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 Wil je de kopij voor het volgende 
Clubblad uiterlijk woensdag 

4 september 
Inleveren via 

        clubblad@avgm.nl? 

van de redactie 
 

Hierbij wil ik me graag voorstellen als nieuw 
redactielid van het AVGM clubblad. Mijn naam is 
Dorothy van Rijen en ik ben sinds september 
2011 lid van AVGM. Samen met mijn man Eric 
ben ik toen begonnen met een hardloopcursus en 
inmiddels ben ik dus al weer 1½ jaar aan het 
lopen. Toen er vrijwilligers gevraagd werden voor 
de redactie van het AVGM clubblad heb ik me 
opgegeven. Gelukkig ben ik niet het enige 
redactielid; ik doe het samen met Hubertine van 
den Biggelaar. Begin maart hebben wij van Lia 
Tielen het redactiestokje overgedragen gekregen 
en eind maart (wel wat laat) is ons eerste AVGM 
clubblad in de lucht gegaan. Alle begin is moeilijk, 
maar hierbij is het tweede exemplaar al weer 
online.Ik hoop dat jullie ervan genieten! 
 
Dorothy van Rijen 
 

 
 

agenda    

 
-  Ekiden  -  20 juni 2013 

- “De Burgh-Karpenrun”  - 21 juni 2013  

- 1e Veldhoven 10 miles -  30 augustus 2013                                                             
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woord van de voorzitter 
 

  
 

 

 
 

Van de Voorzitter, 
 
Bij het verschijnen van deze uitgave van de DIGImer hebben we alweer een aantal hoogte punten uit de 
rijke historie van onze vereniging achter de rug. De traditionele Heilige Eik loop is achter  de rug, waarbij 
lopers en wandelaars aktief waren (verderop in, de bijdrage van Peter Cras leest u daar meer over). En 
ook met het ophalen van het bevrijdingsvuur op 5 mei van uit Wageningen , hebben we ons als 
vereniging weer op de kaart gezet. De organisatie van het ontsteken van het bevrijdingsvuur bij het 
Gemeentehuis van Best is dit jaar in goede samenwerking met de Gemeente Best gegaan, deze 
samenwerking is zo goed bevallen dat de Burgemeester in een evaluatie heeft aangegeven dat de 
Gemeente dit evenement blijvend zal ondersteunen en dat voortaan het ontsteken van het 
bevrijdingsvuur op het plein voor het Gemeentehuis zal plaatsvinden. 
 
Het heeft er alle schijn van, dat op korte termijn een lang gekoesterde wens in vervulling zal gaan nl. de 
uitbreiding van de materiaal opslag. Samen met tennisvereniging Smashing hebben we een plan bij de 
Gemeente ingediend om een gezamenlijke opslagruimte te bouwen. Dit plan is positief door de 
Gemeente ontvangen en we hopen dat dan ook op korte termijn met de bouw begonnen kan worden. 
Ter voorbereiding hierop is het Tennispad al afgesloten. 
 
Tenslotte nu de meteorologische zomer een start heeft gemaakt en velen aan de vakantie beginnen te 
denken, zijn een aantal trainers met hun groepen toch al begonnen aan de voorbereidingen voor de 
marathon van Eindhoven. Ik wil al deze mensen heel veel succes wensen bij hun voorbereidingen om 
uiteindelijk de door hen zelf gewenste prestatie te kunnen leveren. 
 
 

 d
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de pen 
 

Mijn naam is Kathinka van Dijk en in het dagelijks leven ben ik directie-assistent bij een productiebedrijf in 
Helmond. Binnen AVG ben ik bekend als Nordic Walking trainer. Daar ben ik overigens vorig jaar mee gestopt, 
omdat het niet meer te combineren was met mijn huidige werk als jurylid, als scheidrechter, als lid van de 
websitecommissie, als eindredacteur, als reanimatiecoördinator, als vrijwilliger in de drankpost tijdens de 
marathon van Eindhoven en als recreatief hardloopster. 
Mijn sport (voor geschiedenis begon al heel jong. Vanaf mijn 4de tot aan mijn 22ste heb ik geturnd bij PSV, destijds 
een club met topturners. Door een rugblessure ben ik gestopt en mede daardoor de balletwereld ingerold. Ik 
begon met jazzballet, daar kwam later modern ballet en tapdans bij. In 1985 verhuisden wij van Eindhoven naar 
Best en vond ik het naar Eindhoven reizen voor de training onpraktisch. Maar omdat niks doen niet zo bij mij past, 
zocht en vond ik een leuke uitdaging in aerobics. Door de eigenaar van de sportschool ben ik gevraagd om allerlei 
opleidingen te gaan doen. En zo heb ik jarenlang in de avonduren les gegeven in het toen nog bekende 
callanetics, aerobics, stepaerobics, aquavaria en spinning. Met de baan die ik toen overdag had, was dat goed te 
combineren. 
 
Ik veranderde binnen mijn werk van functie, ging veel reizen en het combineren van alle activiteiten lukte niet 
meer. Een poosje heb ik het lesgeven er nog wel bijgedaan als oproepkracht, maar uiteindelijk heb ik het toch 
maar helemaal stopgezet. Maar je sport niet meer, je spieren worden slapper en je oude klachten komen dan 
stilletjes aan weer terug. Jan had zich al een poosje aangesloten bij de hardlopers van AVGM en ik vroeg hem het 
mij te melden wanneer er ooit met Nordic begonnen zou worden, want dat zou goed zijn, had ik gelezen. Op een 
gegeven moment werd deze cursus inderdaad bij AVGM georganiseerd en zo begon mijn leven bij AVGM. Je doet 
de basiscursus, je sluit je aan, de trainer is er eens niet, je denkt, op basis van oude en nieuw opgedane kennis: 
ach dan doe ik dat wel. Kennelijk vond men mijn training wel leuk,  want al snel kwam vanuit het bestuur de vraag 
of ik de opleiding wilde volgen. ‘Nee, daar begin ik niet meer aan,’ was mijn antwoord. Ik wil me niet meer 
vastleggen. Onder het  motto de aanhouder wint, bleven ze vragen en op een gegeven moment heb ik inderdaad 
gezegd : ’OK, ik doe het.’ Eigenlijk gaf ik al trainingen voor ik het felbegeerde papiertje in mijn bezit had. Met heel 
veel plezier heb ik 5 jaar lang beginners en gevorderden getraind en ook clinics gegeven.  Op dezelfde manier ben 
ik eigenlijk in al mijn AVGM ‘baantjes” gerold. Je helpt een keer mee, je volgt weer een cursus, haalt een diploma 
en je hebt weer een job erbij . 
 
Soms heb je zelf een nieuwe uitdaging nodig en Nel van Oort zag er op haar beurt wel een uitdaging in mij op het 
spoor van hardlopen te zetten.  Dat hebben we samen over een aantal weken keurig opgebouwd en toen ik er 
van overtuigd was dat het wel zou gaan lukken, heb ik me bij de beginners olv Frank Coppelmans aangesloten en 
later bij de Doorstarters olv Harm Bakker. Uiteindelijk ben ik bij de dinsdagavond groep van Jan Meesters terecht 
gekomen en onder de bezielende van Bep Vogels en door de samenhorigheid van “onze” groep heb ik zelfs in 
2011 de halve marathon gelopen.  
Door een aantal overnames was het bij mijn vorige werkgever “houdoe en bedankt”, maar gelukkig lukte het toch 
nog een andere baan te vinden. Alleen wel druk en zeer intensief. Ik heb er lang tegenaan gehikt, maar 
uiteindelijk toch besloten om te stoppen als Nordic  trainer. En het is inmiddels wel gebleken dat de rust die dat 
met zich mee bracht precies dat was wat ik nodig had om in balans te zijn. 
Regelmatig poog ik wel de hardlooptrainingen te volgen en soms gaat dat best lang goed. Helaas is er dan iedere 
keer toch weer een periode dat je te laat thuis bent van je werk, te moe bent en schieten de trainingen er weer 
bij in. Dan loop je weer achter, begint weer alleen op de bouwen tot je denkt dat in een groep lopen  wel weer 
haalbaar is. In de groep van Jan van Kasteren en Chris Rosier was ik uiteraard ook van harte welkom, zodat ik de 
kilometers weer wat uit kon bouwen. En op het moment dat ik kon zeggen, ja nou gaat het weer lekker, werd het 
weer drukker op het werk , mistte daardoor vaak de trein en dus  weer een aantal trainingen. Op het moment dat 
ik dit schrijf staat er ook nog een vakantie voor de deur. 
Het lijkt een terugkerend patroon te worden. Maar goed………………… zolang je het nog maar leuk vindt, komt dat 
ook wel weer goed.  
En zijn er dan nog andere hobby’s? Natuurlijk! Reizen, koken en lezen behoren daarin wel tot de top 3. En 
uiteraard ben ik de vaste supporter van Jan. 
Graag geeft ik bij deze de pen door aan mijn loop- en treinmaatje René Megens. 
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het potlood 
 
Ik heet:      Hilde Verder 
Ik ben:       10  jaar oud 
Ik zit in:      groep 6 van  Heydonck Heuveleind 
Ik zit al bij GM sinds:     oktober 2012 
Ik koos voor deze sport omdat:     het me leuk leek. Omdat het heel veel sporten bij  
                                                                                 elkaar zijn.   
Mijn favoriete onderdeel is:       polsstok hoog omdat je best veel tegelijk moet doen:  
       stok neerzetten en bijna tegelijk omhoog moet  

klimmen. En de bostraining in de winter. 
Het minste leuke onderdeel vind ik:   kogel stoten omdat de kogel zo zwaar is. En soms 

staan er bij een wedstrijd opgefokte moeders (niet de 
mijne) langs de kant. Die roepen zo. Dan is de lol er 
af. 

