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 Wil je de kopie voor het 
volgende 
clubblad 

uiterlijk woensdag 
20 augustus 
Inleveren? 

van de redactie 
 
 
Tja… wat valt er nog te zeggen. De laatste GM-er 
in gedrukte vorm. Het hele blad staat vol 
weemoedige woorden van diverse 
schrijvers/schrijfsters met leuke herinneringen aan 
het tot stand brengen van dit blad door de jaren 
heen. 
Natuurlijk heb ikzelf niet zo heel lang mijn steentje 
aan dit blad kunnen bijdragen, maar we gaan wel 
met frisse moed de diGM-er proberen zo leuk en 
leesbaar mogelijk op de site te krijgen. 
Dit blad is een behoorlijk uitgebreid exemplaar 
geworden van maar liefst 36 pagina’s. Veel 
terugblikken zoals ik al zei, een aantal leuke 
verslagen en interessante weetjes. 
Geniet voor de laatste maal van het gedrukte 
exemplaar. 
Vergeten jullie niet je op te geven voor de digitale 
informatie voorziening?  Vlug doen, want op die 
manier blijf   je toch snel en makkelijk op de 
hoogte van het reilen en zeilen van de      
vereniging. 
Tot mails! 
 
 
Brigitte Kusters 
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dit is….  

 
 

Dit is de laatsteGM’er die u in 
gedrukte vorm onder ogen krijgt. 
Een memorabel moment in onze 
verenigingshistorie. Het is dan 
ook niet zonder weemoed dat ik 
dit voorwoord schrijf en ook u als 
lezer zal met gemengde 
gevoelens dit laatste gedrukte 
clubblad tot u nemen. De 
redenen om het clubblad 
voortaan in digitale vorm te 
gieten zijn u bekend: het 
clubblad in gedrukte vorm was 
een kostbare en tijdrovende 
aangelegenheid; de advertentie- 
opbrengsten waren niet 
toereikend om de kosten te 
dekken. GM volgt ongeveer als 
laatste vereniging in Best het 
voorbeeld van andere 
verenigingen om in eigentijdse, 
digitale vorm met de leden te 
communiceren. Het is blijvend 
onze ambitie om met de leden 
aan goede informatie- 
uitwisseling te blijven doen. Als u 
onze hernieuwde website 
raadpleegt, zult u ook 
onderkennen dat op dat front 
goede vorderingen worden 
geboekt. Compliment aan 
degenen die hier weer veel vrije 
tijd in hebben gestoken! 
Uiteraard ook grote waardering 
voor de 
vrijwilligers(redactieleden, 
inbindploeg, bezorgers, etcetera) 
die ons in de achterliggende 
jaren een zowel in kwalitatief 
opzicht als qua vormgeving van 
een clubblad hebben voorzien 
die zijn gelijke in Best en verre 
omstreken niet kent! 
 

In de achterliggende perioden 
hebben veel GM’ers van zich 
doen spreken op het sportieve 
front. Zo zijn er GM’ers die de 
marathon van  
 
Rotterdam tot een goed einde 
hebben gebracht, alhoewel de 
tijden niet in alle gevallen 
meevielen, is het volbrengen van 
een marathon op zich een 
prestatie van formaat. De 
marathon van Berlijn en die van 
Eindhoven zijn nu voor een 
aantal GM’ers de uitdagingen; 
de voorbereiding hierop is reeds 
gestart. 
 
Het aantal deelnemers aan de 
Heilige Eikloop was groot te 
noemen. Voor het eerst was ik 
een van de deelnemers en ik 
vond het een gezellige loop. Het 
kaarsje dat ik op het rustpunt in 
de kapel had aangestoken heeft 
ongetwijfeld baat gehad voor 
mijn verdere leven(en vooral op 
de periode daarna), maar het 
had geen effect op de talrijke 
plaaggeesten in de vorm van 
akelig stekende muggen; zij 
konden mijn bloed wel drinken 
en hebben dat getuige de ruim 
20 muggenbeten ook volop 
gedaan. Nadat ik mijn 
suikerspiegel dankzij twee 
mega- spekken op niveau had 
gebracht, ben ik ondergedoken 
in een bus, waardoor ik het 
parcoursrecord ongemerkt op 
mijn naam heb gebracht. Na 
afloop was er een geweldig 
verzorgde brunch(hulde aan het 
kantineteam), waaraan ongeveer 
50 leden hebben deelgenomen. 
Naar ik heb begrepen hadden 
sommige daarvan enige 
problemen met het verwerken 
daarvan, zodat de brunch, die 
om 12.00 uur begon, heeft 
geduurd tot 19.00 uur! 
Gezelligheid kent geen tijd, 
zullen we maar zeggen. 
 
Terwijl ik in de bossen van 
Toscane mijn conditie op peil 
trachtte te brengen, had GM 
weer een belangrijke rol in de 
herdenkingsplechtigheid op 4 
mei. Anton Kon en Jan Meesters 

hadden de leiding over een 
groep lopers die het 
bevrijdingsvuur van Wageningen 
naar het museum van de 
Bevrijdende Vleugels bracht. Op 
die wijze heeft GM weer 
bijgedragen aan een  
indrukwekkende 
herdenkingsbijeenkomst en 
heeft het zijn naam: Generaal 
Michaëlis, weer eer aan gedaan.  
Peter Cras heeft de 
representatieve rol met verve 
vervuld door een toespraak te 
houden waarin hij de historie van 
GM in het licht van de Tweede 
Wereldoorlog heeft belicht. 
 
D’n Opstap heeft inmiddels het 
stichtende schilderswerk van 
Sjaak ondergaan en hier en daar 
zelfs renovatiewerk. Het ziet er 
weer spic en span uit; een 
genoegen om daar je drankje te 
nuttigen. 
 
Over de prestaties van onze 
jeugdleden wordt u in Groeiend 
Best wekelijks bijgepraat. Ik volg 
deze met grote belangstelling en 
mag tot mijn vreugde vaststellen 
dat wij met een goede, 
talentvolle lichting van doen 
hebben. Ik hoop dat dit talent 
ook zal doorstromen als 
senioren om ook daar in 
competitieverband een rol te 
gaan spelen. 
 
Over onze atletiekaccommodatie 
kan ik nog niets definitiefs 
melden. Wel is het zo dat op 
ambtelijk niveau de gesprekken 
plezierig verlopen en gestage 
vordering wordt geboekt, die mij 
optimistisch maakt over de 
uiteindelijke (politieke) uitkomst. 
In mijn volgende digitale bijdrage 
hoop ik de definitieve uitkomst u 
te kunnen melden. De planning 
van de afronding van de 
renovatie en uitbreiding van de 
baan blijft onveranderd gericht 
op medio september 2008, weer 
en weder dienende. 
 
Ik hoop u wederom te ontmoeten 
in sportief en gezellig verband, 
 
Jos de Kooning 

de voorzitter        
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nevenactiviteiten-
commissie 
 
Hollandse avond  
 
De nevenactiviteitencommissie gaat beginnen met 
de voorbereidingen van een Hollandse avond die 
vermoedelijk in het najaar of begin winter 
gehouden zal worden. Het initiatief hiervoor kwam 
spontaan van een aantal van onze recreanten. Zij 
gaan meehelpen om hier een knalfeest van te 
maken. Meer informatie hierover volgt nog.  Hou 
het in de gaten, want we gaan er een knalfeest 
van maken! 
 
Jeu de Boules 
 
Helaas kan de begin juli geplande jeu de boules 
avond dit jaar niet doorgaan i.v.m. 
werkzaamheden aan de baan. 
 
 

 
Barbecue 28 juni 
 
Voor wandelaars en Nordic Wandelaars – met 
partner – organiseren we op zaterdag 28 juni 
een barbecue in ons Clubhuis d’n Opstap.  
We gaan er een gezellige avond van maken en 
hopen dat ook de weergoden ons goed gezind 
zijn! 
Aanvang 19.00 uur 
Kosten € 12,50 
De kosten zijn 12,50 per persoon, de koffie / thee 
bij binnenkomst is gratis, de drank daarna voor 
eigen rekening. 
Geef je gauw op bij Kathinka, Pieter, Joke of 
Toos! S.v.p. betalen wanneer je je opgeeft. 
 

 
 
 

wandelen 
 
Assistent trainers NW gevraagd 
 
Het zou heel fijn zijn als we een paar vaste assistent-trainers hebben die op woensdagmorgen, 
donderdagavond en zaterdagmorgen een training kunnen overnemen. Zeker in de vakantieperiodes, 
bij ziekte en grote opkomst tijdens de trainingen is extra hulp zeer welkom. 
 
Wij zijn op zoek naar Nordic wandelaars die de opleiding assistent trainer willen volgen die in 
september door Kathinka van Dijk zal worden gegeven 
Hierbij zal aandacht besteed worden aan oefeningen bij warming up en cooling down met uitleg 
waarom en waarvoor, trainingstechnieken en tips over houding. 
 
Heb je interesse? Meld je dan aan bij een van onze trainers NW of ondergetekende.  
In overleg zal Kathinka tijd en data voor de opleiding assistent trainer bepalen. 
 
 

 
De resterende data voor inleveren 

 kopie voor dit jaar zijn: 
 

 Woensdag 
1 oktober 

12 november 
                                                  16 december 
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baan 
 
 
We hebben er weer een drukke en succesvolle periode opzitten. Met de baanatleten vanaf 
C junior gingen we in Oosterhout op trainingskamp en het was zonder meer een zeer geslaagd 
en voor herhaling in de toekomst vatbaar. 
 
 

 
Frank Swartjes, de grote Dalmutti van het trainingskamp, 

tevens voorzitter van de Atletenraad 
 
 
Vervolgens hebben we al vele competitiewedstrijden en Brabantse kampioenschappen gehad 
en het prestatieniveau van veel leden gaat vooruit en als dit zich zo nog een aantal jaren 
voortzet dan gaan we zeker landelijk finales halen. 
 
Brabantse Kampioenen individueel: Met Mitchell Vereijken op hoog bij de Jongens A, Sietske 
Noorman op hoog en ver bij de meisjes B en Bart van de Pasch met de speer bij de jongens B 
hadden we drie sterke kampioenen. Daarnaast nog diverse tweede en derde plaatsen van de 4 
x 80 meterploeg, wederom Mitchell met hink-stap-sprong, Sandra van Bree heel verrassend  
met de kogel en Tamara Doreleijers met de discus Renske van Os op de 80 horsen en de 600 
meter en Bas van der Lubbe met de discus. Totaal 11 medailles, voorwaar een mooi resultaat. 
 
BK meerkamp. 
Ook hier deden we met een aantal atleten mee om de medailles. Bart, Renske en Bas (v.d. 
Lubben) werden respectievelijk  2de, 2de en 3de, terwijl  Laura Hoogers en Jeroen Duif net buiten 
de prijzen bleven. 
 
Competitie 
In de diverse competities eindigen we gemiddeld flink hoger dan vorig jaar. Op dit moment zijn 
de vrouwen nagenoeg veilig en dat was vorig jaar wel anders, de mannen staan er iets beter 
voor, maar promotie naar de tweede divisie zit er niet in. Van de CD junioren hebben alleen de 
meisjes D zich niet kunnen plaatsen voor de gebiedsfinale en bij de pupillen zijn het dit jaar de 
jongens die in Helmond gaan strijden om de Brabantse titel. De meisjes pakten er net naast. 
 
Wat staat ons de komende weken nog te wachten? 
De BK voor D junioren, de NK voor Senioren en Junioren. 
En voor alle D junioren en ouder natuurlijk onze kermismeerkamp, die naar ik begrepen heb al 
weer mudjevol zit. Heb je niet ingeschreven, dan heb je denk ik pech, maar kun je altijd als 
toeschouwer of als hulp bij de jurering aan de slag.  
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baan 
 
Nieuwe werptrainer voor C junioren en ouder. 
Met ingang van 1 juni is Maarten Raaimakers gestart als werptrainer. Eerder had John van Rooy 
te kennen gegeven niet langer als werptrainer te willen fungeren. Met de toetreding van Maarten 
tot de specialisatietrainers komt er ruim baan voor de jonge atleten die zich in de werpnummers 
willen specialiseren. Voor velen van hen is hij de trainer die hen al vanaf pupil begeleidt en de 
laatste jaren succesvol was met de C-junioren. Wij wensen hem, evenals zijn opvolger bij de C's 
Martijn van Iersel, veel succes. 
 

Deelnemers trainingskamp 2008 
 
En dan de uitbreiding en renovatie van de baan. 
Als alles naar wens verloopt zal op 7 juli, daags na de Kermismeerkamp, begonnen worden met 
de werkzaamheden. 
Alweer als alles naar wens verloopt hoop men 27 september gereed te zijn. Dat zou moeten 
kunnen als de weergoden ons goed gezind zijn. Met GVAC hebben we afgesproken dat we met 
de C junioren en ouder in Veldhoven terecht kunnen om te trainen. Hoe we dat precies gaan 
organiseren met vervoer en zo en op welke tijdstippen we daar terecht kunnen is nog even punt 
van bespreking. 
Met de pupillen en D junioren gaan we in Best improviseren en maken we gebruik van de 
sportvelden in de buurt van de baan. 
Met veel geluk zullen we de clubkampioenschappen in Best houden op onze vernieuwde baan. 
Met wat pech worden de clubkampioenschappen in Veldhoven gehouden. 
Het worden spannende maanden en we hopen dat het ongemak tot het minimum beperkt wordt. 
Uiteraard verwachten we jullie medewerking om het allemaal zo soepel mogelijk te laten 
verlopen om vervolgens weer aan de slag te kunnen op onze zo goed als spiksplinternieuwe 
baan. 
 
