
 
ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 31 | NUMMER 1 | JANUARI - FEBRUARI 2017 

 1   
 
 

  

 Onze jeugd was in Hoboken en Sint-Oedenrode 

 Valkenloop, Athene Authentic Marathon 

 Zevenheuvelenloop 

 En… de 30e Rabobank Auwjaorscross 
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COLOFOON 
 

De Spike verschijnt 6x per jaar in een oplage 

van 195 stuks en is gratis voor leden van  

Atletiek Oirschot.  

 

De digitale versie is te lezen op onze website 

en wordt toegezonden aan in totaal 120 

adverteerders, sponsoren en andere 

belangstellenden. 

 

Drukwerk:  FT-Print Oirschot 

Redactie en opmaak:  Ad van Zelst 

Advertenties:  Anthony Conijn 

Bezorging:  Jeanne Kemps 

 

Het volgende nummer verschijnt  

rond 1 maart 

 

kopij uiterlijk 24 februari sturen naar  

promotie@atletiekoirschot.nl  

 

Lees de digitale Spike in full colour op 

www.atletiekoirschot.nl 

hoofdsponsor 

1987 Rabobank Het Groene Woud Zuid 

 

wedstrijdsponsors 

1988 Edward Hamers - Jumbo supermarkt  

2002 Gasterij De Beurs  

2013 Puro hondenvoeding (René Coolen) 

2013 MTO (Joost van Kuringen) 

2014 TM Transport Vessem 

2016 Van der Helm Daktechniek 

 

adverteerders 

1987 Rabobank Het Groene Woud Zuid  

1988 Edward Hamers - Jumbo supermarkt  

1990 Verspaandonk Herenmode 

1991 Hennie van Rijt - Gasterij De Merode 

1998 Club van 21 - Horeca Oirschot 

1999 Boekhandel De Croon 

  FT-Print 

  Bloemenboetiek ELHA 

2000 IBB Electronic Engineering 

2005 Mitra De Poort Slijterij 

  Blox & Verbeek Adviseurs 

  Voergroep Zuid / Boerenbond Deurne 

  De Oirschotse Bakker B.V. 

2008 Roefs Partyverhuur 

  Garage BeKa 

2009 Fysionova 

2010 Frank van Kemenade Bloemen 

  Gebr. Van den Bosch Loonbedrijf 

2012 Vogels Groenvoorziening 

  Spoordonkse Watermolen 

  Autobedrijf Verbruggen 

  Kapsalon Marc 

 Karin Verbruggen Beeld Design 

 2013 All Outdoor tuinmeubelen 

 Runnersworld Eindhoven 

 Beauty by Jennie 

2014 Amazonite 

2015 Arianne Huidverzorging 

 Bouwbedrijf Frans Gerritsen 

2016 Van der Helm Daktechniek 

 Berry van de Schoot 

 
 

Onze adverteerders bereik je snel met de 
link op www.atletiekoirschot.nl 
 

Voor info over sponsoring neem contact op met 
anthonyconijn@gmail.com 

 

 
 
 

SPONSORS 
Lijst van adverteerders en sponsors op  
volgorde van het jaar waarin ze met 

sponsoring zijn begonnen. 

mailto:promotie@atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl/
http://www.atletiekoirschot.nl/
mailto:anthonyconijn@gmail.com
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ATLETIEK OIRSCHOT - VRIJWILLIGERS 
Atletiek Oirschot wordt draaiend gehouden door onderstaande vrijwilligers die zich week-in week-

uit verdienstelijk maken als trainer, begeleider, bestuurs- of commissielid en allerlei andere taken.  

Staat de persoon die je zoekt niet in de lijst, stuur je bericht dan naar info@atletiekoirschot.nl  

 

Bestuur  ► = gewijzigd 

Henry van der Schoot (voorz) 0499-796514 henry.van.der.schoot@atletiekoirschot.nl 
Henny van Rijt (vice-voorzitter) 0499-575821 hennie.van.rijt@atletiekoirschot.nl  

Leny de Croon (secretaris) 0499-577312 leny.de.croon@atletiekoirschot.nl  

Miranda Bressers (penningm) 06-22285155 miranda.bressers@atletiekoirschot.nl 

Pieter Raijmakers 06-15018690 pieter.raijmakers@atletiekoirschot.nl 

   

Overige vrijwilligers   

Nellie van Beers 0499-573634 nellievanbeers@gmail.com 

Mieke Bouwman 06-46268399 jhm.bouwman@gmail.com   

Harrie Bullens 013-5142508 h.bullens@chello.nl   

Joke Bullens 013-5142508 h.bullens@chello.nl   

Anthony Conijn 0499-550641 anthonyconijn@gmail.com 

Ineke Conijn 0499-550641 inekeconijn@gmail.com  

René Coolen  renecoolen@hotmail.com  

Toon de Croon 0499-575416 toondecroon@chello.nl  

Wim de Croon 0499-577312 wimdecroon@hotmail.com  

Pieter van Esch 0499-550377 info@pvanesch.nl  

Nicole Evers  0499 573265 leendersevers@gmail.com 

Martien van Geenen 0499-573281 martienvangeenen@planet.nl  

Henk van Gerven 013-5142400 henkrunner@hotmail.com  

Irene van Gestel 0499-574703 irenewestheim@hotmail.com  

Hans van Hal 013-5143323 jma.van.hal@hetnet.nl  

Jac van Heerebeek 06-51747503 ja.heerebeek@gmail.com 

Tineke van den Heuvel 0499-575934 h.vandenheuvel7@chello.nl  

Hans Hoogmoet 0499-575602 ledenadministratie@atletiekoirschot.nl  

Thea de Jong 0499 575331 t.jong12@upcmail.nl 

Jan Kemps 0499-575583 j.kemps1@chello.nl 

Jeanne Kemps 0499-575583 j.kemps1@chello.nl  

Johan der Kinderen 06-23271863 johan-sandra@hetnet.nl  

Vanessa Kluijtmans 0499-335350 vlantau@gmail.com 

Cees Koppen 0499-572589 ckoppen@xs4all.nl  

Joost van Kuringen  06-20940604 joostvankuringen@gmail.com 

Thomas van Laarhoven  thomas_laarhoven@hotmail.com  

Ton van Liempt 0499-572943 a.liempt40@upcmail.nl  

Adrie Louwers 06-53597017 adrie.louwers@gmail.com  

Grda Manders 013-5142719 gerdamanders61@msn.com 

Jan Manders 013-5142719 janmanders61@gmail.com 

Wally van Mierlo 06-55873850 wally.van.mierlo@gmail.com  

Aubry Mulder  06-28085883 aubrymulder@gmail.com   

Bart Noyen 06-20803844 bart_noyen@hotmail.com  

Cees van de Schoot  0499-573276 ceesvandeschoot@kpnplanet.nl  

Dilia van Straten  diliavanstraten@hotmail.com 

Pieter Smits 0499-573257 pieter_smits@hetnet.nl  

Jan Swaans  06 28798999 j.swaans65@upcmail.nl 

Miranda Veldhuizen   miranda.veldhuizen@chello.nl  

Martien van de Ven 0499-574528 martienvandeven@planet.nl  

René van de Ven 06-53448618 chr_vd_ven@hotmail.com  

Ronald van de Vondervoort 0499-577217 ronald24@hetnet.nl  

Esther de Wert 0499-575330 e.dewert@taalbrug.nl  

Ad van Zelst 0499-550695 promotie@atletiekoirschot.nl  

ALGEMENE INFO 
www.atletiekoirschot.nl 

 

 

 

 

Opgericht: 24 oktober 1985 

 

Aangesloten bij de 

Atletiekunie, 

verenigingsnummer 

V0014355 

 

Ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel, nummer 

40238625 

 

 

Acommodatie 
Bloemendaal 5a 
5688GP Oirschot 

(bij Sportcentrum De 

Kemmer) 

 

 

Postadres 
Bestseweg 14a  

5688NP Oirschot 

e-mail: 

info@atletiekoirschot.nl 

bankrekening: Rabobank  

NL52 RABO 0138 861 021 

 

 

Erelid 
2010:  Cees van de Schoot 

 

 

Leden van verdienste 
1994: Albert Houwen 

1997:   Piet van de Sande 

2009:  Martien van de Ven 

2010:  Toon de Croon 

2016:  Ton van Liempt 

 
 

Het loopt lekker 

bij Atletiek 

Oirschot! 
 

 

mailto:info@atletiekoirschot.nl
mailto:hennie.van.rijt@atletiekoirschot.nl
mailto:leny.de.croon@atletiekoirschot.nl
mailto:jhm.bouwman@gmail.com
mailto:h.bullens@chello.nl
mailto:h.bullens@chello.nl
mailto:inekeconijn@gmail.com
mailto:renecoolen@hotmail.com
mailto:toondecroon@chello.nl
mailto:wimdecroon@hotmail.com
mailto:info@pvanesch.nl
mailto:martienvangeenen@planet.nl
mailto:henkrunner@hotmail.com
mailto:irenewestheim@hotmail.com
mailto:jma.van.hal@hetnet.nl
mailto:h.vandenheuvel7@chello.nl
mailto:ledenadministratie@atletiekoirschot.nl
mailto:j.kemps1@chello.nl
mailto:johan-sandra@hetnet.nl
mailto:ckoppen@xs4all.nl
mailto:thomas_laarhoven@hotmail.com
mailto:a.liempt40@upcmail.nl
mailto:adrie.louwers@gmail.com
mailto:wally.van.mierlo@gmail.com
mailto:aubrymulder@gmail.com
mailto:bart_noyen@hotmail.com
mailto:ceesvandeschoot@kpnplanet.nl
mailto:pieter_smits@hetnet.nl
mailto:miranda.veldhuizen@chello.nl
mailto:martienvandeven@planet.nl
mailto:chr_vd_ven@hotmail.com
mailto:e.dewert@taalbrug.nl
mailto:info@atletiekoirschot.nl
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VAN DE VOORZITTER 

Beste leden van Atletiek Oirschot, 
 
 

Bedankt alle vrijwilligers en trainers!! 
Als start van dit voorwoord wil ik namens het gehele bestuur alle trainers en vrijwilligers 

ontzettend bedanken voor jullie geweldige inzet in 2016. De slogan “het loopt lekker bij 

Atletiek Oirschot!” is het resultaat van jullie inspanningen en wij zijn jullie daar zeer 

erkentelijk voor. Vele uren zetten jullie je belangeloos in voor onze vereniging en hierdoor 

zijn we de mooie vereniging die we zijn - met een breed aanbod van sport op alle niveaus. 

Jullie enthousiasme straalt uit naar iedereen en vergroot de betrokkenheid onder al onze 

leden. Wij hopen dat we in het nieuwe jaar ook op jullie mogen rekenen! 

 

Dan even wat anders…gemeentezaken 
In de vorige spike ben ik dieper ingegaan op de ontwikkelingen op het subsidiebeleid en 

vastgoedbeleid. Hier kan ik kort over zijn: geen nieuwe zaken te melden… 

 

Vergadering commissies en bestuur 
Op maandag 21 november is er voor de eerste keer een overleg geweest met het bestuur 

en alle commissies en ondersteunende functies. De opkomst was heel hoog en ik wil 

hiervoor iedereen nog bedanken. Het toont een grote betrokkenheid bij de vereniging. 

De vergadering had twee doelen: 

- Bevorderen samenwerking 

- Opstarten van het nieuwe bestuur versnellen 

 

Uit de vergadering zijn een aantal aanbevelingen gekomen om de commissiestructuur en 

een aantal taken/verantwoordelijkheden aan te scherpen. Het bestuur gaat hiermee aan de 

slag. Verder is naar voren gekomen dat een aantal commissies onderbezet zijn en hiervan 

hebben jullie inmiddels een mail met “vacatures” ontvangen. Ik wil dit punt graag nog een 

keertje onder de aandacht brengen en jullie enthousiast maken voor een rol in onze 

organisatie. Alle hulp is welkom en een leuke tijdsbesteding! 

Het houden van deze vergadering was als nuttig ervaren en we hebben dan ook besloten 

om dit overleg ieder jaar te herhalen. 

 

Enquête april 2016 
In april van dit jaar hebben jullie een enquête ingevuld over 5 stellingen. Het bestuur gaat 

in de komende tijd met deze onderwerpen aan de slag. Ik wil het plan rondom stelling 3 (Er 

dient een maximale periode te komen waarin een bestuurslid aaneengesloten zitting kan 

hebben in het bestuur, b.v. 3 x 2 of 2 x 3 jaar) nu kort toelichten. De uitslag was heel 

duidelijk: pas de statuten hierop aan. We willen dan ook de statuten gaan aanpassen; dit 

punt maar ook een aantal andere punten die niet wenselijk of “uit de tijd” zijn. Als leidraad 

zullen we de meest recente modelstatuten van de Atletiek Unie gebruiken. Ons streven is 

om de voorgestelde nieuwe statuten in de Algemene Ledenvergadering 2017 in stemming 

te brengen. 

