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van de redactie 
 
Deze nieuwsbrief staat weer boordevol interessante, leuke, leerzame en grap-
pige artikelen zodat uw nieuwsbrief redactie stil wordt van zo veel enthousiasme 
en creatieviteit. 
Heel veel leesprezier 
 
Paul van Bree 
 
 
 
 
 
 
 
 

algemeen 

Algemene Ledenvergadering 2022 
Jubilarissen 
 
Vorig jaar waren vier leden 25 jaar lid van AVGM: Marti van Iersel, Ineke Lasoe, 
Henk Plasman en Ton van de Sande. 
 
Marti van Iersel 
Marti is op verzoek van Ben Saris als vrijwilliger gestart bij de baanatletiek, toen 
zijn zoon lid werd van GM. Na ongeveer acht jaar werd Marti door trainer Rob 
Rebel gevraagd om looptrainingen te gaan geven. Dat heeft Marti jarenlang met 
veel enthousiasme gedaan. Ook zorgt hij ervoor dat de vuilcontainers van GM 
tijdig aan de straat staan. Naast het geven van trainingen, heeft Marti zelf twee 
keer deelgenomen aan de Roparun, een aantal hele marathons gelopen en veel 
halve marathons. Naast het lopen houdt Marti ook van wandelen. Samen met 
Mirjam Mannaerts heeft hij het Nederlandse deel van de Santiago afgelegd. Te-
genwoordig stapt Marti met regelmaat op de racefiets. 
 
Ineke Lasoe 
Ineke is bij GM gestart als recreant-loper, eerst bij Joke Voortman en later bij 
Maja van Loon en ook nog Joke van Kasteren. In 2017 is ze overgestapt naar spor-
tief wandelen. Op woensdag en zaterdag vormt ze dan vaak een duo met Jeanne 
Hack. Weer of geen weer, Ineke is steeds present bij de training. Ze houdt van 
gezelligheid en is heel sociaal. Vele malen heeft ze geholpen bij de verzorgings-
post bij de marathon Eindhoven. Naast het wandelen bij GM, zwemt ze nog twee 
keer per week en wandelt ze ook nog privé. 
 
Henk Plasman 
Voordat Henk bij GM lid werd deed hij al aan snelwandelen; het is zijn passie. 
Henk is vele malen als Nederlands Kampioen gehuldigd; zelfs dit jaar nog. Hij 
legde zich naast zijn wedstrijden toe op het geven van hardloop- en wandeltrai-
ningen, hij volgde diverse jury- en trainingscursussen. Twee jaar geleden slaagde 
Henk als Allround Wandelsportinstructeur. Hij is ook trouw jurylid bij de wed-
strijden van GM. Henk is ook de initiatiefnemer en organisator van het GM-wan-
delevent in januari. Sinds maart 2019 is hij bestuurslid wandelen bij GM. Die rol 
vervult hij met verve: zijn inbreng gaat verder dan alleen op het gebied van wan-
delen. Ook bij het verdelen van de werkzaamheden neemt hij taken op zich. Henk 
vertegenwoordigt het bestuur in de werkgroep ledenbehoud. 
 
Ton van de Sande 
Ton is als jeugdlid bij GM begonnen. Helaas is dat lidmaatschap op enig moment 
niet gecontinueerd; anders was hij ondertussen al 50 jaar lid. Als “herintreder” 
is hij eind jaren negentig weer lid geworden. Ton staat altijd klaar om de vereni-
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ging te helpen. Van 2017 tot 2019 was hij bestuurslid baanatletiek. Bij onze wed-
strijden functioneert hij als jurylid. Nog steeds is hij onderdeel van het team dat 
maandelijks onze Conditio-trimloop mogelijk maakt in de bossen bij Joe Mann. 
 

Foto: groepsfoto Paul Hoen met de jubilarissen Ineke Lasoe, Ton van de Sande en Henk Plasman  
 
Bekerwinnaars 
 
De Jos Robben-jurytrofee gaat naar een GM-lid met een bijzondere prestatie als 
WOC- of jurylid. 
Er zijn afgelopen jaar helaas weinig wedstrijden georganiseerd vanwege de co-
rona-crisis. Daarom dit jaar geen jurylid in het zonnetje, maar het kloppend hart 
van het wedstrijdsecretariaat. De trofee gaat naar Ingrid Brekelmans. De voor-
zitter vertelt dat Ingrid in oktober 2002 lid is geworden van de WOC. Ze was be-
trokken bij nagenoeg alle door GM georganiseerde wedstrijden en de grote kar-
trekker van de Kermismeerkampen. Ook heeft ze bijgedragen aan de professio-
nalisering van de WOC. Als voorzitter is Paul Hoen vaak betrokken bij de prijs-
uitreikingen. Rond deze uitreikingen is het vaak hectisch. Ingrid Brekelmans is 
daarbij de rots in de branding en raakt niet in paniek. Jammer dat Ingrid stopt bij 
de WOC, maar de beker is zeer verdiend. De beker werd uitgereikt door Mia Rob-
ben. 
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Foto: Mia Robben en Ingrid Brekelmans  

 
De Bram Flierman-vrijwilligersbeker gaat naar het GM-lid met een bijzondere 
prestatie als vrijwilliger. 
Dit jaar gaat de trofee naar Frans Strikwerda. Frans is in 2001 lid geworden van 
GM en verzorgt sinds 2014 de intervaltrainingen op de baan. Op 11 mei 2015 
heeft hij zijn looptrainerslicentie gehaald en door het volgen van vele cursussen 
houdt Frans zijn kennis up-to-date. Frans leidt op dit moment samen met Frank 
Coppelmans lopers op tot assistent-trainer. Kandidaten stellen zijn manier van 
les geven erg op prijs. Frans is een gewaardeerd lid van de commissie lopen en 
geeft sinds kort ook training aan jonge lopers op de baan. De beker werd uitge-
reikt door Bram Flierman. 
 

 
Foto: Bram Flierman en Frans Strikwerda  

 
De Prestatiebeker gaat naar het GM-lid dat opgevallen is door zijn of haar pres-
taties. 
Dit jaar gaat de beker naar Carlijn van Erp. Marlies van den Heuvel en Ben Saris 
zijn in 1994 gestart met de Specials. Iedere dinsdagavond trainen deze atleten 
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onder leiding van Riny en Wilhelmien Verdonk. Afgelopen jaar heeft dat weer tot 
bijzondere prestaties geleid. Carlijn van Erp heeft twee NK-medailles gehaald. In 
de klasse V-F35 bij het kogelstoten zelfs met een Nederlands record. Op de 400 
meter werd ze tweede. De beker werd uitgereikt door voorzitter Paul Hoen. 
 

Foto: Paul Hoen en Carlijn van Erp  

 
De GM-beker gaat naar het GM-lid dat gedurende vele jaren en in verschillende 
disciplines zich bovenmatig heeft ingezet voor GM. 
Deze beker gaat dit jaar naar Frank Coppelmans. Frank is in 1992 lid geworden 
van GM en heeft in 2007 de opleiding Looptrainer afgerond. Met zijn aansteke-
lijke enthousiasme en kennis weet hij veel mensen op een eenvoudige manier te 
leren dat hardlopen leuk is. Op een rustige en duidelijke wijze spoort Frank zijn 
lopers aan om het beste uit zichzelf te halen. Naast trainer is Frank actief bij het 
opleiden van trainers. Ook was Frank van 2002 tot 2005 penningmeester van 
GM. Hij is een gewaardeerd lid van de commissie lopen en heeft afgelopen jaar 
tijdelijk de functie van bestuurslid lopen ingevuld. Ook is Frank de initiator van 
het gebruik van de hesjes met LED-verlichting bij lopen in het donker. Vanwege 
de vele taken gedurende vele jaren binnen GM heeft het bestuur besloten om de 
GM-beker aan Frank Coppelmans uit te reiken. 
 