Het leuke aan deze club is:     dat het leuke trainers zijn. 
Het leukste wat ik bij atletiek meegemaakt heb is:  naar de Tongelreep gaan om te zwemmen. 
Mijn andere hobby’s zijn:     viool spelen, met de hond spelen, trampoline  
      springen, lezen. 

 

 

 

 
 
Nieuwe leden periode maart t/m 4 juni 2013. 

   
        Baanatleten: 

 
Loopgroepen: 

   Pupillen mini/C. 
 

Recreanten loopgroep. 
 

Jurylid. 
 Micki Geijsels 

 
Ferry van Rosendaal 

 
Marc Arends 

Lotte Heres 
 

Kim van der Sommen 
 

Marijn Duffhaus 

Milou Keulstra 
 

Jeroen Tekelenburg 
   Julia Schoenmakers 

    
Kader & Comm. 

Shannon de Vaan 
 

Wandelen. 
  

Trees Ackermann 

Ilse van de Wiel 
 

Kees Aarts 
    

   
Sylvia Kramer 

   Pupillen A / B. 
 

Mary de Laat 
    Lucas Broek 

      Lieke van Dam 
 

Nordic Walking 
   Thijs van der Staak 

 
Anja van Nuland 

   Joey Wolf 
       

 

  
      
 

Jurylid. 
    

 
Marc Arends 

Wij wensen hen veel sportplezier bij onze club!   
 

Marijn Duffhaus 
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Verslag pupillenwedstrijd nieuwe stijl 
 
Hieronder volgt een kort verslag van de eerste twee 
pupillenwedstrijden nieuwe stijl van 2013. Voor we overgaan 
tot een verslag ga ik eerst even uitleggen wat de wedstrijden 
nieuwe stijl inhouden. 
 
Dit seizoen vinden de pupillenwedstrijden voor het tweede 
achtereenvolgende jaar plaats in een nieuwe stijl. Tot voor 
kort bestonden de competitiewedstrijden uit 4 onderdelen met 
daarnaast nog een mila wedstrijd (600 of 1000 meter 
afhankelijk van je categorie). De 4 onderdelen waren: 
hoogspringen, verspringen, sprinten en kogelstoten (a-
pupillen) en bal werpen (b-, c- en mini-pupillen). Deze 
wedstrijden duurden vaak een hele dag.  
Om nu de competitiedeelname te bevorderen is er door een 
werkgroep binnen de atletiekunie een aantal jaren gewerkt 
aan een nieuwe opzet. In deze opzet duren de wedstrijden 
nog maar 3 uur en is het aantal onderdelen per wedstrijd 6 of 
7. Ook het totaal aantal onderdelen varieert. De onderdelen 
waaruit de wedstrijd nu bestaat zijn naast de klassieke 
onderdelen: horden, discus, vortexwerpen (i.p.v. balwerpen), 
medicienbalstoten (b, c en mini pupillen), polsstokverspringen 
(a-pupillen), hurkhoog (b-, c- en mini-pupillen) teamestafette 
en i.p.v 1000 of 600 meter wordt er 6 minute(a-pupillen) 
gelopen of 4 minuten (b-, c- en minipupillen). Een wedstrijd 
nieuwe stijl begint met een warming up, waarna eerst de 
estafette plaats vindt. Daarna worden in ruim 2.5 uur de 
onderdelen uitgevoerd. De voordelen voor de atleten zijn ook 
dat je gewoon met je team in 20 minuten tijd een aantal keer 
een onderdeel kunt uitvoeren. Dus i.p.v. 1 keer sprinten kan er 
3, 4 of zelfs 5 keer gelopen worden. Dus een slechte start is 
niet gelijk een slechte prestatie. 
 
Onze regio heeft zich vorig jaar al opgeworpen om bij deze 
nieuwe wedstrijden voorop te lopen. Dit jaar is het project al 
weer uitgebreid naar meerdere regio’s. Over een paar jaar 
moeten alle pupillenwedstrijden aan deze stijl voldoen. 
 
De meningen m.b.t. de pupillenwedstrijden nieuwe stijl lopen 
nogal uiteen. Wat ik persoonlijk denk dat op dit moment het 
belangrijkste is dat de kinderen het geweldig vinden. De 
meeste bezwaren betreffen de jurering van de onderdelen. De 
jurering vind namelijk veelal plaats door ouders. Door het 
tempo in de wedstrijd vindt deze niet altijd even nauwkeurig 
plaats. In het tweede jaar is dit al verbeterd door toch meer 
officiële juryleden in te zetten bij de onderdelen. Na afloop van 
het eerste jaar zijn er nog wat verbeteringen doorgevoerd in 
de opzet en dit jaar loopt alles al wat beter dan vorig jaar. 
 
 

jarigen juni: 

 

2 Joeri Kasteren, van

2 Tiny Bos

2 Ineke Genugten, van

3 Sylvia Kramer

3 Els Beers, van

4 Irene Asten, van

4 Anne Valk

4 Erik Rickelman

4 Daniël Goederen, de

5 Lisa Meulen, van der

6 Yannis Violidis

6 Sterre Robben

7 Eva Maas

8 Thomas Vugts

9 Mike Kuijk, van

9 Jeroen Appeldoorn, 

10 Sanne Kastelijn

10 Kuno Huisman

10 Caroline Strikw erda

11 Corine Cremers, 

11 Mieke Hensen

12 Dorothy Schut-Wolfs

13 Stefan Sande, van de

14 Arianne Saris-Strik

14 Nathalie Pritsch

15 Maria Brands

17 Gilbert Roy, van

17 Isa Wiltschek

17 Patrick Bindels

18 Ingrid Sangster

18 Niels Aarts

19 Marijn Hendriksen

19 Lonneke Smets

20 Dirk Leuken, van

20 Tom Nouw ens

20 Ria Dooren, van 

21 Mia Vlassak, 

21 Leo Staak, van der 

21 Leny Peters-Bol

22 Ineke Tromp

22 Ina Schoe

23 Marion Wiel, van de

23 Kilian Heuvel, van den

24 Riekie Raaimakers, 

24 Jessie Os, van

24 Mia Robben-Bots, 

24 Henk Hak, van 

26 Ann 

Geurts-

Timmermans

27 Floor Hoogenboom

27 Thomas Witteveen

27 Bianca Pouw els

28 Lucas Broek

29 Pleun Rosendaal, van

29 Rohan Bresser, de 

29 Daniël Jochems

29 Anita Geeven

30 Shannon Vaan, de
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                                                                                baan 

 
Nu dan het verslag van de eerste 2 competitiewedstrijden 
van dit jaar. 
 
De eerste wedstrijd van het seizoen vond plaats bij Eindhoven 
Atletiek op 20 april 2013. De omstandigheden waren redelijk. Er 
stond nogal wat w, maar het was droog en af en toe brak de 
zon door. We zijn met een kleine 50 pupillen naar Eindhoven 
afgereisd. Je kon duidelijk merken dat het zeker voor de 
jongsten onder ons toch wel spannend, was zo’n eerste 
wedstrijd. Na de gezamenlijke warming up gingen alle atleten 
naar hun eerste onderdelen. Met een kleine pauze tussendoor 
was het afgelopen voor ze er erg in hadden. Er waren natuurlijk 
zeer veel PR’s te begroeten. De uitslagen waren ook naar 
verwachting. De A-pupillen hebben met 3 teams deelgenomen. 
Een team is eerste geworden de ander teams werden 8ste en 
9de. De B-pupillen zijn 4de geworden en C/mini pupillen 2de. 
 
Bij de tweede wedstrijd in Reusel was het aantal deelnemers 
een stuk lager vanwege de meivakantie. Dat gold natuurlijk niet 
alleen voor onze teams. De dag begon en eindigde goed met 
zon. Alleen er tussen in heeft het van 10 tot 13 uur geregend. 
Voor veel kinderen (en ouders) waren de omstandigheden dus 
zeker niet ideaal. Daarnaast speelde ook het feit dat het een 
grasbaan was zeker een rol in het aantal PR’s. Veel kinderen 
waren blij dat het afgelopen was. Zeker bij onze jongste atleten 
stonden er een aantal flink te rillen. 
De oudere atleten (junioren) hadden het beter getroffen want na 
13 uur brak ook gelijk de zon door. De uitslag was toch ook 
zeker weer goed te noemen. De 2 A-pupillen teams werden 
respectievelijk 1ste en 7de. De B-pupillen werden 3de en de c/mini 
pupillen werden 1ste.  
 
Dus al met al hebben onze pupillen het goed gedaan. Dat geeft 
zeker hoop voor de komende wedstrijd en de toekomst. Waar 
we ook trots op zijn als trainers is het grote aantal atleten wat 
deelneemt. Natuurlijk zijn we ook erg blij met het grote aantal 
hulpouders.  
 
De dedrde wedstrijd vond plaats op 8 juni 2013 in Veldhoven bij 
GVAC. De laatste wed strijd zal plaats vinden op 14 september 
(dus na de zomervakantie) in Best. De atleten zouden het zeker 
op prijs stellen als er veel publiek zou komen kijken naar de 
nieuwe opzet van competitiewedstrijden voor pupillen, maar 
vooral naar hun prestaties. 
 
