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        jaargang 32 / 8 september 2018  
 

HET CLUBBLAD VAN ATLETIEK OIRSCHOT 

 

• Het Razendsnelle Estafettepennetje van Floortje 

• Wendy van Oirschot kreeg de estafettepen 

• Interview: Ans Saalberg 

• WK Oriëntatielopen 

• Kasterlee, Vakantieloop, Tilburg Ten Miles 

• Familiefietstocht 

• Rondje Kemmer 
 
 
foto (Luc Kenter): Candy Run  
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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 

2018 Van de Meerendonk Makelaars  

 

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 

2018 Van den Bosch Wegenbouw 

  

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 november. Kopij uiterlijk 24 oktober 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 rood gedrukt = nieuw/gewijzigd sinds 1 juli 

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  
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 06-48814986 pasmits@hotmail.com 
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 
Correspondent Kees Smetsers 06-37342670 smetserskees@hotmail.com  
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: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: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:smetserskees@hotmail.com
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  
Henry van der Schoot   

 

Beste leden van Atletiek Oirschot, 

Hopelijk heeft iedereen een mooie vakantieperiode 

achter de rug.  
Ikzelf ben met mijn familie in Amerika geweest voor een rondreis met een 

camper. Een prachtig avontuur waarbij we veel natuur hebben mogen 

bewonderen. Het lopen was wat minder tijdens die vakantie 😊 onder 

andere door heel warm weer. Teruggekomen in Nederland was het niet 

veel anders… ook warm maar inmiddels is het weer prima weer om 

trainingen te hervatten. 

 

Tijdens de zomervakantie was de EK, voor het eerst 

gezamenlijk met verschillende sporten georganiseerd.  
Wat mij betreft een mooie opzet en voor herhaling vatbaar! In totaal 

behaalde Nederland 43 medailles. Bij de atletiek was de selectie 46 atleten 

groot en behaalde we acht medailles – een geweldige prestatie van Dafne 

Schippers, Susan Krumins, Lisanne de Witte, Jamile Samuel, de 

estafetteploegen en als klapper op de vuurpijl Sifan Hassan. 

 

Voortgang accommodatieontwikkeling 
Zoals jullie wellicht weten, hebben we tijdens de Stoelloop ons 

accommodatieplan officieel overhandigd aan de burgemeester. Daarna 

hebben we in juni een kijkje mogen nemen bij de sportfaciliteiten van 

defensie. De achtergrond hierbij was om beter te kunnen beoordelen of die 

faciliteiten wellicht een optie voor ons zouden zijn. We hebben hierbij geen 

aanknopingspunt gevonden, simpelweg omdat defensie het (niet meer) 

toestaat om verenigingen gebruik te laten maken van hun faciliteiten en dit 

is begrijpelijk. Wel heeft defensie een prachtig sportcomplex waarmee ze 

de manschappen optimaal in conditie kunnen houden! Verder staat er in 

september een gesprek met de gemeente gepland over ons ingediende 

plan. Wij zijn benieuwd… wordt vervolgd zullen we maar zeggen. 

 

Voortgang randweg 
De politieke keuze voor de nieuwe randweg en de daarmee belangrijke 

beslissing van wel of geen aftakking naar de parkeerplaats van de Kemmer, 

gaat een beslissende fase in. Wij zijn vanaf het begin betrokken bij het 

proces en mogen ons advies nog toevoegen aan het rapport van MTD 

architecten. Ons advies was en zal blijven om geen aftakking te maken 

vanaf de nieuwe randweg naar de Kemmer, maar daarvoor de huidige 

Eindhovensedijk te blijven gebruiken. We zullen betrokken blijven en hopen 

op een goede afloop voor onze belangen. Ook hier, wordt vervolgd! 

 

Tot slot … 
wil ik iedereen veel plezier en succes wensen bij de komende trainingen en 

wedstrijden. Er staat veel op het programma zoals de eigen evenementen 

Rondje Kemmer en de Clubkampioenschappen meerkamp. Voor diegene 

die aan de halvemarathontrainingen Eindhoven meedoen: ook veel succes! 

 

Met sportieve groet, 

Henry van der Schoot 
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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 
 

We groeien door! 

  
… en in oktober:      

 
1  Anita van Ham 
5  Sandra Verhagen 
5  Marc de Vries 
6  Jan Manders 
7  Cas Geers 
7  Vincent Klabbers 
9  Stella den Breems 
9  Pieter van de Kerkhof 
9  Aaron van der Sloot 
12  Ruud van Woensel 
12  Henriëtte van Overbeek 
13  Leonie van Gorp 
14  Irene van Gestel 
14  Jeanine van Geest 
14  René Sterken 
14  Bart van de Lest 
16  Esther Mencke 
17  Cees van de Schoot 
17  Jac van Heerebeek 
18  Adrie Louwers 
19  Nicole Evers 
19  Karin van der Lelij 
21  Miranda Kemps 
27  Miranda Voet-Veldhuizen 
28  Femke Ritz 
30  Evi van Gisbergen 

 

 

 

Nieuwe leden: 
 

Milou Stickelbroek  WAN 

Annet Brans   V45 

Peter van der Hamsvoort M35 

Carlo Schoonen  JJC 

Anthony van Hout  M40 

Mare Mateijsen   MPB 

Floor Vermeulen  MPB 

 

Tijdelijk lid (3 maanden): 
 

Dana Mollen   VSE 

Rob Ruijten   M55 

 

Afmelding: 
 

Willem Gerritsen  JJB 

 

 

 

 

 

mutaties: 
 
 

  

 

 

 

 
 

klik! 
voor 
info 

 

De verjaardagen in september… 
 

5 Laticha van der Sloot 
6 Wim Verhagen 
6 Edwin van de Ven 
7 Frans van der Staak 
7 Dana Mollen 
12 Ton Smetsers 
12 Mare Mateijsen 
13 Luc Kenter 
16 Joke Bullens 
17 Jarno Janssen 
18 Peter Schelle 
18 Mieke Aarts 
20 Miranda van Rosmalen 
22 Henk van Hout 
26 Frans Verhagen 
29 Ad van Heerbeek 
29 Tim van Luijtelaar 
 

 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd! 
 

 

De categorieën gelden per 31-10-2018 

 

Onze vereniging telt nu 199 volwassen 

atletiekleden, 37 jeugd atletiekleden en  

22 wandelaars. Totaal 258 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 
 

DE DIGITALE SPIKE  
Bij veel artikelen in de Spike staan 

bovenstaande knoppen. In de digitale Spike 

– te lezen op www.atletiekoirschot.nl – kun je 

erop klikken en dan wordt je doorgelinkt naar 

de fotoreportage, de uitslag of informatie van 

het evenement. 

 

Leden die de Spike liever in full-colour op 

onze website lezen kunnen de bezorging van 

de print-versie stop zetten. Je krijgt dan een 

mail als de nieuwe Spike op de website staat. 

Het bespaart de vereniging drukkosten en 

onze bezorgers tijd en fietskilometers.  

 

Ook geen papieren Spike meer 

nodig? Stuur een mailtje naar 

promotie@atletiekoirschot.nl  
 

DIT NUMMER 
Omdat er in de vakantiemaanden weinig evenementen 

waren verschijnt Deze Spike een week later dan 

gewoonlijk. We konden nu ook het Rondje Kemmer en 

de Baanwedstrijden nog meenemen. 

 

Op de voorpagina van de Spike staat altijd de jaargang, 

het nummer en als periode de komende 2 maanden. 

Dat is eigenlijk niet zo logisch, want de verslagen gaan 

altijd over de afgelopen maanden. Daarom staat er 

vanaf dit nummer de verschijningsdatum. 

 

RAADSELACHTIG 

Hoe komt het dat je zwarte voeten krijgt 

als je door de Witte Bergen loopt?   

klik! 
voor 
foto’s 

klik! 
voor 

uitslag 

klik! 
voor 
info 

 

Om onze website up-to-date te 

houden met NIEUWS en 

UITSLAGEN van onze leden 

zoeken we elke week op internet 

de wedstrijduitslagen op.  

Dat is een hoop werk. Daarom vragen we 

onze leden om zelf door te geven als ze met 

een evenement hebben meegedaan.  

Mail naar promotie@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/
http://www.atletiekoirschot.nl/
mailto:promotie@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/
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://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/
mailto:promotie@atletiekoirschot.nl
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/
mailto:promotie@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/
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z  

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. 
Onze club kan niet bestaan zonder de inzet van 

vrijwilligers. Er zijn leden die zich week in week uit 

inzetten voor Atletiek Oirschot, maar we zijn ook blij 

met leden die af en toe een helpende hand 

toesteken. 

 

 

 

 

 

 

 

klik! 
voor 
info 

.    

 

 

 

 

 

Er zijn altijd wel vacatures binnen de commissies. 

Ook zijn er wel eens eenmalige klussen. Op onze 

website kun je de vacatures van dit moment zien 

(ALGEMENE INFO > Vacaturebank. Of klik op de 

knop hier rechtsboven. Wellicht zit er iets voor je bij?  

 

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 
 

 

 

 

 

CV Ketel kapot? 
 
 

Oirschot tel:0499-550584 

info@vandeschoot.nl  

https://www.atletiekoirschot.nl/algemeneinfo/vacaturebank
https://www.atletiekoirschot.nl/algemeneinfo/vacaturebank
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  HET RAZENDSNELLE 
ESTAFETTEPENNETJE  
Floortje van Gisbergen 
 

Ik heb zin in het nieuwe seizoen! 

Ik geef het estafette-

pennetje door aan 

Eline van Bussel 

Hallo!! 

Ik ben Floortje van Gisbergen en ik ben 10 jaar. 

Mijn hobby’s zijn atletiek, fietsen en zwemmen. En 

ik hou van trampoline springen en skiën. Ik speel 

ook nog basketbal bij BC Oirschot. Ik vind erg 

atletiek leuk, ik zit hier nu twee jaar op. Ik vind 

speerwerpen het leukst. Ik heb zin in het nieuwe 

seizoen! 

 

Ik heb drie huisdieren: de cavia’s 

snoetje en snuitje en de vis agent 

blup. 

Sandy en Guido zijn mijn moeder en vader en Evi 

is mijn zusje. Evi zit ook op atletiek.  

De vakantie was erg leuk: we zijn in Vrouwenpolder 

naar de zee geweest, en verder zijn we in Duitsland 

en Italië geweest. In Italië hebben we hele mooie 

wandelingen gemaakt in de bergen. Daarna 

hebben we nog een paar dagen gefietst in Lochem. 

 

Groetjes, Floortje 

 

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

Wendy van Oirschot 
 

Na de training met een joepie-gevoel naar huis! 

Ik geef de 

estafettepen  

door aan  

Theodôr Brands 

Zal beginnen met mijn eigen voorstellen.  
Wendy van Oirschot en ben 40 jaar. Ben al ruim 26 jaar samen 

met Patrick en we hebben 3 kinderen. Didi 15, Nino 14 en 

Mare 8. Werk nu ruim 7 jaar bij lunchroom/restaurant Koren in 

Best. Ontzettend leuk afwisselend werk en een gezellig team 

wat zeker niet onbelangrijk is. 

 

Sport. 
Dansen heb ik altijd erg leuk gevonden (en nog steeds) maar 

na 15 jaar gedanst te hebben bij Desdemona, vond ik het wel 

genoeg geweest. Heb een jaar of 3 helemaal niks aan sport 

gedaan en toen las ik een stukje in het Weekjournaal over de 

beginnerscursus. Was niet meteen mega enthousiast maar 

wilde wel graag iets aan mijn conditie gaan doen. Samen met 

Theodôr vol goede moed naar het atletiekveld. 

