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        jaargang 32 / mei- juni 2018  
 

HET CLUBBLAD VAN ATLETIEK OIRSCHOT 

 

• Het Razendsnelle Estafettepennetje van Janne 

• Annette Sengers kreeg de estafettepen 

• Nieuwe bestuursleden 

• Martien van Geenen lid van verdienste 

• Indoor Hoboken met 11 clubrecords 

• De Clubkampioenen Cross zijn… 

• Run-Archery 
 
 
foto: Ad van Zelst 
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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/
http://www.bloxverbeek.nl/
http://www.bloxverbeek.nl/
http://www.bloxverbeek.nl/
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  SPONSORS 

 

Lijst van adverteerders en sponsors 

op volgorde van het jaar waarin ze 

met sponsoring zijn begonnen  

 

hoofdsponsor 

2017 Rabobank Het Groene Woud Zuid  

 

wedstrijdsponsors 

2002 Gasterij De Beurs  

2009 Jumbo supermarkt  

2013 Puro hondenvoeding (René Coolen) 

2013 MTO (Joost van Kuringen) 

2014 TM Transport Vessem 

2017 Van Overbeek Sanitair 

 

adverteerders 

1987 Rabobank Het Groene Woud Zuid  

1988 Jumbo supermarkt  

1990 Verspaandonk Herenmode 

1991 Hennie van Rijt - Gasterij De Merode 

1999 Boekhandel De Croon 

  FT-Print 

  Bloemenboetiek ELHA 

2000 IBB Electronic Engineering 

2005 Mitra De Poort Slijterij 

  Blox & Verbeek Adviseurs 

  De Oirschotse Bakker B.V. 

2008 Roefs Partyverhuur 

  Garage BeKa 

2009 Fysionova 

2012 Vogels Groenvoorziening 

  Autobedrijf Verbruggen 

  Kapsalon Marc 

2013 Runnersworld Eindhoven 

2015 Arianne Huidverzorging 

 Bouwbedrijf Frans Gerritsen 

2016 Berry van de Schoot 

 Podotherapie Brons 

2017 Fair Sports 

 Marieke Meeuwis Fysiotherapie 

 Miranda Bressers - Secron 

  

Onze adverteerders bereik je snel met de 

link op www.atletiekoirschot.nl 
 

Voor info over sponsoring neem contact op 

met promotie@atletiekoirschot.nl 

 

 
 
 

ALGEMENE INFO 
 
 

 

 

− Algemeen 
− Opgericht op 24 oktober 1985 

− Aangesloten bij de Atletiekunie, verenigingsnr V0014355 

− Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nr 40238625 

bankrekening: Rabobank NL52 RABO 0138 861 021 

 

Accommodatie 
Bloemendaal 5a, 5688GP Oirschot 

(bij Sportcentrum De Kemmer) 

 

Postadres 
Bestseweg 14a, 5688NP Oirschot 

e-mail: info@atletiekoirschot.nl  

 

Erelid 
2010:  Cees van de Schoot 

 

Leden van verdienste 
1994:  Albert Houwen 

1997:  Piet van de Sande (1930-2018) 

2009:  Martien van de Ven 

2010:  Toon de Croon 

2016:  Ton van Liempt 

2018: Martien van Geenen 

 

Internet: www.atletiekoirschot.nl   
 

Clubblad Spike 
De Spike verschijnt 6x per jaar en is gratis voor leden van 

Atletiek Oirschot. Ze kiezen voor de digitale of geprinte versie.  

 

De digitale Spike is te lezen op onze website en wordt per  

e-mail toegezonden aan 160 adverteerders, sponsoren en 

andere belangstellenden. 

 

Drukwerk:  FT-Print Oirschot 

Redactie en opmaak:  Ad van Zelst 

Advertenties:  PR-commissie 

Bezorging:  Jeanne Kemps 

 

Het volgende nummer verschijnt rond  

1 juli. Kopij uiterlijk 24 juni sturen naar 

promotie@atletiekoirschot.nl  

 
Het loopt lekker bij Atletiek Oirschot! 

Atletiek Oirschot is sportieve partner van Ren- en Toerclub De Pedaleur, zwemclub EOZC, Loopgroep 
Bali-Runners, gymnastiekvereniging ODI en handboogvereniging Aurora.  

http://www.atletiekoirschot.nl/
mailto:promotie@atletiekoirschot.nl
mailto:info@atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl/
mailto:promotie@atletiekoirschot.nl
https://twitter.com/avoirschot
https://www.facebook.com/atletiekoirschot
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  ONZE VRIJWILLIGERS                     

 vet gedrukt = nieuw/gewijzigd sinds 1 maart 

Bestuur  

Voorzitter Henry van der Schoot 0499-796514 henry.van.der.schoot@atletiekoirschot.nl 
Vice-voorzitter  Hennie van Rijt 0499-573829 hennie.van.rijt@atletiekoirschot.nl  
Secretaris  Leny de Croon  0499-577312 leny.de.croon@atletiekoirschot.nl  
Penningmeester  Cees van Eijk    cees.van.eijk@atletiekoirschot.nl  
Lid Jac van Heerebeek 06-51747503 jac.van.heerebeek@atletiekoirschot.nl  
    

Trainers-begeleiders    
Jeugdtrainer Léon Brands 06-12335899 leon.brands@icloud.com 
Assistent jeugdtrainer Theodôr Brands  theodorbrands@hotmail.com   
Clubtrainingen, hardloopcursus Toon de Croon 0499-575416 toondecroon@chello.nl  
Recreantentrainer Wim de Croon 0499-577312 wimdecroon@hotmail.com  
Assistent recreantentrainer  Cees van Eijk    cees.van.eijk@atletiekoirschot.nl 
Trainer hardloopcursus Pieter van Esch 0499-550377 info@pvanesch.nl  
Assistent recreantentrainer Michael Fleur  maximilaan.benjamin@gmail.com  
Marathontrainer Henk van Gerven 013-5142400 henkrunner@hotmail.com  
Assistent jeugdtrainer Susanne van Gessel  s.vangessel@outlook.com 
Bootcamp- en looptrainer Irene van Gestel 0499-574703 irenewestheim@hotmail.com  
Trainingscoördinator Joos van Haaren 0499 575270 j.vanhaaren@chello.nl 
Recreantentrainer Hans van Hal 013-5143323 jma.van.hal@hetnet.nl  
Voorzitter recreantencommissie Jac van Heerebeek 06-51747503 ja.heerebeek@gmail.com 
Bootcamp- en looptrainer Johan der Kinderen 06-23271863 johan-sandra@hetnet.nl  
Assistent recreantentrainer Vanessa Kluijtmans  vlantau@gmail.com  
Clubtrainingen Cees Koppen 0499-572589 ckoppen@xs4all.nl  
Recreantentrainer Joost van Kuringen  06-20940604 joostvankuringen@gmail.com 
Jeugdtrainer Thomas van Laarhoven  thomas_laarhoven@hotmail.com 
Jeugdtrainer Karin van der Lelij  karinvanderlelij@outlook.com   
Recreantentrainer Ton van Liempt 0499-572943 a.liempt40@upcmail.nl  

Recreantentrainer, hardloopcursus Adrie Louwers 06-53597017 adrie.louwers@gmail.com  
Assistent recreantentrainer Marij Maas  marijmaas59@gmail.com  
Assistent jeugdtrainer Bart Noyen 06-20803844 bart.noyen@atletiekoirschot.nl  
Assistent recreantentrainer Marjo Priem  p.raijmakers49@upcmail.nl  
Recreantentrainer Hennie van Rijt 0499-575821 hennie.van.rijt@atletiekoirschot.nl  
Recreantentrainer Pieter Smits 0499-573257 pieter_smits@hetnet.nl  
Assistent recreantentrainer Reny van Straten  f.vanstraten@outlook.com  
Assistent recreantentrainer Jan Swaans  06-28798999 j.swaans65@upcmail.nl 
Coördinator jeugdtrainingen René van de Ven 06-53448618 chr_vd_ven@hotmail.com 
Assistent recreantentrainer Conny van de Wal   cvdwal68@gmail.com  
    

Coördinatoren    
Accommodatiecommissie (AC) Toon Erven 06-12656710 toon@secron.nl 
Clubhuiscommissie  Miranda Voet-Veldhuizen  miranda.veldhuizen@chello.nl  
Evenementencommissie  Toon de Croon 0499-575416 toondecroon@chello.nl 
EHBO-coördinator Wim de Croon 0499-577312 wimdecroon@hotmail.com  
Jeugdcommissie (JC) Bart Noyen 06-20803844 bart.noyen@atletiekoirschot.nl  
Jeugdcommissie (JC) Susanne van Gessel  s.vangessel@outlook.com 
PR- en sponsorcommissie  Vanessa Kluijtmans 0499-335350 vlantau@gmail.com 
Socioteam  Leny de Croon  0499-577312 leny.de.croon@atletiekoirschot.nl 
Technische commissie (TC) René van de Ven 06-53448618 chr_vd_ven@hotmail.com 
Wandelcommissie (WC)  Martien van Geenen 0499-573281 martienvangeenen@planet.nl 
WOC, coördinator Wally van Mierlo 06-55873850 wally.van.mierlo@gmail.com 
WOC, secretaris Jan Swaans 06-28798999 wedstrijden@atletiekoirschot.nl 
 

Ondersteunende functies 
Beheerder clubrecords   René van de Ven 06-53448618 chr_vd_ven@hotmail.com 
Beheerder uitslagen   Ad van Zelst 0499-550695 promotie@atletiekoirschot.nl 
Diverse juryfuncties Martien van de Ven 0499-574528 martienvandeven@planet.nl  
Diverse juryfuncties  René van de Ven 06-53448618 chr_vd_ven@hotmail.com 
Facebook  Miranda Kemps  kempskes@hotmail.com 
ICT beheerder   Daan Lieshout  daan.lieshout@atletiekoirschot.nl 
Ledenadministratie  Hans Hoogmoet 0499-575602 ledenadministratie@atletiekoirschot.nl 
Mailboxbeheerder  Leny de Croon 0499-577312 info@atletiekoirschot.nl  
Redactie website en Spike  Ad van Zelst 0499-550695 promotie@atletiekoirschot.nl 
Verspreiding Spike Jeanne Kemps  j.kemps1@chello.nl  
Vacaturebank  Sandra Verhagen 06-18571513 sandra.verhagen@online.nl 

 

klik! 
voor 
info 

https://www.atletiekoirschot.nl/algemeneinfo/bestuur
https://www.atletiekoirschot.nl/algemeneinfo/bestuur
mailto:hennie.van.rijt@atletiekoirschot.nl
mailto:leny.de.croon@atletiekoirschot.nl
mailto:leon.brands@icloud.com
mailto:toondecroon@chello.nl
mailto:wimdecroon@hotmail.com
mailto:info@pvanesch.nl
mailto:maximilaan.benjamin@gmail.com
mailto:henkrunner@hotmail.com
mailto:irenewestheim@hotmail.com
mailto:j.vanhaaren@chello.nl
mailto:jma.van.hal@hetnet.nl
file:///C:/Users/Gebruiker/Documents/ja.heerebeek@gmail.com
mailto:johan-sandra@hetnet.nl
mailto:vlantau@gmail.com
mailto:ckoppen@xs4all.nl
file:///C:/Users/Gebruiker/Documents/joostvankuringen@gmail.com
mailto:thomas_laarhoven@hotmail.com
mailto:karinvanderlelij@outlook.com
mailto:a.liempt40@upcmail.nl
mailto:adrie.louwers@gmail.com
mailto:marijmaas59@gmail.com
file:///C:/Users/Gebruiker/Documents/bart.noyen@atletiekoirschot.nl
mailto:p.raijmakers49@upcmail.nl
mailto:hennie.van.rijt@atletiekoirschot.nl
mailto:pieter_smits@hetnet.nl
mailto:f.vanstraten@outlook.com
file:///C:/Users/Gebruiker/Documents/j.swaans65@upcmail.nl
mailto:chr_vd_ven@hotmail.com
mailto:cvdwal68@gmail.com
file:///C:/Users/Gebruiker/Documents/2%20AVO/12%20CLUBBLAD%20SPIKE/Spike%202017/toon@secron.nl
mailto:miranda.veldhuizen@chello.nl
mailto:toondecroon@chello.nl
mailto:wimdecroon@hotmail.com
file:///C:/Users/Gebruiker/Documents/bart.noyen@atletiekoirschot.nl
file:///C:/Users/Gebruiker/Documents/vlantau@gmail.com
mailto:leny.de.croon@atletiekoirschot.nl
mailto:chr_vd_ven@hotmail.com
mailto:martienvangeenen@planet.nl
mailto:wally.van.mierlo@gmail.com
mailto:chr_vd_ven@hotmail.com
mailto:promotie@atletiekoirschot.nl
mailto:martienvandeven@planet.nl
mailto:chr_vd_ven@hotmail.com
mailto:daan.lieshout@atletiekoirschot.nl
mailto:ledenadministratie@atletiekoirschot.nl
mailto:info@atletiekoirschot.nl
mailto:promotie@atletiekoirschot.nl
mailto:j.kemps1@chello.nl
file:///C:/Users/Gebruiker/Documents/2%20AVO/12%20CLUBBLAD%20SPIKE/spike%202017/sandra.verhagen@online.nl
https://www.atletiekoirschot.nl/algemeneinfo/bestuur
https://www.atletiekoirschot.nl/algemeneinfo/bestuur
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VAN HET BESTUUR  

 
 

Beste leden van Atletiek Oirschot, 

 

Dit keer geen voorwoord van de voorzitter, maar 
nu stelt een nieuw bestuurslid zich voor. 
Ik ben Cees van Eijk en sinds de laatste ALV de nieuwe 

penningmeester van onze vereniging. Ik ben dus de opvolger 

van Miranda Bressers. Ik ben al 25 jaar getrouwd met Yvonne 

en wij hebben 2 kinderen: Jochem (19 jaar) en Hilde (16 jaar). Ik 

ben geboren in Hilvarenbeek en woon nu ruim 25 jaar in 

Oirschot, waarvan de laatste 11 jaar in het Zilverzand 

(Moorland). 