Tevens zijn een aantal leden in het bloemetje gezet voor hun bijzondere verdien-
sten: Bram Flierman (zaaltrainer, financieel geweten van GM), Kathinka van Dijk 
(coördinator lopen tijdens corona); Ingrid Wouters-de Haan en Tom Lassing (af-
tredende bestuursleden). 
Notulen Algemene Ledenvergaderingen en Statuten 
 
Op 11 maart 2022 hebben twee ledenvergaderingen plaatsgevonden: een extra 
ledenvergadering voor de wijziging van de statuten van onze vereniging en de 
jaarvergadering. In verband met de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtsper-
sonen (WBTR) en ons lidmaatschap van de Koninklijke Wandelbond Nederland 
(KWbN) is wijziging van de statuten vereist. In de eerste ledenvergadering van 
de avond bleken er onvoldoende leden aanwezig om een besluit over de statu-
tenwijziging te mogen nemen. Daarom werd de statutenwijziging ook tijdens de 
jaarvergadering besproken, waar vervolgens het aantal aanwezigen geen mini-
mum meer kende. Een formele, maar noodzakelijke procedure.   
 
Voorzitter Paul Hoen was verheugd dat de jaarvergadering ‘eindelijk weer in 
onze eigen kantine kon worden gehouden’. Het aantal aanwezigen bedroeg 46. 
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EINDHOVEN 

onze sponsor 
  

https://www.runnersworld.nl/vestigingen/eindhoven
http://shop.runnersworld.nl/stores/eindhoven/
http://www.empuls.nl/
http://bosenslegers.nl/
http://dieder.nl/
http://www.bikebest.nl/
http://korenbest.nl/
http://vdsarbeidsdeskundigen.nl/
http://www.printendruk.com/
https://anfongbest.nl/
http://www.osteopathiekleuters.nl/
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Notulen 
De notulen van deze Algemene Ledenvergaderingen zijn nu beschikbaar op de 
website. 
• Concept notulen Algemene Ledenvergadering van 11 maart 2022 (19.45 uur) 
   Deze notulen van de jaarvergadering worden pas bij de Ledenvergadering van  
   2023 officieel vastgesteld. 
 
Daarnaast zijn er twee aparte notulen gemaakt voor de statutenwijziging: 
• Notulen Extra Algemene Ledenvergadering van 11 maart 2022 (19.30 uur) de- 
   finitief 
• Notulen agendapunt 4 Algemene Ledenvergadering van 11 maart 2022 (19.45  
   uur) definitief 
 
In de vergaderingen hebben de leden ermee ingestemd dat voorzitter Paul Hoen 
en (inmiddels oud-) secretaris Ingrid Wouters-de Haan de notulen hiervoor vast-
stellen. Zo kan het proces voor het passeren van de akte van de statutenwijziging 
bij de notaris op worden gestart. Deze notulen zijn officieel vastgesteld en onder-
tekend. 
 
Statuten 
De nieuwe statuten 2022 zijn beschikbaar via de website. 
 
Pieter Grootes, Secretaris 
 

algemeen 

Aanpassing prijzen wedstrijd clubkleding  
De huidige prijzen van de wedstrijd clubkleding dateren van 2018. 
Begin dit jaar heeft onze huisleverancier een prijsverhoging doorgevoerd. 
Helaas moeten wij dan ook onze prijzen aanpassen. 
De nieuwe prijzen gaan in per 1 juni 2022 en zullen tegen die tijd op de website 
gepubliceerd worden. 
Wellicht een mooie mogelijkheid voor jullie om voor die tijd nog kleding, voor 
zover de voorraad strekt, tegen de oude prijs af te nemen. 
Voor aanschaf (wedstrijd) clubkleding gelieve contact op te nemen met clubkle-
ding@avgm.nl of met Emmy van Duijnhoven, tel. 06-14564516 

 
Nico Leijtens 
Penningmeester AVGM 
 

wandelen 

Lentewandeling 11 mei 
Op woensdag 11 mei gaan we weer onze 
jaarlijkse wandeling maken. Dit jaar gaan we 
vanuit Riel met eigen vervoer naar het Riels 
laag en de halve maan. De totale afstand is 
19 km. 
  
We vertrekken vanuit Riel naar de Halve 
Maan, een uitgebaggerd ven met een kolonie 
Canadese ganzen. 
Ten westen van het ven ligt het Riels laag met de beek de Oude Leij, het gebied 
bestaat voornamelijk uit naaldbos met Corsicaanse den, Europese lariks en Ame-
rikaanse eik. 
Daarna gaan we na 7,4 km. bij restaurant Klooster Nieuwkerk aan de koffie met 
vlaai. Hier kun je eventueel instromen. 

https://www.avgm.nl/vereniging/jaarvergadering/2022
mailto:clubkleding@avgm.nl
mailto:clubkleding@avgm.nl


AVGM Nieuwsbrief 8 

nieuwsbrief@avgm.nl 1 mei 2022 

Klooster Nieuwkerk Goirle is een Neder-
lands klooster dat staat in het landgoed 
‘Nieuwkerk’. Dit natuurgebied bevindt 
zich op de Nederlands-Belgische grens 
tussen de plaatsen Goirle (NL) en Poppel 
(BE). Het gebied speelde een belangrijke 
rol tijdens de 80-jarige oorlog. In 1639 
werd er een grenskerk gebouwd. Tilbur-
gers bouwden vervolgens ook een grens-

kerk in 1652. Het gebied dat tot dan toe Steenvoirt heette, kreeg nu de naam 
Nieuwkerk. In 1799 werd de grenskerk afgebroken en werd op dezelfde plek het 
kapelletje Sint-Jans-Gool gebouwd. Deze kapel staat er nu nog steeds en is in de 
jaren ‘80 gerestaureerd. 
Er ontstond een landgoed, waar ‘De Meester de Betzenbroek’ eigenaar was. Hij 
liet een klooster op het landgoed bouwen, dat op 1 juni 1913 ingewijd werd. 
Priesters in opleiding kregen les in dit klooster. Eind Jaren ’50 kwam het klooster 
in handen van de Trappisten en nog later maakten Franciscanessen van het 
klooster een rusthuis voor terugkerende zusters. Vervolgens was het klooster 
het onderkomen voor de Priesterbroederschap Sint Pius X en een Maastrichtse 
congregatie. De huidige eigenaar van klooster, kapel en ondergrond is een Belgi-
sche baron die het complex in 1986 van de franciscanessen kocht. 
Verder gaat de wandeling over landgoed d’n Ooievaarsnest. Hier in de beekdal-
graslanden groeien soorten zoals het moe-
rashershooi en bijzondere dieren zoals de hei-
dekikker, de korhoen en het gentiaanblauwtje. 
Na 14 km gaan we picknicken op landgoed Hoe-
vens waar we over een mooi vlonderpad lopen. 
Via de Regte heide wandelen we terug naar 
Riel.Iedereen kan mee. Graag opgeven 
bij helly@onsmail.nl of bij Helly en Joke tijdens 
een training. We hopen op een grote opkomst 
 
Groetjes Helly van Oudenhoven en Joke Peters 

 

bootcamp 

Hulde aan de Bootcamp-trainers Nicolai, Marcel en 
Harm! 
We weten allemaal dat onze trainers bij AVGM-
vrijwilligers zijn, welke ontzettend hun best 
voor ons doen. 
Daarom willen we soms even laten weten dat we 
het heel erg waarderen dat ze iedere week weer 
leuke trainingen in elkaar zetten. 
 