 

Met een conditie van -0 gingen de trainingen 
erg goed.  
We bouwden het rustig aan op en het was goed bij te houden. 

De trainers zijn ook super geweldig en we hadden een leuk en 

gezellig beginners cluppie. We pepten elkaar allemaal op en 

bleven maar zeggen na elke les ‘wat zijn we toch weer goed 

bezig geweest met z’n allen’. Trots dat ik de cursus vol had 

gehouden en zeker omdat bijna niemand in mijn 

familie/vriendenkring had verwacht dat ik ging hardlopen, over 

het volhouden nog niet gesproken. 

 

Vakantie. 
De vakantie is voor ons alweer even voorbij. Had mezelf 

voorgenomen om net als vorig jaar weer lekker te gaan lopen 

dus de loopspullen gingen mee op vakantie. Helaas is er niks 

van gekomen. Pijntje hier en daar, dus rustig aan doen. Maar 

dan komt er een moment dat het wel weer wat beter gaat en 

ga je alles weer oppakken.  

 

Pfff, 4 weken niet gelopen en wat zag ik er 
tegenop om de ‘eerste’ keer weer te gaan.  
Aan de zin lag het niet want ik wilde graag weer lopen maar… 

kan ik het wel volhouden? Misschien lukt het echt helemaal 

niet? En gelukkig ook het stemmetje van ‘stel je niet aan en 

ga’. Net voor de vakantie doorgestroomd naar groep 2, maar 

nam mezelf voor om met groep 1 mee te lopen en kijken of het 

een beetje ging lukken. Wat was ik blij, verrast en verbaasd dat 

het lukte. Als je wat conditie hebt opgebouwd is die dus niet in 

een keer helemaal weg. Met een joepie gevoel naar huis. Nu 

probeer ik groep 2 weer bij te houden en ga vol goede moed 

weer verder. 

 

 

Groetjes Wendy  

 

Wendy deed in mei voor 

het eerst mee met de 

Oirschotse Stoelloop en 

liep meteen de hele 10 

km uit. 
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GROETEN UIT…  
 

Waar was jij op vakantie?  
  
 

    

Chantal: 

We zijn gaan hiken in Zwitserland! 

(redactie: Is dat niet hetzelfde als 

een trekvakantie?) 

Henry en Rick: 

Te warm om te gaan hardlopen, maar wel de 

shirtjes van Atletiek Oirschot meegenomen! 

Pieter en Marjo:  

Wij hebben 8 dagen gewandeld 

van hotel naar hotel, een 

trekvakantie. 

 

Ad: 

Met mijn zoon Henri wilde ik rond de 

Zuiderzee fietsen. Helaas, door een oude 

blessure van Henri kwamen we niet verder 

dan Den Helder. 
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Ton: 

Aan de grens van Slovenië en Kroatië 

tijdens een fietstocht van Oirschot naar 

Porec in Kroatië. 

 
 

 

Franky: 

In Adventure Valley, 

Durbuy (B) 

 
 

 

Heidi: 

Wij zijn in de zomer in Portugal op vakantie 

geweest. We zaten aan de prachtige kust, maar 

helaas geen bakkertje in de buurt. Daarom elke 

ochtend vroeg uit de veren en 45 min. heen 

lopen voor verse broodjes. We liepen over de 

klif langs de zee. We genoten van het 

geweldige uitzicht. 

Daarna weer 45 min. teruglopen… 
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GROETEN UIT…  
 

Waar was jij op vakantie?  

Bente, Niek en Léon: 

Daags voor de finish van de Tour 

de France hebben we met de fiets 

het parcours verkend. 

 

Sandra: 

Tijdens het lopen heb ik een 

goede tip gekregen van Ronald 

van de Vondervoort: met een 

elektrische mountainbike de 

bergen in!  

 
 

 

http://www.gasterijdemerode.nl/
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DUW-FEEST 
Foto’s Toon Erven 
 

 Ze hebben wel een feestje verdiend! 
   

Oirschot, zaterdag 7 juli 

Zo eens in de zoveel jaar doen we iets terug voor de 

vrijwilligers die week-in week-uit met onze club bezig 

zijn. Na de gebruikelijke rek-en-strekoefeningen 

stond er een heerlijke barbecue klaar. 
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PODOTHERAPIE  
Judy van de Schoot, Brons Podotherapie  
  

Wat doet een Podotherapeut? 

Een podotherapeut is een zorgprofessional 

die gespecialiseerd is in klachten aan 

voeten, enkels, knieën, heupen en rug. 
Die klachten kunnen u belemmeren in het dagelijks 

functioneren en kunnen zijn ontstaan door een afwijkende 

voetstand of verkeerd looppatroon. Ook sportblessures of 

klachten als gevolg van diabetes mellitus of reuma (o.a. 

artrose) kunnen bij een Podotherapeut behandeld 

worden.  

 

Tijdens het onderzoek wordt gekeken naar verschillende 

factoren die een rol zouden kunnen spelen bij het 

ontstaan van klachten, zoals biomechanische, 

neurologische en orthopedische factoren. Uiteraard wordt 

er ook rekening gehouden met persoonlijke factoren.  

 

Wie zijn wij? 
Podotherapie Brons bestaat uit een team van 

enthousiaste en vakbekwame podotherapeuten. Ons doel 

is om kwalitatieve zorg te leveren aan onze patiënten. 

Samenwerking staat bij ons hoog in het vaandel. Deze 

samenwerking bereiken we door veel te overleggen en 

kennis met andere disciplines te delen.  

 

De werkwijze van de praktijk 
De eerste keer dat u bij een Podotherapeut komt, wordt er 

met behulp van klinische kennis, een onderzoek verricht 

naar de oorzaak van de klachten. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van digitale drukmeting en indien nodig echo. 

Aan de hand van de verkregen gegevens, wordt er door 

de Podotherapeut een behandeling voorgesteld, welke na 

overleg met u, kan worden gestart.  

Deze behandeling kan bestaan uit: 
- Het maken van podotherapeutische zolen  

- Het maken van ortheses (beschermende en/of 

corrigerende teenstukjes) 

- Het uitvoeren van voetbehandelingen (bij ernstige 

likdoorns/overmatig eelt/ingroeiende nagels of bij 

risicopatiënten) 

- Het uitvoeren van wondbehandelingen 

- Het toepassen van drukontlastende vilttechnieken  

- Het toepassen van (ontlastende) sporttape en 

medical taping 

- Het geven van adviezen (schoenadvies / 

verzorgingsadvies / advies voor de mate van 

belastbaarheid) 

 

klik! 
voor 
info 

Dinsdag 18 september organiseren we weer 

een gratis loopanalyse. Aanmelden bij 

leny.de.croon@atletiekoirschot.nl 

https://www.podotherapiebrons.nl/
https://www.podotherapiebrons.nl/
https://www.podotherapiebrons.nl/
https://www.podotherapiebrons.nl/
https://www.podotherapiebrons.nl/
https://www.podotherapiebrons.nl/
https://www.podotherapiebrons.nl/
https://www.podotherapiebrons.nl/
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WK ORIËNTATIELOPEN 
Roland van Loon 
 

 Roland van Loon in Kopenhagen, Tisvilde Hegn en Gribskov 
   

In totaal deden ruim 4200 deelnemers mee 

met de Wereldkampioenschappen 

Oriëntatielopen in Denemarken. 
In mijn leeftijdscategorie deden alle dagen steeds zo'n 165 

deelnemers mee. Mijn resultaten in leeftijdscategorie M45 

zijn als volgt: 

 

8 juli, Kopenhagen: 
A-finale sprint distance (stad), 3.440 meter in 15:43 min. 

25ste plaats 

 

11 juli, Tisvilde Hegn,  
B-finale middle distance (bos), 4.230 meter in 32:53 min. 

6de plaats (87ste totaal) 

 

13 juli, Gribskov,  
A-finale long distance (bos), 10.300 meter in 1:23:27 uur. 

62ste plaats 

 

Ik ben erg tevreden over mijn resultaten. De sprint is altijd al 

mijn beste discipline geweest (urban/stad), maar mijn 

resultaten in het bos zijn dit jaar veel beter dan bij mijn 

voorgaande deelnames. Ik leer dus nog steeds bij. 

 

Volgend jaar zijn de Masters in Letland, 

wellicht ben ik er dan weer bij. 
 

Groetjes, Roland 

 

klik! 
voor 

uitslag 

Na afloop van de finale long distance. 

 

Op zo'n WK voor masters staan meer dan 4000 deelnemers aan de 

start. Ook aardig om te weten: 

• De oudste wereldkampioen is de Fin Unto Nyystila. Hij was de enige deelnemer in 

de categorie M95. 

• Dit jaar was er voor het eerst de categorie M100 geopend, omdat de honderdjarige 

Zweedse oriëntatielegende Rune Haraldsson zich had ingeschreven. Helaas moest 

hij zich vlak vóór het WK afmelden. 

• In de categorie M90 wel een vol podium, daar stonden 6 mannen en 3 vrouwen 

aan de start. 

 

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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http://www.vogelsgroen.nl/
http://www.fransgerritsen.nl/
http://www.fairsports.nl/
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Nu we bezig zijn met de halve marathontrainingen wil ik eens 

uitleggen hoe de hartslag ligt bij de diverse trainingen.  
Er zijn nogal wat mensen die denken dat ze te rustig trainen en/of harder moeten 

trainen. Volgens de loopgoeroe en man van de duurtraining dr. Ernst van Aaken 

moeten de hartslagwaarden van de duurtraining tussen de 120 en 140 liggen met een 

uiterste uitloop naar 150. Dit werd in de 70- en 80-tiger jaren als uitgangspunt 

beschouwd. Wij trainden meestal zo, met mooie resultaten. Tegenwoordig zijn er ook 

andere methodes omdat te berekenen. Ik zal er hier 2 van beschrijven. Heel veel wijken 

ze niet af en de principes van Ernst van Aaken zijn zeker voor de duurloop nog van 

toepassing. 

 

Zoladz  
De hartslagzonering volgens Zoladz is gemakkelijk toe te passen. Deze zonering gaat ervan uit, dat er 5 

zones zijn. Deze worden volledig bepaald door de maximale hartslag (max-Hs). De 5 zones bestrijken elk 10 

slagen en de laagste zone begint dus 50 slagen onder je max-Hs. Bij een max-Hs van 180 zijn de zones dus 

130, 140, 150, 160 en 170. De verschillende trainingsvormen zijn afgeleid van deze hartslag-zones:  

zone 1: max-Hs min 50, herstellopen, langzame lange duurlopen 

zone 2: max-Hs min 40, extensieve duurlopen 

zone 3: max-Hs min 30, intensieve duurlopen 

zone 4: max-Hs min 20, tempolopen, intervallen 

zone 5: max-Hs min 10, weerstandstrainingen 

 

Karvonen  
De hartslagzonering volgens Karvonen is ingewikkelder en vergt meer discipline. Deze zonering gaat ervan 

uit dat je ook je rust-Hs mee moet nemen in de berekening van de hartslagzonering. Deze trainingsmarge kan 

soms groter en soms kleiner zijn, afhankelijk van de rust-Hs van de atleet. De trainingsvormen zijn gekoppeld 

aan bepaalde percentages in de hartslagzonering:  

zone 0: tot 65%, herstellopen 

zone 1: 66%-72%, langzame lange duurlopen 

zone 2: 73%-76%, extensieve duurlopen 

zone 3: 77%-84%, intensieve duurlopen 

zone 4: 85%-90%, tempolopen, intervallen 

zone 5: 90%-100%, weerstandstrainingen 

  

Als voorbeeld nemen we iemand met rusthartslag 50 en maximumhartslag 180     
Soort Training                                  Ondergrens  Bovengrens  

Hersteltraining (H)                           45%     109     60%     128 

Rustige duurtraining (D1)                 60%     128     70%     141 

Intensieve duurtraining (D2)            70%     141     80%     154 

MLSS-training (D3)                          80%     154     90%     167 

Weerstandstraining (W)                   90%     167     100%   180 

De meeste leden van onze vereniging en zeker de wat oudere recreanten zullen geen maximale hartslag van 

180 halen. Dus kun je bij jezelf nagaan hoe hard je moet lopen. De meeste lopers zullen zien dat ze te hard 

lopen. Zoladz is gemakkelijk toe te passen, maar om het simpel te houden is de methode Van Aaken door 

bijna iedereen voor de rustige duurloop uitvoerbaar. Dus tijdens de rustige duurloop een hartslag van 120-

140. Duurloop D2 is de duurloop die door atleten het meeste gebruikt wordt en dan mag de hartslag iets 

hoger. Maar in ons voorbeeld hoger dan 154.  

