kramp als het lopen op wedstrijdtempo. Met een negatieve split 
van 17 minuten finish ik uiteindelijk in 3:48.15. In Valencia zou ik een gat in de 
lucht hebben gesprongen met deze tijd. Bijna twee jaar later, 10 minuten boven 
mijn PR, niet echt vermoeid, bekruipt mij het gevoel dat ik met de handrem erop 
heb gelopen. 
Wat is kramp? Spieren bestaan onder andere uit vezels. Vezels zijn onderdeel 
van spierbundels en bestaan uit myofibrillen. Spiervezels reageren op impulsen 
en kunnen snel vermoeid raken waardoor spierkrampen ontstaan. Spierkram-
pen zijn samentrekkingen van vezels die spontaan opkomen. Wanneer deze af-
wisseling te snel achter elkaar plaatsvindt kan de spier aangespannen blijven 
staan. De bewegingen zijn oncontroleerbaar en kunnen zeer pijnlijk zijn. Flinke 
lichamelijke inspanning en de uitputting of overbelasting van spieren zijn 
meestal de oorzaken van spierkramp. Hierbij transpireer je vaak veel, waardoor 
het vochtgehalte in je lichaam afneemt. Vocht reguleert de elektrolytenbalans  
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(mineralen), die weer verantwoordelijk is voor de spiersamentrekkingen. Wan-
neer deze balans verstoord is, kan dus ook kramp ontstaan. Daarnaast kan zuur-
stof- of glucosegebrek ook van invloed zijn op spierkramp. Dit ontstaat door een 
verminderde bloedtoevoer naar de spieren. 
Duitse lessen en mogelijke verbeteringen na mijn overdenkingen over mijn 
spelbreker “kramp”: 
 

1. Vermoeidheid? Moe zeker maar niet nog lang niet wedstrijdvermoeid laat 
staan uitgeput, 
2. Hartslag? Prima in orde, over de hele wedstrijd gemiddeld 157 (met een 
max van 172 bpm) 
3. Ademhaling? Regelmatig, het vlakke parcours zorgde niet voor tempowis-
selingen, 
4. Te snelle start, ruim onder beoogd wedstrijdtempo? Ja, en ik vraag me af 
of dit voor het negatief effect in het tweede deel van mijn wedstrijd heeft 
gezorgd, 
5. Mentale wil? Goed ook bij de teruglopende tijden per km in het 2e deel van 
de wedstrijd,  
6. Giftige stoffen? Geen medicijnen en 2 maanden voor de wedstrijd tijdelijk 
gestopt met alcohol, 
7. Te strakke kleding? Zeker niet, ik heb mijn wedstrijdkleding in mijn trai-
ningen getest, 
8. Goede hardloopschoenen? Ja, tweede paar 200 km ingelopen, 
9. Verkeerde houding? Moeilijk door mij in te schatten, ik heb geen last gehad 
van aangepast moeten gaan lopen door pijntjes in de wedstrijd, 
10. Extreem lage temperaturen? Neen, het was met 22-25 graden eerder iets 
te warm, 
11. Zouttekort? Is mogelijk had geen zoute dropjes of iets dergelijks bij, 
12. Energietekort? Zeker niet, ik kende mijn hoeveel te verbrande kcal en 
heb door om de 7 kilometer en sportgel te slikken dit onderweg goed aange-
vuld, 
13. Mineralentekort? Zeer onwaarschijnlijk, ik slik dagelijks aanvullend 
(multi) vitamines C, D en magnesium 
14. Lichaamsgewicht? 82 kilogram schoon aan de haak is meer als de gemid-
delde atleet, 
15. Vochttekort? Zeer waarschijnlijk, ik gebruikte mijn twee zakflacons om 
de gels “door te spoelen” en was verder aangewezen op de door de organi-
satie ingerichte drankposten. 

 
Het doet mij persoonlijk deugd dat mijn Kampfgeist en competitiedrang ervoor 
zorgen dat ik me in de nabeschouwing van deze marathon druk maak om mijn 
eindtijd. Ik had ook kunnen kiezen om niet te falen door eenvoudigweg niets te 
doen. Accepteren dat iedere marathon zijn eigen verhaal heeft en leer van het 
avontuur. Even relativeren is ook niet verkeerd. Een marathonloper weet hoever 
10 minuten in een wedstrijd is terwijl mijn buurman mij vraagt hoelang de ma-
rathon ook alweer is. 