Tot die tijd (maar natuurlijk ook daarna) wensen we jullie veel succes met het verbeteren van de 
PR's en veel plezier met onze moeder der sporten de atletiek. 
 
Spreekbeurt houden? 
Heb je er wel eens over gedacht een spreekbeurt te houden over atletiek? 
Onze materialenman, Martin Nijkamp, je weet wel, die jongeman die bijna altijd in het 
materialenhok aanwezig is, heeft een kist samengesteld waarin heel veel over atletiek te vinden 
is, over GM, en waar je een heel interessant verhaal van kunt maken. (dat moet je natuurlijk zelf 
wel doen). 
Als je die spreekbeurt gehouden hebt en er zijn klasgenoten die geïnteresseerd zijn, niet de hele 
klas natuurlijk, dan kun je ze een paar weken mee laten trainen in je groep en wie weet komen 
ze uiteindelijk ook bij GM. Je weet maar nooit. 
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baan 
 
Volgende clubblad via de PC van je ouders?  
Volgend keer zal er dus geen clubblad meer in de brievenbus vallen. Het clubblad komt op de 
PC van jezelf of van je ouders te staan, als je dat tenminste wilt. Als je dat wilt, moet je even 
nakijken of je al in de verzending van het clubblad van GM bent opgenomen. Lees hierover het 
artikel van de commissie die er voor gaat zorgen dat alles goed gaat lopen met dat clubblad. 
 
Nieuwsbrieven 
Berichten over aanstaande wedstrijden zullen in de toekomst ook via nieuwsbrieven via je e-
mailadres worden bekendgemaakt dus vraag je ouders om regelmatig te kijken en de berichten 
van GM aan je door te spelen. 
En als je e-mailadres wijzigt, (binnenkort gaat half Best over op onsbrabantnet.nl) geef het dan 
ook digitaal door aan onze ledenadministrateur zodat je helemaal op de hoogte blijft wat er bij 
GM zoal aan de hand is. 
 
 
Nieuwe baan, nieuw clubblad, nieuwe werptrainer, nieuwe manier van communiceren. 
Kortom GM is volop in beweging en maakt zich gereed voor de toekomst. 
 
Ben Saris/Adri Raaimakers 
 
 
 
 
Marianne Verdonk, heeft tijdens de Open Nederlandse Kampioenschappen voor mensen met 
een beperking 
4 gouden medailles behaald. Met deze oogst was zij de absolute nummer 1 van dit toernooi. 
Marianne kwam op dit NK uit op de onderdelen 100, 200, 400 meter en verspringen. Op de 
eerste drie onderdelen is zij Nederlands Recordhoudster en tevens in het bezit van de beste 
seizoenprestatie. Op het onderdeel verspringen staat zij op de all-time lijst op de tweede plaats. 
Op zaterdag stonden de onderdelen verspringen en 200 meter op het programma. Het eerste 
onderdeel, het verspringen was meteen het meest onzekere. Marianne begon prima met een 
sprong van 4,27 meter waarna het ijs gebroken was. Haar verdere serie 4,10; 4,31; fout; fout en 
4,19 was ruim voldoende om op dit onderdeel de gouden medaille te veroveren. 
Het tweede onderdeel van de zaterdag was de 200 meter waar zoals verwacht de overwinning 
met overmacht gepakt werd. 
Op zondag eerst de 400 meter die na 200 meter al beslist was. Marianne had toen al een 
beslissend gat geslagen en kon de laatste 100 meter relatief rustig afleggen en finishen in 
1.05,80. 
De laatste afstand, de 100 meter was ook voor Marianne Verdonk. Tot 40 meter was het nog 
spannend, hierna nam zij definitief afstand van de concurrentie om te eindigen in 13,84, 1 
seconde sneller dan de nummer 2 Vanessa Lutonto uit Hoofddorp. 
 
Kijk ook eens op www.g-atletiek.nl en http://marianne.g-atletiek.nl 
 
 

31 mei 2008 - Groningen - Sietske Noorman Nederlands Kampioen!! 
 
Met een sprong van 1.78m is Sietske Noorman in Groningen Nederlands Kampioen 
hoogspringen bij de meisjes B geworden.   
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Een verslag van een lang weekend special Olympics in Amsterdam 
 
 
Hallo allemaal, 
 
We zijn weer terug in Best, na 3 dagen in Amsterdam te zijn geweest. 
Vrijdagavond duurde het wachten erg lang, voordat we met de bus mee konden gaan, 
voor de opening bij de Olympisch stadion. 
Eerst gingen we daar eten, in een soort tent, en daarna gingen we ons opstellen voor 
het defilé. 
Maar voor dat begon hebben we in het atletiekvak erg lang moeten wachten. 
Maar het was een geweldige opening, voor herhaling vatbaar. 
 
Zaterdag waren we vroeg uit de veren, want we moesten ontbijten om 7.00u en rond 
9.00u moesten we bij de Atletiekbaan van AAC zijn. 
(Ik begrijp niet waarom zo vroeg) want de opening daar begon pas rond 10.00u. 
Maar goed, gelukkig was het droog en zonnig weer. 
En na het sporten, moesten we weer erg lang op de bus wachten. 
Omdat we al aan de late kant klaar waren met het sporten werd er besloten dat we 
eerst gingen eten en daarna terug naar 't hotel zouden gaan om te douchen enz. 
zo dat we fris naar het feest konden gaan, maar er werd al afgesproken dat we er 
niet lang zouden blijven. 
Daar hebben we ook aan gehouden. 
Maar je zult net zien, als het feest op gang komt, moet je weer terug. 
Terug bij het hotel, vlug omkleden en slapen. 
 
Zondag weer vroeg, maar lekker ontbijten. 
Daarna naar de atletiekbaan. 
Sporten en de prijsuitreiking. 
Helaas verliep de prijsuitreiking niet geheel vlekkeloos. 
En het duurde urenlang. 
In overleg met ons, ging Riny ons afmelden voor de estafette. 
Dankjewel Riny. 
 
Dit was in grote lijnen mijn verslag, over de Special Olympics Amsterdam 2008. 
 
P.S.  
Ik heb 2 medailles gewonnen, 1 gouden (kogelstoten, wel een heel mooie 
verassing) en zilveren (100m. hardlopen). 
 
 
Dit is het verslag van Nellie Tonen-Smetsers. 
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lopen 
De Marathon Rotterdam zit er op. Een aantal GM’ers vertrokken ’s morgens op 13 april om 8 
uur met een bus, georganiseerd door de atletiekvereniging uit Oirschot. 
Na maanden van voorbereiding mocht eindelijk de Marathon gelopen worden. Enkele lopers 
vonden het meevallen maar het merendeel vond het toch erg zwaar. Maar nagenoeg iedereen 
vond het voor herhaling vatbaar. Momenteel is er weer een groep in voorbereiding voor de 
Marathon in Berlijn die in het laatste weekend van september gelopen wordt. 
 
Ook is het bevrijdingsvuur weer opgehaald. Onder leiding van Anton Kon en Jan Meesters 
vertrok op 4 mei een groep lopers naar Wageningen. Daar werd het bevrijdingsvuur in ontvangst 
genomen. Dit vuur werd door middel van een fakkelloop in estafettevorm naar museum 
Bevrijdende Vleugels gebracht. Daar aangekomen deed de burgemeester een woordje, werd 
het museum geopend en vervolgde de lopers hun tocht naar ’s Hertogenbosch om het 
bevrijdingsvuur naar het provinciaal bevrijdingsfestival te brengen.  
 
De Heilige Eikloop was opnieuw een succes. Onder fijne weersomstandigheden werd er naar 
de Heilige Eik gelopen, gewandeld of genordickt. Voor de ene alleen heen, voor de andere heen 
en terug. Onderweg stonden Jan en Nel Verloop weer traditioneel op de 1e en 3e drankpost. Bij 
de Heilige Eik stonden Ria en Chris Rosier in gezelschap van een aantal muggen. Na afloop 
hadden een aantal dames van de maandagavond trimgroep van Bram Flierman weer voor een 
geweldige brunch gezorgd waar zo’n 50 man aan deelnamen. 
De starters cursus is weer begonnen. Onder leiding van Marti is een nieuwe groep lopers 
gestart met de intentie om na 12 lessen 5 kilometer aaneengesloten te kunnen lopen. 
Na afloop van de starters cursus zullen deze lopers door Dolf en Marco in de doorstartgroep 
worden opgevangen waarna ze in de reguliere loopgroepen zullen instromen. 
Ook de ONME ( Onderweg Naar Marathon Eindhoven ) is van start gegaan, een aantal wat 
verder gevorderde lopers zijn onder leiding van Frank en Frits met hun training begonnen voor 
de halve Marathon van Eindhoven. 
 
Op 24 mei hebben een aantal trainers en GM’ers ( totaal 24 personen ) de reanimatiecursus 
gevolgd. Het is fijn dat je weet wat je moet doen als er wat gebeurt. In het najaar komt er een 
tweede gelegenheid om de cursus te volgen voor diegene die de eerste gemist heeft. 
 
Vrijwilligers; Henk v.d. Einden en Willem Pero zijn weer op zoek naar vrijwilligers voor 
drankpost- en kruispuntbezetting bij de Marathon Eindhoven. Dit vrijwilligerswerk hoef je niet 
voor niks te doen, gezellig met een paar maatjes bij de drankpost of op een kruispunt staan. Je 
krijgt naderhand een feestavond aangeboden door de Marathon organisatie, na afloop krijg je in 
ons clubhuis nog een hapje en een drankje en de dag zelf krijg je nog een lunchpakket. Onze 
club krijgt hier ook voor betaald. Zo haalde we in 2007  € 1.845,- op. 
Dit was € 900,- meer dan in 2006. Wil je meedoen als vrijwilliger bel of mail dan naar Willem 
Pero 373980 /  wilpero@wanadoo.nl of naar Henk van de Einden 395734 / 
hvdeinden@gmail.com   De Marathon Eindhoven is dit jaar op 12 oktober, blok deze datum 
alvast in je agenda! 
 
Ekiden; Deze estafetteloop die je met 5 personen loopt telt mee voor het clubkampioenschap! 
Je kunt je individueel inschrijven of als team. Er zijn 3 prijzen te verdelen. De Ekiden is al op 19 
juni, heb je je nog niet opgegeven schrijf dan vlug in via onze site of vul het inschrijfformulier in 
dat op de tafel in de kantine ligt. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Rob Rebel 
tel.nr 850440 mail rkrebel@hotmail.com of met Ad van Kollenburg  
tel.nr 329326 mail kollenbu@gmail.com  
 
De volgende PR’s kreeg ik door; 
Vennenloop Oisterwijk 15 km; Pe Brouwer 58.43   Frans Louwers 1,02.25 
Marathon Antwerpen; Ton Peeters  2,55.36 
Oranjeloop Lieshout; 10 km Pe Brouwer 38.33 ( Pe werd hier 3e over-all ) 
Pinksterloop Eersel 10 km  Frans Louwers 41.11  Guido Luinissen 43.55 
Mariekeloop Nijmegen 10 km;  Marij Baks  1,02.55  Sjan Cras 1,03.57 
Vestingloop ’s Hertogenbosch; 15 km Pe Brouwer 57.47 
Loop je ook een PR, geef het dan aan je trainer of aan mij door, dan zorg ik voor publicatie! 
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Sporten onder (te) warme omstandigheden: wat te doen? 
 
 
De afgelopen jaren moesten in Nederland 2 grootschalige sportevenementen worden gestaakt 
omdat de deelnemers door de warmte in problemen waren gekomen: de Nijmeegse Vierdaagse 
in 2006 en de marathon van Rotterdam in 2007. Wat kunnen sporters, organisaties, 
meteorologen en wetenschappers doen om beter met dergelijke omstandigheden om te gaan? 
TNO Defensie en Veiligheid in Soesterberg organiseerde een symposium in een poging 
antwoorden te vinden op deze vragen. 
 
Sporten onder (te) warme omstandigheden: wat te doen? 
 
Nadat organisator prof. Hein Daanen de bedoeling van het symposium uiteen had gezet en de 
diverse sprekers kort had geïntroduceerd, kregen de ongeveer 40 deelnemers maar liefst 8 
lezingen voorgeschoteld, waarin de problematiek vanuit verschillende invalshoeken werd 
bekeken. Aansluitend werd, eerst in groepen en daarna plenair, door middel van discussie 
geprobeerd antwoorden op de centrale vraag te formuleren. Dit verslag bevat de meest 
opvallende informatie uit de lezingen, uitmondend in de voornaamste uitkomsten van de 
genoemde discussie. 
 
Weersvoorspellingen. 
 