 

Onze kinderen zijn alle twee fanatieke 
zwemmers bij de Oirschotse Zwemclub (EOZC).  
Bij jullie wel bekend als mede-organisator van de triatlon. In 

2007 ben ik daarom bij de EOZC begonnen als bestuurslid. 

Daarna ben ik 5 jaar penningmeester en een aantal jaren vice-

voorzitter geweest.  Na 10 jaar ben ik hiermee gestopt en ben 

nu trots erelid van deze vereniging. 

Als voorbereiding op de 1/8 triatlon Het Groene Woud in 

Oirschot, ben ik 3 jaar geleden begonnen met hardlopen. 

Muziek op je oren en gewoon een rondje gaan lopen totdat ik 

het 5 km kon volhouden.  

 

De 1/8 triatlon smaakte naar meer en daarom in 
2017 ingeschreven voor de 1/4 triatlon.  
Dat betekent dus wel meer en serieuzer gaan trainen. Op het 

sportgala van de gemeente was ik namens de EOZC  aanwezig.  

Daar kwam ik in gesprek met Susanne Aarts, die mij enthousiast 

maakte om bij de atletiekvereniging te komen hardlopen. Zo 

gezegd, zo gedaan. Elke zondagochtend voor slechts € 1,50 

trainen. Op deze manier de 1/4 triatlon volbracht. Na vele jaren 

fietsen en zwemmen vond ik uiteindelijk het lopen het leukste 

onderdeel.  

 

Daarom na de zomervakantie besloten me 
helemaal te richten op het lopen en lid 
geworden van Atletiek Oirschot.  
Je kunt mij op dinsdagavond (veldtraining), donderdagavond 

(bootcamp) en zondagochtend (recreantentraining) lekker bezig 

zien. Daarnaast geef ik af en toe een training aan de recreanten 

op zondagochtend. Wat mij al meteen opviel is de goede sfeer 

en de gezelligheid bij de club. Samen met andere mensen lopen 

is echt veel leuker dan alleen. Daarnaast is er een grote inzet 

van veel vrijwilligers.  Ik hoop dat ik daar als penningmeester 

mijn bijdrage aan kan leveren. 

 

Cees van Eijk 
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http://www.boekhandeldecroon.nl/
https://www.jumbo.com/content/Jumbo-oirschot-de-loop/
http://www.secron.nl/
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LEDENADMINISTRATIE 
Hans Hoogmoet 
 
 

Binnenkort halen we ons 250e lid binnen! 

  
… en in juni:      

 
1  Gerda Manders  V55 

1  Johan Pijnenburg  M65 

2  Caroline Linnemans  V45 

3  Marij Maas-van de Schoot  V55 

4  Jan Heijms  M55 

4  Diana Vingerhoets  V45 

7  Conny van de Wal  V50 

8  Ron van de Sande  M50 

10  Eveline Timmermans  V40 

14  Cees van Eijk  M50 

15  Johan der Kinderen  M55 

15  Jan Swaans  M50 

16  Leny de Croon  V60 

16  Thea de Jong  V50 

25  Kartika Luijsterburg  V45 

26  René Jansen  M50 

30  Paul Welvaarts  M45 

 

 

Allemaal van harte 

gefeliciteerd! 
 

De categorieën gelden per 30-6-2018 

 

 

nieuwe leden: 
 

Digna van der Sloot  VSE 

Karin van der Lelij  V35 

Sophie van der Lelij  MPC 

Eefje van der Lelij  MMPC 

Henk van den Oord  M60 

Cas Geers   JPA 

Ilsa Geers   MPC 

Miranda van Rosmalen  V40 

Alissa van der Sloot  MJD 

 

afmeldingen: 
 

Sien van Engelen   MPC 

Willy Kuypers   M40 

 
 
 

  

 

 

 

 
 

klik! 
voor 
info 

 

De verjaardagen in mei… 
 

1  Pieter Smits  M65 

1  Ellen van den Boomen  V50 

2  Franky de Langen  JPA 

2  Henry van de Ven  M45 

3  Esther  Peeters - Bakker  V40 

4  Marja van de Kerkhof  WAN 

5  Johan van Gerven  M50 

7  Abigail Vermeulen  V45 

8  Digna van der Sloot  VSE 

10  Cees Koppen  M60 

13  Rick van der Schoot  JPA 

14  Jason Wichman  JMPC 

19  Maria de Laat  WAN 

22  Anita  Bogers  V50 

23  Hans  Mutsaers  WAN 

24  Margot  Kuijpers  V45 

25  Susanne van de Wal  V45 

26  Dries Smulders  JPA 

26  Michelle  Gilissen  V45 

28  Erna van Agt  V60 

30  Hans Hoogmoet  M60 

30  Emmy van de Heuvel-Megens  WAN 

31  Marijke de Graaf  V60 

 

Onze vereniging telt nu 190 volwassen 

atletiekleden, 35 jeugd atletiekleden en  

22 wandelaars. Totaal 247 leden. 

 

 

 

 

 

 

Alle informatie over het lidmaatschap  

van Atletiek Oirschot vind je hier: 

  

 

 

 

 

 

 
 

https://www.atletiekoirschot.nl/algemeneinfo/leden
https://www.atletiekoirschot.nl/algemeneinfo/leden
https://www.atletiekoirschot.nl/algemeneinfo/leden
https://www.atletiekoirschot.nl/algemeneinfo/leden
https://www.atletiekoirschot.nl/algemeneinfo/leden
https://www.atletiekoirschot.nl/algemeneinfo/leden
https://www.atletiekoirschot.nl/algemeneinfo/leden
https://www.atletiekoirschot.nl/algemeneinfo/leden
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PRIKBORD 
HARDLOPEN.NL 
Op deze website van de 

Atletiekunie staat een uitgebreide 

kalender van alle 

hardloopwedstrijden in Nederland 

en een overzicht van alle 

verenigingen aangesloten bij de 

Atletiekunie.  

Je vindt de link op onze website, 

onderaan bij EVENEMENTEN. 

  

 

DE SPIKE STEEDS MEER 

DIGITAAL 
Vorig jaar zijn we begonnen links in te bouwen 

in de advertenties. Daarmee kom je direct op 

de website van onze sponsors. Vanaf deze 

jaargang tref je bij veel artikelen bovenstaande 

knoppen aan. Als je er op klikt wordt je 

doorgelinkt naar de fotoreportage, de uitslag of 

informatie van het evenement. 

 

Voor de duidelijkheid: in de papieren Spike 

werken de knoppen niet. 

Ad van Zelst 

DE PAPIEREN SPIKE OF DIGITAAL? 
Leden die de Spike liever in full-colour op onze website lezen 

kunnen de bezorging van de print-versie stop zetten. Dat 

bespaart de vereniging drukkosten en onze bezorgers 

fietskilometers en tijd. 

 

Ook geen papieren Spike meer nodig? Even een mailtje naar 

promotie@atletiekoirschot.nl  

 

SPORTIEVE PARTNERS 

Atletiek Oirschot werkt bij verschillende 

activiteiten samen met andere verenigingen. 

Denk aan de Cyclopathon, Triathlon het 

Groene Woud, De Groene Woud Lentetrail, 

ontwikkeling De Kemmer, de Run-Archery. 

We brengen dit nu tot uitdrukking door bij 

onze slogan:  

Het loopt lekker bij Atletiek Oirschot! 

deze verenigingen te noemen als sportieve 

partner. Het gaat om de volgende 

verenigingen: 

Ren- en Toerclub De Pedaleur,  

Zwemclub EOZC,  

Loopgroep Bali-Runners, 

Gymnastiekvereniging ODI  

Handboogvereniging Aurora. 

klik! 
voor 
foto’s 

klik! 
voor 

uitslag 

klik! 
voor 
info 

RECTIFICATIE 
In de vorige Spike stond bij 

het verslag over de 

prijsuitreiking van de KCC een 

verkeerde naam: de eigenaar 

van sponsor BUITENSPEL is 

Stephan Hoeymans en niet 

Harold Hoeijmans. 

CONTRIBUTIE 
Op de jaarvergadering 

gingen de leden 

akkoord met een 

verhoging van de 

contributie om de 

gestegen kosten op te 

vangen. De laatste 

verhoging dateerde uit 

2010.  

Inmiddels is de 

UITSLAGENARCHIEF 

Als je op onze website op de tab ONZE 

WEDSTRIJDEN klikt, zie je daar het 

uitslagenarchief met de complete uitslagen 

van onze wedstrijden, dus van alle lopers. Nu 

zijn bij de conversie naar de huidige website in 

2016 de uitslagen van 1990 tot 2003 verloren 

gegaan. We hebben ze nog wel in het archief 

van de vereniging.  

Omdat de uitslagen van onze open 

loopwedstrijden vanaf 2003 te vinden zijn op 

de website www.uitslagen.nl gaan we 

binnenkort dit uitslagenarchief van onze 

website verwijderen. 

 

De uitslagen van wedstrijden waaraan onze 

leden vanaf 2007 hebben deelgenomen 

blijven wel op de website staan onder de tab 

UITSLAGEN LEDEN 

https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/
https://twitter.com/avoirschot
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/
https://www.facebook.com/atletiekoirschot
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/
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VACATUREBANK 
Sandra Verhagen 
 
 

Atletiek Oirschot wordt draaiend 

gehouden door tientallen vrijwilligers. 

 
 Vele handen maken licht werk. Wij 

hopen dat we op een actieve bijdrage 

kunnen rekenen van onze leden en 

ouders van jeugdleden bij de 

organisatie van onze activiteiten. 
 

Bovenstaande tekst staat sinds kort op onze 

website. Onze club kan niet bestaan zonder de inzet 

van vrijwilligers. Er zijn leden die zich week in week 

uit inzetten voor Atletiek Oirschot, maar ook met 

leden die af en toe een helpende hand toesteken zijn 

we blij. 

Er zijn altijd wel vacatures binnen de commissies. 

Ook zijn er wel eens eenmalige klussen. Hiernaast 

zie je de vacatures van dit moment. Wellicht zit er 

iets voor je bij? Als je meer informatie wilt, kun je je 

wenden tot de genoemde contactpersoon per 

vacature, of je neemt contact op met Sandra 

Verhagen.  

 

Wil je ook wat betekenen voor de club? 

Neem contact op met Sandra 

Verhagen. Zij coördineert vraag en 

aanbod van vrijwilligers.  

E-mail: sandra.verhagen@online.nl  

of bel 06-18571513 
 

 

 

 

 

Openstaande vacatures: 
 

Wandelcommissie   

Contactpersoon: Hennie van Rijt 

We zoeken iemand die een groep wil begeleiden tijdens de 

wandeling. Dan kan er gewerkt worden met een 

roulatiesysteem van de begeleiders. 

 

Jeugdcommissie   

Contactpersoon: Leny de Croon 

Bart Noyen en Susanne van Gessel zitten nu in de 

jeugdcommissie, maar ze kunnen wel wat hulp gebruiken om 

leuke dingen te bedenken en mee te helpen met het 

organiseren. Wie? Ouders? 

 

PR- en Sponsorcommissie   

Contactpersoon: Cees van Eijk 

Voor het onderdeel sponsoring zoeken we iemand met een 

commerciële inslag. De taak is de sponsorgelden (b.v. de 

advertenties in de Spike) op peil te houden en waar mogelijk 

te vergroten.  

 

Jeugdtrainer 

Contactpersoon: René van de Ven  

Voor onze jeugdleden zijn we op zoek naar een enthousiaste 

trainer voor de jongste jeugdleden (6-11 jaar). Je kunt 

beginnen als assistent, zodat je er vanzelf inrolt. Als trainer 

ontvang je een trainersvergoeding. 

 

 

Klik op de button voor meer info 
 

 
 
 

klik! 
voor 
info 

Nieuw in functie: 

Karin van der Lelij en Digna van der Sloot 

volgen de cursus jury baanatletiek.  

Karin is ook assistent jeugdtrainer geworden.  

Jac van Heerebeek 

deed al veel en is nu 

ook toegetreden tot het 

bestuur 

Cees van Eijk 

is benoemd in het bestuur 

als penningmeester en 

gaat ook trainingen geven 

 

 

 

Theodôr Brands 

is assistenttrainer bij de 

jeugd geworden 
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CV Ketel kapot? 
 
 

Oirschot tel:0499-550584 

info@vandeschoot.nl  

http://verspaandonk-herenmode.nl/
http://www.vandeschoot.nl/
https://www.roefspartyverhuur.nl/
http://www.vandeschoot.nl/
tel:0499-550584
mailto:info@vandeschoot.nl
http://www.vandeschoot.nl/
http://www.vandeschoot.nl/


 
ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 32 | NUMMER 3 | MEI - JUNI 2018 

 11   
 
 

 
  

zo 11 mrt 2018 
Topprestaties jeugd in Hoboken (B) 
Een flinke groep jeugdatleten trok naar Zuid-Antwerpen om 

in Hoboken een indoorwedstrijd met officiële onderdelen te 

doen. Het was de laatste kans van het seizoen, want na de 

Clubkampioenschappen Cross zit het winterseizoen erop 

en gaan we weer naar buiten.  

