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Spanning 
bij de 

cyclopathon 
 

H E T   C L U B B L A D   V A N   A T L E T I E K V E R E N I G I N G   O I R S C H O T 

http://www.avoirschot.nl/


  
 

 
 
 

 

 
 
 
 

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 
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Voorpagina: 
De strijd om de eerste plaats bij de Cyclopathon 

was dit jaar buitengewoon spannend. Roland van 

Loon wordt de hele wedstrijd op zijn hielen 

gezeten door Ruud van Woensel.  

 

Wie er uiteindelijk wint lees je in deze Spike  

(foto: Nellie van Beers) 

 

Verder in dit nummer: 
• De nieuwe man van de ledenadministratie 

• Wat doen we dit jaar met de Oirschotse 

Stoelloop? 

• Afscheid van een trainer 

• Interview met Luc Krotwaar 

• De algemene ledenvergadering 

• Het wordt weer lente: start van de 

hardloopcursus en clubkampioenschap 

cross. 

 

 

Met behulp van Laura heb ik weer met veel 

plezier deze nieuwe Spike in elkaar gesleuteld. 

Geniet ervan! 

 

Ad van Zelst 

 

 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atletiekvereniging Oirschot 

opgericht: 24 oktober 1985 
 

Aangesloten bij de Atletiekunie 
onder verenigingsnummer 

V0014355 
 

Ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 

40238625 
 

Atletiekbaan en clubgebouw: 
Bloemendaal 5a, 5688GP Oirschot 

(bij Sportcentrum De Kemmer) 
 

Secretariaat: 
Notel 48, 5688NB Oirschot 

telefoon: 0499-575583 
e-mail: j.kemps1@chello.nl 
bankrekeningnr 13.88.61.021 

 
Erelid: 

Cees van de Schoot 
 

Leden van verdienste: 
Albert Houwen 

Piet van de Sande 
Martien van de Ven 

Toon de Croon 
 

De Spike verschijnt 6 keer per 
jaar in een oplage van 150 stuks 
en is gratis voor leden van AV 

Oirschot. 
 

Druk- en bindwerk: 
FT-Print Oirschot 

 
Redactie: 

Laura van den Broek (jeugd) 
Ad van Zelst (opmaak) 

 
Bezorging 

Jeanne Kemps 
 

Kopij voor het volgende nummer 
digitaal inleveren vóór zondag 22 

april bij de redactie  
 

Nellie van Beers   

Laura van den Broek   

Joke Bullens   

Harrie Bullens   

Guus van der Burgt                  

Anthony Conijn   

Ineke Conijn   

Wilma Cové   

Leny de Croon   

Toon de Croon   

Martien van Geenen   

Jac van Heerebeek   

Ger van Heesch   

Jan van der Heijden   

Tineke van den Heuvel   

Bert van Hoof   

Hans Hoogmoet   

Jan Kemps   

Jeanne Kemps   

Johan der Kinderen   

Cees Koppen   
Ton van Liempt   

Adrie Louwers   

Jan Manders   

Gerda Manders   

Rikie Moors   

Aubry Mulder   

Bart Noyen   

Jeanne van Oirschot   

Henny van Rijt   

Cees van de Schoot   

Mirjam Smits   

Pieter Smits   

Silvia Tempelman   

Martien van de Ven   

René van de Ven   

Adrie Vermeeren   

Ad van Zelst   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 

Atletiekvereniging Oirschot wordt draaiend gehouden door bovenstaande 

leden die zich week-in week-uit verdienstelijk maken als trainer, 

begeleider, bestuurs- of commissielid en allerhande andere taken.  

De functies staan vermeld op www.avoirschot.nl > ALGEMENE INFO > 

Bestuur en commissies 
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ALGEMENE 
INFORMATIE 
 

 

 

 

 

 

 

website:  www.avoirschot.nl  
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We zijn al weer bijna 
aangeland in het voorjaar 
De eerste dagen waarop de 
temperatuur de 10 graden Celsius 
bereikt hebben we al weer kunnen 
noteren. Dit betekent dat we binnen 
de vereniging bezig zijn met allerlei 
planningen voor het zomerseizoen. 
Wanneer zijn er de baanwedstrijden 
en op welke dagen kunnen we de 
interne competitie laten plaatsvinden. 
 