Joep Wiltschek 
Trainer A-pupillen 
 
 
 
 

Jarigen juli:  
 

 

1 Kim Starink-Asveld, 

1 Joy Donkers

1 Niels Groen, 

2 Ning Slaats

3 Fokko Luinenburg

8 Sanne Aalst, van der

9 Bo Geeris

10 Susan Stroomenbergh

10 Stef Hankel

10 Marc Tonen, 

10 Ron Dielhof

11 Diet Gröneveld

11 Walter Strijland

12 Toos Groen, de

12 Robbert Rotthier

12 Marleen Smulders

14 Stijn Groen

15 Henrike Mehagnoul

15 Ties Vaan, De

15 Manita Pasch, van de

15 Annie Sande, van de

15 Stefan Nuys

16 Hubert Segers

16 Johan Robben

16 Sietske Noorman, 

17 Claudia Heuvel, van den 

18 Aty 

Wolff-van de 

Bergh

18 Walter Sluisveld, van

18 Arnold Goederen, de

19 Max Donk, van der

20 Tw an Beerens

20 André Verhulsdonk

20 Erna Jong, de

22 Emma Bindels

23 Stan Hagen, van

24 Saskia Velsma

24 George Immink

25 Anneke Dongen, van

25 Joke Destrée

25 Cees Laarhoven, van 

26 Martijn Laat, de

26 Aimee Sande, van de

26 Ans Bressers

27 Pieter Grootes, 

27 Nicolai Heijden, van de 

29 Jordi Voets

29 Nathalie Crüts

30 Marjan Spoor, 

30 Anky 

Leenders-

Janssen, 

30 Ad Kollenburg, van 

31 Jelle Latijnhouw ers
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lopen 
 
Bevrijdingsvuur estafette van Wageningen via Best naar Den Bosch  - 5 mei 2013  
 
Na een bak koffie, de uitreiking van de shirtjes en het maken van een groepsfoto, vertrekken we 
om 21.15 uur met een grote touringcar richting Wageningen. Deze werd bestuurd door Anton 
Kon tot vroeg in de morgen. Frank Abbink  begint het te leren en komt steeds vroeger. Hij was 
nog nooit zo vroeg op tijd geweest. Het uitdelen van het snoepgoed begint al vroeg en mede 
daardoor lijkt de rit heel kort. Voordat we het weten zijn we in Wageningen. 
In de tent worden de groepsfoto`s gemaakt en daarna moeten we ons spoeden naar de fuik, 
omdat we anders heel ver achteraan zouden staan. Nu staan we als derde om te vertrekken . 
Na een toneelstuk en het aansteken van het vuur wat gebeurt door vele mensen uit 
verschillende landen, kunnen we iets over 12 uur vertrekken. Als eerste vertrekken Rosita en 
Ben om het vuur weer 3 km te verplaatsen en het over te geven aan de volgende lopers . 
Na de eerste wissel vertellen ze in de bus dat het warm was om te lopen, nl. 10 graden. 
Misschien komt het wel door de vlam dat de temperatuur zo hoog op liep. Wat eraf liep was de 
ketting van de fiets waar Ties op fietste. Het was free wheely Ties, volgens mij is hij nog 
onderweg. Hij fietste ook voor het eerst zonder zijwieltjes. Johan wordt al aardig zenuwachtig en 
kan niet stilzitten, hij is gaan inlopen door het middenpad van de bus. Nog 129 km te gaan. 
Bij het monument van Heelsum stoppen we even, omdat Tiny nog 1 van zijn 400 foto`s moet 
maken . En dat alles zonder oplader, want die is hij vergeten. Er komt nog een tijd dat hij zijn 
camera vergeet of wij vergeten hem omdat hij tussen de figuranten van het toneelstuk loopt. 
Aangezien ik ook moet lopen, neemt Ties de pen even van mij over . 
 
Met het Gelredome in zicht wordt Nicolai al wat stiller. Zou hij zelf in de gaten hebben dat de 
labels nog aan zijn nieuwe schoenen hangen?(Zeker, anders kan ik ze niet meer terugbrengen 
als ze niet bevallen). Marcel, die speciaal meegenomen is om Nicolai op sleeptouw te nemen 
zodat we op tijd in Best zijn, staat te popelen om van start te gaan . 
Om 2.15 uur is het dan zover en beginnen Marcel en Nicolai aan hun eerste match terwijl Pieter 
en Peter moe maar voldaan de bus in stappen. 
Zijn het 2 vogels ?? …nee , het zijn 2 vliegtuigen …..nee , het zijn Nicolai en Marcel! De 
uitslovers besluiten nog een stukje extra te lopen, ipv 3 km lopen ze 4,6 km. Sportief is het wel 
om Ben en Hubert wat extra rust te geven.  
 
Ik ben er weer en schrijf verder … 
De chauffeur loopt met een mijnwerkershelmpje op zijn hoofd door het gangpad (de bus stond 
stil !) Hij zei dat die helm voor inwendige onderzoeken is. Nadat ik hem vertel dat het er niet uit 
zag, zei een ander weer dat het niet helemaal aan het lampje lag.. Hij wist wie het zei ….. 
Masseur Monique heeft nog niets te doen, maar houdt het schema nauwlettend in de gaten. En 
ja hoor, om 3 uur meld zich een eerste gegadigde. Zijn kuitjes worden gesmeerd en 
gemasseerd, zijn gezicht spreekt boekdelen. Amputatie is niet nodig en hij doet het weer, hij is 
weer zo soepel als een trottoirband. 
 
De tussenstop bij hotel Belvoir is dit jaar spectaculair. Ten eerste staan de lopers bij het 
verkeerde hotel, nl.  Belverdere een kilometer verderop. Gelijktijdig met ons stopt er een auto en 
niet veel later 2 brommertjes aan beide zijde van de auto. De inzittende en de 2 brommers slaan 
op de vlucht. Met de auto blijven wij dus opgescheept zitten. De politie is er binnen 5 minuten 
met 2 busjes en een aantal fietsende agenten. 
De fakkel is ook weer in aantocht. En het vuurtje wordt nog een beetje meer aangewakkerd als 
de politie aan een getuige uit de bus zijn naam en identiteit vraagt die hij niet bij heeft . Ze willen 
hem wel mee naar het bureau nemen maar er is geen agent die zijn taak van fakkeldrager over 
wil nemen . Na een stop van een half uur, vertrekt de bus weer richting Brabant. (Want daar 
brand nog licht). 
 
 
. 
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Vervolg:  
Bevrijdingsvuur estafette van Wageningen via Best naar Den Bosch  - 5 mei 2013 
 
En inderdaad, hoe dichter we bij Brabant komen, hoe lichter dat het wordt. Guus heeft gelijk. En 
onder het genot van een mars en/of snicker, gesponsord zoals gewoonlijk door ondergetekende, 
gaat de reis weer voort. 
Het is half 6 in de morgen. De vogels fluiten ons na en sommige van ons beginnen te piepen, 
sommige beginnen te kraken en Monique krijgt het alsmaar drukker. 
Om half 8 in de ochtend bereiken we de firma Rensen waar Ben werkzaam is. Tijd voor een 
bakkie koffie met een lekkere stroopwafel. Jammer dat er dit jaar geen tijd is voor een  
rondleiding. Om 8.00 uur weer op weg, nieuwe chauffeur, de zon schijnt en het temperatuurtje is 
heerlijk. Het kan nog wel eens heet worden . 
De dames in de bus komen los, maar op het moment dat ik weer begin te schrijven houdt het 
op. Ze weten dat alles wat ze zeggen tegen hun gebruikt kan worden . 
Even later zijn we de lopers weer kwijt in Uden terwijl de winkels nog niet open zijn. Weer 5 
minuten verloren maar we hebben ze toch weer gevonden. 
Daarna volgen er weer wat snellere lopers waardoor de verloren tijd weer tot een acceptabele 
achterstand terug wordt gebracht. In Sint Oedenrode scheelt het nog 1 minuut. We lopen over 
de ventweg, gelegen naast de A50 richting Son maar misschien kunnen we beter over de A50 
lopen. Daar mag je harder  lopen.Bij de ovaaltonde in Son is het volgende wisselpunt. Het 
laatste wisselpunt voordat we bij de bevrijdende vleugels komen. 
 