Robert Mureau van het KNMI benadrukte dat de huidige weersvoorspellingen zeer betrouwbaar 
zijn, met name als het gaat om de temperatuur. Zowel in het geval van Nijmegen als van 
Rotterdam was de temperatuur door het KNMI al enkele dagen van te voren correct voorspeld. 
Eigenlijk is het vrijwel uitgesloten dat organisaties van sportevenementen verrast worden door 
extreem hoge temperaturen. Het probleem zit ‘m dan ook veel meer in de interpretatie van de 
getallen: wanneer is het te warm om te sporten? Dat verschilt van situatie tot situatie. Is er 
bijvoorbeeld sprake van een plotseling gestegen temperatuur, dan is de kans op problemen 
groter dan wanneer het al een tijd warm is. Verder is het van belang om welke doelgroep het 
gaat. Het maakt nogal een verschil of de inspanning geleverd moet worden door goed getrainde 
topsporters, recreatiesporters of ongetrainden. Daarnaast dienen ook andere, minder goed 
voorspelbare parameters zoals luchtvochtigheid en bewolking bij de overwegingen betrokken te 
worden. Mureau hoopt, dat het combineren van expertise uit diverse wetenschapsgebieden 
uiteindelijk zal leiden tot betere beslissingen over het al dan niet door laten gaan van 
sportevenementen. 
 
Wervelwind. 
 
Na de lezing van meteoroloog Mureau werden de aanwezigen getrakteerd op een wervelwind in 
de vorm van de befaamde Zuid-Afrikaanse sportwetenschapper prof. Tim Noakes (Universiteit 
van Kaapstad). In zijn lezing stelde Noakes, die zich al zo’n 20 jaar profileert als de luis in de 
pels van de sportdrankenindustrie, dat het belang van drinken tijdens inspanning schromelijk 
wordt overdreven. Bepaald geen blad voor de mond nemend fileerde hij de onzinverhalen die – 
helaas ook in wetenschappelijke kring – over inspanning in de warmte de ronde doen. Noakes 
stelde allereerst, dat “heat stroke” (hitteberoerte of oververhitting) de enige echte aandoening is 
die door inspanning in de warmte veroorzaakt wordt. De hersenen worden in dat geval te warm 
(42 °C of hoger), zodat de sporter flauwvalt en, als hij niet snel adequaat gekoeld wordt, in coma 
kan raken en kan overlijden. Flauwvallen door inspanning in de warmte gebeurt echter slechts in 
15% van de gevallen tijdens de race. In die gevallen is er altijd sprake van een medische 
noodsituatie. 
In de overige 85% van de gevallen vallen sporters pas flauw na het overschrijden van de finish. 
Deze sporters zijn volgens Noakes vrijwel nooit ziek, maar hebben meestal last van EAPH: 
exercise associated postural hypotension. Deze sterk verlaagde bloeddruk is een onschuldige 
toestand van voorbijgaande aard, die zich voor kan doen als men zich langdurig heeft 
ingespannen. Als men een tijdje gaat liggen met de benen omhoog zal de bloedruk zich 
normaliseren en zijn de problemen voorbij. Bij een evenement als een marathon is het dus zaak 
om de medische ruimte direct na de finish te plaatsen, zodat deelnemers die zich duizelig voelen 
zo snel mogelijk kunnen gaan liggen en schade door vallen wordt voorkomen. 
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Omdat de huid van deze lopers doorgaans heet aanvoelt, wordt door hulpverleners en 
omstanders vaak aangenomen, dat het (dreigende) flauwvallen te maken heeft met 
oververhitting. Daarvoor is echter alleen de kerntemperatuur (bijvoorbeeld de 
rectaaltemperatuur) maatgevend en die is bij deze lopers vrijwel nooit extreem hoog. 
Kerntemperaturen aan de finish tussen de 40 en 41 °C komen geregeld voor en betekenen 
allerminst dat de betreffende sporter ziek is. Velen voelen zich bij deze lichaamstemperatuur ook 
prima en vallen niet flauw. Omdat deze personen vaak niet in wetenschappelijk onderzoek 
worden meegenomen en men alleen metingen verricht bij “slachtoffers” ziet men over het hoofd, 
dat de flauwgevallen sporters helemaal geen hogere kerntemperatuur hebben dan hun niet 
flauwgevallen collega’s. Sterker nog, aldus een ironisch glimlachende Noakes: “Probably, the 
hottest athlete had just won the race!”. Hoe harder men immers loopt, des te meer warmte men 
produceert. Reeds in 1967 lieten Pugh et al zien, dat hardlopers die het podium halen op een 
marathon onder warme omstandigheden doorgaans de hoogste kerntemperaturen halen en aan 
de finish het meeste vocht hebben verloren. Een wedstrijd in de warmte wordt dus kennelijk 
gewonnen door de loper die (om welke reden dan ook) beschikt over de meeste “regelruimte”, 
met andere woorden: in staat is de grenzen van zijn lichaam het verste op te rekken, zonder dat 
zijn gezondheid daarbij in gevaar komt. 
 
Dehydratie. 
 
Noakes benadrukte, dat de oorzaak van EAPH ook niet gezocht moet worden in dehydratie. 
Wellicht speelt een afname van het bloedvolume een klein beetje mee, maar het is zeker niet de 
hoofdoorzaak van de bloeddrukdaling. Het is dus onzin te veronderstellen, dat te weinig drinken 
tijdens het sporten leidt tot flauwvallen. En het heeft ook geen zin om een sporter die te kampen 
heeft met EAPH aan een infuus te leggen, zoals doorgaans min of meer automatisch gebeurt. 
Volgens Noakes heeft de sportdrankenindustrie ons allemaal op de mouw gespeld, dat het op 
peil houden van het lichaamsgewicht tijdens inspanning de hoogste prioriteit dient te krijgen. 
Aanvullen van het vochtverlies smoort alle problemen in de kiem, zo is de gedachte die bij veel 
sporters heeft postgevat. Noakes stelde echter met klem, dat hiervoor geen enkel 
wetenschappelijk bewijs voorhanden is. Volgens hem heeft het lichaam als hoogste prioriteit het 
binnen grenzen handhaven van de lichaamstemperatuur en van de natriumconcentratie in het 
bloed. Niet voor niets staat de uitscheiding van zweet los van het gewichtsverlies. Tot aan een 
gewichtsverlies van 6-8% zal een mens blijven zweten en is hij nog steeds in staat zich fysiek in 
te spannen. Geforceerd aanvullen van vocht kan de natriumconcentratie in het bloed gevaarlijk 
verlagen, een toestand die hyponatremie wordt genoemd en zeer gevaarlijk kan zijn. Het 
dorstgevoel is volgens Noakes de beste graadmeter voor de vochtbehoefte tijdens inspanning. 
De bewering dat dit gevoel je niet op tijd waarschuwt voor uitdroging is volgens hem nonsens. 
Niet dehydratie maar dreigende oververhitting noopt een sporter na verloop van tijd om zijn 
inspanning te verminderen of te beëindigen, zoals Paula Radcliffe bijvoorbeeld illustreerde 
tijdens de Olympische marathon van 2004 in Athene Een zeer functioneel 
beschermingsmechanisme, dat haar weliswaar een medaille kostte, maar haar leven redde. 
 
Afgelasten? 
 
Noakes sloot af met de stelling, dat problemen tijdens een marathon onder warme 
omstandigheden niet zo zeer te maken hebben met die omstandigheden zelf, maar veel meer 
met de kennelijk gebrekkige voorbereiding van de deelnemers: “Een Europese marathon zou 
alleen moeten worden afgelast of onderbroken als (blijkt dat) de deelnemers zich niet goed 
hebben voorbereid op het leveren van inspanningen in de warmte. De focus dient te liggen op 
de lopers, niet op de weersomstandigheden, want goed getrainde atleten kunnen in principe 
omgaan met vrijwel alle weersomstandigheden die zich tijdens een Europese marathon kunnen 
voordoen”. 
 
Drinken in Rotterdam. 
 
Na het indrukwekkende betoog van Noakes mocht uw verslaggever het stokje overnemen met 
een verhaal over het aantal drinkposten langs het parcours van de Rotterdam Marathon. Hij 
stelde dat hij inmiddels niet meer helemaal zeker wist of zijn argumentatie nog wel volledig 
houdbaar was, maar zei er wel vertrouwen in te hebben dat hij uiteindelijk tot de juiste conclusie 
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was gekomen. Gelukkig werd dit na afloop van de lezing door prof. Noakes beaamd. Een 
uitwerking van deze lezing vindt u elders in dit nummer van Sportgericht. 
 
De lezing van Noakes samengevat in 5 stellingen. 

• Er is maar één aandoening die veroorzaakt wordt door overmatige inspanning in de 
warmte, namelijk “heat stroke” (oververhitting). De meeste sporters bij wie “hitteziekte” 
wordt vastgesteld hebben doorgaans slechts last van EAPH, een onschuldige tijdelijke 
verlaging van de bloeddruk. 

• Bij een wedstrijd onder warme omstandigheden verlagen vrijwel alle sporters (volgens 
het zogeheten central governor model) “automatisch” hun tempo om te voorkomen dat 
ze oververhit raken. 

• Van alle zoogdieren zijn mensen, vanwege hun vermogen om te zweten, het beste 
geschikt om inspanning te leveren in (droge) warme omstandigheden. 

• Mits de luchtvochtigheid niet te hoog is (≤ 30%) kunnen gezonde toplopers ook onder 
zeer warme omstandigheden (35 °C) een toptijd lopen op de marathon, zonder dat er 
sprake is van oververhitting of van een toegenomen kans op een hitteberoerte. 

• Heatstroke komt tijdens inspanning in de warmte niet vaak voor en heeft in die gevallen 
vrijwel altijd te maken met individuele medische of psychische factoren, die de normale 
beschermingsmechanismen van het lichaam “overrulen”. 

 
 
Nijmeegse Vierdaagse 2007. 
 
Prof. Maria Hopman (Radboud Universiteit Nijmegen) hield een lezing over een onderzoek bij 
deelnemers aan dat andere “probleemevenement”: de Nijmeegse Vierdaagse. Tijdens de editie 
van 2006 waren er twee doden te betreuren, waren er tientallen ziekenhuisopnames en vielen 
honderden deelnemers flauw. Of deze catastrofe volledig te wijten was aan de hoge 
temperatuur is nooit volledig duidelijk geworden. Omdat verwacht werd dat de tempera-tuur niet 
snel zou zakken besloot de organisatie in ieder geval om op de tweede dag niet meer van start 
te gaan.  
Om problemen in de toekomst voor te zijn is vervolgens besloten om een aantal jaren achtereen 
wetenschappelijk onderzoek onder de deelnemers uit te voeren, zodat men meer inzicht krijgt in 
de (thermo)fysiologische belasting die het lopen van de Nijmeegse Vierdaagse onder 
verschillende omstandigheden met zich brengt. In 2007 werd bij 66 deelnemers gedurende het 
lopen de kerntemperatuur, de hartfrequentie en het drinkgedrag gemeten. Tevens werd voor de 
start en na de finish het lichaamsgewicht en de natriumconcentratie in het bloed gemeten. 
Tenslotte werden (uiteraard) ook de weersomstandigheden geregistreerd. Tijdens deze editie 
lagen de maximale dagtemperaturen tussen de 20 en 25 graden, aanzienlijk lager dan tijdens de 
catastrofale eerste dag van 2006 (36 °C).  
De gemiddelde hartfrequentie van de deelnemers lag tussen de 100 en 120 slagen per minuut. 
Hun lichaamstemperatuur nam tijdens het lopen toe tot maximaal 38,2 °C. Er was al met al dus 
geen sprake van een zware (thermo) fysiologische belasting. 
Zeer opvallend waren de gegevens over het drinkgedrag van de wandelaars. Gemiddeld dronk 
men 2,6 tot 3,3 liter per dag, met een range van 0,3 (!) tot maar liefst 12 liter (!!) per dag.  
Hieruit blijkt maar weer eens, dat de vochtbehoefte tijdens inspanning een zeer individuele zaak 
is en dat men hiervoor geen algemeen geldende richtlijnen kan geven. Uit de data bleek verder, 
dat aan de finish de natriumconcentratie in het bloed lager is, naarmate men tijdens het 
wandelen meer heeft gedronken. Een waarde tussen 135 en 145 mmol/l wordt als normaal 
geschouwd. Aan de finish scoorde 16% van de proefpersonen (iets) hoger en was dus enigszins 
uitgedroogd, terwijl 5% zich onder de ondergrens bevond (lichte hyponatremie). In geen enkel 
geval deden zich echter serieuze medische problemen voor. 
 
Conclusies 
 
Voorzien van een grote hoeveelheid informatie gingen de deelnemers aan het symposium met 
elkaar in discussie, verdeeld over vier, qua expertise gemengd samengestelde groepjes. Iedere 
groep had de opdracht zich te concentreren op de rol die diverse betrokkenen, namelijk 
sporters, meteorologen, organisatoren en wetenschappers zouden kunnen spelen om 
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problemen tijdens inspanning in de warmte te voorkomen. Enkele conclusies die uit deze 
discussies naar voren kwamen: 
 
Training en acclimatisatie zijn de meest effectieve voorzorgsmaatregelen om problemen tijdens 
inspanning in de warmte te voorkomen. 
Voor iedere hardloper, maar met name voor de minder getrainde geldt: verlaag je tempo als het 
warmer is dan je gewend bent en sta jezelf toe te luisteren naar je lichaam. 
Pas je kleding aan de omstandigheden aan. Veel onervaren hardlopers kleden zich te warm of 
dragen kleding die de verdamping van zweet bemoeilijkt. 
Eerdere problemen tijdens inspanning in de warmte zouden een sporter er van moeten 
weerhouden om onder warme omstandigheden te gaan sporten. Dit geldt ook voor recent 
gebruik van alcohol of drugs. 
In de communicatie met sporters moeten meteorologen er rekening mee houden, dat de 
temperatuur in het centrum van een stad wel 3-4 °C hoger kan zijn dan buiten de stad. 
Organisaties van sportevenementen kunnen problemen voorkomen door hun deelnemers voor 
te lichten over o.a. de juiste voorbereiding (training, acclimatisatie) op, en drinken, kleding en 
gedragsaanpassing tijdens inspanning in de warmte. 
Achter de finishlijn van een grootschalig evenement dient de organisatie een grote open ruimte 
te creëren, zodat er goed zicht is op de zojuist gefinishte deelnemers en er bij problemen snel 
en gemakkelijk hulp verleend kan worden. 
Er is meer wetenschappelijk onderzoek nodig naar o.a.: 
De bijdrage van dehydratie aan het optreden van EAPH; 
De factoren die in individuele gevallen leiden tot een hitteberoerte. 
 