De Corona periode, kommer en kwel, maar ook 
sportief gezien een flinke hindernis. In het begin 
van deze periode zo’n 2 jaar geleden zouden we niet meer mogen trainen in 
groepsverband. 
Hoe mooi was het dat er online een training in elkaar gezet werd, waarbij we 
middels teams toch live met elkaar verbonden waren. 
Niets was de trainers te veel om ook hier weer enthousiast tegen aan te knallen. 
Wat later, toen we weer met tweetallen mochten trainen, kwamen de trainingen 
op pdf-formaat binnen middels de groeps-app. Iedere week een andere training 
die je zelf buiten kon volgen, waarbij je soms andere bootcampers tegenkwam 
tijdens je ronde. 
Het lijkt allemaal weer lang geleden die alternatieve trainingen. 
 

mailto:helly@onsmail.nl
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Nu het “allemaal” weer mag zijn de duo trainin-
gen weer helemaal in en kunnen we weer lekker 
los. 
Het leken net de koeien die na de winter weer de 
wei in mochten, zo enthousiast was iedereen tij-
dens de trainingen “terug in de oude stijl”. 
Zelfs de oefeningen die eigenlijk meer van ka-
masutra weg hebben worden zuchtend maar vol 
overgave uitgevoerd. 

Als we in de wijken rondrennen op zoek naar een speeltuintje zal menig aanwo-
nende denken: ‘wat zijn hun nou voor iets raars aan het doen?’.  
 
Maar een dag later beseffen we dat er nog heel veel ongetrainde spieren in ons 
lichaam zitten! 
 
Het enige wat de trainers niet in de trainingsschema’s hoeven op te nemen zijn 
de kaakspieren en de motivatie. We hebben als bootcamp groep binnen AVGM 
een hele leuke, open, gezellige en fanatieke groep.  Dat komt indirect door de 
trainingen maar ook door de deelnemers zelf!  
 
Deze sfeer wordt ook zeker in stand gehouden door de georganiseerde uitdagin-
gen buiten Best zoals de Bedafse bergen, de trainingen op de Oirschotse heide, 
de bult in Veldhoven en de mud- en obstacle runs! 
Ook hier stimuleren de trainers ons om zeker aan één van de uitdagingen mee te 
doen. 
Al moeten we er wel bij zeggen dat de Bedafse bergen wordt afgesloten met een 

dikke pannenkoek       
 
Maar nu even terug naar de welverdiende hulde. 
 
Na een geheimzinnige actie van Mariska en Renate en wat hulp van het bestuur 
hebben we een datum kunnen prikken voor een huldiging! Donderdag 17 maart 
2022 was het zover: Nicolai, Marcel en Harm dachten een vergadering te hebben 
met Katinka. Ze vonden het wel apart dat er een grote groep deelnemers aanwe-
zig was tijdens de training én in de kantine maar hadden nog niets in de gaten. 
Nadat ze te horen kregen dat de vergadering “fake” was kwamen ze gezellig in 
ons midden zitten. Mariska had haar speech goed voorbereid en kon deze zelfs 
zonder leesbril of te stotteren prachtig verwoorden namens de groep.  
 
De trainers ontvingen uit handen van Renate 
alle drie een Lunge-bon en een gezamenlijk 
waardebon. Voor de waardebon kunnen ze een 
gezamenlijk nieuw martelwerktuig voor de 
bootcamp aanschaffen! We hopen wel dat ze 
onze mening ook vragen alvorens iets te bestel-

len       
 
Nicolai, Marcel en Harm ontzettend bedankt 
voor jullie tomeloze inzet om onze groep – soms wat ongeleide projectielen – 
iedere week tweemaal te trakteren op een uitdagende maar vooral gezellige trai-
ning! 
 
Hopelijk kunnen we dit met zijn allen nog jaren vol houden! 

 
Namens alle bootcampers 
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lopen 

Jan van Kasteren stopt……………………… 
maar dan alleen als trainer van de woensdag en zaterdaggroep, zijn vele andere 
functies blijft hij uitoefenen. 
Jan is al meer dan 20 jaar looptrainer. In 1993 is hij begonnen met hardlopen. 
Samen met Bart te Walvaart loopt hij op de woensdagavond 19.00 uur en op za-

terdagmorgen om 9.30 uur. Als trainer vond hij het 
belangrijk dat iedereen die meeloopt een plezierige 
training had. Ook was er altijd gelegenheid aan te 
sluiten om bij voorbeeld te herstellen na een bles-
sure. Gezelligheid was het motto. En altijd samen 
uit en samen thuis. Daarom was iedere loper, die 
een uur achter elkaar kon lopen, altijd welkom bij 
de groep van Jan. Iedereen kon dit als opstart ge-
bruiken of als herstel. Als iedereen weer met een 

glimlach terugkwam dan was het doel bereikt. De routes die gelopen werden 
waren afwisselend. Voor het grootste deel werd over de weg gelopen, maar er 
kwamen ook wel zandpaden en een stukje bos bij. 
Maar de laatste tijd moest Jan toch constateren dat het niet meer lekker ging, of 
eigenlijk niet meer ging en dan rest er maar één ding: besluiten dat het mooi is 
geweest. Een besluit wat zeker niet lichtvaardig en met pijn in het hart werd ge-
nomen. 
Gelukkig heeft Jan nog vele ander wel- en niet GM gerelateerde hobby’s, dus het 
woord “vervelen” komt zeker niet voor in zijn woordenboek. 
In een gezellig samen heeft de groep hem bedankt voor de vele uren die hij met 
hen door Best heeft gelopen. Jan bedankt voor de vele jaren als hardlooptrainer 
bij GM. 

Kathinka van Dijk 
 

algemeen 

Gedragscode bij AVGM 
Op de homepage van AVGM-website vind je de verwijzing naar onze gedragsre-
gels, “Voor een sociaal veilige sportomgeving en preventie van seksuele intimi-
datie”. Ongewenst gedrag is helaas de laatste maanden in Nederland vaker in de 
publiciteit.  Wat is ongewenst gedrag en hoe gaat onze vereniging daar mee om? 

 
GM moet een gezellige club zijn waar je fijn, veilig en onder goede begeleiding 
kan sporten. 
Dat kan alleen als wij respectvol met elkaar omgaan. Het is belangrijk dat je weet 
hoe je met elkaar omgaat en dat vooral de jeugd kwetsbaar is. Zorg dat er vol-
doende begeleiding is, behandel elkaar met respect en zorg dat iedereen zich vei-
lig voelt.  Slachtoffers kunnen alle plezier in hun sport verliezen en bij ernstig 
misbruik hun leven lang last houden van psychische en fysieke problemen. 
 
Wat is ongewenst gedrag?   
Alle vormen van intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten, ongewenste 
appjes, schelden, telefoon, e-mail, seksuele intimidatie. Bij het beoordelen van 
ongewenst gedrag wordt niet uitgegaan van de bedoelingen van de veroorzaker, 
maar van de wijze waarop het gedrag overkomt bij de persoon die het ondergaat. 
Het komt voor dat je het zelf niet in de gaten hebt dat je binnen de comfortzone 
van iemand anders komt. Iedereen heeft het recht om zelf uit te maken waar de 
grenzen liggen. 
Onder seksuele intimidatie verstaan we alle vormen van: ongewenst verbaal, 
non-verbaal of fysiek gedrag met seksuele bedoelingen dat als gevolg heeft dat 
de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer het 
een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie 
wordt! 
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Trainers zijn verantwoordelijk voor hun groep en moeten letten op spanningen 
binnen de groep en grensoverschrijdend gedrag! Sporters hebben de verant-
woordelijkheid om respectvol met elkaar om te gaan en je aan de regels te hou-
den! 
 