Ga dus je hartslag eens na, zeker met een rustige duurloop traint voor de (halve) marathon. 

 

Loop ze! Joos van Haaren 

 

 

THEORIE VAN DE DUURLOOP  
Joos van Haaren 
 

 Training volgens hartslag 
   



 
ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 32 | NUMMER 5 | SEPTEMBER - OKTOBER 2018 

 20   
 
 

  

ANS SAALBERG  
interview door Kees Smetsers 
 

 Nederlands kampioen speerwerpen en hoogspringen 

bedankt haar trainer. 

 
   
Bij Atletiek Oirschot lopen een paar 

juweeltjes rond, die door hun fanatisme en 

doorzettingsvermogen steeds weer 

bewondering afdwingen.  
Nelleke van Beers, Martien van de Ven, Bente Brands en 

Ans Saalberg zijn daarvan enkele voorbeelden. Toen Ad 

van Zelst mij vroeg of ik Ans Saalberg wilde interviewen, 

hoefde ik niet lang na te denken, want zij is ook een groot 

voorbeeld voor mij. Ik kwam er tijdens het interview als snel 

achter dat ik het beste Ans haar verhaal kon laten vertellen, 

want het is toch wel heel bijzonder hoe zij zo ver gekomen 

is in haar sport:  

 

Voordat ik mijn verhaal ga vertellen wil ik 

eerst mijn trainer René van de Ven noemen. 
Want zonder hem had ik nooit Nederlands kampioen 

kunnen worden. Door zijn inspirerende en 

onvoorwaardelijke steun heb ik zoveel zelfvertrouwen  

gekregen dat ik prestaties kon gaan leveren, die ik niet voor mogelijk had gehouden.  

Ik ben geboren op 27 juli 1960 in Hilversum en werd daar op de leeftijd van acht jaar lid 

van de Gooise Atletiek Club.  Ik deed voornamelijk mee met de technische nummers en 

de korte loopafstanden 400 en 800 meter. Tien jaar later ging ik in Nijmegen Natuurkunde 

studeren en in die periode trainde ik onder leiding van Haico Scharn. Die kreeg mij zo ver 

dat ik mee ging doen aan een estafette van 4 x 15 kilometer. Daarvoor had ik te weinig 

duurlopen gedaan, dus ik ging flink kapot in de laatste kilometer. Na mijn studie in 

Nijmegen kreeg ik de kans om in Grenoble promotie-onderzoek te gaan doen en werd 

Philips mijn werkgever.  

 

Op een gegeven moment kwam ik tot de conclusie dat ik meer vrije 

tijd wilde hebben om te kunnen gaan sporten.  
Het was een echte trendbreuk in mijn leven en het leidde ertoe dat ik de baanatletiek 

weer oppakte en in 2013 mijn eerste wedstrijd speerwerpen deed, waarbij ik 23.45 meter 

wierp. Een jaar later werd het al ongeveer 27 meter en toen kwam het jaar 2015, waarin 

de WK Masters Atletiek in Lyon werden gehouden. In die tijd was ik lid van GVAC 

(Veldhoven) en die hadden in de winter geen baantraining. Ik wilde graag een keer 

meedoen aan een evenement zoals de WK Masters en daarom stuurde ik aan René van 

de Ven een e-mail met de vraag of hij mij wilde helpen om mijn ambities, dertig meter 

werpen en deelname aan de WK Masters, te verwezenlijken. 

 

René was meteen enthousiast en samen met hem ging ik aan de 

slag.  
René gaat graag naar wedstrijden in België en in juni 2015 ging ik met hem naar een 

wedstrijd in Lanaken. Daar vroeg de organisatie aan René “of hij zijn eigen tuig had 

meegebracht”. Achteraf bleek dat ze mij niet bedoelden, maar het werpmateriaal. Dat was 

lachen en dat gebeurt heel vaak als ik met René naar wedstrijden ga, er gebeurt altijd wel 

iets bijzonders. 
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Ans en René bij de NK in Gouda 

In Lanaken wierp ik 30,89 meter, dus mijn 
eerste ambitie was bereikt.  
De WK Masters in Lyon was een onvergetelijke belevenis 

en ondanks dat ik daar maar ongeveer 28 meter wierp werd 

ik toch derde. Dat had ik voor een groot gedeelte aan René 

te danken, die mij heel veel zelfvertrouwen gaf. 

 

In 2016 nam ik deel aan de Nederlandse 
Kampioenschappen in Amersfoort.  
Daar was geen mogelijkheid om in te werpen, maar zoals 

altijd vond René wel een oplossing en deze keer was dat 

een park waar de wandelaars raar zullen hebben 

opgekeken van de speren die daar door de lucht vlogen. 

Door deze unieke oplossing van René voelde ik mij 

aanvang van de wedstrijd zo goed dat ik bij mijn eerste 

worp 34,11 meter gooide en eerste werd. Later volgde in 

dat jaar nog een PR van 34.15 meter en dat is nog steeds 

mijn beste prestatie. 

 

Met René maak je de mooiste dingen mee.  
Zijn enthousiaste manier van coachen valt op in binnen en 

buitenland en zo kreeg hij een uitnodiging om in de 

Ardennen Belgische atleten te gaan trainen. René nam die 

uitnodiging aan onder de voorwaarde dat hij ook 

Nederlandse atleten mee mocht brengen. En zo kreeg ik 

volkomen onverwacht een trainingskamp in de Ardennen. 

bij René is alles mogelijk.  

 

En toen kwamen in juni 2018 de 
Nederlandse Kampioenschappen Masters in 
Gouda.  
Deze wedstrijd was spannend van het begin tot het eind. Bij 

mijn eerste worp gooide ik 32.87 meter en dat was een heel 

goed begin. Van René heb ik heel veel geleerd over 

techniek, ontspanning en wedstrijdmentaliteit. Dat kwam er 

allemaal uit bij mijn derde worp, toen ik 33.04 meter gooide. 

Mijn belangrijkste concurrente kwam daar nog heel dichtbij 

in de buurt, maar haar worp werd ongeldig verklaard. 

Protesten volgden en het waren heel spannende minuten 

tot de verlossende beslissing van de jury.  

 

Ik was Nederlands Kampioen speerwerpen 
en werd in dezelfde wedstrijd ook nog 
Nederlands kampioen hoogspringen.  
Dit zou nooit mogelijk zijn geweest zonder René. Ik ben 

hem enorm dankbaar en ik hoop dat ik dat in dit verhaal 

duidelijk heb kunnen maken. Atletiek Oirschot heeft met 

René een pracht trainer in haar midden… 
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KASTERLEE  
Verslag Ad van Zelst, foto’s Esther Fiddelaers 

 

Atletiek Oirschot geroosterd in de hel van Kasterlee 
   

 

Kasterlee, zaterdag 21 juli 
Al jaren gaan de lopers van Atletiek Oirschot 

op de Belgische nationale feestdag naar de 

hardloopwedstrijd Dwars door Kasterlee.  

Het is een prachtige wedstrijd door het 

natuurgebied De Hoge Mouw met afstanden 

van 5 km, 10 km en 10 engelse mijl. Het 

parcours loopt door bossen en over heide, 

zandverstuivingen en heuvels. Onder normale 

omstandigheden al loeizwaar, maar dit jaar 

hadden de Belgen iets extra’s geregeld: het 

was 30 graden met een gevoelstemperatuur 

van 40 graden (kan ook 50 geweest zijn). De 

deelnemers werden geroosterd, gegrild en 

gegaard. Wat was het loeiend warm op de hei 

van de Hoge Mouw! 

  

We waren dit jaar met 20 

hardlopers vertegenwoordigd 
Vier liepen de 10 engelse mijlen, 13 de 10 km 

en 3 liepen de 5 km. Ze hadden allemaal wel 

iets te vertellen na afloop: André van Gerven 

liep de 10 of het helemaal niet warm was in 

een mooie tijd van 48 minuten, Jan Swaans 

presteerde boven verwachting, Ad van Zelst 

was met zijn 72 jaar vierde van de 

Oirschottenaren, Adrie Louwers, net hersteld 

van een longontsteking, perste er nog een 

mooie lange eindsprint uit, Thea de Jong en 

Miranda Bressers kwamen samen gezellig 

babbelend over de finish en ook Johan en 

Sandra der Kinderen liepen gelijk op.  

Het zwaarste hadden het de 4 dapperen die 

de 10 engelse mijlen liepen. Daar was Johan 

Koppen de snelste, gevolgd door vader Cees, 

die onderweg lelijk gevallen was en nogal 

gehavend over de finish kwam. Daarna 

volgden Harrie Bullens en Nellie van Beers.  

 

Het was een zware dag, maar de 

Belgische nationale drank en een 

zak friet hielpen de lopers er weer 

snel bovenop. 

  

 

klik! 
voor 
foto’s 

Daar word je wel rustig van… 

Adrie had het ook zwaar, maar kwam wel in grootse stijl over de meet 

Een uurtje later: Holadiee! 

klik! 
voor 

uitslag 

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
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
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VAKANTIELOOP 

 

En dat noemen ze vakantie… 
   

Biest-Houtakker,  

woensdag 15 augustus 

Ook in de Biest was het warm. Er doken 4 

AO’ers op, waarvan Frans van der Staak 

(942) de beste prestatie neerzette: 3e M60 in 

41:43 min. 

 

 

 

klik! 
voor 

uitslag 

Bijzonder voor een 10-km wedstrijd: iedere 

deelnemer kreeg een mooie medaille! 

 

 

 

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
http://www.fysiomeeuwis.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/2018
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HALVEMARATHONTRAININGEN 

 

Zo’n 35 leden trainen voor de halve van Eindhoven 
   

Oirschot, zaterdag 25 augustus 

De aftrap voor de trainingen werd gegeven op maandag 

2 juli met een info-avond in het clubhuis. Vanaf zaterdag 

14 juli zijn we dan begonnen met de lange duurlopen. Op 

14 augustus zijn de echte wedstrijdtrainingen begonnen. 

Die zijn al wat zwaarder en er worden korte versnellingen 

in opgenomen. Er zijn enkele mogelijkheden om 

wedstrijdritme op te doen: half augustus de Vakantieloop 

en begin september de Tilburg Ten Miles en het Rondje 

Kemmer. Op zondag 7 oktober is de laatste lange 

duurloop en dan gaat het op zondag 14 oktober los…! 