Bente, Mare, Saar, Sophie, Aaron, Evi, Floortje, Janne, 

Daantje, Laticha, Niek en Jarno hebben topprestaties 

geleverd waarbij maar liefst 11 clubrecords en beste 

prestaties zijn gevestigd! Na afloop van deze topdag 

hebben we in Arendonk afgesloten met een enorm bord 

Vlaamse frieten. 

 

zo 18 mrt 2018 
◄ De clubkampioenen cross 2018 zijn... 
...Roland van Loon en Antoinet Hems!  

Roland prolongeerde de titel en werd voor de 7e keer 

kampioen. Antoinet stond voor de eerste keer als 

kampioen op het podium.  

Het was ijzig koud, maar daar hadden de lopers niet zoveel 

last van. We hadden een mooie deelname: 26 mannen, 23 

vrouwen, 5 junioren, 20 pupillen en 3 gastlopertjes haalden 

de finish. 

Foto: Antoinet is een nieuw gezicht op het podium.  

We hebben weer enkele mooie fotoverslagen van de clubcross 

van Ronald van de Vondervoort, Toon Erven, Ben Willems (man 

van Myrna) en Ad van Zelst. Bekijk het FOTOBOEK op de 

website. 

  

ma 19 mrt 2018 
◄ Bestuur weer compleet 
Bij de algemene ledenvergadering hebben we afscheid 

genomen van 2 bestuursleden: Pieter Raijmakers en 

Miranda Bressers. Voor hen in de plaats zijn op voordracht 

van het bestuur bij acclamatie benoemd Jac van 

Heerebeek en Cees van Eijk (als penningmeester).  

René van de Ven werd door voorzitter Henry van der 

Schoot gehuldigd als vrijwilliger van het jaar  

Middelste foto: Cees van Eijk stelt zich voor. De leden zijn maar 

wat blij met de nieuwe penningmeester. 

Onder: René is vrijwilliger van het jaar. Hij krijgt de bloemen van 

Leny de Croon 

 

 

NIEUWS 
 
Lees elke dag het laatste nieuws op onze website 

als het nog warm is.  

klik! 
voor 
info 

https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2018
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ma 19 mrt 2018 
◄ Martien van Geenen lid van verdienste 
Bij de algemene ledenvergadering is Martien van Geenen 

benoemd tot Lid van Verdienste van onze vereniging. Hij 

werd door voorzitter Henry van der Schoot geprezen voor 

zijn jarenlange trouwe inzet voor de vereniging als 

trainer/begeleider, coördinator van de wandelgroep en 

organisatie van het onderhoud aan de accommodatie. In 

het bijzijn van echtgenote Tonnie kreeg Martien naast de 

bloemen de waarderingsspeld met bijbehorende oorkonde 

van de Atletiekunie. 

 

Onze al eerder benoemde leden van verdienste Martien 

van de Ven, Ton van Liempt, Toon de Croon en erelid 

Cees van de Schoot kregen bij deze gelegenheid ook de 

waarderingsspeld met oorkonde van de Atletiekunie 

uitgereikt. 

Foto: een verbouwereerde Martien neemt de felicitaties in 

ontvangst van Henry van der Schoot. 

 

wo 21 mrt 2018 
◄ Bedankt Toon! 
Vanmiddag was de laatste woensdagmiddagtraining van 

het seizoen. Voor de laatste keer geleid door Toon de 

Croon. Toon gaat het wat kalmer aan doen. Hij blijft 

voorlopig nog de hardloopcursus en de dinsdagtrainingen 

op de baan verzorgen, maar gaat daarnaast met Martien 

van Geenen de wandelgroep begeleiden. 

 

Foto: Karin Verhagen had geld bij elkaar geschooid en een paar 

flesjes voor Toon gekocht. Een mooie afsluiting van het 

winterseizoen. 

 

wo 18 apr 2018 
◄ Mooie prestaties in Tessenderlo (B) 
Bij de open baanwedstrijden in Tessenderlo werd Ans 

Saalberg met een worp van 31,11 meter 1e V50 bij haar 

specialiteit speerwerpen. René van de Ven werd 2e Msen 

bij kogelstoten (10,54 m). 

Ans begint op toeren te komen. Bij haar eerste wedstrijd 

op 2 april in Helmond gooide ze 28,45 meter, op 6 april in 

Veldhoven kwam ze tot 29,62 meter. Bij beide wedstrijden 

werd ze eerste, maar was de tegenstand minimaal. 

Foto uit archief 

 

  

 

 

NIEUWS 
 
 

Het nieuwste nieuws staat elke dag op onze website 

klik! 
voor 
info 

https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2018
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klik! 
voor 
info 

ma 23 apr 2018 
◄ Twee geslaagden voor de jurycursus 
Van harte proficiat Digna van der Sloot en Cees Koppen 

met het succesvol afronden van de jurycursus baanatletiek! 

Na 4 maandagavonden reglemententraining en praktijktests 

hebben Digna en Cees vandaag de cursus beëindigd en 

hebben we er twee juryleden bij!  

Karin van der Lelij heeft nog een cursusavond in te halen 

dus op korte termijn hopen we ook haar te feliciteren. 

 
Foto (archief): Digna, Cees 

 

 

 

NIEUWS 
 

HARDLOPEN  
DOE JE BIJ EEN CLUB! 
 
 

 
Als lid hoor je er pas echt bij! 
 

 

 

 

 

 

Download het inschrijfformulier van 

de website www.atletiekoirschot.nl of 

neem er een mee uit het clubhuis.  

Invullen, inleveren, klaar!  
 

 
 

 

Ken je iemand die alleen loopt? 

Neem hem (haar) een keer mee 

naar een recreantentraining. Kost 

twee euro en vaak zijn ze meteen 

verkocht.  

 

 

 

 
 

https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2017
http://www.atletiekoirschot.nl/
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2017
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http://www.bloemboetiekelha.nl/
http://www.fairsports.nl/
http://www.fransgerritsen.nl/
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LID VAN VERDIENSTE 
 Interview: Kees Smetsers  

 

 

Martien van Geenen, een echte clubman 

 

 

Bij de meeste sportverenigingen kom je wel een of meer 
“echte clubmensen” tegen.  
Het zijn mannen of vrouwen, die vanaf de oprichting van de vereniging hun 

ziel en zaligheid hebben gegeven aan hun club. Meestal doen ze het in 

anonimiteit en ze staan altijd klaar als er een beroep op hen wordt gedaan.  

 

Martien van Geenen is zo’n echt “clubman”.  
Toen ik hem interviewde omdat hij “Lid van Verdienste” was geworden bij 

Atletiek Oirschot, genoot ik van zijn verhalen over het ontstaan van deze 

atletiekvereniging en de jaren die daarop volgden.  

 

Martien van Geenen is geboren in Amsterdam. 
Na veel omzwervingen als militair kwam hij rond zijn 30e naar Oirschot. Hij was 

beroepsmilitair en wilde graag sportinstructeur worden, maar helaas stak zijn fysieke 

gesteldheid daar een stokje voor. Martien was echter een doorzetter en een echte 

sportman. Daarom ging hij trainen bij Generaal Michaëlis in Best. Daar kwam hij lopers 

als Piet van de Sande tegen.  

 

Martien vertelde hoe in 1985 de atletiekclub in Oirschot werd 
opgericht.  
Talrijk waren zijn anekdotes over de jaren die volgden. Ik kreeg een heel goed beeld 

hoe Atletiek Oirschot zich in die jaren heeft ontwikkeld en welke rol mensen als Albert 

Houwen, Cees Verkooijen, Martien van de Ven, Joos van Haaren en Cees van de 

Schoot en anderen zoals Antoine Menheere en Joseph van den Bosch daarbij hebben 

gespeeld. Heel interessant om te horen hoe er in die jaren werd getraind.  

 

Op deze avond kon ik heel wat leren van deze ervaren sportman.  
Ongelooflijk wat Martien van Geenen en zijn leeftijdgenoten in deze jaren hebben 

gedaan voor Atletiek Oirschot. De blijk van waardering in de vorm van de benoeming tot 

“Lid van Verdienste” heeft Martien echt verdiend. Toen ik Martien vroeg wat hij daar zelf 

van vond, antwoordde hij heel direct: “Het is een mooie blijk van waardering, maar er 

zijn zoveel mensen bij Atletiek Oirschot die al jarenlang in anonimiteit heel veel doen 

voor de atletiekvereniging. Al deze mensen hebben Atletiek Oirschot gemaakt tot wat 

het nu is”. 

 

Het interview duurde veel langer als ik verwacht had. 
Dat had te maken met het feit, dat ik een gepassioneerde sportman tegenover mij had 

zitten, die boeiend kon vertellen over de meer dan 30 jaren dat hij nu al voor Atletiek 

Oirschot actief is. Tijdens dit interview leerde ik zelfs van Martien hoe ik mijn 

loophouding kon verbeteren en dat ik zuiniger op mijzelf moet zijn. Niet te veel 

wedstrijden in een korte tijd en rekening houden met mijn leeftijd. Ondanks dat ik nogal 

eigenwijs ben, heb ik de wijze raad van deze bijzondere “clubman” in mijn hoofd 

opgeslagen.  

 

Een ding weet ik zeker, Atletiek Oirschot mag er trots op zijn dat 
ze mensen als Martien Geenen in hun midden hebben. Ze zijn 
goud waard voor onze atletiekvereniging. 
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  HET RAZENDSNELLE 
ESTAFETTEPENNETJE 
Janne Brands 
 

Ik vind het leuk om super hoog te springen! 

Hoi ik ben Janne en ik ben 10 jaar.  

Ik zit nu een jaar op atletiek en ik vind het super 

leuk. Ik doe ook nog turnen 2 keer in de week. 

Mijn favoriete onderdeel is hoogspringen omdat ik 

het leuk vind om super hoog te springen, en ik 

vind het ook leuk om aan wedstrijden mee te doen 

en ik vind het leuk dat er heel veel kinderen bij zijn 

gekomen. Vind het fijn dat we nu ook weer lekker 

buiten gaan trainen omdat je daar vele onderdelen 

beter kan doen.  

Dat het maar weer een Top jaar mag worden. 

 

Ik geef mijn pen door aan  

Daantje Leenders. 

 

Groetjes Janne Brands 

 

Janne werd bij de clubcross eerste bij de meisjes pupillen A 

http://www.oirschotsebakker.nl/
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DE ESTAFETTEPEN 
 Annette Sengers  

 

 

Een TOON-beeld zou er moeten komen 

Van wandelen naar hardlopen 
Vorig jaar ging ik met een goede vriendin wekelijks 

wandelen. Zo konden we bijkletsen en ook nog even 

de 10.000 stappen zetten. Ze had mij al eens vaker 

gevraagd of ik niet mee ging hardlopen. “Oh nee, 

echt niet, niks voor mij. Ik kan nog niet tot de hoek 

van de straat hardlopen” was steevast mijn 

antwoord.  

Medio maart 2017 zei ze dat er een hardloopcursus 

startte bij de Atletiekvereniging. Ik zei: “Weet je wat, 

ik denk er gewoon niet te veel over na, ik zeg JA en 

ik ga mee”. En zo zijn we samen begonnen. Helaas 

moest zij stoppen wegens rugproblemen, ik ben  

doorgegaan samen met alle andere ‘lotgenoten’. Hoe vaak ik het 

afgelopen jaar niet een overwinningsgevoel heb gehad is groot. 

Iedere keer denk je weer, dat hebben we toch maar weer gefixt. 

Iedere keer een stukje verder, iedere keer een stukje langer. En 

wat een leuke mensen heb ik ontmoet, iedere keer andere klets 

en samen uit samen thuis. 

 

Trainers bedankt 
Groot respect heb ik dan ook voor Toon en zijn trainingsmannen 

en vrouwen. Wat geweldig dat jullie dit doen en hoe leuk doen jullie 

dat. Jullie laten mensen echt iets overwinnen, een beter gevoel 

krijgen en een betere conditie. Daarom zou een standbeeld echt 

wel op zijn plaats zijn; zeg maar een TOON-beeld. Stiekem maak 

ik van deze gelegenheid gebruik om Toon en alle trainers nog eens 

te bedanken. Jullie zijn geweldig. 

 

Wie ben ik 
Goed en dan willen jullie natuurlijk ook nog iets over mij weten. Ik 

ben 47 jaar en woon samen met Ron en onze 2 dochters Eveline 

(11) en Valerie (bijna 9) nu zo’n 11 jaar in Oirschot. We hebben 

destijds in het plan De Notel een huis gebouwd en vinden Oirschot 

een ontzettend fijne en mooie plek om te wonen. Ik werk bij Enexis 

Netbeheer. Voor mijn werk reis ik naar Weert, Den Bosch, Arnhem 

en Groningen. En dat doe ik steeds vaker met de trein. Mijn team 

bestaat uit 20 collega’s en zit verspreid tussen Groningen en 

Maastricht. De wereld in energieland verandert in een heel rap 

tempo; zonneparken, -panelen en windparken rukken op. Een 

goede en nodige ontwikkeling voor het behoud van ons klimaat. Op 

woensdag ben ik vrij, dan geniet ik extra van de kids en ons mooie 

Oirschot. Onze 2 oma’s passen daarnaast op de kids, en zo zijn 

we een happy family. 

