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van de redactie 
 
In verband met het overlijden van ons club icoon Ben Saris, geven we hem de 
aandacht die hij verdient. Vandaar een wat ingetogener nieuwsbrief. 
Veel leesplezier 
 
Paul van Bree 
 
 
 
 
 
 

In memoriam 

Ben Saris 
“Ik heb een mooi leven ge-
had.” Het zijn veelzeg-
gende woorden bij zijn 
naderend afscheid in De 
Vlinder. Tot het allerlaatst 
hield Ben Saris, erevoor-
zitter van GM, de regie in 
handen. Zoals hij altijd al 
gewend was. Half juli 
vierde hij in het clubhuis – 
zijn tweede thuis – zijn 
50-jarig huwelijk met zijn 
Vera. Ondanks dat het 
niet meer makkelijk ging, 
genoot hij er zichtbaar 
van. Het was zijn laatste 
wens. Omringd met heel 
veel liefde is Ben in het 
bijzijn van zijn familie 
woensdag 3 augustus rus-
tig heengegaan. Het is 
goed zo. Ben is bijna 74 
jaar geworden. Onze ge-
dachten gaan uit naar 
Vera, Joyce, Myrthe en 
overige familie. 
 
Zelden heeft iemand zo lang, zo veel voor Generaal Michaëlis en de atletieksport 
betekend. Halverwege de jaren zestig werd Ben Saris meerdere keren Neder-
lands kampioen verspringen. Talloze clubrecords uit die periode staan nog op 
zijn naam. Na zijn 12-jarige sportieve, nationale carrière wilde hij dat anderen 
ook zo van ‘zijn atletieksport’ konden genieten. Ben is misschien wel 30 jaar lang 
(vervangend) voorzitter geweest, verdeeld over meerdere perioden. Telkens als 
GM weer stuurloos dreigde te worden, sprong hij weer in het gat. Bij de gemeente 
Best moeten ze horendol geworden zijn van zijn gelobby om een kunststof ac-
commodatie. Dat onder zijn voorzitterschap in 1993 de kunststof baan werd ge-
opend, zag Ben dan ook als een kroon op zijn werk. Bij zijn afscheid als voorzitter 
ontving hij 10 jaar later tijdens de Ledenvergadering een koninklijke onderschei-
ding. 
 
Maar steeds weer – in welke rol dan ook – was Ben de gangmaker, de verbinder. 
Eind vorige eeuw was hij medeoprichter van de Specials, de atleten met een ver-
standelijke beperking. Ook het recreatief hardlopen zette hij toen op de kaart met 
een speciale starterscursus. Bij het 50-jarig bestaan van de vereniging in 2007 
was Ben de kartrekker van het jubileumboek ‘50 jaar – AV Generaal Michaëlis op 
z’n best’, nog steeds het standaardwerk voor ieder die geïnteresseerd is in de 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk op 15 oktober 2022  
versturen naar het volgende e-mailadres: nieuwsbrief@avgm.nl 
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historie van de vereniging. Of denk maar aan de start van de Bambi’s, atletiek 
voor 4 tot 6-jarigen. We zijn hem als GM heel veel dank verschuldigd. We zullen 
Ben missen, ook als mens. We zullen zijn jaarlijkse dankwoord na de Ledenver-
gadering missen. Afgelopen maart, toen het hem zichtbaar moeite kostte, voor 
het laatst. Speciaal gericht aan de vele vrijwilligers van ‘zijn’ GM. 
 
In maart van dit jaar heeft Tom Lassing een interview met Ben gehouden. In dat 
interview vertelt Ben over zijn eigen atletiekcarrière en de ontwikkeling van Ge-
neraal Michaëlis door de jaren heen.  
 
Pieter Grootes 
 

bootcamp 

Bootcamp Nieuws 

Vanwege het overlijden van Ben Saris geen bootcamp nieuws, maar ik neem even 
de tijd om hier stil bij te staan. 
 
Heel veel jaar geleden heb ik als klein manneke training gehad van Ben. Wat had 
ik een ontzag voor hem. Grote vent, grote snor, grote stem, ik was onder de in-
druk. Ik heb van Ben veel goede dingen geleerd (en soms ook hoe het niet moest). 
 