 

Tot slot…een prachtig 2017 gewenst! 
Rest mij iedereen een prachtig 2017 te wensen in goede gezondheid. Laten we er met zijn 

allen een geweldig mooi sportjaar van maken en volop genieten van het beleven van onze 

sport! 

 

Met sportieve groet, 

Henry van der Schoot 
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► Renovatie/nieuwbouw platte daken 

► Service onderhoud en inspecties 

► Goten H.W.A. 

 
 
 
 
 
 
 

Jan van der Helm 

Spoordonkseweg 95B - 5688KC Oirschot 

mobiel: 06 1267 3285 

e-mail: jan@vanderhelmdaktechniek.nl 

website: www.vanderhelmdaktechniek.nl 

mailto:jan@vanderhelmdaktechniek.nl
http://www.vanderhelmdaktechniek.nl/
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De wijzigingen in het ledenbestand  
per 1 januari: 
 
We verwelkomen 10 nieuwe leden! 
 

Niek Brands    JPA 

Eline Smetsers    VSE 

Mariëtte van  der Pasch   V50 

Dick ter Welle    M55 

Femke van Overdijk   MPA 

Sophie van Overdijk   MPB 

Franky de Langen   JPB 

Bente Brands    MPC 

Helen Hezemans    V45 

Ans Saalberg    V55 

 

en helaas ook 10 afmeldingen: 
 
Anita Timmermans   V50 

 Anita heeft met pijn in het hart (en voeten)  

haar lidmaatschap opgezegd 

Nadja van der Schoot   V40 

 Nadja is verhuisd. Ze heeft de afgelopen  

jaren met veel plezier getraind en had in  

sportief en sociaal opzicht een leuke tijd 

Judy van Vroonhoven   V35 

Elia Deenen    V50 

Marinka Michielsen   V40 

 Marinka bedankt voor de cursus en de  

gezellige tijd bij onze mooie club 

Zoë Leenders    MPA 

 Zoë heeft de voorkeur aan hockey gegeven 

Lena Smulders    MPA 

 Lena heeft de voorkeur aan hockey gegeven 

Viviën Gillissen    V45 

 Viviën bedankt de club voor de fijne  

looptrainingen 

Ellen van Beers    V40 

 Ellen zegt haar lidmaatschap op i.v.m.  

terugkerende blessures 

Luc van de Ven    Msen 

 

Onze vereniging telt nu 211 leden:  
172 (161) volwassen atletiekleden,  
  20   (13) jeugdleden, 
  19   (15) wandelaars. 
(Tussen haakjes het aantal leden op 1 januari 2016) 

 

 
 
 

 

De verjaardagen in januari… 
 
1  René van de Ven  MSE 

3  Hennie van Rijt  M55 

3  Nicky Verbakel  MJD 

4  Bart Noyen  MSE 

5  Marieke Meeuwis  V50 

6  Jeanne van Oirschot  V60 

6 Dilia van Straten  V55 

10  Jan van der Heijden  M65 

13  André van Gerven  M50 

16  Johan Roefs  M55 

16  Carry Luijsterburg  WAN 

17  Vanessa Kluytmans  V40 

18  René Coolen  M45 

19  Jozé van de Burgt  V55 

19  Anja van de Laar  V45 

21  Kees Smetsers  M70 

22  Jan Heijms  M65 

27  Ineke Conijn  WAN 

30  Bart Putmans  M35 

31  Hans van de Wal   M55 

 
 

… en in februari: 
 
3  Wim de Croon  M60 

5  Liezeth Drabbels  V50 

7  Chris van Eck  WAN 

11  Tonnie van Geenen  WAN 

12  Ben Vogels  M70 

12  Jan Soetens  M65 

13  Piet van Oirschot  M60 

16  Jacqueline Heijms  V55 

18  Terry Hermus  V50 

20  Henk van Gerven  M60 

21  Albert Houwen  M65 

24  Ronald van de Vondervoort  M50 

26  Léon Brands  M45 

 
 
 

Alle jarigen hartelijk gefeliciteerd! 
 
(De getoonde categorieën gelden per 28 februari 2017)  

 
 

LEDENADMINISTRATIE 
Hans Hoogmoet 
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BANAAN  
In de pendelbus naar de start van de Valkenloop heb ik nog 

tijd voor een banaantje. Hij is nog groenig, dus ik zet mijn 

tanden erin om hem af te kunnen schillen. De man die 

tegenover me zit: “Als je een banaan aan de onderkant 

open maakt gaat het veel gemakkelijker”.  

Ik ben totaal verbluft. Eet al 70 jaar bananen en nu komt 

iemand me vertellen hoe de schil er af moet. 

Ad van Zelst 

 

 

TJA… 
In Runnersworld Magazine van november staat 

een uitgebreid artikel over hartfalen bij hardlopers. 

Eén van de conclusies: “Stel nou dat ontdekt wordt 

dat je met elke week hardlopen het leven van 99% 

van de mensen met 2 jaar zou verlengen en van 

die andere procent met 2 jaar zou verkorten”. Wat 

zou je dan doen: wel of niet gaan hardlopen? 

 

PRIKBORD 

HET BESTUUR VERGADERT… 
Het bestuur vergadert op ma 9 januari, ma 30 januari 

en ma 13 februari. Leden die punten willen 

inbrengen of een vergadering willen bijwonen 

kunnen zich melden bij de secretaris Leny de Croon: 

leny.de.croon@atletiekoirschot.nl    

 

De algemene ledenvergadering is op 

maandag 6 maart. 
 

http://www.atletiekoirschot.nl/
mailto:leny.de.croon@atletiekoirschot.nl
mailto:ja.heerebeek@gmail.com
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◄ Niek Brands 2e bij indoorwedstrijden  
za 29 okt 2016 
Niek Brands was amper 5 minuten lid en hij werd al in het 

diepe gegooid bij de indoorwedstrijden in Reusel. En... 

hoppa! Meteen een 2e plaats in de categorie JPB. Hij won 

zelfs de 40 meter! 

Foto: Niek met zijn medaille en oorkonde 

 

 

◄ Clubkascampagne Rabobank: 787 euro 
voor Atletiek Oirschot 
vr 4 nov 2016 
Vanavond heeft de Rabobank op een feestelijke manier de 

uitslag bekend gemaakt van de clubkascampagne 2016. 

Ons bestuur was daarbij aanwezig. Het was een mooie 

avond en vooral een prachtige opsteker voor onze 

vereniging.  

Atletiek Oirschot heeft 173 stemmen gekregen en daarmee 

krijgen we € 787,15 van de Rabobank. Met dat geld gaan 

we verouderde sportmaterialen vervangen. 

 
 

 

Clubrecord in Valkenswaardse Valkenloop 
zo 6 nov 2016 
Bij de Valkenloop in Valkenswaard verbeterde Ad van Zelst 

het al op zijn naam staande clubrecord halve marathon bij de 

M70 met bijna 2,5 minuut: 1:51:27 uur bruto. 

 

 

◄ Martien van de Ven 3e M65 in Mol (B) 
zo 6 nov 2016 
Een heel grote cross, daar op het Zilvermeer in Mol. Martien 

van de Ven werd 3e bij de M65. 

Om het crossen te stimuleren heeft Martien een schema 

gemaakt van alle crossen in de regio tot en met maart. Wie 

gaat er met hem mee? Contact 0499-574528 

martienvandeven@planet.nl 

Foto: een geweldige ambiance in Mol 

NIEUWS 
Lees elke dag op www.atletiekoirschot.nl  

het laatste nieuws als het nog warm is 

mailto:martienvandeven@planet.nl
http://www.atletiekoirschot.nl/
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◄ Veldhoven: Nellie 1e, Martien 2e 
zo 13 nov 2016 
Vandaag was de openingswedstrijd van de 
Runnersworld Kempische Crosscompetitie, de 
Witvencross in Veldhoven. Nellie van Beers werd 1e 
in de categorie V55, Martien van de Ven stond ook op 
het podium: 2e bij de V65. 

foto (Peter Kramer): het podium bij de V55. 

 

Martien van de Ven 1e M65 in 

Oosterhout 

zo 20 nov 2016 
Martien trok naar regio 13 voor de Scorpiocross. Hij 

werd daar 1e bij de M65. 

 

Succes voor Atletiek Oirschot in Sint-

Oedenrode 

zo 27 nov 2016 
Atletiek Oirschot blijft sterk in de Kempische 

Crosscompetitie. Bij de Driedorpencross won Nellie 

van Beers vandaag de V55. Martien van de Ven 

kwam bij de M65 als 2e over de streep. 

 

◄ Frans van der Staak wint in Ell 

zo 27 nov 2016 
De halve marathon van Ell in Limburg leverde een 

overwinning op voor Frans van der Staak: 1e M60. 

Frans schrijft: "Ik heb me gisteren uitgeleefd in Ell bij 

Weert (vroeger de halve marathon van Swartbroek). 

Halve marathon gelopen in 1.28.37 en eerste 

geworden in Mannen 60. In het begin te hard gelopen, 

waardoor ik vanaf de 7de kilometer alleen gelopen 

heb, maar niettemin een mooie tijd in mijn 2de 

wedstrijd na mijn comeback". 

Foto (John Parren): Frans op het podium in Ell 

 

◄ Clubheldenactie: Cees van de Schoot 

gemeentewinnaar! 

ma 28 nov 2016 
Cees van de Schoot is in onze gemeente als winnaar 

geëindigd in de Clubheldenactie van het Eindhovens 

Dagblad! En met ruime voorsprong! Cees kreeg 152 

stemmen en 9,56 waarderingspunten. De nummer 2, 

Elke Dingen van Volleybalclub ODI, kreeg 93 

stemmen en 9,83 punten. Zij zijn allebei gemeente-

winnaar. 

Foto: bestuurslid Hennie van Rijt reikt de bijbehorende 

oorkonde uit aan Cees.  
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  NIEUWS 
Lees elke dag op www.atletiekoirschot.nl  

het laatste nieuws als het nog warm is 

◄ Clubrecords Jarno Janssen (JJD) en Noël 

Ackermans (JJC) bij indoor 

za 3 dec 2016 

Bij de indoorwedstrijd in Hoboken (B) hebben Jarno Janssen en 

Noël Ackermans vandaag voor twee nieuwe clubrecords 

gezorgd. Jarno raffelde de 60m sprint af in 9.55 sec en was 

daarmee 0.31 sneller dan Lars van Kuringen in 2012. Ook Rens 

Ackermans (9.71 sec) liep sneller dan het oude record, maar hij 

bleef 16 honderdsten achter op Jarno die zich dus de nieuwe 

recordhouder mag noemen. 

Noël Ackermans liep de 60m horden in 12.42 sec en vestigde 

daarmee een clubrecord bij de junioren C. Gezien het feit dat ze 

in België over hogere horden (91cm ipv 84cm) moeten lopen dan 

in Nederland belooft dat nog wat voor een volgende indoor. 

Proficiat jongens met jullie records! 

Foto (Henry van der Schoot): Jarno bij het kogelstoten 

 

Weer podium voor Martien van de Ven 

zo 4 dec 2016 
Martien heeft met sterke tegenstanders te maken in zijn 

categorie. Toch weer derde M65 in Baarle-Nassau! 

 

◄ Overwinning voor Martien van de Ven 

zo 11 dec 2016 
Ook in Reusel was Martien weer goed op dreef. Bij de l'Avant 

Sylvestrecross werd hij vandaag eerst in de categorie M65. 

Foto Edwin Pijnenburg 

 

◄ Rabobank hoofdsponsor Auwjaorscross 

di 13 dec 2016 

Vandaag verwelkomen we Rabobank Het Groene Woud Zuid als 

hoofdsponsor van onze 30e Auwjaorscross! 

 

 

 

 

 

http://www.atletiekoirschot.nl/
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Martien van de Ven verdient zilver bij BK Cross 

zo 18 dec 2016 
Bij de door ACW'66 (Waalwijk) georganiseerde Lidocross, 

tevens Brabants Kampioenschap cross, werd Martien van de 

Ven 2e in de categorie M65. 

 

◄ Casper van der Putten wint de Auwjaorscross 

ma 26 dec 2016 
De 30e Rabobank Auwjaorscross trok 420 deelnemers, waarvan 

202 recreanten. Bij de mannen won Casper van der Putten 

(Eindhoven Atletiek) overtuigend in een tijd van 31:37 min. Even 

later begon hij ook nog aan de korte cross en ook die schreef hij 

op zijn naam in 6;29 min. 

Bij de vrouwen werd Rian van der Burgt (GVAC) eerste in 28:01 

min.  

Foto (Harry Pieschel): Casper van der Putten, winnaar van 2 wedstrijden 

op één dag. 

 

◄ Auwjaorscross: 3 eerste plaatsen voor 

Atletiek Oirschot 

ma 26 dec 2016 
Zowel in de oudste als de jongste categorieën scoorden we 

vandaag. Bij de 30e Rabobank Auwjaorscross behaalden we 3 

eerste plaatsen: Martien van de Ven werd 1e bij de M65, Nellie 

van Beers 1e bij de V60 en Bente Brands, 6 jaar en net een paar 

weken lid, won bij de meisjes minipupillen. 