 

Alle info over de trainingen en het 

dagprogramma vind je op 

www.atletiekoirschot.nl > TRAININGEN 
 

 

 

klik! 
voor 
foto’s 

◄trainingscoördinator Joos van Haaren geeft 

instructies over de route en het tempo. 

Drie groepen, totaal 22 ambities voor de halve 

marathon Eindhoven. Ook op zondag 

vertrekken er nog 2 groepen. 

 

 

Inschrijven voor de Marathon 

Eindhoven kan tot en met zaterdag 

13 oktober via de website 

www.marathoneindhoven.nl.  

Er is geen na-inschrijving mogelijk.  

Je startnummer kun je ophalen in 

het Beursgebouw op zaterdag 13 

oktober van 10.00 – 20.00 uur en 

zondag vanaf 8.00 uur. 

Om 10.00 uur is de start van de hele 

marathon, de halve marathon start 

om 13.30 uur.  

klik! 
voor 
info 

https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/files/2018-09/halve-van-eindhoven-2018-website.pdf
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/files/2018-09/halve-van-eindhoven-2018-website.pdf
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/files/2018-09/halve-van-eindhoven-2018-website.pdf
http://www.atletiekoirschot.nl/
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/files/2018-09/halve-van-eindhoven-2018-website.pdf
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/files/2018-09/halve-van-eindhoven-2018-website.pdf
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/files/2018-09/halve-van-eindhoven-2018-website.pdf
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/files/2018-09/halve-van-eindhoven-2018-website.pdf
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/files/2018-09/halve-van-eindhoven-2018-website.pdf
http://www.marathoneindhoven.nl/
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2017
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/files/2018-09/halve-van-eindhoven-2018-website.pdf
https://www.atletiekoirschot.nl/files/2018-08/1533914508_halve-van-eindhoven-2018-blad-1-website.pdf
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DE WATERPOST 

 

Je kunt best een beetje nat worden, maar leuk…! 
   

Al vele jaren verzorgt Atletiek Oirschot een waterpost bij de Marathon Eindhoven. Daar 

hebben we zo’n 50 mensen voor nodig en geloof het of niet: die krijgen we iedere keer 

weer vlot bij elkaar. 

Wil je ook de Marathon Eindhoven meemaken, maar niet dat hele end lopen? Meld je aan 

bij Toon de Croon, de coördinator van het spul: toondecroon@chello.nl  
 

 

http://www.vandenboschwegenbouw.nl/
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
mailto:toondecroon@chello.nl
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FAMILIEFIETSTOCHT  
Tekst Joanna Verbruggen en Henriëtte van Overbeek 
Foto’s Joost van den Brand en Toon de Croon 
  

Wilde perziken van de Jumbo! 
 
   

Oirschot en omgeving, zondag 26 augustus 
Vandaag hebben we onze jaarlijkse fietstocht van de club gehad. 

Tussen 13.00 uur en 13.30 konden we vertrekken van het clubhuis. Er gingen 33 leden en 

niet-leden mee. Een leuk aantal. Vanaf het clubhuis gingen we richting De Hut in Wintelre, 

vandaar naar onze eerst stop, waar Toon ons al stond op te wachten voor een drankje en 

snoepke bij het kapelleke. Toen weer vrolijk op de pedalen. Iedereen had goeie zin en het was 

gezellig.  

 

Op naar Knegsel naar café Klein Antwerpen waar de eerste groep zich 

al tegoed deed aan koffie/thee met kersen- of appeltaart. 
Dit liet iedereen zich goed smaken! Het was er ineens zo druk dat Joke bij sprong en de 

bestellingen op kwam nemen. Familie onder elkaar, super 👍 

Toen weer verder, even was de groep uiteengevallen, want Jeanne (van Jan) kon haar pilske 

niet ineens zo vlug opdrinken. Later was het weer één groep en fietsten we richting Wit 

Holland waar Toon al weer klaar stond met drinken, snoep en (jawel Nellie) Wilde Perziken. Te 

koop bij Jumbo, Albert Heijn, etc.  

 

Na al deze versnaperingen door de klaphekjes naar de 

Westelbeersedijk, en vandaar over de Diessenseweg richting het 

kanaal. 
Over Manse brug naar Spoordonk, even door de nieuwe wijk en tenslotte kwamen we bij 

Hennie (van Rijt) uit! Daar genoten we nog van een drankje en een lekker frietje en snack. 

 

De organisatie Toon, Toos: heel hartelijk bedankt.  
Het was weer een gezellige zondag, op naar het volgende jaar. 

 

Eerste stop bij het kapelleke 

 

klik! 
voor 
foto’s 

https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
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Voor mij zou dit de eerste keer zijn dat ik 

met de familiefietstocht meedeed en ik 

wist niet echt wat ik ervan moest 

verwachten.  
Het bleek al snel dat Toon een prachtige route had 

uitgezet over de Oirschotsedijk richting De Hut, 

daarna via het Rouwven naar Wintelre. Bij het 

kapelletje aan de Groenstraat in Wintelre was de 

eerste stop. Daar zat Toon ons al op te wachten met 

drinken, fruit en wat lekkers. Toon had al zijn 

tuinstoelen in z’n auto geladen en bij het kappelletje 

uitgestald zodat alle fietsers heerlijk relaxt konden 

zitten. 

 

Na de pauze zijn we verder gefietst 

richting Zandoerle. 
Langs het kanon en via Zittard door het mooie 

Oeienbosch naar Knegsel. Bij Cafë Klein Antwerpen 

stond er voor iedereen koffie met gebak te 

wachten.Na de inwendige mens gevuld te hebben, 

bestijgen we weer ons stalen ros en vertrekken 

richting Vessem. Tijdens het fietsen genieten we van 

de mooie omgeving, een kletspraatje en het mooie 

weer. Er was ook nog tijd voor een fotomomentje bij 

de “grote lijst”. 

 

Door de prachtige omgeving gaat de 

fietstocht verder richting Wit Holland. 
Daar zit Toon ons op te wachten bij de uitkijktoren. De 

laatste kilometers leiden ons via de Westelbeersedijk, 

Kattenbergseweg en daarna over de 

Groenewoudsebrug naar het eindpunt Gasterij de 

Merode. Daar arriveerden we omstreeks half 6 waar 

we een patatje met snack konden bestellen. Na afloop 

hebben we nog wat gedronken en we kunnen 

terugkijken op een zeer geslaagde, tot in de puntjes 

verzorgde fietstocht. 

 

Henriëtte van Overbeek 

Knegsel, café Klein Antwerpen. 

Adrie en Ria winnen de sprint. 

 

En hier kunnen we dus niet dur. Of toch. 

 

Friet van Hennie 
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ATHLETIC CHAMPS FINALE 
Tekst en foto’s Léon Brands 
  

Of ’t niet op kan: 23 PR’s in Eindhoven! 
   

Ze hadden er werk van gemaakt in 

Eindhoven. Topper Kim Dillen, die 

kennen we wel van de Auwjaorscross en 

de Oirschotse Stoelloop, verzorgde de 

warming-up. 

 

Eindhoven, zaterdag 1 september  

Vandaag stond voor onze jongste jeugd (mini-, C- , B- en A-pupillen) 

de laatste van 4 Athletics Champs wedstrijden op het programma. 

Na de lange en hete zomervakantie, was het lekker om weer eens te 

kijken hoe het met de vorm stond. Met tien pupillen was Atletiek 

Oirschot goed vertegenwoordigd! Na de korte warming up en de 

team-estafette konden we lekker aan de slag! 

 

Eerst de mini’s, de C en de B-pupillen. 
Vertegenwoordigd door Jason, Dylan, Jylte en Janne, die 

gezamenlijk waren ingedeeld in één team, stond achtereenvolgens 

Vortexwerpen, Medicinebal-werpen, Hoogspringen, Verspringen. Al 

snel kregen we een domper te verwerken, omdat Janne 

Timmermans ziek werd en naar huis moest. Gelukkig lieten de 

anderen zich hierdoor niet beïnvloeden en behaalden ze alle drie 

een pr bij het Vortexwerpen! Om dit vervolgens nog eens dunnetjes 

over te doen bij het medicinebal werpen: weer 3 pr’s! Daarna 

mochten deze toppers in vorm gaan hoogspringen, waarbij duidelijk 

werd dat Jylte er zin in had, want ook hier verbeterde ze zichzelf 

door over een hoogte van 90 cm te springen. Op naar het 

verspringen dan, om hier het uiterste uit jezelf te halen. En jawel 

hoor! Ook hier 2 pr’s, te weten van Jason, met 2,05 meter en Dylan, 

met maar liefst 2,75 meter. Of het allemaal nog niet genoeg was 

knalden ze er bij de 4-minuten duurloop ook alle drie een pr uit! Wat 

een topdag en wat een timing om zo in vorm te zijn! 

 

 

Ik wil nog even van de 

gelegenheid gebruik 

maken om de aanwezige 

ouders te bedanken voor 

hun hulp en inzet tijdens 

deze dag. Zonder jullie lukt 

dit niet!  

Nogmaals bedankt! 

Léon 
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Eindhoven, Athletic Champs, serie 4 za 1 sept 2018 

Naam Cat. 60m 
Duur 
6 min. 

60m 
Horden 

Band 
slingeren 

Vortex 
werpen 

Ver-
springen 

Daantje Leenders MPA  10,8 1225,00 pr 13,5 8,50 pr 12,50 2,60 pr 

Floortje van Gisbergen MPA  11,7 pr 1150,00 15,2 pr 10,50 13,50 pr 2,35 

Jilles van Rijen JPA 11,4 625,00 12,9 15,50 23,50 2,95 

Laticha van der Sloot MPA  10,9 1200,00 13,1 pr 8,50 14,00 pr 2,30 

Niek Brands JPA 10,1 pr 1300,00 11,2 20,00 pr 26,50 3,65 pr 

Rick van der Schoot JPA 10,9 1225,00 pr 12,3 15,00 24,50 3,15 

Naam Cat.  
Duur 
4 min. 

M-bal 
gooien 

Hoog-
springen 

Vortex 
werpen 

Ver-
springen 

Dylan Wichman JPB  775,00 pr 6,50 pr 0,95 23,00 pr 2,75 pr 

Janne Timmermans MPB   DNS DNS DNS 8,00 DNS 

Jason Wichman JPmini  775,00 pr 3,90 pr 0,65 11,00 pr 2,05 pr 

Jylte van der Heyden MPB   850,00 pr 5,60 pr 0,90 pr 12,50 pr 2,60 

De A-pupillen, met Laticha, Rick, Jilles, Niek, 

Daantje en Floortje mochten eerst gaan Vortex-

werpen. 
Al snel was duidelijk dat ze er zin in hadden: Zowel Laticha als 

Floortje konden een PR laten noteren. Vervolgens stond het 

verspringen op het programma waarbij Daantje en Niek hun beste 

prestatie verbeterden! Zo zaten we lekker in de flow, snel naar het 

60 meter hordenlopen, waar Laticha en Floortje hun tweede PR van 

de dag al binnenhaalden! Het strakke schema van de organisatie 

zorgde ervoor dat we direct door konden naar het “Band-slingeren” 

of beter gezegd, discuswerpen. En ja hoor, ook hier was het bingo! 

Daantje en Niek pakten hier hun tweede PR van de dag!! Na een 

korte pauze, waar de energie een beetje kon worden aangevuld, 

stond de sprint (60m) op het programma. Hier snelden Floortje, met 

11,7 sec. en Niek, met 10,1 sec. naar een verbetering van hun beste 

prestatie: superknap!!  

