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3 juni 

inleveren? 
 

clubblad@avgm.nl 

van de redactie 
 
 
’t is weer voorjaar. 
Voor de (hard)lopers en wandelaars onder ons 
weer de gelegenheid om die routes op te zoeken 
die in de donkere wintermaanden niet te doen zijn.  
We schrijven ons weer in voor de wedstrijden die 
ieder jaar terug komen en als we na afloop de 
tijden gaan vergelijken weten we weer waar we 
zijn. Ook de jeugd is weer aan ‘n nieuw seizoen 
begonnen en de start is zeker niet slecht geweest.  
Eindelijk is het dan zover; onze nieuwe baan is 
voorzien van lijnen en kan feestelijk in gebruik 
worden genomen.  
Natuurlijk hebben we weer veel informatie die de 
moeite waard is om te lezen. Ben Saris richt zich 
voortaan vooral op de pupillen en om deze meer 
enthousiast te krijgen voor het clubblad neemt hij 
het initiatief om hier verandering in te brengen. 
Laten jullie hem niet in de steek? 
 
Veel lees- en sportplezier in deze lente. 
 
Lia Tielen 
 
 

agenda  
  
  
4/5 mei  Bevrijdingsvuurestafetteloop  
23  mei  Opening baan 
 31 mei  Heilige Eik 
4/5 juli    Kermismeerkampen 
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Alles sal reg kom!! 
 

 
 
Alles sal reg kom!!!  
 
Het verlossende woord kan worden gesproken: 
op zaterdag 23 mei a.s., in het 
Hemelvaartweekeinde, zal de atletiekbaan 
worden geopend door wethouder Mari Vervaart.  
De happening zal starten om 15.00 uur en zal 
behoudens toespraken ook vele sportieve 
atletiekevenementen bevatten, waaronder een 
Coopertest. 
Ik roep iedereen op deze opening met zijn of 
haar aanwezigheid luister bij te zetten, want het 
zal toch een historische gebeurtenis zijn voor 
onze vereniging. De officiële uitnodigingen gaan 
eind deze week de deur uit, maar u bent dus bij 
dezen van harte uitgenodigd. 
 
Op 31 mei a.s. gebeurt er ook weer iets 
traditioneels en moois binnen onze club; de 
Heilige Eikloop, de looptocht naar de kapel in 
Oirschot/Spoordonk, heen en terug 20 km, langs 
een heel mooie route en met gelegenheid tot  

 
 
zelfreflectie tussentijds bij de kapel, waarna het 
wordt afgesloten met een traditionele brunch. Ik 
reken op massale deelname. 
 
De maand mei is ook herdenkingsmaand voor 
hen die vielen in de strijd tegen het grote 
onrecht van het nationaal- socialisme van Hitler 
Duitsland. Op 5 mei zal onze Anton Kon het 
Bevrijdingsvuur weer met zijn estafette team 
naar het museum Bevrijdende Vleugels gaan 
brengen met aldaar plechtigheden en 
toespraken van hoogwaardigheidsbekleders 
waaronder onze Peter Cras. Voor mij zal het niet 
mogelijk zijn erbij te zijn, aangezien ik dan 
verblijf in de eeuwige stad Rome. Voor hen die 
wel in de gelegenheid zijn een absolute 
aanrader. 
 
Velen van u gaan de komende tijd in binnen- of 
buitenland op vakantie. Ik wens iedereen goede 
ontspannende dagen toe. Voor degenen die 
thuis blijven, is het weer uitnodigend genoeg om 
onze prachtige atletiekaccommodatie te 
bezoeken en van daaruit die mooie atletieksport 
te bedrijven. 
 
Hoe dan ook: wij gaan elkaar op enig moment 
weer treffen op de baan, in het bos of in de 
Uitstap om in die gezellige ambiance onze 
ervaringen uit te wisselen, 
 
Jos de Kooning, 
 
voorzitter

 
 

de voorzitter
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UITNODIGING 
Opening Atletiekbaan 

 
Op 23 mei 2009 om 15:00 uur zal onze gerenoveerde en uitgebreide atletiekaccommodatie 

feestelijk worden geopend.  
U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 

 
Het bestuur van atletiekvereniging Generaal Michaëlis,  
Constantijnlaan 2,  
5684CZ Best. 
 
Wij verzoeken u vriendelijk zich voor 15 mei aan te melden via onze website: www.avgm.nl 
Bij deze gelegenheid wordt een Coopertest georganiseerd tbv Alpe d’huZes. 
 
 
Alpe d’huZes 
 
Loopvrienden, 
 
Jullie hebben me niet veel gezien bij GM de laatste weken maar daar is een goede reden voor. Zoals 
jullie weten ga ik op 4 juni met het team van SMA cardiosport van het Maxima Medisch Centrum de Alpe 
d’huZes fietsen. Als team gaan we op één dag zo vaak mogelijk de Alpe d’huez op fietsen. We doen dit 
niet alleen maar met zo’n 1200 anderen. Het doel is om met deze sponsor actie geld in te zamelen zodat 
de kwaliteit van leven van mensen die behandeld zijn voor kanker verbeterd gaat worden. Er is veel 
onderzoek gedaan naar de behandeling van kanker en gelukkig zijn de kansen op herstel steeds groter. 
De draad oppakken na de behandelingen valt echter niet mee omdat patiënten erg verzwakt zijn. 
Revalidatieprogramma’s op maat zijn nodig om mensen weer zo fit mogelijk te krijgen. Fitte mensen zijn 
ook gelukkigere mensen, dat hoef ik jullie niet uit te leggen. Daar doen we het dus voor. 
Mijn acties hebben al ruim  € 6000.00  opgeleverd en daar ben ik erg blij mee. Geweldig omdat dat geld 
hard nodig is, maar ik voel me ook erg gesteund door zoveel positieve reacties en donaties. Kijk op 
www.iksponsor.nl/marianne om te zien waar ik allemaal mee bezig ben en hoeveel geld er op de teller 
staat Het lopen heb ik even op een heel laag pitje gezet en ik ben heel veel aan het fietsen. Om in  
6 maanden tijd een wielrenner te worden is dat wel nodig. Ik heb al 1700 km op de teller staan en heb 
onlangs de Amstel Gold Race (toer 100km) gefietst. Het begint dus ergens op te lijken. Maar de Alpe 
d’huez is hoog en stijl, dus ik train nog even serieus door. 
Ondertussen doe ik mijn best om zoveel mogelijk sponsorgeld te verzamelen.  
 
Op zaterdag 23 mei wordt de nieuwe baan van GM geopend en op die dag gaan we een hele leuke 
actie doen voor de Alpe d’huZes. Leden en niet-leden kunnen die dag een Coopertest lopen voor  € 
5.00. Je krijgt daar een certificaat van met de gelopen afstand. De opbrengst gaat helemaal naar de 
Alpe d’huZes. Behalve dat het een goed moment is om je conditie vast te leggen is het een mooie 
manier om de actie te steunen.  
Doe mee en vertel het door aan lopers van buiten GM zodat we een mooie opbrengst krijgen. 

Laat zien dat je blij bent dat je kunt sporten, het is immers niet vanzelfsprekend!                  
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pupillenpraat 
 
Er wordt wel eens geklaagd dat het clubblad amper voor de pupillen is en daarom ook amper door 
pupillen gelezen wordt. Nou, ik wil wel eens proberen, met jullie hulp en die van jullie pappa’s en 
mamma’s of daar verandering in kan komen. 
 
Hulp dus . Hoe kun je mij helpen? 
 
Door zelf iets te schrijven bij voorbeeld. 
Waarover? 
Over als je iets bijzonders beleefd hebt. Over een wedstrijd, over de training of over een trainer. Je kunt 
je trainer een interview afnemen. Of als je een spreekbeurt wilt gaan houden of gehouden hebt over 
atletiek. Hoe dat ging en wat de juf of meneer er van vond. En de kinderen in je klas. 
Foto’s !!! Ja ik zie jullie pappa’s en mamma’s altijd druk in de weer om foto’s van jullie te maken. Nou 
laat ze maar eens een mooie foto naar me insturen. 
Een heel goeie mop mag ook natuurlijk. 
Heb je een pappa of mamma, opa of oma die zelf vroeger ook aan atletiek gedaan heeft? 
Laat ze maar eens vertellen hoe dat vroeger ging. 
Zo zie je, er is altijd wel iets te schrijven of te vertellen. En wie weet wil je pappa of mamma je wel een 
beetje helpen. 
 