Zo is er vanuit de 
wedstrijdcommissie een 
probleem met de datum 
van de Oirschotse 
Stoelloop  

Op de "vaste" datum van 9 juni is er 
een voetbalwedstrijd van het 
Nederlands elftal op het Europees 
Kampioenschap. Bovendien is er dan 
op de markt al een andere activiteit. 
Midden in de vakantieperiode is 
natuurlijk geen goed plan. 
Verplaatsen naar eind augustus leek 
een goed idee maar levert ook weer 
de nodige haken en ogen op. 
Misschien dan maar eind juni? Het is 
op dit moment nog niet helemaal 
duidelijk. Dus moet u nog even 
wachten op de uiteindelijke datum. 
Zodra die bekend zal de datum 
echter aan u kenbaar worden 
gemaakt. 
 

Van de redactie van de 
Spike heb ik bericht 
gekregen dat ik mijn 
verhaal uiterlijk 25 februari 
moest inleveren  

Die datum is mij eerlijk gezegd 
ontschoten. Wellicht omdat ik met de 
overige bestuursleden druk was met 
de voorbereiding van de 
jaarvergadering die gisteren heeft 

plaatsgevonden. Het voordeel 
daarvan is natuurlijk wel dat ik nu 
hier dan nog even kort kan 
terugblikken op de jaarvergadering. 
 

Na afloop van de 
vergadering hebben we 
even kunnen napraten  

De vergadering was op tijd afgelopen 
en daardoor was het nog mogelijk 
even na te buurten en toch nog op 
tijd naar huis te kunnen gaan. 
Tijdens het napraten kwamen we tot 
de conclusie dat de sfeer tijdens de 
vergadering uitstekend was geweest, 
Dit is wellicht mede veroorzaakt door 
de keuzes die we in de afgelopen tijd 
gemaakt hebben. Dat geeft 
duidelijkheid over waar we met de 
vereniging naar toe willen en kunnen. 
Dat uitte zich ook in het beleidsplan 
dat we tijdens de ledenvergadering 
hebben vastgesteld voor de jaren tot 
2015. Op basis hiervan kunnen we 
allemaal samen gaan werken aan de 
toekomst voor onze vereniging.  
 

Tijdens de jaarvergadering 
is de contributie meestal 
ook een uitgebreid 
discussiepunt  
Omdat we eerder al afgesproken 
hebben dat we de contributie niet 
zouden verhogen was de bespreking 
van de contributie dit jaar echter snel 
geregeld. De contributie blijft in 2012 
zoals die in 2011 was. Als vereniging 
moeten we voor de leden een 
bijdrage verlenen aan de 
Atletiekunie. Die bijdrage gaat wel 
met een paar procent omhoog. Dit 
betekent dat de incasso van de 
contributie die nu snel zal 
plaatsvinden, voor de 
halfjaarbetalers iets hoger is dan 
vorig jaar. Maar dan is de bijdrage 

die later in het jaar moeten worden 
voldaan weer iets kleiner. 
Gevolg van de gelijke contributie en 
de hogere bijdrage aan de 
Atletiekunie is ook dat er van de 
contributie minder voor de vereniging 
zelf overblijft. Maar daar zullen we 
wel overheen komen. 
 

Tot slot nog even terug 
kijken naar de 
Auwjoarscross die we eind 
vorig jaar hebben 
georganiseerd  

De Brabantse Kampioenschappen 
werden door onze vereniging binnen 
de Auwjoarscross mee genomen. En 
ik mag u vertellen dat we er allemaal 
trots op zijn dat dit evenement goed 
uit de verf is gekomen. De 
wedstrijden konden allemaal vlot 
verlopen en iedereen kon op de 
gewenste en vereiste manier 
meedoen aan zijn wedstrijd of 
trimloop. Dus een groot compliment 
voor de Wedstrijd Organisatie 
Commissie die dit allemaal, samen 
met de vele vrijwilligers, mogelijk 
heeft gemaakt.  
 

We gaan er voor dat we dit 
jaar weer een paar mooie 
wedstrijden kunnen 
organiseren  

Dan kunt u allemaal weer uw beste 
beentje voorzetten tijdens die 
wedstrijden. Of als deelnemer aan 
die wedstrijden of als vrijwilliger voor 
de organisatie van die evenementen. 
Dan zal ik daar graag weer 
ontmoeten en zeg daarom  
 
Tot ziens  
Jan Kemps, voorzitter van onze 
atletiekvereniging AV Oirschot 
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VAN DE VOORZITTER 
De sfeer tijdens de jaarvergadering was uitstekend 

Jan Kemps 
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Direct na Nieuwjaar 
ontvingen we het bericht 
van het plotseling overlijden 
van Maarten Kaptein  

Een drama voor zijn dierbaren maar 
ook een groot verlies voor onze 
vereniging. Maarten was een 
hardwerkende vrijwilliger, een 
animator met een prettig en altijd 
zonnig karakter. We zullen hem 
missen. 
 