.Quote: “A goal without a plan is just a wish” 

Ik heb het AVGM-trainersgilde bij herhaling la-
ten weten om de trainingen en de individuele ef-
fort van atleten te vertalen in hardloopdoelstel-
lingen. Een hardloopdoel geeft een focus en rich-
ting in je sportleven. Het geeft de intentie en ver-
langen van de individuele sporter weer in iets 
wat hij/zij graag wil bereiken. Een doel brengt je 
verder dan het onmogelijke, laat je groeien,  

De Berlijn marathon medaille, bijt je erin vast,  
zo hard als beton 

 

positiever en trots zijn. Lopen in teamverband met een gezamenlijk specifiek 
hardloopdoel geeft een extra sociale boost. Je hebt een loopmaatje waar je graag 
tijd mee door brengt. Hardlopen in clubverband stimuleert de onderlinge sociale 
betrokkenheid in onze gezamenlijk sportbeoefening.  
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De vereniging AVGM beschikt over de kennis en know how om deelname aan een 
life time experience als de marathon echt kundig te begeleiden. Ik vraag runners 
slechts na te denken over je eigen “goal to achieve” en de stap naar de mythische 
marathon niet te vrezen maar juist te omarmen. Don’t limit your challenges, chal-
lenge your limits. 
 
Afsluiting.  
De lezer die denkt dat ik met een negatief gevoel uit een bad dream wakker ben 
geworden vergist zich. Ik heb enorm genoten van het gezelschap van mijn reis-
genoot Tien, heb verschrikkelijke veel respect voor het avontuur van Nathalie 
Robben en ervaar mijn deelname aan marathon van Berlijn met een “it’s a long 
road but it’s worth it” goed af. 
Ik hoop persoonlijk van meer ervaren runners meer te weten te komen over het 
onderwerp “voorkomen van kramp”. 
Ik ga binnenkort eerst alle trainers en aansluitend AVGM-lopers benaderen om 
van hun wellicht verborgen individuele wens een gezamenlijk AVGM-avontuur 
mogelijk te maken. Ik zou graag een rol willen hebben in die voorbereiding en 
vertrouw op de bottum up ondersteuning van diverse trainers. Uiteindelijk gun 
ik iedere atleet die fantastische- en absoluut niet onmogelijke marathon erva-
ring. 
 
Fantastisch als mijn verhaal je tot nadenken over het rennen van een marathon 

heeft aangezet. Ik spreek je binnenkort, richt me 
nu op drie weken herstel maar …. heb de London 
Abbott World Marathon Major marathon op 02 
oktober 2022 in het vizier.  
Runcation: combining a desired destination, 
with a run. The perfect vacation. Durf jij het aan? 
“2022, London, I can, I will, end of story”.  
 
 

Tien Yuen Chu en ondergetekende voldaan  
na afloop van de marathon op zoek naar ein  
kleines Bier. 

 
Cheers! 
Toon Frieling, marathon man, just me against myself, I ran Stockholm, Valencia 
& Berlijn 
 

algemeen 

Jeugdkamp 2021 
Voor de eerste keer was ik bij het kamp van AVGM. Dit jaar nog steeds anders 
dan anders. Gewoon op de atletiekbaan kamperen! Dit alles met het thema van 
de Olympische spelen. We hadden een druk programma maar begin was natuur-
lijk de openingsceremonie net als bij de echte spelen. Die vrijdagavond hadden 
we ook twee spelen.  Na het opzetten van de tent, als echt bik-
kels deden we dit al in de regen, begon het avondspel, 20 mi-
nuten parcours met verschillende balspelletjes. Ik kwam uit 
voor Spanje. Het nachtspel was een pionnenroof maar dan op 
een groter veld. Je moest opdrachten doen, hiermee kon je 
muntjes verdienen om de spullen uit de middencirkel te ro-
ven. Inmiddels was het 1 uur in de nacht en werd het wel tijd 
om te gaan slapen. De tweede dag begon met ontbijt. En 
daarna begon de bootcamp. Na de lunch gingen we naar de 
hei. Daar was het eerst levend stratego jongens tegen de mei-
den. Daarna hadden we kwartet met kleurtjes. Toen gingen we terug naar de 
baan, te voet ver lopen dus. 
Toen hadden we een barbecue dat was heeeeeeeeeeeeeeel lekker! Zaterdag-
avond de bonte avond. Eerst hadden we 6 optredens toen was het een feest ge-
worden met heel veel muziek. Voor de d’s en hoger was er nog een ander spel 
terwijl de anderen moesten gaan slapen. 
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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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Zondag begon het met het ontbijt. En toen gin-
gen we 6 kamp doen. Daarna gingen we wéér 
naar de hei.  Daar hadden we drugshandel het 
was heel leuk maar jammer van de regen. Toen 
gingen we terug en lunchen en we hadden een 
lekkere tomatensoep om op te warmen.  
Daarna gingen we vossenjacht doen door heel 
de wijk en je moest 13 vossen zoeken je kon ze 
vinden door dat ze als sporters of supporters 