Hoe omgaan met ongewenst gedrag? 
Als trainer heb je een belangrijke signalerende taak en dat is niet altijd eenvou-
dig. De meeste slachtoffers vinden het erg moeilijk om over hun nare ervaringen 
te praten. Veranderingen in het gedrag van de sporter kunnen wijzen op een pro-
bleem Als de vermoedens door het betreffende lid worden bevestigd is het be-
langrijk om actie te ondernemen. Binnen GM is daar een vertrouwenspersoon 
voor beschikbaar. 
Ervaar je als sporter, trainer, ouder of toeschouwer ongewenst gedrag richting 
jouw persoon, meld dit dan ook bij de vertrouwenspersoon. Dat melden kan in 
eerste instantie anoniem. 
 
Voorkomen is beter dan genezen. 
Binnen GM is een aantal maatregelen genomen om te zorgen voor een veilige 
sportomgeving. Zo is er een vertrouwenspersoon aangesteld, die als aanspreek-
punt kan worden gebruikt. Iedere (jeugd)trainer moet een Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG-verklaring kunnen overleggen. Het onderwerp Ongewenst Gedrag 
wordt jaarlijks geagendeerd op een overleg tussen baantrainers en coordinato-
ren. 
 
Wat is de rol van de vertrouwenspersoon? 
De vertrouwenspersoon gaat strikt vertrouwelijk om met alle informatie en zal 
niets doen buiten de melder of klager om. In geval van een jeugdlid kan een ouder 
of trainer dit met de vertrouwenspersoon bespreken. De vertrouwenspersoon 
beoordeelt de kwestie en wordt ondersteund door de AU en kan in voorkomende 
gevallen ook contact opnemen met het Centrum voor Veilige Sport. Mogelijke 
vervolgstappen zijn nader overleg van het bestuur met de dader of een “stopge-
sprek” bij de politie. Het slachtoffer heeft de regie over dit vervolgtraject.  
Wil je in alle vertrouwelijkheid iets melden kan dat via vertrouwensper-
soon@avgm.nl of telefoon 0499 395625 
 
Ria van Dooren 
 

algemeen 

Uitbreiding clubhuiscommissie 
Onze clubhuiscommissie bestond uit Jan van Kasteren (clubhuisbeheerder) en 
Nico Leijtens (penningmeester). Marion van der Sanden en Sjannie van Laarho-
ven gaan deze commissie versterken. 
 
Paul Hoen 
 

bootcamp 

Bootcamp nieuws 3 

Carnavalstraining 

Een wijs man uit de club vertelde lang geleden tegen mij (toen ik aan 
het begin van mijn trainerscarrière stond) dat de trainer zijn atleten 
moet begrijpen om een goede training te kunnen geven. De trainer 
moet weten wat zijn/ haar atleten bezighoudt en wat deze atleten 
motiveert. Een van de dingen die mijn atleten ernstig motiveert is 
carnaval. Waar de meeste carnavalsvierders het een aantal dagen 
volhouden, behoren de leden van deze bootcampgroep tot de ware 
diehards van het carnaval. Maanden voorbereiding, sparen en plan-
nen (hoe ga ik zo efficiënt mogelijk van kroeg naar kroeg) totdat de 
grote dag is aangebroken. Deze groep begint op vrijdag (sommigen 

mailto:vertrouwenspersoon@avgm.nl
mailto:vertrouwenspersoon@avgm.nl
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zelfs al op donderdag) en stoppen niet tot ze op dinsdagavond uit het café gezet 
worden.  

Sinds enkele jaren is het traditie bij de bootcamp-
groep om op dinsdagavond de caranvalstraining 
te doen. Zoals een aantal van jullie waarschijnlijk 
wel gemerkt hebben, is dit niet zomaar een nor-
male training. Waar normaal de stevige beats 
door de speakers klinken, wordt dit tijdens car-
naval vervangen door carnavalskrakers! Ook de 
zware gewichten die normaal gebruikt worden, 
zijn vervangen door een glaasje Jägermeister. En 

de trainingspakken zijn vervangen door een carnavalsoutfit (welke sommigen al 
een viertal dagen aan hebben). Na deze pittige training met bijbehorende ver-
snaperingen, gaan de atleten verder met carnaval tot in de vroege uurtjes. 
Mocht je volgend jaar, rond carnaval, de carnavalsmuziek uit de speakers hoort 
en je hebt zin in een glaasje Jägermeister, dan ben je van harte welkom. 

Verdwenen materiaal! – deel 2 

Naar aanleiding van het artikel uit de vorige nieuwsbrief is 
een aantal keren de vraag gekomen of de verdachte die in 
beeld was inmiddels is opgepakt en berecht. Met verdwenen 
materiaal wordt niet lichtzinnig omgegaan, de ernstigste 
straffen werden voorgesteld!  
Wat blijkt inmiddels? Het materiaal wat verdwenen is uit het 
krachthonk is weer terug! Zonder dat iemand het wist heeft 
sprinttrainster Irmgard Goud de auto van een van haar atle-
ten volgestopt met olympishe halters en gewichten, zodat 
deze atleet thuis kon doortrainen tijdens de beperkingen! Hulde voor Irmgard, 
die meedenkt om de atleten aan het trainen te houden, ook tijdens de corona 
beperkingen. 
Maar als ik zo zie met wat voor gewichten er gesjouwd is, kunnen Irmgard en de 
desbetreffende atleet best een keer meedoen met een bootcamptraining!  

Feestelijke opening Bootcamp toestel 

Sinds enige tijd is het bootcamp toestel een mooie aan-
vulling op de faciliteiten van AVGM. Helaas is vanwege 
corona de feestelijke opening al enige malen uitgesteld. 
Maar dinsdag 12 april is het dan zover! Het Bootcamp-
toestel is feestelijk geopend door twee jonge gebruikers 
en mogelijk toekomstige bootcampers van de REP-
groep van Tom Lassing! (Deze mini beesten maken al 
enige tijd met veel plezier gebruik van het bootcamp 
toestel!) 
   
Waar het Bootcamptoestel voor deze mini beesten in-

middels gesneden koek is, kijken anderen een beetje huiverig naar de vele mo-
gelijkheden van het toestel. Voor degene die het toestel niet kennen volgt hier 
een korte uitleg: 
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Ninja wall Monkey Ladder Muur Klimnet 

    
Het obstakel 
wordt steeds 
steiler, tot uitein-
delijk een verti-
cale muur. 

Hier slinger je 
aan je armen 
naar de overkant 
(en mag je aapge-
luiden maken) 

Obstakel waar je 
overheen gaat (al 
dan niet met ge-
wichtsvest of 
zandzak) 

Klim naar boven, 
over de balk en 
aan de andere 
zijde weer naar 
beneden 

 
Deze obstakels kunnen los gebruikt worden tijdens een training, maar kunnen 
ook na elkaar worden genomen waardoor er een obstakel-run gevormd wordt. 
Deze is nog uit te breiden naar een grotere ronde, waarbij zelfs de steeplebak of 
de polsstok mat (met overkapping) als obstakels gebruikt worden. 

Meet en Greet – update! 

Van de meet en greet is al redelijk wat gebruik gemaakt, maar ik werd op mijn 
vingers getikt! Er bleek een atleet te ontbreken! 
In mijn enthousiasme (en haast) om op tijd klaar te zijn voor de nieuwsbrief, ben 
ik Tijs vergeten. De reden dat ik Tijs uit het oog ben verloren is omdat hij op dat 
moment in opleiding was (zie ook bootcamp nieuws 1). Dus om deze fout goed 
te maken: hier een foto van Tijs in actie! Aan de gezichten van de rest van zijn 
team te zien zijn die aardig afgepeigerd, maar aan de lach op het gezicht van Tijs 
is te zien dat hij er nog makkelijk tegenaan kan! 
 

