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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 creativiteit. 
Heel veel leesprezier 
 
Paul van Bree 
 
 
 
 
 
 
 
 

algemeen 

Heilige Eikloop 28-08-2022  
De traditionele Heilige Eikloop is zo’n 50 jaar geleden spon-
taan ontstaan binnen de groep die nu als “de Vroege Vogels” 
trainen op de zondagmorgen. Als afsluiting van de mei-
maand/Mariamaand liepen deze heren al altijd naar de Hei-
lige Eik aan de Proosbroekweg in Oirschot en zo is dit eigen-
lijk een jaarlijkse tocht geworden. De afgelopen jaren kon de 
tocht door Corona geen doorgang vinden en ook in de jaren 
daarvoor liep de belangstelling wat terug. 
Maar met ingang van 28-05-2022 stond deze mooie traditie 
weer duidelijk op de kaart. De weergoden waren GM goed gezind en vol goede 
moed en met veel zin gingen een 70-tal lopers, wandelaars en fietsers op weg 

naar de Heilige Eik. Onder de fietsers bevond zich ook Leo 
Spanjers, één van de “oprichters” van deze loop. Leden van de 
Nordic- en van de powerwalkgroep hadden zich aangesloten 
bij de wandelaars, zij voor wie het lopen om wat voor reden 
ook niet zo soepel meer ging, gingen met de fiets en ervaren 
lopers namen onervaren lopers onder hun hoede. En juist 
deze vermenging geeft aan wat er allemaal mogelijk is bij 
onze vereniging en dat als je het maar samen doet, dat alles 
mogelijk is. Voor wandelaars en lopers was er de keuze alleen 
heen of heen en teruglopen, al dan niet met nog een extra 

lusje.  
Maar wat gebeurt er ondertussen achter de schermen? Al vroeg werden de di-
verse lijstjes uitgeprint, zoals bv voor de kantine medewerkers, de fietsers, de 
chauffeurs etc. Om 7.50 uur ging het hek open en onder leiding van Jan Leijtens 
vertrokken om 8.00 uur die eerste wandelaars die heen- en terug zouden lopen. 
Natuurlijk moesten zij uitgezwaaid worden. Om 8.15 uur ben ik samen met 
Frouwke Elzer, ieder in eigen auto, naar de Hei-
lige Eik gereden en hebben wij daar haar auto 
vast neer gezet, auto 1 voor de terugreis stond 
gereed. Samen weer terug naar GM. Om 9.00 uur 
arriveerden Joke van Kasteren en Sjannie van 
Laarhoven om de voorbereidingen voor de 
lunch te treffen. Er was gekozen om de lunch in 
buffetvorm aan te bieden en daarvoor moest er 
natuurlijk een en ander klaargezet worden. Om 
9.10 uur arriveerde Stephanie van Beers, die het water zou meenemen naar de 
Heilige Eik voor de dorstige en die van daaruit de terugreis met auto’s zou coör-
dineren. Ook konden de lopers en wandelaars die dat op prijs stelden een tasje 
met een droog shirt in haar auto leggen. Gewapend met water, tassen en wat 
lijstjes vertrok zij om 9.30 uur richting H. Eik. 
Ondertussen waren lopers, fietsers, en wandelaars gearriveerd, uiteraard pope-
lend van ongeduld om dit avontuur mee te gaan maken. Na een fotomomentje 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk op 15 augustus 2022  
versturen naar het volgende e-mailadres: nieuwsbrief@avgm.nl 
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voor de herinneringen vertrokken allen op zijn of haar manier en in zijn of haar 
tempo richting Oirschot.  
Ondertussen waren in de kantine de voorbereidingen voor de lunch in volle gang. 
Bram Flierman had het brood opgehaald bij de bakker, de dames waren in de 
weer met eieren koken en het opmaken van de diverse manden en schaaltjes. 
Onderschat dit niet, met tweeën een lunch voor 50 personen verzorgen kost wel 
even wat tijd. 