Foto (Ad van Zelst): Bente Brands 1e bij de minipupillen! 
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HARDLOPEN DOE  
JE BIJ EEN CLUB! 
 
Ken je iemand die alleen loopt? Neem hem (haar) 

een keer mee naar een recreantentraining. Kost 

anderhalve euro en vaak zijn ze meteen verkocht. 

Afgelopen jaar hebben we een mooie ledengroei 

doorgemaakt en dat is niet zomaar! 

 

Bij een club ga je beter lopen! 
 

Download het inschrijfformulier van de website 

www.atletiekoirschot.nl of neem er een mee uit het 

clubhuis.  

Invullen, inleveren klaar! 

 

Als lid hoor je er echt bij! 
 
 

 

http://www.atletiekoirschot.nl/
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Ingrid van der Schoot ging met vier van 

onze pupillen naar Sint-Oedenrode voor 

de Driedorpencross. 

Rick, Dries, Tjeerd en Niek met hun medaille!  

 

JE
U

G
D

 

DRIEDORPENCROSS 
foto’s: Ingrid van der Schoot 

HALOWEEN 
foto’s: Susanne van Gessel 

Op 27 oktober was ons veld 

omgetoverd in 

Haloweensferen. Brrrr… 
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ZAALTRAINING 
foto’s: Ad van Zelst 

Op 29 november was onze 

redactie bij de zaaltraining.  

En toevallig of niet: wie 

kwamen daar naar binnen? 

Drie zwarte pieten! En ze 

konden nog goed sprinten, 

ook!  

JE
U

G
D
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Twee Clubrecords in Hoboken! 

Zaterdag 3 december hebben een aantal 

jeugdleden van Atletiek Oirschot deelgenomen 

aan een indoorwedstrijd in Hoboken, België, in 

de buurt van Antwerpen. De locatie was uniek; 

een oude fabriekshal omgebouwd tot indoor 

sporthal! 

 

Onze Oirschotse jeugd leverde 

prima prestaties bij de 60 meter 

sprint, hoogspringen, kogelstoten en 

60 meter horden!  

Niek Brands liep een toptijd van 10:59. Rick van 

der Schoot verbeterde zijn PR hoogspringen met 

5 cm tot 100 cm. Jarno Janssen liet zich van zijn 

beste kant zien tussen de Belgische 

concurrentie en gooide 4,95 meter bij het 

kogelstoten. Rens Ackermans liep een 

persoonlijk record van 9:71 op de 60 meter 

sprint. Onze oudste deelnemer, Noël 

Ackermans, bereikte een prachtige 8,92 meter 

bij het kogelstoten. 

 

Maar het mooiste nieuws kwam toen 

we al thuis waren. 

Toen bleek namelijk dat Jarno Janssen en Noël 

Ackermans voor twee nieuwe clubrecords 

hadden gezorgd. Zie hiervoor het nieuwsbericht 

op pagina 13.   

Jarno, Noël, Niek, Rens en Rick 

vonden het hel leuk om samen deel 

te nemen en kijken uit naar de 

volgende wedstrijd!  

 

  

 

Rick, Dries, Tjeerd en Niek met hun medaille!  

 

JE
U

G
D

 

SUPERKRACK 3 HOBOKEN 
foto’s en tekst: Henry van der Schoot 

Niek zet aan voor het hoogspringen 

 

Jarno bij het kogelstoten. Op de 60 m 

sprint verbeterde hij het clubrecord! 

 

Noël stelde een clubrecord bij 

de 60 m horden 
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JE
U

G
D

 

30e RABOBANK 
AUWJAORSCROSS 
foto’s Ad van Zelst 

▲ Start van de mini- en C-pupillen. Bente Brands 2e van links. 

 
 
 
► Een mooi Oirschots succes bij de allerjongste jeugd: Bente 

Brands won in haar allereerste wedstrijd bij de meisjes mini 

pupillen en was met recht apetrots op haar mooie eerste prijs. 

 
 

Waarom hebben wij maar zo weinig 

crossertjes en hebben ze die wel in 

Eindhoven, Sint-Oedenrode, Veldhoven, 

Best, Reusel, Valkenswaard en Eersel, om 

maar eens een paar andere dorpen te 

noemen die wel massaal naar onze 

Auwjaorscross kwamen? 

Die vraag moeten we in 2017 maar eens 

beantwoorden! 

 

In elk geval: onze pupillen en junior 

genoten van de mooie wedstrijden die 

onder een stralende zon werden gelopen. 

Bekijk de foto’s maar eens op onze website 

www.atletiekoirschot.nl ! 

http://www.atletiekoirschot.nl/


 
ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 31 | NUMMER 1 | JANUARI - FEBRUARI 2017 

 19   
 
 

  

▲ Knal! En weg zijn ze, de A-pupillen. Rechts zien we Rick 

van der Schoot en Niek Brands. 

 

 

◄Hup Rick, nog een paar metertjes. Onze jury staat al te 

juichen (mag eigenlijk niet, maar vooruit)! 

 

 

◄◄ Knokken moest Niek tegen Koen van de Ven uit 

Veldhoven en knokken deed hij! Allebei dezelfde tijd: 5:02 

minuten! 

 

 
▼ Jarno liep als enige junior van onze club. Hij finishte in 

het middenveld met een mooi gemiddelde: 14,2 km/u!  

 

Meer foto’s op 
www.atletiekoirschot.nl 

http://www.atletiekoirschot.nl/
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Het ging even mis met de 

ledenwerfactie onder de 

Oirschotse jeugd. Er stond een 

fout op de flyer.  

We hebben nu nieuwe laten 

maken. Via de flyers worden 

leerlingen van de basisscholen 

uitgenodigd voor 8 gratis 

trainingen. Als ze daarna lid 

worden krijgen ze het eerste 

jaar 10 euro korting op de 

contributie. 

De flyers worden o.a. op de 

scholen verspreid.  

 
 

Op 11 december waren we ook nog in 
Reusel. Niek en Rick hielden daar de 
kleuren van Atletiek Oirschot hoog. 
 

 
JE

U
G

D
 

l’AVANT SYLVESTRECROSS 
Foto: Henry van der Schoot 

LEDENWERFACTIE 
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COMMISSIES 
Tekst en foto’s Ad van Zelst  

Op 21 november waren alle commissies uitgenodigd  

om met het nieuwe bestuur te praten. 

Een vol clubhuis dus, 25 

mensen! Die hadden al 

gemerkt dat het bestuur er hard 

aan het trekken is. Door de 

perikelen vorig jaar en begin dit 

jaar is er nogal wat 

“achterstallig onderhoud” aan 

onze organisatie ontstaan. 
 
Veel van onze leden hebben geen idee 

van wat er allemaal nodig is om een club 

met meer dan 200 leden soepel te laten 

lopen. Maar kijk eens op onze website 

www.atletiekoirschot > ALGEMENE INFO 

> Bestuur en commissies. Dan krijg je een 

aardig beeld van wat er achter de 

schermen allemaal gebeurd! 

René krijgt van voorzitter Henry van 

der Schoot een cheque van 787 euro 

overhandigd. Dat is de opbrengst voor 

onze club van de Rabobank 

Clubkascampagne. We gaan dit geld 

besteden aan de vernieuwing en 

aanvulling van sportmaterialen voor de 

jeugd. 

 

http://www.atletiekoirschot/
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  Het is eigenlijk zoals met lopen. Ja…. ik zal 

het maar eerlijk zeggen; “ik vind er geen bal 

aan”.  
Iedere woensdagavond en zondagochtend moet ik me 

naar de club sleuren om mezelf weer helemaal leeg te 

lopen. En als ik andere lopers spreek dan hebben zij het 

over dat “moment” dat je het leuk gaat vinden. Ik loop 

ondertussen al een dik half jaar, maar bij mij is het 

“moment” nog niet gekomen. Wat ik wel heb, na het lopen, 

is dat er een soort van ontlading over mij heen komt. Een 

soort van gelukkig-ik-heb-het-weer-gered gevoel…. Is dat 

dan het “moment”?  De “runnershigh”… Ik wil het eigenlijk 

voor het lopen hebben, niet pas daarna…. 

 

Mijn naam is Bas Broks. Ik ben 48 jaar en 

getrouwd met Julija.  
We hebben een dochtertje van 5 jaar, Sofia. 

Verkoopadviseur stond er altijd op mijn visitekaartje, of met 

een chiquer woord accountmanager. Bijna 25 jaar heb ik bij 

verschillende merken auto´s verkocht. Met heel veel 

plezier.  

 

In 2015 deed er zich een mogelijkheid aan 

om eens wat anders te gaan doen.  
Een goede vriend attendeerde me op een vacature die mij 

op het lijf stond geschreven. Ik deed het. Mooie auto, goed 

salaris, een i-Phone 6, platte computer en iedere avond op 

tijd thuis….. hoe geweldig. Ik had het er zo ontzettend naar 

mijn zin…  

 

Maar niet voor lang. Ik kreeg een 

herseninfarct.  
Alles weg… in een keer. Mijn spraak was weg, maar kwam 

gelukkig snel  terug. Ik revalideerde in een 

revalidatiecentrum, Blixembosch. Ongelooflijk wat men 

daar allemaal voor elkaar krijgt. Iedere dag stond er wel 

iets van sporten op het programma. En ik moet zeggen dat 

ik me daardoor beter voel. Nu probeer ik qua werken de 

draad weer een beetje op te pakken, en sport ik…… leuk! 

 

Ik wens iedereen een heel gezond  

en happy 2017. 
 

 
 
 

DE ESTAFETTEPEN 
 Bas Broks 

Ik weet het al bijna 3 maanden maar toch stel je het telkens 

maar weer uit. Het schrijven van een stukje voor het clubblad. 

Maar als ik er voor ga zitten dan gaat het eigenlijk vanzelf…;) 

 
 
 

Bas in de Auwjaorscross, waarin hij de volle vier 

ronden liep in een verdienstelijke 53:45 minuten. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

De estafettepen geef ik 

aan Bart van de Lest. 
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VALKENLOOP 
Foto’s: Jac van Heerebeek 

Miranda Kemps: Mijn debuut 
 

Na 3 maanden trainen met de club, 

vertrok ik met mijn hardloopmaatjes naar 

Valkenswaard om mijn eerste halve 

marathon te lopen. 
Met gezonde spanning in de benen, ging ik van start. 

Al snel ontstond er een klein gat met de kopgroep en 

heb ik samen met Henriëtte van Overbeek het gat 

gelaten voor wat het was en in een rustig tempo zijn 

we samen blijven lopen, want voor ons gold eigenlijk 

maar 1 ding: we wilden hem in elk geval uitlopen en 

binnen welke tijd vonden we niet zo belangrijk. 

 

De Valkenloop was een prachtige route. 
Eerst door het Leenderbos, vervolgens passeerden 

we de Achelse Kluis en met een stevige wind op kop 

liepen we verder naar Borkel en Schaft, waar we 

werden verrast door Ria en Adri met banaan. De 

laatste kilometers liepen we in de Malpie, waar heide 

en vennen voor een mooi uitzicht zorgden. 

 

Inmiddels had Miranda Veldhuizen zich 

ook bij ons aangesloten  

Met z’n drieën zijn we, na 21 mooie kilometers, binnen 

2 uur en 19 minuten moe, maar zeker voldaan 

gefinisht. 
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  Maurice Ackermans: 

 

De Valkenloop spreekt mij erg aan: goede 

organisatie, groen parcours en vooral geen 

grote mensenmassa.  
Na mijn Valkenloop debuut van 2015 had ik het idee dat 

het niet veel mooier en al zeker niet sneller zou kunnen. 

De weersvoorspelling hielp deze keer ook niet helemaal 

mee (er zou een strak ZW-windje staan, grote kans op 

regen). Maar uiteindelijk natuurlijk wel met de nodige 

ambitie en frisse moed eraan begonnen. En niet te 

vergeten: met zwager Henk die zo vriendelijk was om als 

één op één haas te willen lopen. Wat ik naast een 

bescheiden PR vooral aan 2015 had overgehouden was 

een positief gevoel. Dat zorgde ervoor dat ik er nu ook 

weer zin in had en er naar toe had geleefd. 

 

Het was erg leuk om het lichtblauw van 

Atletiek Oirschot zo vaak te zien  

Meer nog dan de halve marathon in Eindhoven, begreep 

ik. Ik hoorde onderweg iemand zeggen: ‘alweer een van 

Oirschot’. Dat zegt natuurlijk tegelijk ook wel iets over mijn 

plek en snelheid, want er waren kennelijk al heel wat 

mensen uit Oirschot voor mij gepasseerd.  

 

Ad van Zelst: 

“Het zal niet meevallen ze allemaal voor te 

blijven” denk ik, als we met 27 

clubgenoten aan de start staan voor de 

Valkenloop. 
En dan is het nog eens guur, daar in het Leenderbos, 

waar we drie kwartier voor de start met een bus zijn 

afgezet. De eerste kilometers gaat het daarom wat 

stroef. Maar na een kilometer of 4 is de motor op 

temperatuur en begin ik lekker te lopen. Inmiddels weet 

ik dat Nellie en Henry voor me lopen en ook Ria en Joan 

zijn me gepasseerd. 