Ben heeft ook veel voor het bootcamp betekend, want jaren later werd ik door 
Ben en Henk gevraagd of ik een aantal jongens training kon geven. Dit was een 
groep puberende ongeleide projectielen, die alles deden behalve trainen. Ben gaf 
hierbij aan dat die jongens zich nog geen 3 seconden konden concentreren. Dat 
had al tot de nodige frustratie bij diverse trainers geleid. We waren tot de con-
clusie gekomen dat deze groep meer actie nodig had. Hieruit is de bootcamp-
groep voortgekomen.  
Het ging Ben wel aan zijn atletiekhart dat dit meer op bootcamp gericht was en 
er daarom door deze groep minder aan echte atletiek werd gedaan.  
Echter, hij vond het wel mooi dat deze jongens toch op een goede plek terecht 
zijn gekomen en flink werden afgeknepen. 
 
Als trainer, voorzitter of vraagbaak stond Ben altijd klaar voor je, waardeerde je 
en gaf je het gevoel dat je bij de club hoorde. 
 
Ben, bedankt voor alles. 
 
Vanuit mijn bootcamp groep wensen wij Vera, Joyce en Myrthe (en natuurlijk 
kinderen en aanhang) veel sterkte. 

 
Bas Leermakers 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=s8ktqUUUOG4
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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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van het bestuur 

Wijziging WOC 
Petri van Horrik zal met ingang van het winterseizoen (1 oktober) het voorzit-
terschap van de WOC overnemen. Oud-voorzitter Leo van der Staak blijft nog 
enige tijd in de WOC meedraaien. 
 
Pieter Grootes 
 

wandelen 

GM–najaarswandeling op zaterdag 1 oktober 
Begin oktober houden we traditiegetrouw de GM-najaarswandeling: 
– Alle GM-leden (junior/senior, wedstrijdatleet/recreant, dame/heer, wande 
    laar/Nordic walker/Power walker, et cetera) zijn welkom; ervaring met de af 
    stand is welkom. 
– Wederom is een introducee welkom. Voldoende wandelervaring is op zijn  
    plaats.  
– Bij elkaar komen vanaf 9.30 uur op de parkeerplaats bij GM.  
– Vertrek om 9.45 uur met eigen vervoer (lees auto) naar de Vresselse Hut  
    (Vresselseweg 33, Sint-Oedenrode). Op eigen gelegenheid komen: dat kan. De  
    wandeling start om 10:00 uur vanaf het parkeerterrein bij de Vresselse Hut. 
– Details van de van Olat geleende wandeltocht (21,2 km): 
   • De route gaat langs de Vossenkuil en het Heikantsven en het Haverven naar   
      het clubhuis van TPV De Raam nabij Lieshout. Net voor het middaguur  
      drinken we daar koffie/thee, ca. 9 km hebben we er dan op zitten. 
   • De omgeving is eerst landelijk dan bosrijk. De wegen zijn afwisselend onver- 
      hard en verhard. 
   • Na de pauze nog 2 etappes van ca. 6 km, eerste door de Mariahoutse Bossen  
      en daarna door het Vresselse Bos.  
   • De lunch nabij Het Torreven is omstreeks twee uur: picknick. 
   • Omstreeks vier uur zijn we weer terug bij GM. 
– Voor de deeltijders onder ons: aanhaken/afhaken kan op 9 km (TPV De Raam).  
– De route komt op GPS ter beschikking. 
 
Aanmelden kan tijdens een training of via marionpieter@onsbrabantnet.nl of 
een belletje naar 0499 - 31 02 63. Op de dag zelf ben ik bereikbaar op 06 – 30 10 
18 44.   
 

Pieter v.d. Sanden 
 

algemeen 

Voortgang renovatie clubhuis 
Zoals in de vorige nieuwsbrief gedeeld wordt nog dit jaar het oude gedeelte van 
ons clubhuis gerenoveerd. 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 overige sanitair worden vernieuwd. Ook 
wordt de ventilatie in de kleedkamers verbeterd. Tenslotte wordt een systeem 
geïnstalleerd dat automatisch periodiek doucheleidingen spoelt ter preventie 
van legionella. 
Inmiddels is ook de planning bekend. In week 38 wordt gestart met demontage- 
en sloopwerkzaamheden. Direct daarna wordt gestart met het aanbrengen van 
nieuw leidingwerk. Week 40 tot en met 44 staan gepland voor tegelwerk, het 
aanbrengen van installaties, afwerking en een nieuwe troffelvloer. Na oplevering 
nemen we zelf het schilderwerk voor onze rekening. 
Tijdens de werkzaamheden kunnen de toiletten en kleedkamers in het nieuwe 
gedeelte van ons clubhuis worden gebruikt. 
 