verkleed waren. En daarna hadden we prijsuitreiking en toen gingen we de tent 
opruimen en naar huis 
En het was heel leuk! 
 
Mats  
 

algemeen 

Grote Clubactie 

 
 

http://bit.ly/clubactie-gm-2021
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lopen 

Mijn eerste halve marathon 
We hebben het dan over Zondag 10 oktober 2021 te Eindho-
ven. 
Ik kan gerust zeggen dat dit de allermooiste sport ervaring is 
uit mijn hele leven! 
Wat was het ongelofelijk genieten vanaf het moment dat we 
de trein pakten. 
Het weer was echt perfect en de sfeer in de stad was grandi-
oos. Dat hoor je uiteraard vaak mensen zeggen maar om 
daar deelnemer van te mogen zijn is niet te beschrijven. 
Zoveel lopers, zoveel publiek, zoveel muziek, een perfecte organisatie en een 
perfecte sfeer. 
 
Veel leden van GM hebben dit uiteraard allemaal al vaak meegemaakt, maar 
voor de startende leden of voor degene die nog niet mee hebben kunnen doen 
zou ik zondag 9 oktober 2022 alvast blokken in je agenda om zelf een afstand te 
lopen die bij je past. En uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het voor veel men-
sen te leren is. In ruim 1,5 jaar ben ik van 0 kilometer (ik had nog nooit gelo-
pen) naar de 21 km gekomen met een hele rustige opbouw. 
Het was voor mij moeilijk voor te stellen hoe ik zo’n hele dag zou gaan beleven 
en vond het vooraf dan ook behoorlijk spannend. Gelukkig had ik veel ervaren 
lopers van GM om mij heen die mij al geruime tijd fysiek en mentaal hadden 
voorbereid. Graag neem ik jullie hierna mee op mijn weg naar mijn eerst Halve 
Marathon  
 
De voorbereidingen 
Frank Coppelmans (trainer bij GM) wilde mij begeleiden naar deze eerste Halve 
en we zijn begonnen in juni 2021 met een schema van Sportrusten, maar na 
goed 3 weken kwamen we erachter dat dit niet bij mij paste en daardoor zijn 
we overgeschakeld naar het traditionele schema. De trainingen zijn voor mij op 
maandag een interval, en op de donderdag en zaterdag een korte en wat lan-
gere duurloop. Het zijn gezellige sociale groepen dus voor dat je het weet zijn 
de trainingen weer voorbij.  
 
De dag zelf 
Er was mij verteld om goed en stevig te ontbijten voor een goede basis, dus 
daar mee begonnen. Daarna was om 10.10 uur de start van de Jumbo 10 km, die 
wilde ik ook graag even zien om mensen van GM en een vriend van ons aan te 
moedigen dus bij de oversteek van de Boschdijk heb ik daar Ilse en Jeroen kun-
nen aanmoedigen. Daarna weer snel naar huis voor de laatste voorbereidin-
gen…. 
 

Het vertrek 
We namen de trein van 12.27 uur om lekker op 
tijd te zijn voor het begin van de Halve om 
14.15 uur. Samen met de GM’ers (Frank, Cecile, 
Joost en Mieke) en mijn trouwste supporter Co-
rine. Aangekomen op CS Eindhoven direct door 
naar het Beursgebouw. Hier was alles strak ge-
regeld, tijd voor klaarmaken wedstrijd, nog een 
keer naar de WC, nog een banaantje, tassen in-