Bron: 
Sportgericht 2008, 2 
Auteur: Hanno van der Loo 
 
 
 
 
Goeie morgen, 
 
Goeie morgen, nou… of eigenlijk niet. Het was goeie avond en zelfs al wat later op de avond. 
Een van onze hardloopsters, nee, ik noem geen naam, was wat later thuis van haar werk en 
dacht: ‘oei, te laat om nog met een groep mee te gaan lopen, ik ga wat later wel eventjes 
alleen.’’ Het voorval speelde zich  alweer een paar maanden geleden af, het was nog aan het 
winteren, vroeg donker, nat, koud, je herkent het vast wel. 
Tegen half negen trok ze de schoenen aan en ging op pad. Na een kwartiertje voelde ze enige 
spanning op de blaas en na twintig minuten hoge druk. Ze moest een plek zoeken voor een 
sanitaire stop, maar waar …zo midden in het dorp? Ze keek rond en zag 20 meter verderop een 
bosje struikgewas, net groot genoeg om zich tussen te verschuilen. 
Met gekruiste benen de struiken in….wat een opluchting.  
Ze wilde zich net uit haar benarde positie bevrijden toen ze een groepje mensen zag aankomen. 
Ze dook diep weg en wachtte tot ze voorbij waren. Na de omgeving nogmaals verkend te 
hebben stond ze op, ordende haar legging en ging weer op pad. Al spoedig passeerde ze de 
wandelaars. Het waren goede bekenden, gelukkig hadden ze haar niet gezien. Ze groetten 
elkaar en ze rende weer verder. 
De volgende dag kreeg ze een mailtje van een van die wandelaars: “ Goh ….., als je 
volgende keer in de struiken gaat zitten kun je beter het knipperlicht op je arm even 
uitzetten…….!”   
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Noteer: 
19 juni 2008         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 Rob Rebel op de site van AVGM of via het inschrijfformulier  in 
het clubhuis ( inleveren bij de bar ).  
Heel veel plezier ! 
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Nepal 2006 – Jugal Himal Trekking  
 
Verslag Nepal april 2006 
 
Naar aanleiding van een verslag van de Everest Marathon in het clubblad van A.V.R.69 uit 
Reusel willen wij ook onze in 2006 opgedane belevenissen in Nepal in de GM-er aan allen 
vertellen. Om de dag hebben wij, Bert van den Broek en ik onze ervaringen, belevenissen en 
zeker ook onze persoonlijke gevoelens in een dagboek op papier gezet. Het is voor ons een 
geweldige en onvergetelijke reis en trekking geweest, iets wat ieder van ons eens zou moeten 
kunnen beleven. De reis van ons leven mogen we wel zeggen Wij wensen iedereen veel leesgenot 
bij het lezen van  DEEL 3 

                                                          Bert v dn Broek   /  Leo Spanjers 
13-4-06 dag 12 
 

Om 5.30uur opgestaan na een goede nachtrust. Van hieruit 
zien we dat het sneeuwt boven in de bergen. Lekker ontbijt 
zoals altijd. Vandaag niet zón zware tocht als gisteren 
heeft de sirdar ons verteld. We zullen zien. Van hieruit 
zien we ook de hompa die we twee dagen geleden hebben 
bezocht. Om 7.00uur gaan we op pad. We blijven op 
hoogte, maar dat wil wel zeggen steeds kloven oversteken. 
Dus steeds omlaag en maar weer omhoog. Soms wel 100 
tot 200 m. Ook passeren of zien we in de verte een heilige 
boom. Ieder heeft het recht om zijn geloof op zijn eigen 
manier te beleven, zo zou het overal moeten zijn. Helaas 
het is niet zo. In de zon en uit de wind is het bloedheet 
tegen de berghellingen. Opeens daar een jagende roofvogel 
(adelaar?) niet ver bij ons vandaan. Zo vrij als een vogel 
denk ik, zo voel ik me nu ook wel een beetje hier in de 
bergen in Nepal. Ook passeren we een heuse 
watermolen,vernuftig gebouwd dat doen wij de makers  

niet na met onze moderne gereedschappen. Ook de reserve 
molensteen lag erbij. Na ± 3½uur komen we op de 
lunchplaats aan. Lekker in de zon, met het uitzicht op het 
pad dat we afgelegd hebben, 17ºc ons maken ze niets. Dan 
gaan we weer verder, om ingehaald te worden door 
Nepalezen (manen – vrouwen en oudere jongens en 
meisjes)die grote platen natuursteen naar boven/beneden 
sjouwen. De grootste platen zijn ongeveer 80 bij 100cm en 
zón 3 tot 4 cm. Dik. Wat een werk, dat zie ik ons al doen. 
Deze worden gebruikt als dakpannen verteld de sirdar. Het 
laagste punt vandaag is 1500m. het hoogste 2100m. Na 
7½uur bereiken we de kampplaats op een mooie richel met 
uitzicht aan bijna alle kanten. We zijn aangekomen in 
Bundung op ±1900m. hoogte Ik ben moe, kan ook niet 
anders na al dat dalen en klimmen en dan ook nog de hele 
dag die hete zon op je lijf. Even rusten en liggen. Als ik 
dan wat hersteld ben ga ik samen met Bert ons opfrissen 
bij de plaatselijke dorpspomp, lekker zón koude wasbeurt. 
Jarno & Bouke zijn de cadeaus, voor de loterij, aan het 
klaarleggen voor staf en dragers. Bert-Jarno en ik stellen 
de pakketten samen voor de loterij. Dan gaan we eten en 
zullen we wel zien hoe deze laatste avond/nacht in de 
Himalaya verloopt. Ikzelf zie er niet veel van, doodziek en 
overgeven. Toch wel even gaan kijken naar de loterij. Wat 
zijn ze bescheiden maar ook verlegen die Nepalezen. Ze 
durven niet te kiezen maar pakken dat wat voorop licht. 
Terwijl ik naar bed ga denk ik, dit hebben jullie verdiend. 
Jullie hebben genoeg gedaan voor ons de laatste dagen, 
bedankt allemaal. Ik zoek mijn slaapzak op en ga slapen, 
ik hoop morgen weer fit te zijn. Welterusten allen.                 
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14-4-06 dag 13 
 
Hallo, een Gelukkig Nieuwjaar (2063) deze morgen. Het is 
het Hindoestaanse nieuwjaar. Deze dag is alweer onze 
laatste trekkingdag en om de maoïsten te ontlopen en dus 
geen geld te behoeven te betalen zijn we reeds 10 voor 7 
(uur) gestart. Het eerste stuk was nog een vrij steile 
afdaling met veel rotsblokken op het pad, daarna was het 
een breed pad dat ons uiteindelijk in het stadje Chautara 
zou brengen. Daar kwamen we om 10.00uur aan. In een 
plaatselijk restaurant (nou ja het mocht de naam eigenlijk 
niet hebben want het was maar een vies ongezellig ding) 
hebben we via onze kok nog wel nodelsoep en thee gehad. 
Om 12.00uur vertrokken we met de bus richting 
Kathmandu. Onze bus had speciale toestemming gekregen 
van de overheid om te mogen rijden, omdat er op de 
wegen rond Kathmandu een rijverbod gold i.v.m. diverse 
politieke stakingen en vooral rellen. De weg in het begin 
een groot drama. Door de bergen op een in aanbouw zijnde 
weg met hier en daar obstakels van de wegenbouwers. 

Onderweg kregen 
we ook nog een 
lekke band. In zeer 
korte tijd was dit 
euvel verholpen, 
want wie er 
allemaal in de bus 
zaten weet ik niet, 
maar het waren 
niet allemaal wij 
(4pers.) en onze 

16 personen tellende begeleiding. Nee ook veel andere 
duistere figuren. Eenmaal op de verharde weg werd ook 

nog een Duitse toerist tegen goede betaling opgepikt. 
Onderweg waren er van allerlei obstakels van politieke 
partijen en 
leger/politie, die de rit 
naar Kathmandu 
minder prettig 
maakten. We kregen 
er geen idee van, van 
wat er nu allemaal 
gaande was. Een 
geschreeuw en geblaf 
tegen elkaar, dan nog 
wat gepraat, maar 
opeens moge we weer 
verder rijden. Bij een 
volgende opstakel 
weer hetzelfde ritueel. 
Het gevolg van deze 
dingen was dat we pas 
om 16.30uur 
aankwamen bij het Summit Trekking hotel in Kathmandu. 
Na eerst lekker gedoucht te hebben (dat was wel nodig), 
zijn we naar de kapper gegaan om ons te laten knippen en 
scheren. Ook dit was een aparte belevenis. Het geheel nam 
ruim 30 min. in beslag tegen een betaling van zegge en 
schrijven € 1,00. Daarna ons eerste pilsje na 10 dagen 
gedronken (lekker-lekker-lekker). Zeer vroeg gegeten en 
toen       naar bed. We waren    allen zeer vermoeid, na 
deze mooie dagen in de Himalaya. 
                                                                                              
Bert 
P.S. Het klooster was door de maoïsten gesloten, dat was 
wel jammer. 

 
15-4-06 dag 14 
 
Na tien dagen weer in een gewoon bed geslapen. Toch om 6.30uur opgestaan, douchen en dan een korte wandeling, 
even de benen strekken na de vermoeiende trekking in het Jugal Himal – Bhairavkund gebied vlak bij de Tibetaanse 
grens. De reis en belevenis van mijn leven mag ik wel zeggen. Ik ben benieuwd wat de dag ons vandaag gaat 
brengen. Bert en ik gaan ontbijten (de jeugd pit nog), daarna toch maar 
weer een korte wandeling. Lekker wat bijpraten en het straatbeeld weer 
opnemen. Alles is er zo anders dan wij thuis gewend zijn. Tot 12.30uur 
houden we siësta lekker luieren, beetje lezen dan weer even slapen, 
lekker toch. Is ook wel nodig na tien dagen intensief bezig te zijn 
geweest. Na de lunch naar het internetcafé, thuis willen ze ook wat van 
ons horen en wij van het thuisfront. Er is mail van Leon, alles goed 
thuis. Ook Daniëlla heeft aan ons gedacht met een halmkaart, helaas de 
kaart komt niet binnen. Jammer maar toch bedankt Daniëlla. Ook Bert 
zijn postbus bekeken en terug gemaild. De kosten van dat alles, schrik 
niet (± een uur internetten) 15 Rupees, 100 Rupee is € 1,00. Jarno gaat 
terug naar het hotel. Bert en ik gaan wandelen en winkels kijken. 
Jammer dat die bijna allemaal dicht zijn vanwege de onlusten die er 
zijn, ook bijna geen verkeer en mensen op de anders zo drukke straten 
en pleinen. Wel overal politie en militairen die wegen en vooral de 
kruispunten bewaken. Ook nog wel een enkele toeristenbus (only 
tourist) in het die er rondrijd. Toch nog een winkel open even 
rondneuzen en dan terug naar het hotel, daar is het toch wel veiliger. 
Op de terugweg keek ik mijn ogen uit van verbazing. Beton storten vier verdiepingen hoog. Bij de betonmolen ±12 
personen, dan een menselijke ladder die in schalen de beton doorgaven en op de stort ook nog 12 personen. Dat 
bracht het totaal mannen en vrouwen op 54. Daar kun je mee vooruit, niet te geloven als je het zelf niet ziet. Terug in 
het hotel een lekker Everest biertje, bijpraten en rusten. Bert gaat naar bed, die is niet erg fit misschien de zon of 
vermoeidheid. Ik ga met de jeugd eten, voor de rest van de dag houden we ons rustig en gaan we op tijd naar bed. 
Morgen gaan we weer wat ondernemen, als de toestand het tenminste toelaat.                  
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16-4-06 dag 15   
 
Eerste Paasdag. Na een zeer onrustige nacht ( overgeven,diaree) om ± 7.00uur opgestaan, gedoucht en lekker even 
buiten gezeten. Lichamelijk was het wel weer in orde. Stukje gewandeld met Leo en om 8.30uur gaan eten. Rond 
10.00 zijn we, Bouke – Jarno & Leo en ik, richting Patan Durbar Square gewandeld, onderweg nog even vlug op het 
internet gekeken. Op het plein zijn we bij Summit Hotel bij het museum wat gaan eten, daarna op ons gemak weer 
terug naar ons overnachting hotel. Onderweg zagen we schilders een huis verven. Je houdt het niet voor mogelijk 
hoe dat gebeurt. Een paar bamboe staanders met wat dwarsliggers tegen de muur, en daar staan de schilders op om 
de muur te schilderen. Levensgevaarlijk, maar het zal zo wel moeten denk ik. Omdat er in en rondom Kathmandu 
allerlei stakingen – rellen en roadblocks opgeworpen zijn en er overdag een rijverbod van kracht is werden de 
voorraden bij winkels en tankstations steeds geringer. Dit was te zien bij een tankstation, waar wel 150 auto’s en 
motoren netjes een rijtje op de rijweg stonden te wachten 
om te kunnen tanken. Een stukje verder dachten we dat er 
rellen aan de gang waren, maar gelukkig was het een 
demonstratie van hotel personeel. Leo en ik zijn 
doorgewandeld, Jarno & Bouke gingen een boekenwinkel 
binnen. Bij ons hotel aangekomen hebben we de dag 
verder doorgebracht met lezen, schrijven, puzzelen en 
slapen. Het was vandaag een heel warme dag. In eerste 
instantie waren we van plan om naar Thamel te gaan maar 
volgens de receptie was het verstandiger om aan deze kant 
van de Bagmati rivier te blijven i.v.m. rellen. Zo gezegd zo 
gedaan. Een rustige dag had ik wel nodig na wat er de 
avond van tevoren met me was gebeurd. Ik (Bert) voel me 
om ±17.00uur nog niet helemaal de oude, maar hoop doet 
leven. 
                                                                                   Bert 
 