Een mooi parcours. Over de Leenderhei naar de 

Achelse Kluis, waar we de Belgische grens aantikken, 

en dan naar Borkel en Schaft.  

 

Daar, midden in het dorp, waar iedereen het kan zien, komt Marjo me voorbij.  
En even later Ronald en Reny. Wat een klap! Bij 18 km staat bij de watermolen Jac ons aan te moedigen. 

Achter me hoor ik hem roepen: “Hup Marieke”, en jawel hoor, ook die stuift er even later langs. 

 

Van mijn droomtijd (onder de 1:50) komt niks terecht, maar uiteindelijk ben ik met 1:51:18 toch tevreden. 

Mijn brutotijd van 1:51:27 is een verbetering van het clubrecord M70 met 2,5 minuut. Mijn nettotijd is exact 

hetzelfde als in Eindhoven. Dus eigenlijk heb ik niet beter gepresteerd. Of toch wel, want ik ben vier weken 

ouder! (Die laatste opmerking heb ik niet zelf bedacht, maar komt van René van de Ven) 

 

Nu naar Egmond, wie gaat er mee?     

 

Hoe dan ook, het was weer erg 

geslaagd.  
Lekker gelopen en ietsje sneller dan de vorige keer. 

Het weer viel alleszins mee. Ook deze keer weer een 

prettig gevoel (en AH-appeltaartje!) mee naar huis 

genomen. Met dank aan de clubgenoten langs de 

kant, de weergoden, mijn zwager en andere mensen 

die mij uit de wind hebben gehouden (vooral op het 

open deel van de Maastrichterweg/Peedijk was dat 

erg welkom). Op naar een volgende keer. 
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Ik weet niet wat me te wachten 

staat daar, want ik ben nog nooit 

in Griekenland geweest.  
Ja, 42 km en 195 m, dat weet ik. Na veel km 

te hebben getraind, met Barry voor de hele 

en Tess voor de halve marathon. moet ‘t 

toch lukken. Die hebben het allebei goed 

volbracht, nu ik nog. Maar ik ben er helemaal 

klaar voor. 

 

Koffer gepakt en vrijdagmorgen 

richting Eindhoven.  
Tess, Marjan, Lyn opgehaald. Ja supporters 

ook mee. Helaas kon mijn zus niet mee 

i.v.m. met ziekte. 

Na 2 dagen in Athene rond te hebben 

gewandeld en het parcours verkend te 

hebben, was’t dan eindelijk zo ver.  

‘s Morgens vroeg uit de veren, 5.00 uur 

ontbijt en om 5.45 uur met de bus naar 

Marathon. Ja vroeg, want alles word afgezet. 

 

Het was om 9 uur bij de start al 

21 graden. Geen wind en de zon 

recht in ’t gezicht, echt heet. 
Maar met een goed gevoel begonnen, rustig 

aan, ging goed tot de 32 km, toen begon 

kramp op te spelen. Maar ik heb er wel mee 

door kunnen lopen en dan duur ‘t nog heel 

lang voor dat je er bent en weer echt kunt 

genieten als je de finishlijn in zicht hebt. 

 

ATHENS AUTHENTIC MARATHON 
Tineke van den Heuvel 

Dan kom je dat mooie stadion binnen waar je 

supporters je op staan te wachten, echt geweldig. 
Dan ben je die pijn ook zo weer kwijt. En dan heb je hem echt verdiend 

die medaille, echt ‘n mooie, de mooiste! Maar dit was ook wel de 

zwaarste marathon die ik ooit heb gelopen (15 inmiddels). 

 

“En wat is de volgende?” vragen ze dan. 
Nou, daar denk ik deze keer heel lang over na. Maar het is iedere keer 

weer een geweldige ervaring en dan zeg ik tegen mezelf als ik over de 

finish kom: “Dat heb je weer mooi gedaan, Tien”.  Mijn tijd was 4 uur 7 

min. 

 

Na lang nadenken komt het er dan toch van:  

de Marathon van Athene. Spannend! 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitq674_dXQAhXCuxQKHR0ACqAQjRwIBw&url=http://www.athensmarathon.com/marathon/&psig=AFQjCNEZngP3x9vLBpzVr_JlbCxjRY9Rig&ust=1480784386028079
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  ZEVENHEUVELENLOOP  
Marc de Vries, Frank Michielsen 

Over uitdagingen, 7 heuvels (die er niet zijn),  

afzien en voldoening 
 

5 jaar geleden: zaterdag 15 september 2012 

– de uitdaging  
Op een personeelsdag in Utrecht werd tijdens het varen 

door de grachten een gesprek gevoerd over sporten. Er 

waren diverse deelnemers en natuurlijk werd er flink 

overdreven. Het gesprek ging van mountainbiken naar 

hardlopen. Mijn collega Ewout en ik vonden elkaar in dit 

gesprek en de uitdaging was snel aangegaan: over 2 

maanden starten bij de Zevenheuvelenloop.  

Een ferme handdruk, die deze afspraak bevestigde, werd 

door een camera van een andere collega vastgelegd.  

 

Natuurlijk waren er twijfels.  
De ontspannen blik van beide op de foto hierboven wil niks zeggen…. “Wat heb ik nu toch 

beloofd”.  

Maar nadat ik officieel had ingeschreven kon ik niet meer terug. De tijd die ik dacht te gaan lopen 

was 1:25:00. De voorbereidingen gingen beginnen. Een schema is van internet gedownload. Er 

was nieuw materiaal aangeschaft en om elkaar mentaal te steunen was er elke week even 

contact over de vorderingen. Er werd ca. 3x gelopen per week en de afstanden werden 

langzaamaan opgebouwd van 5 naar 8 naar 12 km. Eigenlijk vonden we dat wel voldoende in de 

trainingsfase.  

 

2016: 20 november - mijn 5e Zevenheuvelenloop 
Het parcours van de Zevenheuvelenloop staat al jaren bekend als het mooiste van Nederland. 

Het is ook het snelste parcours ter wereld. Het parcours is één ronde van precies 15 kilometer 

en is geheel geasfalteerd en verkeersvrij. Start en finish liggen op de Groesbeekseweg. De 

eerste vijf kilometers zijn verraderlijk door het vals plat. Het middenstuk kent enkele pittige 

heuvels en voert over de Zevenheuvelenweg, de laatste vier kilometers gaan overwegend vals 

plat naar beneden.  

 

Geen 7 heuvels 
De naam van het parcours is afgeleid van de Zevenheuvelenweg die een belangrijk deel van het 

parcours uitmaakt. Je verwacht op deze weg zeven heuvels, maar als je het parcours loopt, en je 

hebt de puf om mee te tellen weet je dat er GEEN zeven heuvels zijn. Dat komt omdat ‘zeven’ 

ook ‘sijpelen’ betekent en er in dit gebied tussen de heuvels veel water sijpelt. Één illusie 

armer… 

 

In de afgelopen jaren liep ik tussen de 

1.20.03 en de 1.24.33.  
Ik hoopte op een tijd in de buurt van de 1.22.00 deze keer. 

Ik startte om 13.35. De start duurde erg lang. Maar toen 

eenmaal het startschot geklonken had, gingen ik er als 

een haas vandoor. Geweldig publiek, volop 

aanmoedigingen en heerlijk herfstzonnetje begeleidde mij 

tijdens de wedstrijd. Onderweg was het erg prachtig; 

schaapjes, golfbaan, bos… en heel veel wind. Geen 

moment dat je denkt om uit te stappen. Je wordt 

meegezogen door de meute. Maar liefst 30.000 lopers 

deden mee. >> 

 

2012: Ewout (l) 

en Marc (r) 

gaan de 

uitdaging aan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2016: waar zijn 
die heuvels? 
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Wat is dat toch met die 

Zevenheuvelenloop? 
 

Die loop waar we jarenlang met 

20 tot 30 lopers naar toe gingen.  

Die loop waar na afloop 

iedereen met een pr (en dat 

waren er veel!) een appelpunt 

met slagroom kreeg? 

Die loop waar de mensen van 

Du Commerce de calorieën niet 

aangesleept kregen? 

 

Dit jaar waren er nog maar twee 

leden van onze club in 

Nijmegen. 

 

Tja, het is er druk. Maar je loopt 

op het mooiste parcours van het 

land en de organisatie is perfect.  
  
 

20 november: 

Zevenheuvelenloop 
 

 

Samen met mijn loopvriend, Jeroen 

Raaymakers, hebben we ons aangemeld 

voor de Zevenheuvelenloop in Nijmegen. 
De avond van te voren alle spullen klaar gelegd. Met de 

trein zijn we op zondag naar Nijmegen gegaan. 

Het stormde die dag ontzettend veel. En ik zag door 

een knieblessure wat tegen deze loop op. Paar weken 

daarvoor niet kunnen lopen. Maar we gaan  altijd van 

het positieve uit. Dus we gaan ervoor. 

 

De Zevenheuvelenloop is 15 km lang.  
Bij aankomst was alles goed aangegeven waar we 

konden verkleden en spullen neer konden leggen. De 

sfeer was gezellig en gemoedelijk. 

Nadat we van start zijn gegaan, heb ik erg genoten van 

deze loop. Omgeving was mooi en langs de route was 

er muziek en werd je aangekondigd. Na de loop was ik 

toch wel trots dat het goed gegaan is. Mijn insteek was 

deze keer om het vol te houden en hopen dat ik geen 

last krijg van mijn knie. 

 

Na afloop nog gezellig wat gegeten op het terrein en 

langzaam weer richting de trein gegaan. Voldaan 

gingen we op de terugreis.  

 

De Zevenheuvelenloop is echt een 

aanrader. Deze loop ga ik volgend jaar 

zeker weer doen. Een mooie uitdaging. 
 

Een sportieve groet, 

Frank Michielsen 

 

 

>>De winnaar vandaag was Joshua 

Cheptegei.  
Hij finishte na 42.08 minuten en prolongeerde 

daarmee zijn titel. Ik kwam daar net iets 

achteraan in 1.23.13 

 

Geweldige wedstrijd.  
Ik ga volgend jaar zeker weer. Dan in een shirtje 

van Atletiek Oirschot. Dat was niet op tijd klaar 

helaas door een voorraadprobleem bij de 

drukker. Ik hoop dat ik bij de club mijn conditie 

een beetje kan verbeteren. ik zou graag deze 

wedstrijd lopen in 1:15:00. Dat betekent veel 

lopen en trainen. Misschien volgend jaar ook 

weer eens een halve marathon… misschien!  
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Jammer, dit jaar zijn we niet meer 

de grootste cross van de regio. 

Veel verenigingen zijn overigens 

blij met 421 deelnemers en 

komen vaak maar net over de 

helft van dat aantal. 

Aan de deelname van onze leden 

lag het in ieder geval niet want 

die lag vrijwel op hetzelfde niveau 

als vorig jaar: 59 over alle 

categorieën. 

De oorzaak zal wel 2e Kerstdag 

zijn, want de organisatie was 

weer prima voor elkaar. 

 

De dag begon met de trimloop en 

een beetje regen. Maar het werd 

al snel droog en gaandeweg 

begon de zon uitbundig te 

schijnen. De temperatuur lag 

ronde de 8-9 graden, wel stond er 

een stevige wind. Daar hadden 

de lopers niet zoveel last van, 

maar voor de vrijwilligers die 

buiten stonden was een winterjas 

geen verkeerd idee.   

 

30e RABOBANK 
AUWJAORSCROSS 
Verslag: René van de Ven 

Foto’s Harry Pieschel, Ronald van de Vondervoort, Peter Kramer, Ad van Zelst 

Onze trouwe omroeper Peter Monsieurs was verhinderd. Nu 

hadden we Frank Hoogers uit Valkenswaard als microfonist. Prima 

vent! 

 

Jury klaar? Start! 
 

Dan geeft René het startschot en op datzelfde moment drukt: 

- Toon de klok op nul, 

- Ria de schaduwtijdprinter op nul, 

- Maarten de standencomputer op nul, 

- Ton de stopwatch op nul  

 

En dat gaat altijd goed! 

 
(foto: Ton van Liempt en Jac van Heerebeek testen de tijdklok) 
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Bekijk alle foto’s in kleur 

op www.atletiekoirschot.nl 

Tweede kerstdag, 26 december 2016.  
Om 11.10 uur viel het startschot voor de heren senioren lange 

cross (9,3 km). De Auwjoarscross was de vierde cross die 

meetelt voor de Kempische crosscompetitie, die van november 

tot en met februari in 8 crosswedstrijden wordt georganiseerd. 

Nadat alle recreanten de trimloop hadden afgerond begonnen 

de officiële wedstrijden, met als eerste dus de heren senioren.  

 

Mannen 
Zo'n 150 meter na de start dook Casper van der Putten 

(Eindhoven Atletiek) als eerste vanaf het veld het bos in, vóór 

Robin Spijkerboer (AV GM Best). Toen de koplopers na de 

eerste ronde weer het veld opkwamen, leek de top 3 zich al te 

hebben afgescheiden van de rest van het veld. Casper van der 

Putten nog altijd op kop, nu gevolgd door clubgenoot Peter 

van der Velden en Robin Spijkerboer op plaats 3.  