Tegen half 12 kwamen de eerste mensen terug en klokslag 12 
uur was iedereen terug, niemand was achtergebleven. Som-
migen hadden zelfs meer gedaan dan dat zij dachten. Compli-
menten voor allen die meeliepen, meewandelden of meefiets-
ten. 
En toen was daar de grandioos verzorgde lunch. Er was soep 
en er was een supermooi opgezet buffet met werkelijk voor 
elk wat wils. Wat was het gezellig weer eens een vol terras en 
een volle kantine te hebben vol met mensen die met een grote 

lach op hun gezicht hun verhaal en hun ervaringen vertelden. En voor ieder was 
het anders, maar iedereen was blij.  
Hopelijk gaan al deze verhalen nog lang rond binnen GM en kunnen we voor 
2023 nog meer mensen verwelkomen voor deze jaarlijkse 
tocht. Want welke tak van sport je ook beoefent binnen GM, 
ik hoop dat uit dit verhaal blijkt dat iedereen meekan op zijn 
of haar manier en dat met een beetje goede wil echt alles mo-
gelijk is. 
Iedereen die meegeholpen heeft om deze loop weer op de 
kaart te zetten dank ik echt heel hartelijk voor hun ondersteu-
ning en uiteraard grote dank naar allen die meeliepen, mee-
wandelden of meefietsen. Het was een TOP evenement! 
 
Kathinka van Dijk 
 

algemeen 

AVGM-clubkledingactie 
In mei zijn we gestart met de promotie van het GM-trainingsshirt. Met succes kan 
ik je melden. Leuk dat er van diverse loopgroepen, bootcampers, wandelaars, at-
leten en zelfs van jong tot oud interesse is getoond. Dank jullie wel allemaal! Op 
deze manier hoopt AVGM de onderlinge verbinding tussen de leden een extra 
boost te geven. Mocht je alsnog een trainingsshirt willen bestellen tegen het sterk 
gereduceerde tarief van € 10,- (normaal € 30,-) dan verneem ik dat graag via 
clubkleding@avgm.nl. Om iedereen zoveel mogelijk de gelegenheid te geven 
nog van deze actie gebruikt te maken heeft het bestuur besloten deze actie te 
verlengen tot 1 augustus 2022. Het betreft géén wedstrijdkleding maar recre-
antenshirtjes van het kwaliteitsmerk Gato voorzien van GM-logo op voor- en ach-
terzijde.  
De voorraad met wedstrijdkleding voor de jeugd is ook weer aangevuld. Ook 
hiervoor kun je via bovenstaand mailadres bij mij terecht of via tel. nummer 06- 
14564516. 
 
Emmy van Duijnhoven 
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lopen 

Frans Strikwerda is per 1 juni gestopt als 
intervaltrainer 
Sinds 2001 lid van GM en sinds 2014 verzorger 
van de intervaltrainingen op de baan: Frans 
Strikwerda. En altijd weer met veel variatie, 
maar ook met veel fantasie, daar stond hij om 
bekend. Op 11 mei 2015 behaalde hij zijn loop-
trainerslicentie en dmv het volgen van vele cur-
sussen hield hij zijn kennis up-to-date. In het 
verleden liep hij zelf ook vele wedstrijden, he-
laas besloten zijn knieën dat deze tijd voorbij 
was. 
 
En diezelfde knieën zeggen nu: HO, tot hier en niet verder. Het is daarom dat 
Frans besloot, en hij had dit al tijdig aangekondigd, zijn interval-stokje over te 
gaan geven aan de volgende generatie trainers. 
Op 1 juni was het zover, de laatste training van Frans stond op het programma 
en deze werd net zo enthousiast gegeven en gevolgd door de lopers als de eer-
ste. Na afloop van de training was er tijd ingeruimd voor een kopje koffie en/of 
thee en werden er over en weer mooie woorden uitgesproken. 

Wij gaan Frans zeker missen als trainer, maar 
gelukkig heeft hij veel 
van zijn kennis, in zijn rol als opleider, doorge-
geven aan hen die te 
trainingen over gaan nemen. 
Uiteraard wensen wij de trainers, die om de 
beurt de training gaan 
verzorgen, veel succes. 
En Frans: bedankt voor alle trainingen! 

 
Kathinka van Dijk 
 

algemeen 

Reanimatiecursus 
Save the date – reanimatiecursus 15 en 22 oktober 2022 
 
Hier een bericht van de nieuwe reanimatie coördinator. Even 
voorstellen; hoi, ik ben Ilse van Laarhoven. Ik ben enkele ja-
ren geleden bij AVGM begonnen met hardlopen door start-to-
run. Eigenlijk wilde ik alleen voor 5 kilometer gaan, maar 
kreeg de smaak te pakken en ben doorgegaan met de door-
start. Het trainen in een groep is voor mij toch wel de stok 
achter de deur om te blijven hardlopen.  
Ik ben recent gevraagd om de reanimatiecursussen te coördi-
neren. Ik wil dit graag organiseren voor de leden van de club. 
Een reanimatiecursus is belangrijk omdat je zo leert wat je moet doen bij een 
hartstilstand en mogelijk een leven kunt redden! 
Op zaterdag 15 en zaterdag 22 oktober 2022 vinden de reanimatiecursussen 
voor beginners en herhalers plaats. Noteer deze data vast in je agenda, nadere 
informatie volgt in september. 
 