Martin Nijkamp 

mailto:marionpieter@onsbrabantnet.nl
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algemeen 

Reanimatiecursus 2022 - Wordt een geoefend 
hulpverlener! 
Op zaterdag 15 en zaterdag 22 oktober wordt, in samenwerking met Lisette 
Derks, weer de jaarlijkse reanimatiecursus voor beginners en herhalers gegeven. 
Ook onze jeugd, vanaf C junioren, is van harte uitgenodigd om deel te nemen, zij 
zijn immers het meest op de baan te vinden.  
 
Wekelijks worden alleen in Nederland ruim 200 mensen buiten het ziekenhuis 
getroffen door een hartstilstand. Vaak totaal onverwacht. Een hartstilstand is le-
vensbedreigend. Het hart stopt met kloppen en pompt geen bloed meer rond. Je 
raakt binnen enkele seconden bewusteloos. De normale ademhaling stopt.  
 
In Nederland zijn er 8.000 reanimaties per jaar buiten het ziekenhuis. In ruim 
75% van de gevallen zijn er omstanders die het slachtoffer reanimeren. Dit ge-
beurt dan al voor de komst van de ambulance. De gemiddelde leeftijd van iemand 
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met een hartstilstand is 67 jaar. De overlevingskans bij een hartstilstand is ge-
middeld 23%. 
 
Wanneer in geval van een hartstilstand anderen kunnen starten met reanimatie, 
zouden jaarlijks honderden levens gered kunnen worden. Reanimatie, hartmas-
sage en mond-op-mondbeademing zijn levensreddende activiteiten. Dit is te le-
ren, maar niet uit een boekje! 
 
Herken voortaan zelf de symptomen van een hartstilstand. Leer de vaardigheid 
van het reanimeren en mond-op-mondbeademing. Volg een reanimatiecursus en 
behoudt deze vaardigheid door jaarlijks minstens een herhalingscursus te vol-
gen. 
 
Aanmelden kan bij Ilse van Laarhoven via reanimatie@avgm.nl 
 
Trainers hebben voorrang bij de aanmelding. In principe zijn er voor iedere za-
terdag twee groepen, één om 12.30 uur en één om 15.00 uur. Beginners worden 
zoveel mogelijk om 12.30 uur ingedeeld. Uiteraard proberen we rekening te hou-
den met voorkeuren, maar vol is vol. Indien er meer aanmeldingen zijn dan plaat-
sen zal er nog een datum gepland worden. 
 
Ilse van Laarhoven 
 

algemeen 

Vogelvlieger op het middenveld 
Het is jullie wellicht opgevallen dat afgelopen periode regelmatig het middenveld 
beregend is, en dat er sinds enkele weken een zwarte vogel boven het midden-
veld “vliegt”. Dit alles heeft te maken met de bestrijding van engerlingen en emel-
ten in het gras door de gemeente. Een engerling is de larve van een kever. Een 
emelt is de larve van de langpootmug. Om deze larven (biologisch) te bestrijden 
zijn door gemeente aaltjes uitgezet, die via water in de grond de larven bereiken. 
Met de droogte van afgelopen weken moest hierom veel beregend worden. 
We hebben veel last van vogels die in hun zoektocht naar de engerlingen en emel-
ten veel schade aan het veld aanrichten. Daarom is door de gemeente een vogel-
vlieger geplaatst om de vogels af te schrikken en te verjagen. 
 
Martin Nijkamp 
 

baan 

Steeplechase clinic Dennis Licht 
Op donderdag 30 juni verzamelden zo’n 20 
dappere atleten, van D junioren tot en met seni-
oren, voor een steeplechase clinic van Dennis 
Licht. Waarom dapper? Nou, niet alleen is de 
steeplechase een van de zwaarste onderdelen 
binnen de baanatletiek, het was die avond ook 
ontzettend slecht weer. Overdag, bij het vullen 
van de waterbak puften Jozef en ik nog flink, 
het was ruim 30 graden, maar rond zes uur 
kwam de regen met bakken uit de lucht. Er waren bij de clinic ook veel 

(loop)trainers aanwezig, die hebben vast nog 
wat opgestoken, maar vooral ook vermaak ge-
had met de waterbakpassages later op de 
avond! 
 
Dennis Licht is een ex-topatleet (dertigvoudig 
Nederlands Kampioen) en tegenwoordig hard-
loopcoach en eigenaar van Loop Expertisecen-
trum Apeldoorn.  

mailto:reanimatie@avgm.nl
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Na een paar rondjes inlopen zijn we in het 
krachthonk begonnen met de warming-up oefe-
ningen. 
Omdat het nog steeds noodweer werden de eer-
ste hordenoefeningen onder de overkapping 
uitgevoerd. In de warming-up werd er uitge-
breid aandacht besteed aan lenigheid, mobiliteit 
en loopscholing, beweeglijkheid en voeten-
werk met behulp van trainingshorden. 
 