Mijn beurt weer om te lopen dus Ties is weer de schrijver van het volgende stukje. 
Om 10.45 uur vormt er een immense file op de Sonseweg richting het centrum van Best, 
nadat Marcel en Nicolai de laatste kilometers naar de bebouwde kom van Best in zetten  
Opvallend is de petroleumlucht die achter het konvooi waar te nemen is. Dit blijkt van de fakkel 
afkomstig te zijn, een goed teken, de fakkel brandt nog! 
Na de nodige eerbetoon bij het monument van Kolonel Cole bij de Schietbaanlaan gaat het 
konvooi weer richting centrum en komt Quatre Brass in zicht. Daar stoppen we nog even om alle 
auto`s te verzamelen en om de rest van de lopers van GM aan te laten sluiten . 
Onder begeleiding van een BOA, de atleten en de militaire voertuigen van Wheels vertrekt de 
kolonne richting de Oranjestraat, door de Salderes, over de Oirschotseweg, Prins Bernhardlaan, 
Rembrandtlaan, Michiel de Ruijterstraat, Willem de Zwijgerweg, over het tunneldek, richting 
gemeentehuis alwaar er na een korte toespraak door de burgemeester, Harry Smits en Tom 
Lassing het vuur wordt ontstoken door Nicolai en de burgemeester. Daarna worden we 
ontvangen voor een lunch in het gemeentehuis. Even later vertrekken de lopers weer richting 
Quatre Brass richting Den Bosch. 
Iedereen moet nog 1 keer lopen, de temperatuur stijgt snel en de vermoeidheid slaat toe. 
Maar iedereen doet het toch maar weer! Ook een knap staaltje van alle fietsers, want 
onderschat dat ook niet. Eenmaal aangekomen in Den Bosch moeten we nog even wachten 
voordat we het podium op mogen. 
Het is veel beter geregeld dan vorig jaar; vorig jaar konden ze het vuur niet aan krijgen en dit 
jaar was het een fractie te vroeg. Maar ja, het bevrijdingsfestival was hiermede geopend . 
Het muziekgeweld kan los barsten . 
Wij gaan van het podium af en via de artiestenuitgang verlaten wij het festival terrein, op naar de 
Bossche bollen en een paar overheerlijke blikjes Jupiler  
Iedereen heeft weer genoten van het gebeuren en volgend jaar gaan we gewoon weer!  
Daarna met z`n allen de bus in op weg naar huis. Niemand hoeft het vuur terug te brengen naar 
Wageningen. Wat een geluk ! Iedereen zit er doorheen en ik weet zeker dat iedereen heeft 
geslapen als een roos. Bij mij ging in ieder geval het vlammetje op tijd uit !!!!         
            
Nicolai van der Heijden  
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 Homeopathie 

 Phytotherapie 

 Voedingssupplementen 

 Bach Bloesem therapie 

 Natuurlijke  huid-

verzorging van 

o.a.Weleda, Hauschka, 

Aubrey en Alqvimia 

 Etherische oliën 

 Massage oliën 

 Groot assortiment theeën 

 Eko- en Demeter 

producten 

 Suikervrije 

producten 

 Glutenvrije 

producten 

 Tarwevrije 

producten 

 Vers brood  

 Zuivel 

 Sportvoeding 

 

Kap. J.A. Heerenstraat 11   Best 

0499-379901 

www.mhsonline.nl 
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De Burgh-Karpenrun 
 
Beste hardlo(o)p(st)er, 
  
Op vrijdagavond 21 juni vindt de tweede editie plaats 
van “De Burgh-Karpenrun”: een 10 kilometer wedstrijd, 
georganiseerd door Eindhoven Atletiek voor zowel 
wedstrijdatleten als recreanten. De start en finish zijn op 
de atletiekaccommodatie, zodat je de atleten op een 
hopelijk prachtige zomeravond vanaf ons kantineterras 
ziet finishen. 
 
Om 19:00 wordt de avond geopend door de jongsten, 
die 2½ rondje op de baan lopen. Om 19:30 uur is de 
start van de 5 km. Na rondje op de baan gaat de 5 km 
verder over de Orpheuslaan, Sumatralaan, Onze Lieve 
Vrouwestraat, D.T Fliednerstraat en weer Orpheuslaan. 
Dit rondje wordt 2 maal gelopen. 
 
Na de laatste finish van de 5 km start om 20:15 uur de 
10 km. Deze gaat na 1 rondje van de 5 km verder via 
Orpheuslaan, Karpendonk, Van Oldenbarneveltlaan en 
Eisenhouwerlaan, Dorgelolaan, fietspad langs Dommel, 
“tunneltje” en Onze Lieve Vrouwestraat naar de baan. 
 
Tijdregistratie voor 5 en 10 km is met een chipsysteem. 
 
De wedstrijdatleten kunnen er ook voor kiezen om in 
plaats van de wegwedstrijd om 21.45 een baanwedstrijd 
over 10.000 meter te lopen. Hier is elektronische 
tijdwaarneming aanwezig. 
 
Vanzelfsprekend zullen we proberen om het in het 
finishgebied, onder het genot van een hapje en drankje 
en een bijpassend muziekje, zo gezellig mogelijk te 
maken. Vroeg naar huis hoeft niet, want het is tenslotte 
het begin van het eerste zomerse weekend en de 
kantine zal niet direct na afloop van de wedstrijden 
sluiten ……… 
 
Voorinschrijven voor deze nieuwe run kan via 
www.inschrijven.nl . De voorinschrijfkosten voor alle 
onderdelen bedraagt 6 euro per persoon. Na inschrijven 
kan ook, maar dan betaal je 7 euro per persoon. Voor de 
KidsRun bedragen de kosten respectievelijk 2,50 euro of 
3,50 euro. 
 
Programma 
Kidsrun (op de baan)     1 km                     19:00 uur 
Recreantenloop              5 km                     19:30 uur 
Recreantenloop              10 km                   20:15 uur 
Wegwedstrijd                 10 km                   20:15 uur  
Baanwedstrijd                10.000 m              21:45 uur 
 

jarigen augustus: 

 
 

 

1 Jeannie Beelen

2 Leo Zeeland, van

3 Trea Kuipers

3 Auke Latijnhouw ers

4 Tiny Steenbakkers

6 Erik Pluym

6 Mary Laat, De

7 Ria Heuvel, van den

7 Gert Crooijmans

8 Rob Wielen, van der 

9 Walter Pol, van de 

9 Mitchell Willems

9 Diny 

Heijligers-van 

Bree

9 Greetje Summeren, van

10 Noah Terhoeve

10 Betty Kon - Zom

10 Rineke Nanlohij

11 Harm Bakker

12 René Uijthoven

13 Ron Zandbergen

14 Jos Mesman

15 Ellen Faessen-Maas, 

15 Daan Brorens

15 Lena Lee, van

15 Leonie Werf, van der

15 Joep Heijden, van der

17 Thijs Staak, van der

17 Meaike Pors

17 Ina Verhallen

17 Piet Verhagen, 

17 Hetty Otten

17 Ingrid Coppens

17 Nina Pasch, van der

18 Monique Schippers

18 Daan Danes, 

18 Stijn Klei, van der

18 Mariska Schoonus

19 Paul Plassche, van de

19 Jens Koning, de

20 Kim Spanjers

20 Lisa Klei, van der

20 Andrea Prinsen

21 Peter Brouw ers

21 Ilse Heres

22 Jan Kasteren, van 

23 Chris Segers

24 Ben Saris, 

24 Tom Aantjes

24 Theo Theunissen

24 Peter Cras, 

24 Paul Moors

25 Ariënne Pol, van de

25 Margo Burghoorn

25 Frans Louw ers, 

25 Ingrid Vogels

27 Maarten Sw inkels, 

27 Sarah Stam, van der

28 Sigrid Dalm

28 Jan Dijk, van 

28 Vera Saris, 

29 Paul Bree, van

29 Gerard Summeren, van

30 Lambert Heugten, van 

31 Marianne Verdonk

31 Luc Geeris
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Locatie : Eef Kamerbeek Atletiekcentrum aan het 
J.C.Dirkxpad in Eindhoven 
(ingang: Orpheuslaan) 
 
Deelnemers : voor iedereen, van wedstrijd tot recreatieve 
hardloper 
 
Vóór-inschrijven : via www.inschrijven.nl 
 
Ná-inschrijven : Vanaf 18:00 uur tot een half uur voor 
aanvang start bij Eindhoven Atletiek 
 
Informatie : Henri van Limpt tel: 06-13800655 of email 
henri.van.limpt@onsmail.nl 
 
Inschrijfgeld : Voorinschrijven: € 6.00 
Na-inschrijven: € 7.00 
1km Kidsun : Voorinschrijven € 2.50 ; Na-inschrijven € 
3.50 
 
Er is kleed- en douche gelegenheid op de 
atletiekaccommodatie aanwezig. 
 
Prijzen : Medailles voor de 1 km kidsrun. 
Een herinnering voor de deelnemers aan de 5 en 10 km. 
Voor de 10 km wegwedstrijd zijn er ook geldprijzen te 
verdienen. 
  
 
 

jarigen september: 

 
 

 

1 Gert-Jan Vliem

1 Gijs Koekenbier, 

2 Chris Baselmans

3 Mariel Oetelaar, van den 

3 Rita Spierings

3 John Vugts

4 Manon Enting

6 Theo Koning, de 

6 Mirjam Verhagen

7 Chris Rosier, 

7 Robert Zw emmer

9 Nienke Slageren, van

11 Bob Koetsveld, van

11 Cor 

Nieuw enhuisen, 

van de 

13 Tonnie Lodew ijks, 

14 Cindy Otten

14 Lian Dongelmans

15 Monique Terhoeve

15 Carina Kämpfer

15 Valérie Baudoin

17 Annie Coppelmans, 

17 Berty Elsen, van den

18 Theo Bookelmann

18 Ad Biggelaar, van de 

18 Annette 

Bilt-Bruinsma, van 

de

19 Cees Sommen, van der

19 Cleo Crooijmans

19 Wim Kortsmit

19 Cor Datema

20 Bas Leermakers, 

20 Ellen Iersel, van 

20 Theo Megens, 

20 Dorothy Rijen, van

22 Yves Dhondt

23 Pieter Sanden, van der 

23 Lotte Maas

23 Onno Meeuw is

24 Maartje Linden, van der

24 Mats Keulstra

24 Jan Frederik Schnitzler

24 Wini Beekmans

25 Hein Geurts

25 Anja Nuland, van

25 Rosita Duif-Manders, 

26 Wendy Ven, van de

27 Astrid Bies

27 Samantha Schoenmakers

28 Nick Worp, van der

28 Hedw ig Harks

28 Cyril Werff, van de 

29 Inge Bom

30 Wilma Venmans, 

http://app.budgetmailer.com/link.aspx?value=PwsmydatRsZ6mDrHH4UuSYBrQxXp4oxaEiOipFqtmTlu7Gx63sG51pZtEp%2bc45FmS0DeoJ7Izb8ymwXsb6SBKA%3d%3d
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Wist je dat … 
 

 De laatste zondag van mei onze traditionele Heilig Eikloop werd gelopen, wederom 

door Anton Verkooijen, georganiseerd? 
Wandelend, hardlopend of fietsend gingen de GMers naar de Heilig Eik om zich bij 
terugkomst te kunnen laven aan de afsluitende brunch. Ook dit jaar weer uitstekend 
verzorgd door Anton,  Joke, Ria,  Sjannie en Francien. 