Ilse van Laarhoven 
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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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wandelen 

Dagtocht Nordic Walking 11 mei 
Op woensdag 11 mei heeft onder aanvoering/begeleiding van Helly en Joke de 
jaarlijkse NW-wandeling plaatsgevonden. 
Nadat er bij GM was verzameld vertrokken de 20 deelnemers met eigen vervoer 
naar Riel, waar de wandeling begon.  Er is gewandeld via de Halve Maan, langs 
restaurant Klooster Nieuwkerk, over landgoed d’n Ooievaarsnest en over de 
Regte heide. Naast het wandelen en genieten van de mooie natuur ten zuiden van 
Riel, was er uiteraard voldoende gelegenheid om bij te kletsen en om tijdens en 
na de tocht wat te nuttigen bij de diverse horecapunten. 
De totale lengte van de tocht was ca 19 km. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hieronder de link naar de gewandelde route: 
https://www.komoot.nl/tour/723190640?ref=aso&share_to-
ken=aeZW1B1hf1O5b1I4UsQDzHsTRDCcP8rfRvvq6cpSrwKHUlAbMG 
 
Groetjes Helly van Oudenhoven en Joke Peters 

 

algemeen 

Voortgang renovatie clubhuis 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 25 
juni 2021 is er door onze leden ingestemd met 
de renovatie van het oude gedeelte van ons 
clubhuis, dat is gebouwd in 1994. De hal, de 
aangrenzende toiletten en de kleedkamers 
voor dames en heren zullen grondig worden 
aangepakt. Vloer- en wandtegels worden vervangen en de douches en het ove-
rige sanitair worden vernieuwd. Daarbij worden waterleidingen zo veel mogelijk 
weggewerkt. Ook wordt de ventilatie in de kleedkamers verbeterd. Tenslotte 
wordt een systeem geïnstalleerd dat automatisch periodiek doucheleidingen 
spoelt ter preventie van legionella. 
Het gedeelte van ons clubhuis dat gerenoveerd wordt is in eigendom van de ge-
meente Best. Het grootste gedeelte van de investering wordt door de gemeente 
betaald. De gemeente heeft deze verbouwing daarom aanbesteed. BanBouw 
wordt de aannemer en de werkzaamheden zullen in het najaar worden uitge-
voerd. Tijdens de werkzaamheden kunnen de toiletten en kleedkamers in het 
nieuwe gedeelte van ons clubhuis worden gebruikt. 
Zodra de planning van de aannemer definitief is, zullen jullie hierover worden 
geïnformeerd. 
 
Martin Nijkamp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komoot.nl/tour/723190640?ref=aso&share_token=aeZW1B1hf1O5b1I4UsQDzHsTRDCcP8rfRvvq6cpSrwKHUlAbMG
https://www.komoot.nl/tour/723190640?ref=aso&share_token=aeZW1B1hf1O5b1I4UsQDzHsTRDCcP8rfRvvq6cpSrwKHUlAbMG
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baan 