leveren en vervolgens naar de Montgomerylaan richting start. Frank smeerde 
mijn wenkbrauwen nog in met vaseline zodat het zweet niet in mijn ogen zou 
komen. Dat was een goede tip. De wandeltocht er naar toe was al een feestje, 
met honderden tegelijk wandel je relaxed naar de start, onderweg gezellige mu-
ziek en af en toe de speaker die laatste informatie doorgeeft, voor de hoge nood 
staan er bij de start ook nog diverse wc’s, ook handig! Rond 14.00 uur betraden 
we ons start vak F om te wachten tot het startschot werd gegeven. 
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De wedstijd 
Rond 14.15 uur konden we GAAN, je ziet dan een hele mensen massa langzaam 
in beweging komen en sneller dan ik had verwacht kwam er ruimte voor mij 
om lekker in mijn ritme te komen. Frank en Cecile liepen samen en ik pro-
beerde met Mieke mooi op 50 meter afstand van het 1.55 uur bordje mee te lo-
pen. Dat ging supermakkelijk we hebben dat richtpunt van 1.55 uur na onge-
veer 14 km rustig ingehaald en de wedstrijd in ons eigen tempo vervolgd. On-
derweg werd ik al enorm veel aangemoedigd. Zowel door verschillende GM’ers , 
als familie, buren en vrienden die zelfs met de fiets waren om meerdere keren 
te kunnen aanmoedigen. Maar ook volstrekt vreemde roepen je naam en roe-
pen: “JEROEN zet hem op”. Hoe leuk en spontaan is dat. Ook Mieke werd meer-
dere malen herkend door diverse mensen, uiteraard ook bij de GM-drank post. 
Tijdens de hele route was er op veel plekken muziek, superleuk en motiverend 
is dat. 
Tijdens het lopen ook nog veel praktische tips gekregen, zoals: kom maar hier 
in de schaduw lopen, of bij het afdalen van het viaduct: laat je maar beetje “val-
len”, bespaar energie. Ons drink moment uit eigen flesjes was ook telkens bij de 
versmallingen van de drankposten aangezien daar het tempo er toch iets uit 
gaat. Klinkt allemaal heel logisch maar voor de eerste keer allemaal nieuw.      
 
Einde in zicht 
Na ongeveer 18 kilometer loop je Strijp S binnen en komt het mooie PSV-sta-
dion in zicht, dat doet mij altijd wel wat als geboren en opgegroeide Eindhove-
naar. Met nog 2 kilometer te gaan ben ik nog even gaan versnellen en dan loop 
je ECHT op vleugels. Door de laatste mensen massa vanaf de Mediamarkt naar 
de Bijenkorf, dwars over de Markt, volledig over het Stratumseind en dan nog 
twee keer linksom om heel blij de Finish te passeren in 1.53.15. Tijd was zeker 
niet het belangrijkste want ik heb wel 100 keer gehoord geniet ervan. En dat 
heb ik gedaan. Na de Finish hebben we als groep (Frank, Cecile, Joost en Mieke) 
elkaar snel weer gevonden. Nog een leuk detail: ik was 2 seconden sneller dan 

Philip Cocu en op beeld bij omroep Brabant terwijl hij werd geïnterviewd       
 
Na afloop 
Wat voelt dat lekker dat je het hebt gehaald en onderdeel was 
van dit grootste sportevenement van Eindhoven. De medaille 
nog even laten graveren, omkleden in het Beursgebouw en afge-
sloten met een heerlijk etentje met familie in de stad. Na drie we-
ken geen druppel alcohol smaakte de halve liters des te beter. 
Al met al een mega-ervaring die ik zeker vaker wil gaan meema-
ken. 
 
Jeroen Bijnen 
(recreant hardloper) 
 