 

 

Ik geef de 

estafettepen  

door aan  

Esther van Brunschot 

Annette komt juichend over de finish bij de 

Auwjaorscross. Het is ook netjes, in juni de 

hardloopcursus afgerond en dan een half 

jaar later 7 km crossen in 52 minuten! 
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http://www.vogelsgroen.nl/
http://www.gasterijdemerode.nl/
http://www.fysiomeeuwis.nl/
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RICO SALVETTILOOP 
Danny van Overdijk 
 

3 PR’s in Moergestel!  

 
   Zondag 4 maart 

In Moergestel liepen Edwin van de 

Ven, Cees van Eijk, Ton Smetsers, 

Kees Smetsers en Jac van 

Heerebeek de 10 km. Edwin was 

de snelste in 41:11 minuten, een 

PR. Ook Cees en Kees 

verbeterden hun PR op de 10 km. 

De lange afstand (14,9 km) werd 

gelopen door Henk van Gerven, 

Danny van Overdijk, Hans van Hal 

en Terry Hermus. 

 

foto: Henk, Terry, Kees, Cees, Ton, Hans 

en Danny. 

klik! 
voor 

uitslag 

klik! 
voor 

uitslag 

SPA-FRANCORCHAMPS 
Foto: website Spa-Francorchamps Run, Flickr 

  

Wie was als eerste boven op de Radillion?  
 
   Zaterdag 3 maart 

Harrie en Joke Bullens waren weer 

bij de Spa-Francorchamps-Run. 

Dit jaar in de sneeuw. Harrie gaat 

er altijd als een speer vandoor 

(“Als eerste het bos in”), maar nu 

was hij wat bescheidener en 

waren een paar anderen hem voor 

op de Radillion. 

 

Joke liep de 14 km, Harrie de 

halve marathon. 

 

foto: Joke in de hoogste versnelling 

https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018


 
ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 32 | NUMMER 3 | MEI - JUNI 2018 

 20   
 
 

  

WANDELEN 
Foto’s Joost van den Brand 
  
 

Op een zonnige winterdag trok onze wandelgroep  

naar Oisterwijk  
 
   

Zondag 4 maart 

Af en toe maakt onze wandelgroep 

een uitstapje naar een natuurgebied 

in de omgeving. Nu was Oisterwijk 

aan de beurt. Het had gesneeuwd 

en dat maakte de wandeling heel 

speciaal.  

 

Joost van den Brand maakte enkele 

foto’s van de groep. Daar is de 

Spike-redactie altijd blij mee. 

 
Foto onder: Frans Verhagen, Ria Louwers, Jos Vromans, 

Emmy van de Heuvel, Joanna Verbruggen, Hannie 

Schilders, Toos de Croon, Bertie Smetsers, Maria de 

Laat, Mien Herijgers, Carry Luijsterburg, Hans Mutsaers 

(achter Carry), Ineke Conijn, Theo Neggers, Dilia van 

Straten, Gerda Witlox, Rinus van Straten.  
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klik! 
voor 

uitslag 

Zaterdag 10 maart 
Na een geslaagde wervingscampagne reden we 

gezamenlijk (2 deelnemers) naar Burgh-

Haamstede in Zeeland voor deze loop van 15 km 

over zandpaden en door duinen. Je bent er wel 

een hele dag aan kwijt, maar het is een leuke, 

uitdagende loop. Degenen, die 15 km te ver 

vinden kunnen ook kiezen voor een afstand van 

7,5 km. 

 

Na inschrijving in de kantine van 
Camping De Molenberg liepen we 
naar de start in de duinen. 
Aanvankelijk liepen we in de achterhoede, maar 

Hans van Hal en ik haalden al snel aardig wat 

achterblijvers in. We wisselden regelmatig van 

positie, waarbij we om beurten op kop kwamen.  

Het parcours was iets veranderd, waardoor ik 

hoopte dat we misschien niet het zware gedeelte 

door de duinen hoefden af te leggen, maar na een 

omweg doemden toch de helse paden door de 

duinen op. Enkele km’s ploegen en ploeteren later 

staken we het strand over. Normaal gesproken 

kun je hier nog enigszins herstellen, maar nu stond 

de wind op de kop. 

 

Na het gedeelte over het strand, lijkt 
het laatste stukje, over het tegelpad 
door de bossen, een makkie. 
Door de inspanning in het eerste gedeelte van de 

loop wordt dit toch nog een zware tocht. Op de 

eindstreep geven we elkaar niet veel toe. Als ik 

over de finish ben en na een slok water Hans wil 

aanmoedigen, komt hij een paar minuten na mij 

ook al over de finish. Met een eindtijd van iets 

meer dan anderhalf uur over 15 km mogen we 

toch niet ontevreden zijn. 

 

Na de prijsuitreiking kletsen we nog 
wat na onder het genot van een 
Trappistje. 
Als alle andere deelnemers naar huis zijn, sluiten 

we de kantine en gaan we ook moe, maar voldaan 

naar huis. 

 

Ton Smetsers. 

PANNEKOEKENMOLENLOOP 
Tekst Ton Smetsers 
Foto’s AV Delta Sport, Kees Bin 
 

Met een volle bus naar Burgh-Haamstede:) 
   

Ton 

Hans 

https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017


 
ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 32 | NUMMER 3 | MEI - JUNI 2018 

 22   
 
 

  

HOBOKEN 
René van de Ven en Léon Brands 
  
 

De CR’s en PR’s waren haast niet te tellen! 
 
   

klik! 
voor 

uitslag 

Zondag 11 maart 
Een week na het onverwachts, op de valreep 

binnenslepen van de eerste plaats in het 

verenigingsklassement van de Kempische 

Crosscompetitie trokken onze pupillen alweer ten 

strijde. Internationaal dit keer, want we reden om een 

uur of 8.15 weg bij de BP en arriveerden een uurtje 

later vlak onder Antwerpen, in Hoboken.  

 

Hoboken zegt u, Gent stond toch op het 
programma?  
Dat is juist, maar bij de gezamenlijke wedstrijden 

garanderen we dat er trainers / coaches aanwezig zijn 

om te begeleiden en dat bleek in Gent helaas niet 

haalbaar deze dag. Geen officiële indoorbaan met 

kunststof dus, maar wel een hele grote indoorhal waar 

je met spikes op mocht deelnemen en zelfs kon 

verspringen! 

Op het programma stond voor iedereen 60m sprint, 

hoog, ver en kogel. Sommige waaghalzen hadden 

ook nog 60m horden! Het was een echte wedstrijd, 

dus de atleetjes moesten aan alle reglementen 

voldoen en er werd vanzelfsprekend nauwkeurig 

gemeten, dus konden er ook clubrecords worden 

behaald. Hoeveel clubrecords zouden er vandaag 

gaan sneuvelen? 

 

Na aankomst is het even rennen vliegen 
hollen. 
Dit om iedereen in gereedheid te brengen en tijdig bij 

het eerste onderdeel te laten melden bij de jury. Ook 

dat was nieuw en dus even wennen voor de meeste 

jeugdleden, het aanmelden bij de jury. Omdat er 

atleetjes actief waren in liefst 6 verschillende 

categorieën renden de coaches en ouders de hele 

zaal door om iedereen bij te staan.  

 

De atleten zelf hadden er ogenschijnlijk 
geen last van.  
Aaron sprintte naar een prima tijd en persoonlijk 

record (PR) van 11.76 sec en dat betekent een 

clubrecord* in de categorie Jongens pupillen C op dit 

onderdeel. Het verspringen bij de meisjes pupillen C 

en B was gelijktijdig bezig en Bente, Mare, Sophie, 

Saar (allen MPC) en Evi (MPB) aasden allemaal op 

het clubrecord, want… dat stond er nog niet!  

 

De winnares van vandaag werd na een spannende 

strijd Bente: met 2.72m nu houdster van het 

clubrecord verspringen indoor meisjes pupillen C. En 

ook nog het eerste clubrecord van 2018. Vlak na Bente 

haalde Saar 2.62m, Mare 2.10m en Sophie kwam tot 

1.82m. Evi van Gisbergen haalde bij de pupillen B een 

afstand van 1.51m en ook dat was een clubrecord! 

Gefeliciteerd meiden! 

 
Vervolgens regende het PR’s in alle 
categorieën. 
De 60m sprint wordt in Nederland niet gelopen bij de 

pupillen B en C (40m in NL) dus de PR’s op dit 

onderdeel waren voor de coaches nauwelijks bij te 

houden. De meest in het oog springende prestatie was 

van Janne Brands: ook al een clubrecord voor Janne 

in een tijd van 10.73sec. Daantje, Laticha en Floortje 

finishten in 11.36s, 11.82s en 12.79s en staan hiermee 

2e, 4e en 5e op de allertijden ranglijst. Ook bij het 

kogelstoten waren alle deelnemers goed op dreef, al 

hebben we duidelijk een generatie die uitblinkt in sprint- 

en springnummers.  

 

Bij het verspringen voor jongens pupillen 
A was het weer raak. 
Niek sprong in zijn eerste poging ongeldig maar haalde 

bij zijn tweede poging 3.34m en ook dat betekende een 

clubrecord! Doel bereikt, maar hij deed er in de derde 

poging nog een schepje bovenop en kwam tot liefst 

3.47m! Meer dan een halve meter verder dan het oude 

record.  

Vervolgens vlogen de coaches en ouders weer naar 

het hoogspringen voor de meidjes pupillen C en B, 

waar Mare, Sophie, Bente en Evi alweer klaar stonden 

voor hun volgende recordpogingen. In 2004 sprong 

Lotte Verhoeven 0.90m hoog bij de MPC. Sophie 

behaalde een mooi resultaat van 0.80m in haar eerste 

officiële wedstrijd, net als Evi. Bente kwam heel dichtbij 

een evenaring van het clubrecord, maar miste op een 

haar na de 90 centimeter. Maar als het de ene niet lukt 

dan staat de ander op in deze categorie: Mare Bogers 

ging met een knappe sprong over de 90 centimeter en 

is nu gedeeld houdster van het clubrecord 

hoogspringen indoor! 

https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018


 
ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 32 | NUMMER 3 | MEI - JUNI 2018 

 23   
 
 

Jeugdmeeting indoor, Hoboken (B) zo 11 maart 2018 
Naam Categorie 60m sprint 60m horden Hoog Ver Kogel 1 kg 

Bente Brands MPC 11.47  0.85 2.72 CR 3.86 

Mare Bogers MPC 11.63  0.90 CR 2.10 4.26 

Saar Brands MPC 11.35 BP  0.80 2.62 4.07 

Sophie van der Lelij MPC 11.54  0.80 1.82 3.42 

       

Aaron van der Sloot  JPC 11.76 BP  NM 2.59 4.19 

       

Evi van Gisbergen MPB DNS  0.80 1.51 CR 4.78* 

      Kogel 2 kg 

Janne Brands MPA 10.73 CR 14.22 BP 1.05 2.60 4.46 

Daantje Leenders MPA 11.36 - 1.00 2.05 3.42 

Laticha van der Sloot MPA 11.82 - NM 2.38 3.46 

Floortje van Gisbergen MPA 12.79 - NM 1.95 4.06 

       

Niek Brands JPA 10.70 - 1.15 PR 3.47 CR 6.40 

      Kogel 3 kg 

Jarno Janssen JJD 9.32 CR+PR 12.88 CR 1.35 PR 3.86 CR 6.86 

 
* In Vlaanderen stoten de meisjes pupillen B en C allebei met 1kg, maar in Nederland alleen de meisjes pupillen C. De prestatie kan    
  dus niet worden opgenomen in de ranglijsten. 

De enorme portie Vlaamse frieten in 
Arendonk was voor iedereen meer dan 
verdiend.  
Voor iedereen die mee was eten had René nog een 

mooie medaille in petto. Degenen die niet mee konden 

gaan eten hebben hun medaille van Léon gekregen 

tijdens de training.  

 

Een groot compliment aan onze coaches / 
begeleiders Theodor en Karin alsmede 
aan alle aanwezige ouders voor jullie inzet 
en betrokkenheid.  
Wij denken dat iedereen heeft genoten van deze 

intensieve sportieve dag en hopen jullie allemaal (en nog 

meer) terug te zien bij de wedstrijden op de baan in de 

zomer! 

 

Met sportieve groet, 

René en Léon 

 

 

De clubrecords zijn inmiddels erkend en 
staan achterin deze Spike en op de 
website. 
 
 

We vlogen met zijn allen de baan weer 
over om Janne aan te moedigen bij haar 
allereerste horden wedstrijd ooit.  
Ze had met René goed geoefend van tevoren en was 

er ondanks de zenuwen van overtuigd dat ze het kon. 

En dat bleek! Weer een clubrecord* erbij!! Even was 

het nog spannend, want Janne zat zo geconcentreerd 

in de race dat ze startte in baan 8 maar finishte in baan 

7! Dat had de jury over het hoofd gezien en dus kreeg 

de atlete in baan 7 (die laatste was) haar tijd en Janne 

(2e  in de serie) kreeg nu de langzaamste tijd! Gelukkig 

had René meegeklokt en zag hij de fout al aankomen. 

Hij spoedde zich naar de jury tijd en kon de fout net op 

tijd laten herstellen. Dat scheelde nogal, want in plaats 

van 16.21sec kreeg Janne nu de tijd die ze echt had 

gelopen: 14.22 seconden en een prachtig nieuw 

clubrecord! 

 

Jarno liep bij de junioren D een snelle 
sprint. 
En hij sprong op het laatste onderdeel van de dag een 

PR bij het hoogspringen van 1.35m. De 1.40m ging er 

bij de 3e maar net af dus die zit eraan te komen dit 

seizoen! De horden raffelde hij af in 12.88s en je raadt 

het al: ook dat betekende een clubrecord! 