 Anton Kon met zijn team op 5 mei het bevrijdingsvuur in Wageningen heeft opgehaald? 
Anton was ook altijd degene die de parcoursbewaking coördineerde. Anton regelde dat 
er voldoende verkeersregelaars, wegafzetters en kruispuntbewakers zijn bij de halve 
marathon van Best en bij de marathon Eindhoven. Anton heeft te kennen gegeven hier 
nu mee te stoppen. Wij willen Anton dan ook hartelijk bedanken voor zijn jarenlange 
fanatieke inzet. Anton bedankt! 

 Onze vereniging naarstig op zoek is naar een vervanger voor Anton? 
Wil jij de spin in het parcoursbewakingsweb zijn? Laat dit dan even weten aan 
petercras@bestion.nl Anton heeft zijn draaiboek en adressen klaar liggen voor zijn 
opvolger. 

 de drankpost voor de marathon Eindhoven dit jaar opnieuw verzorgd wordt door Henk vd 
Einden? 
Henk zal over enige tijd weer contact gaan zoeken om zijn drankpost te bemannen en 
bevrouwen. 

 Op 15 juni Ger Daane onze trainers een workshop dynamisch rekken geeft? 
Dan worden onze trainers weer bijgepraat over de laatste inzichten en kunnen in hun 
groep weer de puntjes op de i gaan zetten tijdens warming up en cooling down. 

 Op 20 juni de Ekiden weer gehouden wordt? 
Deze  estafetteloop wordt georganiseerd door Ad van Kollenburg en Henk Schepens en 
moet je een keer gelopen hebben. Naast de sportieve prestatie staat hierbij de 
gezelligheid hoog in het vaandel. De prijzen bestaan dan ook uit kaas, worst en 
consumptiebonnen die na afloop meteen genuttigd moeten worden. Houd de site en de 
aankondigingen in de gaten en geef je op tijd op. 

 Frank Coppelmans, Patrick Bindels, Rene Uijthoven en Hubert Segers trekken dit jaar de 
kar van de Runnersplaza ONME trekken? 
ONME staat voor Onderweg Naar Marathon Eindhoven. Deze groep trainers traint een 
aantal lopers voor de marathon Eindhoven. Ze zorgen dat de geoefende en minder 
geoefende hardlopers de halve marathon Eindhoven netjes kunnen volbrengen. Ook 
andere lopers en loopgroepen beginnen al de schema’s voor de marathon Eindhoven te 
bestuderen, we hopen dat er in oktober weer een groot aantal GMers aan de start staan. 

 PR’s die ik doorkreeg; Yves Dhondt 10 Engelse Mijl Reusel  1,07,54. 
Loop je ook een PR, geef dit dan door aan petercras@bestion.nl ook voor jou dan 
eeuwige roem in de DiGMer 

 
 

 

 

mailto:petercras@bestion.nl
mailto:petercras@bestion.nl
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R i s t o r a n t e  O r t i c a 

                                                         “Waar Nederland Italië proeft!” 
www.ristoranteortica.nl 
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Noteer: 

Do 20 juni 2013     19.00 uur 

 

Atletiekbaan Best      info bij je trainer 

Familieteams 

Groepsteams 

Oirschotse Gastenteams 

 

Prijzen in natura : 

Kilo Kaas   Meter Worst   en   Voldoende 

Drank om een en ander weg te spoelen 
 

 

 

Heb je voldoende lef in je donder, meld je dan aan bij jou 

trainer of via het inschrijfformulier  in het clubhuis. 

 

 

Heel veel plezier ! 
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in the spotlight 
 
Specials: 

gewoon wat gewoon kan, speciaal wat speciaal moet 

Hoe het begon: 

De Specials uit Best, een vrolijke groep atleten en atletes die al weer ruim 15 jaar deel uit maken 
van de Generaal Michaëlis-gemeenschap zijn al die jaren al elke dinsdagavond te vinden op de 
atletiekbaan in Best. De groep is ontstaan vanuit de wens van de Gemeente Best om mensen 
met een beperking ook actief deel te laten nemen aan sport. Dit initiatief werd al snel omarmd 
door de toenmalige voorzitter Ben Saris die een wedstrijd organiseerde (en later ook als trainer 
fungeerde) waarin ook plaats was voor mensen met een beperking. En dit was dus de start van 
de groep die we nu nog steeds “de Specials” noemen. 

Voor jong en oud 

Toen GM startte met deze groep, waren de aanbieders in Nederland nog dun gezaaid. Rond 
diezelfde tijd startte onder de naam “G-atletiek” in Helmond, Utrecht, Gouda, Amsterdam en 
Spijkenisse ook groepen op, waardoor al vanaf het begin ook wedstrijden voor onze groep 
mogelijk waren. Jolanda van Kuik was een van de eerste leden van de groep in Best en is ook 
nu nog steeds van de partij. Ons meest recente lid is Thom Robben die tevens de benjamin van 
onze groep is. Wij hanteren geen leeftijdsgrenzen. Vanaf 8 jaar is iedereen welkom en aan de 
bovenkant, zolang atletiek leuk gevonden wordt blijven de atleten welkom. 

Training en Wedstrijden 

De “Specials” trainen op dinsdagavond, maar bezoeken ook heel regelmatig wedstrijden.Je vindt 
ons op indoorwedstrijden, baanwedstrijden, crossen en wedstrijden op de weg. Hoogtepunt zijn 
de Special Olympics, een wedstrijd speciaal voor VB (verstandelijk beperkt) sporters over 3 
dagen waarbij we op locatie overnachten en iedereen op zijn eigen niveau de kans heeft om 
“Olympische Medailles” te verzamelen. 

Breedtesport, Wedstrijdsport, Topsport 

Bij AVGM is atletiek voor VB atleten op elk niveau mogelijk. Of je nu alleen wilt trainen, een 
echte breedtesporter, een wedstrijdatleet of een atleet die topsport nastreeft bent: bij AVGM 
proberen wij al deze atleten en atletes tot hun recht te laten komen.  De trainers Marlies van den 
Heuvel, Wilhelmien Verdonk en Riny Verdonk hebben allen een atletiekachtergrond en 
jarenlange ervaring met deze groepen. En zijn de atleten zo goed dat er meer specialistische 
training nodig is, dan kunnen we altijd terugvallen op onze specialisatietrainers die de valide 
atleten trainen. 

Sportieve successen 

Het belangrijkste succes is dat onze atleten en atletes met veel plezier hun sport bedrijven en 
zelf ervaren dat zij veel dingen kunnen die voorheen (misschien) niet voor mogelijk gehouden 
werden. Door veel training en wilskracht, worden individueel prestaties neergezet die tot de 
verbeelding spreken. Maar ook in de sector topsport heeft AVGM haar sporen verdiend. Zo 
werden zowel het heren- als het damesteam van onze vereniging als eens Nederlands 
Kampioen bij de clubteams. Henri Vermeer (tegenwoordig vooral bij de loopgroep te vinden) is 
nog steeds Nederlands Recordhouder op de 5.000 meter en maakte enkele jaren deel uit van de 
Nationale Selectie, waarmee hij wedstrijden in onder meer Zweden, Portugal en Polen bezocht. 
Marianne Verdonk maakt nog steeds deel uit van die Nationale Se Selectie bezit verschillende 
Nederlandse Records en werd al eens Wereldkampioen en Europees Kampioen. Op het 
moment dat dit clubblad uitkomt, is zij voor Nederland actief in Praag op het 
Wereldkampioenschap dat daar gehouden wordt. 
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in the spotlight 
 

Het heden en de toekomst 

De huidige groep bestaat uit Sjoerd van den Heuvel, Jolanda van Kuik, Mike van Kuijk, Martijn 
de Laat, Thom Robben, Marc Tonen, Nellie Tonen en Marianne Verdonk. Met deze groep 
bezoeken we regelmatig wedstrijden in Nederland en België, waar we onze krachten meten met 
atleten uit de rest van Nederland en België. We zijn in ieder geval elk jaar present bij de eigen 
wedstrijden (Kermismeerkamp, Naestenbestloop, Joe Mann loop, eigen crosscompetitie en 
clubkampioenschappen) en bezoeken daarnaast elk jaar de Indoorwedstrijden in Utrecht en 
Dordrecht, De Warandeloop in Tilburg, het Nederlands Kampioenschap en het Nationaal 
Evenement, de Regionale en Landelijke Special Olympics en in België de wedstrijden in 
Tessenderlo, Lier en Mechelen. 
Voor de toekomst willen we de groep weer wat meer uitbreiden, hiervoor zoeken we op dit 
moment naar (jongere) jongens en meisjes die zich bij ons aan willen sluiten. Dit kan op onze 
reguliere trainingsavond (dinsdag) of (indien voldoende interesse) op woensdagmiddag met een 
nieuw op te richten groep. 