baan 

Open Zuid Nederlands kampioenschap 
Nadat we in 2020 de open Zuid Nederlandse kampioenschappen door corona 
moesten afgelasten konden deze op 29 augustus wel doorgaan. 
Zo’n grote wedstrijd is ook voor het wedstrijdorganisatie comité van GM nog 
steeds een mooie uitdaging die in januari al begon met: “mogen we dit jaar wel 
doorgaan of hebben we (nog) last van corona 2. 
Toch gingen we vol goede moed van start. Hebben we voldoende mensen in de 
materiaal ploeg, op het secretariaat, goed chronoloog, of voldoende juryleden. 
Afstemming zoeken met het kantine beheer, wat extra materiaal inkopen en zo 
nog veel taken die gedurende de afgelopen maanden werden opgepakt. Zo heeft 
iedereen zijn eigen taak en als team kunnen we achteraf zeggen het was weer 
een mooie, goed georganiseerde maar ook zeker natte wedstrijd. 
De mogelijkheid tot inschrijven heeft 2 maanden open gestaan. Helaas waren er 
toch nog 20 atleten die dachten na deze datum toch nog wel mee te kunnen doen. 
Voor wedstrijd is dat niet meer toegestaan. Op maandag voor de wedstrijd nog 
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een extra overleg om ook de laatste onduidelijkheden glad te strijken en te zor-
gen dat wij als GM er alles aan gedaan te hebben om geen brandhaard voor co-
rona te zijn.  
Om wat statistieken te benoemen, bijna 300 inschrijvingen, 2019 waren er dit 
209, verdeeld over 33 verenigingen. Onze naam als goede organisatie gaat ver, 
van Maastricht tot Delfszijl zijn atleten naar deze wedstrijd gekomen. Koploper 
met aantal inschrijvingen waren PH Vught 25 en De Keien Uden met 21. Wij als 
GM hadden 13 atleten in de strijd. In totaal werd er in 4 categorieën op 17 on-
derdelen gestreden om het open Zuid Nederlands Kampioenschap. 
De dag zelf werd er regen voorspeld en ja die is er ook heel wat gevallen. Door 
de materiaal ploeg was de baan echter op zaterdag al tot een fleurig geheel aan-
gekleed en de vele blije gezichten maakte de regen goed. 
Wat is het mooi als er gedurende de wedstrijd ook nog blijkt dat naast de vele 
(goeie)prestaties ook nog een Nederlands record gegooid wordt door IPC35 at-
lete Lauren Sluiter. 
Rond 19.00 waren we als team bijna allemaal klaar met de wedstrijd en gaf ook 
de topjury aan dat het weer een mooie en goed georganiseerde wedstrijd was. 
Allen willen volgend jaar terugkomen. Mooier compliment kunnen wij als GM 
toch iet krijgen toch? 
Wil jij deel uitmaken van dit mooie team binnen GM dan horen we dit graag. Ex-
tra handjes kunnen we zeker nog gebruiken. Voor interesse mail naar wed-
strijd@avgm.nl of spreek Leo van der Staak aan als je op de baan bent. 
Als laatste bijzonderheid kunnen we nog vermelden dat deze wedstrijd voor Ben 
Saris ook een soort van afscheid nemen is als JUCO. In Ilonka de Bresser heeft 
Ben een kundige opvolgster gevonden die het zondag niet makkelijk had met de 
afmeldingen op zondagochtend. Met wat improvisatie hebben Ilonka en Ben er-
voor gezorgd dat er op ieder onderdeel voldoende jury aanwezig was.  
Ben bedankt voor al die jaren dat jij Juco was en Ilonka heel veel succes 
 
Karin Waterkamp 
 

wandelen 

2e Joe Mann Wandelevent, zondag 30 januari 
2022! 
Na het succes van 2019 – met 430 deelnemers – heeft GM gemeend om voor de 
2e keer een wandeltocht te gaan organiseren. De geplande datum was 31 januari 
2021 maar - zoals bij veel activiteiten - gooide Corona ‘roet in het eten’ en kon 
deze editie niet doorgaan. We gaan er daarom vanuit dat de 2e editie zal worden 
gehouden op zondag 30 januari 2022.  

Daar waar in 2019 nog was gekozen voor 
het Boshuys als startlocatie, zullen de wan-
delaars deze keer vertrekken vanaf het ei-
gen clubhuis, d’n Opstap aan de Gildelaan. 
De route zal dan ook niet meer voeren over 
de bos- en heidepaden in de nabijheid van 
het Boshuys en Joe Mann, maar gaan over de 
karakteristieke wegen en paden van de Mor-
telen. Er zijn voor de langste afstand (21 km) 

twee caférusten (herberg de Schutskuil en ’t Zand) in de route opgenomen. De 
14 km lopers buigen eerder af om vervolgens alleen ’t Zand aan te doen.  
Als afstanden is zoals gezegd gekozen voor 
21 km, 14 km én de 7 km. De laatste afstand 
maakt een mooie lus vanuit ons clubhuis. 
Starten kan vanaf 08:30 uur en uiterlijke fi-
nishtijd is 14:30 uur. En uiteraard kunnen 
leden van GM gratis deelnemen. 
Houd de in- en externe media goed in de ga-
ten, maar wellicht al handig om dit wandel-

mailto:wedstrijd@avgm.nl
mailto:wedstrijd@avgm.nl
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event in je agenda te zetten. Wil je op voorhand al nadere informatie dan kun je 
contact opnemen met Henk Plasman, via bestuurslidwandelen@gmail.com. Ho-
pelijk tot ziens op 31 januari 2021. 
 