 

* Deze prestaties zijn in de clubrecordlijsten opgenomen als Beste Prestatie. Clubrecords kunnen alleen worden 

gevestigd op onderdelen die zijn opgenomen in het aanbevolen wedstrijdreglement. In het Nederlandse reglement 

staan enkele onderdelen niet die men in België wel uitvoert. Deze onderdelen komen dus wel regelmatig voor op 

wedstrijden (in België), maar er kan dus formeel geen clubrecord op worden gevestigd. Nu de onderdelen echter wel 

regelmatig beoefend worden zijn deze dus opgenomen in de recordlijsten als Beste Prestatie. Meer informatie bij de 

beheerder clubrecords: René van de Ven  
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 
CROSS  
tekst Kees Smetsers 
foto’s Toon Erven, Ronald van de Vondervoort, Ben Willems, Ad van Zelst 
 

De lopers hadden geen last van de kou 
 
   

Het is 10 uur: start! De mannen lopen 4 ronden, de vrouwen 3 

 

Henry reikt de wisselbekers uit aan de clubkampioenen Roland 

van Loon en Antoinet Hems. 

 

 

Het vrouwenpeloton wordt aangevoerd door Kartika. Dan volgen 

Susanne, Conny, Chantal en Marij. Ze blijven de hele wedstrijd 

dicht bij elkaar.  
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klik! 
voor 

uitslag 

Zondag 18 maart 
Als je mij vraagt wat ik het mooiste moment 

vond tijdens het Clubkampioenschap Cross 

van Atletiek Oirschot, dan is mijn antwoord: 

“het enthousiasme van de pupillen en junioren 

tijdens de prijsuitreiking”.  

Het was hartverwarmend om te zien dat de 

steeds groter wordende groep jonge atleten 

van Atletiek Oirschot zoveel plezier beleefde 

aan de uitreiking van de medailles. De kou, die 

menigeen had geleden tijdens het lopen in de 

snijdende wind, was al lang vergeten. Ik denk 

dat Atletiek Oirschot nog heel veel plezier gaat 

beleven aan deze jonge sporters. 

 

Bij de mannen stak Roland van 
Loon weer met kop en schouders 
boven iedereen uit, letterlijk en 
figuurlijk.  
Hij voltooide de 8400 meter door de bossen bij 

het atletiekveld met een minuut voorsprong op 

Ruud van Woensel, die op zijn beurt weer een 

halve minuut voorsprong had op Edwin van de 

Ven. Een mooi podium en een sterke 

clubkampioen… 

 

Bij de vrouwen was er een felle 
strijd tussen Antoinet Hems en 
Wilma van Kollenburg.  
Antoinet finishte met een voorsprong van 20 

seconden op Wilma en kon voor het eerst in 

haar leven als clubkampioen de grote beker 

mee naar huis nemen. Reny van Straten 

eindigde in deze categorie als derde. 

 

Sneeuw, vorst en harde wind. 
Ondanks de moeilijke omstandigheden 

hadden de vrijwilligers van Atletiek Oirschot er 

voor gezorgd dat het parcours goed te 

belopen was. Mede dankzij hen werd het 

opnieuw een mooi evenement, waaraan de 

leden van Atletiek Oirschot zeker veel plezier 

hebben beleefd… 

 

Kees Smetsers 

 

klik! 
voor 
foto’s 

Als Harrie als eerste het bos in stuift is voor hem de wedstrijd 

geslaagd. Roland, Léon, Edwin, Bart, Ruud en Johan mogen 

erlangs.  

 

Hier ligt Johan nog voor Ruud, maar die zal hem toch nog ruim 

voorblijven. Hij is niet zomaar 14 keer clubkampioen cross 

geworden. 

 

Loopgroep De Miranda’s wordt op de streep nog gedubbeld 

door Kees Koppen. Hij werd 3e M55. 

 

https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018


 
ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 32 | NUMMER 3 | MEI - JUNI 2018 

 26   
 
 

  

Knal! Het startschot en daar gaan ze. Trainer Léon voert onze jeugd aan. Het is lang geleden dat we 25 jeugdleden aan de start van 

de clubcross hadden. We moesten ze zelfs in 2 groepen splitsen.  

 

Na de prijsuitreiking: trots op hun mooie bekers. Welverdiend hoor!  

 

 

 

En er werd gesprint! Aaron van der Sloot (953) en Saar Brands 

(948) kwamen tegelijk over de finish, Mare (950) zat er vlak achter. 

 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 
CROSS   

foto’s Ad van Zelst  
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OIRSCHOT, Clubkampioenschappen Cross  zo 18 mrt 2018 

1060 m (1 middelronde) 

Naam      * (nog) geen lid Pos. Cat. Prestatie km/u min/km 

Jarno Janssen 1 JJD 00:04:21 14,62 04:06 

Mathijs van den Heuvel 1 JJC 00:04:25 14,40 04:10 

Rens Ackermans 2 JJC 00:04:48 13,25 04:32 

Tim van Luijtelaar 1 JPB 00:04:50 13,16 04:34 

Niek Brands 1 JPA 00:04:51 13,11 04:35 

Alissa van der Sloot* - recr 00:05:02 12,64 04:45 

Janne Brands 1 MPA 00:05:18 12,00 05:00 

Laticha van der Sloot 2 MPA 00:05:24 11,78 05:06 

Bente Brands 1 MPC 00:05:25 11,74 05:07 

Rick van der Schoot 2 JPA 00:05:43 11,13 05:24 

Franky de Langen 3 JPA 00:05:47 11,00 05:27 

Jylte van der Heijden 1 MPB 00:05:48 10,97 05:28 

Sophie van der Lelij 2 MPC 00:05:53 10,81 05:33 

Aaron van der Sloot 1 JPC 00:05:56 10,72 05:36 

Saar Brands 3 MPC 00:05:56 10,72 05:36 

Dries Smulders 4 JPA 00:05:57 10,69 05:37 

Thijs van den Brand 3 JJC 00:05:59 10,63 05:39 

Mare Bogers 4 MPC 00:06:01 10,57 05:41 

Dylan Wichman 2 JPB 00:06:03 10,51 05:42 

Faas van Rijen* - recr 00:06:04 10,48 05:43 

Femke van Overdijk 1 MJD 00:06:15 10,18 05:54 

Janne Timmermans 3 MPB 00:06:15 10,18 05:54 

Jason Wichman 2 JPC 00:06:19 10,07 05:58 

Josh Hover 3 JPC 00:06:26 9,89 06:04 

Luuk Kuijpers* - recr 00:07:09 8,90 06:45 

Cas Geers 5 JPA 00:07:42 8,26 07:16 

Eefje van der Lelij 5 MPC 00:07:52 8,08 07:25 

Ilse Geers 6 MPC 00:09:00 7,07 08:29 

klik! 
voor 

uitslag 

klik! 
voor 
foto’s 

 

Van de jeugd 

publiceren we hier 

de uitslag. De 

overige uitslagen zijn 

te zien op de 

website, klik op de 

knop hierboven. 

 

En bekijk ook eens 

de mooie 

fotoreportages, 

gemaakt door Toon 

Erven, Ronald van 

de Vondervoort, Ben 

Willems en Ad van 

Zelst. 

https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
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JAARVERGADERING 
Tekst Leny de Croon, foto’s Ad van Zelst 
  
 

Twee aftredende bestuursleden, twee nieuwe 

bestuursleden en een lid van verdienste!  

 
   

Het bestuur in de oude samenstelling: Pieter Raijmakers, Leny de Croon, Henry van der Schoot, Hennie van Rijt, Miranda Bressers. 

Ze hebben weer een druk jaar achter de rug. 

  

 

 

 

De opkomst was goed, 49 leden. 

  

 

 

 

Tonnie en Martien van Geenen waren even 

het middelpunt omdat Martien benoemd 

werd tot lid van verdienste.  

En Miranda Bressers (rechts) werd bedankt 

voor haar inzet als penningmeester van de 

vereniging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook Pieter Raijmakers trad af na het verstrijken van zijn termijn. 

Henry had een woord van waardering en Leny kwam met de 

bloemen. 
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    Maandag 19 maart, verslag algemene ledenvergadering 
Tijdens een drukbezochte ledenvergadering (49 leden aanwezig) heeft het bestuur 

verantwoording afgelegd voor het beleid van het afgelopen jaar. De aanwezige leden hebben 

ook de gelegenheid gehad om aan te geven wat ze vinden van de gang van zaken binnen de 

vereniging. 

 

Na het bespreken van de jaarverslagen van het bestuur en de diverse commissies wordt het 

financiële overzicht 2017 gepresenteerd en na enige uitleg door Miranda is er decharge 

verleend. 

 

Sinds 2010 is er geen contributieverhoging geweest, terwijl de kosten gestegen zijn. Ook 

moeten wij elk jaar meer afdragen aan de Atletiekunie en dit heeft ertoe geleid dat de club 

steeds minder inkomsten krijgt. Omdat wij gekort gaan worden op subsidie stelt het bestuur voor 

om de contributie te verhogen met 5 euro per lid, maar vanwege een correctie wordt dit bij de 

volwassenen (zonder licentie) een verhoging van € 6,15. Het contributievoorstel wordt 

goedgekeurd.  

De contributies zijn terug te vinden op de website → algemene info → ledenadministratie. 

 

Na een korte pauze wordt de vergadering hervat. Miranda Bressers en Pieter Raijmakers zijn 

aftredend als bestuurslid en stellen zich niet herkiesbaar voor een nieuwe periode van 3 jaar. 

Gelukkig kunnen wij twee kandidaten presenteren: Jac van Heerebeek en Cees van Eijk. Zij 

worden beiden per acclamatie gekozen. Cees van Eijk wordt tevens gekozen als 

penningmeester. 

Miranda en Pieter worden door Henry hartelijk bedankt voor hun inzet en voor hun 

betrokkenheid bij de vereniging.  

 

Tijdens de vergadering wordt Martien van Geenen benoemd tot Lid van Verdienste. 

Martien is al vanaf 24 oktober 1985 lid van onze vereniging en heeft zich gedurende vele jaren 

heel verdienstelijk gemaakt voor de vereniging. Nu is hij nog lid van de accommodatiecommissie 

en coördinator van de wandelgroep; hij is behulpzaam en betrokken bij onze vereniging. 

De benoeming wordt namens de Atletiekunie bekrachtigd met een Waarderingsspeld en een 

oorkonde.  

   

Hierna ontvangen de andere leden van verdienste, Cees van de Schoot, Martien van de Ven, 

Toon de Croon en Ton van Liempt ook de Waarderingsspeld van de Atletiekunie en een 

oorkonde. 

 

 Aansluitend wordt René van de Ven in het zonnetje gezet, als vrijwilliger van het jaar.  

 René was 6 jaar toen hij in 1990 lid werd van de vereniging. Hij begon als pupil en heeft zich   

 ontwikkeld tot een specialist in het speerwerpen. René is erg actief binnen de vereniging, vooral  

 voor de jeugd, technische commissie en in de werkgroep accommodatieplan. Zijn inzet op  

 meerdere gebieden is niet weg te denken binnen de vereniging. Bedankt René. 

 

Hierna volgt een terugblik op 2017 en een vooruitblik op 2018. Status accommodatieplan 

wordt besproken en ook de problematiek van de nieuwe randweg komt aan de orde. Er zijn veel 

vragen en veel suggesties. 

 

Daarna komt de nieuwe kledinglijn aan de orde; wij zijn bezig met het uitbreiden en vernieuwen  

van onze clubkleding. Het huidige shirt blijft, maar het trainingsjack is niet meer leverbaar. Ook is 

er gevraagd naar een clubshirt met lange mouwen. Het probleem is, dat dit niet leverbaar is in 

de kleur van het huidige clubshirt. 

De kledinglijn die wij voorstellen hangt in het clubhuis en is van Craft, in de kleur Royal blue.  

De kleding is van goede kwaliteit, maar wel iets duurder. De clubjas is ook leverbaar voor de 

jeugd, vanaf maat 128.  

 

Van de rondvraag wordt volop gebruik gemaakt en om 22.50 uur kan de vergadering worden 

gesloten. Na afloop is er voor iedereen een drankje en is er gelegenheid om nog even na te 

praten. 

Leny de Croon, secretaris. 
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https://www.fysionova.nl/
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  WOENSDAGMIDDAGGROEP 
Foto’s Ad van Zelst 
 
 
 

Het winterseizoen afgesloten 

Woensdag 21 maart 
De laatste woensdagmiddagtraining 

van het winterseizoen. Na afloop 

bleven we nog even voor de 

traditionele koffie met koeken. Ook de 

wandelgroep was er bij, maar die gaan 

in de zomer gewoon door. 

 

foto boven: Mooi plaatje met de vaste 

gasten Jan Heijms, Toon de Croon, Wim 

Verhagen, Miranda Voet, José van de 

Sande, Karin Verhagen, Conny van de 

Wal, Leny de Croon, Henriëtte van 

Overbeek en Adrie van de Wal. 

 

foto onder: Toos gaat rond met de koeken 

De woensdagmiddaggroep begint weer op de laatste dag van Oirschot Kermis: 

woensdag 26 september 14.00 uur bij ’s-Heerenvijvers. Voor alle niveaugroepen. 

https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
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VALENCIA 
Kees Smetsers 
 
 
 

Atletiek Oirschot deed mee met het WK halve marathon! 