Publiek 

Kom eens kijken naar een wedstrijd (een goede gelegenheid zijn de Kermismeerkampen in juli) 
van de “Specials”, je kunt dan met eigen ogen constateren wat wij op elke dinsdagavond doen, 
om in wedstrijden een goede beurt te maken. Sprinten, verspringen, kogelstoten maar ook 
langere afstanden alles staat op ons programma en we zijn er nog goed in ook. 

Onze lijfspreuk 
“Wij zijn de Specials uit Best, en wij zijn beter dan de Rest” 

Onze eed bij de Special Olympics: 
“Ik hoop dat ik win, maar als ik niet win heb ik in ieder geval mijn best gedaan.” 

 

 
Hallo allemaal, 
  
  
Wij Joke en Jolanda van Kuik, 
en Marc en Nellie Tonen, 
maakten  samen een nieuwe 
spandoek, voor de specials. 
  
Omdat de specials  een keer 
een ander spandoek wilden 
maken, dat  er vrolijker uitzag. 
Dat is ons goed gelukt. Marc 
heeft alles getekend en Nellie 
en Jolanda hebben ingekleurd. 
Joke van Kuik gaat het 
omzomen. 
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                Veldweg 18, 5684 NS Best 

                Tel. (0499) 37 23 17 
                Fax (0499) 37 56 12 

                www.raaijmakersbest.nl 

                Mail: info@raaijmakersbest.nl 
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loopagenda 

 

Klik hier om de Loopagenda over juli en augustus 2013 te downloaden 

Beste Sportlieden, 
 
Hierboven is loopagenda over juli en augustus 2013 te downloaden. Juni wordt aflopend 
gepubliceerd. Op blad 2 is een overzicht opgenomen met 62 linken naar cross- en wegcircuits 
met 601 evenementen en op blad 3 een overzicht met 83 periodieke evenementen, met 561 
trim- strand en duinlopen e.d. Evenals belangrijke informatie op blad 4 over hoe met de 
Loopagenda nieuwe stijl om te gaan. Als je gebruik maakt van de digitale loopagenda, download 
je altijd het recentste exemplaar. De loopagenda wordt indien noodzakelijk dagelijks aangepast. 
Op blad 4 staan instructies om de agenda via je bureaublad te downloaden. De loopagenda is 
dynamisch. Er kan eveneens gefilterd worden op dag, datum, provincie, plaats, tijd, afstand, 
website en omschrijving evenement. Nieuw vanaf vorige maand is de filter in kolom 3: plaatsen 
op provincie rangschikken .Er worden ruim 285 evenementen gepubliceerd, dus er is voldoende 
keus.  

Halve marathon Deurne 

Atletiek Vereniging Lopers Groep Deurne organiseert op ZONDAG 8 SEPTEMBER 2013 DE 
HALVE MARATHON DEURNE, alsmede een 5 en 10 km, Scholierenloop, Bambinoloop en een 
Businessrun van 5 en 10 km. De start van de halve marathon is om 11:00 uur in de nabijheid 
van de markt in Deurne. De Kids starten om 10:00 uur en de 5 en 10 km om 11:20 uur. 
Voorinschrijving halve marathon en de 5 en 10 km is tot en met maandag 2 september via 
inschrijven.nl 

Kosten: € 9,00 voor de halve marathon en € 7,00 en € 5,00 voor respectievelijk de 10 en 5 
km. Deelname aan de Scholieren- en Babinoloop is gratis. Op de wedstrijddag geldt exclusief 
voor de 5 km een opslag van enkele euro's. Secretariaat: in de Laco Sportcentrum De Wiemel, 
in de Molenstraat te Derune. 50 a, Deurne, circa 200 meter van de start/finish. 

Eerste Veldhoven 10 Miles  
Nieuw voor Veldhoven en omgeving, de VELDHOVEN 10 MILES op 31 augustus 
2013! Hét  sportieve evenement in de mooie bosrijke omgeving van de Kempencampus 
met een breed programma voor jeugd, beginners en gevorderden en de ideale 
oorbereiding voor de Eindhovense halve marathon. Op het programma staan een 
kiddyrun, twee kidsruns, een halve 10 Miles (8km) en uiteraard de Veldhoven 10 Miles 
(16,1 km), dus voor ieder wat wils. De voorinschrijving is geopend tot en met zondag 24 
augustus 2013. Na-inschrijven op de dag zelf kan ook tot een uur voor de start van het 
onderdeel bij het wedstrijdsecretariaat op de Kempen Campus. Dan betaal je het 
hoogste tarief. De start van de Veldhoven 10 Miles en de 8 km is om 18:00 uur. De 
Kiddyrun om 16:30 uur, de Kidsrun van 1,1 km om 16:45 uur en de Kidsrun van 2,1 km 
om 17:15 uur. Voor alle deelnemers is er een goodybag met leuke items. Voor de 
winnaars in de diverse categorieën hebben wij een fraai prijzenpakket. Voor alle 5 en 10 
Miles lopers is er een royaal belegd broodje gezond of een lekker broodje met warme 
worst. 

 

 
  

http://app.budgetmailer.com/userimages/4027/files/Loopagenda%20juli%20en%20augustus%202013.xls
https://www.inschrijven.nl/formulier?id=2013090816316&tl=nl
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Alles op mijn tijd…. 

 
 
Een aantal weken geleden heb ik het verzoek gekregen van Peter Cras om een stukje te 
schrijven voor de di-GMer. Als titel van dit stuk heb ik voor Alles op mijn TIJD gekozen, wat ook 
een aantal keren gememoreerd zal worden. Zoals je wel zult begrijpen heb ik iets te uitgebreid 
de tijd genomen om aan het verzoek van Peter te voldoen. Hiervoor mijn excuses Peter. 
Als een van de (assistent)trainers en inmiddels ook (interim) trainingscoördinator van de 
doorstartgroep leek het Peter een geschikt moment om mijn persoontje wat nader toe te lichten. 
 
Mijn naam is dus Frank Abbink, 45 jaar, vrijgezel en werkzaam als creditmanager bij Van 
Nieuwpoort Beheer B.V.. Drie dagen in de week werk ik in Gouda en twee dagen in Son 
(Betonson). Ik ben geboren in Enschede en ben zo’n 26 jaar geleden na wat eerdere 
omzwervingen in toen nog Noord-Brabant, zoals Nuenen en Bergen op Zoom, uiteindelijk in 
Best beland. 
 
Zo’n zeven en half jaar geleden ben ik begonnen in de startersgroep onder begeleiding van 
Marti van Iersel en Dolf Mehagnoul. Mijn doel was om mijn conditie op te bouwen en om lekker 
te leren lopen. Tja, het eerste doel is inmiddels wel bereikt, maar naar het tweede doel ben ik al 
weer een tijdje op zoek. Als exponent van de derde of vierde loopgolf heb ik dus de starters-
cursus volbracht en daarna ben ik lid geworden van AV Generaal Michaëlis.  
Na de startersroep zijn we als groep door Anton Verkooijen klaargestoomd voor de Goed Beter 
Bestloop in januari van 2006, waarvan het uitlopen (1 ronde) al een hele prestatie en de tijd niet 
zo belangrijk was. De startersgroep van het najaar 2005 blijkt een enthousiaste groep te zijn 
geweest, want zeker een zevental lopers draaien in een of andere loopgroep nog regelmatig hun 
rondjes om hun kilometers te maken. De loopgroep van Theo Megens was de eerste loopgroep 
waarbij ik me heb aangesloten. Korte tijd later ben ik doorgestroomd naar de loopgroep van 
Henk Schepens, Jan Meesters en Ben de Jong. Op dinsdagavond deden we een (tempo) 
duurloop en op donderdagavond een intervaltraining op de baan, met daaraan voorafgaand 
meestal een aantal keren het op-en-neer-draven van het Prinses-Irene-tunneltje. 
Deze groep van ervaren lopers vertegenwoordigde een aantal bijzondere karakters en het was 
dan ook geen probleem om de tijd die de training duurde zonder verveling door te komen.  
 
Op zaterdagochtend heb ik onder leiding van Chris Rosier mijn eerste kilometers gemaakt door 
Joe Mann en heb al lopend het andere buitengebied rondom Best leren kennen. Hierbij werd 
door hem niet altijd gelet op het aantal kilometers en de begaanbaarheid van de paden. Chris 
had wel eens de neiging om de tijd uit het oog te verliezen en voor de kortste weg te kiezen. 
Eigenlijk nogal tegenstrijdig. Met zijn humorvolle opmerkingen heeft hij menig loper door zijn of 
haar vermoeidheid heen kunnen slepen, waarvoor ze hem achteraf, nadat ze hem eerst wel 
konden ….,  ook wel weer dankbaar zijn geweest. 
 