Foto’s: Tiny Steenbakkers 
Tekst: Henk Plasman 
 

bootcamp 

Bootcamp clinic AVGM   
Het is zaterdag 18 september 10:00u in de ochtend als er een diverse groep deel-
nemers klaar staat voor een Bootcamp clinic. Sommige hebben al eens een trai-
ning gevolgd, zijn al deelnemer van de Bootcamp bij AVGM, en voor andere is het 
de eerste keer.  Een aantal staat te trappelen om te starten, een aantal vraagt nog 
voorzichtig of het toch niet te zwaar wordt en ze hopen dat ze het wel gaan vol-
houden… maar iedereen heeft er zin in…inclusief de trainers… 
  
De opmerking: ‘het is toch niet te zwaar voor me…” was een van de redenen om 
de Bootcamp clinic te geven. Dat men kan ervaren hoe zo’n training verloopt en 
of deze echt niet te zwaar is…en toch wel heel leuk en smaakt naar meer….  
 
De associatie met Bootcamp training is niet altijd te juiste. En hoezo een Boot-
campgroep bij een Atletiekvereniging. Google je op Bootcamp training dan kom 
je op de volgende tekst tegen op Wikipedia: 
  
Een bootcamp is een spierversterkende trainingsmethode uitgevoerd in teamverband on-
der professionele begeleiding van een fitnessinstructeur. Het doel is om de kracht en uithou-
ding te verbeteren door intense groepstrainingen gedurende de periode van een uur. Door 
het teamverband sporten de deelnemers intenser dan ze individueel zouden doen, zodat de 
efficiëntie van de training verhoogt. 

 
Precies om die reden past deze vorm van trainen heel goed bij onze verenigingen 
is het een mooie aanvulling op ons trainingsaanbod. Naast dat we als trainers de 
nodige hardloopervaring hebben, zijn we ook ervaren op het gebied van de tech-
nische onderdelen binnen de Atletiek en daarmee op het gebied van krachtrai-
ning en het algemene conditionele werk. Dan is de stap naar de Bootcamp zo ge-
maakt… 

De deelnemers staan te trappelen en we begin-
nen met twee rondes inlopen (800m) gevolgd 
door warming up oefeningen onder begeleiding 
van opzwepende muziek. De sfeer zit er goed in 
en we starten met het eerste onderdeel. We ver-
delen de groep op in kleinere groepjes en wer-
ken de diverse oefeningen af. We werken met 
battleropes, maken gebruik van het Bootcamp 
toestel, monkeybars, tractorband flippen, squa-

ten, burpees, de buikspieren worden getraind, 2 minuten planken alsof het niets 
is en tussendoor hebben we hardloop elementen.  
Na ruim een uur zijn we klaar met de cooling down en is het tijd om na te praten 
onder het genot van een drankje en wat heerlijk vers fruit.  
De reacties zijn positief: ‘het was pittig maar leuk!’, ‘Ik voel spieren waar ik het 
bestaan niet van wist’, ‘wanneer mag ik weer meedoen’…  
Kon je niet aanwezig zijn maar je zou graag eens 
meedoen dan kun je je aanmelden via onze web-
site.  
We verwelkomen je graag, hoe meer zielen hoe 
meer vreugd! 
Met sportieve groet, de Bootcamp trainers  
Nicolai van der Heiden, Harm van Hout, Bas 
Leermakers en Marcel Reintjes  

 

  

mailto:bestuurslidwandelen@gmail.com
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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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lopen 

9856 stappen naar de finish… 
Vrijdagavond 8 oktober schrijf ik mij tóch maar in voor de Marathon dag in Eind-
hoven, mijn geboortestad. De inschrijving kon gelukkig nog, startnummer 12993 
was van mij! 
 
Zaterdagmiddag startnummer opgehaald in het Beursgebouw, de spanning loopt 
langzaam op. 3 weken nauwelijks getraind, maar die afstand moet ik kunnen ha-
len in een mooie tijd. Ik sluit mij aan bij een groep van Strijp-T die samenlopen 
om zo samen met overbuurvrouw Ilse het rondje eindhoven te gaan maken. 
 