 
Dus mocht je een meet en greet met Tijs willen, kom dan een keer langs! 
(Overigens is er twijfel bij Tijs. Hij denkt dat zijn naam met een “H” geschreven 
wordt (Tijsh) maar dat klopt niet) 
 
Bas Leermakers – trainer Bootcamp 
 

wandelen 

GM-voorjaarswandeling 9 april 2022. 
Begin april wordt traditiegetrouw de GM-voorjaarswandeling gehouden. Waar-
bij alle leden (junior/senior, wedstrijdatleet/recreant, dame/heer, wande-
laar/Nordic walker/power walker etc.) welkom zijn. 
Zo ook deze zonnige ochtend op 9 april met nog een fris windje en een klein 
beetje regen volgens de regenradar. Overigens is het de hele dag droog gebleven. 
Met in totaal 30 wandelaars zijn we stipt om 9.15 uur vertrokken. Dit keer eens 
anders dan we gewend waren. Namelijk niet met het openbaar vervoer maar met 
eigen auto’s (zoveel als mogelijk carpoolen) naar het startpunt aan de rand van 
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Valkenswaard. Na een korte toespraak van Pieter van 
der Sanden (onze wandelleider), waarbij de nieuwko-
mers en introducees welkom werden geheten en nog 
even de wandeling duidelijk gemaakt werd, gingen we 
aan de wandel. Het eerste traject was 11 km zonder 
pauze via het Leenderbos over de Grote Heide naar de 
Achelse Kluis. Dit traject hebben we maar mooi geflikt 
in 2 uur tijd. Bij de Achelse kluis was er heerlijke kof-
fie/thee met eventueel vlaai. Het mooie van de prachtig 
verbouwde Achelse Kluis is dat je er ook je eigen boter-
ham eventueel mag opeten. 
Nadat iedereen heerlijk gedronken en wat gegeten had 
zijn we vertrokken naar Schaft, Borkel en weer terug 
naar Valkenswaard. Onderweg, na ongeveer 6,3 km was 
er de inmiddels traditionele picknick in het bos. Op dit 

mooie plekje zocht eenieder een goed plaatsje om zijn/haar boterham op te eten. 
Vervolgens konden we gaan voor het laatste traject van ongeveer 5,5 km. 
Ieder jaar zijn er wel een paar wandelaars die om wat voor reden dan ook niet 
het hele traject van 22,8 km kunnen lopen. 
Dit jaar heeft iedereen het hele traject van 22,8 km volbracht. 
Omstreeks 16.30 uur waren we weer terug in Best. 
In het verleden werd de voorjaarswandeling altijd afgesloten 
met een drankje op het terras bij het Knooppunt in Best. 
Daarna gingen de overblijvers nog even een hapje eten bij 
Grandcafe FF. 
Inmiddels is ook het goed afsluiten van de wandeling met een 
borreltje aangevuld met een hapje eten traditie geworden. 
Tijdens het borrelen en eten waren er 25 wandelaars aanwe-
zig die nog stevig na kletsten over de wandeling. 
Een traditie die we vol moeten houden. 
 
Paul Peters 
 

lopen 

Nieuwe assistent-trainers 
Met enige vertraging, veroorzaakt door Corona, 
is het op 28 maart dan eindelijk zover: Mijke 
Aerts, Joep Goossens, Jeroen Bijnen, Jeroen Te-
kelenburg en Karel Rikkers ronden samen met 
Carlijn Scheepens en Henry van de Ven van AV 
Oirschot, de opleiding ALT2 af en vanaf die da-
tum mogen zij zich officieel assistent-looptrai-
ner noemen. Mede door Corona werden zij al in-
gezet bij starters en doorstarters, dus praktijk-
ervaring hebben zij al in ruime mate op kunnen doen. 
Het was de eerste maal dat de cursus via E-learning gegeven werd en eigenlijk 
was het nog een pilot. Iedereen moest hier zijn of haar weg even in vinden. Dat 
was zeker te merken want helemaal vlekkeloos verliep alles niet en er werden 
toch ook wel manco’s geconstateerd. Overigens wordt dit alles teruggekoppeld 
naar de Atletiek Unie en wij hopen dat de aanbevelingen en opmerkingen opge-
pakt worden zodat er in en met de volgende cursus verbeteringen doorgevoerd 
zullen zijn. 
Maar dankzij kennis en ervaring van de opleiders Frans Strikwerda en Frank 
Coppelmans werd deze cursus zeker geen negatieve ervaring. Dit natuurlijk door 
de inbreng van hun praktijkervaring en hun creativiteit.  
Wel bracht E-learning, wat dus thuis gedaan werd en later bij GM werd doorge-
nomen, hele leuke en interessante discussies waarin gezichtspunten gedeeld en 
aangevuld werden. Dit gecombineerd met de praktijkoefeningen van Frans en 
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Frank maakten toch weer dat het een leuke cur-
sus was die steeds weer afgesloten werd met la-
chende gezichten. 
Mijke, Joep, Jeroen, Jeroen en Karel gefeliciteerd 
met het afronden van de opleiding ALT 2, we ho-
pen vaak in de diverse loopgroepen van jullie 
opgedane kennis te mogen genieten!  
Het feit dat zij nu de cursus afgerond hebben 
geeft weer ruimte aan anderen om, op een nader 

te bepalen tijdstip, deze leuke interne opleiding te volgen. Extra handjes zijn al-
tijd nodig! Denk er eens over na en meld je bij je eigen trainer voor meer infor-
matie. Carlijn Scheepens staat niet op de foto’s. 
 
Kathinka van Dijk 
 

baan 

Een dag als jurylid 
AVGM kent veel verschillende vrijwilligers met de daarbij behoorde taken. Zo 
zijn er binnen de vereniging bijvoorbeeld veel juryleden, zonder juryleden kan 
een wedstrijd nooit plaats vinden. Om jullie een inkijkje te geven in een dag als 
jurylid heb ik Patrick en Hanneke gevraagd om een stukje te schrijven over de 
eerste wedstrijd van dit zomerseizoen.  
 
De dag van Patrick Aerts 
Vandaag, zaterdag 2 april, voor het eerst dit jaar weer een baanwedstrijd bij GM 
om te jureren. Ik ben ingedeeld voor de ochtend, bij de pupillen.  
De pupillenwedstijden zijn sinds een aantal jaar vaak in "Athletics Champs"-stijl, 
de atleten gaan per team (meestal 6 tot max 12 pupillen) 20 minuten lang een 
onderdeel uitvoeren. Zij kunnen dan zo vaak als de tijd het toelaat pogingen 
doen. Op deze wijze staan de atleten niet te lang stil/te wachten en hebben zij 
ook meer pogingen dan in een " traditionele" wedstrijd (vaak 3 of 4 pogingen per 
onderdeel). 
Een half uurtje voor de start ben ik aanwezig op ons sportcomplex, we starten 
met een korte wedstrijdvergadering voor de hoofdjury-leden. Dit gebeurt ook op 
alle AC-wedstrijden in onze regio (regio 14) voor de competitie. Eventuele bij-
zonderheden, aandachtspunten worden dan besproken zodat we allemaal op de-
zelfde wijze te werk gaan. Normaal volgt na de juryvergadering nog een korte 
vergadering voor de teambegeleiders en assistent juryleden, maar vandaag kan 
deze achterwege blijven nu de wedstrijd alleen voor onze eigen vereniging wordt 
gehouden. 
Normaal beginnen de AC-wedstrijden altijd met een teamestafette op het gras-
veld in het midden van de baan, maar vandaag met alleen deelnemers van GM 
starten we direct met de individuele onderdelen. 
Ik zorg dat ik ongeveer 15 minuten voor de start van mijn onderdeel aanwezig 
ben bij het onderdeel, vandaag vortex werpen. Even controleren of de blokken 
goed vaststaan, het meetlint goed is bevestigd en natuurlijk of de vortexen aan-
wezig zijn. Nou, dat zit wel goed, de materiaalploeg van GM heeft weer goed werk 
verricht, alles ziet er top uit en er liggen 8 gloednieuwe vortexen te blinken! 
De eerste groep die komt werpen zijn de A pupillen, een mix team van jongens 
en meisjes, 8 in totaal. Teambegeleider Veerle zorgt ervoor dat de atleten in de 
juiste volgorde werpen, controleert of zij bij het werpen niet tegen het blok aan-
komen (of er zelfs overheen gaan) en schrijft de afstand op die wordt behaald. 
De afstand wordt vanuit het veld doorgegeven door de 2 ouders (assistent jury-
leden) die kijken waar de vortex de grond raakt. De afstand wordt afgerond in 
halve meters, we hebben daarvoor een handig en groot meetlint op het gras lig-
gen. 
Er zijn natuurlijk lang geen wedstrijden geweest, dus we moeten er samen voor 
zorgen dat we weer genoeg vrijwilligers krijgen voor de begeleiding bij deze 
wedstrijden. Gelukkig lukt het ook vandaag weer om spontaan een aantal ouders 
te strikken als hulp. We hopen dat een aantal zich ook zal aanmelden voor de 
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mini-cursus tot "assistent jurylid Athletics Champs". In een avond word je klaar-
gestoomd om bij dit soort wedstrijden te kunnen helpen. Bijkomend voordeel: Je 
mag gedurende de hele wedstrijd mee met het team van je kind. Normaal moeten 
alle ouders achter de omheining van de rondbaan blijven. Vandaag bij deze kleine 
interne wedstrijd vonden we het goed dat de ouders mee op de baan en het gras 
stonden, dicht bij de atleten. In de normale wedstrijden van Athletics Champs is 
dit niet toegestaan. Mocht je geïnteresseerd zijn om assistent jurylid te worden, 
meld je dan even bij Petri, onze pupillen coördinator of Ilonka, onze jury coördi-
nator. 
  