Zoals de oudere atleten de estafettestok doorgeven om iets voor het clubblad te schrijven, de recreanten 
dat doen met de wisselpen, zo wil ik ook de pupillen “VERPLICHT “ aan het schrijven zetten. We 
noemen het geen wisselpen en ook geen estafettestok. Alleen ik weet nog niet hoe we het wel noemen.. 
Enkele ideetjes; bv. Vangbalpoint, springindepen, renpenpup, of schrijftikkertje. Nou, dit laatste lijkt mij 
wel wat om mee te beginnen en voor de eerste keer tik ik Floor van Veen een van onze jongste pupillen. 
Ik weet zeker dat Floor ons wel wat over zichzelf kan vertellen. We zijn benieuwd Floor en jij mag 
verzinnen wie in het volgende clubblad iets mag vertellen. Dat moet natuurlijk wel een pupil zijn  en 
misschien heb je wel een heel mooie  andere naam voor “schrijftikkertje “ . Doe je best en we lezen het 
volgende keer.    . 
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We beginnen deze maand  ook met een interview met  Nina van de Pasch. De hele winter snelde ze van 
overwinning naar overwinning en af en toe lukt dat net niet. Reden voor ons om eens uitgebreid met 
Nina te mailen. 
 
Waar en wanneer ben je geboren? 
 Ik ben geboren op 17 augustus 1998 te s’Hertogenbosch. 
 
Waarom heb je voor de atletieksport gekozen? En hoe oud was je toen? 
Ik ben begonnen toen ik 6 jaar was, mijn oudste broer Mark zat al bij de atletieksport, en het leek mij wel 
een  leuke sport. Ik ben toen samen met Sam begonnen. 
 
Weet je nog wanneer je je eerste wedstrijd had en hoeveelste je toen werd? 
Mijn eerste wedstrijd was een cross in Bladel, en ik werd toen tweede. 
 
Wat vind je leuker het crossseizoen, het indoor- of het baanseizoen en waarom? 
Ik vind het baanseizoen buiten het leukste omdat het buiten is en het zijn meer onderdelen. 
 
Wat is je favoriete atletiekonderdeel en waarom? 
Hoogspringen en verspringen vind ik allebei leuk. 
 
En met welk onderdeel heb je  helemaal niks en waarom? 
Sprint, vind ik niet zo leuk omdat het zo kort is. 
 
Hoe bereid je jezelf voor op een wedstrijd ? 
Gewoon naar de wedstrijd toegaan met een beetje gezonde spanning. 
 
Wat is je spannendste wedstrijd geweest en waarom? 
Brabantse Kampioenschappen pupillen B. Tot het laatste onderdeel was het een spannende strijd. 
 

 
 
Heb je al bedacht wat je in de atletieksport wilt bereiken en mogen wij ook weten wat dat is? 
Ik wil graag dit jaar 4.29 verspringen. Verder zien we het wel. 
 
Welke atleet of atlete is je grote voorbeeld en waarom? 
Ik heb geen groot voorbeeld. 
 
Heb je nog een andere hobby en  zo ja vertel daar eens iets over? 
Dinsdagavond ga ik naar de training van het basketbal.  
 
Welke goeie tip heb je voor atleetjes die pas bij de club zijn? 
Blijf lekker sporten en plezier maken met andere kinderen. 
 
Wat kunnen we dit  het komende zomerseizoen  van je verwachten? 
Ik probeer met verspringen 4.29 te halen en met hoogspringen 1.40. 
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Wat/wie  is je favoriete 
TV programma  X- Factor, Wie is de Mol. 
Artiest:     Beyoncé 
Vak op school:   Gymnastiek 
Eten:    Lasagne 
Drinken:   Warme chocolademelk met slagroom 
Film:    Radeloos 
Dier:    Dolfijn 
Site :     Hyves 
Boek:     Hoe overleef ik mijzelf 
 
Nog enkele voorkeur keuzes die je moet maken 
Vakantie/ School    Vakantie 
Brood/warme maaltijd  Warme maaltijd 
Zomer/winter:   Zomer 
Oirschot/Best    Oirschot om te wonen, Best om te sporten 
 
Wil je verder  nog iets kwijt aan ons? 
Veel sportplezier voor iedereen. 
 
Nou Nina, we zijn heel veel van je te weten gekomen. Succes bij het verspringen dit jaar en  bedankt 
voor het interview. 
 
En volgende keer hebben we een interview met……………….We zijn benieuwd!!!! 
 
Nou, waar moet alles naar toe? 
 
clubblad@avgm.nl 
 
En wat ook weer? 
 
Verhaaltjes, foto’s, interviews, (digitale) tekeningen, moppen, raadsels, weetjes en watjes, kortom alles 
wat pupillen aan andere pupillen te vertellen hebben. 
 
Succes en groetjes 
 
Ben (zelf ook pupil geweest) 
 

                                        
                                           Zoekplaatje 
                                                                Zoek de 10 verschillen 
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baan 
 
Het zomerseizoen is alweer een paar weken oud en dat 
betekent dat ook de wedstrijden weer zijn begonnen. 
Atletiek is op wedstrijdgebied een heel individuele sport en 
over het algemeen ben je met je eigen prestaties en 
vorderingen bezig. In vele sporten komt de competitie voor 
en gelukkig ook in de atletiek. In feite is de competitie in de 
atletiek de enige mogelijkheid om als atleten gezamenlijk 
een wedstrijd aan te gaan. Samen strijden om zoveel 
mogelijk punten te behalen. Dit is dan ook de reden dat wij 
vanuit de vereniging competities belangrijk vinden.  
Daarnaast ben je met de competitie minder individueel 
bezig maar als vereniging, dus als GM en voor GM.  
Niet alleen wij maar ook de meeste atleten vinden de 
competities belangrijk maar vooral ook heel leuk om te 
doen. Dit is vooral omdat ze het individueel en toch ook 
samen moeten doen. 
De pupillen doen dit op alle vier de onderdelen en mogen 
dan ook allemaal die vier onderdelen doen. Bij junioren en 
oudere categorieën ligt dit geheel anders. Per atleet mag je 
maximaal maar twee individuele onderdelen doen en er 
mag maar één ploeg aan de estafette mee doen. Daarnaast 
mag er slechts een beperkt aantal atleten op een onderdeel 
opgesteld worden. Belangrijk is vervolgens om zoveel 
mogelijk punten te halen. Er zijn atleten die, zeg maar, 
‘overal’ goed in zijn en er zijn atleten die in sommige 
onderdelen goed zijn en in andere wat minder. Daarnaast 
doet iedereen zijn best om zo goed mogelijk te presteren 
naar de mogelijkheden die hij / zij heeft. Dit betekent dat de 
trainers moeten gaan puzzelen om de ploeg zo samen te 
stellen dat die opstelling naar verwachting de meeste 
punten zal behalen. Dit is veel rekenwerk, men gebruikt het 
persoonlijk record van de atleet en  koppelt daaraan het 
mogelijk te behalen aantal punten voor ieder onderdeel. De 
trainers komen vervolgens met een opstelling waar ze 
achter staan. Trainers gemotiveerd, atleten gemotiveerd, dit 
klusje gaan we samen aan. Proberen om zo hoog mogelijk 
te eindigen om naar de gebiedsfinale en finale te mogen 
om beste te worden van Nederland. Mooi toch!... 
 