Na mijn debuut op de halve marathon in Eindhoven in oktober 2006 ben ik in het voorjaar van 
2007 overgestapt naar de groep Adleten, waarvan in de afgelopen di-GMers al regelmatig 
stukken hebben gestaan. Ondanks een paar blessures (shinsplint 2x en een onwillige bilspier) is 
het altijd weer gelukt om terug te keren in de groep van de Adleten. Het is een mooie mix van 
lopers onder leiding van een fascinerend, praatgraag menneke, die je regelmatig weer verrast 
door op onbekende plaatsen in de periferie van Best te gaan lopen. 
Na terugkomst op de club ben je weer een ervaring rijker en kun je voor zijn vindingrijkheid 
alleen maar je waardering uitspreken. Bedankt maar weer Ad. 
Een gouden tip is om Ad tijdens het lopen aan de praat te houden, wat overigens niet zo moeilijk 
is gezien zijn uitgebreide gespreksstof (hoewel?), om zo, het soms stevige tempo, wat te 
drukken. 
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De voorbereiding op, en de Marathon van Barcelona zelf in 2010, waren en zullen een paar van 
de hoogtepunten blijven van mijn “loopcarrière”. De reis, de stad Barcelona, de wedstrijd an sich 
en de gezellige groep maakten het een unieke ervaring. Wat verder nog bijzonder was, dat mijn 
eindtijd (nagenoeg) gelijk was aan die van Johan Robben en Piet Pijnenburg, hoewel ik niet 
samen met hen ben opgelopen tijdens deze wedstrijd 
 
Om het looptrainerscorps binnen GM uit te breiden werd er een aantal jaren geleden aan de 
lopers een cursus assistent looptrainer aangeboden. Rob Rebel zorgde er als cursusleider voor, 
dat wij als lopers in vier zaterdagmiddagen, na het opdoen van “voldoende” theoretische en 
praktische kennis, werden getransformeerd in assistent looptrainers. Wij liepen daarna wel een 
stukje gewichtiger in de rondte en een nieuwe tijd was dus aangebroken. 
 
Dolf Mehagnoul begeleidde een groep lopers, die de starterscursus hadden gedaan, in ca 3 
maanden naar de afstand van 10 à 12 km. Met dit aantal kilometers in de benen zou het voor 
hen makkelijker zijn om aan te kunnen sluiten bij een reguliere loopgroep. Tot de blessure van 
Dolf, waardoor hij heeft moeten stoppen met lopen, en definitief is overgestapt op de fiets, ben ik 
een van de assistenten geweest van deze zogenaamde doorstartgroep. Het leuke van de 
doorstartgroep is dat de ze allemaal hun grenzen aan het verleggen zijn en hieruit veel 
voldoening halen. 
 
Daarna heeft Harm Bakker het stokje van Dolf overgenomen en de doorstarters verder op kaart 
gezet. Harm is inmiddels bezig aan zijn sabatical in verband met de voorbereiding op een zware 
marathon in een glooiend wijngebied, zodat ik nu ad-interim de coördinatie van de doorstarters 
voor mijn rekening heb genomen. Ook hier heb ik wat uitgebreid de tijd genomen voor het 
opstellen van het schema en de indeling van de trainers en het hen kenbaar te maken. Ten 
slotte het komt allemaal wel goed. 
 
Om terug te komen op het begrip tijd, dat weleens in je voor- nadeel kan werken het volgende. 
Op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond kent het clubhuis voor gezelligheid geen tijd. Een 
aanrader dus voor de lopers om na afloop van een training nog even na te buurten onder het 
genot van een drankje en/of een warme snack. 
 
Voor wie het mogelijk nog niet begrepen heeft is het een makke van mij om precies op tijd of 
precies net niet op tijd te komen. Een van de mooiste opmerkingen die hierover is gemaakt is 
dat ik een keer nog nooit zo vroeg te laat ben geweest. 
 
Verder heeft dit euvel weleens geleid tot het solo lopen van trainingen of tot een situatie bij een 
trimloop waarbij je als laatste van start gaat en pas na een kilometer of anderhalf, de eerste 
lopers voor je, in het vizier krijgt. Hardloopwedstrijden die chip’s gebruiken voor de tijds-
registratie, genieten dan ook mijn voorkeur, omdat zij zowel bruto als netto tijden bijhouden.. 
Over de tijd die ik word ingezet als jurylid bij wedstrijden van GM wil ik het later nog weleens 
hebben. Datzelfde geld voor de invulling van (mijn) tijd voor de WOC, (wedstrijdorganisatie-
commissie) die verantwoordelijk is voor het organiseren van wedstrijden, op de baan en 
(onverharde) weg van GM. 
 
Hieronder volgen nog enkele tijden, ook wel pr’s genoemd, die door mij zijn gelopen en waarvan 
het voor mij nog moeilijk wordt om ze op korte termijn te kunnen verbeteren. 
5 km    21:53 
10 km   40:37 
15 km   1:03:11 
10 em   1:13:21 
Halve marathon  1:32:31 
Marathon  3:43:35 
 
Op naar het einde der tijden of …..toch maar alles op mijn TIJD…. 
 
Frank Abbink 



di-Gmer              2013 clubblad@avgm.nl 27 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

         

 
                                                                                   info@screenrunzeefdruk.nl   



 

28 clubblad@avgm.nl di-GMer             2013 

wandelen 
 

Pannenkoekenmolenloop 2013 
 
In de vorige GMer stond al een mooi stukje, maar wij, de wandelaars, willen ook nog effe laten 
weten hoe wij het vonden. 
 
Ja het was een drukte van jewelste op die bewuste 
zaterdagochtend zo rond de klok van 9.45 uur. Al snel 
waren alle plaatsen bezet in de bus en vertrokken we 
richting Burgh Haamstede. Al vrij snel, de koffie was nog 
niet eens geschonken, riep Pieter( de “leider” van de 
wandelaars) “mijn been slaapt”, nou we hebben maar 
gauw aan de koffiejuffrouw(die met dat lekkere kontje) 
een bakkie voor hem gevraagd. Dat hielp hij was al gauw 
weer wakker. Wat een verwennerij koffie, thee en dan die 
overheerlijke “Norbert”cake erbij, nee voor ons 
wandelaars was het een echte vakantie-verwendag. 
 
De stemming kwam er naarmate de reis vorderde er steeds meer in. Veel geklets, maar ook 
serieuze praat, van “zouden we het wel droog houden, is het niet ver lopen naar de strandtent’ 
Ach van alles kwam aan bod. Er werd zelfs een liedje gezongen, speciaal gemaakt voor deze 
dag door onze creatiefste wandelaar onder ons.  
Precies om 12.00u kwamen we aan in Burgh Haamstede. Na de plasstop zijn de wandelaars in 
twee groepen doorgegaan, nou ja twee groepen, twee dames hadden een alternatief plan 
uitgedokterd. Zij zouden rechtstreeks naar de strandtent “de Buurman” gaan en daar wachten op 
de wandelaars…….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De wandeling, een pittige door duinen, strand en bos, 
was zeker de moeite waard. Een schitterende 
omgeving daar bij Burgh Haamstede. Het eerste stuk 
ging door de duinen, verharde weg, maar dat ging al 
gauw over in los zand, dus echt door de duinen, met 
ook nog eens een stuk over het strand. Het weer 
wilde eerst ook nog niet echt mee werken, de eerste 
km zijn in de regen afgelegd, maar daarna werd het 
toch droog, dus konden de regenjasjes weer uit en 
kwamen de lachende gezichten er weer aan te pas. 
Het uitzicht was schitterend en zeer afwisselend, 
vandaar de verschillende foto’s erbij. 
 

wandelen 
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Zelfs Jack en Anje vonden het een prachtige tocht maar wel erg pittig. 
Gelukkig weet Pieter altijd weer op tijd een tussenstop te maken. Na 5km was de eerste stop. 
Lekker picknicken aan het strand, je zelf mee gebrachte eten opeten, das altijd weer gezellig zo 
met z, n allen bij elkaar. Er werden ook nog wat parasailers ontdekt, die vlak voor onze neus 
landde.  En daarna kwamen zelfs de hardlopers nog tegen onderweg, dus deze nog 
aangemoedigd om daarna de volgende 5 km te volbrengen. 

Na 10km was de tweede stop, die duurde iets langer, 
want die was lekker in de strandtent, waar de nodige 
wijn en biertjes achterover geslagen werden, om 
daarna de laatste 5 km af te leggen. Nou je snapt wel 
dat dat niet echt meer mee viel, maar ja het is toch 
gelukt. 
 
 
Maar nu over die andere twee 
dames, waar zijn die 
gebleven?? 
Nou nadat ze in de 

strandtent, “de Buurman” hadden gezeten, zijn ze toch maar alvast 
aangewandeld, het duurde te lang voordat de rest daar aan zou komen. 
Ze zijn eerst een stukje over het strand gewandeld om gauw de duinen in 
te gaan, en jawel hoor, ook zij kwamen de hardlopers tegen. 
 

Na enkele km waren ze in het door beland en zijn daar weer iets 
gaan nuttigen. Ja deze twee hebben zich ook wel vermaakt die 
dag. En ook niet verkeerd om te vermelden, alles bij elkaar hebben 
zij toch ook 8 km afgelegd!!!! Daarom hebben ze zichzelf eens 
lekker getrakteerd!! 
 
Nou na elkaar weer ontmoet te hebben in 
het visrestaurant, hebben we daar heerlijk 
gegeten, iedereen een visje, maar nee hoor 

Pieter moest zo nodig een frikadel bestellen! Maar ja iedereen ging 
tevreden de bus weer in, de buikjes waren goed gevuld. 

 
Nou en toen een beetje moe 
maar voldaan de terugreis 
ingezet, ach ach wat was het weer gezellig met het 
pim pam pet spel en niet te vergeten het liedje nog 
eens ten gehore gebracht. 
Enne de bediening was zeer goed ook op de 
terugreis, er was volop drank, chips en zelfs snoep. 
We kijken terug op een goed verzorgde , maar 
bovenal een gezellige dag !! 
Wij, alle wandelaars hebben weer enorm genoten. 