 

Aan het einde van de technische onderdelen staat, 

traditiegetrouw, het “duur” als afsluiter op het 

menu. 
De mini’s, C- en B-pupillen moeten dan in 4 minuten zoveel mogelijk 

meters maken, de A-pupillen mogen dit in 6 minuten. Ondanks de 

warmte van de felle zon hadden onze talenten Jylte, Jason, Dylan, 

Daantje en Rick hier een PR! Al met al een zeer succesvolle dag en 

een teken dat de trainingsarbeid enorm loont! Op deze voet verder! 

 

Nieuw lid: Jilles van Rijen, zoon van 

Susanne Aarts. Nog geen enkele 

training meegemaakt en meteen al 

een keer 2e en drie keer 3e. 

Daarachter Rick en Daantje. 

 

klik! 
voor 

uitslag 

klik! 
voor 
foto’s 

https://www.atletiek.nu/atleet/main/667579/
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/categorie/24642/21/
https://www.atletiek.nu/atleet/main/667574/
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/categorie/24642/21/
https://www.atletiek.nu/atleet/main/667585/
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/categorie/24642/10/
https://www.atletiek.nu/atleet/main/667583/
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/categorie/24642/21/
https://www.atletiek.nu/atleet/main/667573/
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/categorie/24642/10/
https://www.atletiek.nu/atleet/main/667578/
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/categorie/24642/10/
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https://www.atletiek.nu/wedstrijd/categorie/24642/8/
https://www.atletiek.nu/atleet/main/667580/
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/categorie/24642/23/
https://www.atletiek.nu/atleet/main/667577/
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/categorie/24642/49/
https://www.atletiek.nu/atleet/main/667581/
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/categorie/24642/23/
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  TILBURG TEN MILES  
foto Terry Hermus 
  

Mooie voorbereiding op Eindhoven. Of is dit beter? 
   

 

Tilburg, zondag 2 september 

Tilburg Ten Miles! Een vaste waarde in onze 

wedstrijdagenda. Dit jaar met (weer) 

prachtig weer. Eigenlijk te warm, maar met 

veel publiek is de ambiance geweldig. 

Sommigen vinden dit nog mooier dan 

Eindhoven.  

Atletiek Oirschot leverde weer mooie 

prestaties: Frans van der Staak werd eerste 

bij de M60, Nellie van Beers won in de 

Ladies Run over 10 km haar categorie V55.  

Onze snelste man was Roland van Loon, hij 

liep de 10 em in 1:07:01 uur. Verder waren 

er PR-verbeteringen door Edwin van de 

Ven, Peter van der Hamsvoort en Bas 

Spanjers. 

 

Bij de kids liepen Niek en Bente Brands de 

1,6 km van de CZ Family Run.  

Vincent Klabbers was verhinderd en had zijn 

startnummer aan Ad van Zelst gegeven. Die had het 

laten overschrijven op zijn naam, maar omdat hij op het 

laatste moment geblesseerd raakte gaf hij zijn 

startnummer weer door aan Ton Smetsers. 

Overschrijven ging toen niet meer en daarom staat Ton 

op de foto met het startnummer van Vincent en staat Ad 

van Zelst in de uitslag met de tijd van Ton. Kunnen we 

het nog volgen?  

Ton was nog gewaarschuwd niet te hard te lopen, want 

dan had hij op het podium M70 kunnen komen. 

  

Bij de Dam tot Dam loop hebben ze eens de familie van 

een onwel geworden loper naar het ziekenhuis laten 

komen. Daar bleek dat er iemand anders lag, ook met 

een gekregen startnummer. 

 

Een startnummer overnemen is aantrekkelijk, maar laat 

het op je naam zetten als het mogelijk is!  

 

Ton Smetsers, Terry Hermus, Nellie van Beers, 

Henriëtte van Overbeek en Annet Brands.  

Nellie is al klaar met haar wedstrijd (1e V55 bij de 

Ladies Run!), de anderen moeten nog beginnen. 

 

 

klik! 
voor 

uitslag 

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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Kees Smetsers ligt er tot zijn grote verdriet een 

tijdje uit met een vervelende blessure. Marieke 

Meeuwis probeert hem weer op te lappen, maar 

voorlopig gaat Kees een paar weken naar de 

zon. Daags voor zijn vertrek zag hij nog kans dit 

verslag te schrijven voor het Weekjournaal. Toch 

knap als je er zelf niet bij geweest bent!  

We hebben hem maar niet gevraagd om vanuit 

Ibiza een verslag te schrijven van het Rondje 

Kemmer, want dan had hij dat ook nog gedaan… 
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RONDJE KEMMER  

Tekst: Ad van Zelst, foto’s Toon Erven, Ad van Zelst 
  

Roland van Loon wint voor de 5e keer Rondje Kemmer 

 
   

 

Oirschot, woensdag 5 september 
Met warm en drukkend weer werd vanavond het 5e Rondje Kemmer 

gelopen. Er waren 55 finishers, waarvan 48 clubleden. Winnaar bij de 

mannen was, ook voor de 5e keer, Roland van Loon in 42:16 min. over de 10 

km. Toch was de winst dit keer niet zo vanzelfsprekend. Gedurende 3 ronden 

liep Roland met Edwin van de Ven zij aan zij. In de laatste ronde kon Roland 

zich losmaken en won de 10 km met toch nog een halve minuut voorsprong. 

 

Bij de vrouwen won Tineke van den Heuvel in 49:38 min.  
Ze bleef Nellie van Beers voor, maar die had afgelopen zondag al de Ladies 

Run van de Tilburg Ten Miles gelopen. En gewonnen. Overigens was er een 

opvallende meerderheid van vrouwelijke deelnemers: 32, tegen 23 mannen.  

 

Er werden 2 PR's scherper gesteld.  
Karin Verhagen (1:00:48 uur) haalde er 4½ minuut af en gaat binnenkort 

onder het uur op de 10 km. Ook Wendy van Oirschot verbeterde haar PR 

met ruim 2 minuten. Opmerkelijk was ook de deelname van een 5-tal lopers 

die pas in juni de hardloopcursus hadden voltooid. Enkele van hen liepen 

zelfs de 10 km uit. Juichend! 

 

Het Rondje Kemmer heeft zijn bestaansrecht inmiddels 

wel bewezen.  
Het is voor onze recreanten vaak een eerste kennismaking met een 

wedstrijd. En onze routiniers zetten hier een tijd waarmee ze richt hebben op 

hun eindtijd van de halve marathon Eindhoven. Hun tijden waren echter niet 

zo spectaculair, daarvoor was het te warm. Eigenlijk moest het een keer 

vriezen bij het Rondje Kemmer. 

 

 
 
 

 

Vlak voor de start geeft Wally nog 

instructies door. 

 

 

 

 

De nummers een en twee, Roland en 

Edwin, bij de achterrand van het 

Kemmerbos. 
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Traditie is dat Harrie het eerst van het 

veld af is. Hij zou 5e worden. Daarachter 

volgen Edwin van de Ven en Roland van 

Loon. 

 

 

 

 

 

 

Tineke van den Heuvel leidt de hele 

wedstrijd het vrouwenveld, voor Nellie van 

Beers. Maar die had er enkele dagen 

terug al een zware Ladies Run bij de 

Tilburg Ten Miles opzitten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Water! water! De verzorgingspost werd 

bemand door Marij Maas, Esther 

Fiddelaers, Wim de Croon en Yvonne van 

Eijck.  

 

 

 

 

 

 

 

Adrie Louwers begeleidde een groep die 

voornamelijk uit groep 1 bestond. Waren 

maar wat trots op hun tijd van 1:20 uur! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En na afloop was er koffie met ijsjes. 

Mooie avond! 

 

klik! 
voor 
foto’s 

klik! 
voor 

uitslag 

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/uitslagenleden/2018
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  klik! 
voor 

uitslag 

BAANWEDSTRIJDEN  
Tekst René van de Ven, foto’s Ad van Zelst 
  

14 PR’s, 2 Clubrecords! 

 
   

Juryberaad 

 

 

Janne: 3,42 meter 

 

Janne wil nog wel een keer tegen pa Theodôr sprinten. 

Wie denk je dat er won? 

 

Oirschot, donderdag 6 september 
De laatste open baanwedstrijd van het jaar werd 

goed bezocht. Het weer was prima voor 

september, droog en warm genoeg voor een shirtje 

en korte broek. De jeugd begon om iets na half 

zeven aan hun wedstrijd: de jongsten sprint en de 

wat ouderen kogelstoten. De organisatie had het 

vooraf nog even flink te stellen met alle nieuwe 

leden en gastdeelnemers: hele series sprint 

moesten worden aangepast! Maar na een goeie 

warming up door Léon en Theodôr had de jury 

alles in gereedheid gebracht om te gaan starten. 

 

Pupillen BC 
De snelste sprint bij de pupillen BC, die 40m lopen, 

kwam bij de meisjes van Mare Bogers (MPC) en 

Jylte van der Heijden (MPB): beiden 8.0 seconden. 

De jongens pupillen B waren nog wat sneller en 

verrassend genoeg was de snelste gastdeelnemer 

Dex, één tiende voor Tim en Dylan.  

De sprint was nagenoeg gelijktijdig afgelopen met 

het kogelstoten van de pupillen A en dus werd 

gewisseld. De pupillen BC gingen naar het 

kogelstoten en de pupillen A naar het sprinten. Het 

kogelstoten is voor pupillen B en C niet helemaal 

te vergelijken, want de pupillen C mogen nog met 

1 kilo stoten en de pupillen B moeten al met 2 kilo! 

Mare Brands was bij de MPC opnieuw nét de 

sterkste met 4.71m. Vlak daarachter Bente Brands 

(4.44) en Saar Brands (4.31). Dat belooft een hele 

spannende strijd te worden over 10 dagen bij de 

clubkampioenschappen meerkamp!  

 

Bij de jongens pupillen C won Jason 

op de sprint van Aaron. 
Maar Aaron was weer de beste bij het kogelstoten. 

Ondergetekende verbaasde zich over het feit dat 

zoontje Roel (3) verder stootte dan hij zelf op 6-

jarige leeftijd, maar realiseerde zich thuis dat er in 

die jaren nog met 2 kg werd gestoten door pupillen 

C. Pfew, een hele opluchting. 

 

klik! 
voor 
foto’s 

https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
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https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2018
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Jylte haalde net geen 4.00 meter bij de MPB: ze 

bleef steken op 3.92m maar won daarmee wel het 

kogelstoten. Bij de jongens liet Dylan zien over 

flinke spierballen te beschikken want hij stootte de 

2 kilo kogel maar liefst naar 4.62m! Ook dit leek 

een hele goede generale repetitie voor de 

clubkampioenschappen! 

 

Pupillen A 
De pupillen A gingen pas sprinten na het 

kogelstoten. Vanwege schoolactiviteiten waren een 

aantal leden niet aanwezig en was deze groep wat 

kleiner dan de pupillen BC. Hierdoor kon er na de 

wedstrijdsprint nog naar hartenlust opnieuw tegen 

elkaar gesprint worden. Velen maakten hier 

gebruik van en probeerden het nogmaals, maar de 

eerste poging is toch vrijwel altijd de snelste zo 

bleek.  

Bij de MPA pakte Janne Brands een verwachte 

overwinning, maar het verschil was erg klein! 