Competitie leed… 
De competities, het voorbereiden van de ploegen en de 
wedstrijd zelf zijn helaas niet altijd zo mooi als we zouden 
willen. Ieder jaar worden we helaas weer teleurgesteld en 
met ‘we’ bedoel ik zowel trainers als atleten. Al vroeg in het 
jaar sturen we de data van de wedstrijden aan alle leden 
door zodat iedereen ze ook thuis op de kalender kan 
zetten. Ieder jaar weer zijn er ploegen die na alle 
voorbereidingen uiteindelijk toch op het allerlaatste moment 
niet kompleet op het veld verschijnen. Ploegen die daarmee 
onnodig dure punten laten liggen. Als iemand geblesseerd 
is dan is het begrijpelijk dat zo’n atleet niet mee kan doen, 
maar…  
 
 

jarigen mei 
 

1 Joop  Peijnenburg 
1 Adri  Raaimakers,  
2 Piet  Pijnenburg,  
2 Jaime  Hermsdorf 
2 Ine  Meeuwis v Langen 
3 Pieter  Meeuwis 
3 Willemien  Beekmans 
4 Ger  Damen 
5 Marcel  Lubbe, van der 
5 Bert  Buiting 
5 Frans  Wuyster 
5 Edwin  Heddes 
6 Do  Nijssen-Hofstede 
6 Monique  Boekhorst, te 
7 John  Baks 
8 Jeroen  Duif 
8 Piet  Hellings,  
8 Cécile  Jilesen 
8 Herma  Horst, van der 
9 Ruud  Dorst, Van 

11 Gerhard  Hein 
11 Harry  Sande, van de  
11 Corrie  Zwaluw, van de 
11 Friedy  Machielsen,  
11 Joost  Rosendaal, van 
12 Astrid  Janssen,  
12 Anja  Stijntjes 
12 Corina  Voss 
12 Stef  Wolthuizen 
12 Paul  Berghuis 
12 Riny  Verdonk 
13 Sabine  Oetelaar, van den 
13 Cecile  Branten 
14 Willem-Jan  Berghuis,  
15 Jos  Wijdeven, van de  
15 Marie-Anne  Elderen, van 
15 Henk  Plasman,  
15 Hans  Steen, van der 
17 Brigitte  Kusters 
17 Tom  Vlugt, van der 
18 Lucas  Vousten 
19 Peter  Acket 
19 Annet  Kollenburg, van  
19 Floor  Veen, van 
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                                                                                  baan 
 
Ieder jaar en iedere competitiewedstrijd weer krijgen we bij veel 
groepen ook op het laatste moment afzeggingen om 
drogredenen. Soms omdat de atleet op het laatst toch niet wil, 
maar vaker omdat de ouders net die dag iets anders op de 
agenda hebben gezet en even de competitie-wedstrijd vergeten 
waren. Soms overigens ook ontzettend sneu voor de atleet, 
want die atleet weet dat hij/zij na de wedstrijd ineens niet meer 
zo lekker in de groep ligt. Zeker als veel te laat of zelfs 
helemaal niet wordt afgezegd, worden de andere atleten in het 
team namelijk zwaar gedupeerd. De ploeg verliest punten, maar 
anderen hadden misschien graag die onderdelen willen doen, 
maar mogen nu, door de late afmelding, niet meer invallen. Bij 
de competitiewedstrijden mag je namelijk niet zomaar een 
ander op het onderdeel zetten waar een afmelding voor is. Men 
moet dit tijdig doorgeven. Vanaf één uur voor de wedstrijd mag 
er zelfs helemaal niets meer veranderd worden. 
De niet tijdige afzeggingen leiden daarom tot veel onvrede bij 
de atleten en trainers die er zwaar door gedupeerd worden. 
Heel het team wordt gestraft omdat iemand ineens ‘niet mag’ of 
‘geen zin meer heeft’. Hoe kunnen we een individuele sport 
waar we samen trainen, waar we samen werken, waar we ons 
samen voorbereiden op de competitie, leuk houden als je niet 
drie keer per jaar van elkaar op aan kunt?  
Als trainingsgroep loop je dan toch steeds weer een deuk op. 
Zeker als iemand de ploeg moedwillig in de steek heeft gelaten, 
of dat van de ouders moest doen.  
In veel sporten is de competitie verplicht. Bij veel verenigingen 
denk je er daarom niet aan om niet aan de competitie mee te 
doen. Bij de atletiekcompetitie zijn we beperkt in het aantal 
atleten dat we mogen inzetten en we zullen, als we veel atleten 
in bepaalde categorieën hebben, atleten moeten teleurstellen 
dat ze niet mee mogen doen of dat ze niet opgesteld staan op 
het voor hen leukste onderdeel. Als we echter heel veel atleten 
hebben dan mogen we een halfjaar voor de competitie 
meerdere ploegen per categorie opgeven zodat toch iedereen 
mee kan doen! 
 
Bij GM zijn de competitiewedstrijden nog altijd niet verplicht 
maar ik loop er al jaren over te denken om dat toch maar wel te 
gaan doen. Er zit enorm veel tijd in de voorbereiding van de 
competitie en dan kom je er ineens achter dat je voor niets 
bezig bent geweest door afmeldingen of door het gewoon niet 
op komen dagen.  
Ja, wat moet je dan als leiding? Vertel het me maar… 
 
Mee doen aan de competitie is maar een heel klein steentje 
omdat er in de atletiek maar 2 à 3 competitiewedstrijden per 
jaar zijn. Hooguit 4 maar dan sta je wel in de finale. Waar 
hebben we het over? Ik zou deze inspanningsverplichting graag 
zien. Ik bezoek veel wedstrijden van jong tot oud op 
verschillend niveau. Door mijn gezondheid is het 
wedstrijdbezoek wat minder vaak geworden. Maar wat ik zie op 
de wedstrijden is vooral heel veel blije gezichten. Ouders en 
atleten die genieten van de sport, van atletiek. Het behalen van 
een PR en kijken naar het sporten is ó zo leuk.  
 

jarigen mei 
 
21 Veronique  Dirckx,  
22 Henk  Schepens,  
23 Ine  Meelen,  
23 Marlieke  Linden, van der 
23 Sandra  Pielman 
24 Giel  Schijndel, van  
24 Bart  Pasch, van der  
25 Yvette  Feijen 
25 Aniek  Franssen 
26 Bram  Flierman,  
26 Paul  Diekhorst,  
26 Wilma  Laat, de 
26 Jozef  Stiphout, van  
27 Jan  Timmermans 
27 Paul  Peters 
27 Hein  Sande, van de  
28 Loek  Appeldoorn 
28 Ino  Mijland 
28 Jan  Leijtens,  
29 Judith  Witteveen 
29 Anja  Meulengraaf, v d  
29 Bram  Elevelt 
30 Sanne  Leeuwenburgh 
30 MarieLouise  Gestel, v 
31 Peter  Stijntjes 
31 Evert  Groen 
 
jarigen juni 
 

2 Joeri  Kasteren, van 
2 Ineke  Genugten, van 
2 Bente  Pol, van de 
2 Rianne  Methorst 
3 Els  Beers, van 
3 Ruud  Cremers,  
4 Ronald  Heijnemans 
4 Sonja  Strijland 
4 Anne  Valk 
5 Anne  Elevelt 
7 Pim  Schout,  
8 Monique  Oirschot, van 
9 Jeroen  Appeldoorn,  
9 Mike  Kuijk, van 
9 Rene  Wert, de 

10 Sanne  Kastelijn 
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baan 
 
Lekker bezig zijn, een leuke dag waar je zelf iets van kan maken. Kijken naar andere atleten die 
het beste uit zichzelf willen halen, soms lukt dat en soms lukt dat niet en ben je blij of 
teleurgesteld. Emoties, emoties. Emoties waar je heel veel van leert en die ó zo mooi zijn. Ik 
was ook zo’n ouder. Ook ik bracht mijn kinderen naar de atletiek waar ze lekker gingen sporten. 
Voor mij was het genieten om naar mijn kroost te kijken hoe ze bezig waren. En dan die 
wedstrijden, die beleving, die emoties, ja dat is mooi, ja dat is genieten. Ook voor ouders die 
staan te kijken. Veel gebeurt er op zo’n dag. Ja, je moet veel wachten maar je krijgt er veel voor 
terug en ik denk dat niemand zich verveelt. Een mooi dagje uit. 
 