Zeer gezellige Schoolsport Olympiade, met dank 
aan de vele vrijwilligers 
 
Vrijdag 3 juni werd in Best de schoolsportolym-
piade georganiseerd. Na 2 jaar met corona 
mocht het gelukkig weer. En het zonnetje heeft 
het nog gezelliger gemaakt!  
900 Leerlingen uit de groepen 6,7 en 8 van de 
Bestse scholen streden bij diverse sporten om 
de winst. Bij de ontvangst op de atletiekbaan 
was het om 8.30 uur een gezellige drukte met 
alle enthousiaste kinderen die met hun school-
vlag een rondje over de baan liepen, op de foto gingen, hun leraren aanmoedig-
den bij de lerarenrace en meededen met de gezamenlijke warming up.  
Rond 9.45 uur begonnen de wedstrijden bij zwemmen, badminton, korfbal, vol-
leybal, tafeltennis, voetbal, handbal, tennis en atletiek. Bij onze atletiek waren 9 
groepen (in totaal 110 kinderen) actief op 8 onderdelen: teamestafette, hoog-
springen, verspringen, hurk-hoog sprong, medicienbal stoten, vortexwerpen, 
60m. sprint en de 4-minuten duurloop. Dit deden we in "Athletic Champs"-stijl: 
alle onderdelen konden ze gedurende 20 minuten zo vaak doen als ze wilden en 
de beste poging telde. 30 Vrijwilligers (GM’ers en niet-GM’ers) hebben zich tij-
dens deze dag geweldig ingezet met de opbouw van de baan, de jurering bij de 
onderdelen en als EHBO-er. Super bedankt allemaal voor jullie hulp, inzet en en-
thousiasme!  
Om 14.15 uur verzamelde iedereen zich weer op onze baan voor de prijsuitrei-
king van alle sporten en de spanning van de kinderen was te voelen! Er werden 
vele bekers uitgereikt per tak van sport en 3 overall-bekers. De Immanuelschool 
nam dit jaar de grootste beker in ontvangst. Daarna vertrok iedereen weer huis-
waarts. Het ene kind wat teleurgesteld omdat zijn school niet had gewonnen, 
maar de meesten blij met een kleine(re) schoolbeker en een mooie medaille. 
Maar bovenal met een heel goed voldaan gevoel, blije, maar ook vermoeide en 
soms gebruinde/ verbrande gezichtjes. Wilt u volgend jaar deze dag meebeleven 
als jurylid? Dan kunt u vrijdag 2 juni 2023 vast in uw agenda zetten.  
 

 
Monique van Sluisveld 
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algemeen 

Heilige Eikloop 2022 
Geweldig dat de Heilige Eikloop weer in ere is hersteld! Helaas de laatste 2 jaar 
vanwege corona niet door kunnen gaan. Voor corona een jaarlijkse traditie met 
een lange staat van dienst! Begonnen als extra trainings loopje, op Hemelvaarts-
dag, door de zondag morgen groep. Nu de “Vroege Vogels” en dat pakweg +/- 45 
jaar geleden. Later gingen we zeker als er iemand ziek was of een steuntje in de 
rug nodig had. Dan ging er een kaarsje branden en vroegen we aan de H. Maria 
of zij even kon helpen of een oogje in het zeil wilde houden. En de H. Maria heeft 
geholpen, dat is een ding dat ik zeker weet! Daarom mooi dat deze traditie verder 
gaat binnen GM. Ruim 30 jaar geleden sloten er zich ook andere leden van GM bij 
ons aan. Later kwam daar de lunch bij. Heel mooi en goed voor de banden binnen 
de vereniging. De lunch, was zoals altijd, heel goed verzorgd! Daarom wil ik ie-
dereen bedanken voor de deelname aan de H. Eik loop maar zeker de organisatie 
hartelijk bedankt voor jullie werk! 
 
Leo Spanjers 
 

bootcamp 

Bootcamp nieuws 4 
Waar Bootcamp al niet goed voor is.  
Een mooi stukje van Pieter Grootes op 23 mei waar de records van de atleten 
tijdens de competitie om de oren vlogen (https://www.avgm.nl/nieuws/al-het-
nieuws/3613-clubrecord-en-pr-s-tijdens-competitie) . Hierbij was er toch wel 
een vreemde eend in de bijt: Kees Langeveld. Kees is sinds enige tijd fanatiek 
bootcamper en heeft tijdens de de comeptitie een 33 jaar oud clubrecord verbe-
terd met 29 cm! Heeft het sjouwen en gooien met zandzakken en kettlebells toch 
nog zijn vruchten afgeworpen! 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de foto’s is Kees in aktie te zien. Wil je Kees feliciteren of in aktie zien tijdens 
de bootcamptrainingen, ben je op dinsdag en donderdag vanaf 19.00 uur altijd 
welkom. 
 
Dutch Viking! 
Jullie kennen Nick niet alleen als ontwerper van de mooie 
bootcamp shirts en zijn oneindige inzet tijdens de bootcamp-
trainingen. Maar wat veel mensen niet weten is dat Nick van 
der Worp aan zijn musicale carrière timmert. Op 15 mei is 
Nick tweede geworden op de Nederlands kampioenschap Ka-
raoke. Waarbij hij een naast een eervolle vermelding ook een 
mooie trofee kreeg! 
Naast zijn voorliefde voor Karaoke is Nick ook in te huren als 
dj. Onder de naam “The Dutch Viking” heeft hij al flinke 
schare fans opgebouwd in binnen- en buitenland. Zijn grote droom is om op de 
grote festivals te draaien.  
 