Na de A pupillen komt het jongens team van de B/C en mini pupillen, voor een 
aantal atleten de eerste keer dat zij in een wedstrijd met een vortex kunnen 
gooien. Leuk om die enthousiaste en gefocuste blikken te zien bij de atleten en 
de aanmoedigingen van de toeschouwers. Na deze ronde heb ik even pauze, tijd 
om even op te warmen en wat te drinken, gelukkig worden de juryleden altijd 
goed in de watten gelegd bij GM, koffie en thee staat al klaar. 
  
Na de pauze is het de beurt aan het meisjes team van de B/C en minipupillen. 
Ook hier weer mooie prestaties en behulpzame ouders. 
De ochtend wordt bij de AC-wedstrijden altijd afgesloten met het onderdeel "me-
ters maken". De B/C en minipupillen lopen in 4 minuten een zo ver mogelijk af-
stand, waarbij we dit tot maximaal 25 meter naar boven afronden. Bij de start-
positie (op het 300 meter punt van de baan en bij drukke wedstrijden ook tege-
lijkertijd nog op het 100 meter punt) wordt het aantal rondes per atleet bijge-
houden door de teambegeleider. Langs de baan staan om de 25 meter bordjes 
met het aantal meter dat is afgelegd vanaf het startpunt, bij ieder bordje hebben 
we een vrijwilliger (ouders, juryleden, trainers) geplaatst. Zodra na 4 minuten 
het eindsignaal klinkt stappen zij op de baan, de atleten die dan zijn gepasseerd 
mogen doorwandelen tot het volgende punt, iedereen die nog niet gepasseerd is 
wordt tegengehouden. We schrijven dan op het startnummer het aantal meters 
op dat om het bordje staat waar je bij staat. Ik stond bij deze groep bij het 375 
meter bordje. Ik heb 2 atleten die bij mij zijn uitgekomen, beide hebben zij 1 
ronde gelopen en dus nog 375 meter, in totaal 775 meter. Ik schrijf 375 op het 
startnummer en stuur ze door naar de teambegeleider, die neemt de score over 
op het juryformulier. 
Tot slot komen de A pupillen aan de beurt, zij lopen geen 4 maar 6 minuten. Er 
wordt door een aantal atleten stevig doorgelopen, andere hebben wat meer 
moeite met dit onderdeel en worstelen zich door de tijd. Als na 6 minuten de 
zoemer klinkt heb ik geen atleten die tot mijn bordje zijn gekomen. Ik lever mijn 
spullen in en ben klaar met jureren! Vanmiddag nog lekker als toeschouwer kij-
ken bij de junioren en senioren. 
 
De dag van Hanneke van Breugel 
Op zaterdag 2 april konden de atleten tijdens de eerste baanwedstrijd van het 
seizoen weer kijken hoe ze ervoor stonden. Voor mij een mooie gelegenheid om 
eens te kijken wat ik allemaal nog had onthouden van de jurycursus die ik vorig 
jaar heb gedaan bij AVGM. Met de jurycursus, het handige pocketboekje met de 
Richtlijnen&Speerpunten van de Atletiekunie en natuurlijk de ervaren juryleden 
weet je genoeg om goed mee te doen met de jurytaken tijdens de wedstrijden. 
  
Jureren bij het speerwerpen vind ik altijd wel een beetje spannend en lastig. Als 
je in het veld staat moet je snel beslissen of de worp geldig is. En het punt bepalen 
waar de speer is geland. En die speren landen helaas niet altijd met de punt in 
het gras. Dan ben je blij met de tips van de ervaren juryleden: blijf naar het punt 
kijken waar de speerpunt het gras raakte, pin met meetlint prikken, ondertussen 
kun je beslissen of deze worp geldig is of niet en bij harde wind op het meetlint 
gaan staan dan gaat het nergens meer heen tijdens het meten. En de belangrijk-
ste: als een speer jouw kant op komt, hard wegrennen. Kijk en ook dat kun je 
mooi trainen bij AVGM. Hard rennen! 
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En hoe zat het ook alweer met het hoogte-meet-ding bij het hoogspringen om te 
bepalen of de lat op de juiste hoogte ligt? Ook dan komt er van links of rechts wel 
een ervaren GM'er aangerend die je even op weg helpt. 
  
Helpen als jurylid geeft je een mooie basis in de regels die er zijn rondom baan-
atletiek. Je kunt van dichtbij de prestaties van de atleten zien. En samen werken 
met leuke GM'ers. 
  
Mochten deze stukken je geïnspireerd hebben om ook eens een dag de wedstrijd 
eens van een andere kant te ervaren, meld je dan gerust, vrijblijvend, aan bij mij 
via juco@avgm.nl.  
 
Ilonka de Bresser 
Jury Coördinator AVGM. 
 

algemeen 

Reanimatie nieuws. 
Voorjaar 2021 gaf Huub Oomes aan mij aan dat dat hij 
zou gaan stoppen met het geven van reanimatie trainin-
gen in het algemeen, maar dus ook voor onze club. Huub 
heef dit vele jaren voor ons met heel veel plezier ver-
zorgd. Vaak deed hij dit op verrassende wijze, zoals bij-
voorbeeld met kennisquizjes. 
Door Corona mochten er helaas lang geen trainingen ge-
geven worden. Eindelijk, oktober 2021, was er weer een training ingepland. He-
laas werd Huub een dag voordat de training plaats zou vinden opgenomen in het 
ziekenhuis en kon de training weer geen doorgang vinden. Vorige maand heb ik 
nog contact met hem gehad en inmiddels gaat het weer goed met Huub. In goed 
overleg hebben we besloten om toch een nieuwe instructeur te gaan zoeken. 
Met behulp van het netwerk van Fred Louwers is er gezocht naar een nieuwe 
instructeur voor onze club. Vanaf dit jaar gaat Lisette Derks deze cursussen bij 
GM verzorgen. Ook is er gezocht naar een andere reanimatie-coördinator, daar 
Nathalie dit vanwege persoonlijk omstandigheden niet meer kon organiseren. 
Gelukkig is Ilse van Laarhoven bereid gevonden deze taak op zich te gaan nemen. 
Uiteraard moet er nog een en ander afgestemd worden, maar als er geen nieuwe 
Coronagolf komt gaan we de cursus weer als vanouds opstarten. Jullie worden 
op de hoogte gehouden. 
 