 

Na twee ronden had Casper zijn voorsprong 

uitgebreid tot ruim 150 meter.  
Robin leek iets terug te zakken en vanuit de achtergrond leek 

Tim Kragten voor een compleet Eindhovens podium te kunnen 

gaan zorgen. Bij het ingaan van de laatste ronde was koploper 

Casper van der Putten zo zeker van zijn zaak dat hij onderweg 

zelfs al een kerstmuts had opgezet en wat gas terugnam. 

Plaats 2 en 3 leken inmiddels ook vergeven: Peter van der 

Velden had een comfortabele voorsprong op Robin 

Spijkerboer en de eerder opkomende Tim Kragten had de 

aanval te vroeg ingezet zo leek, want hij was teruggezakt naar 

de 5e positie.  

 

Casper van der Putten won de 30e Rabobank 

Auwjoarscross  

Zijn tijd was 31.37 min. Tweede werd Peter van der Velden 

(32.51 min) en derde Robin Spijkerboer (33.08 min). En 

passant won Casper van der Putten even later ook nog de 

korte cross bij de mannen, waarmee duidelijk werd waarom hij 

eerder wat gas had teruggenomen. 

 

Vrouwen 
Bij de dames (7,0 km) zagen we lang een spannende strijd 

met een drietal dat zeer aan elkaar gewaagd leek. Na de 

eerste ronde kwamen ze als kopgroep door: Gwynnie 

Hamilton (Eindhoven Atletiek) voor clubgenoot Angelique de 

Vries en Rian van der Burgt van GVAC Veldhoven. Na de 

tweede ronde was de volgorde gewijzigd: Rian op kop voor 

Gwynnie en Angelique en daarachter een groot gat. De laatste 

ronde zou gaan uitmaken wie de winnares ging worden bij de 

dames en vooral ook wat de volgorde op het podium zou gaan 

worden.  

 

Tot ieders verbazing echter kwam er geen 

drietal maar een tweetal uit het bos het veld op 

voor de laatste 250 meter.  
Rian van der Burgt bleek de sterkste vóór Angelique de Vries, 

op flinke afstand gevolgd door Eefje Ottevanger (Eindhoven 

Atletiek). Gwynnie Hamilton bleek helaas in de laatste ronde te 

zijn uitgevallen met een (hopelijk lichte) blessure.  

 

   

 

 

Atletiek Oirschot oogstte ook 

eigen succes. Zo won bij de 

mannen masters 65 Martien 

van de Ven met liefst 2 

minuten voorsprong op de 

nummer twee en Nellie van 

Beers won bij de dames 

masters 55 met bijna een 

minuut voorsprong.  

Over de mooie 1e prijs van 

Bente Brands kun je lezen 

op pagina 18 van deze Spike. 

Martien van de Ven 

1e M65 

 

Nellie van Beers, 1e V55, krijgt van Henry 

van der Schoot de prijs uitgereikt. 

 

http://www.atletiekoirschot.nl/
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30e RABOBANK 
AUWJAORSCROSS 
Verslag: Kees Smetsers 

Foto’s Harry Pieschel, Ronald van de Vondervoort, Peter Kramer, Ad van Zelst 

In de afgelopen jaren heb ik een 
aantal keren meegedaan aan de 
Auwjoarscross. 
Toen was ik nog geen lid van Atletiek Oirschot. 
Dat ben ik nu wel, dus dit jaar ging ik lopen in het 
mooie blauwe shirt van Atletiek Oirschot, in plaats 
van het fluorgroene shirt van de Bali Runners, 
waarvan ik ook al een tijdje lid ben. 
 

Ik had mij aangemeld voor de afstand 
van 9360 meter, vier rondjes  

Toen ik aan de start stond met nog zo’n 200 
anderen, had ik daar een beetje spijt van. De 
avond daarvoor had ik enorm genoten van een 
Thais Kerstdiner en ik vreesde dat ik daarvoor nu 
afgestraft zou worden. Zoals altijd viel het achteraf 
allemaal mee. 
Bij de start ging ik bij Ad van Zelst staan. Ik was 
echt van plan zo lang mogelijk zijn spoor te blijven. 
Helaas…. toen het startschot klonk ging Ad er 
vandoor en ik zag hem pas bij de finish terug.  
Na een rondje of twee was het opgeblazen gevoel 
van het Thaise Kerstdiner verdwenen en toen kon 
ik in mijn eigen ritme gaan genieten van het 
parcours, dat door de vrijwilligers van Atletiek 
Oirschot in een verassend goede staat was 
gebracht.  
 

 

Mijn grote inspirator, Henk van Gerven, 
was er ook al als een haas vandoor 
gegaan, dus die zag ik ook pas bij de finish 
terug.  
Maar dat was geen tegenvaller, want ik weet hoe snel 
Henk kan lopen en ik zal nooit de illusie hebben dat ik 
hem bij kan houden. 
In mijn laatste rondje kon ik nog lekker versnellen, en al 
met al was ik best tevreden over mijn tijd van 52.26. Maar 
toen ik na de finish de tijden van de anderen hoorde werd 
die tevredenheid weer wat minder. Och… ik zal moeten 
leren accepteren dat ik bijna 70 ben en niet zo snel meer 
kan als ik wil. Ik ben gewoon te laat begonnen met echt 
goed te trainen. 
 

Daarna ging ik kijken naar de wedstrijd van 
de echte toppers 

Die hoefden tot mijn verbazing een rondje minder te 
lopen als ik (7020 meter). Voor hun tijden neem ik echter 
mijn Bali Runners muts af, want die waren echt 
fantastisch. 
Ik ga dit verhaal af te sluiten met de opmerking dat ik het 
voor de zoveelste keer weer een geslaagd evenement 
vond. De vrijwilligers van Atletiek Oirschot hebben mooi 
werk verricht. Volgend jaar doe ik weer mee. 

 

Kees Smetsers 

 

Start van de recreanten, altijd weer een mooi gezicht. Let op onze nieuwe hoofdsponsor Rabobank 
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Bekijk alle foto’s in kleur 

op www.atletiekoirschot.nl 

Barry Smetsers leidt het groepje met Karin 

Verheijden (GVAC) en Henk van Gerven. 

Karin zal hem nog passeren, maar hij weet 

Henk voor te blijven: 9360 meter, 44:15 min. 

 

Wilma van Kollenburg liep 4 rondjes in 

45:52 en was daarmee 6e recreant van de 

club. In dit tempo zou ze met een licentie in 

de wedstrijd 4e zijn geworden bij de V45. 

 

Een jaar nadat Joos van Haaren (762) 

behandeld werd aan een ernstig verstopte 

kransslagader is hij weer present. Hij loopt 

3 rondjes in 37:41 min.  

 

http://www.atletiekoirschot.nl/
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CV Ketel kapot? 
 
 

Oirschot tel:0499-550584 

info@vandeschoot.nl  

tel:0499-550584
mailto:info@vandeschoot.nl
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Op 14 december wilde ik voor de eerste keer 
meedoen met de woensdagmiddag training.  
Ruim voor 14 uur stond ik met knikkende knieën bij landgoed ’s 
Heerenvijvers te wachten op wat komen ging. Gelukkig zag ik 
meteen dat er een paar lopers bij waren die net zo oud waren 
als ik, dus die kon ik wel bijhouden, dacht ik. Ik herkende zelfs 
een klasgenoot uit mijn MULO-tijd, die ik al 55 jaar niet meer 
was tegen gekomen. Toon de Croon was het en die was 
vandaag ook toevallig de ervaren trainer die ons, zoals in het 
clubblad Spike wordt beloofd, zou begeleiden over onze tocht 
over de Oirschotse Heide. Toch had ik mij vergist in die oudjes, 
want toen ik de benen van Frans Verhagen zag, kon ik niet 
geloven dat die ook al 71 was. Als ik niet beter wist zou ik 
gedacht hebben dat hij nog geen veertig was. Jan Heijms, een 
loopmaatje uit de tijd dat ik nog voor Running Team Oirschot 
actief was, stelde mij gerust en daarom liep ik maar met hem 
mee. 
 

Ik moet zeggen dat ik mij meteen thuis voelde 
bij dit “woensdagmiddagclubke”.  
Ik kon het tempo goed bijhouden en voelde mij best 
ontspannen. De belofte in het clubblad Spike, dat ik zou gaan 
lopen onder leiding van een ervaren trainer, kwam toch wel in 
een raar daglicht te staan toen we regelmatig door struikgewas 
moesten rennen. Ik had echt het idee dat er een paar “van het 
padje af waren”. Maar goed, uiteindelijk kwamen we toch weer 
terecht op iets wat op een pad leek. Ik ben gewend op gladde 
asfaltwegen te lopen, ik ben echt een “mooi weer” hardloper, 
maar nu ging het door los zand en tankbanen. Dat is best 
zwaar, maar er werd met iedereen rekening gehouden, zodat 
we uiteindelijk toch samen bij de “Schietberg” terug kwamen. 
Dat is de plek waar vóór de Tweede Wereldoorlog de 
Burgerwacht zijn schietoefeningen hield en de kogels door de 
hoop zand werd opgevangen. Het bleek dat we nog steeds 
compleet waren en dat we niemand hoefden te gaan zoeken. Ik 
vond het een leuke training en die past prima in de 
voorbereiding op de halve marathon van Egmond aan Zee, die 
ik op 8 januari wil gaan lopen. Daar moeten we immers ook 
door los zand en duinen.  
 

Voor mij was het een fijn begin van mijn 
lidmaatschap bij Atletiek Oirschot.  
Straks nog het oude jaar afsluiten in de “Auwjoarscross” en dan 
kunnen we er weer tegen aan in het nieuwe jaar. Ik maak van 
de gelegenheid gebruik om al mijn nieuwe loopvrienden, en 
vooral mijn nieuwe loopvriendinnen, van Atletiek Oirschot een 
heel gezond nieuwjaar te wensen, met veel loopplezier en 
misschien ook wel veel persoonlijke records. 
Voor degene, die mij nog niet goed kennen, heb ik een foto 
bijgevoegd. Hij is gemaakt tijdens de Bierloop in België, die ik bij 
iedereen van harte kan aanbevelen. Super gezellig is het daar, 
met na afloop heerlijk Belgisch bier en dito frieten… 

Kees Smetsers 

 

 

BALIRUNNER 
Kees Smetsers 

Mijn eerste training bij Atletiek Oirschot 

 
 
Als nieuw lid van Atletiek Oirschot zal ik 
mij eerst even voorstellen. 

Ik heet Kees Smetsers en ben 69 jaar geleden 
geboren in het buitengebied van Spoordonk, waar ik 
nu nog steeds woon op een mooi plekje in de buurt 
van landgoed De Baest. Sport heeft mijn hele leven 
veel betekend voor mij. Op de lagere school ben ik 
gaan voetballen en zo kwam ik terecht in het eerste 
elftal van Spoordonkse Boys. Daar speelde ik 
rechtsbuiten omdat ik……. hard kon lopen. Na een 
hernia zei de huisarts tegen mij dat ik beter kon gaan 
hardlopen en zo ben ik hardloper geworden. Intussen 
heb ik al acht keer de hele marathon van Eindhoven 
gelopen.  
 

Volgend jaar hoop ik 70 te worden en 
daarom wilde ik dat alvast vieren met 
wat bijzondere dingen.  
Zo heb ik dit jaar de kwart triatlon van Oirschot 
gedaan (als laatste gefinisht omdat ik een slechte 
zwemmer ben) en ook de hele marathon van 
Eindhoven, die ik tot mijn blijdschap en verbazing 
nagenoeg helemaal vlak kon uitlopen. Twee jaar 
geleden ben ik een loopgroepje uit Oostelbeers 
tegen het lijf gelopen en dat heeft mijn leven in 
positieve zin veranderd. Henk van Gerven, Elia 
Deenen en Antoinet Hems zijn mijn loopmaatjes 
geworden en dat heeft mijn leven nog meer kleur 
gegeven.  Het zijn echte vrienden van mij geworden 
en ze hebben mij zo gemotiveerd en gestimuleerd 
dat ik nog fanatieker ben gaan trainen. Dat heeft dit 
jaar geresulteerd in 5 persoonlijke records en dat had 
ik in mijn stoutste dromen nooit verwacht. Samen 
met hen en Rob Rebel, Henk van den Oord, Johan 
Pijnenburg en Piet van Oirschot zijn we intussen “Bali 
Runners” geworden en proberen op allerhande 
manieren geld binnen te halen, waarmee we 
Balinese kinderen willen helpen, die een beperking 
hebben (klompvoetje) en nooit hebben kunnen lopen. 
 