Drankgebruik na de training 
Bij het vorige bootcampnieuws ging het voornamelijk over drankgebruik tijdens 
de (carnaval-) training. In dit bootcampnieuws gaat het over drankgebruik na de 
training.  

https://www.avgm.nl/nieuws/al-het-nieuws/3613-clubrecord-en-pr-s-tijdens-competitie
https://www.avgm.nl/nieuws/al-het-nieuws/3613-clubrecord-en-pr-s-tijdens-competitie
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In een onderzoek uit Spanje is ontdekt dat het drinken van bier na een work-out 
een positiever effect heeft op de vochtbalans dan bijvoorbeeld water. Dit werd 
getest op studenten op de Universiteit van Granada. https://www.biernet.nl/al-
gemeen/weetjes/bier-na-het-sporten-is-goed. De onderzoekers vonden tevens 
dat door de koolhydraten in bier het herstel beter was na een work-out, omdat 
de calorieën erdoor worden aangevuld. 

 
Dit onderzoek werd door de atleten van de bootcampgroep meteen aangegrepen 
om de vochtbalans weer op orde te krijgen na een zware training. (in het onder-
zoek gaat het voornamelijk over alcoholvrij bier, maar dat werd door de atleten 
even over het hoofd gezien). 

Lassen en Beestjes! 

Zoals de meeste wel weten wordt er regelmatig gebruik ge-
maakt van materiaal door de bootcampers. Om het materiaal 
bestendig te maken tegen het geweld van de bootcampers 
wordt vaak de hulp ingeroepen van bootcamper en meester-
lasser Loek!  
Hij laat zijn talent los op aanpassingen van bestaand materi-
aal zoals de duwslede, waardoor er nu gewichten op ge-
plaatst kunnen worden. Of hij bouwt de apparaten geheel 
vanuit nul op. Hierbij worden ingewikkelde berekeningen 
gebruikt om ervoor te zorgen dat de apparaten stevig genoeg zijn. Twee van de 

apparaten die hij in eigen tijd en voor eigen re-
kening gemaakt heeft zijn hieronder te zien. 
De zilverkleurige “Boomer”, een loodzwaar 
apparaat wat de kracht en uithoudingsver-
mogen van menig bootcamper op de proef 
stelt.  
Het tweede apparaat wordt gebruikt voor de 
“Farmers Walk”, waarbij op de pinnen de ge-
wichten worden gelegd en waarmee flinke af-

standen afgelegd worden. Wanneer de bootcampers echt op de proef gesteld 
worden, wordt hier het lichaamsgewicht van de bootcamper opgelegd en mag er 
een rondje mee gewandeld worden! 
Naast meesterlasser is Loek ook hobbybotanist en heeft tijdens de trainingen on-
derzoek gedaan naar de vercshillende beestjes in degrasmat bij GM. Hij is tot de 
conclusie gekomen dat er Knutjes in het gras zitten. Deze worden ook wel “mi-
tjes”, “knaasjes” of “knozels” genoemd. De latijnse benaming weet Loek te vertel-
len is Ceratopogonidae en is een familie van 
muggen. En net als bij muggen zuigen de 
vrouwtjes bloed van de mens. Hun beet kan 
een hevige jeuk veroorzaken.  
Naast onderzoek naar deze beestjes heeft 
Loek ook geëxpirimenteerd op zijn mede-
bootcampers om te bepalen wat het beste 
helpt tegen deze beestjes. Hierbij zijn ver-
schillende smeersels uitgeprobeerd.  

https://www.biernet.nl/algemeen/weetjes/bier-na-het-sporten-is-goed
https://www.biernet.nl/algemeen/weetjes/bier-na-het-sporten-is-goed
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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


AVGM Nieuwsbrief 11 

nieuwsbrief@avgm.nl 1 juli 2022 

Zijn conclusie luidt: een lange broek is het beste! Maar vanwege de warmte is 
trainen met een lange broek niet altijd prettig. Na verschillende mengsels te pro-
beren geeft een mengsel van dikke zonnenbrand in combinatie met een knoflook 
olie het beste resultaat. Het mengsel dient, voor de training aangebracht te wor-
den. Bij 75% van de bootcampers gaf het een vermindering van het aantal steken.  
Hierbij wil Loek wel opmerken dat het onderzoek niet geheel wetenschappelijk 
gedaan is en dat de uitkomsten nog verder onderzocht moeten worden en der-
halve alleen onder toezicht toegepast mogen worden. 
 