Slechts 1 tiende seconde achter haar 10.6 

seconden op de 60m sprint finishte gastdeelnemer 

Iris! Bij de jongens ging het echter nog sneller: 

Dries Smulders won in 10.1 seconden. Concurrent 

Rick van der Schoot finishte in 11.7 maar kwam bij 

het kogelstoten dichterbij. Dries won wel met 7.05 

maar Rick haalde een mooie 6.57m en zat er 

daarmee minder dan een halve meter achter. Bij de 

meisjes pupillen A was gastdeelnemer Iris heel 

goed op dreef met 4.85m. Ook Laticha (3.96), 

Floortje (3.86) en Janne (3.80) haalden mooie 

afstanden en zaten heel dicht bij elkaar.  

 

 

Junioren CBA / Senioren / Masters 
Ondergetekende had nog spierpijn van een klein rondje 

hardlopen gisteren, maar wilde de 100m sprint toch nog 

wel een keer proberen voor de Clubkampioenschappen 

Meerkamp. Na 60m waren de benen al compleet 

verzuurd, voelde sprinten meer als zwalken, maar bleek 

de eindtijd boven verwachting: 14.4 sec. Aan de finish en 

later ook thuis bleek het wel in de kuit geschoten te zijn, 

maar ja wat wil je met slechts twee rondjes inlopen… Of 

zou het er toch aan liggen dat het einde van mijn tijd bij 

de senioren en het begin van de masters-categorieën in 

zicht komt?  

Veruit de snelste op de 100m was C-Junior Matthijs van 

den Heuvel. Vooraf al gebombardeerd tot grote favoriet 

en hij maakte het helemaal waar door meer dan een 

seconden harder te lopen dan alle anderen met 13.1 

sec. Het aantal deelnemers werd wat groter bij het 

discuswerpen en kogelstoten. Kennelijk was een volle 

sprint voor een aantal senioren en masters toch iets te 

spannend deze avond.  

 

Bij discus onderscheidden zich twee van 

de deelnemers 
Martien van de Ven is sinds afgelopen augustus weer in 

een nieuwe categorie terecht gekomen en het duurde 

om precies te zijn 19 dagen voordat hij zijn eerste 

clubrecord bij de mannen 70 te pakken had. Met 18.11m 

verbeterde hij het vorige record van Ton van Liempt met 

bijna 5 meter! En natuurlijk hield hij het daar niet bij, want 

hij zette ook het clubrecord kogelstoten op 5.94m. 

Daarnaast schoot Stijn van Beers uit zijn slof met een 

worp van 27.03m waarmee hij in de top 5 op de 

allertijden ranglijst bij de junioren B terecht komt. En dat 

zonder volledige draai! Dus daar zit nog meer in! 

 

Fotofinish! Tim. Dylan en Dex 
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Deze wedstrijd was een goede laatste test 

voor de Clubkampioenschappen 

Meerkamp op zondag 16 september!  
 

Hier een oproep aan alle volwassen recreantleden:  

 

doe eens gek, doe eens mee!  
 

Daag je (loop)maatje uit voor één of meer 

onderdelen en ga de sportieve strijd met elkaar 

aan.  

 

En als je niet meedoet: maak dan deze wedstrijd 

mogelijk door mee te helpen met jureren.  

Draag jij ook je steentje bij aan de club? Meld je 

aan bij Jac van Heerebeek of bij René van de Ven. 

 

René van de Ven 

 

klik! 
voor 

uitslag 

BAANWEDSTRIJDEN  
vervolg 
  
Optimaal bewegen in een groene omgeving. 
 
   

klik! 
voor 
foto’s 

Lange stappen, snel thuis! Jylte en Floor 

 

 

 

Martien van de Ven werd onlangs 70 

en sprong meteen in het enorme gat 

van nog openstaande clubrecords bij 

de M70. Discus en Kogel is binnen! 

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
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 5 | SEPTEMBER - OKTOBER 2018 

 37   
 
 

 
 

OIRSCHOT, Open Baanwedstrijden do 6 sept 2018 
* Gastdeelnemer, (nog) geen lid van Atletiek Oirschot  

  

Meisjes pupillen C Sprint 40m  Kogelstoten 1kg 

Bente Brands 8.2 PR  4.44 

Mae Paulissen 8.2  3.60 

Saar Brands 8.1 PR  4.31 PR 

Mare Bogers 8.0  4.71 

Aaf Vermeulen* 10.2   2.52   

    

Jongens Pupillen C Sprint 40m  Kogelstoten 1kg 

Jason Wichman 8.3  4.01 

Aaron van der Sloot 8.7  4.64 

Roel van de Ven* 15.8   1.07   

    

Meisjes pupillen B Sprint 40m  Kogelstoten 2kg 

Jylte van der Heijden 8.0  3.92 

Janne Timmermans 8.6  3.42 

Evi van Gisbergen 8.4 PR  2.74 

Mare Mateijsen 9.3    2.86   

Floor Vermeulen 8.1    3.26   

    

Jongens pupillen B Sprint 40m  Kogelstoten 2kg 

Tim van Luijtelaar 7.7  3.58 

Dylan Wichman 7.7  4.62 

Dex Sanders* 7.6    3.90   

    

Meisjes pupillen A Sprint 60m  Kogelstoten 2kg 

Janne Brands 10.6  3.80  PR 

Daantje Leenders 11.8  2.95 

Laticha van der Sloot 12.1  3.96 

Floortje van Gisbergen 13.4  3.86 PR 

Iris Kamphuis* 10.7    4.85   

Lisa van de Wal* 12.5    3.53   

    

Jongens pupillen A Sprint 60m  Kogelstoten 2kg 

Dries Smulders 10.1 PR  7.05 PR 

Rick van der Schoot 11.7  6.57 PR 

    

Jongens Junioren C Sprint 100m Discuswerpen 1kg Kogelstoten 4kg 

Matthijs van den Heuvel 13.1 PR 17.95 PR 7.41 PR 

Rens Ackermans 16.5 20.18 PR 7.43 PR 

    

Jongens Junioren B Sprint 100m Discuswerpen 1,5kg Kogelstoten 5kg 

Stijn van Beers 14.8 27.03 PR 7.58 

    

Dames Senioren Sprint 100m Discuswerpen 1kg Kogelstoten 4kg 

Maureen de Bresser (GM) DNS 21.60 6.15 

    

Mannen Senioren Sprint 100m Discuswerpen 2kg Kogelstoten 7.26kg 

Rene van de Ven 14.4 29.11 10.52 

Bart Noyen 15.0 25.82 9.38 

    

Dames Masters 50 Sprint 100m Discuswerpen 1kg Kogelstoten 4kg 

Jacqueline Thijssen (GVAC) 18.6 20.29 7.01 

    

Mannen masters 45 Sprint 100m Discuswerpen 2kg Kogelstoten 7.26kg 

Johan van den Heuvel 
(GVAC) 

DNS 20.15 8.12 

    

Mannen Masters 70 Sprint 100m Discuswerpen 1kg Kogelstoten 4kg 

Henk Knapen (DES) DNS 19.92 7.47 

Martien van de Ven DNS 18.15 CR 5.94 CR 
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September   

zo 16 sep 2018 OIRSCHOT ATLETIEKVELD Clubkampioenschappen Meerkamp  

zo 16 sep 2018  Cranendonck Halve en kwart marathon van Cranendonck  

zo 16 sep 2018 Hilvarenbeek Bikse Natuurmarathon  

di 18 sep 2018 OIRSCHOT ATLETIEKVELD Brons Loopanalyse 

zo 23 sep 2018 Oirschot-Esbeek Naar Den Bockenreijder 

zo 30 sep 2018 Eersel Plus Parelrun  

Oktober   

zo 7 okt 2018 Breda Singelloop Breda  

za 13 okt 2018 Eindhoven Jumbo 10 km run by night.  

zo 14 okt 2018 Eindhoven Marathon Eindhoven  

za 20 okt 2018 Best / Atletiek Oirschot Loopclinic Ton van Hoesel 

zo 21 okt 2018 OIRSCHOT Heidetrail Atletiek Oirschot  

ma 29 okt 2018 Oirschot, clubgebouw Commissievergadering 

November   

zo 4 nov 2018 Nijmegen Zevenheuvelenloop 

zo 4 nov 2018 Alphen Alphense Bergen Trail  

zo 11 nov 2018 Veldhoven Witvencross (KCC) 

za 17 nov 2018 Nijmegen Zevenheuvelennacht  

zo 18 nov 2018 Nijmegen Zevenheuvelenloop  

zo 25 nov 2018 Sint Oedenrode Driedorpencross (KCC) 

December   

zo 30 dec 2018 OIRSCHOT ATLETIEKVELD Van de Meerendonk Auwjaorscross 

AGENDA 
 

Wedstrijden geven een extra dimensie aan je hardloophobby! 

 
   

klik! 
voor 
info 

zo 18 november: Nijmegen, Zevenheuvelenloop. 

De belangstelling voor deze mooie loop is de laatste jaren binnen 

onze club wat afgezwakt. Eens gingen we er met meer dan 20 

lopers plus supporters naar toe. En na afloop een drankje en een 

hapje bij Du Commerce! Het blijft een topper! Prachtig parcours, 

echt niet te zwaar. Velen zetten hier hun PR op de 15 km! 

 

Wie? 

https://www.atletiekoirschot.nl/wedstrijden
http://www.loopgroepcranendonck.nl/wedstrijden/halve-marathon-cranendonck
https://achil87.nl/wedstrijden/beekse-marathon/
http://parelrun.nl/
http://www.bredasesingelloop.nl/
https://www.marathoneindhoven.nl/deelnemen/10-km-zaterdag/
http://www.marathoneindhoven.nl/
http://www.atletiekoirschot.nl/files/2018-08/1535571485_heidetrail-atletiek-oirschot-info-website-2018.pdf
http://www.brabantsetrailserie.nl/
http://www.nnzevenheuvelenloop.nl/
http://www.nnzevenheuvelenloop.nl/
https://www.atletiekoirschot.nl/wedstrijden
https://www.atletiekoirschot.nl/wedstrijden
https://www.atletiekoirschot.nl/wedstrijden
https://www.atletiekoirschot.nl/wedstrijden
https://www.atletiekoirschot.nl/wedstrijden
https://www.atletiekoirschot.nl/wedstrijden
https://www.atletiekoirschot.nl/wedstrijden
https://www.atletiekoirschot.nl/wedstrijden
https://www.atletiekoirschot.nl/wedstrijden
https://www.atletiekoirschot.nl/wedstrijden
https://www.atletiekoirschot.nl/wedstrijden
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Kun je zelf niet deelnemen maar wil je 

wel wat doen voor je vereniging?  
Kom de organisatie alsjeblieft ondersteunen door 

mee te helpen met jureren. Het is echt niet 

moeilijk en wat je moet weten word je allemaal 

netjes van tevoren uitgelegd. We hebben je hulp 

keihard nodig, ook al is het slechts voor een paar 

uur. Meld je aan bij Jac van Heerebeek ( 

ja.heerebeek@gmail.com ) of René van de Ven ( 

chr_vd_ven@hotmail.com ).  

 

Jeugd 
We verwachten van alle jeugdleden dat ze aan 

de clubkampioenschappen deelnemen 

(behoudens overmacht), dus zijn alle jeugdleden 

automatisch ingeschreven. Er wordt heel veel tijd 

en energie in de organisatie gestoken en er 

worden elk jaar mooie bekers besteld voor de 

nummers 1, 2 en 3, dus het is not done om niet 

af te melden en niet op te komen dagen. 