Adri 
 
 
 
De dag van de baanatletiek 
 
Op 28 maart was op Papendal in Arnhem de 5e dag van de baanatletiek, georganiseerd 
door de Atletiekunie. 7 GM trainers hadden zich er voor opgegeven en kregen die dag 
een goedgevulde dag vol presentaties, clinics en workshops voorgeschoteld. 
Zo waren er praktijk clinics, maar ook waren er presentaties en workshops voor 
bestuursleden. 
Iedere aanwezige had vooraf de vrijheid te kiezen voor die onderwerpen die hem of 
haar het meeste aanstonden en tot onze verbazing hield dat in dat we elkaar die dag 
vrijwel alleen in de pauzes troffen. 
We hebben dus nogal wat indrukken opgedaan. 
Waarschijnlijk zullen we de geleerde punten de aankomende tijd wel her en der binnen 
de baanatletiek van GM in de praktijk gaan brengen. Zo kocht Adri Raaimakers een 
boek vol oefeningen... De dag van de baanatletiek 
 
In de afsluiting van de dag was het één van de trainers die GM even fors in het 
zonnetje zette. Heel de zaal kreeg vanuit presentator Harm Edens (Dit was het 
nieuws) een flink aantal vragen over de atletiek voorgeschoteld. Wie een vraag fout 
had deed niet meer mee. Jeugdtrainer Martijn van Iersel wist als 'beste' van de 330 
aanwezigen uit de bus te komen. Op de vraag van de presentator hoe hij zo goed op de 
hoogte was van al deze atletiek weetjes, was het antwoord van Martijn dan ook vol 
overtuiging: 'gokken'.  :-) 
Hij won er een t-shirt en een tweetal VIP kaarten voor het Nederlands Kampioenschap 
in Amsterdam mee. VIP houdt in, gratis eten en drinken en natuurlijk de beste plek 
in het stadion. Martijn weet nog niet wie hij op die 2e kaart mee zal nemen... 
 
Een leerzame dag en ongetwijfeld gaan we er vanuit GM de volgende keer weer naar toe. 
 
Tom Lassing 
 
 
 

Opening baan 23 mei 15.00 uur 
 

Vriendelijk verzoek aan iedereen die hierbij aanwezig wil zijn zich aan te 
melden via onze website. Onder "Contact" kan men zich opgeven. 
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www.druk-en-kopie.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            www.bierelier.nl 
 
 

www.koren.nl 

 
                                                                                                          www.petervandesande.nl 
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baan 
 
Gedragsregels Krachthonk 
 
Bas Leermakers en Marcel Reintjes zijn namens de TCB toezichthouders voor het 
krachthonk. 
 
- Het is alleen toegestaan onder toezicht van een trainer te trainen. Alleen als je een proef 
van bekwaamheid succesvol hebt afgelegd, mag je zonder trainer in het krachthonk 
trainen. 
 
- In verband met je veiligheid is het niet toegestaan alleen te trainen! Zorg er dus voor dat 
je altijd een maatje aanwezig hebt! 
 
- Trainen met handdoek (ruim zweet op na de training) verplicht. 
 
- Krachthonk is om te trainen, geen kantine en zeker geen speelplaats. Wil je met je 
medeatleten gezellig kletsen dan hebben we daarvoor een speciale ruimte ingericht achter 
in de kantine. 
 
- Alleen toegang voor leden. Uitzonderingen zijn mogelijk, maar dan alleen als hierover 
afspraken met het bestuur over bestaan. 
 
- Voor verse lucht => afzuiging aan en raampje open. 
 
- Afspraken halters: 
Na je training halterstangen leegmaken en gewichten opruimen in de daarvoor bestemde 
vakken. 
Losse stangen weer terug aan de muur hangen. 
 
- Na gebruik van het krachthonk: rommel opruimen, alles terugzetten, ophangen, evt. 
zweet opvegen, ramen dicht, radio en licht uit. Controleer voor je weggaat of alles gedaan 
is! 
Lag iets verkeerd of was er iets anders toen je kwam, meldt dat aan Bas of Marcel, maar 
aan jou de plicht als je getraind hebt, om de zaak wel netjes op te ruimen. Bas en Marcel 
gaan op basis van je melding wel na wie zich niet aan de gedragsregels hield. 
 
- In het krachthonk hangt ook de AED. Als je niet weet hoe deze werkt, volg dan één van 
de regelmatig gegeven EHBO, reanimatie en AED cursussen daarin! Het is geen 
speelgoed, alleen te gebruiken bij noodgevallen waarbij mogelijk sprake is van 
hartstilstand. 
Na de training zorgen de laatsten die weggaan ervoor dat alles opgeruimd is, op slot of 
dicht is en alle apparatuur en het licht uitgedaan is. Is er wat kapot (gegaan), meldt het 
aan Bas of Marcel. basleermakers@hotmail.com of marcelreintjes@gmail.com 
 
- Leden en gebruikers die zich niet aan de gedragsregels houden, kunnen een tijdelijk 
krachthonk verbod door de TCB leiding (Adri Raaimakers en/of Tom Lassing) opgelegd 
krijgen. Beroep tegen deze tijdelijke strafmaatregel is bij het clubbestuur mogelijk. Het 
bestuur van de vereniging kan bij voortdurende misdragingen besluiten een definitief 
krachthonkverbod of zwaardere sancties op te leggen. 
 
Wensen of andere zaken, meldt ze bij Bas of Marcel! 
 
Train veilig en serieus! 
 
Versie 1.0 apr 2009 Gedragsregels goedgekeurd door hoofdbestuur in bestuursvergadering d.d. 1.4.09 
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het Estafettestukske 
 
Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Niels Groen en ik ben 12 jaar oud 
(junior D) en ik zit in brugklas havo-vwo van het 
Heerbeeck College. Ik zit nu 5 jaar op atletiek en 
ik vind het nog steeds leuk omdat je veel 
verschillende dingen doet. Mijn broertje, zusje, 
vader en moeder zijn allemaal lid van GM. Het 
beste ben ik op de wat langere loopafstanden. Ik 
vind eigenlijk alle soorten wedstrijden leuk en 
gezellig. Ik heb net de theorielessen voor het 
Jeugd Jury Project(JJP) achter de rug, dus ik 
ben de volgende GM wedstrijden op de baan te 
zien als jurylid. Jammer genoeg ben ik de 
komende tijd niet in mijn sportkleren op de baan 
omdat ik geblesseerd ben aan mijn knie. De 
orthopeed heeft op de MRI-scan gezien dat mijn 
kraakbeen beschadigd is. Ik ben daar aan 
geopereerd dus nu is het maar afwachten of het 
goed komt. Ik kan dus niet sporten maar ik ga 
wel mee naar wedstrijden. Vooral denk ik naar 
de competitie! Ook help ik soms wel eens mee 
in het materiaal hok.  
 
 

 
 
 
Nou ik ga het estafette stokje weer doorgeven! 
De volgende die een stukje mag schrijven is…… 
Demi Saris, veel succes Demi!  
 
Tot op de baan!  Niels Groen 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                          www.h.f.a.nl 
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Kermis Meerkampen en Kermis Loopgala 
zaterdag 4 juli en zondag 5 juli 2009 

Junioren A/B/C/D, Senioren en Masters 
Elektronische tijdwaarneming 

Kermisweekend Best 
atletiekbaan sportpark Naestenbest in Best 

Deze uitnodiging is voor de eigen atleten van AV Generaal Michaëlis. De Nederlandse 
atletiekverenigingen krijgen de uitnodiging via mail die betrekking heeft op de atleten van andere 
verenigingen.  
 
Beste atleten van GM. Ieder jaar organiseert GM de Kermis Meerkampen voor junioren en ouder en 
een loopgala. Deze wedstrijd is een van de aantrekkelijkste wedstrijden in Nederland en er willen 
ieder jaar steeds meer atleten aan deze wedstrijd mee doen. Op de eerste plaats organiseren we 
eigen wedstrijden voor de eigen atleten maar als je weet dat we de eerste aanmeldingen al in 
november vorig jaar hadden dan kun je weten dat het dit jaar weer storm gaat lopen. Ook zien we 
ieder jaar meer buitenlanders deze wedstrijd bezoeken. Een reden te meer om er snel bij te zijn.  
Meld je dan ook zo snel mogelijk aan voor deze wedstrijd want vol is vol.  
Ook hebben we voor deze wedstrijd veel mensen nodig om te jureren, in en achter de bar / clubhuis, 
om het wedstrijdterrein in te richten en op de wedstrijden het materiaal klaar te zetten. Ook hebben 
we mensen nodig die ’s avonds en ’s nachts aanwezig zijn om eventueel toezicht te houden en 
anderzijds om mensen naar de juiste instanties te sturen. Mocht je mee willen helpen, geef dit dan 
even door aan Adri. Hij neemt dan even contract met u op. 
 