Als hardloper kom je heel veel 
bijzondere mensen tegen en één van 
hen is Ad van Zelst.  
Ik wist dat Ad ouder is dan ik, maar desondanks 
tijden loopt waarvan ik alleen maar kan dromen. 
Toen ik hem tegenkwam en hij mij uitdaagde met de 
woorden “Kees, waarom kon je niet bij Atletiek 
Oirschot, ik wil onderhand wel eens wat meer 
concurrentie”, kon ik niets anders doen dan die 
uitdaging aannemen. Zo ben ik dus op mijn 69e lid 
geworden. 
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VOOR COMPLEET  
AUTO-ONDERHOUD 

 
 
 

Haven 2 | 5688DR Oirschot | 0499-574477 
 

www.garagebeka.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             airco service 
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   SCHEENBEENKLACHTEN 

Judy van de Schoot, Brons Podotherapie 

Wat is het?  
Het onderbeen bestaat uit 2 botten: het scheenbeen (tibia) en het 

kuitbeen (fibula). Deze 2 beenderen worden met elkaar verbonden door 

een bindweefselplaat (membrana interossea cruris). Er hechten diverse 

spieren aan op het scheenbeen (en deels op de bindweefselplaat), 

waaronder de voorste- en achterste scheenbeenspier (resp. membrana 

tibialis anterior en membrana tibialis posterior). Beide scheenbeenspieren 

hebben als functie de naar binnen kanteling (pronatie) van de voet tegen 

te gaan.  

 

Deze spieren spelen een grote rol in de schokabsorptie tijdens het lopen. 

Bij hardlopen en springsporten zijn de schokken veel groter en wordt er 

ook meer gevraagd van deze spieren. Klachten aan deze spieren komen 

dan ook vaak voor bij hardlopers of bij sporters welke veel springen. Bij 

overbelasting kan één of beide spieren geïrriteerd raken; soms zo fors dat 

er een ontstekingsreactie ontstaat.  

 

Ontstaan 
Bij een afwijkende voetstand waarbij de voet te veel naar binnen kantelt 

(overpronatie),  het dragen van te zachte en slappe schoenen, maar ook 

bij lopen op ongelijk terrein moeten deze spieren harder werken en kan er 

irritatie/overbelasting ontstaan.  

Ook kunnen er klachten ontstaan als er een disbalans is tussen 

belasting/belastbaarheid of als de sportbelasting te snel wordt 

opgebouwd.  

 

Symptomen 
Er is vaak sprake van een stekende pijn. De pijn kan zich voor doen ter 

hoogte van de aanhechting van de spieren aan de binnenkant van de 

voet, maar ook in het verloop van de pezen en de spieren. Soms zijn er  

’s nachts (in rust) pijnklachten aanwezig.  

 

Podotherapie 
Het is belangrijk de voet te ondersteunen om de naar binnen kanteling 

van de voet tegen te gaan en zo de trekkrachten op de 

scheenbeenspieren te verminderen. Een goede stevige en stabiele 

schoen met al dan niet een corrigerende podotherapeutische inlegzool is 

een eerste vereiste.  

 

Tips:  
- Voorkomen is beter dan genezen. Ken uw grenzen en volg een 

verstandig trainingsprogramma 

- Kies uw sportschoenen met zorg. Voor elke voetstand is er een juiste 

schoen. Bij een sportwinkel gericht op sportschoenen kan men u 

adviseren.  

- Verhoog geleidelijk uw training.  

- Vermijd een ongewoon snelle sprint; ren niet snel een heuvel op en 

loop niet uitsluitend op ongelijke ondergrond als bosgrond. 

Geasfalteerd wegdek loopt altijd bol af i.v.m. afwatering. Loop daarom 

niet uitsluitend aan de linker- of rechter weghelft maar wissel dit af waar 

mogelijk om ongelijke belasting te voorkomen. 

 

LOOPANALYSE 

In de wintermaanden 

zijn er geen loopanalyses.  
 
 

 

Tibialis anterior 
 

Tibialis posterior 
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Valkenswaard, Holapress Valkenloop 
zo 6 nov 2016 

Maar liefst 27 deelnemers van Atletiek Oirschot, waaronder een aantal debutanten op de halve marathon. Nellie van 

Beers werd 4e bij de V55, Ad van Zelst verbeterde met zijn 2e plaats bij de M70 in 1:51:27 bruto het clubrecord in die 

categorie 

21,1 km 
Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr km/u min/km 

Nadja van der Schoot  recr 01:36:21   13,14 04:34 

Nellie van Beers 4 V55 01:41:06   12,52 04:47 

Joan van Heerebeek  recr 01:44:47 pr  12,08 04:58 

Ria Pijnenburg  recr 01:45:26 pr  12,01 05:00 

Henry van der Schoot  recr 01:47:38   11,76 05:06 

Ronald Poos  recr 01:49:07   11,60 05:10 

Marjo Priem  recr 01:49:12 pr  11,59 05:11 

Reny van Straten  recr 01:50:08   11,50 05:13 

Marieke Meeuwis  recr 01:50:31   11,46 05:14 

Ad van Zelst 2 M70 01:51:18  cr 11,37 05:16 

Maurice Ackermans  recr 01:53:11 pr  11,19 05:22 

Bas Spanjers  recr 01:54:40   11,04 05:26 

Marij Maas  recr 01:57:54   10,74 05:35 

Conny van de Wal  recr 02:03:34 pr  10,25 05:51 

Nicole Evers  recr 02:03:44   10,23 05:52 

Jeanne Kemps  recr 02:04:46   10,15 05:55 

Eveline Timmermans  recr 02:06:47   9,99 06:01 

Pieter Raijmakers  recr 02:08:11 pr  9,88 06:05 

Chantal van der Meijden  recr 02:09:10   9,80 06:07 

Miranda Bressers  recr 02:09:14   9,80 06:07 

Anita van Ham  recr 02:11:12 pr  9,65 06:13 

Toon Erven  recr 02:11:23   9,64 06:14 

José van de Sande  recr 02:15:12 pr  9,36 06:24 

Marja der Kinderen  recr 02:15:29   9,34 06:25 

Henriëtte van Overbeek  recr 02:19:23   9,08 06:36 

Miranda Veldhuizen  recr 02:19:23 pr  9,08 06:36 

Miranda Kemps  recr 02:19:24   9,08 06:36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De uitslagen worden dagelijks 

bijgehouden op onze website. Dat is 

allemaal handwerk. Dus als je een naam 

mist, of er staat een foutje in: graag even 

doorgeven aan de beheerder uitslagen 

vanzelst-westland@chello.nl  

UITSLAGEN 

Bas, Reny, Marieke, Ronald en Marjo: prima 

sfeertje bij de Valkenloop! 

(foto Tien Chu) 

 

mailto:vanzelst-westland@chello.nl
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Oosterhout, Scorpiocross 
zo 20 nov 2016 

7500 m 
Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr km/u min/km 
Martien van de Ven 1 M65 00:32:59  

  
13,64  04:24  

 

 

Nijmegen, Zevenheuvelenloop 
zo 20 nov 2016 

15 km 
Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr km/u min/km 
Marc de Vries 

 
recr 01:23:13  

  
10,82  05:33  

Frank Michielsen 
 

recr 01:23:44  
  

10,75  05:35  
 
 

Tilburg, Warandeloop 
zo 27 nov 2016 

10 km 
Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr km/u min/km 

Roland van Loon 10 M 00:38:48   15,46 03:53 

Ton Smetsers 
 

recr 00:50:14  
  

11,94  05:01  

Miranda Veldhuizen 
 

recr 01:04:45  
  

9,27  06:29  

 

 

 
 

 

 
 

Mol (B), Cross Cup van de Provincie Antwerpen 
zo 6 nov 2016 

Martien van de Ven was in Mol (B) bij een bijzondere cross. Hij schrijft: 

Vandaag ben ik voor de afwisseling naar Mol geweest. Voor de Hollanders onder ons, geen inschrijfkosten. Toen ik 

het terrein van het Zilvermeer opkwam rook het zoals vroeger naar Midalgan. Ik voelde me meteen 40 jaar jonger. 

Bij de masters >35 ben ik 55-ste geworden op een heel zwaar parcours met heel veel los zand. Ze hebben ook een 

klassement opgemaakt naar 5-jaars masters leeftijden, geen podium. Daar ben ik 3e geworden bij de masters 65. Tijd 

27.43 min. Na afloop 2 uur wachten op de prijzen in natura. 

Wanneer heb ik mijn wagen vol voor een cross? Ik heb een schema gemaakt. Tot begin maart elke week cross of 

indoor. 

6200 m 
Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr km/u min/km 

Martien van de Ven 3 M65 00:27:43  
  

13,42  04:28  

verdriet, spanning, sensatie…  

Je leest het allemaal in de Spike! 

Elke kilo lichaamsgewicht scheelt op de halve marathon één minuut! 
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Sint-Oedenrode, Driedorpencross 
zo 27 nov 2016 
Weer 2 podiumplaatsen voor Atletiek Oirschot: Nellie van Beers wint de V55, Martien van de Ven 2e bij de M65. En... 

4 pupillen van onze club bij de deelnemers! 

1261 m 
Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr km/u min/km 

Niek Brands 21 JPA 00:06:36  
  

11,46  05:14  

Dries Smulders 24 JPA 00:06:50  
  

11,07  05:25  

Tjeerd Lieshout 25 JPA 00:06:50  
  

11,07  05:25  

Rick van der Schoot 27 JPA 00:06:53  
  

10,99  05:28  

7780 m 
Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr km/u min/km 

Martien van de Ven 2 M65 00:33:29  
  

13,94  04:18  

Nellie van Beers 1 V55 00:36:29  
  

12,79  04:41  

Wilma van Kollenburg 
 

recr 00:38:05  
  

12,26  04:54 

Ell (Swartbroek), Halve marathon Ell 
zo 27 nov 2016 

21,1 km 
Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr km/u min/km 
Frans van der Staak 1 M60 01:28:37  

  
14,29  04:12  

Hoboken (B), Superkrack 3 indoor   
zaterdag 3 december 2016  
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 

60 m indoor Noël Ackermans   JJC 9.07 sec      
 Jarno Janssen  JJD 9.55 sec  cr  
 Rens Ackermans  JJD 9.71 sec    
 Niek Brands  JPA 10.59 sec    
 Rick van der Schoot  JPA 11.24 sec    
        
hoogspringen indoor Niek Brands  JPA 1,05 m     
 Rick van der Schoot  JPA 1,00 m    
        
kogelstoten indoor René van de Ven  Msen 10,16 m    
 Noël Ackermans  JJC 8,92 m    
 Rens Ackermans  JJD 6,77 m    
 Jarno Janssen  JJD 4,95 m    
        
60 m horden indoor Noël Ackermans  JJC 12.42 sec  cr  

UITSLAGEN 

Wie crosst in de winter loopt in de zomer vooraan op de weg! 



 
ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 31 | NUMMER 1 | JANUARI - FEBRUARI 2017 

 41   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Baarle Nassau, Enclavecross 
zo 4 dec 2016 
Martien heeft met sterke tegenstanders te maken in zijn categorie. Maar toch weer op het podium! 

7600 m 
Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr km/u min/km 
Martien van de Ven 3 M65 00:32:11  

  
14,17  04:14  

Reusel, l'Avant Sylvestrecross 
zo 11 dec 2016 
Kijk, kijk, er komt al wat meer belangstelling uit Oirschot voor de cross! En Martien van de Ven staat weer op het 
podium 

1570 m 
Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr km/u min/km 
Niek Brands 28 JPA 00:08:26  

  
11,17  05:22  

Rick van der Schoot 31 JPA 00:08:32  
  

11,04  05:26  
7490 m 
Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr km/u min/km 
Frans van der Staak 5 M55 00:32:41  

  
13,75  04:22  

Martien van de Ven 1 M65 00:33:17  
  

13,50  04:27  
Nellie van Beers 4 V45 00:37:17  

  
12,05  04:59  

9650 m 
Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr km/u min/km 
Wilma van Kollenburg 

 
recr 00:49:09  

  
11,78  05:06  

De glorie, het zweet, de tranen…  

volg het in de Spike! 

Reusel, l’Avant Sylvestrecross. Start van de pupillen (foto Henry van der Schoot) 
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OIRSCHOT, 30e Rabobank Auwjaorscross 
ma 26 dec 2016 
De dag begon met somber weer en lichte regen. Na de trimloop klaarde het op en werd het een mooie zonnige dag. 
De titel "grootste cross van de regio" moeten we helaas inleveren, maar dat zal wel met 2e Kerstdag te maken 
hebben. We zagen drie clubleden op de bovenste trede van het podium: Martien van de Ven 1e M65, Nellie van 
Beers 1e V55 en... Bente Brands, 6 jaar, net een paar weken lid en nu al 1e bij de Meisjes Minipupillen! 