Aktie! 
Wie de bootcampers in aktie wil zien kan ko-
mende periode op verschillende plekken terecht. 
Het obstakelrun seizoen is weer vans tart gegaan. 
Een evenement waar veel atleten aan deelnemen 
is de Buffelrun in Boerdonk, wat dit jaar op 3 en 4 
september wordt gehouden. Deze 12 km obstakel-
run wordt altijd goed bezocht. Na afloop kan er 
onder het genot van een hapje, een drankje en mu-
ziek nog nagenoten worden van alle indrukken tij-
dens de loop. 
Van een ander kaliber is de Strong Viking Obstacle 
Runs. De zwaarste hiervan is 42 km lang en bevat 180 obstakels. Hier zitten de 
legendarische obstakels “Flying Ragnar”, “Storm the Castle” en natuurlijk de be-
ruchte “Fjord Drop” tussen, waarbij menig atleet knikkende knieën krijgt.  
Bootcampers Roy en Tijs (zonder H) hebben op zaterdag 18 juni deze monster-

tocht gelopen. Om deze obstakels te kunnen 
bedwingen is een portie durf en moed 
noodzakelijk. Deze heren zijn daar een goed 
voorbeeld van en hebben ijswater door de 
aderen lopen! Een van de obstakels is zelfs 
naar hen genoemd: The Iceman!  
In de volgende nieuwsbrief zal hierop wor-
den teruggekomen! 
 

 
Bas Leermakers – trainer Bootcamp 
 

algemeen 

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

2. Hitte-uitputting of hittestuwing 
3. Hitteberoerte 

 
1. Hittekramp: 
Wat zie of hoor je? Iemand heeft plotseling (heftige) pijn in een hele spier. Bj 
hardlopers is meestal de grote kuitspier verkrampt. Het slachtoffer kan ook 
spierkrampen in rug, buik of armen hebben. De spier zelf voelt bij het aanraken 
strak en hard aan. Soms is het slachtoffer misselijk en duizelig. 
Wat doe je?  

• Laat het slachtoffer zich minder inspannen 
• Breng hem/haar naar koele plaats 
• Zorg dat hij/zij extra drinkt, bij voorkeur sportdrank (zeker geen alcohol)  
   en laat hem iets zouts eten, bijvoorbeeld chips. Er is bij hittekramp vaak  
   geleidelijk een tekort aan zout ontstaan 
• Stretch de spier voorzichtig tegen de kramprichting in. Je kunt de spier  
   ook koele en/of masseren 
 
 

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

• Breng het slachtoffer naar een koele plaats 
• Verwijder overbodige kleding 
• Zorg dat hij/zij iets koels drinkt, bij voorkeur sportdrank (zeker geen al-
cohol) 
• Laat het slachtoffer liggen als hij/zij duizelig is 
• Bel huisarts of huisartsenpost als het slachtoffer misselijk blijft of om een 
andere reden niet  
   kan drinken of niet opknapt 

 
3. Hitteberoerte 
Wat zie of hoor je? Iemand heeft ee hete, droge huid, mar zweet niet meer. Hij 
klaagt soms over een snelle hartslag. Het slachtoffer draagt zich eerst verward, 
onrustig of bizar. Daarna wordt hij/zij steeds suffer. Dit is een teken dat hij snel 
bewusteloos zal raken. Het slachtoffer kan toevallen/trekkingen krijgen, die lij-
ken op een epileptische aanval. Uiteindelijk is er een stilstand van circulatie. 
 