Zaterdag 24 maart 
Op de vrijdag voor de wedstrijd vertrok ik samen met Elia 

Deenen en Antoinet Hems naar Valencia om daar als lid 

van Atletiek Oirschot mee te gaan doen aan het WK Halve 

Marathon. Valencia is een super relaxte stad, waar 

vroeger een rivier door stroomde, die nu is omgetoverd in 

de “Jardin de Turia”, een prachtig park met bijzondere 

bomen, leuke terrasjes, sportvelden en wandel- en 

fietspaden. De stad zelf heeft veel mooie pleinen met 

prachtige gebouwen, maar er zijn ook kleine intieme 

steegjes met leuke restaurantjes en winkeltjes. Echt een 

stad om verliefd op te worden… 

 

Het WK Halve Marathon zou op zaterdag 
om 17.30 uur gelopen worden. 
We hadden dus genoeg tijd om ons voor te bereiden. Dat 
deden we eerst wandelend door de stad, maar toen de 
wedstrijd dichterbij kwam stapten we op de fiets en reden 
via de droge rivier langs het strand richting Alboroya. 

Onderweg genoten we aan de boulevard van een 

 

heerlijke visschotel in het restaurant “La Murciana”. 

Alboroya heeft iets weg van Venetië met huisjes in 

pasteltinten en terrasjes, die over het water uitkijken naar 

de zee. Het was daar zó mooi dat we besloten om er de 

tweede dag ook heen te gaan. En deze keer vonden we 

een terrasje, waar de gamba’s in knoflook saus, de 

patatas brava’s en de calamares zo lekker waren, en de 

sfeer zo geweldig, dat het een van de mooiste momenten 

van het weekend werd. 

 

Een hele dag fietsen lijkt geen goede 
voorbereiding op een halve marathon. 
En ik was zoals altijd weer heel onzeker over de toestand 

van mijn benen. De start was bij de droge rivier, op de 

plek waar de futuristische gebouwen een schitterend 

decor vormden voor de bijna 15.000 deelnemers die aan 

de start stonden. De wedstrijd bij de vrouwen werd 

gewonnen door Netsanet Gerdeta Kebede in een nieuw 

wereldrecord van 1.06.11 uur. Bij de mannen was Geoffry 

Kamworer de snelste met een tijd van 1.00.02 over de 21 

kilometer. 

 

https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
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We hadden besloten om het de 
Kenianen en Ethopiërs niet te 
moeilijk te maken en gezellig bij 
elkaar te blijven.  
Dat lukte prima totdat Elia een sanitaire stop 

moest gaan maken en toen werd besloten dat 

Kees bij Elia zou blijven en Antoinet “los” kon 

gaan. Voor ons allemaal werden de laatste 

kilometers een waar feest. Tussen een haag van 

tienduizenden enthousiaste Spaanse 

toeschouwers liepen we door een sfeervol 

verlichte stad naar de eindstreep. Elia kreeg er 

echt zin in en ging steeds beter lopen. Ook zij 

kreeg kippenvel van het geluid van de typische 

Spaanse orkestjes, die overal langs het parcours 

de deelnemers opzweepten. 

  

Na ongeveer twee uur kwam de 
finish in zicht.  
De samenstellers van het parcours hadden 

tussen de futuristische gebouwen over het water 

een stellage gebouwd, waarover de deelnemers 

de laatste 200 meter konden afleggen. Hoewel 

de finish heel dichtbij was, besloot Elia toch nog 

maar even te stoppen om op haar gemak foto’s 

te maken van het prachtige schouwspel en pas 

daarna zette ze aan voor de eindsprint. Na de 

finish vielen Elia, Antoinet en ik in elkaars armen, 

met een heel blij gevoel. Dit moment zullen we 

nooit meer vergeten. We zochten onze fietsen op 

en reden in het donker door de droge rivier naar 

het appartement “Casa Cosy”,  waar we 

logeerden (samen met mijn partner Angela en 

haar vriendin).  

 

De onvergetelijke dag werd 
afgesloten met de laatste flesjes 
Leffe Blond. 
En daarna een heerlijk diner bij het restaurantje 

Bacco in een van de kleine steegjes bij Plaza de 

la Reina. Het was een weekend geweest, waarbij 

we nog eens des te meer beseften hoe geweldig 

het om te kunnen hardlopen en om lid te zijn van 

Atletiek Oirschot en de Bali Runners. Dat gevoel 

bleef ook toen bij het vertrek het vliegtuig twee 

uur vertraging had.  

 

En het gevoel werd bevestigd toen Henk van 
Gerven ons op kwam halen op Eindhoven 
Airport. 
Hij vertelde ons in geuren en kleuren hoe hij had genoten van 

zijn wedstrijd op het circuit van Zandvoort. Die had hij dat 

weekend gelopen met zijn dochters Pleun en Floor, zijn 

zwager Henk van den Oord en Linda Timmermans. Als 

hardloper besef je op zulke momenten hoe bijzonder het is 

dat je deze dingen kunt doen, een voorrecht dat niet iedereen 

gegeven is.  

 

Daarom is het zo mooi dat we als lid van 
Atletiek Oirschot en als Bali Runner kinderen 
kunnen helpen, die niet kunnen lopen en die 
ons echt nodig hebben… 
 

Kees Smetsers 

klik! 
voor 

uitslag 

De startnummers van Kees en Antoinet waren verwisseld door de 

organisatie. Antoinet Hems liep met 10602, daar zat de chip van 

Kees op. Kees liep met 6345, daar stond Bali Runner op en de chip 

van Antoinet. Na correctie werd Kees in 2.10.54 uur 18e van de 30 

deelnemers in de categorie VETERANO HOMBRES. Op een 

WERELDKAMPIOENSCHAP! 

 

https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
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BEWEEGDAG 70+ 
 
 
 

Atletiek Oirschot bij de Beweegdag 70+ 

 

 

KLUSDAG 
 

Koffie bij de appelflappen 

Zaterdag 24 maart 
Op initiatief van de Gemeente Oirschot 

werd in Sportcentrum De Kemmer voor de 

tweede keer de BEWEEGDAG 70+ 

georganiseerd. Ouderen die willen weten 

hoe het staat met hun conditie, ondergaan 

eerst enkele metingen (bloeddruk, 

gewicht), waarna enkele beweegtesten 

worden afgenomen met betrekking tot 

behendigheid, coördinatie en 

uithoudingsvermogen. Daarna wordt een 

beweegadvies opgesteld.  

 

Twee leden van onze club, Cees van de 

Schoot en Ineke Conijn, waren betrokken 

bij de beweegdag en hebben daar onze 

wandelclub gepromoot:  

 

Zaterdag 24 maart 
Er was een goede opkomst bij de klusdag. Het clubhuis werd binnen en buiten onderhanden genomen en 

ook op het veld was genoeg te doen. Het kan er weer een tijdje tegen! 

 

Klusdag gemist? Zorg dat je er de volgende keer bij bent! De club is van ons allemaal.  

https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017


 
ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 32 | NUMMER 3 | MEI - JUNI 2018 

 35   
 
 

  

ZANDVOORT CIRCUIT RUN 
 
 
 

Racen op Zandvoort 

 

 Zondag 25 maart 

Terwijl hun loopmaatjes van de Bali-

Runners in Valencia aan de rol waren 

(sorry, een halve marathon liepen), liepen 

Henk van Gerven en Henk van den Oord 

de Zandvoort Circuit Run. Ook een halve 

marathon. Het parcours loopt over het 

circuit, door het dorp, dan 8 km over het 

strand naar het zuiden en door de duinen 

terug. Lijkt op Egmond, maar dan met 

lekker weer. En een Ferrari die de meute 

op gang helpt. 

 

klik! 
voor 

uitslag 

https://www.runnersworld.nl/vestigingen/eindhoven/
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
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VOOR COMPLEET  
AUTO-ONDERHOUD 

 
 
 

Haven 2 | 5688DR Oirschot | 0499-574477 
 

www.garagebeka.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             airco service 
 

  

http://www.garagebeka.nl/Home.html
https://nl-nl.facebook.com/kapsalonmarc.nl/
http://www.mitra-winkel.nl/
http://www.ibab.nl/ibb/
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FLYEREN HARDLOOPCURSUS 
foto’s Ad van Zelst 
 
 

En of dat flyeren effect heeft! 

 

 

Verkeerde doelgroep? Nee hoor, dit is Norbert en hij is 84.  

Loopt elke zondag nog de hei in (met de “voetballers”). 

 

 

 

Eveline stak heel wat tijd in deze heer. Maar of we hem nog 

zien? 

 

 

 

Mia is al een tijdje uit de running, maar die hoef je niet over te 

halen. Komt echt wel weer terug. 

 

 

 

Raymond deed vorig jaar met de hardloopcursus mee, maar 

liet het toen liggen. Wilde best meehelpen en nam zelf ook een 

flyertje mee. En dacht toen…. 

 

 

 

En deze meneer kwam vertellen dat hij “ooit” de halve liep in 

1:33 uur. Ja ja... 

 

 

 

Donderdag 29 maart 
In het Paasweekend hebben we in 

winkelcentrum De Poort geflyerd voor de 

Hardloopcursus 2018. Wendy, Eveline, 

Conny, Annette, Miranda en Raymond, 

Arianne, Jeanne, Vanessa, Ton, Sandra en 

Kartika hebben in 5 sessies van een uur 

zo’n 1000 flyers uitgedeeld. En met succes: 

er hebben zich inmiddels 49 deelnemers 

gemeld! De coördinatie was in handen van 

Vanessa Kluijtmans. 

 

 

https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
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KIDS SPORT 
foto’s Ad van Zelst 
 
 

De groepen 4, 5, 6 en 7 van basisschool De Plataan kwamen 

kennis maken met atletiek. Ze vonden het leuk! 

 

 Donderdag 5 april 
Het was naar weer, koud 

en een dreigende regen. 

Gelukkig vielen er maar 

een paar spetters. 

 

Esther de Wert (links) en 

Mieke Bouwman (rechts) 

hadden de leiding en 

werden geassisteerd door 

Marij Maas (midden), 

Adrie Louwers, René van 

de Ven, Cees van de 

Schoot, Toon de Croon, 

Hanny Veraa, Theo 

Neggers, Bart Noyen en 

Ad van Zelst, die de foto’s 

maakte. 

 

Elke groep wordt in drieën gedeeld. Dan 

krijgen ze een korte instructie van het 

onderdeel balwerpen, verspringen of 

hoogspringen. Allemaal een paar beurten 

en dan wisselen van onderdeel. In een klein 

uur hebben alle kinderen alle onderdelen 

gehad en staat de volgende groep klaar.  

 

 

klik! 
voor 
foto’s 

https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
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Ranja na afloop 

 

 

OPROEP! 
We hebben elk seizoen 4 activiteiten voor de kinderen van de basisscholen. Om dit goed te laten verlopen 
hebben we vrijwilligers nodig. Het is niet moeilijk en de blije gezichten zijn onbetaalbaar.  
 
Deze evenementen staan nog op het programma. Als je tijd hebt en zin in een leuke dag: meld je aan bij 
de coördinator. 
 
Vr 8 juni  KIDS-Sport  Esther de Wert   e.dewert@taalbrug.nl  
Do 14 juni:  JANS-dag  Ingrid van der Schoot familie.van.der.schoot@outlook.com  
Za 23 juni:  Roefeldag  Anja van de Laar  j.roy2@chello.nl  
 

Het was zó! 
 

 

mailto:e.dewert@taalbrug.nl
mailto:familie.van.der.schoot@outlook.com
mailto:j.roy2@chello.nl
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Zaterdag 7 april 
Na een koud voorjaar troffen we mooi weer, de 

dag dat we in samenwerking met 

Handboogvereniging Aurora onze eerste Run-

Archery organiseerden. De wedstrijd was de 

eerste van een serie van zes wedstrijden om 

de Dutch Run-Archery Cup 2018. 

Al in december zijn we gaan trainen. Eerst in 

de zaal, later op het veld. Boogschieten is een 

technische sport en de combinatie met 

hardlopen geeft er een extra dimensie aan: 

snelheid, uithoudings- en coördinatievermogen 

tellen mee in het resultaat. 

Er waren 45 deelnemers. De kartrekkers 

Tonnie van Kuringen (Aurora) en Wally van 

Mierlo (Atletiek Oirschot) hadden een mooi 

team geformeerd: Team Oirschot. 

RUN-ARCHERY 
Foto’s Jack Colsters, Ad van Zelst 
 
 
 
 

Alle pijlen raak? Nou… zo’n doel is maar klein, hoor! 

Team Oirschot: Tom Michielsen, Tom van Schijndel, Wally van Mierlo, Jan Kemps, Roland van Loon, Ton Smetsers, Toon Erven, 
Hans Hoogmoet. Zittend: Milou van Mierlo, Xandra Vonk, Tonnie van Kuringen 
 

 

 
Zo werkt het: 
 

Eerst zijn er voorrondes. Volwassen deelnemers 

lopen, met de boog in de hand, 4 ronden van 

1000 meter. Dan gaan ze schieten: er moeten 4 

pijlen in 4 doelen worden geschoten. Bij een 

misser moet een strafrondje worden gelopen van 

80 meter. De deelnemers die in de kortste tijd de 

doelen hebben geraakt gaan door naar de 

finales. Daar zijn de loopafstanden 3 x 400 meter 

en 60 meter voor het strafrondje. 