Zondagochtend is het zo ver, met 5 graden op de fiets in 
een korte broek naar station Best, klein ritje met de 
trein naar Strijp waar we verzamelen. Tjonge, wat is het 
nog koud zeg, maar gaat vast nog goedkomen vandaag. 
Samen lopen we naar het startvak voor de 10 kilometer, 
het is lekker druk en de sfeer zit er al goed in. Na een 
klein half uurtje wachten en opwarmen gaan we van 
start, het is dringen vooraan maar we komen de eerste 
kilometers goed door, de snelheid ligt behoorlijk hoog 

en we zigzaggen de langzamere lopers goed voorbij. Er is veel publiek langs de 
kant, we kijken en zwaaien wat af, mijn naam wordt geroepen door mensen die 
ik nog nooit heb gezien, maarja, die staat ook groot op mijn startnummer uiter-
aard, haha! 
 
Na een paar km hebben we ons plekje gevonden en lopen lekker, gemiddeld bijna 
25 seconden sneller per km dan normaal, als we dit maar volhouden...en dat 
lukte gelukkig. Het was een mooie dag, goed publiek en we worden zeker in de 
laatste 2 km flink aangemoedigd, dit helpt enorm om de snelheid er goed in te 
houden op de Markt en Stratumseind. 
 
De finish in zicht! 
De laatste eindsprint en uiteindelijk een mooie tijd ruim onder het uur. Net over 
de finish even lachen naar Omroep Brabant, medaille ophalen, plak peperkoek 
erin en een lekkere fles Isostar. Een geslaagde dag, goed dat ik toch meegedaan 
heb, deze nemen ze mij niet meer af. Volgend jaar weer? Wie weet, 
er is nog ruimte voor verbetering, hard trainen bij AVGM dan 
maar dit jaar tijdens de vele rondjes en intervaltraining op maan-
dag. 
 
Snel naar huis, douchen en weer terug, want de deelnemers aan 
de hele en halve marathon hebben ook ónze support weer nodig, 
samen uit samen thuis…en dat thuis was laat op de avond, er was 
veel te vieren blijkbaar…wat is het toch weer gezellig in en om dit 
evenement, gewoon een feest om mee te maken. 
 
Jeroen Tekelenburg 
 

algemeen 

Stichting Leergeld Best e.o. 
We hebben afgelopen donderdag aan Stich-
ting Leergeld Best e.o. een cheque van 
€4.270,-- uitgereikt van het geld dat we 
overgehouden hebben van de Bayeuxloop 
2020/2021 (die niet door is gegaan). 
De voorzitter van deze stichting wil graag 
een bedankbericht plaatsen in onze nieuws-
brief.  
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Namens Stichting Leergeld Best e.o.: Hartelijk bedankt voor de forse spon-
sorbijdrage, die ik in ontvangst mocht nemen. 
Hiermee kunnen we extra kinderen een financieel steuntje in de rug geven, 
waardoor zij mee kunnen met hun leeftijdgenootjes en ook zij erbij horen! 
“Bedankt” ook aan jullie leden en sponsoren van de Bevrijdingsloop, die hun 
bijdragen aan het goede doel, Leergeld Best e.o., beschikbaar hebben ge-
steld. 
  
Groet, Maarten Claessens, voorzitter 
 
Foto: Tiny Steekbakkers 
Tekst: Ronnie van Dortmont 
 

achtergrond 

Drankenpost marathon Eindhoven 
Vanaf 2002 loop ik de halve marathon van Eindhoven. Door een blessure kon ik 
deze keer niet deelnemen. Ik weet dat zo’n gigantisch evenement niet door kan 
gaan zonder de tomeloze inzet van vele, vele vrijwilligers. Dus vond ik het van-
zelfsprekend deze keer als vrijwilliger een bijdrage te leveren aan het succes van 
deze dag. GM zorgt al jarenlang voor de bemensing van een drankenpost aan de 
Anthony Fokkerweg en hiervoor heb ik me dan ook aangemeld. 
Doordat GM tegelijkertijd de uitgesteld Kermismeerkampen organiseerde waren 
we dit keer met minder mensen. Het was een uitstekend op elkaar ingespeeld 
team, met veel ervaring. De vele duizenden bekertjes sportdrank en water wer-
den in dank aangenomen, net als de bananen. Bleek dat we ook met minder men-
sen alles goed voor elkaar kregen (al hadden we dit jaar minder deelnemers). 
Fijn ook dat tijdens de diverse shifts het parcours goed werd schoongehouden, 
dat bespaarde ons ook aan het eind van de dag de nodige opruimtijd. Na afloop 
hebben we onder het genot van een hapje en drankje bij AVGM nog even doorge-
praat over de dag.  