Meerkamp 
Programma  

Mannen Senioren / Masters, Jongens A 
Jongens B  
Jongens C  
Vrouwen, Meisjes A/B/C, Jongens D 
Meisjes D  
VB-atleten 

tienkamp 
negenkamp 

achtkamp 
zevenkamp 

zeskamp 
vierkamp 

 
 Voor de meerkampen geldt een maximum aan het aantal deelnemer afhankelijk 

van de categorie: JA en junioren B 24 per categorie, junioren C en D 40 per 
categorie (we werken met twee groepen van +20), mannen senioren en masters 
24 (gecombineerd), zo ook bij de vrouwen, masters en MA 24 (gecombineerd). 
 
Voor de mannen masters, mannen senioren en jongens A, de tienkamp, geldt dat 
op de tweede dag deze categorieën worden samengevoegd om daarna op beste 
prestatie polsstokhoogspringen (verder pss)een verdeling te maken zodat we voor 
het pss in 2 aanvangshoogtegroepen maken. Van deze 2 groepen van 3 
categorieën begint de groep met de laagste prestatie aanvangshoogte met discus 
en begint vervolgens als eerste aan het pss. Het pss wordt bij aankomst 2de 
aanvangshoogte groep even stil gelegd zodat de 2de groep kan inspringen waarna 
de wedstrijd vervolgd. 
 

 Voor het loopgala kun je alleen voor de onderdelen inschrijven die bij je categorie 
horen of een categorie hoger volgens het wedstrijdreglement. Men mag voor een 
oudere categorie uitkomen volgens de regels van die oudere categorie en als 
oudere categorie. 
 
Voor de eigen atleten geldt voor het Loopgala dat men voor na-inschrijfing € 1,00 
per onderdeel moet betalen. 

Loopgala  
Programma  
zaterdag 

 1000m, 3000m en 5000m Snelwandelen  
 2000m/3000m Steeple Chase (hindernisloop).                       
 300mh/400mh; 
 150m/200m/400m 
 

Loopgala 
Programma  
zondag 

Voor alle categorieën (afstand afhankelijk van de categorie)  
 800m/1500m 

 
 

Specials  
vierkamp 

De VB-atleten (Specials) hebben op zondag 5 juli een vierkamp met de 
onderdelen 100m, ver, kogel en de 400m. (Maximaal 24 atleten.) 
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Tijden  
 

Aanvang zaterdag vanaf 10:00 uur; einde zondag 18:15 uur. 
Kijk voor het voorlopige tijdschema op www.avgm.nl. 
 

Inschrijven  Via bijgaand inschrijfformulier of Kermis Meerkamformulier of e-mail 
(wedstrijden@avgm.nl) naar Ingrid Brekelmans, Charentelaan 32, 5627 NK 
Eindhoven (tel 040-2571166) voor 26 juni 2009. Voor betaling svp gebruik maken 
van bijgesloten machtigingsformulier. 
 

Kamperen Gratis kamperen op de atletiekbaan vanaf vrijdag 3 juli 18:00 uur tot en met 
zondag 5 juli 2009. Er is ook een rustige hoek aanwezig. Kleedkamers, toiletten 
en douches beschikbaar. De atletiekbaan is bereikbaar via telefoon 0499 390747. 
Laat geen waardevolle spullen zichtbaar achter in je auto. 
Parkeerplaatsen zie kaartjebijlage parkeerterreinen in de buurt van de baan. 
 

Ontbijt / frietkar  
 

Op zaterdag- en zondagmorgen kunt u gebruik maken van een ontbijt. Ook 
organiseren wij op zaterdagavond een frietkar. Meer informatie hierover via 
bijgesloten brief.  
 

Meer info Zie www.avgm.nl, wedstrijden@avgm.nl of 0499-399464. 
 
  
Het is mogelijk om op het terrein te kamperen. Hiervoor willen we twee kampeerruimtes aanbieden. Één 
kampeerruimte voor de atleten die 's avonds en 's nachts nog wat plezier willen maken en één kampeerruimte voor 
de atleten die van de rust willen genieten. Omdat we minder kampeerterrein rondom de baan hebben verzoeken 
we de eigen atleten om thuis te gaan slapen. 
 
Op zaterdagavond organiseert GM een frietkar geregeld worden waaraan alle deelnemers van de meerkamp 
kunnen meedoen. Je moet je hiervoor wel vooraf opgeven. Voor € 8,00 kun je hiervoor onbeperkt eten van alles 
wat de frietkar biedt. 
 
Verder is het op zaterdag en/of zondagmorgen mogelijk om gezamenlijk te ontbijten. 
De kosten hieraan verbonden zijn € 4,00 per dag per ontbijt. Ook hiervoor moet je je vooraf opgeven.  
 
Frietkar plus twee maal ontbijt € 16,00. 
 
Wie hieraan mee wil doen kan zich inschrijven voor 26 juni. Deelname alleen mogelijk bij betaling vooraf via 
onderstaande machtiging. 
 
Inschrijfadres:  Ingrid Brekelmans, Charentelaan 32, 5627 NK Eindhoven, tel. 040-2571166. 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam: ……………………………………………………..           Totaal Frietkar   € ………… 
 
Vereniging: ………………………………………………..           Totaal Ontbijt     € …………+ 
                                                                                                  

         Totaal            € ………….. 
Frietkar 
 
Ik wil met ………… personen meedoen aan de frietkar a € 8,00  per persoon. 
Waarvan ………….. personen vegetarisch willen eten. 
 
Ontbijt  
 
Ik wil op zaterdag met ………… personen meedoen aan het ontbijt a € 4,00  per persoon. 
Ik wil op  zondag  met ………… personen meedoen aan het ontbijt a € 4,00  per persoon. 
 
Frietkar plus twee maal ontbijt € 16,00. 
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 Generaal Michaëlis te Best 
 

 

Eenmalige machtiging inschrijfgeld 

 

Ik, ……………………………………………, namens atletiekvereniging …………………………….. machtig 

de  

 

Atletiek Vereniging Generaal Michaëlis éénmalig en onherroepelijk een bedrag van  

 

€ …………… af te schrijven van onderstaande  bank- of girorekening ten behoeve van de wedstrijd en 

frietkar / ontbijt. 

 

…Kermis Meerkampen / Kermis Loopgala / ontbijt / frietkar  … op …………4 juli en 5 juli 2009 

…………………………. 

 

Bank/Girorekeningnummer   ____________________________ 

Naam rekeninghouder           ____________________________ 

 

Datum __ __ __   Woonplaats   ___________     

 

Handtekening  ___________ 

Insturen aan: AV Generaal Michaëlis, Ingrid Brekelmans, Charentelaan 32, 5627 NK Eindhoven (040-
2571166). 
 
 
 
Welkom aan onze nieuwe leden. 
 
Baanatleten:      Loopgroepen: 
Pupillen mini/C.   Senioren > 19 jaar.  Recreanten. 
         
Beerendonk, Mauri van  Heerebeek, Frank van Kämpfer, Carina 
Groen, Femke        
Raaijmakers, Demi        
         
         
Kader & Commissie:       
         
Mandemaker, Eric        
Pritsch-Tange, Anja        
Slageren, Nienke v         
         
Wij wensen hen een fijne tijd bij onze vereniging! 
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lopen 
 
De Broos van Erp competitie kende dit jaar een ander verloop dan de voorgaande edities. 
Er werden nu 3 in plaats van 4 wedstrijden gelopen en de laatste wedstrijd was niet op de baan maar op 
een parcours wat was bedacht door Jozef van Stiphout en wat op vakkundige wijze was uitgezet.  Het 
weer werkte in ieder geval mee en een behoorlijk aantal lopers vonden dit parcours voor herhaling 
vatbaar. De einduitslagen staan op onze site. 
 
De Heilige Eikloop is volgens traditie de laatste zondag van mei, de 31e mei dus. Omdat dit in eerste 
instantie niet juist op de evenementenkalender stond was hier even verwarring over. De Heilige Eikloop 
zal met de eveneens traditionele brunch worden afgesloten. Dit jaar is de organisatie van deze 
gezelligheidsloop in handen van Pieter de Vroom en Anton Verkooijen.  
 