17-4-06 dag 16 
 
Lekker uitgeslapen en om 7.00uur opgestaan om te douchen, aankleden en dan lekker in het zonnetje genieten van de 
rust die er dan nog heerst op het terrein van het Summit Hotel. Ik waan me hier in Ned. Indië, zoals we vroeger thuis 
foto’s en prenten zagen. Ook een land met voor onze begrippen althans, mysteries die wij ook niet kunnen begrijpen, 
wij zijn in een heel andere cultuur opgegroeid. Ontbijt om 8.30uur en zo rond de klok van 9.00uur met de taxi naar 
Thamel, om te gaan winkelen. Het is vrij rustig op straat,stilte voor de storm. Wie zal het zeggen. Wel is de politie en 
militie overal aanwezig. Uitgestapt komen er al wat zwervers naar ons toe. Het klinkt hard maar toch moet je ze 
negeren, anders komt er geen eind aan. In Thamel de meditatieschaal voor Mieke, als souvenir uit Nepal gekocht. 
Het kost wat oefening, maar dan hoor je ook een heel mooi geluid, wat ook nog eens verrassend lang te horen is. Ook 
nog lekkere warme sloffen gekocht voor Mieke – Tessa & Daniëlla, krijgen ze lekker warme voetjes van. Op tijd 
gaan we weer terug want men verwacht śmiddags weer demonstraties. En die kan je maar beter uit de weg gaan. Op 
de terugweg zien we dat de rijen wachtenden bij de benzinestations steeds langer worden. Ook zijn er al pompen 

dicht vanwege de  schaarste van brandstof. Men verwacht 
dat dat nog erger gaat worden. Zolang de koning geen kant 
op wil blijft het onrustig en stapelen de problemen zich 
steeds verder op. Jammer van dit prachtige, mooi en fijn 
land. Stonden er maar eens echte leiders op dat zou 
iedereen ten goede komen. Ik denk dat er ook naar de 
maoϊsten geluisterd moet worden, anders gaat het later toch 
weer fout. Wat schaarste betreft, in het hotel is de 
menulijst nu al beperkt. Wij redden het de laatste dagen 
nog wel, we teren wel op onze reserves. Na de lunch gaan 
we kijken of er mails zijn. Jammer genoeg nog niet van 
Daniëlla i.v.m. Tshirts, misschien morgen. Ook mailen we 
naar huis dat men zich geen zorgen moet maken. Het 
vliegveld is nog open en begint het echt benauwd te 
worden vertrekken we zo snel mogelijk  Bert en ik maken 
ons ommetje want we zijn nu wel wat beperkt in onze 

bezigheden. Wat dat betreft hadden we liever nog in de bergen gezeten. Maar al met al vermaken we ons toch wel. 
Morgen gaan we terug naar Thamel, we hopen dat we dan langer kunnen blijven en nog wat meer kunnen gaan 
bekijken. 
 
                  Leo 
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18-4-06 dag 17 
Na een nacht met veel onweer en bliksem en regen hebben we om 8.00uur ontbeten. We zijn met onze taxi vanuit het 
hotel richting centrum Kathmandu gegaan. Dan gaat de rit naar Kathmandu noord waar we de Monky Tempel 
(Hindoestaanse & Boedhisten Tempels) gaan bezoeken. Het was regenachtig weer en via een lange hoge trap boven 
bij de tempels aangekomen werd het er niet beter op. De tempels waren van zowel de boedhisten als de hindoestanen 
. We waren bij een Boedhisten tempel binnengegaan, nadat we onze schoenen hadden uitgedaan. Hier zaten de 
monniken te mediteren met gezang en gebed hetgeen nog wel aan te horen was, maar als ze de muziek erbij hadden 
was het niet om te harden. Na goed een uur stond onze taxi weer op de parkeerplaats om ons naar Thamel het 
winkelcentrum te brengen. Kosten wachttijd en vervoer 600 Nepalese roepi (6.00€). Hier hebben we tot rond 
11.00uur geshopt, toen werd het de hoogste tijd om terug te gaan naar ons hotel i.v.m de te verwachten 
demonstraties. Onze taxi chauffeur was een echte dollemansrijder, 
met hoge snelheid (geen zicht vanwege regen) croste hij door het 
verkeer naar ons hotel. De regen kwam met bakken uit de hemel. 
Gelukkig is het goed afgelopen. Om 2.00uur zijn we gaan eten, daarna 
lekker plat gegaan om te luieren en onze roes uit te slapen (dat laatste 
geldt alleen voor Jarno & Bouke). Rond 16.00uur hebben we zoveel 
mogelijk van onze bagage gepakt zodat we morgenvroeg rap klaar 
zijn om vroeg te vertrekken. Om ongeveer 20.00uur hebben we 
afscheid genomen van Bouke die een nachtvlucht heeft naar 
Amsterdam. Nog even wezen internetten voor het laatste nieuws, dan 
eten en op tijd naar bed i.v.m de lange reis die ons morgen te wachten 
staat. 
 
                                                                                                                            Bert 
 
19-4-06 dag 18 & 19 
 
Op weg naar huis met een hele ervaring rijker. Vannacht om 4.45uur opgestaan,douchen, bagage pakken, eten, 
afscheid nemen van het hotelpersoneel en met de taxibus op weg naar Kathmandu airport, nou ja airport. Het is erg 
stil op de wegen naar het vliegveld, nu zie je er niemand. Bij het vliegveld wel veel militairen en politie en binnen 
diverse keren strenge controles. Uiteindelijk toch in de vertrekhal en later naar het toestel om te vertrekken. Om 
8.15uur (4.30uurNed.) taxiën we naar de baan om Nepal te verlaten en via Doha (Quatar), Londen naar Schiphol te 
vliegen. Kathmandu-Doha is 3366km.  Eenmaal in de lucht is het helder weer en zien we al snel de allerhoogste 
toppen van de Himalaya. Heel erg mooi. Zo vliegen we zeker drie kwartier, zo lijkt het althans op gelijke hoogte en 
afstand met de besneeuwde bergen mee. Dat ik daar, de andere trouwens ook, zo ontzettend moe ben geweest ben ik 
alweer vergeten. Ik zit gunstig bij het raampje en kan zo genieten van het mooie uitzicht, op de in de zon liggende 
bergen. Buiten is het op deze plaats –50gr. Om 10.30uur Quatar tijd landen we in Doha. Hier slaat de hitte je 
tegemoet als we uit het vliegtuig stappen. Eenmaal binnen is het aangenamer, maar zien we al vlug dat we 1½uur 
later vertrekken dan geplant was. Het zij zo. We wandelen wat rond en verder rustig afwachten. Er wordt veel 
gebouwd daar en in de vertrekhal is het een drukte van jewelste. Uiteindelijk ga ik even lekker liggen slapen de dag 
is nog lang. Na ±5.00uur gaan we op weg naar Londen. Afstand ongeveer 5200 km . Via Bulgarije 17.30uur Ned. 
tijd vliegen we Europa weer binnen. Je zou zeggen we zijn weer thuis. Zo is het nog niet, maar over een paar uur zijn 
we in Londen. Om ±19.45uur boven Eindhoven en om 20.30uur landen we op Heathrow/Londen. Om vervolgens te 
laat te zijn om door te kunnen vliegen naar Schiphol. Dat is balen. Na veel heen en weer gestuurd te zijn komen we 
in het Heathrow Marriot Hotel aan. Hier onze extra nacht Londen. Mieke en Leon gebeld, dat is een echte 
tegenvaller voor allemaal. Na een goede nachtrust weer vroeg uit de veren (4.30uur) en met de bus naar het 
vliegveld. Om 6.00uur zitten we in   
het toestel om te vertrekken, nu echt naar huis. Met de trein naar Den Bosch en daar komt ons  Mieke aan. Dolblij 
zijn we allemaal, we zijn weer bij elkaar. Bert gaan we eerst naar huis brengen. Dan Jarno naar Veldhoven. En wij 
gaan samen naar de Oirschotseweg. De bagage komt morgen, die is nog in Londen dat komt wel goed. Het 
voornaamste is dat we allemaal na een geweldige ervaring gezond weer 
thuis zijn. Bedankt reisgenoten Jarno & Bert en zeker Bouke, die voor de 
achtste keer in Nepal was en mij heel veel kon vertellen over de cultuur het 
land,  het geloof (Boeddhisme&Hindoeïsme), de mensen en vooral de 
Himalaya. Jij kende alle bergtoppen uit je hooft, bedankt voor de les en tips 
die ik (wij) van je kregen. Ook mag ik de Nepalese staf en dragers mag ik 
niet vergeten, zij die zo goed voor ons zorgden, het ga jullie goed, voor alles 
wat jullie voor ons deden bedankt. Mieke, Leon en iedereen ook hartstikke 
bedankt ik heb er enorm van genoten, maar heb je ook gemist. Dikke kus. 
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wandelen 
 
WANDELING OVER DE STRABRECHTSE HEIDE ZATERDAG 19 APRIL 
 
 
Eindelijk was het dan zover, de weersvoorspellingen waren goed en de zin was aanwezig. 
Wandelaars, Nordic Walkers en ook hardlopers van onze atletiekclub verzamelden zich op 
zaterdagmorgen om 09.00 uur op het station van Best om onder leiding van Pieter vd Sanden 
de Strabrechtse Heide te gaan verkennen. Uitgezwaaid door Wil vd Ven, die helaas verstek 
moest laten gaan, lieten we ons met de trein vervoeren naar Geldrop, waar de tocht startte. 
Na een korte tocht door het centrum van Geldrop werd, even na het postkantoor, afgebogen om 
het voetpad langs de kleine Dommel te gaan volgen .De kleine Dommel ( of Rul) is ontstaan 
door de samenvloeiing van de Sterkselse Aa en de Groote Aa in de Engelse tuin van het kasteel 
van Heeze en loopt van Heeze naar Geldrop. Het eerste stuk van de route leidde ons langs de 
Braakhuizensche Heide naar manage Meulendijks in Geldrop, de enige mogelijkheid om op de 
route koffie te drinken, dus daar moet je dan gebruik van maken. Al snel was iedereen voorzien 

van koffie, thee of chocomel en kon het rugzakje 
van Joke Peters open gemaakt worden. Zij had 
zich weer heerlijk uitgeleefd in haar keuken en het 
resultaat waren heerlijke muffins, die er al goed 
ingingen aan het begin van deze tocht. En toen 
werd het dan toch tijd om echt te gaan wandelen. 
Helaas had de strakblauwe lucht toch weer plaats 
gemaakt voor de inmiddels overbekende grauwe 
lucht en er waagden zich zelfs een paar druppels 
regen naar beneden. Maar dat mocht de pret niet 
drukken, het waren er dan ook maar een paar. 
Klein stukje teruglopen en de route begon. Pieter 
had om aan de kilometers te komen die hij in zijn 
hoofd had, wat extra lusjes ingetekend op het 

kaartje en de eerste was het Rulse Laarzenpad. Het werd al snel duidelijk wat er bedoeld werd 
met LAARZEN pad, die hadden wij dus niet aan. De route loopt namelijk door drassige 
weilanden, maar er was natuurlijk niemand bang voor een beetje modder aan de schoenen. 
Gezellig keuvelend, met wisselende contacten, werd deze lus afgelegd om uiteindelijk bij het 
begin van de Strabrechtse Heide uit te komen. Op dit punt stond  
( toevallig?) een picknicktafel en lagen er vlonders, 
waarover je door de heidetuin kon lopen, en 
aangezien het inmiddels toch al bijna 13.00 uur 
was, werd er besloten hier een korte lunchstop te 
maken. 
Omdat er toch wel een koude wind stond gingen de 
vestjes even aan, iedereen zocht zijn plekje, at wat 
en dronk wat en toen de inwendige mens versterkt 
was werd de tocht voortgezet over de Strabrechtse 
Heide. Deze Heide is eeuwenlang een belangrijke 
bron van inkomsten geweest voor de bewoners 
van Heeze en omstreken. Plaggen hei vormden de 
basis voor mest. Pieter met de kaart in de hand, 
vanwege zijn “lusjes”, voorop en over ruiterpaden, heideweggetjes, houten bruggetjes en 
tussenpaadjes werd de mooie route voortgezet. Regelmatig ging het snoeptrommeltje van 
Francien rond, waarin het prettig graaien was. Erg leuk is ook dat er in zo’n grote groep altijd wat 
mensen bij zijn die dingen over de natuur uit kunnen leggen, zoals bijv. het tegengaan van de 
vergrassing of over de vele soorten vogels die er zijn. En de leerzame momenten werden ook af 
en toe afgewisseld met momenten van een ouderwetse “slappe lach”.  
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Het laatste stuk van de route loopt langs het 
Pelgrimspad en uiteindelijk kom je dan uit bij de 
slotgracht van Kasteel Heeze. Dit kasteel is al sinds 
1760 in het bezit van de familie van Tuyl van 
Serooskerke en nog steeds wordt het kasteel 
bewoond door iemand uit het geslacht van deze 
adellijke familie. Het laatste stukje van de tocht loopt 
als het ware over de oprijlaan van het kasteel. Aan 
het begin van deze oprijlaan stond Wil ons weer op te 
wachten en met z’n allen zijn we neergestreken op 
het terras van café de Zwaan, waar iedereen bestelde 
waarvan hij/zij dacht dat hij/zij dat verdiend had. Na 

het nog eens doornemen van deze gezellige dag onder het genot van een hapje en/of een 
drankje ging voor de laatste keer Francien’s trommeltje rond. De trein werd weer opgezocht en 
voldaan lieten we ons weer terug naar Best vervoeren. 
Pieter, wederom bedankt voor de moeite die je je getroost hebt en alle medewandelaars 
bedankt voor de gezelligheid. We kijken weer uit naar de volgende wandelingen, die nog op de 
planning staan. 
 
groetjes, Kathinka 
 
 
 
TCW weetjes….. wist u dat 
 

• Wil v.d. Ven weer flink aan het wandelen is. Hij herstelt wonderbaarlijk goed en wandelt 
alweer een flink eind mee. Zo zie je maar dat een goede conditie het herstel ten goede 
komt! 