 

 
De organisatie, heel erg bedankt, het was geweldig. Volgend jaar gaan we zeker weer mee!!!!!! 
 
Francien en Sjannie 
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Sponsor in the Spotlight 
 
Aannemersbedrijf 

Fried van de Laar b.v. 
 
Sinds de oprichting in 1994 timmert aannemersbedrijf Fried van de Laar b.v. uit Best 
gestaag aan de weg. Gestart als familiebedrijf is het inmiddels uitgegroeid tot een 
gerenommeerde onderneming die in heel Nederland bekend staat 

 
Het bedrijf onderscheidt zich in de markt door een complete aanpak (turn-key), 
door praktisch en probleemoplossend te werken en door uitdrukkelijk oog te hebben 
voor de niches in de markt. 
 

Winkelrenovatie & sloopwerken 

Bij ons kunt u terecht voor al uw sloopwerk en renovatie. Door te werken met gespecialiseerd 
personeel en een professioneel wagen- en machinepark kunnen wij elk project aan. Korte 
communicatielijnen en eengoede organisatie zullen het sloopwerk snel 
en efficiënt laten verlopen. Een goed opgesteld sloopplan kan er zelfs voor zorgen dat een deel 
van uw pand/bedrijf, tijdens de werkzaamheden, in gebruik blijft. 
 

Bouw 
Aannemersbedrijf Fried van de Laar b.v. is al jarenlang actief in de bouwsector. Als wij uw 
opdracht uitvoeren, hebt u te maken met één aanspreekpunt. Het totale bouwproces van 
grondwerk tot oplevering is in één hand. Wij zijn in staat maatwerk te leveren met een goede 
prijskwaliteitverhouding, waarbij de eindgebruiker centraal staat. Of het nu gaat om 
utiliteitsbouw, nieuwbouw, renovatie of onderhoud een project is voor ons pas geslaagd als het 
beoogde kwaliteitsniveau is bereikt en het binnen de gemaakte afspraken is uitgevoerd. 
 

Afvalbeheer & Weegbrug 
Zowel bedrijven als particulieren kunnen bij ons terecht voor het gescheiden storten van afval. 
Wij zorgen voor een korte en snelle afhandeling van de procedure zodat u, met uitzondering van 
huisvuil en asbesthoudend materiaal, gemakkelijk en veilig uw afval kunt storten. 
Bent u niet in staat het afval aan te leveren dan kunnen wij,door middel van containers of big 
bags, ook het afval bij u thuis ophalen. Tevens is er op het terrein een weegbrug aanwezig. 
 

Zand 
Voor zowel bedrijven als particulieren hebben we vloerenophoog- en metselzand op voorraad. 
Kleine of grotere hoeveelheden kunnen worden afgehaald met behulp van een aanhangwagen 
of vrachtwagen. Door leeg en volweging met behulp van onze weegbrug wordt de afgenomen 
hoeveelheid bepaald. Natuurlijk leveren wij ook bij u thuis of uw bedrijf. Het zand kan los gestort 
worden of bezorgd worden in een handige big bag 
 

Containerverhuur 
Wij beschikken over diverse soorten en maten containers. Door het gebruik van containers of 
big bags bent u in staat snel en op een praktische wijze uw afval af te laten voeren. 
Met behulp van onze containerwagens zorgen we voor een snelle en veilige plaatsing bij u thuis 
of uw bedrijf en voeren het bouw- en sloopafval nadien ook weer, op het door u gewenste 
moment, op een efficiënte manier af. 
 
 
 

R e n o v a t i e & S l o o p - B o u w - A f v a l b e h e e r - Z a n d - C o n t a i n e r s  
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We wensen alle clubleden een           
zonnige vakantie! 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=cartoon+hardlopen&source=images&cd=&cad=rja&docid=88fL-JYgvEkTVM&tbnid=j78wnm6MaUG57M:&ved=0CAUQjRw&url=http://wbeirnaert.wordpress.com/page/9/&ei=vTu3UYLWNsTcsgaptYDIBg&psig=AFQjCNGjPDGXvG9UQNC9JCD3HVgbj-aM2w&ust=1371049244785136


 

32 clubblad@avgm.nl di-GMer             2013 

Atletiekvereniging Generaal Michaëlis  
Opgericht 15 april 1957  

  

Aangesloten bij de Atletiekunie  
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  
Baanatletiek  
Lopen  
Algemeen / Wandelen  

Bert van Drunen  
Marleen Smulders  
Ties de Vaan  
Tom Lassing  
Peter Cras   
Nel van Oort  

Donderhei 20  
Looierstraat 40  
Ferd. Bolstraat 32  
St Oedenrodensew 41  
M. de Ruyterstraat 78  
Schuilevinkje 2  

voorzitter@avgm.nl secretaris@avgm.nl 
penningmeester@avgm.nl  
tom@lassing.nl petercras@bestion.nl 

nzielschot@hotmail.com  

395690  
390298  
393596  
395450  
392981  
398678  

  
WOC + Wedstrijdsecretariaat     
Voorzitter  Leo van der Staak  Berk 29  llamvanderstaak@home.nl  374499  
Wedstrijdsecr. thuis  
  
Baan uit  

Ingrid Brekelmans  
Jo van Meurs  
Arianne Saris  

.  
  
Eindhovenseweg 72  

wedstrijden@avgm.nl  
  
uitwedstrijdenbaan@avgm.nl  

  
390298  
396921  

Materiaal  Martin Nijkamp  Imkerhei 40  materiaal@avgm.nl  06-15314371  
Parcoursbewaking  Anton Kon  Weegbree 90  parcoursbewaking@avgm.nl  06-11368225  
Parcouropbouw  
Jurycoördinator  

Carlo Flapper Ben 

Saris  
Hefeind 13  
Zweefheuvel 22  

carlo.best@gmail.com 

bmsaris@onsbrabantnet.nl  
310496  
329911  

  
Baanateletiek    
Coördinator Baan 

Coördinator Jun. D en 

pupillen  

Adri Raaimakers  Leemkuilenpad 11  amjhraaimakers@onsbrabantnet.nl  
      
Ton van de Sande   Angoulemehof 21, Ehv  avgmcor@gmail.com   

                    

399464  
  
040 2565849  

Trainers  Trees Ackermann, Ilonka de Bresser, Maureen de Bresser, Ton Dahmen, Cor Datema, Yves  
Dhondt, Ron Dielhof, Christjan Doreleijers, Aaldert Elevelt, Arnold de Goederen, Diet Gröneveld,  
Henk van Hak, Nicolai van der Heijden, Marlies van de Heuvel, Theo de Koning, Amber Lassing,  
Tom Lassing, Marcel Leijten, Marcel van der Lubbe, Bart van der Pasch, Henk Plasman, Adri 
Raaimakers, Maarten Raaimakers, Ben Saris, Dennis Scheepers, Ton Schoonus, Branco Schot, 
Jouke Smink, René van de Ven, Riny Verdonk, Wilhelmien Verdonk, Joep Wiltschek.  
  

  

  
Lopen    
Coördinator Lopen  Patrick Bindels    looptrainers@avgm.nl  471663  
Trainers Lopen  
  
  
  
  

Frank Abbink, Harm Bakker, Patrick Bindels, Pe Brouwer,   
Frank Coppelmans, Harry Dahmen, Gert-Jan vd Eerenbeemt, Henk vd Einden, Ad van  
Kollenburg, Marti van Iersel, Ben de Jong, Joke en Jan v. Kasteren, Frits Leenderts, Jan  
Meesters, Theo Megens, Chris Rosier, Gerard Scheiberlich, Henk Schepens, Hubert Segers, 

René Uijthoven, Mirjam Verhagen, Anton Verkooijen, Trinie vd Ven, Bep Vogels, Rob Voss, 

Norbert de Zeeuw.   

  

     

Wandelen    
Coördinator Wandelen  Nel van Oort  Schuilevinkje 2  nzielschot@hotmail.com  398678  
Trainers: Wandelen 

Nordic Walking  
Pieter v.d. Sanden.  
Ina Verhallen , Toos de Groen, Joke Peters, , Helly van Oudenhoven.   

  

      
Trainers overig    

  Bram Flierman (dames binnen maandag en heren binnen donderdag)  310203  

  Gijs Koekenbier (buiten zondag)  395362  

      
Sponsorcommissie    
Contactpersoon 

Overige leden  
Ties de Vaan                   Ferd. Bolstraat 32  sponsoring@avgm.nl Bert 

van Drunen, Peter Cras,  Pieter Stolk.  
393596  
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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 Rooijakkers  J. Klingenstraat 7  jjmrooijakkers@onsbrabantnet.nl  395797  
Ledenadministratie  Ad Reijenga  J.Israëlsstraat 8  ledenadministratie@avgm.nl  373473  
Vrijwilligerscoördinator  Marleen Smulders  Looierstraat 40  vrijwilligers@avgm.nl  390298  
Webmasters  René Kreijveld  Klaproos 11  webmaster@avgm.nl  397961  
  Herman Wester     396663  

Eindredactie website  Kathinka van Dijk 

René Uijthoven  
 eindredactie@avgm.nl  376051  

332058  
PR  Pieter Grootes                Wagenmaker 28  pr@avgm.nl  390832  
Clubbladredactie  Hubertine vd Biggelaar  clubblad@avgm.nl  311288  
  Dorothy van Rijen    332155  

  