Het is spannend om te doen en mooi om te zien.  

https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
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Hans Hoogmoet kwam niet in de uitslag. Na de 

voorrondes kwam er ook nog een finale en daar had 

Hans even niet aan gedacht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wally en Milou van Mierlo, vader en dochter. Milou 

werd 8e bij de vrouwen, Wally 25e bij de mannen. 

 

 

 

 

 

 

Toon Erven werd 27e bij de mannen. 

Een pijl heeft een snelheid van 90 meter/seconde 

(ruim 300 km/u). Na 0.2 seconde is hij bij het doel 

(als je raakt schiet). Wel mooi als je hem op de foto 

kunt vangen voor hij bij het doel is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na afloop gaan alle schutters op de foto 
 
 
 
 
 
 
 
 

klik! 
voor 

uitslag 

klik! 
voor 
foto’s 

https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
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Zondag 8 april 
De Verbeeten Challenge is een 

multisportevenement met als doel geld op 

te halen voor de kankerbestrijding. Het is 

geen wedstrijd, maar een recreatieloop. 

Onze leden liepen gezamenlijk in dezelfde 

tijd over de finish. 

 

 

 

 

 

 

Jac van Heerebeek, Danny van Overdijk,  

Terry Hermus en Jan Swaans waren er bij. 

 

 

klik! 
voor 

uitslag 

PRAGUE HALF MARATHON 
  
 
 

Mooi weekend in Tsjechië 

VERBEETEN CHALLENGE 
Danny van Overdijk 
 
 

Lopen voor een goed doel 

klik! 
voor 

uitslag 

Zaterdag 7 april 
Tess van den Heuvel liep in Praag met 

een vriendin de halve marathon. Het 

lukte net niet om onder de 2 uur te 

blijven: eindtijd 2:01:16 uur.  

Tess liep in Eindhoven al eens 1:57 uur 

 

 

 

 

 

 

 

Tess (701) over de kinderkopjes 

in Praag en met de medaille 

 

 

https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018/wedertcross-kcc-1
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018/wedertcross-kcc-1
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
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MARATHON ROTTERDAM 
 
 
 

Een warme dag in Rotterdam 

Zondag 8 april 

De Marathon Rotterdam is bij 

onze leden de laatste jaren wat uit 

de belangstelling geraakt. 

Jammer, want het is een van de 

meest imponerende wedstrijden 

van Nederland.  

Henry van der Schoot was er dit 

jaar bij, zijn eerste marathon. Ook 

hij kwam erachter dat de 

marathon pas begint bij km 35. Hij 

ging voortvarend van start en zat 

bij 30 km nog op een eindtijd van 

3:50. Toen was het gedaan. 

Eindtijd 4:07:19. Maar wél 

uitgelopen!  

 

 

 

Sandra Verhagen liep in 

Rotterdam de kwartmarathon voor 

een goed doel: de Unie van 

Vrijwilligers. De organisatie is 

actief in de Randstad. Het betreft 

vooral vrijwilligerswerk in de zorg 

en welzijnssector.  

Ze haalden een mooi bedrag op, 

dat aan de stichting werd 

overhandigd door Hugo de Jonge, 

minister van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (op de foto, 

achterste rij in het midden). 

 

 

 

 

 

 

 

 

klik! 
voor 

uitslag 

Henry kan weer lachen na afloop en kijkt 

al uit naar zijn volgende marathon 

 

 

Sandra, hier links, was toch nog een paar minuten sneller dan de minister! 

 

 

https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018/wedertcross-kcc-1
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
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LOOISE AV, PISTEMEETING 
René van de Ven 
 
 

Op jacht naar PR’s 

Woensdag 18 april 
De tweede wedstrijd van het jaar voor mij, maar 

er stond geen speer op het programma deze 

keer.  

Maar goed ook, had flink wat last van mijn rug 

door een verkeerde beweging tijdens een 

training een week eerder. Voor mij, naast het 

coachen van Ans en Eefje, alleen kogel en 

discus vandaag, hetgeen beide wel redelijk ging 

voor een eerste keer van het jaar. Bij de 10.54 

met kogel had ik echt het idee dat er gemakkelijk 

een halve meter meer in zat, maar het kwam er 

helaas (nog) niet uit. Bij discus begon het erg 

matig en onwennig, maar eindigde ik uiteindelijk 

toch nog met bijna 30 m: 29.77 m.  

 

Voor Ans was het al de derde wedstrijd van het jaar, na Helmond en 

Veldhoven.  
Bij die eerste twee wedstrijden wilde het nog niet echt lukken, al was de 28 m in wedstrijd 1 en de 

29.62 m in wedstrijd 2 ook zeker niet slecht te noemen. Bovendien was er duidelijk nog flink wat 

bij te schaven technisch gezien, dus het gaf mij alle vertrouwen. Vandaag bleek dat in elk geval tot 

op heden terecht te zijn geweest, want Ans kwam met een mooie serie tot een verste worp van 

31.11 m. Een dikke beste seizoensprestatie dus, maar nog wel ruim 3 meter onder haar PR.  

 

Ook met Eefje ging het prima deze wedstrijd. 
Ze is geen lid bij ons maar traint op dinsdag en donderdag bij mij net, als Ans voor het 

speerwerpen. Twee jaar geleden begon ze weer, na jarenlang te zijn gestopt met atletiek, omdat 

ze geen progressie meer boekte. Al in haar eerste seizoen verbeterde ze toen haar PR van 41 

naar 42 meter, hetgeen afstanden zijn waarmee je je op een Nederlands Kampioenschap 

kandidaat stelt voor een finaleplaats.  

Vorig seizoen liep het wat minder met een seizoensbeste van rond de 40.60 m dus dit jaar moeten 

we weer een PR zien te halen.  

 

De eerste wedstrijd van het jaar (Veldhoven 6 april) verliep wat 

moeizaam.  
Het was technisch nog niet zo zuiver, de timing klopte niet en het oogde allemaal wat traag en 

onwennig. Niet gek bij een eerste wedstrijd buiten, na een hele winter geen speer te hebben 

aangeraakt. Maar met de 36.70 m of daaromtrent waren we niet echt tevreden. In Tessenderlo 

haalde ze in haar laatste poging een afstand van 38.68 m en dus bijna twee meter bij haar 

seizoensbeste. Technisch zag het er allemaal al een stukje vlotter uit en ook de aanloop ging 

behoorlijk goed.  

 

Na afloop. 
Zoals het hoort in Tessenderlo nog erg lekker genoten van de frietkraam die al bij aanvang van de 

wedstrijd langs de baan een geur verspreid die je doet watertanden.  

Het kostte moeite om te wachten tot na de wedstrijd, maar het smaakte daardoor zo mogelijk nog 

beter.  

René van de Ven 

 

  
 

klik! 
voor 

uitslag 

foto uit archief 

 

 

https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018/wedertcross-kcc-1
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
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  VENNENLOOP 
Ad van Zelst 
 
 

Foutje in Oisterwijk 

Zaterdag 21 april 
De Vennenloop, daar denken wij in Oirschot niet aan als we een 

wedstrijdje willen lopen. Het is toch vlakbij huis. Dit jaar was het 

parcours gewijzigd: niet meer door de villawijk, maar langs de 

Oisterwijkse vennen en door Kampina. Het ging nu grotendeels 

over verharde paden, dus van een wegwedstrijd kun je niet meer 

spreken. 

 

Tineke van den Heuvel en ik hadden ingeschreven 
voor de 15 km.  
Het was een warme dag, dus prestaties konden we wel vergeten. 

Vorig jaar liep ik hier 1:16 uur en ik wilde wel eens weten hoe het 

erbij stond met de conditie. Nou, daar was ik snel achter: de eerste 

km ging in 5:22 minuten en dan kom je uit op 1:22 uur. Ik liet Tineke 

lopen en trok mijn eigen plan.  

 

De eerste ronde liepen we samen met de 10 km-
lopers.  
Toen die gefinisht waren werd het eenzaam op het parcours. Bij 11 

km stond een parcourswacht en die riep: hier rechtdoor en 

verderop linksaf. Nou dat doe je dan maar. Tot ik na ongeveer 1 km 

tegen een lint aanliep en er van rechts enkele lopers aankwamen. 

Ik vroeg waar ze mee bezig waren: 15 km, was het antwoord. Ik 

was het verkeerde pad ingestuurd!  

 

Toen ben ik maar gaan wandelen. 
Ik wilde via een kortere weg rechtstreeks naar de atletiekbaan om me daar af te melden. 

Maar na een tijdje kwam ik weer op het parcours uit en bleek ik nog 2 km van de finish te 

zijn. Rennen maar weer. Het laatste lusje heb ik niet meer genomen en zo kwam ik van 

de verkeerde kant de finish over in 1:28. Maar dat telt niet. 

Ad van Zelst      

 

 

 

 

 

 

 

klik! 
voor 

uitslag 

foto uit archief 

 

 

http://www.huidverzorgingarianne.nl/
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018/wedertcross-kcc-1
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
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ARMY URBAN RUN 
Foto’s Facebook 
 
 
 
 

Zesde Army Urban Run met 2250 deelnemers 

Zondag 22 april 
Als in december de 

inschrijving voor de Army 

Urban Run wordt geopend is 

het spektakel in no-time 

volgeboekt.  

Ook Atletiek Oirschot was er 

weer bij: 20 dapperen 

sloegen zich door de 

modder. 

 

 

 

◄  

Daar komt Harrie aan! Hij was het 

snelste van onze club: 1 uur rond. 

 

►  

Wilma was snelste vrouw van 

Atletiek Oirschot: 1:08 uur 

 

 

 

 

 

 

klik! 
voor 

uitslag 

https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018/wedertcross-kcc-1
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  UITSLAGEN 
Ad van Zelst 
 
 

Een overzicht van de wedstrijden waaraan 

onze leden hebben deelgenomen 

Klik op de button rechtsboven om de uitslagen te zien.  
 

za 10 mrt Burgh-Haamstede Pannekoekenmolenloop Hans en Ton waren erbij! 

zo 11 mrt Hoboken (B) Jeugdmeeting indoor 11 Clubrecords verbeterd! 

zo 18 mrt OIRSCHOT Clubkampioenschappen Cross 2018 De kampioenen zijn Roland en Antoinet 

za 24 mrt Valencia € WK Halve Marathon Kees bijna wereldkampioen 

zo 25 mrt Zandvoort Zandvoort Circuit Run Henk met zijn dochters Pleun en Fleur  

ma 2 apr Helmond Open Baanwedstrijden HAC Voor onze specialisten 

vr 6 apr Veldhoven GVAC Circuit 14 (1) De eerste van een serie van 5 

za 7 apr OIRSCHOT Run-Archery Team Oirschot in een nieuwe discipline 

za 7 apr Praag (CZ) Prague Half Marathon Tess van den Heuvel net boven 2 uur 

zo 8 apr Tilburg Verbeeten Challenge Met Jac, Terry, Danny en Jan 

zo 8 apr Rotterdam Marathon Rotterdam Henry total loss 

wo 18 apr Tessenderlo (B) Looise AV Pistemeeting Ans komt op dreef 

za 21 apr Oisterwijk Taxandria Vennenloop Sof voor Ad 

zo 22 apr Oirschot Army Urban Run 20 AO’rs en Harrie was de snelste 

 

klik! 
voor 

uitslag 

1995 - Op de hei. We herkennen Bert van Hoof, Frans Verhagen, Wim Verhagen, Jeanne Kemps, Jan Bruurs, Jos Vogels, Maarten 
Kaptein, Leo Beelen, Piet van Oers en Leny de Croon  
 

Heb jij ook nog foto’s uit de oude doos? Laat ze niet verloren gaan. Geef ze aan Ad van 
Zelst, die zal ze inscannen en dan krijg je ze terug.  
Graag met zoveel mogelijk gegevens: wie, wat, waar, wanneer. 
  

MEMORIES 

https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
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clubrecords erkend in 2018 
datum naam cat. plaats discipline prestatie  

110318 Jarno Janssen JJD Hoboken (B) 60 m indoor 9.32 sec  

110318 Jarno Janssen JJD Hoboken (B) 60 m horden indoor 12.88 sec  

110318 Jarno Janssen JJD Hoboken (B) verspringen indoor 3,86 m  

110318 Janne Brands MPA Hoboken (B) 60 m indoor 10.73 sec  

110318 Janne Brands MPA Hoboken (B) 60 m horden indoor 14.22 sec BP 

110318 Saar Brands MPC Hoboken (B) 60 m indoor 11.35 sec BP 

110318 Aaron van der Sloot JPC Hoboken (B) 60 m indoor 11.76 sec BP 

110318 Mare Bogers MPC Hoboken (B) hoogspringen indoor 0,90 m  

110318 Niek Brands JPA Hoboken (B) verspringen indoor 3,47 m  

110318 Bente Brands MPC Hoboken (B) verspringen indoor 2,72 m  

110318 Evi van Gisbergen MPB Hoboken (B) verspringen indoor 1,51 m  

       

       

* Behoudens goedkeuring beheerder clubrecords 

**Opgeëist, zie het artikel in Spike nummer 2017-5, pagina 49 

BP = Beste Prestatie, geen officieel onderdeel op de lijst van de IAAF/Atletiekunie 

BOOTCAMP 
 

Bij bootcamp train je je hele body 

 
Niet alleen van onze leden, 

maar ook van buiten de 

club is er belangstelling 

voor onze bootcamp-

trainingen.  