Kathinka van Dijk 
 

algemeen 

Even voorstellen, Lisette Derks                                             
Mijn naam is Lisette Derks. Wij wonen nu ruim 4 jaar in Best. 
Heb 2 kinderen, en mijn nieuwe partner (Ronny Everaerts) heeft 
ook 2 kinderen en samen maken wij er iets gezelligs van. Bin-
nenkort verhuizen wij naar Dorpsdijkstraten. We hebben daar 
veel zin in. 
In het dagelijks leven werk ik als doktersassistente in het Anna 
ziekenhuis in Geldrop. 
Daarnaast werk ik op zzp basis als EHBO-instructeur. Super-
leuke combinatie.  

Het lijkt me leuk om voor jullie vereniging de reanimatie te mogen gaan verzor-
gen. 
Afgelopen zomer heb ik kennis gemaakt met atletiek toen ik als EHBO-er aanwe-
zig was.  
Misschien zien we elkaar vaker dan tijdens de les naast de baan… 
 
Lisette Derks        
                                                                    

mailto:juco@avgm.nl
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bootcamp 

Patronen 
Patronen, wie heeft er geen last van. Of juist baat bij. 
In ieder geval is voor mij het iedere maandag lopen 
met dit clubje een genoegen. Dit patroon is zeker, als 
het zo lekker weer is als gisterenavond, een wel-
kome afwisseling in de week. Nou is er in ons 
groepje een nieuw patroon ontstaan wat we jullie 
niet willen onthouden. Namelijk het maken van een 
groepsfoto door de man die jullie missen op deze 
foto’s.Deze foto’s beginnen een vast patroon te wor-
den tijdens het lopen, net zoals het versnellen van Peter. Behalve gisteren toen 

ik een trage wielrenner passeerde…. maar goed ook dat hoort 
bij patronen, uitzonderingen. Wat wel altijd zo is. Is dat als 
Katinka meefietst zij enkele bruikbare aanwijzingen geeft on-
derweg: “Handen laag”, “rechte rug”, enz. Katinka goed dat je 
dat blijft doen, techniek blijft de basis. 
Alex is onze steun en toeverlaat. Hij is er ge-
woon iedere week en zegt altijd: deze week 
doen we rustig aan, maandag is rustig aan. 
Vervolgens sprint die man van die foto’s er 

tussenuit. Maar goed, die foto’s. Hierbij enkele voorbeelden, 
we zoeken een bijzonder object op de route en gaan er op 
ons Best bij staan. Geeft toch een speciaal groepsgevoel, 
vind ik. Alex bedankt voor de organisatie hiervan! 
 
Paul van de Plassche 
 

lopen 

De vroege vogels 
Zelf noem ik ze altijd, hoewel er tegenwoordig ook een vrouw meetraint, de zon-
dagmorgenmannen. Zij noemen zichzelf “de vroege vogels” en eigenlijk zijn beide 
namen van toepassing: ze trainen vroeg en ze trainen op zondag morgen. 
Weer of geen weer, op zondagmorgen om 09.00 uur zijn deze sporters present 
om lekker buiten bezig zijn op de atletiekbaan. Rondje wandelen, rondje hardlo-
pen, stukje sprinten en vooral ook veel oefeningen. Oefeningen voor kracht, voor 
lenigheid en vooral niet te vergeten oefeningen voor de kaakspieren. Dit alles 
onder aanvoering van trainer Jan Bos en met enige regelmaat mag ik ook een 
training verzorgen. 
Pret en lol is ook een belangrijk onderdeel van het sportieve samenzijn op de 
zondagmorgen. Ze zijn behoorlijk mondfiat en aan elkaar gewaagd, maar zijn 
kennen elkaar dan ook door en door en zijn vaak al jarenlang vrienden. 
Want zo is het ooit begonnen, met een trimclubje waar Cees door broer Jan heen 
gestuurd werd. Cees maakte Leo weer warm om ook mee te gaan. Jan pushte ook 
weer Piet en Cees nam weer een zwager mee, die bracht weer een zoon mee en 
die bracht weer een vriend mee en ga zo maar door. 

Ook alle dames worden er regelmatig bij betrok-
ken en als er gelegenheid is voor koffie na de 
training is er altijd wel een van de dames die iets 
lekkers gebakken heeft zodat de verloren ener-
gie weer aangevuld kan worden. 
Eigenlijk kunnen zij best nog wel wat nieuwe 
aanwas gebruiken. Ben je er zelf nog niet aan toe 
maar heb je een vader, moeder, oom, tante, 
buurvrouw, buurman of noem maar op: ze mo-

gen altijd een paar keer vrijblijvend mee komen doen. Uit ervaring kan ik zeggen 
dat het een leuke groep is. Dus wie kunnen wij binnenkort verwelkomen? 
 
Kathinka van Dijk 
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wandelen 

Demonstratie Nordic Walking 
Op zaterdag 2 april heeft de Nordic Walking 
afdeling van AVGM  samen met de Nordic 
Walking Fitness groep van de PVGE een de-
monstratie gegeven op het evenemententer-
rein aan de Spinnerstraat. Dit gebeurde in 
het kader van GezondBest samen fit. 
Het pas gereconstrueerde evenementen ter-
rein bood hiervoor een leuk kader. 
Getoond werd hoe beide groepen met Nor-
dic Walking omgaan en gaf aan elkaar een leuk inzicht. 
De bedoeling was om mensen te stimuleren meer te gaan bewegen. Jammer dat 
de belangstelling niet erg groot was. De vertegenwoordigers van de beide groe-
pen hebben genoten, er werd gezamenlijk gewerkt met de verschillende tech-
nieken. Heel inspirerend. 
 

algemeen 

Schoolsportolympiade 3 juni 2022 
Bezorgt u kinderen graag een sportieve, gezellige dag? Kom helpen bij de bege-
leiding/jurering van diverse atletiekonderdelen. (Juryervaring is niet bij elk on-
derdeel noodzakelijk.)   
Op vrijdag 3 juni a.s. wordt in Best de schoolsportolympiade georganiseerd. Een 
sportdag voor 900 enthousiaste leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van de 
Bestse scholen. Zij strijden bij diverse sporten om de grote schoolbeker. Atle-
tiek is één van die sporten. Ruim 100 kinderen doen mee met atletiek op onze 
baan met de onderdelen estafette, hoogspringen, verspringen, hurk-hoog, medi-
cienbal stoten, vortexwerpen, sprint en de 4-minuten duurloop. 
 
Om deze dag goed te laten verlopen, zijn er ca. 30 vrijwilligers nodig om mee te 
helpen met de jurering van de atletiekonderdelen. Het is van 8.15-14.00 uur. 
Heeft u er zin in om deze scholieren een fijne dag te bezorgen?  
U kunt zich per mail aanmelden bij Fred Louwers of Monique van Sluisveld, e-
mail: schoolsportolympiade@avgm.nl  Ook voor vragen kunt u via dit mailadres 
terecht. 
Graag tot ziens op vrijdag 3 juni!  
 