Vanuit GM werd deze activiteit 
dit jaar weer georganiseerd en 
gecoördineerd door Hedwig en 
Judith. Het was perfect gere-
geld. Zij nemen de organisatie 
volgend jaar nog één keer voor 
hun rekening. Maar dan alleen 
onder de voorwaarde dat we 
volgend jaar weer met zo'n fijn 
en gezellig team op de post 
kunnen samenwerken. Indi-
rect dus al een oproep om vol-
gend jaar op 9 oktober je 
agenda alvast vrij te houden.   

 
Paul Hoen 
 

wandelen 

Najaarswandeling van GM 
Mijn goede vriendin Corrie v/d Zwaluw appte me of ik misschien zin had in een 
wandeling op 2 oktober met haar en haar wandelclub.  Ze mocht een introducé 
mee nemen en dacht toen aan mij, hoe lief….  Tja, als je mij vraagt om te wande-
len, krijg je bijna altijd een ja! 
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Wandelen in de natuur, vriendschap en gezelligheid, wat mij betreft bestaat er 
niets beter. Corrie wilde 14 km lopen. Dat hield dus in dat we op ons dooie gemak 
rond 11 uur op de vroegere camping De Bocht moesten zijn. Daar kwamen de 
wandelaars aan die er al 7 km hadden opzitten. Meteen al veel gekwebbel en een 
lekkere kop koffie met voor de liefhebbers een stuk appeltaart. Dan na deze 
pauze op stap. We hadden er zin in. Het gebied waar we wandelden heet de Mor-
telen. Mortel betekent weke grond. Dus als het veel geregend heeft, krijg je hier 
geheid natte voeten of glibber je weg in de modder. Wij hadden geluk, het pad 
viel mee en het was niet erg drassig.  We hadden droog weer en zelfs af en toe 
een waterig zonnetje. Zo kwamen we aan op een open 
plek in het bos, waar we even bleven stil staan om naar 
het verhaal van Leo te luisteren van een arme Italiaanse 
jongeman die heel lang geleden daar op die plek was 
vermoord. Het was geen fraai verhaal en het heeft diepe 
indruk gemaakt bij de bewoners van die streek. Ze heb-
ben ter nagedachtenis van hem een wandelpad uitgezet, 
die zijn naam draagt; het Castionepad. Een goed gemar-
keerd pad, een mooie route, die de moordenaar heeft 
gelopen na zijn laffe daad. Hij zal er niet van hebben ge-
noten, wij des te meer!! Tijd voor de lunch, heerlijk zit-
tend in het gras aan een watertje, genietend van ons 
meegebrachte broodje en drinken. Na de pauze lopen 
we vrolijk babbelend verder met elkaar. Wat een aar-
dige mensen die wandelaars en wat een mooie tocht 
was het. Dank jullie wel dat ik als introducé met jullie mee mocht wandelen. Blijf 
lekker bewegen dan is Erik Scherder tevreden, maar doe het vooral voor jezelf, 
ik wens jullie allen nog veel wandelplezier! 
 
Paula v. Tiel 
 

lopen 

Bootcamp atleten lopen Halve Marathon van 
Eindhoven 
3 atleten van de Bootcamp groep van Bas Leermeesters hebben meegedaan aan 
de halve marathon van Eindhoven. 
Hun resultaten zijn: 
 
Nick van de Worp -startnummer 40602 - tijd 
01:45:15 
Loek Appeldoorn - startnummer 5448 - tijd 02:10:00 
Bas Thijssen - startnummer 5447 - tijd 02:10:01 
 
 

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 

mailto:vrijwilligers@avgm.nl
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(Assistent) trainer voor de jeugd 
Juryleden 
Medewerker Bar 
Onderhoud accommodatie 
 
Voor een gedetaileerde beschrijving van bovenstaande vacatures klik op vaca-
tureoverzicht vrijwilligers 
 

algemeen 

WhatsApp Klusjesgroep 

  

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