 

maandag van 19 – 20 uur 

(Irene van Gestel) 

 

donderdag van 19 – 20 uur 

(Johan der Kinderen) 

klik! 
voor 
info 

CLUBRECORDS 
René van de Ven  
 

BAF! De eerste 11 clubrecords 

zijn binnen!  

klik! 
voor 
info 

https://www.atletiekoirschot.nl/trainingen/bootcamp
https://www.atletiekoirschot.nl/clubrecords/mannen
https://www.atletiekoirschot.nl/clubrecords/mannen
https://www.atletiekoirschot.nl/trainingen/bootcamp
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  klik! 

voor 
info 

WANDELEN 
  

 

Tijdje niet hardgelopen? Geblesseerd?  

Haak aan bij onze wandelgroep! Goeie klets en koffie na. 

Onze wandelgroep loopt in een rustig tempo 

ongeveer twee uur over de Oirschotse hei.  

 

- Zondag 9.00 uur vanuit het clubhuis 

- Woensdag 13.30 uur vanaf ‘s-Heerenvijvers 

 

Soms wordt een wandeltocht gemaakt rond 

de Oisterwijkse vennen of de Landschotse 

heide. Dit wordt bekend gemaakt door een  

e-mailing aan de vaste wandelaars en op de 

website www.atletiekoirschot.nl. 

 
 

 

 

 

Wie wil onze wandelgroep mee 

begeleiden? 
We zoeken nog steeds iemand die onze 

coördinator Martien wat wil ontlasten. Denk niet 

dat je het niet kunt. Al doende leer je vanzelf de 

weg op de hei. Even van tevoren bedenken 

welke richting je ingaat en na een uur keer je 

om. Overwicht heb je niet nodig, ze luisteren 

echt wel. 

Kom op, mensen van de wandelgroep! 
   

https://www.atletiekoirschot.nl/wandelen
https://www.atletiekoirschot.nl/wandelen
https://www.atletiekoirschot.nl/wandelen
https://www.atletiekoirschot.nl/wandelen
https://www.atletiekoirschot.nl/wandelen
http://www.atletiekoirschot.nl/
https://www.atletiekoirschot.nl/wandelen
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  TRAININGEN 
Coördinatie: René van de Ven, Joos van Haaren 
 

Overzicht van alle trainingen, voor jong en oud 

klik! 
voor 
info 

RECREANTEN  zondag 9.30 uur 
Looptraining groep 1, 2, 3, 4 – recreantentrainers 

 

HARDLOOPCURSUS zondag 9.30 uur 
Vanaf 8 april, trainers Toon de Croon en Pieter van Esch 

 

BOOTCAMP maandag 19.00 uur 
Recreanten alle niveau’s - trainer Irene van Gestel 

 

LOOP/TECHNISCHE OND. dinsdag 18.30-19.30 uur 
Jeugdgroep 1 – trainer Karin van der Lelij (ass. Susanne van Gessel) 

Jeugdgroep 2 – trainer Léon Brands (ass. Theodôr Brands, Bart Noyen) 

Meer informatie over de indeling van de jeugdgroepen bij René van de Ven 

 

LOOPTRAINING  dinsdag 19.00 uur 
Clubtraining alle niveau’s - trainer Toon de Croon  

Op het atletiekveld  

 

LOOP/TECHNISCHE OND. dinsdag 19.30-20.30 uur 
Jeugdgroep 3 - trainer Thomas van Laarhoven (ass. Bart Noyen)  

Meer informatie over de indeling van de jeugdgroepen bij René van de Ven 

 

RECREANTEN  woensdag 19.00 uur 
Recreanten groep 1, 2, 3, 4 – recreantentrainers 

 

HARDLOOPCURSUS woensdag 19.00 uur 
Vanaf 8 april, trainers Toon de Croon en Pieter van Esch 

 

LOOP/TECHNISCHE OND. donderdag 18.30-19.30 u 
Jeugdgroep 1 – trainer Karin van der Lelij (ass. Susanne van Gessel) 

Jeugdgroep 2 – trainer René van de Ven (ass. Léon Brands, Theodôr Brands, Bart Noyen) 

 

KRACHT EN UITHOUDING  donderdag 19.30-21.00 u 
Jeugdgroep 3 - trainer René van de Ven (ass. Bart Noyen) 

Meer informatie over de indeling van de jeugdgroepen bij René van de Ven 

 

BOOTCAMP  donderdag 19.00 uur  
Recreanten alle niveau’s - trainer Johan der Kinderen 

 

LOOPTRAINNG  donderdag 19.00 uur  
Clubtraining alle niveau’s - trainers Cees Koppen, Joos van Haaren  

Bij wintertijd op de weg, bij zomertijd in bos en hei 

 

LOOPTRAINING  zaterdag 9.00 uur 
Gericht op wedstrijden, geen officiële clubtraining, alle niveau’s - trainer Cees Koppen 

Speciale trainingen voor de Oirschote Stoelloop, alle niveau’s – div. trainers 

 

 

 

 
 
 

▲ 

Klik voor 

uitgebreide 

informatie en 

programma’s van al 

onze trainingen op 

de button 

 
Bij de trainingen 

voor de jeugd 

komen alle 

atletiekonderdelen 

aan bod, maar 

wordt het 

spelelement niet 

vergeten 

 

Niet-leden mogen 

ter kennismaking 

aan de recreanten- 

en 

bootcamptrainingen 

meedoen tegen 

betaling van € 2,00 

 
Terugkomen van 

een blessure? 

Probeer het eens 

bij de baantraining 

op dinsdag. Eerst 

loopschool-

oefeningen, dan op 

tempo lopen. Je 

bepaalt zelf je 

intensiteit en kunt 

stoppen wanneer je 

wilt. 

https://www.atletiekoirschot.nl/trainingen/clubtrainingen
https://www.atletiekoirschot.nl/trainingen/clubtrainingen
https://www.atletiekoirschot.nl/trainingen/clubtrainingen
https://www.atletiekoirschot.nl/trainingen/clubtrainingen
https://www.atletiekoirschot.nl/trainingen/clubtrainingen
https://www.atletiekoirschot.nl/trainingen/clubtrainingen
https://www.atletiekoirschot.nl/trainingen/clubtrainingen
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di 8 

 
 
 
 
 
  

Mei 

di 8 mei OIRSCHOT, Atletiekveld Open baanwedstrijden 

do 10 mei Westerlo (B) Abdijentocht 

za 12 mei OIRSCHOT, Centrum Candy-Run 

za 12 mei OIRSCHOT, Centrum Rabobank Oirschotse Stoelloop 

zo 13 mei Tilburg Marathon Tilburg 

wo 16 mei Spoordonk Spoordonk Wandelt 

za 19 mei Landgoed Baest Tour du ALS 

Juni 

za 2 juni Nuenen Van Goghloop 

zo 10 juni Maastricht Maastrichts Mooiste 

wo 13 juni OIRSCHOT, Atletiekveld Afsluiting hardloopcursus 

wo 13 juni OIRSCHOT, Atletiekveld Clubestafette 

do 14 juni OIRSCHOT, Atletiekveld JANS-dag 

do 21 juni OIRSCHOT, Atletiekveld Open baanwedstrijden 

za 23 juni OIRSCHOT, Atletiekveld Roefeldag 

za 30 juni OIRSCHOT, Groenewoudseweg Triathlon Het Groene Woud 

Juli 

za 21 juli Kasterlee (B) Dwars door Kasterlee 

 

 

klik! 
voor 
info 

Klik voor uitgebreide informatie  
van alle wedstrijden op de button: 

 

DI 8 MEI  
 

18.30 uur 

pupillen en junioren D 

- verspringen 

- 600 meter 

- 1000 meter 

 

19.30 uur 

junioren CBA, 

senioren, masters 

- verspringen 

- speerwerpen 

- 1000 meter 

 

 

 

Open 
Baanwedstrijden 

AGENDA  
Jan Swaans 
 

Wedstrijden geven een extra dimensie aan je hardloophobby! 

Hé, de 1000 meter…  
Daarvan staan de clubrecords bij de M70, V50, V55, V60 en V65 nog open!  

https://www.atletiekoirschot.nl/agenda
https://www.atletiekoirschot.nl/agenda
https://www.atletiekoirschot.nl/agenda
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ZA 12 MEI  
 

17.30 uur 

Een wedstrijdje over 

300 meter voor 

kinderen van 4 t/m 11 

jaar. Van de 

Oirschotse Stoel naar 

de Markt. 

 

Je rent je rot en dan 

krijg je iets lekkers! 

Gratis! 

 

 

  

ZA 12 MEI  
 

18.00 uur 

Verbeterd parcours!  

 

Keuze uit 2,5 – 5,0 – 7,5 

of 10 km. 

 

Start en finish op de 

Markt 

 

 

 

Oirschotse Stoelloop 
Het parcours van de Oirschotse Stoelloop is 

verbeterd. De scherpe bochten op de Markt en op 

Den Heuvel zijn er uitgehaald en er is een lusje 

bijgekomen door de Meubelmakerij. Daardoor zijn 

alle ronden nu even lang en konden start en finish 

bij elkaar komen liggen op de Markt. 

ONZE WEDSTRIJDEN  
  
 

Onze eigen wedstrijden zijn natuurlijk het mooiste! 

https://www.atletiekoirschot.nl/agenda
https://www.atletiekoirschot.nl/agenda
https://www.atletiekoirschot.nl/agenda
https://www.atletiekoirschot.nl/agenda
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https://www.atletiekoirschot.nl/agenda


 
ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 32 | NUMMER 3 | MEI - JUNI 2018 

 53   
 
 

  

 

WO 13 JUNI 
 

19.15 uur 

45 minuten om de beurt 

een rondje van 400 

meter rennen. Spannend 

tot het laatst en… 

iedereen kan winnen! 

 

 

 

 

ZA 30 JUNI  
 

16.15 uur 

Kwart Triathlon 

 

17.15 uur 

Trio triathlon 

 

18.15 uur 

Achtste triathlon 

 

 

Clubestafette 

Triathlon  
Het Groene Woud 

En… 

 

Zaterdag 21 juli: Kasterlee! ► 

klik! 
voor 
info 

https://www.atletiekoirschot.nl/wedstrijden
https://www.atletiekoirschot.nl/wedstrijden
https://www.atletiekoirschot.nl/wedstrijden
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  BRONS PODOTHERAPIE 
Judy van de Schoot, Brons Podotherapie 
 
 

Rekoefeningen en spierversterkende 

oefeningen 

klik! 
voor 
info 

In geval van klachten kunnen rek- en 
spierversterkende oefeningen bijdragen in het 
herstel van de spier of pees.  
 

Soepel maken van de voet 
Wanneer u stijfheid van de voet ervaart kunt u de voet wat 

soepeler maken en de doorbloeding stimuleren door de voet 

flink te bewegen. Wat hierbij kan helpen is het ‘schrijven’ van 

het alfabet met de voet.  

 

Rekoefeningen bij pijnklachten in de ochtend 
Voordat u uit bed stapt en de voet gaat belasten kunt u om de 

pijnklachten wat te verminderen de voet rekken. Hiervoor 

neemt u een handdoek of riem en trekt u de voet (de 

handdoek of riem zit ter hoogte van de voorvoet) naar u toe. 

Hiermee wordt de pees plaat aan de onderzijde van de voet 

opgerekt.  

 

Rekoefeningen voor de 
kuitspieren/achillespees 
Ga met de voorvoet op de rand van de onderste traptrede 

staan, met de tenen rechts naar voren. Houd de knieën 

gestrekt en laat de hielen langzaam naar beneden zakken. 

Houd dit een paar seconden vast en ga vervolgens langzaam 

weer op de tenen staan. Herhaal deze oefening 2 maal per 

dag in series van 3x15. U kunt ook variëren in de moeilijkheid. 

U kunt deze oefening met 2 voeten tegelijk doen, maar u kunt 

ook op een been gaan staan waardoor de oefening zwaarder 

wordt. U mag spanning voelen in de kuit/achillespees, maar 

geen hevige pijn.  

 

Stabiliteits oefening voet/enkel 
Ga zonder schoenen op één been staan. Concentreer op het 

stabiel staan op het standbeen en probeer dit been dertig 

seconden vast te houden. Herhaal deze oefening 3x per been. 

u kunt de oefeningen moeilijk maken door de knie van het 

standbeen te buigen en weer omhoog te komen. Probeer 

hierbij de knie recht boven de voet te houden.  

 

Stimuleren van de doorbloeding 
Pezen hebben van nature een slechte doorbloeding. Dit geeft 

normaal gesproken geen problemen, maar in het geval van 

klachten kan het helpen om de doorbloeding in een pees 

bevorderen. Om de doorbloeding in een pees te stimuleren, 

kunt u de voet masseren. Dit kan met de hand, maar ook bijv. 

door een tennisballetje op de grond te leggen en hierover te 

rollen met de voet. 

https://www.podotherapiebrons.nl/
https://www.podotherapiebrons.nl/
https://www.podotherapiebrons.nl/
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WE WAREN IN…  

 
Oirschot, atletiekveld 

 

 

ONZE VRIJWILLIGERS 
 
 

Ze vallen niet op, maar ze zijn er wel. Altijd. 

Laticha! Ze heeft haar pols 

geblesseerd en zou graag 

mee verspringen. Maar dat 

kan nu even niet. En dus 

steekt ze de handen uit de 

mouwen (!) en veegt het zand 

de springbak in. Netjes hoor! 

 

 

 

 

Al heel lang staat deze pilon de 

deur van de materiaalopslag 

open te houden.  

 

S.A.P.R.R.? 
 

Het betekent: Société des 

Autoroutes Paris-Rhin-Rhône.  

 

Meegepikt uit Frankrijk!? 
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https://www.rabobank.nl/lokale-bank/het-groene-woud-zuid/