Monique van Sluisveld 
 

algemeen 

Plandel- en Plogginactie bij GM’s 65e verjaardag op 
Paaszaterdag 16 april. 
Wat begon als een ludieke melding naar het bestuur toe op de vraag: wat zullen 
we doen als GM op onze verjaardag 15 april 2022. Vijfenzestig jaar is toch niet 
niks en was tot voor kort de AOW-leeftijd dat wil zeggen het wordt tijd om te 
gaan rusten. Maar ik vond de club nog zo springlevend en enthousiast nu 
binnenkort de corona bedwongen zou zijn. Laat ik eens voorstellen om onze 
ledematen maar weer eens laten wapperen en stelde voor om met minstens 65 
leden, 65 straten in Best en 65 zwerfafvalzakken vol proberen te spronkelen op 
paaszaterdag in de verwachting, dat mijn voorstel het bij lange na niet zou 
halen tussen alle andere goede ideee n. 
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Wonderlijk dat mijn idee het toch haalde en door het bestuur 
werd omarmd met de boodschap: regel het maar. Na het 
succes van vorig jaar in de Plandel-en Plogginactie in de Sonse 
bossen i.s.m. de KWBN dacht ik dat wordt voor mij een 
makkie. Dus de Trash Walkergroep ingeseind over de actie en 
na ampel overleg gestart met de materialenvoorziening via de 
Stichting de Bries, die dat voor de gemeente verzorgt. Overleg 
met de voorzitter en de communicatiecommissie, webmasters 
etc., hoe we aan die 65 deelnemers zouden komen. Begin 
maart met de werving gestart en meteen al een tiental aanmeldingen 
voornamelijk uit de wandelaarsgroep en toen werd het enige tijd redelijk rustig 
en ik begon het somber in te zien. Ondertussen was ik nog druk bezig om de 6 
grote supermarkten en de McDonalds te bewegen om een donatie te doen voor 
een traktatie achteraf. En wonderwel de twee Plussen Ton Henst en Erwin 
Kenter, de twee AH’s , de Aldi, de Lidl en de Mc.Donalds schroomden niet om  
paasstollen, paaseitjes, drankjes, snacks , broodjes, knakworstjes en soep 
beschikbaar te stellen. Hartelijk dank sponsoren!  En met een extra e-mailtje, 
een artikel in Groeiend Best, de whatsapp-groepen van de trainers zorgden er 
toch voor dat er op paaszaterdagmorgen bij de start van de actie 69 deelnemers 
zich melden om in actie te komen.     
Gelukkig voor mij dus het aantal gehaald. Nadat we ons zelf een “Lang zullen wij 
leven “hadden toegezongen en de voorzitter met een bloemetje hadden 
gefeliciteerd met onze verjaardag werden de groepen verdeeld en de materialen 
meegenomen door heel Best en rond twaalf uur kwamen de deelnemers terug. 
Sommigen met de volle zakken en soms waren ze zo zwaar, dat Anton Kon met 
zijn aanhanger eraan te pas moest komen om alles bijeen te krijgen. Dank ook 
Anton! 
Het resultaat mag er zijn. Meer dan 80 groene vuilniszakken vol zwerfafval 
lagen er voor de kantine, aangevuld met wieldoppen, karton en een grote 
deken.  Doelstelling 2 ook gehaald. Het kan niet anders dan dat we in meer dan 
65 straten het zwerfafval geruimd hebben maar eerlijk gezegd ik heb ze niet 
geteld en wel of nietes gehaald doet er eigenlijk niet meer toe. Met het mooie 
weer en de enthousiaste deelnemer is de totale missie gelukt. 
Na afloop was het in de kantine en op het overdekte terras lekker nagenieten 
met drank, stolbikken, en een of meerdere paaseitjes, tomatensoep, broodje 
knakworst.   Heel goed verzorgd door de medewerkers van de kantine, 
waarvoor ook alle credits voor hen: dank, dank en nog eens dank allemaal. 
 
Conclusie: Het was een mooie verjaardag. 
 
Leo van Zeeland    
 

algemeen 

Bestse Buurtkwis – Team GM 3e! 
Op 16 april verzamelden zich tegen vijf uur zo’n 30 personen in ons clubhuis 
om na 2 virtuele edities eindelijk weer schouder aan schouder de antwoorden 
te proberen te vinden op de uitdagende vragen, die buurtvereniging Hoge Ak-
ker had bedacht voor de Buurtkwis.  
Naast vele vragen moesten er ook opdrachten uitgevoerd worden door Team 
GM: Zo moest een creatief persoon zonder hoogtevrees naar de Prinsenhof voor 
een onbekende opdracht. Het bleek te gaan om een papieren vliegtuigjes wed-
strijd en zo maakte Emely haar debuut als vliegtuigjesvouwer. Het ging haar 
niet slecht af, maar ze moest het nou eenmaal opnemen tegen mannen met 40 
jaar vouw ervaring, dus tja… daar was niet van te winnen. 
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Daarnaast was er nog een opdracht gelinkt aan de sponsoren (een slogan ver-
zinnen en verwerken in een gelikte adverten-
tie), een Nederlandstalige muziek quiz en een 
fotospeurtocht door het centrum van Best.  
Door het ploeteren op de vragen verstreek de 
avond ontzettend snel en nog voor onze magen 
konden knorren, kwamen er uit de keuken de 
lekkerste geuren: We werden door Martin, 
Koen en Petri getrakteerd op lekkere paprika-
soep, pastasalade en een hamburger met friet. 

Prima deluxe dus en zo konden wij ons focussen op het vinden van de antwoor-
den. 
Die 75 vragen bleken door de vele a-b-c’tjes eigenlijk in totaal 119 vragen te 
zijn. Ondanks de tijdsdruk hielden we verhitte discussies over welke Neder-
landse plaats “Koekoek” we nou precies moesten nemen (die in Zeeland of toch 
die in Limburg?) om de afstand vanaf Best te bepalen. Achteraf bleek het een 
foutje van de organisatie en werden beide goedgekeurd. Die tijd hadden we ook 
anders kunnen besteden natuurlijk…, maar dat is de charme van zo’n Buurt-
kwis! 
Tussendoor kwam Ben Saris ons met een bezoekje verrassen. Ben is degene die 
4 jaar geleden het initiatief heeft genomen om met Team GM mee te gaan doen 
aan de Buurtkwis. Hij kwam dus even inspecteren of we wel goed ons best de-
den en of we wel plezier hadden. En dat hadden we overduidelijk. Het viel hem 
op dat er zo hard en goed samen gewerkt werd. Na dit compliment gooiden we 
er natuurlijk een schepje bovenop. Erg fijn dat Ben er even bij kon zijn. 
De vele zoekplaatjes zorgden ervoor dat we het hele internet afstruinden om 
het verhaal achter het plaatje in de vraag te komen. We bleken zelfs een vraag 
nog beter dan de organisatie te hebben beantwoord, want het volgende plaatje 
was toch echt afkomstig van een songfestival inzending uit Estland: 
 
Na 5,5 uur zoeken naar bijvoorbeeld 
een “badhuis waar moeder begroet 
wordt” (antwoord: Hamam) en de 
knipsels site van de Dye van Best te 
hebben uitgespeeld, zaten we in de 
laatste minuut nog met 1 open vraag 
“waar is de volgende foto gemaakt”: 
 
Onze tonprater Wichard kwam op de proppen met “een bizon in de rui bij Oud 
Meer” en zo kwamen we grappend uit bij BestZoo. En het mooie was nog dat 
dat nog goed bleek ook! Geweldig toch?! ☺ 
Met een delegatie van Team GM gingen we rond middernacht richting Prinsen-

hof voor de einduitslag: De top 30 werd in omge-
keerde volgorde omgeroepen en langzaam steeg de 
spanning toen de top 10 en daarna de top 5 aan bod 
kwam. Uiteindelijk bleken we een mooie podiumplek 
(3e) verdiend te hebben. Deze prestatie en met name 
de gezelligheid en saamhorigheid werd daarna tot in 
de kleine uurtjes gevierd in D’n Opstap. Het was echt 
een teamprestatie om trots op te zijn. Het smaakt 
naar meer dus op naar volgend jaar, want dan wordt 

de 20e Buurtkwis georganiseerd! 
 
Peter Eshuis 
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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. 
 

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 

 

colofon 
Corrector:  Henk van den Heuvel 
Eindredactie:  Paul van Bree  

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