Op 5 mei brengt Anton Kon het Bevrijdingsvuur weer met zijn estafette team naar museum 
Bevrijdende Vleugels. Hij wordt daar rond 11 uur verwacht waarna ceremonie en toespraak volgen. Leuk 
om erbij te zijn en leuk en om mee te maken. Ook leuk voor de lopers als er een aantal bekenden zijn 
om hen te verwelkomen. Dus heb je tijd, kom dan 5 mei om 11 uur bij Bevrijdende Vleugels. Het 
estafette team loopt daarna nog verder om vervolgens ‘s middags te eindigen in den Bosch om ook daar 
het bevrijdingsvuur te ontsteken. 
 
9 Mei start het project ONME voor de 3e keer bij onze vereniging. ONME staat voor Onderweg Naar 
Marathon Eindhoven en is bedoeld voor de minder geoefende lopers die voor het eerst een halve 
Marathon willen lopen. Frits Leenderts, die dit jaar de kar trekt gaf te kennen dat hij inmiddels 16 
aanmeldingen heeft. Op 9 mei start Frits met een 5 km loop om te kijken hoe de conditie van die lopers 
erbij staat. Een week later kunnen ook de GMers aansluiten die ook de halve Marathon willen lopen. 
 
De starterscursus is inmiddels afgesloten Van de 25 starters die in de groep van Marti van Iersel 
begonnen hebben zo’n driekwart de cursus succesvol afgesloten en prijkt hun certificaat aan de muur. 
De starters worden nu opgevangen door Dolf Mehagnoul die met zijn doorstartgroep de starters 
klaarstoomt om in de reguliere groepen in te stromen. 
 
De reanimatiecursus wordt op 9 mei gegeven door Huub Oomes. Petula van Dijck heeft de cursus om 
12.00 uur al vol zitten. Tussen 14.00 en 14.30 uur volgt de 2e cursus en hier waren nog enkele plaatsen 
vrij, dus als je vlug bent enl je wil meedoen neem dan per mail met Petula contact op met de vraag of er 
nog plaats is. Haar mailadres is petulavandijck@gmail.com  
 
Pe Brouwer heeft in samenwerking met onze hoofdsponsor Get Running op de pasavonden goede 
kleding weten te verkopen met een aantrekkelijke korting. Het logo van onze club komt er uiteraard ook 
weer op. De kleding is in dezelfde stijl als de clubshirts die in januari zijn aangeschaft. De 
wedstrijdkleding voor de jeugd en de wedstrijdlopers blijft zoals vanouds in handen van Miriam van 
Oirschot. 
 
De PR’s die doorgegeven zijn; 
 
10 km stratenloop Reusel; Pe Brouwer 37.07  Frank Abbink 40.37  Johan Robben 42.24   Nathalie Crüts 
54.26 
City Pier City; halve Marathon Tiny Steenbakkers  club record 65+  1,41.48 
Halve Marathon Venlo; Walter vd Pol 1,16.26 
Marathon Rotterdam; Walter vd Pol 2,53.45 Karel Rikkers 3,23.56 
Marathon Utrecht; Mirjam Verhagen 3,55.34  Rob Voss 4,09.30 
Halve Marathon Utrecht; Pe Brouwer 1,24.10 
15 km Boxtel; Frank Abbink 1,03.09  Johan Robben 1,05.41  Peter Brouwers 1,06.28 
15 km Oisterwijk  Frans Louwers 1,01.50 
 
Loop je ook een PR, mail dit dan aan petercras@bestion.nl  
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                                                                                              lopen/wandelen 
 
14de JOGGING VAN HET PRINSENDOM VAN CHIMAY 
 
Op de heenweg richting de Ardennen kwam het goede weer ons al tegemoet. De sfeer in de bus was 
van het begin af aan prima. Tegen enen arriveerden  we in Chimay alwaar we ons in de sporthal konden 
inschrijven voor de verschillende onderdelen.  Aangezien we in het franstalig gedeelte van België waren 
en ons frans niet geweldig  bleek, was het even uitpuzzelen hoe het zat met inschrijven maar met wat 
creatieve aanpassingen van de inschrijfformuliertjes werd dit taalprobleem overwonnen.  
 

 
 
Na in het centrumpje van Chimay wat gedronken te hebben was het  
tijd voor de lopers van de 5 km om zich als eersten voor te bereiden op de start (de wandelaars onder 
ons waren inmiddels vertrokken). Bij de start was er ook nog even een taalprobleempje omtrent de 
startplaats en tijd, maar dit werd door de speaker opgelost door zijn verhaaltje nog een keer in zijn 
allerbeste Nederlands te doen. Tegen de tijd dat de 5 km-lopers binnen kwamen was het voor ons tijd 
om ons klaar te gaan maken voor de 13.4 km. De route begon over de kinderkopjes en leidde via het 
kasteel van Chimay dwars door de schitterende natuur van dit gedeelte van de Ardennen heen. De route 
was onwijs zwaar (althans, dat was mijn ervaring) vanwege de steile (lange ) beklimmingen, de drassige 
ondergrond en soms gevaarlijke dalingen. Maar ik vond het zeker de moeite van het verre rijden waard. 
Erg leuke bijkomstigheid was natuurlijk de doorsteek door het café alwaar buiten menige loper stond te 
proeven van de plaatselijke trappist. Met veel inspanning wist iedereen van ons de finish te halen 
waarna het de hoogste tijd werd om zelf een Chimay te gaan proeven. Ook dit loonde de moeite. Wat is 
een dagje België zonder puntzak frites….  Daar hebben we de dag dan ook mee afgesloten waarna moe 
maar voldaan begonnen kon worden aan de terugreis naar Best. Eindconclusie, een geweldige dag, 
schitterende omgeving, uitmuntende organisatie (Marco bedankt !) en volgende keer ben ik er weer bij ! 
 
Ties de Vaan 
 
 
even onder de aandacht, 
Ik en Piet van Oirschot uit de Beerze hebben afgelopen zondag deel genomen aan de 
www.strongmanrun.de    in Duitsland, zie site.   
Ik heb start nr. 7348 en ik ben 2455  gefinisht van de bijna 8000 deelnemers, 
Groetjes, Henk van Gerven 
  
info naar     henkrunner@hotmail.com 
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wandelen 
Op zaterdag 25 april hebben Pieter van de Sande en Wil van de Ven een wandeltocht georganiseerd. 
Meer hierover in de volgende GM-er. 
 
Op woensdag 6 mei organiseert Joke Peters een NW wandeltocht. Het is de vleutroute  en deze is 
ongeveer 18 km. In Liempde wordt koffie gedronken .De tocht gaat verder over Velder en ‘t Heerbeek en 
zo weer terug naar Best. 
Verzamelen tussen 9.15-9.30 uur op de carpoolplaats bij de ABAB. Lunch pakket  meenemen  
De tocht is ongeveer 2 derde zacht en 1 derde verharde weg .Wil je meer info? 
Geef je dan op bij  Joke Peters.  E-mail adres: joke-paul@onsmail.nl   0649529473   
 
Nordic wandelen 
Begin april zijn weer diploma’s uitgereikt aan 8 personen die de basiscursus Nordic Wandelen hebben 
afgerond. 
 
Inmiddels is weer een nieuwe groep gestart die onder leiding van Kathinka van Dijk  de technieken van 
het Nordic wandelen aanleert. 
 
