
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met ATLETIEK OIRSCHOT trainen voor de 
HALVE MARATHON EINDHOVEN 2016 

 
 
 
 

 
Voor niet-leden hebben we de volgende 

aanbieding: 

 

 Vanaf 16 juli deelname aan alle 

trainingen van Atletiek Oirschot. 

 Je krijgt een trainingsschema.  

 Deelname aan een testwedstrijd over 

10 km: het Rondje Kemmer (hierna kun 

je vrij nauwkeurig je eindtijd op de halve 

marathon schatten). 

 Je krijgt adviezen over voeding, drank, 

kleding, het te lopen schema en herstel. 

 Je bent welkom op de gezellige 

afterparty* in het clubhuis.  

 Advies voor herstel in de weken na de 

wedstrijd.  

Dit complete pakket kost €40,-  

Info en aanmelden bij de trainers 

Op zondag 9 oktober is de Marathon Eindhoven. Ook dit jaar organiseert 
Atletiek Oirschot weer speciale trainingen voor hét hardloopevenement 
van Brabant.  

Vanaf 16 juli vertrekken we elke 

zaterdag om 9 uur voor een duurloop 

vanaf het clubhuis van Atletiek 

Oirschot. 

 

Ook als je voor het eerst een halve 

marathon wilt lopen kun je meedoen, 

we houden met iedereen rekening. 

Loopervaring is wel vereist: een 10 

kilometerloop mag geen probleem 

zijn. 

  

De eerste training omvat ongeveer 

12 km en die afstand wordt 

geleidelijk opgevoerd. Er wordt 

gelopen in 2 of 3 niveaugroepen. 

Snelheid staat niet voorop, uitlopen 

is het doel. 

 
 

Het loopt lekker bij Atletiek Oirschot! 



 Inschrijven 
Alle informatie over de wedstrijd vind je op 

www.marathoneindhoven.nl. Daar kun je ook 

voorinschrijven (t/m zaterdag 8 oktober).  

Er is geen na-inschrijving  

 

Wedstrijdvoorbereiding 
Tien dagen voor de wedstrijd (op donderdag 29 

september) is de laatste lange duurloop. Start 

om 18.30 uur. LET OP: het is vroeg donker, 

draag een reflecterend hesje!  

Na afloop koffie, waarbij je de laatste tips krijgt. 

In het weekend voor de wedstrijd is er nog een 

lichte training. 

  

De wedstrijddag  
Het dagprogramma komt op de website 

www.avoirschot.nl > PRIKBORD.  

 

Afterparty  

’s Avonds begint om 20.00 uur in het clubhuis 

een gezellige afterparty* voor alle deelnemers, 

supporters, medewerkers waterpost en overige 

leden van Atletiek Oirschot. Wel even opgeven 

via het formulier in het clubhuis.  
 

*de afterparty is gratis en wordt mede mogelijk gemaakt 

door een bijdrage van de Stichting Marathon Eindhoven.  

 

De waterpost van Atletiek Oirschot   
Zie de toppers en de tobbers van nabij… help 

mee bij de waterpost van Atletiek Oirschot. Elk 

jaar verzorgt onze club een van de water- en 

sponsposten van de hele en halve marathon in 

Eindhoven. Kun je niet meelopen en wil je toch 

een leuke dag in de sfeer van de marathon: meld 

je aan bij toondecroon@chello.nl  

 

De waterpost van Atletiek Oirschot bevindt zich aan 

het einde van de Eindhovensedijk op de kruising 

Zwaanstraat – Bezuidenhoutseweg. Als beloning 

krijg je een origineel Marathon Eindhoven jasje en 

een lunchpakket. Ook krijg je een uitnodiging voor 

een feestje bij hoofdsponsor De Lage Landen 

(zaterdag 8 oktober 18-21 uur). En je bent welkom 

bij de afterparty* in het clubhuis van Atletiek 

Oirschot.  

 

Voor foto’s van de Oirschotse deelnemers 

en de waterpost bij de Marathon Eindhoven 

2015, klik op: www.avoirschot.nl > 

FOTOBOEK  

 
 

LOOP ZO VEEL MOGELIJK  
IN CLUBTENUE! 

http://www.marathoneindhoven.nl/
http://www.avoirschot.nl/
mailto:toondecroon@chello.nl
http://www.avoirschot.nl/