 

Voor iedereen geldt:  
Zorg dat je op tijd aanwezig bent! Houd de 

website in de gaten voor het tijdschema! 

 

We hopen op een grote opkomst! 

 

De Technische Commissie 

 

Zondag 16 september a.s. organiseren we 
voor alle leden weer de jaarlijkse 
Clubkampioenschappen Meerkamp.  
De complete meerkamp bestaat voor de heren uit 

7 onderdelen en voor de dames uit 6. Senioren en 

masters mogen onderdelen overslaan die ze niet 

kunnen of willen meedoen. Bovendien is de 

wedstrijd open, wat wil zeggen dat ook niet-leden 

(buiten mededinging om de prijzen uiteraard) 

kunnen meedoen, dus breng gerust iemand mee 

en ga samen de sportieve strijd aan! 

 

Het zou leuk zijn als we een gezellige 
groep senioren en masters aan de start 
hebben.  
Nogmaals: iedereen kan zelf bepalen aan welke 

onderdelen wordt deelgenomen. In de meerkamp 

krijg je echter punten voor de behaalde prestatie 

per onderdeel, dus sla je een onderdeel over dan 

loop je die punten mis. Degene met opgeteld de 

meeste punten is de winnaar. 

 

Inschrijven?  
Graag vooraf in verband met het opstellen van 

serie indelingen zodat de wedstrijd vlot kan 

verlopen en het tijdschema niet wordt 

overschreden. Meldt je aan bij René van de Ven ( 

chr_vd_ven@hotmail.com ) of via het formulier in 

het clubgebouw. Vermeld je naam en 

geboortedatum bij je aanmelding in verband met 

plaatsing in de juiste categorie! 

 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN  
MEERKAMP  
zo 16 september 
 

klik! 
voor 
info 

https://www.atletiekoirschot.nl/wedstrijden
https://www.atletiekoirschot.nl/wedstrijden
mailto:ja.heerebeek@gmail.com
mailto:chr_vd_ven@hotmail.com
https://www.atletiekoirschot.nl/wedstrijden
mailto:chr_vd_ven@hotmail.com
https://www.atletiekoirschot.nl/wedstrijden
https://www.atletiekoirschot.nl/wedstrijden


 
ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 32 | NUMMER 5 | SEPTEMBER - OKTOBER 2018 

 40   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOOR COMPLEET  
AUTO-ONDERHOUD 

 
 
 

Haven 2 | 5688DR Oirschot | 0499-574477 
 

www.garagebeka.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             airco service 
 

  

LOOPCLINIC  

  

Voel zelf hoe dat loopt,  

een kunststof baan! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Speciaal voor onze leden 

organiseren we een gastles 

van Ton van Hoesel  
 

Ton is een bekende in de 

hardloopwereld, trainer van Ruth van 

der Meijden en Casper van der 

Putten.en de ontdekker van Sifan 

Hassan,  

 

Deze loopclinic is op  

 

zaterdag 20 oktober om 13:00 uur 

 

op de atletiekbaan in Best.  

Hiermee willen we al onze leden een 

unieke kans bieden voor loopscholing 

en tevens kennis laten maken met 

een kunststofbaan. 

 

We maken op de website nog 

bekend hoe we er samen naar toe 

kunnen, afhankelijk van het weer met 

de fiets of de auto 

 

 

Hans & Hans 

http://www.garagebeka.nl/Home.html
http://www.mitra-winkel.nl/
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LET OP: 

We starten niet meer bij het 

clubhuis, maar in de 

gildetuin van Gilde Sint 

Sebastiaan. Dat is op de 

hoek van de Kempenweg 

en de Wintelresedijk. Daar 

staat ook een tent waar je 

na afloop koffie/thee met 

wat lekkers krijgt. 

 

HEIDETRAIL  
ATLETIEK OIRSCHOT 
zo 21 oktober 
  
   

Heidetrail Atletiek Oirschot wordt een unieke belevenis. 
De lange hete zomer van 2018 is bijna voorbij. De eerste tekenen van de 

herfst dienen zich aan. Op de Oirschotse Heide beginnen de bladeren van 

de loofbomen mooie kleuren te krijgen. Na de droogte van de afgelopen 

maanden worden de vennen en poelen weer gevuld met water. De natuur 

herstelt zich altijd en dat is ook zo in dit prachtige natuurgebied, dat maar 

een kilometer van het dorp afligt.  

 

Op zondag 21 oktober organiseert Atletiek Oirschot hier 

zijn eerste HEIDETRAIL. 
Dat is de opvolger van de Oirschotse Heideloop die we nu 6 keer hebben 

georganiseerd. Deelname aan deze recreatieve loop is een unieke 

belevenis. Wandelaars en hardlopers krijgen de kans om hun favoriete 

sport te beoefenen in een omgeving die zij niet vaak tegen zullen komen.  

 

Het is geen wedstrijd, genieten natuur staat voorop.  
Vooraf inschrijven kan via www.inschrijven.nl. Op de dag zelf kan ook nog 

worden ingeschreven, maar dan is het inschrijfgeld iets hoger. Er is een 

limiet van 500 deelnemers, dus als je zeker wilt zijn van je deelname, dan 

kun je het best vooraf inschrijven. Alle informatie is te vinden in het menu 

“ONZE WEDSTRIJDEN” van de website www.atletiekoirschot.nl.  

 

klik! 
voor 
info 

Op 11 november begint het crossseizoen weer! 
Dit is de kalender van de Kempische Cross Competitie: 

zo 11 nov  Veldhoven, Witvencross 

zo 25 nov  Sint-Oedenrode, Driedorpencross 

zo 16 dec  Reusel, l’Avant Sylvestrecross 

zo 30 dec  OIRSCHOT, Van de Meerendonk Auwjaorscross 

zo 20 jan  Eersel, Dieprijtcross 

zo 27 jan  Best, Joe Mann Bosloop 

zo 10 febr  Valkenswaard, Wedertcross 

zo 17 febr  Eindhoven, Karpencross en prijsuitreiking KCC 

https://www.atletiekoirschot.nl/wedstrijden
https://www.atletiekoirschot.nl/wedstrijden
https://www.atletiekoirschot.nl/wedstrijden
https://www.atletiekoirschot.nl/wedstrijden
http://www.inschrijven.nl/
http://www.atletiekoirschot.nl/
https://www.atletiekoirschot.nl/wedstrijden
https://www.atletiekoirschot.nl/wedstrijden
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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.  

 

 

 

 
 

 

HARDLOPEN  
DOE JE BIJ EEN CLUB! 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

klik! 
voor 
info 

https://www.atletiekoirschot.nl/algemeneinfo/leden
https://www.atletiekoirschot.nl/algemeneinfo/leden
https://www.atletiekoirschot.nl/algemeneinfo/leden
http://www.atletiekoirschot.nl/
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/wandelen
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En dit doen we ook nog:  BOOTCAMP 
 
 
 
 
   

klik! 
voor 
info 

En… WANDELEN  

 
   

Bij BOOTCAMP werk 

je aan je hele lijf.  

Ook heel goed als je 

door een blessure een 

tijdje niet kunt 

hardlopen.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

De BOOTCAMP-trainingen zijn op maandag (Irene van Gestel) en donderdag (Johan 

der Kinderen), telkens van 19 – 20 uur. De trainingen zijn op het atletiekveld, behalve 

de eerste maandag van de maand, dan starten we op een andere plaats.  

Info bij Irene: irenewestheim@hotmail.com  
 

Niet-leden betalen 2 euro per keer of kopen een 10-strippenkaart. 

 

 

 

 
 

 
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. 

 
 

 

 

klik! 
voor 
info 

https://www.atletiekoirschot.nl/wandelen
https://www.atletiekoirschot.nl/trainingen/bootcamp
https://www.atletiekoirschot.nl/wandelen
https://www.atletiekoirschot.nl/wandelen
https://www.atletiekoirschot.nl/trainingen/bootcamp
https://www.atletiekoirschot.nl/wandelen
https://www.atletiekoirschot.nl/trainingen/bootcamp
https://www.atletiekoirschot.nl/wandelen
https://www.atletiekoirschot.nl/trainingen/bootcamp
https://www.atletiekoirschot.nl/wandelen
https://www.atletiekoirschot.nl/trainingen/bootcamp
https://www.atletiekoirschot.nl/wandelen
https://www.atletiekoirschot.nl/trainingen/bootcamp
https://www.atletiekoirschot.nl/wandelen
https://www.atletiekoirschot.nl/trainingen/bootcamp
mailto:irenewestheim@hotmail.com
https://www.atletiekoirschot.nl/wandelen
https://www.atletiekoirschot.nl/trainingen/bootcamp
https://www.atletiekoirschot.nl/wandelen
https://www.atletiekoirschot.nl/trainingen/bootcamp
http://www.atletiekoirschot.nl/
https://www.atletiekoirschot.nl/wandelen
https://www.atletiekoirschot.nl/trainingen/bootcamp
https://www.atletiekoirschot.nl/wandelen
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https://www.fysionova.nl/
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Op 25 mei is een nieuwe Europese 

privacywet ingegaan.  

 

Onderdeel van de wet is dat onze leden 

uitdrukkelijk toestemming moeten geven voor het 

plaatsen van foto’s op onze website, Facebook, 

clubblad en lokale media.  

Op 16 juni hebben we een e-mail gestuurd aan alle 

leden met de vraag om aan te geven of je akkoord 

of niet akkoord gaat met het plaatsen van 

afbeeldingen waarop je staat afgebeeld.  

Van de meeste leden kregen we toestemming voor 

het plaatsen van foto’s.  

 

Er zijn leden die nog niet hebben 

gereageerd.  

En dat plaatst ons voor problemen: volgens de letter 

van de wet mogen we foto’s waar deze leden op 

staan niet publiceren omdat ze geen toestemming 

hebben gegeven. En dan wordt het lastig, want wat 

doe je met een foto van een groep hardlopers? Een 

voor een checken of ze toestemming hebben 

gegeven? De redactie kent niet eens alle leden! 

 

Daarom gaan we aan de leden die nog niet 

gereageerd hebben binnenkort nog een 

herinneringsmail sturen.    

 

Nog niet gereageerd?  

Beantwoord dan nu de mail van 16 

juni. 