 
• Steeds meer Nordic Wandelaars en geblesseerden de weg naar de wandeltrainingen op 

woensdagavond en zaterdagmorgen vinden. De geblesseerden zijn zelfs verbaasd dat 
zij zich zo moeten inspannen. Men had niet gedacht dat wandelen ook een pittige 
aangelegenheid is! 

 
• Op de wandeltrainingen ook Nordic Wandelaars en geblesseerde lopers welkom zijn. 

 
• Kathinka op 22 mei begonnen is met een beginners groep Nordic wandelaars. In vijf 

weken worden de basisbeginselen Nordic wandelen bijgebracht en kunnen zij mee gaan 
doen aan de wekelijkse trainingen. 

 
• Op 25 mei de ZLTO bij Atletiekvereniging Generaal Michaëlis hun familiedag heeft 

gehouden. Zowel TC Baan als TC wandelen, in de persoon van Kathinka van Dijk, 
hebben diverse clinics gegeven. Vanuit TC Wandelen betrof het clinics Nordic Wandelen. 
De belangstelling, ook voor de atletiek clinics, was prima. De Nordic wandelclinins 
werden overdruk bezocht. Voor de rest van dit jaar zitten de beginnerscursussen van 
Kathinka vol. De eerste complete groep werd al meteen aangeboden! 

 
• Onze Nordic wandeltrainster Toos de Groen samen met haar man Cor op weg is naar 

Santiago de Compostella. Cor op de fiets en Toos er achteraan met de caravan. We zijn 
benieuwd naar hun avonturen. 
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VOORJAARSWANDELING 19 APRIL 2008  
 
Op zaterdagmorgen vertrok een groep van ongeveer 25 goedgezinde G.M.-wandelaars en Nordic 
Walkers uit het futuristische Bestse Centraal Station om kort daarna in Geldrop te arriveren. Ze waren 
goed voorbereid. Rugzakken waren gevuld en regenjasjes niet vergeten, anderen waren naar de kapper 
geweest.  
Pieter had de tocht gecomponeerd. Ongeveer 20 kilometer inhoud mocht hij eraan geven; voor de rest 
had hij de vrije hand. De indruk wekkend dat hij dat eigenlijk liever niet vertelde, had hij met een 
geheimzinnig glimlachje door laten schemeren dat de Strabrechtse Heide er iets mee te maken had en 
dat ze zouden eindigen in De Zwaan. Eindigen… zou het zo zwaar worden? 
 
Snel was het Geldropse kleine en 
nog niet wakkere dorpscentrum 
gepasseerd toen we bij de oevers 
van de Kleine Dommel de harde 
weg verlieten, om er lang niet meer 
op terug te komen. Een statige, 
trotse fazanthaan ontving ons daar 
als voorbode van de mooie dag die 
ons te wachten stond.  
 
De oevers leidden ons naar een 
oversteek over de A58 waar een 
stukje verder landuitwaarts manege 
Meulendijks de koffie voor ons klaar 
had. Dat we die bereikten mag als 
een klein wonder worden 
beschouwd. De route erheen liep 
door een steeds laarzerigder wordend laarzenpad. Het vertrouwen in Pieter was oneindig, tot een 
wandelaar meldde dat dat pad zeker niet verder begaanbaar was. Hoewel deze natuurlijke belemmering 
prikkelde om die uitdaging toch aan te gaan won het verstand het gelukkig toch van jeugdig 
opportunisme, en werd een hard pad opgezocht. 
 
Bij Meulendijks stopte Joke ieder een hart onder de riem en een donut in de maag. Haar zelf-gebakken 
met appel gevulde donuts alleen al maakten deze dag de moeite waard. 
Na deze stop leidde Pieter ons met zachte hand de hei op, de eindeloze hei. Ruim een uur hadden we al 
achter de rug, en wat stond ons nog te wachten?  
Pieter vond het nodig om enkele lusjes aan de route toe te voegen zodat de 20 toch zeker gehaald 
zouden worden; zelfs ruiterpaden kregen onverwacht bezoek.  
 
Na een tijdje werd er gepauzeerd en tijd genomen om de inhoud van de rugzakken te legen. Er werd 
trouwens nog meer geleegd… Het buitje dat daarna viel zal die sporen gewist hebben.  
De route bleef schitterend, deze heide waar je niet met de auto kunt komen. Een plek waar een horloge 
iets is wat je als eerste in je broekzak wegstopt. Het ontluikende lariksbos was zo fris, zo helder dat het 
leek alsof er een lentegroen neonlicht doorheen scheen.  
 
Gaandeweg nam het vertrouwen in Pieter’s compositie eerder af dan toe. Een de in de groep 
gehanteerde routeplanner gaf aan dat de 20 bereikt zouden worden zonder dat nog maar enig uitzicht op 
De Zwaan was.  
Toen een kerkspits werd ontdekt en unaniem besloten werd dat die van Heeze moest zijn, werd die 
richting gekozen. Het gevoel dat het eigenlijk ook wel weer jammer was dat de dag nu eindig werd, won 
terrein. 
 
In Heeze werden we, als was zojuist de 4-daagse uitgelopen, ingehaald door Wil. Het was fijn dat hij er 
was maar De Zwaan was toch uitnodigender; daar konden we uitdampen terwijl we innamen.  
De tafels stonden binnen de kortste keren vol met, nee, niet met energiedrankjes hoewel … trappisten zijn 
niet mis als het om energie gaat.  
 
De laatste etappe was naar het Heezer-station. De gps gaf aan dat we 22,9 kilometer achter de kiezen 
hadden. Treinen is luxe en ja hoor, in Best, daar stond ie weer: onze auto! 
 
Hi Ker, 
PS: Met dank aan Vera voor de foto(s). 
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Clubbladcommissie 
 
Een twee drie vier, clubblad van papier  
 
Het laatste papieren clubblad heb je nu in de hand.  
Het zit erop voor Wil van Hak en de ploeg mensen die, onder leiding van Ria Rosier in eerste 
instantie iedere maand, en de laatste twee jaar iedere zes weken bij elkaar kwam om te 
sorteren, te nieten, te bundelen en te bezorgen. Een gezellige ploeg die er plezier in had. Zij 
sluiten deze periode af en ik wil hen en Wil van Hak, die al die jaren alles aanleverde, graag 
allemaal bedanken voor hun jarenlange inzet.  
Ria Rosier en Joke van Kasteren spannen de kroon hierin, want zij doen dit al bijna 20 jaar. We 
begonnen met een paar clubbladen, jaren was het aantal zo rond de 300 en nu worden er meer 
dan 600 clubbladen verspreid! Een hele klus om te klaren.  
 
Als ik heel eerlijk ben, doet het bij mij toch wel een beetje zeer van binnen……. de laatste 
papieren versie van onze G.M. ‘er. Zeker omdat ik jaren maandelijks een G.M. ‘er geproduceerd 
heb. Vaak zat ik grinnikend achter de PC vanwege de anekdotes die ik binnenkreeg of die ik zelf 
maakte. Tja en daar denk je op zo’n moment aan terug, aan alle plezier, alle stress en alle 
mooie verhalen en verslagen. Pure nostalgie. 
De eerste G.M. ‘er die uit mijn handen kwam, was ook tevens mijn eerste kennismaking met de 
PC. Het zweet stond in mijn handen, met kloppend hart zat ik achter het scherm mét een 
bibliotheekboek ‘WordPerfect voor beginners’ voor mijn neus. Pieter Grootes en Jan Leijtens 
hielpen me uit de brand als ik het niet meer wist. Geregeld verdween ingevoerde tekst als 
sneeuw voor de zon, de PC liep vast op het moment van de deadline of de koffie viel om over 
het toetsenbord. De kopij werd nog geschreven aangeleverd, maar sommigen waren al zover 
dat ze zo’n héle grote floppy afgaven. Windows? Nog nooit van gehoord, alles ging met DOS 
commando’s en da’s toch heel wat anders als windows. Alles werd uitgeprint en dan konden de 
plaatjes en KNAU bulletins geplakt worden 
Nou moet je niet denken dat het rampzalig was hoor! Je wist gewoon niet beter. Op de 
schrijfmachine moest je immers ook regelmatig een nieuw velletje indraaien omdat je het had 
verknald.  
Een andere tijd…dat zeker! Er werd wat afgefietst en - gebeld door ons allemaal om de kopij te 
regelen en naar de drukker te brengen! 
Als je daaraan terug denkt is het niet te geloven wat er in 20 jaar allemaal veranderd is. Als je 
me toen had verteld had hoe het in 2008 zou gaan, had ik het vast niet geloofd. 
 
Maar geen papieren versie wil niet zeggen dat er nu geen clubblad meer is. Uiteraard gaan we 
gewoon door met informatievoorziening naar jullie toe. De redactie, Lia en Brigitte, blijft bestaan.  
Zij zorgen ervoor dat een aantal keren per jaar een digitale GM’er uitkomt: de diGM-er.  Als je 
wilt, kun je hem altijd uitprinten! Daarnaast kunnen we jullie sneller berichten met digitale 
nieuwsbrieven.  
 
Ja, de tijd wordt sneller, zeggen ze …… behalve de tijd van ondergetekende. De afgelopen 
dinsdagavonden had ik echte ouderwetse trainingsavonden met de groep van Ad op de baan. 
Het is al zeker een aantal jaren geleden dat ik met hem meeliep…man, man,  wat lopen ze s u p 
e r h a r d. Heb ik daar ooit mee samen gelopen? Ze waren al weg voordat het startsein van mijn 
hersenen was doorgestuurd naar mijn benen! 
 
Maar nu dwaal ik toch wel af: Heb je je al opgegeven voor de digitale informatievoorziening? 
Meld je hiervoor aan bij de ledenadministratie (ledenadministratie@avgm.nl), dit kan ook via de 
website, www.avgm.nl, voorlopig onder de rubriek nieuws >  clubblad, 
 
In het clubgebouw zal in ieder geval ook altijd een of meerdere papieren versies van deze 
informatie aanwezig zijn. 
 
Nel van Oort 
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Wandeltocht 
 
Op 19 april hebben wandelaars en Nordic Wandelaars onder leiding van Pieter v.d. Sande een 
prachtige tocht van ruim 22 km gemaakt van Geldrop naar Heeze. Het weer was fantastisch, de 
stemming uitstekend en de borrel op het terras na afloop smaakte naar meer. De laatste kilometer 
kwam Wil v.d. Ven ons tegemoet. Elders in de clubblad hierover een uitgebreid verslag. 
 
Heilige Eik 
 
Ook twee groepen  wandelaars en Nordic wandelaars hebben meegedaan met de H. Eiklooop. 
Een groep vertrok in alle vroegte omdat ze heen en terug wilden lopen, de andere groep liep 
alleen heen. Jan en Nel Verloop verzorgden op de heen- en terugweg de drankpost, nou ja, 
eigenlijk waterpost, geen drank gezien, en bij de H. Eik voorzagen Chris en Ria  Rosier de 
dorstigen van water. 
Na de tocht stond een team klaar met een heerlijke brunch. Hartelijk dank hiervoor allemaal, het 
was top! Na de lunch was het heerlijk toeven op het terras bij d’n Opstap en hebben we nog een 
paar uurtjes gezellig nagepraat.  
 
 
 
Wandelroutenetwerk 
 
Jullie hebben vast wel de paaltjes zien liggen in de buurt van het materialenhok  en horen praten 
over paaltjes, knooppunten en stickers. De berg paaltjes is in een paar weken tijd al goed 
geslonken.. 
Allemaal tekenen dat we met een enthousiaste ploeg van zo’n 20 G.M.’ers zijn begonnen met de 
aanleg van het wandelroutenetwerk in en rond Best.  
De eerste palen met knooppunten zijn gezet en de bewegwijzering begint goed op gang te 
komen. Zien jullie mensen met nogal veel muggenbulten rondlopen dan zijn het vast 
paaltjeszetters. Want wat worden we opgevreten door deze venijnige beestjes. Vooral in het 
buitengebied doen ze zich te goed aan ons. 
 