De donderdagavondtrainingen NW zijn weer begonnen 
Deze beginnen om 19.00 uur en starten vanaf het Joe Mann Paviljoen.  
Trainster Kathinka van Dijk 
 
Vrijwilligerscoördinator 
 
enquête 
Marleen Smulders, onze vrijwilligerscoördinator, heeft al flink wat reacties ontvangen n.a.v. de enquête 
onder alle leden in een van de nieuwsbrieven. 
Heb je de enquête nog niet ingevuld? Het kan nog. Kijk op http://www.avgm.nl/index.php?pagina=85 
 
Of ga naar de website www.avgm.nl kijk onder >  de club >  wat is GM >  vrijwilligers 
Daar kun je een enquêteformulier downloaden en invullen. Let op: Er zijn twee soorten formulieren, voor 
vrijwilligers en voor overige leden en ouders van leden 
 
Vacatures 
Marleen Smulders is bezig met het in kaart brengen van de vacatures. Zodra Marleen hiermee klaar is 
zullen we een nieuwsbrief hierover naar onze leden sturen. Binnenkort kun je deze verwachten. 
Uiteraard zijn deze vacatures ook op de website terug te vinden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          www.coppensrecreatie.nl 
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BEVRIJDINGSVUURESTAFETTELOOP 2009 
 

Op de website van GM, onder lopen en vervolgens Bevrijdingsvuur, heeft een artikel gestaan 
over deze  Bevrijdingsvuurestafetteloop 2009. 
Het team dat dit jaar het bevrijdingsvuur in Wageningen gaat  ophalen zal bestaan uit: 
Judith Goossens  loper    Ben de Jong   loper 
Rosita Duif-Manders  loper    Ad Reijenga  loper    
Cor van den Nieuwenhuisen loper    Bep Vogels  loper  
Norbert de Zeeuw  loper   Henk Schepens loper 
Dennis Scheepers  loper   Chris Rosier  loper 
Michel Breugom  loper   Theo Megens  loper 
Henk van den Einden  loper   Gerry van Haandel fietser 
Tiny Steenbakkers  fietser en fotograaf 
Monique Schippers  masseur  
Jan Meesters   loper en organisatie 
Anton Kon   loper en organisatie en 2e chauffeur bus 
De lopers zullen ook regelmatig de fietsers aflossen, zodat zij geen 108 kilometer hoeven te 
fietsen. 
Voor vervoer wordt gebruik gemaakt van de felle gele bus van het Museum van Bevrijdende 
Vleugels. 
 
Wij vertrekken op 4 mei 2009, omstreeks 21.00 uur, vanaf  het clubhuis. Na melden, ceremonie 
en het in ontvangst nemen van het Bevrijdingsvuur, zullen wij op 5 mei 2009, omstreeks 00.30 – 
01.00 uur, in estafettevorm vertrekken via Arnhem, Nijmegen, Uden, St. Oedenrode , naar het 
Museum Bevrijdende Vleugels in Best.  
Zie ook:  www.4en5meiwageningen.nl  (Wageningen),  www.wingsofliberation.nl  (Museum 
Bevrijdende Vleugels) en www.clubwheels.nl  (oude legervoertuigen). 
 
Op 5 mei 2009, omstreeks 10.00 uur, zullen wij met begeleiding van Wheels (oude 
legervoertuigen) vertrekken vanaf het café ’t Leeuwke te Nijnsel. Een ieder is welkom om ons 
aldaar al op te pikken. Dan lopen wij naar het centrum van Son. Aldaar zullen wij omstreeks 
10.25 uur op de Boslaan zijn, nabij het parkeerterrein 17 Septemberplein. 
Een vriendelijke doch dringend verzoek aan alle lopers en loopgroepen van de 
vereniging, om ons vanaf het centrum van Son het laatste gedeelte te vergezellen. Voor 
de overige leden, familie, vrienden en kennissen is het verzoek om naar het museum te 
komen om ons en de ceremonie te steunen. 
 
Wij begrijpen dat het dit jaar moeilijk is vanwege het feit dat 5 mei op een dinsdag valt, doch 
gezien het enthousiasme vorig 2 jaar binnen de vereniging, hopen wij ook dit jaar weer op zo’n 
opkomst. Het wordt door ons zéér gewaardeerd. Vast hartelijk dank daarvoor. 

Op 5 mei 2009, omstreeks 10.50 uur, zullen wij bij het Museum arriveren waarna om 11.00 uur, 
de ceremonie zal aanvangen. De ceremonie wordt opgeluisterd door het seniorenorkest van 
PVGE. Zie ook: www.pvge.nl 
 
Op 5 mei 2009, omstreeks 12.00 uur, na de ceremonie, zullen wij vanaf  het Museumterrein via 
de Sonseweg, rotonde Quatre Bras, Oude Rijksweg, en de plaatsen Boxtel en Vught, het 
Bevrijdingsvuur gaan brengen naar het provinciaal  “Noord-Zuid Bevrijdingsfestival” op de 
Markt/Parade in ’s-Hertogenbosch. Zie ook: www.noordzuidbevrijdingsfestival.nl. 
Wij zouden het waarderen als de loopgroepen ons ook vanaf het Museumterrein via de 
Sonseweg, rotonde Quatre Bras en Oude Rijksweg, naar de gemeentegrens van Best 
zouden willen begeleiden.  
 
Hopende op goed weer en  een  grote opkomst,  
Vriendelijke groeten, 
Anton Kon Kon 
Email:   anton.kon@hotmail.com 
Gsm: 06 – 11.36.82.25 
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de Pen 
 
Wat dacht je Loek, toen je mij de pen doorgaf? Ze heeft al één keer in het middelpunt gestaan, 
dat kan ook nog wel een tweede keer? Bedankt hoor!! 
 
Ik ben dus Kathinka van Dijk, naar ik heb horen vermelden sinds 3 jaar GMer en getrouwd met 
Jan, die al iets langer lid van de club is. Overdag werkzaam als management-assistente bij 
Randstad HR Solutions ( en nee, dat is niet het uitzendbureau). 
 
Vanuit een turn-achtergrond via jazzballet en modern ballet, ben ik,  toen ik ongeveer 20 jaar 
geleden in Best kwam wonen aan aerobic gaan doen. Al snel werd mij gevraagd wat diploma’s 
te halen en werd ik instructeur callanetics, aerobic, steps, spinning, powerwalking en 
aquarobics. Op een gegeven moment was één en ander niet meer met mijn werk te combineren 
en dat samen met het feit dat ook ik geen 18 blijf en rugklachten had ben ik daar mee stopt. 
Maar ja, niks doen is ook mijn aard niet, dus toen er bij de GM Nordic Walking gevolgd kon 
worden was ik er als de kippen bij. En eerlijk is eerlijk: ik vond er in het begin geen barst aan. 
Maar ik vond de groep zo gezellig en daarom hield ik het vol. Later is het kwartje toch wel 
gevallen en was ik om. Op een keer was onze toenmalige trainer afwezig en ik vertelde de 
groep dat ik weliswaar geen Nordic trainer was, maar ook wat ik wel kon en dat ik best een 
training wilde verzorgen. Kennelijk beviel dat goed, het bestuur kwam erachter en al gauw werd 
ik benaderd of ik toch niet de opleiding wilde volgen en trainer wilde worden. Daar heb ik toch 
wel een poosje over nagedacht want eigenlijk wilde ik geen verplichting aangaan, maar 
uiteindelijk heb ik toch ja gezegd. Op dit moment geef ik basistrainingen, gevorderdentrainingen, 
clinics en leid ik assistent trainers op. Want inmiddels is de groep zo gegroeid dat ik het niet 
meer alleen aan kan. Op zaterdagmorgen zijn we meestal met 3 groepen actief en op 
woensdagmorgen met 2 groepen. Het team bestaat inmiddels uit 5 trainers en 5 assistent 
trainers. ( En mocht iemand interesse hebben: ik had er graag nog wat trainers en assistent 
trainers bij). En vreemd genoeg wordt Nordic Walking door sommige mensen nog steeds niet als 
een volwaardige sport gezien. Verder zie je mij regelmatig als assistent jury lid bij diverse 
atletiek wedstrijden, als hulp bij marathons, zit ik in een aantal commissies en werkgroepen 
binnen de GM, heb mijn steentje bijgedragen bij de aanleg van het wandelroutenetwerk Best en 
dan help ik ook nog samen met een aantal andere GMers Sjaak in de keuken als het nodig is. 
Want dat is nou het leuke van de GM, alles is en blijft teamwerk en de samenhorigheid is er erg 
groot.  
 