Wat doe je? 
• Bel 112 
• Breng het slachtoffer naar een koele plaats 
• Koel het slachtoffer onmiddellijk actief af op een of meer van de volgende ma- 
   nieren: 
 – Maak de huid van het slachtoffer vochtig en zat dan (indien mogelijk)  
    een ventilator aan. 
 – Besproei het slachtoffer met koud water of spons hem af met koud  
    water. 
 – Wikkel het slachtoffer in een laken of handdoeken die in ijswater ge 
    dompeld zijn 
  – Leg ijs of coldpacks (in een doek) op het lichaam van het slachtoffer  
    vooral in nek, liezen en oksels. 
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Wat doe je als je persé wilt hardlopen bij hoge temperaturen? 
Sommige mensen hebben een sterke drang om te presteren en moeten van 
zichzelf lopen. Loop dan in de vroege morgen of late avond, zeker nooit tussen 
11 en 15 uur (between eleven and three please be seated under a tree = Austra-
lische wijsheid). Pas je tempo aan, pas de afstand aan. Drink voldoende. Kijk op 
je hartslagmeter of je hartslag net buiten proporties raakt. Loop niet alleen, 
mocht je in de problemen komen kan er alarm geslagen worden. 
 
Kortom: Leer bovenstaande uit je hoofd, ben verstandig en negeer geen signa-
len. Luister naar je lichaam en let op je medelopers!! 
 
Kathinka van Dijk 
 

lopen 

Einde van de starters cursus 
Het zal je maar gebeuren, heel de week is het 
mooi weer, dan is het zover dat je je 5 km test 
gaat lopen en de regen valt met bakken uit de 
hemel. 
Maar niets liet deze bikkels tegenhouden om vol 
goede moed aan de laatste training van hun star-
ters cursus te beginnen. De zogenaamde 5 kilo-
meter test. 
En zij volbrachten dit allemaal met een grote 
glimlach op hun gezicht en allen met een mooie tijd. De regen kon hun niet deren. 
 
Uiteraard wachtte hen in het clubhuis hun eerste medaille en een certificaat. On-
der genot van een drankje met wat lekkers erbij werd nog even gezellig nage-
praat. 
Enkele van deze toppers hebben zich zelfs al aangemeld voor de 10 kilometer 
tijdens de Marathon van Eindhoven. 
Op naar de volgende cursus, als doorstarter gaan zij nu verder van 5 naar 10 ki-
lometer, zodat ze die 10 kilometer in Eindhoven ook met een glimlach op hun 
gezicht gaan volbrengen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gefeliciteerd alle met het resultaat! 
 
Kathinka van Dijk 
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baan 

PR-Competitie en Clubrecords 
Het wedstrijdseizoen is weer volop bezig en er wordt goed gepresteerd, dit kun-
nen we zien in de PR-competitie. In de PR-competitie strijden alle wedstrijdatle-
ten om de PR-trofee. Bij deze beker gaat het niet om wie het verste kan springen 
of het snelste kan lopen, het gaat er om of je je eigen persoonlijke records kan 
verbeteren. 
Na elke wedstrijd wordt er gekeken of je PR verbeterd is, en als dat zo is krijg je 
hier punten voor. Voor een nieuwe prestatie of evenaring van je PR krijg je 5 
punten. Voor elk nieuw record op een wedstrijd krijg je 20 punten, tijdens de 
competitie 30 punten, bij de clubkampioenschappen 40 punten en op het NK  50 
punten. Alle wedstrijden die op www.atletiek.nu staan houden wij in de gaten. 
Heb op een niet geregistreerde wedstrijd een PR neergezet of wil je gewoon ze-
ker weten dat wij je PR meenemen, dan is het handig om dit   te melden via de 
website (onder links/downloads à Doorgeven behaalde resultaten) of bij wed-
strijduitslagen@avgm.nl. 
We hebben de PR-competitie opgedeeld in 3 leeftijdscategorieën: ‘Pupillen’, 
‘C&D junioren’ en de ‘U18 (junioren B) en ouder’.  In de tabel is de tussenstand 
te zien. 

 
Dit is een tussenstand, er kan nog veel veranderen, want onder andere de club-
kampioenschappen komen er nog aan, en hier zijn heel veel punten te verdienen! 
Naast de pr-competitie hebben we ook de eisenkaarten voor de pupillen en C&D 
junioren. Deze geven een beeld hoe goed je prestaties zijn ten opzichte van an-
dere atleten in dezelfde categorie.  Meer informatie over de eisenkaarten is te 
vinden op de website van GM (onder Vereniging à Prestaties en records à Eisen-
kaarten)  
 