Kunst is om die paaltjes zó te plaatsen dat tractoren ze niet binnen de kortste keren weer 
omrijden. Jammer is dat omwonenden eerst toekijken. Als de paal eindelijk is geplaatst komen 
ze zeggen dat ie verkeerd staat vanwege het landbouwverkeer. Onze ploeg heeft voor 10 palen 
13 gaten moeten graven. Alhoewel, van een daarvan krijg ik de schuld. Maar die ene keer dat ik 
opzichter mocht spelen wilde ik het ook volledig uitbuiten. 

  
Het is ook voor het eerst van ons leven dat 
we lantaarnpalen hebben gepoetst! Dan 
heb je wel bekijks hoor! Als mensen zien 
dat je met een poetsdoek en een bus 
glassex zo’n lantaarnpaal staat te boenen 
kijken ze wel even rond of er misschien een 
verborgen camera staat om hun reacties te 
filmen. Wanneer de kust veilig is spreken 
ze je aan. We hebben al diverse banen 
aangeboden gekregen voor huishoudelijk 
werk. Ook werd de gedachte geopperd dat 
we aan het bijverdienen waren.  
 
Eind juni hopen we met zijn allen de klus te 
hebben geklaard. Ik kan jullie verklappen 

dat er zeer verrassende trajecten bijzitten en je op plaatsen komt waar je nog nooit bent 
geweest! 
 
Nel van Oort 
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Samenloop voor hoop, Leef Mee, Loop Mee!!!!!!! 
 
In het vorige clubblad heb ik al aangegeven dat op zaterdag 27 en zondag 28 september op de 
atletiekbaan n Best De SamenLoop voor Hoop zal plaatsvinden.. 
 
De eerste aanmeldingen vanuit G.M. zitten al in het vat. We hopen met een flinke ploeg aan de start 
te kunnen verschijnen en op die manier onze bijdrage te leveren aan dit evenement dat gehouden 
wordt in de strijd tegen kanker.  
 
Het gaat een geweldig mooi intens evenement worden, met een aantal indrukwekkende momenten. Een 
voorbeeld hiervan is zaterdagavond om 10.00 uur de kaarsenceremonie. De contouren van de baan 
zullen dan verlicht worden door enkel kaarsen. Deze worden in papieren zakken geplaatst, gevuld met 
zand en de kaars. Op de papieren zak kan men een persoonlijke boodschap zetten. Een moment van 
hoop, ter nagedachtenis aan en ter ondersteuning van hen die getroffen zijn door kanker. Ook de 
openingsceremonie en afsluiting zijn erg indrukwekkend. 
 
Gedurende het weekeinde is er alle aandacht voor en informatie over uiteenlopende aspecten van kanker. 
Het wordt een feestelijk, braderie-achtige evenement en duurt 24 uur. Het wordt door vrijwilligers 
georganiseerd.  Jong en oud, vrienden, familie, collega's, (sport)verenigingen, iedereen uit de omgeving 
kan meedoen. De deelnemers zijn teams van 10 tot 15 mensen die ieder vooraf geld hebben ingezameld, 
maar het mogen er ook minder of meer zijn. De teamleden wandelen, lopen, bewegen afwisselend 
rondjes over de atletiekbaan.  
 
De totale opbrengst van de SamenLoop voor Hoop komt ten goede aan het wetenschappelijk 
kankeronderzoek dat KWF financiert. Ook de kaarsen voor de ceremonie kunnen tijdens de samenloop 
aangeschaft worden. De opbrengst hiervan gaat ook naar het KWF. 
 
Inschrijf- en infoavond  
Voor de mensen die graag een team willen inschrijven, wordt een aantal inschrijvingsavonden 
georganiseerd. Tijdens deze avonden worden informatiepakketten uitgedeeld, vragen beantwoord en 
leveren de teams hun (voorlopige) deelnemerslijst in. Ook wordt daar het inschrijfgeld van €10,- per 
teamlid betaald. De inschrijvingsavonden vinden plaats op 23 juni, 21 juli en 18 augustus op diverse 
locaties in Best. 
 
Samenloop weetjes 
 Kinderen mogen meedoen; 
 Bestenaren worden verzocht met de fiets te komen; 
 Op het terrein is voldoende te koop; 
 Het paarse T-shirt met samenloop voor hoop, kun je verdienen (niet te koop). Als je als loper meer 

dan 100 euro aan sponsorgeld bijeen verzamelt, dan krijg je een shirt (als je wilt); 
 Naast inschrijfgeld mogen lopers zich ook laten sponsoren, graag zelfs; 
 Op het terrein mag niet gerookt worden; 
 Afhankelijk van het aantal teamleden en in overleg met je teamaanvoerder bepalen jullie samen hoe 

lang ieder teamlid loopt. Gemiddeld bestaat een team uit 10 tot 15 personen. Een teamlid loopt dan 
gemiddeld 2 uur;  

 Wanneer je je als team hebt opgegeven kun je tot 1 september je team nog uitbreiden; 
 Weer of geen weer, de SamenLoop gaat door! Bereid je dus goed voor op slecht weer en kleed je 

daar op; 
 Vraag zoveel mogelijk mensen om te komen kijken: de SamenLoop voor Hoop is voor iedereen, 

zowel jong als oud; 
 Moet ik meer doen dan alleen lopen?  Vóór het evenement kun je ook sponsorgeld inzamelen. Dat 

doe je in de speciale donatie-envelop. Lever tijdig al het opgehaalde geld (inclusief de bijdragen voor 
de kaarsen) in de donatie-envelop in bij je teamaanvoerder. De organisatiecommissie informeert je 
over de datum waarop dit uiterlijk moet zijn gebeurd. Het geld kan dan op tijd worden geteld en 
geregistreerd en er is dan tijdens het evenement zo min mogelijk geld in omloop. Door het geld vroeg 
in te leveren, kun je je concentreren op jouw aandeel in de SamenLoop en kun je genieten van het 
evenement; 

 Naast het lopen in een team kun je ook andere activiteiten ontplooien op de baan die geld opleveren 
(het IVN gaat bijvoorbeeld vogelhuisjes maken en die ter plaatse verkopen) ook kunnen er 
bijvoorbeeld clinics gegeven worden die geld opleveren etc.; 

 De organisatie laat 50 ploegen toe om mee te doen. 
 
Dus G.M.’ers, geef je op doe mee aan dit prachtige evenement!  
Aanmelden bij Nel van Oort (nzielschot@hotmail.com). Dit kan ook via de website. 
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Afscheid van een fenomeen; De GM’ er        
 
Als oud voorzitter en erelid van GM wil ik graag even stil staan bij de laatste GM er. Het lijfblad 
van GM dat bijna onafgebroken 51 jaar in de bus van onze leden viel en vandaag voor de 
laatste keer in de bus valt. 
Het begon allemaal met een getypte exemplaar dat met carbon enkele keren werd 
doorgeslagen. Later een  gestencild A-4 tje, daarna enkele tot A5 dubbelgevouwen velletjes die 
al aan elkaar werden geniet. In de Philips drukkerij werden in de jaren 60 “illegaal" de 
clubbladen van honderden clubs gedrukt, dus ook die van GM 
Vervolgens kwam de General Mag. in A-4 formaat met een omslag en dat zag er voor die tijd al 
erg gelikt uit omdat we een gekleurde omslag gebruikten. 
Weer later werd het een meer kleuren voorpagina, meerkleuren achterpagina en ten slotte 
kunnen wij zelfs advertentiepagina’s invoegen met kleur. 
De volgende stap zou automatisch een full color clubblad geworden zijn, ware het niet dat er 
anders beslist is. 
De makers: Wijlen Broos van Erp, typte de eerste, Piet van Erp de volgende, later waren, Jan 
van Genesen, Mieke Daniëls, Jan Waalen, Leo van der Staak, Bianca Doreleijers, Remco 
Slechtenhorst, Truus Flierman, Corrie van de Ven,  Henk van Hak, Pa van de Sangen, ikzelf nog 
enkele exemplaren, Nel van Oort heel lang, Paula van Ginneken en heel recentelijk, Lia Tielen, 
Mirjam Verhagen en  Brigitte  Kusters in de weer om er iets moois en leesbaars van te maken. 
Allemaal bevlogen eindredacteuren die het langere of kortere tijd volhielden. ( ik zal er best een 
vergeten zijn, ben ik bang voor) 
 
De inhoud varieerde ook van periode tot periode .Er zijn hele periodes geweest dat men moest 
smeken om kopij, dan weer was er meer dan voldoende stof. Bijna altijd is het een clubblad 
geweest dat GM positief in de wereld bracht. Slechts een enkele keer heeft het bestuur in 
moeten grijpen omdat een redactie teveel de vrije hand nam en meer publiceerde dan goed voor 
GM was. 
Zonder me op mijn borst te willen kloppen, en Nel kan het denk ik wel beamen, ben ik 
grootleverancier van de GM er geweest. Als voorzitter, als redactielid, als advertentiecolporteur ( 
met Henk van Hak vormde ik de eerste redactie die " commercieel" ging en zelf getekende 
advertenties in het clubblad opnam, was ik er nauw bij betrokken en voorstander dat het elke 
maand uitkwam en dat het er zo gelikt mogelijk uit moest zien. Qua lay out en qua inhoud. Veel 
complimenten heb ik daarover in het (recente) verleden in ontvangst mogen nemen die ik bij 
deze dan nog even doorspeel aan iedereen die er aan meegewerkt heeft. 
 
Het uitlopen of inbinden van het clubblad 
 
Een van de dingen waar ik me nooit mee bezig heb gehouden. Maar het moest wel gebeuren en 
ook daarvoor waren vele mensen in het verleden elke maand wel even zoet. In de beginjaren 
viel het wel mee. Niet zoveel leden en niet zoveel pagina's ,maar de familie Jansen, de familie 
van Genezen, de familie Robben  hebben er diverse familietherapieën mee doorgebracht. Later 
werden er ploegen gevormd die maandelijks in het clubhuis bijeen kwamen om de zaak bij 
elkaar te nieten. Onder leiding van Ria Rosier is dit de laatste 20 jaar denk ik wel gebeurd in een 
bijna vaste samenstelling ( ik ga hier geen namen noemen want dan vergeet ik er zeker een 
aantal ). 
 
De bezorging: 
 
Ook hierin is in de loop der jaren heel veel tijd en energie gestoken. Zeker tweehonderd leden 
en ouders van leden zijn in de loop der jaren doende geweest om het clubblad bij u op de mat te 
krijgen. Dat was de ene keer al prettiger dan de andere. Een keer slechts zijn we gebeld door 
een vinder die ca. 20 exemplaren in de gemeentelijke bosjes had gevonden. Enkele keren 
werden we gebeld waar het clubblad bleef, omdat de bezorgdatum al ruimschoots verstreken 
was, maar bijna altijd was het clubblad op tijd om het nieuws te brengen wat gebracht moest 
worden. 
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De lezers: 
 
De cyclus is bijna rond. Zelf lees ik altijd als eerste wat ik zelf geschreven heb. Dat kunnen niet 
zoveel mensen mij nazeggen. Ik hoop dat eenieder aan het hardcore clubblad net zoveel plezier 
beleefd heeft als ik, maar dat hoor je als schrijver of als redacteur zelden terug.  
Wat wel opviel was dat veel leden niet iets wisten wat ze wel hadden kunnen weten, neen zelfs 
hadden moeten weten, als ze het clubblad net zo goed gelezen hadden als ik.  
Wat ook zonde was, was dat er maandelijks vele tientallen clubbladen in d'n Opstap bleven 
liggen en dan hebben we natuurlijk geen zicht op de clubbladen die ongelezen bij het oud papier 
terecht kwam. Met enige weemoed zal ik het laatste clubblad lezen en dit exemplaar als 
collectors item bewaren. 
 
Ten slotte: Excuses en dank aan alle redacteuren voor het geduld dat ze steeds hebben 
opgebracht als ik weer eens te laat was met mijn kopij. 
 
En nu? 
 
Nu schrijf ik gewoon verder voor de DiGiM er. ( of hoe het ook moge heten) Want uit deze actie 
blijkt dat onze club met de tijd meegaat. Een enkeling vindt het echt heel vervelend dat het wordt 
opgeheven. Rruim 90% maakt het niet uit. Gaat hem intensief digitaal lezen of leest hem 
helemaal niet. Voor deze laatste groep, niet lezers,  geldt: Pure winst voor het milieu. Geen 
papier meer, geen inkt, niemand die er voor rond hoeft, niemand die hem onnodig in elkaar moet 
zetten. Alle geïnteresseerden zullen hem weten te vinden, Op hun eigen PC of lekker onderuit 
op de laptop. Voor hen die nog niet voorzien zijn: in het clubhuis komen nog enkele uitgeprinte 
exemplaren te liggen heb ik begrepen. 
Bij een moderne club hoort een moderne manier van communiceren. Je hebt de keuze om alle 
info die GM verstrekt, te ontvangen, je hebt de mogelijkheid om te filteren en alleen dat binnen 
te laten komen wat je interessant vindt. Waar we wel voor moeten waken is dat we de 
nieuwsbrieven niet gaan gebruiken om te laat binnengekomen kopij voor de digitale GM-er te 
verspreiden. Dus blijf schrijven en lever, zoals ik dat wel eens deed, op tijd je kopij aan bij de 
redactie. 
Ik ben er van overtuigd dat, als het schrijftalent wat in onze club zit ( ik geniet vaak van 
juweeltjes van verhalen door onze leden opgetekend) er af en toe eens goed voor gaat zitten er 
even smachtend naar het berichtje dat te downloaden is wordt uitgekeken, dan dat er naar de 
brievenbus werd gehold als hij met een doffe klap op de mat valt. 
 