Een ander deel van mijn vrije tijd besteed ik aan reizen. Samen met een Marokkaanse familie 
hebben wij een eenvoudige herberg in de Hoge Atlas. Eigenlijk komt het hierop neer dat wij een 
hele familie geadopteerd hebben. Om hen te ondersteunen brengen wij er geen goederen naar 
toe, maar werk. Vanuit hier organiseer ik wandelvakanties op maat in de Hoge Atlas of naar 
wens rondreizen, waarbij dan ook enkele dagen in de herberg zijn opgenomen. 
Zelf verdien ik hier niks aan, maar dat is de doelstelling ook niet, die is zoals ik zei, daar werk 
heen brengen, waardoor de levensomstandigheden daar naar een beter niveau getild kunnen 
worden. In februari 2008 is er een grote groep GMers een keer mee geweest en van het geld 
wat er toen verdiend is zijn in een aantal kamers badkamers aangelegd. De overige kamers 
maken nog gebruik van gemeenschappelijke douches en toiletten. Op mijn website 
www.amellago-gitechezmohaousri.com of op mijn hyves site is hier meer over te lezen. En 
aanmelden kan altijd!! Info bij Jan of mij.  
Daarnaast is ook koken een hobby en hebben wij diverse kookclubjes. Ik lees graag, ben wel 
een beetje een computerfreak, ga regelmatig naar de schouwburg, hebben wij een aantal leuke 
neven en vooral nichten die vaak bij ons logeren en dans ik graag. Zelfs lukt het me tussendoor 
nog af en toe een cursus voor het werk te volgen. En al zegt het spreekwoord achter iedere 
succesvolle man staat een vrouw, achter iedere actieve vrouw staat naast een man ook een fijn 
team dat in kan springen als ik voor mijn werk andere dingen moet doen in plaats van bij de GM 
zijn of even er tussen uit wil. Dit lijkt me het gepaste moment om af te sluiten en de pen door te 
geven. Ik geef de pen door aan een pittig dametje: Mia Robben. 
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Nieuws van de sponsorcommissie 
 
Ties de Vaan is de 1e GMer die bij de sponsorcommissie een reclamebord wist aan te brengen. 
Binnenkort staat het reclamebord van zijn vader langs de kant te pronken die in  
den Bosch een zaak in bedrijfskleding heeft. 
 
Ook Jos de Kooning wist na lang zeuren zijn baas te overtuigen en binnenkort hangt er dus ook 
een bord van Fontys Sporthogeschool langs de kant. Helaas voor Jos dingt hij niet mee naar de 
prijs voor de GMer die de meeste sponsors aanbrengt, had hij maar niet in de sponsor- 
commissie moeten gaan zitten! 
 
Ook Martin’s Health shop gaat adverteren in de DiGMer en komt met een doorlink op onze site. 
In zijn winkel aan de Kap. J A Heerenstraat is voor hardlopers veel te koop om op natuurlijke 
manier hun vitaminen, mineralen aan te vullen en ook weet eigenaar Maarten veel te vertellen 
over de manieren om verzuring en botontkalking tegen te gaan. 
 
Binnenkort willen we de sponsor-bingoloterij lanceren. Peter Cras zoekt nog drie personen die 
één middagje acquisitie willen doen. Dit kan de club een aardig bedrag opleveren.  Heb je hierin 
interesse neem dan contact op met Peter Cras  via zijn mail  petercras@bestion.nl of bel hem 
op 06 50655556 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         www.bavaria.nl                              www.rabobank.nl 
 
 

                                                                     www.refen.nl 
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Atletiekvereniging Generaal Michaëlis 
Opgericht 15 april 1957 
Aangesloten bij de KNAU 
Rabobank Best 10.70.11.913 
Postgiro 2977707 
Constantijnlaan 2, 5684 CZ  Best 
Telefoon  0499- 390747 (Clubhuis D’n Opstap) 

Colofon  
 

 
 
Bestuur + WOC 
Voorzitter 
Secretaris 
Penningmeester 
TC Baan 
TC Lopen  
Algemeen 
Wedstrijdorganisatie 

Jos de Kooning 
Jan Meesters 
Arjo v.d. Kerkhof 
Tom Lassing 
Peter Cras  
Nel van Oort 
Leo van der Staak 

Boksprong 20 
Klaproos 8 
J. Klingenstr. 24 
Bereklauw 15 
M. de Ruyterstraat 78 
Schuilevinkje 2 
Berk 29 

voorzitter@avgm.nl 
secretaris@avgm.nl 
administratiekantoor@denationale.com 
tom@lassing.nl 
petercras@bestion.nl 
nzielschot@hotmail.com 
llamvanderstaak@home.nl 

398399 
395030 
399342 
395450 
392981 
398678 
374499 

 
Wedstrijdsecretariaat 

wedstrijden@avgm.nl 
ajgverkooijen@onsbrabantnet.nl 

040 2571166 
330365 

Lopen/baan thuis 
Lopen uit 
Baan uit 

Ingrid Brekelmans 
Anton Verkooijen 
Loes van Leuken 

Charentelaan 32 Ehv. 
Zevensprong 62 
Steltlopen 10 loesvanleuken@onsbrabantnet.nl 393149 

 
Technische Commissie Baan 
Coördinator TCB 
Coördinator Jun. D en 
pupillen 

Adri Raaimakers 
 
Gerhard Hein 

Leemkuilenpad 11 
 
Kastanje 55 

amjhraaimakers @onsbrabantnet.nl 
 
hein-hips@orange.nl 

399464 

Trainers Jeroen Bakker, Wichard de Benis, Ingrid Brekelmans, Jolanda Brouwer, Marc Cremers, 
Ton Dahmen, Ger Damen, Christjan Doreleijers, Ruud van Dorst, Helmoed v. Dijk, Diet 
Gröneveld, Nicolai v.d. Heijden, Martijn van Iersel, Karin Jacquot, Pim de Jong, Theo de 
Koning, Maarten de Korte, Tom Lassing, Marcel Leijten, Loes van leuken, Marcel v.d. 
Lubbe, Henk Plasman, Adri Raaimakers, Maarten Raaimakers, Ton v.d. Sande, Ben 
Saris, Peter Stamps, Wilhelmien Verdonk. 

 

 
Technische Commissie Lopen 
Coördinator TCL Rob Rebel Spoorstraat 9 rkrebel@hotmail.com 850440 
Trainers Lopen 
 
 
 
 

Frank Abbink, Harm Bakker, Patrick Bindels,Pe Brouwer, Frank Coppelmans,  
Harry Dahmen, Henk vd Einden, Ad van Kollenburg, Marti van Iersel, Ben de Jong,  
Joke en Jan v. Kasteren, Eric Leblanc, Frits Leenderts, Paula Louwers, Jan Meesters, 
Theo Megens, Dolf Mehagnoul, Peter Moors, Marco Oggel, Rob Rebel, Chris Rosier, 
Henk Schepens, Mirjam Verhagen, Hans Verbeek, Anton Verkooijen, Trinie vd Ven,  
Bep Vogels.  

 

 

Technische Commissie Wandelen 
Coördinator TCW Nel van Oort                  Schuilevinkje 2                 nzielschot@hotmail.com 398678 
Trainers: 
 Wandelen 
Nordic Walking 

  
Pieter v.d. Sanden en Wil v.d. Ven 
Kathinka van Dijk, Hetty Kuilboer, Toos de Groen, Joke Peters, Hans Schouten 

 

Specials    
Coördinator Marlies vd Heuvel Speldenmaker 31  391136 
Trainers Marlies v.d. Heuvel, Riny Verdonk.  
Trainers overig Bram Flierman (zaal m/v), 

Gijs Koekenbier (buiten zondag) 
 310203 

395362 
 
Overigen     
Sport fysiotherapeut Ger Daane Wintereik 42 info@fysiotherapiedaane.nl 397483 
Vertrouwenspersoon Ria van Dooren Mgr. Zwijsenstraat 56 petria@onsmail.nl 395625 
Wedstrijduitslagen Adri Raaimakers Leemkuilenpad 11 amjhraaimakers@onsbrabantnet.nl 399464 
Clubhuis Sjaak Rooyakkers J. Klingenstraat 7 jjmrooijakkers@onsbrabantnet.nl 395797 
Ledenadministratie Ad Reijenga J.Israëlsstraat 8 ledenadministratie@avgm.nl 373473 
ICT Hans Verbeek Korenbloem 9 webmaster@avgm.nl 390917 

 
 
  

Clubblad Brigitte Kusters en Lia Tielen clubblad@avgm.nl   
 

 
Oplossing zoekplaatje 
 

 