Clubrecords en beste lijsten 
Op de website zijn ook de Clubrecords, Beste 10 allertijden en baanrecords te 
vinden. Om in deze lijsten opgenomen te worden, kun je het aanvraagformulier  

http://www.atletiek.nu/
https://www.avgm.nl/links/doorgeven-behaalde-resultaten
mailto:wedstrijduitslagen@avgm.nl
mailto:wedstrijduitslagen@avgm.nl
https://www.avgm.nl/vereniging/prestaties-en-records/eisenkaarten
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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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invullen dat is te vinden op de website onder Vereniging à Prestaties en records 
à Clubrecords.  
We werken eraan om de lijsten makkelijker leesbaar en toegankelijker te ma-
ken. Zodra dit klaar is zullen we dit publiceren.  
Als vragen of opmerkingen zijn, of je hebt ergens een foutje gevonden in de lijst, 
laat dit dan even weten via clubrecords@avgm.nl. 
 
Stijn Groen 
 

Algemeen  

Heilige Eikloop 28 mei 2022 
Oude Traditie AVGM in ere hersteld in de MEI maand! 
 
Wat een geweldige nieuwe ervaring was dit weer voor mij en alle andere die 
hebben deelgenomen aan deze editie. Voor mij een compleet nieuwe ervaring 
aangezien ik pas ruim twee jaar onderdeel uitmaak van de loopgroepen van GM 
en door Covid-19 dit soort gezamenlijke activiteiten logischerwijs tijdelijk niet 
hebben plaatsgevonden.  
Het mooie is dat deze activiteit openstaat voor meerdere doelgroepen en je dus 
een mix krijgt van; Wandelaars, lopers en fietsers.  
Daarnaast krijg je ook nog de keuze om alleen de enkele afstand af te leggen van 
9 km of voor de retour gaat en zo op deze ochtend een mooie 18 km kunt afleg-
gen. Dan zijn er ook nog hele fanatieke deelnemers die er een lusje van 3 km 

aan vast knopen om zo een halve marathon afstand te trainen.       
De start: De hardlopers konden redelijk normaal vertrekken rond de klok van 
9.30 uur, de wandelaars echter vertrokken al om 8.00 uur om weer tijdig terug 
te zijn voor de gezamenlijk lunch in ons clubgebouw. 
Zelf vertrok ik met een mooi en gezellig clubje van ongeveer 10 personen waar-
van er een aantal aanvankelijk een enkele reis hadden geboekt maar zo enthou-
siast waren en ook terug hebben gelopen, goed bezig dus ! 
Na een strakke route langs het kanaal ging de heenweg redelijk makkelijk en 
werd er volop gekletst, zoals we gewend zijn in de meeste loongroepen, het “so-
ciaal” aspect is immers naast de prestatie heel belangrijk. Het moet gezellig zijn! 
De HEILIGE EIK 
De Heilige Eik ligt er altijd prachtig bij en zeker nu in het voorjaar, uiteraard 
even een kaarsje aangestoken en daarna water gedronken uit de perfect gere-
gelde drankpost in de auto van Stephanie, waarvoor dank. Terplekke ook nog 
even de armen en benen ingesmeerd met antimuggen spray, waarvoor 
Kathinka van Dijk (als goede organisator van dit evenement) ons gewaar-
schuwd had. De terugweg verliep verder ook helemaal prima en voor je het 
weet ben je weer terug op de thuisbasis bij GM. 
Uitgebreide lunch in D’n Opstap 
Vanaf 12.00 uur liep het clubgebouw steeds voller en stond daar werkelijk waar 
een ZEER uitgebreide lunch op ons te wachten, aan alles was gedacht we zijn 
echt niets tekortgekomen. Dus voor allen die dat allemaal ingekocht en voorbe-
reid hebben ook petje af.  
Ik kwam daar in gesprek met een lid met een bovengemiddelde leeftijd (ik denk 
het oudste lid, maar ben zijn naam kwijt) die vertelde mij zeer enthousiast dat 
hij nu niet meer mee heeft gelopen maar dat deze Heilige Eik loop traditie zo-
maar 50 jaar oud kan zijn. Geweldig toch!  
 
Tot de volgende editie en kan het verder iedereen aanraden. 
 
Jeroen Bijnen 
 
  

https://www.avgm.nl/vereniging/prestaties-en-records/clubrecords
mailto:clubrecords@avgm.nl


AVGM Nieuwsbrief 17 

nieuwsbrief@avgm.nl 1 juli 2022 

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. 
 

Bestuuslid afdeling Lopen 
Organisator “GM”-verzorgingspost Marathon van Eindhoven 
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/