Aansluitend zijn we gestart met hordenlopen en werd stap voor stap geleed de 
waterbak te passeren. Na de gewone horden stapten we over naar de steeplebal-
ken. Een van de balken werd voor de verspringzandbak geplaatst, zodat de tech-

niek om de waterbak te passeren “droog” geoefend kon wor-
den. Als laatste stap zijn we de echte waterbak gaan oefenen, 
voor veel atleten de eerste keer, dit leverde veel mooie 
plaatjes op, geen natte atleten, want dat waren ze al lang. Het 
water van de waterbal was zelfs aangenaam warm. 

 
Na een kleine 2 uur zat de clinic er op, zowel Dennis als de 
atleten en trainers kijken terug op een mooie avond. Op naar 
een volgende clinic, hopelijk wel met wat beter weer. 

 
Patrick Aerts 
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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
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algemeen 

Tuurlijk Sportmarkt  
Zaterdag 16 Juli organiseerde Tuurlijk, het sport- en cultuurteam van Best, een 
Sportmarkt in het centrum van Best waar verschillende verenigingen aanwezig 
waren. Aangezien onze combinatiefunctionaris Jean de organisator was, kon-
den wij een mooie plek regelen waar we een Medicine bal, Horde en Sprintsec-
tor uitgezet hebben. Na een rustig begin, was het continu gezellig druk bij onze 
marktkraam en bij de onderdelen. Onze mascotte Mike was ook aanwezig en 
is door veel kinderen uitgedaagd om tegen hen te lopen. De aanwezige 
vrijwilligers (van baan, lopen en wandelen) hebben 100 kleurplaten, stickers en 
popcorn uitgedeeld aan de enthousiaste deelnemers. Daarnaast zijn er vele vra-
gen beantwoord over met name atletiek voor Bambies (4-6 jaar) en pupillen. 
 
Om 12 uur was het tijd om af te breken. Het was een mooie gelegenheid om 
onze vereniging te laten zien, er zijn al enkele aanmeldingen voor 
proeftrainingen uit voort gekomen. We hopen er nog meer te krijgen na de 
schoolvakantie. 
 
Petri van Horrik 

 
 

algemeen 

Nieuw terras 
Begin juli zijn nieuwe tafels, krukken en banken geleverd voor ons terras. Deze 
nieuwe meubels zijn gesponsord door de Vrienden van GM. De vrienden bestaan 
uit een groep leden die middels een (extra) bijdrage de vereniging sponsoren en 
ondersteunen. Wil je meer weten over de Vrienden van GM? Mail dan naar vrien-
denvangm@avgm.nl. Vriend worden kan al vanaf een bijdrage van 50 euro per 
jaar. 
Voorheen stonden op ons terras 5 ronde picknicktafels. Nu kan worden gekozen 
om aan een van de vier nieuwe picknicktafels te gaan zitten, of aan de tafel met 
twee tuinbanken, of aan de hoge (sta)tafels met barkrukken waar we er in totaal 
6 van hebben met elk 2 hoge krukken. Het nieuwe meubilair is geleverd door Van 
de Wal, Houthandel en buitenspeelgoed uit Diessen. 
 

 
 
Daarnaast is een grote parasol aangeschaft, om ook op het gedeelte van het terras 
buiten de patio voor beschutting tegen de zon te zorgen. 

mailto:vriendenvangm@avgm.nl
mailto:vriendenvangm@avgm.nl
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Het nieuwe meubilair, de al eerder opgehangen verlichting en de parasol vormen 
samen een gezellig terras, waar het prima vertoeven is. Heb je het terras nog niet 
uitgeprobeerd? Kom dan vooral snel zelf eens uitproberen! 
 
Martin Nijkamp 
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baan 

PR-Competitie Tussenstand 
We zijn weer wat maanden verder en de tussenstand is goed veranderd. Er zijn 
atleten die goed in punten gestegen zijn omdat ze veel persoonlijke records heb-
ben neergezet. Een van de belangrijkste wedstrijden voor de PR-competitie moet 
er nog aan komen, de clubkampioenschappen! Hier zijn per PR 40 punten te be-
halen, dus hierdoor kan er nog veel veranderen. 
 

 
Stijn Groen 
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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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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 

mailto:vrijwilligers@avgm.nl
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Juryleden 
Medewerker Bar 
Onderhoud accommodatie 
 
Voor een gedetailleerde beschrijving van bovenstaande vacatures klik op vaca-
tureoverzicht vrijwilligers 

 

algemeen 

WhatsApp Klusjesgroep 

 
 

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

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