Complimenten en succes 
Er is hard gewerkt om de site en de clubbladvoorziening voor de toekomst klaar te stomen. De 
site begint steeds meer op het beoogde eindresultaat te lijken, hoewel hij natuurlijk volop in 
beweging blijft. Complimenten dan ook voor de commissieleden. En voor hen die aan de site en 
het clubblad blijven werken: succes en geef de critici ook in deze discipline het nakijken. 
 
Ben Saris, Goeie Morgen, Schanul de Schijf, Gé Emmer, en al die andere schuilnamen 
waarmee ik me de afgelopen 45 jaren bediend heb. 
 
Welkom aan onze nieuwe leden.                       
Baanatleten.    Nordic Walking  
Pupillen mini/C   Marlies van Engeland 
Merijn Gerits    Annelies van der Heijden 
Emiel van der Horst   Stella van de Schoot 
Jaap van Velthoven   Willie van de Ven 
Thomas Verbeek   Henk van Wandelen 
 
Pupillen C/D 
Pim van den Hoorn 
 
Recreanten loopgroep 
Bas Franssen 
Guido Leunissen   
      
Wij wensen hen veel sportief plezier toe bij onze club! 
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Eerste Hulp bij blaren 
 
Nog een paar kilometer en dan heb je de wandeltocht gehaald. De medaille is binnen, maar die 
blaar ook! 
 
Wat kunt u zelf of uw wandelgenoten doen? 
 
Een gesloten blaar op de teen 
 
- Reinig de omgeving van de blaar met kamferspiritus of met schoon water (en zeep)  
- Desinfecteer bij voorkeur de blaar en omgeving met een huidontsmettingsmiddel  
   (denk aan allergie voor jodium!)  
- Prik aan 1 kant met een  bloedlancet of met een schoongebrande naald 2 gaatjes in de blaar   
- Verwijder het blaarvocht door dit met een gaasje of wattenstaafje eruit te rollen 
- Vang het blaarvocht op met een gaasje of schone tissue  
- Als de blaar leeg is: opnieuw de blaar en  omgeving  desinfecteren met  een   
   huidontsmettingsmiddel 
- Plak hierna de blaar af met kleefpleister, wanneer u of uw wandelgenoot niet allergisch is voor 
de kleefpleister. Een kleefpleister plakt alleen goed op een droge huid  
 
Het afplakken van een blaar op de teen met kleefpleister gaat als volgt: 
 
- Het eerste stukje kleefpleister over de top van de teen aanbrengen van boven naar beneden 
- Op de top van de teen de overstekende kleefpleister bij elkaar knijpen en dan zo kort mogelijk 
wegknippen (beter is om te brede kleefpleisters eerst af te knippen) 
- Het tweede stukje kleefpleister over de brede kant van de teen plakken 
- De overstekende delen van dit stukje wegknippen 
- Het stukje teen dat nog ontbloot is afplakken met halve stukjes kleefpleister  
- Na het afplakken de kleefpleister dunnetjes met talkpoeder inwrijven 
 
In het boekje Eerste Hulp bij Wandelletsel zijn nog meer handelingen beschreven. 
 
Bij de plaatselijke EHBO-vereniging kunt u informeren of deze cursus wordt gegeven. Kijk voor 
adressen van opleiders op onze website www.ehbo.nl 
Via de link http://www.ehbo.nl/cursuskiezer.nl komt u direct op de juiste pagina. 
 
Indien u nog vragen heeft of onduidelijkheden, kunt u contact opnemen met de afdeling 
Communicatie: 070-338.32.33 of e-mail: communicatie@ehbo.nl 
 
Wij wensen u veel veilig wandelplezier! 
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De laatste uitslagen! diGM-er! diGM-er! diGM-er! diGM-er! diGM-er! . 
diGM-er! diGM-er! diGM-er! diGM-er!diGM-er! 
 
Beste GM-ers, met veel plezier heb ik telkens de uitslagen in de GM-er gezet maar met de komst van de 
diGM-er zijn dit de laatste gedrukte uitslagen net zoals dit de laatste gedrukte GM-er is.  
Broos van Erp is in het verleden met de uitslagverwerking begonnen vervolgens Piet van Erp, Leo van der 
Staak, Jan Leijtens en daarna Pim Schout. Ikzelf heb de laatste jaren de uitslagverwerking op mij 
genomen en mag het bij deze dan ook afsluiten. Het was vaak veel werk en knokken tegen de deadline 
omdat je soms door alle drukte ineens weer bedacht: “oei, de uitslagen moeten deze week ingeleverd 
worden.” 
Henk Huyskens, hartelijk dank voor het verzamelen en bezorgen van uitslagen van de loopgroepen. 
 
Doen we bij GM dan niets meer met de prestaties van onze atleten? Het is immers juist zo leuk om je 
uitslagen terug te lezen in de GM-er! Het antwoord luidt dan ook “nee”. Het is de bedoeling dat er iets 
meer gaat gebeuren met je prestaties die je op wedstrijden hebt neergezet. Over de diGM-er heb je al 
veel kunnen lezen in deze GM-er en ook over de Nieuwsbrieven. In een van de vorige GM-ers heb ik er 
ook even aandacht aan besteed met de oproep voor verslaggeefsters of verslaggevers van wedstrijden.  
 
Dit zou als volgt in zijn werk moeten gaan: Een aantal GM-ers doet mee aan een wedstrijd en van dat 
wedstrijdbezoek maakt iemand een verslag aangevuld met foto’s en uitslagen. Er zijn misschien wel 
atleten die op de wedstrijd iets bijzonders hebben gedaan, een podiumplaats, een PR, een Clubrecord, 
een Nederlandsrecord of een andere geweldige prestatie…het kan van alles zijn!  
 
Dit verslag komt in de Nieuwsbrief van de TCL (Nieuwsbrief Lopen) of die van de TCB (Nieuwsbrief 
Baanatletiek). Deze Nieuwsbrieven krijg je automatisch in je E-mailmap, uiteraard alleen indien je jezelf 
daar voor op hebt gegeven (zie elders in deze GM-er), en zo kun je thuis op je gemak al het nieuws en de 
uitslagen lezen.  
De Nieuwsbrieven blijven op de site van GM staan en vormen zo een mooi naslagwerk om eens terug te 
kijken in de tijd.  
 
De wedstrijdverslagen die altijd in het weekblad Groeiend Best staan gaan gewoon door. Dit is echter wel 
een ander verslag dan het verslag dat verschijnt in de Nieuwsbrief. De schrijver / reporter van het verslag 
dat in het Groeiend Best gepubliceerd zal worden maakt een nieuw verslag op basis van de verslagen en 
het nieuws dat in de Nieuwsbrieven van de Loopatletiek en Baanatletiek staan. Zo kunt je in het Groeiend 
Best dus ook je prestaties terug vinden. 
 
Mede namens mijn voorgangers; tot uw dienst en graag gedaan.  
Adri Raaimakers  
 
Adri Raaimakers   
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Bestuur + WOC Colofon juni 2008 

De GM-er is het clubblad 
van atletiekvereniging 
Generaal Michaëlis. 

 
Het clubblad verschijnt   

8 maal per jaar. 
 

Redactie 
Lia Tielen 323407 

Brigitte Kusters 390062 
e-mail redactie: 

clubblad@avgm.nl 
 

Oplage 
500 stuks 

 

Omslag 
Teun van Kampen 

 
Bezorging 

Ria Rosier (coördinatie), 
Ria van Dooren, 

 Gerry van Haandel, 
Marlies van de Heuvel, 

Henk Huijskens,  
Joke van Kasteren,  

Fam de Bresser, 
 Remko Rop, 

Saskia Velsma,  
Henk Schepens,  
Joseph Schutte,  

Fam Groen,  
Petra de Vink,  

Mirjam Verhagen,  
Frans de Rooij, 
Triny vd Ven. 

 
Bezorgklachten via de 

ledenadministratie, 
Telefoon. 373473  

Voorzitter 
Secretaris 
Penningmeester 
TC Baan 
TC Lopen  
Algemeen 
Wedstrijdorganisatie 

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

Boksprong 20 
Klaproos 8 
J. Klingenstr. 24 
Zweefheuvel 22 
M. de Ruyterstraat 78 
Schuilevinkje 2 
Berk 29 

voorzitter@avgm.nl 
secretaris@avgm.nl 
kerkh088@wxs.nl 
bensaris@home.nl 
petercras@bestion.nl 
nzielschot@hotmail.com 
llamvanderstaak@home.nl 

398399 
395030 
399342 
329911 
392981 
398678 
374499 

 
Wedstrijdsecretariaat 
Lopen/baan thuis 
Lopen uit 
Baan uit 

Ingrid Brekelmans 
Anton Verkooijen 
Loes van Leuken 

Charentelaan 32 Ehv. 
Zevensprong 62 
Steltlopen 10 

wedstrijden@avgm.nl 
anton.verkooijen@hetnet.nl 

2571166 
330365 

loesvanleuken@home.nl 393149 
 
Trainers baan 
Coördinator TCB Adri Raaimakers Leemkuilenpad 11 adri.raaimakers@freeler.nl 399464 
Trainers Wichard de Benis, Ingrid Brekelmans, Jolanda Brouwer, Marc Cremers, Ton 

Dahmen, Ger Damen, Christjan Doreleijers, Aad van Dorst, Ruud van Dorst, 
Helmoed v. Dijk, Diet Gröneveld, Nicolai v.d. Heijden, Karin Jacquot, Geu 
Jeeninga, Pim de Jong, Iris Kappen, Theo de Koning, Maarten de Korte, Tom 
Lassing, Marcel Leijten, Loes van leuken, Marcel v.d. Lubbe, Henk Plasman, 
Adri Raaimakers, Maarten Raaimakers, Ingrid Roche, John v. Rooij, Ton v.d. 
Sande, Ben Saris, Bianca Smits, Peter Stamps, Kelly Teunissen, Wilhelmien 
Verdonk, Mitchell Vereijken. 

 

 
Trainers lopen 
Coördinator TCL Rob Rebel Spoorstraat 9 rkrebel@hotmail.com 850440 
Trainers Lopen 
 
 
 
 
Wandelen 
Nordic Walking 

Patrick Bindels, 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, Jan Meesters, Theo Megens, 
Dolf Mehagnoul, Marco Oggel, Rob Rebel, Chris Rosier, Henk Schepens, 
Mirjam Verhagen, Hans Verbeek, Anton Verkooijen.  
Pieter v.d. Sanden en Wil v.d. Ven 
Kathinka van Dijk, Hetty Kuilboer, Toos de Groen, Joke Peters, Hans 
Schouten 

 

 
Trainers specials    
Coördinator Marlies vd Heuvel Speldenmaker 31  391136 
Trainers Claudia v.d. Heuvel, Marlies v.d. Heuvel, Patty Nillissen, Ingrid Roche, Ben 

Saris, Riny Verdonk. 
 

Trainers overig Bram Flierman (zaal m/v), 
Gijs Koekenbier (buiten zondag) 

 310203 
395362 

 
Juco     
Sport fysiotherapeut Ger Daane Wintereik 42 g.a.daane@hccnet.nl 397483 
Vertrouwenspersoon Ria van Dooren Mgr. Zwijsenstraat 56 pjhvandooren@zonnet.nl 395625 
Wedstrijduitslagen Adri Raaimakers Leemkuilenpad 11 adri.raaimakers@freeler.nl 399464 
Clubhuis Sjaak Rooyakkers J. Klingenstraat 7 jjmrooyakkers@home.nl 395797 
Ledenadministratie Ad Reijenga J.Israëlsstraat 8 ledenadministratie@avgm.nl 373473 
ICT Hans Verbeek Korenbloem 9 webmaster@avgm.nl 390917 
 
Contributie 2008 (per jaar voorlopig) Geboortejaar De eenmalige inschrijf-

kosten zijn euro 10,70  
Opzeggen lidmaat-
schap voor 1 november 
bij de ledenadminstra-
tie, Telefoon 373473 
 

 Clubtenue 
Pupillen mini/C 
Pupillen A/B 

euro 
euro 

84,50 
94,50 

2000-2001 
1997-1999 

Clubkleding wordt verkocht vanuit ons clubhuis, door 
Miriam van Oirschot. Alleen tegen contante betaling. 
Afspraak maken via e-mail: vanoirschot@xs4all.nl of 
per telefoon 0499-393470/378795. Verkrijgbaar zijn 
atletiekshirt (mouwloos, uni M/V), damestopje, 
runningtight kort, medium en lang, runningpak (uni 
M/V) en trainingspakken. 

Junioren C/D euro 107,00 1993-1996 
Junioren A/B euro 120,00 1989-1992 
Senioren/Masters euro 146,00 t/m 1988 
Sen/Masters Loopgroep euro 102,70 t/m 1988 
Veld (zondagmorgen) 
Recreanten,specials,zaal 
Wandelen 
Nordic Walking 

euro 
euro 
euro 
euro 

69,00 
84,50 
50,00 
70,00 

nvt 

 