 

760 m 
Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr km/u min/km 
Bente Brands 1 minipup 00:03:51  

  
11,84  05:04  

1060 m 
Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr km/u min/km 
Niek Brands 17 JPA 00:05:02  

  
12,64  04:45  

Rick van der Schoot 18 JPA 00:05:16  
  

12,08  04:58  

        

1520 m 
Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr km/u min/km 
Jarno Janssen 7 JJD 00:06:25  

  
14,21  04:13  

4680 m 
Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr km/u min/km 
Toon Erven 

 
recr 00:26:01  

  
10,79  05:34  

Terry Hermus 
 

recr 00:28:42  
  

9,78  06:08  
Miranda Bressers 

 
recr 00:29:49  

  
9,42  06:22  

Rens Ackermans 
 

recr 00:30:53  
  

9,09  06:36  
Liezeth Drabbels 

 
recr 00:30:54  

  
9,09  06:36  

Marijke de Graaf 
 

recr 00:32:04  
  

8,76  06:51  

        

7020 m 
Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr km/u min/km 
Martien van de Ven 1 M65 00:30:03  

  
14,02  04:17  

Cees Koppen 10 M55 00:32:43  
  

12,87  04:40  
Nellie van Beers 1 V55 00:32:50  

  
12,83  04:41  

Tineke van de Heuvel 4 V55 00:34:35  
  

12,18  04:56  
Susanne Aarts 

 
recr 00:37:25  

  
11,26  05:20  

Kartika Luijsterburg 
 

recr 00:37:25  
  

11,26  05:20  
Joos van Haaren 

 
recr 00:37:41  

  
11,18  05:22  

Eveline Timmermans 
 

recr 00:43:12  
  

9,75  06:09  
Noël Ackermans 

 
recr 00:44:07  

  
9,55  06:17  

Anita Timmermans 
 

recr 00:46:01  
  

9,15  06:33  
Silvia Tempelman 

 
recr 00:48:27  

  
8,69  06:54  

Margot Kuijpers 
 

recr 00:54:39  
  

7,71  07:47  

UITSLAGEN 
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OIRSCHOT, 30e Rabobank Auwjaorscross 
ma 26 dec 2016 

 

9360 m 
Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr km/u min/km 
Bart Putmans 

 
recr 00:39:52  

  
14,09  04:16  

Léon Brands 
 

recr 00:43:27  
  

12,93  04:39  
Barry Smetsers 

 
recr 00:44:15  

  
12,69  04:44  

Henk van Gerven 
 

recr 00:44:54  
  

12,51  04:48  
Johan Koppen 

 
recr 00:45:02  

  
12,47  04:49  

Wilma van Kollenburg 
 

recr 00:45:52  
  

12,24  04:54  
Ronald Poos 

 
recr 00:46:11  

  
12,16  04:56  

Bart Noyen 19 Msen 00:46:30  
  

12,08  04:58  
Henry van der Schoot 

 
recr 00:47:12  

  
11,90  05:03  

Michael Boon 
 

recr 00:47:22  
  

11,86  05:04  
Bas Spanjers 

 
recr 00:47:41  

  
11,78  05:06  

Ad van Zelst 
 

recr 00:47:56  
  

11,72  05:07  
Reny van Straten 

 
recr 00:48:40  

  
11,54  05:12  

Joost van Kuringen 
 

recr 00:50:06  
  

11,21  05:21  
Johan der Kinderen 

 
recr 00:51:20  

  
10,94  05:29  

Ruud de Brouwer 
 

recr 00:51:33  
  

10,89  05:30  
Adrie van de Wal 

 
recr 00:51:35  

  
10,89  05:31  

Marij Maas 
 

recr 00:51:36  
  

10,88  05:31  
Danny van Overdijk 

 
recr 00:52:22  

  
10,72  05:36  

Chantal van der Meijden 
 

recr 00:52:23  
  

10,72  05:36  
Kees Smetsers 

 
recr 00:52:26  

  
10,71  05:36  

Anita van Ham 
 

recr 00:53:33  
  

10,49  05:43  
Bart van de Lest 

 
recr 00:53:45  

  
10,45  05:45  

Bas Broks 
 

recr 00:53:45  
  

10,45  05:45  
Jeanne Kemps 

 
recr 00:53:56  

  
10,41  05:46  

Hans Hoogmoet 
 

recr 00:54:16  
  

10,35  05:48  
Nicole Evers 

 
recr 00:55:17  

  
10,16  05:54  

Paul Welvaarts 
 

recr 00:55:57  
  

10,04  05:59  
Pieter Smits 

 
recr 00:56:18  

  
9,98  06:01  

Esther de Wert 
 

recr 00:56:32  
  

9,93  06:02  
Jan Kemps 

 
recr 00:56:55  

  
9,87  06:05  

Maurice Ackermans 
 

recr 00:57:33  
  

9,76  06:09  
Frans Verhagen 

 
recr 00:59:14  

  
9,48  06:20  

Pieter van de Kerkhof 
 

recr 00:59:30  
  

9,44  06:21  
Henriëtte van Overbeek 

 
recr 00:59:42  

  
9,41  06:23  

Thea de Jong 
 

recr 00:59:54  
  

9,38  06:24  
Godelieve van de Heuvel 

 
recr 01:01:43  

  
9,10  06:36  

Onze eigen wedstrijden bieden dé gelegenheid  

om kennis te maken met wedstrijdsport.  

Het geeft een nieuwe dimensie aan je hobby! 
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ONZE VRIJWILLIGERS 

foto Ineke Conijn 

 

Tijdje niet hardgelopen? 

Geblesseerd?  

Haak aan bij onze wandelgroep! 

Goeie klets en koffie na. 
 

 

WANDELEN 
Foto: Ineke Conijn 

Onze wandelgroep loopt in een rustig 

tempo ongeveer 2 uur over de 

Oirschotse hei. Soms wordt een 

wandeltocht gemaakt rond de 

Oisterwijkse vennen of de Landschotse 

heide. 

 

Het programma*: 

 Zondag om 9.00 uur vanuit het 

clubhuis 

 Woensdag om 13.30 uur vanaf  

’s-Heerenvijvers 

 

Het lidmaatschap van de wandelgroep 

kost 32 euro per jaar. Om kennis te 

maken kun je meelopen voor €0,80 per 

keer.  

 
*Uitzonderingen worden op de website bekend 

gemaakt. 

 

Nieuwe gezichten bij de jury! Bij de 

trimloop werden de standen 

opgenomen door Conny van de 

Wal, Vanessa Kluijtmans en Ria 

Louwers. Bij de wedstrijden werd 

Joost van Kuringen bijgeschakeld.  

De vaste mannen -  Toon de 

Croon, Ton van Liempt en Maarten 

Tromp - waren er natuurlijk ook bij. 

Links op de foto Wally van Mierlo, 

voorzitter van de WOC. Hoofd jury 

was Jac van Heerebeek, starter 

René van de Ven, wedstrijdleider 

Leo van der Staak.  

 

Ja, je organiseert niet zomaar even 

een cross!  
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clubrecords erkend in 2016 
datum naam cat. plaats discipline prestatie  

220815 René van de Ven Msen Stekene (B) gewichtwerpen 9,80 m BP1 

160116 René van de Ven Msen Gent (B) 200 m indoor 28.55 sec   
140216 Martien van de Ven M65 Apeldoorn 800 m indoor 2:43.09 min  
060316 Ad van Zelst M70 Moergestel 10 km  49:29 min  
020416 Nellie van Beers V60 Reusel 10 em  1:17:50 uur BP 
030516 Ton van Liempt M70 Oirschot discuswerpen 12,78 m  
160616 Ad van Zelst M70 Oirschot 100 m sprint 17.9 sec  
040916 Ad van Zelst M70 Tilburg 10 em 1:22:40 uur BP 
180916 Martien van de Ven M65 Oirschot verspringen 3,38 m  
180916 Martien van de Ven M65 Oirschot speerwerpen 21,27 m  
180916 Jan Swaans M45 Oirschot kogelstoten 7,32 m  
180916 Silvia Tempelman V60 Oirschot kogelstoten 5,86 m  
091016 Cees Koppen M60 Eindhoven marathon 3:36:33 uur  
091016 Ad van Zelst M70 Eindhoven halve marathon 1:53:30 uur  
061116 Ad van Zelst M70 Valkenswaard halve marathon 1:51:27 uur  
031216 Jarno Janssen JJD Hoboken (B) 60 m indoor 9.55 sec  
031216 Noël Ackermans JJC Hoboken (B) 60 m horden indoor 12.42 sec  
 
* Behoudens goedkeuring beheerder clubrecords 
1 Erkend met toepassing van artikel 6.6 CR Reglement. 
BP = Beste Prestatie, geen officieel onderdeel op de lijst van de IAAF/Atletiekunie 

Weer 3 clubrecords erbij, deze keer doet onze jeugd ook mee!  
 

CLUBRECORDS 
René van de Ven 

29 oktober 2016: Atletiek Oirschot was gastheer van de cross-clinic die werd 

georganiseerd door de Kempische Crosscompetitie. Doel was om trainers van 

de verenigingen warm te maken voor de crosswedstrijden. 

Foto (Adrie Louwers): Anne Rindt van Eindhoven Atletiek leidde de training.  
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Januari   

zo 8 jan 2017 Netersel Midwintercross VV Netersel  

zo 8 jan 2017 Asten Jaspercross (Limbra)  

zo 8 jan 2017 CLUBHUIS Nieuwjaarsreceptie vanaf 11.00 uur  

zo 8 jan 2017 Egmond aan Zee Egmond halve marathon  

za 14 jan 2017 Gemert Gezamenlijke indoor wedstrijd pupillen (Athletics Champs, alle categorieën)  

za 14 jan 2017 Oirschot Sportgala / Open Sportdag (Sportcentrum De Kemmer)  

zo 15 jan 2017 Eersel Dieprijtcross (Runnersworld Kempische Cross Competitie)  

zo 15 jan 2017 OIRSCHOT Cyclopathon (interne wedstrijd)  

zo 15 jan 2017 Helden Heldense Bossen Cross (Limbra)  

zo 22 jan 2017 Rijen Spiridoncross  

do 26 jan 2017 Breda Mastboscross  

zo 29 jan 2017 Best Joe Man Bosloop (Runnersworld Kempische Cross Competitie)  

zo 29 jan 2017 Venray Vlakwatercross (Limbra)  

   

Februari   

zo 12 feb 2017 Valkenswaard Wedertcross (Runnersworld Kempische Cross Competitie)  

zo 12 feb 2017 Haelen Leudal Cross (Limbra)  

zo 19 feb 2017 Eindhoven Karpencross (Runnersworld Kempische Cross Competitie)  

za 25 feb 2017 Gent (B) Gezamenlijke indoor wedstrijd jeugd/senioren/masters  

za 25 feb 2017 Tilburg Kruikenloop  

   

Maart   

zo 5 mrt 2017 Moergestel Rico Salvettiloop  

zo 5 mrt 2017 Amsterdam Nederlands Kampioenschap Cross 

ma 6 mrt 2017 CLUBHUIS  ALGEMENE LEDENVERGADERING  

za 11 mrt 2017 Veldhoven, GVAC Prijsuitreiking Kempische Crosscompetitie 

zo 12 mrt 2017 Den Haag City Pier Cityloop  

zo 19 mrt 2017 OIRSCHOT Clubkampioenschappen Cross  

zo 26 mrt 2017 Drunen Drunense Duinenloop  

zo 26 mrt 2017 Drunen Drunense Duinenloop  

   

April   

zo 9 apr 2017 OIRSCHOT START HARDLOOPCURSUS  

Hier een overzicht van de belangrijkste evenementen.  

Op onze website is de agenda helemaal bijgewerkt. 

AGENDA 
Leny de Croon 

http://www.vvnetersel.nl/?p=138
http://www.limbracross.nl/
http://www.sauconyegmondhalvemarathon.nl/
https://www.atletiek.nl/wedstrijddetails?id=5603
http://www.dekemmer.nl/sportgala/
http://www.avdes.dse.nl/
http://www.avoirschot.nl/upload/wedstrijden/10.pdf
http://www.limbracross.nl/
http://www.spiridon.nl/
http://www.mastboscross.nl/
http://www.avgm.nl/
http://www.limbracross.nl/
http://www.avv-online.nl/
http://www.limbracross.nl/
http://www.eindhovenatletiek.nl/
http://atletiek.vlaanderen/admin/storage/main/indoorkalender-2016-2017.pdf
http://www.tilburgroadrunners.nl/
http://www.ricosalvettiloop.nl/
http://www.avoirschot.nl/
http://www.cpcloopdenhaag.nl/
http://www.avoirschot.nl/upload/wedstrijden/11.pdf
http://www.dakdrunen.nl/
http://www.drunenseduinenloop.nl/atletiek/wedstrijden/427/10/36e_drunense_duinenloop_26_maart_2017.htm
http://avoirschot.nl/upload/algemene_info/39_135.pdf
http://www.atletiekregio14.nl/
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  ONZE WEDSTRIJDEN 

CYCLOPATHON 

 ATLETIEK OIRSCHOT  

 & REN- EN TOERCLUB  

 DE PEDALEUR 

Zondag 15 januari 2017 

De cyclopathon is een cross 

waarbij een loper en een 

fietser een team vormen. De 

teams ontstaan door loting. 