 

PRIVACY WET  

Reageer op de mail van 16 juni! 

klik! 
voor 
info 

https://nl-nl.facebook.com/kapsalonmarc.nl/
https://www.atletiekoirschot.nl/algemeneinfo/reglementen
http://www.ibab.nl/ibb/
https://www.atletiekoirschot.nl/algemeneinfo/reglementen
https://www.atletiekoirschot.nl/algemeneinfo/reglementen
https://www.atletiekoirschot.nl/algemeneinfo/reglementen
https://www.atletiekoirschot.nl/algemeneinfo/reglementen
https://www.atletiekoirschot.nl/algemeneinfo/reglementen
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Datum Plaats Evenement 

wo 5 sep 2018 OIRSCHOT Rondje Kemmer 

zo 2 sep 2018 Tilburg Tilburg Ten Miles  

za 1 sep 2018 Eindhoven Athletic Champs, serie 4 

wo 15 aug 2018 Biest-Houtakker Vakantieloop 

za 21 jul 2018 Kasterlee-Lichtaart (B) Dwars door Kasterlee 

vr 13 jul 2018 Kopenhagen (DK) e.o. WK Oriëntatielopen 

za 30 jun 2018 OIRSCHOT 3e Triathlon Het Groene Woud  

do 21 jun 2018 OIRSCHOT Open Baanwedstrijden (2) 

zo 17 jun 2018 Sint-Oedenrode Vaderdaglopen 

zo 17 jun 2018 Nijmegen NK Oriëntatielopen 

wo 13 jun 2018 OIRSCHOT Clubestafette 

zo 10 jun 2018 Maastricht Maastrichts Mooiste  

za 9 jun 2018 Valkenswaard Athletic Champs serie 3 

za 9 jun 2018 Weert Stadstriathlon Weert 

zo 3 jun 2018 Helmond Athletic Champs (regio 16) 

zo 3 jun 2018 Plitvice (Kroatië) Plitvicki Maraton 

za 2 jun 2018 Nuenen Van Goghloop 

za 2 jun 2018 Gouda NK Baan masters 

vr 1 jun 2018 Best AVGM Circuit 14 (Asterix)  

zo 27 mei 2018 's-Hertogenbosch Vestingloop 

za 26 mei 2018 Tilburg Puurloop 

za 26 mei 2018 Veldhoven GVAC Athletic Champs serie 2 

za 26 mei 2018 Lichtenvoorde Run-Archery 

wo 23 mei 2018 Tessenderlo (B) Looise AV, Open meeting  

zo 13 mei 2018 Tilburg Marathon Tilburg 

zo 13 mei 2018 Nans-les-Pins (F) La Ronde Nansaise 

za 12 mei 2018 OIRSCHOT Rabobank Oirschotse Stoelloop  

di 8 mei 2018 OIRSCHOT Baanwedstrijden 1 (per ond) 

di 8 mei 2018 OIRSCHOT Baanwedstrijden 1 (per cat) 

za 21 apr 2018 Best AVGM Athletic Champs serie 1 

UITSLAGEN 
Ad van Zelst   
 
 
 

Een overzicht van de 

wedstrijden waaraan 

onze leden hebben 

deelgenomen. 
 
In het vorige nummer was 

geen ruimte meer voor de 

uitslagen. Daarom hier het 

overzicht vanaf eind april 

 

 

 
 

klik! 
voor 

uitslag 

 

De uitslagen komen niet 

“vanzelf” op onze website. 

Elke week kijken we naar 

wedstrijden in de regio of 

daar leden aan hebben 

deelgenomen. Maar we zien 

niet alles! 

Daarom: mis je een 

wedstrijd waaraan je hebt 

deelgenomen, laat het even 

weten aan 

promotie@atletiekoirschot.nl  

 

Van januari t/m augustus 

hadden we 465 deelnames 

aan wedstrijden door onze 

leden. Dat is iets minder dan 

vorig jaar, maar dat komt 

omdat het Rondje Kemmer 

nu niet in augustus, maar in 

september was.   

http://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018/rondje-kemmer-2
http://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018/tilburg-ten-miles-2
http://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018/athletic-champs-4
http://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018/vakantieloop-2
http://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018/dwars-door-kasterlee-2
http://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018/wk-orientatielopen
http://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018/3e-triathlon-het-groene-woud
http://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018/open-baanwedstrijden-2-1
http://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018/vaderdaglopen-1
http://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018/nk-orientatielopen-1
http://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018/clubestafette-1
http://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018/maastrichts-mooiste
http://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018/athletic-champs-serie-3
http://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018/stadstriathlon-weert-1
http://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018/athletic-champs-regio-16
http://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018/plitvice-lakes-marathon
http://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018/van-goghloop
http://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018/nk-baan-masters
http://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018/circuit-14-asterix
http://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018/vestingloop
http://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018/puurloop
http://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018/athletic-champs-serie-2
http://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018/run-archery-1
http://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018/looise-av-open-meeting
http://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018/marathon-tilburg-1
http://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018/la-ronde-nansaise
http://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018/oirschotse-stoelloop-1
http://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018/open-baanwedstrijden-per-onderdeel
http://www.atletiekoirschot.nl/files/2018-05/1526387794_2018-05-08-oirschot-open-baanwedstrijd-2018-1.pdf
http://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018/athletic-champs-serie-1
https://www.atletiekoirschot.nl/agenda
https://www.atletiekoirschot.nl/agenda
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/agenda
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
https://www.atletiekoirschot.nl/agenda
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2018
mailto:promotie@atletiekoirschot.nl
https://www.atletiekoirschot.nl/agenda
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 1,95 m  

080518 Léon Brands M45 Oirschot 1000 m 3:19.3 min  

080518 Kees Smetsers M70 Oirschot 1000 m 4:45.8 min  

080518 Kees Smetsers M70 Oirschot speerwerpen 15,69 m  

080518 Kees Smetsers M70 Oirschot verspringen 2,44 m  

190999 Nellie van Beers V40 Hilvarenbeek halve marathon 1:36:25 O 

210618 Ans Saalberg V55 Oirschot hoogspringen 1,26 m  

060918 Martien van de Ven M70 Oirschot discuswerpen 18,15 m  

060918 Martien van de Ven M70 Oirschot kogelstoten 5,94 m  

       

* = Behoudens goedkeuring beheerder clubrecords 

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

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

CLUBRECORDS  
René van de Ven  
 

Martien gaat weer scoren!  

klik! 
voor 
info 

 

Danny, Henry,  

Ans, Jan1, Jan2,  

Mieke, Vanessa, 
 

Komen jullie je PR/CR verbeteren bij 

de Clubkampioenschappen 

Meerkamp op zondag 16 september? 

 
1 Swaans, 2 Kemps 

  

https://www.atletiekoirschot.nl/clubrecords/mannen
https://www.atletiekoirschot.nl/clubrecords/mannen
https://www.atletiekoirschot.nl/clubrecords/mannen
https://www.atletiekoirschot.nl/clubrecords/mannen
https://www.atletiekoirschot.nl/clubrecords/mannen
https://www.atletiekoirschot.nl/clubrecords/mannen
https://www.atletiekoirschot.nl/clubrecords/mannen
https://www.atletiekoirschot.nl/clubrecords/mannen
https://www.atletiekoirschot.nl/clubrecords/mannen
https://www.atletiekoirschot.nl/clubrecords/mannen
https://www.atletiekoirschot.nl/clubrecords/mannen
https://www.atletiekoirschot.nl/clubrecords/mannen
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Van Joos van Haaren kregen we de eerste ledenlijst van onze club uit 1985. Van de 17 leden (allemaal mannen!) zijn er nu 

nog 4 lid: Martien van Geenen, Cees van de Schoot, Martien van de Ven en Joos van Haaren. Weet iemand nog wie de eerste 

vrouw was die lid werd?   

 

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 

CLUBKLEDING  
Coördinatie: Leny de Croon 
 

Kom uit voor je club, loop in onze clubkleding! 

Op de website www.atletiekoirschot.nl 

(ALGEMENE INFO > Clubkleding) staat 

alle info, met afbeeldingen. 

Leverancier van onze clubkleding 

is FAIRSPORTS in de Rijkesluisstraat. 

Nieuwe leden krijgen één standaard 

clubshirt gratis (dat zit in het inschrijfgeld 

verwerkt).  

De collectie bestaat verder uit een 

standaard singlet, en van het 

gerenommeerde merk Craft shirts met 

lange mouwen, lichtgewicht jacks en een 

winterjack. Verkrijgbaar in heren en dames 

model en een kinderlijn. Allemaal voorzien 

van het clublogo en je naam. 

  

klik! 
voor 
info 

https://www.atletiekoirschot.nl/files/2018-08/2018-05-22-nieuwe-clubkleding-website-gew.-avz.pdf
https://www.atletiekoirschot.nl/files/2018-08/2018-05-22-nieuwe-clubkleding-website-gew.-avz.pdf
https://www.atletiekoirschot.nl/files/2018-08/2018-05-22-nieuwe-clubkleding-website-gew.-avz.pdf
https://www.atletiekoirschot.nl/files/2018-08/2018-05-22-nieuwe-clubkleding-website-gew.-avz.pdf
https://www.atletiekoirschot.nl/files/2018-08/2018-05-22-nieuwe-clubkleding-website-gew.-avz.pdf
http://www.atletiekoirschot.nl/
http://www.fairsports.nl/
https://www.atletiekoirschot.nl/files/2018-08/2018-05-22-nieuwe-clubkleding-website-gew.-avz.pdf
https://www.atletiekoirschot.nl/files/2018-08/2018-05-22-nieuwe-clubkleding-website-gew.-avz.pdf
https://www.atletiekoirschot.nl/files/2018-08/2018-05-22-nieuwe-clubkleding-website-gew.-avz.pdf
https://www.atletiekoirschot.nl/clubrecords/mannen
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TRAININGEN Coördinatie: René van de Ven, Joos van Haaren 

 

Overzicht van alle trainingen, voor jong en oud 

klik! 
voor 
info 

ZONDAG   

9.00 uur  duurlooptraining 
T/m 7 oktober speciale trainingen voor de halve marathon Eindhoven 

9.30 uur   gevarieerde looptrainingen   
Recreanten groep 1, 2, 3, 4 (recreantentrainers) 

 

MAANDAG 

19.00 uur   bootcamp  
Alle niveau’s - trainer Irene van Gestel 

Eerste maandag van de maand niet vanaf het atletiekveld, info bij Irene 

 

DINSDAG 

18.30-19.30 uur  loop/technische onderdelen  
Jeugdgroep 1 – trainer Karin van der Lelij  

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

Informatie over de indeling van de jeugdgroepen bij René van de Ven 

19.00 uur   looptraining   
Clubtraining op de baan, alle niveau’s - trainer Toon de Croon 

T/m 2 oktober speciale trainingen voor de halve marathon Eindhoven 

19.30-20.30 uur  loop/technische onderdelen  
Jeugdgroep 3 - trainer Thomas van Laarhoven (ass. Bart Noyen)  

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

 

WOENSDAG 

19.00 uur   gevarieerde looptrainingen   
Recreanten groep 1, 2, 3, 4 (recreantentrainers) 

 

DONDERDAG 

18.30-19.30 u  loop/technische onderdelen  
Jeugdgroep 1 – trainer Karin van der Lelij  

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

19.30-21.00 u  kracht en uithouding   
Jeugdgroep 3 - trainer René van de Ven (ass. Bart Noyen) 

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

19.00 uur  bootcamp   
Alle niveau’s - trainer Johan der Kinderen 

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

T/m 4 oktober speciale trainingen voor de halve marathon Eindhoven 

 

ZATERDAG 

9.00 uur   duurlooptraining   
Gericht op wedstrijden, alle niveau’s - trainer Cees Koppen e.a. 

T/m 6 oktober speciale trainingen voor de halve marathon Eindhoven 

 

 

 

 
 
 

▲ 

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. 

 

Tenzij anders 

aangegeven starten 

alle trainingen vanaf 

het atletiekveld 

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
https://www.atletiekoirschot.nl/trainingen/clubtrainingen
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https://www.runnersworld.nl/vestigingen/eindhoven/
http://verspaandonk-herenmode.nl/
https://www.roefspartyverhuur.nl/


 
ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 32 | NUMMER 5 | SEPTEMBER - OKTOBER 2018 

 51   
 
 

 

      

WE WAREN IN…  

 

Kasterlee, de slag op de Hoge Mouw 

 

 

ONZE VRIJWILLIGERS 
 
 

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

Ook bij het Rondje Kemmer 

hebben we parcourswachten 

nodig. En dat waren o.a. Marja 

der Kinderen en Henriëtte van 

Overbeek. 

 

 

 

 

Kees vóór en…            ná de behandeling  
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https://www.rabobank.nl/lokale-bank/het-groene-woud-zuid/