Lees alle info op de website 

www.atletiekoirschot.nl > 

ONZE WEDSTRIJDEN 
 
  

 
Programma: 
 
9.15 uur:  

Loting om de koppels samen te stellen 

 

9.45 uur:  

Start Cyclopathon  

 

11.15 uur:  

Koffie en prijsuitreiking in het clubhuis van 

Atletiek Oirschot aan de Bloemendaal 

 

Aanmelden:  
Op het formulier in het clubhuis of bij de 

coördinator toondecroon@chello.nl 

“Het mooie is dat je na afloop helemaal kapot bent…” 

http://www.atletiekoirschot.nl/
mailto:toondecroon@chello.nl
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zondag: recreantentraining  
9.30 uur, buitengebied 
Groep 1, 2, 3, 4  

 

 

maandag: bootcamp 
19.00 uur, wintertijd vanaf 

winkelcentrum De Poort 
o.l.v. Irene van Gestel 

 

 

dinsdag: clubtrainingen  
18.30 uur, gymzaal De Linde 
zie kader 

 

19.00 uur, baan 
alle niveau’s  

o.l.v. Toon de Croon,  

Kijk voor het schema op de website 

www.atletiekoirschot.nl > TRAININGEN 

 

 

woensdag: recreantentraining  
14.00 uur, ’s-Heerenvijvers 
Woensdagmiddaggroep. Tot begin zomertijd. 

 

19.00 uur, buitengebied 
Groep 1, 2, 3, 4  

 

 

donderdag: clubtrainingen  
18.30 uur, gymzaal De Linde 
zie kader 

 
19.00 uur, bootcamp, wintertijd vanaf 

winkelcentrum De Poort 
o.l.v. Johan der Kinderen 

 

19.00 uur, buitengebied 
alle niveau’s 

o.l.v. Cees Koppen  

 

19.30 uur, gymzaal De Linde 
zie kader 

 

 

zaterdag, clubtraining 
9.00 uur, buitengebied 

Specifieke wedstrijdtraining 
 
  
 

 
 

 

 

WINTERTRAININGEN ZAAL  
 

Bij de clubtrainingen voor de jeugd komen 

alle atletiekonderdelen aan bod, maar wordt 

het spelelement niet vergeten.  

Gedurende wintertijd zijn de trainingen in 

gymzaal De Linde (Lindenlaan) 

Het trainingsprogramma: 

Dinsdag 18.30 - 19.30 uur: jeugdleden 

(geboortejaar 2006 en later) 

Technische onderdelen,  

trainer: Thomas van Laarhoven 

 

Dinsdag 19.30 - 20.30 uur: jeugdleden 

(geboortejaar 2005 en eerder)  

Technische onderdelen,  

trainer: Martien van de Ven 

 

Donderdag 18.30 - 19.30 uur: jeugdleden 

(geboortejaar 2004 en later) 

Technische onderdelen,  

trainer: René van de Ven 

 

Donderdag 19.30 - 20.30 uur: senioren, 

masters, jeugdleden (geboortejaar 2003 

en eerder) 

Kracht- en stabiliteitsoefeningen,  

trainer: René van de Ven 

 

Assistent-trainers:  

Bart Noyen en Thomas van Laarhoven 

 

 

TRAININGEN 
Coördinatie: Cees van de Schoot, René van de Ven 

Ook onze volwassen leden kunnen nu in 
de zaal trainen! 
 
 

http://www.atletiekoirschot.nl/


 
ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 31 | NUMMER 1 | JANUARI - FEBRUARI 2017 

 49   
 
 

  

De cursus gaat door! 

 

De oproep in het vorige nummer had succes! 

Er hebben zich 5 belangstellenden aangemeld. 

Daar zijn we heel blij mee, want we hebben 

dringend versterking nodig.  

 

Je kunt nog aansluiten! 

 

Sommige trainers geven zo vaak training dat  

ze niet meer aan hun eigen wedstrijd-

programma toekomen. Als we meer trainers 

hebben wordt de druk op alle trainers wat 

minder! 

 
De cursus heet: ALT2 - Assistent Looptrainer niveau 2 en 

is een product van de Atletiekunie.  

 

Voor wie?  

De cursus is bedoeld voor alle leden. Wedstrijdatleten, 

recreanten en ook ouders van onze jeugdleden kunnen de 

cursus volgen.  

 

Wanneer?  

De cursussen zijn op de 

maandagen 16, 23 en 30 januari 

van 20 tot 22 uur 
Drie avonden theorie en daarna nog één keer een praktijkles. 

Deze praktijkles wordt op de laatste avond in overleg 

vastgelegd. 

 

Waar? 

De cursus wordt gegeven in ons clubhuis. 

 

Kosten? 

Niks. De club betaalt alles. 

 

Info? 

Bij alle trainers kun je terecht als er nog vragen zijn. 

 

Aanmelden? 

Ja graaq! Per e-mail bij Cees van de Schoot of Leny de Croon. 

    

ceesvandeschoot@kpnplanet.nl  

trainingscoördinator Atletiek Oirschot   

  

leny.de.croon@atletiekoirschot.nl   

bestuur Atletiek Oirschot 

 

 
 

De cursus wordt gegeven door Cees van de Schoot, 

gediplomeerd trainer, lid vanaf de eerste dagen van 

Atletiek Oirschot en erelid van de club. Een man met 

enorm veel ervaring. 

 

 

 

 

 

CURSUS TRAINER ALT2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:ceesvandeschoot@kpnplanet.nl
mailto:leny.de.croon@atletiekoirschot.nl
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HET WAS EEN 
MOOI SPORTJAAR 

Martien van de Ven (M65) 
Brabants Kampioen cross 2015-2016 

2e NK 1500 m indoor 

3e NK 3000 m indoor 

2e NK Cross 

2e Kempische Crosscompetitie 

2e BK cross seizoen 2016-2017 

13 podiumplaatsen 

3 clubrecords 
 

 

Nellie van Beers (V60) 
15 eerste plaatsen, 

3 tweede plaatsen en 

1 derde plaats bij regionale wedstrijden 

Clubkampioen Cross 

1e Kempische Crosscompetitie 

1 clubrecord 
 

 

Roland van Loon (M40) 
1e NK oriëntatielopen sprint 

1e NK oriëntatielopen middle distance 

2e NK oriëntatielopen long distance 
 

 

Podiumplaatsen  

in regionale wedstrijden waren er voor: 

Nellie van Beers (19) 

Martien van de Ven (13) 

Ad van Zelst (4) 

Tineke van den Heuvel (2) 

Cees Koppen (2) 

Antoinet Hems (1) 

Dries Smulders (1) 

Niek Brands (1) 

Frans van der Staak (1) 
 

 

Clubrecords  

werden gevestigd door:  

Ad van Zelst (5) 

Martien van de Ven (3) 

René van de Ven (2) 

Ton van Liempt (1) 

Jan Swaans (1) 

Silvia Tempelman (1) 

Cees Koppen (1) 

Jarno Janssen (1) 

Noël Ackermans (1) 

Nellie van Beers (1)  

 

Martien van de Ven bij de NK indoor in Apeldoorn 

 

 

 

 

 

Nellie van Beers in de Joe Mann bosloop 

 

 

 

 

 

Roland van Loon, oriëntatieloper 

 

 

 

 

 



 
ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 31 | NUMMER 1 | JANUARI - FEBRUARI 2017 

 51   
 
 

  

Ton van Liempt 
Wordt bij de jaarvergadering in april benoemd tot 

nieuw lid van verdienste 

 

 

Naar de Bockenreijder 
In mei liepen en wandelden we naar de 

Bockenreijder. Een initiatief van Jan Swaans. 

Een blijvertje? 

 

 

Trainers 
Jan Swaans, Joost van Kuringen en Reny van 

Straten (als reserve) kwamen ons trainerscorps 

versterken. 

 

 

Triathlon 
Op 2 juli organiseerden we met veel succes, 

samen met De Pedaleur en EOZC de Triathlon 

Het Groene Woud. 

 

 

Website 
Begin augustus ging onze nieuwe website “on 

air” met een nieuwe naam: 

www.atletiekoirschot.nl 

 

 

Bestuur 
Na een hoop gedoe (waar niemand blij van 

werd) en 3 ledenvergaderingen kregen we eind 

augustus een geheel nieuw bestuur. 

 

 

Bootcamp 
Op initiatief van Johan der Kinderen en Irene 

van Gestel hebben we een nieuwe trainingsvorm 

geïntroduceerd: Bootcamp 

 

 

200e lid 
Van 143 leden in 2011 zijn we inmiddels de 200 

leden gepasseerd en staat de teller nu op 212! 

 

 

Hoofdsponsor Rabobank 
Net voor de Auwjaorscross mochten we de 

Rabobank verwelkomen als hoofdsponsor van 

onze wedstrijden. 

 

 

Naar de Bockenreijder! 

 

 

 

 

 

Antoinet Hems in de Triathlon! 

 

 

 

 

 

Een taart voor Annabel! 
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HET WAS EEN 
MOOI SPORTJAAR 

15 
teams streden tegen elkaar in de 

Cyclopathon 

 

68 
leden crossten de Clubcross 

 

203 
lopers aan de start van de Oirschotse 

Stoelloop, waaronder 50 leden 

 

51 
deelnemers aan de Oriëntatieloop 

 

62 
atleten en atleetjes deden mee aan de 

baanwedstrijden en de 

clubkampioenschappen meerkamp  

 

32 
leden zagen we aan de start bij de 

clubestafette. 

 

34 
lopers trotseerden de warmte bij het 

Rondje Kemmer 

 

161 
hardlopers en wandelaars bij de 

Oirschotse Heideloop. 

 

421 
deelnemers aan de Auwjaorscross, 

waaronder 59  leden  

 

11 
marathons werden dit jaar gelopen door 

7 clubleden. 

 

599 
En alle wedstrijden van 2016 bij elkaar – 

intern en extern - kwamen we op 599 

deelnemers van onze club! 

 

 

 

Oirschotse Stoelloop, in de Boterwijksestraat 

 

 

 

 

 

Sprintje bij de meerkamp 

 

 

 

 

 

Henk van Gerven liep in 2016 vier marathons 
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Blauw podium bij de Oirschotse 

Stoelloop 
Bij onze wegwedstrijd werd het podium 

vrouwen 45 geheel bezet door leden van onze 

club: 1e Antoinet Hems, 2e Nellie van Beers, 3e 

Tineke van den Heuvel 

 

 

Hardloopcursus 
Na een uitgebreide reclamecampagne kregen 

we 45 beginnende hardlopers bij elkaar voor de 

hardloopcursus. 

 

 

Onze toekomst 
We organiseerden 4 sportdagen voor de 

kinderen van de basisscholen: Kids-sport 

Antoniusschool, Kids-sport De Fonkeling, de 

Jansdag en de Roefeldag. Alleen al op de 

Jansdag maakten meer dan 200 kinderen 

kennis met atletiek. 

 

 

Rabobank Clubkascampagne 
Bij deze Rabobank actie stemden onze leden 

787 euro bij elkaar, bestemd voor de aanschaf 

van nieuwe sportmaterialen.  

 

 

Cees 
Cees van de Schoot werd verkozen tot 

gemeentewinnaar in de Clubheldenactie van 

het Eindhovens Dagblad. 

 

 

Rudi 
we hadden een Olympische atleet aan de start 

van onze Auwjoarscross! 

 

Snelste man bij de trimloop in 35.31: Rudi van 

Houts. Die stond in augustus nog voor 

Nederland aan de start in Rio de Janeiro bij de 

mountainbike wedstrijd. Na de Spelen is hij met 

z’n professionele mountainbike-carrière gestopt 

en is gaan hardlopen….. 

 

Nellie, Antoinet en Tineke op het podium 

 

 

 

 

 

Jansdag: gewonnen! 

 

 

 

 

 

Rudi van Houts: nieuwe kansen 
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OIRSCHOT,  
opbouwen parcours Auwjaorscross 
 
 
 

 

WE WAREN IN… 

Probleempje… 

 
 

 

Probleem… 

 
 

 

Ik bel wel… 

 
 

 

Opgelost! 
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Blox & Verbeek adviseurs v.o.f. 
voor 

particulieren en bedrijven 
 
 

HEEFT U OP FINANCIEEL GEBIED ADVIES NODIG? 
Bijvoorbeeld bij het afsluiten van ‘n hypotheek of verzekering?! 
Of heeft u hulp nodig bij het invullen van belastingaangiftes? 

Wilt u informatie over bijvoorbeeld pensioenen, spaarrekeningen of andere financiële 
zaken? 

 

DAN BENT U BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRES. 
Wij hebben voor u gediplomeerde medewerkers in huis, die u op professionele wijze 

kunnen adviseren c.q. helpen. 
U hoeft ons alleen maar even te bellen voor het maken van een afspraak. Indien 
gewenst komen wij dan bij u thuis, maar u mag uiteraard ook op een van onze 

kantoren komen. 

 
Eersel                                     Oirschot 

Sigarenmaker 3                                 De Korenaar 39 
0497-517616            0499-574887 

0497-517637             0499-575675 

 
 info@bloxverbeek.nl 

www.bloxverbeek.nl 

 
 
 
 
 
 

 
 

Blox & Verbeek adviseurs: 
voor een vertrouwd advies 
en constante begeleiding 

 
 
 

  

mailto:info@bloxverbeek.nl
http://www.bloxverbeek.nl/
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