Voor mij was het wegvallen 
van Maarten de stap om 
me eindelijk eens op te 
geven als vrijwilliger van 

onze vereniging waar ik al 
zo lang lid van ben  

Ik heb me daarom aangemeld om de 
ledenadministratie te verzorgen, de 
activiteit die de laatste jaren altijd 
door Maarten werd vervuld. 
Mijn naam is Hans Hoogmoet en 
zoals zo velen, al jaren besmet met 
het hardloop virus. Ik ben 56 jaren 
jong, echtgenoot van mijn vrouw, 
vader van 2  kinderen en opa van de 
2 liefste, mooiste en knapste 
kleinkinderen die je maar kunt 
voorstellen. Echter, dat laatste 
zeggen meer opa’s en oma’s over 
hun kleinkinderen. 

 
De ledenadministratie 
omvat het onderhouden 
van het ledenbestand,  

de communicatie met de 
Atletiekunie, het verzorgen van 
enkele rapportages in de Spike, het 
aanleveren van adressen voor het 
bezorgen van de Spike, het 
aanleveren van informatie aan de 
penningmeester voor de inning van 
de contributie en het doorgeven van 
verjaardagen aan de Kabelkrant en 
het Socioteam. Waarschijnlijk zal ik 
wel wat vergeten maar daar zal 
spoedig verandering in komen. 

 
Zoals onze voorzitter al 
geschreven heeft op de 
site, hoop ik dat het druk 
wordt met het verwelkomen 
van vele nieuwe leden want 
die zijn altijd welkom! 

 

 
Nieuwe leden per 1 januari: 
Ad van Laarhoven  M45 
Ad heeft al ooit eerder de cursus 
gevolgd en wil de draad nu weer 
oppakken, Ad welkom. 
 

Afmeldingen: 
Tom van den Broek JJD 
Tom heeft een hele leuke tijd gehad 
bij AV Oirschot, maar de motivatie is 
helaas verdwenen. 

 
Stef van den Broek JPA 
Ook broer Stef heeft een leuke tijd bij 
ons gehad en ook zijn motivatie is 
verdwenen. 
 
 
 
 

Onze vereniging telt nu 141 
leden, waaronder 

16 jeugdleden 
 

De verjaardagen in maart… 
 
2 Jan Joossen M55 
3 Nicole van Zelst VSE 
3 Jeanne Kemps V55 
5 Nellie van Beers V55 
12 Tineke van den Heuvel V50 
14 Arianne Timmermans VSE 
19 Corrie de Croon V65 
19 Hans Büsgen M55 
23 Michael Boon M50 
24 Piet van de Sande M80 
25 Tycho Smits JJD 
25 Susanne Aarts V35 
26 Hanny Schilders V55 
29 Ester Adriaanse V35 
30 Lindy van Dillen VSE 
30 Guus van der Burgt M55 
31 Evelien Rosch VSE 
 

 

…en in april: 
  
1 Henk Verbeek M60 
2 Mathijs Toenders JJD 
4 Annie van Zeeland V60 
6 Nickie Fiers M35 
9 Eelke Smits VSE 
15 Joep van Rees JJD 
21 Conny Neggers V35 
22 Rikie Moors-v Kessel V55 
 
 
 

Allemaal hartelijk 
gefeliciteerd! 

 

LEDENADMINISTRATIE 
Nieuwe leden zijn altijd welkom! 

Hans Hoogmoet 
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Zó wordt je lid: op www.avoirschot.nl staat op het 

‘PRIKBORD’ een link waarmee je het inschrijfformulier 

kunt ophalen. Of je neemt er een mee uit het clubhuis.  

ALS LID HOOR JE ER ÉCHT BIJ! 

http://www.avoirschot.nl/


  
 

 

 
 

 
 
  

 
 
 
 

We maken altijd meteen na 
de evaluatie van de 
Auwjaorscross het plan 
voor de Oirschotse 
Stoelloop 

 

De datum - de 2e zaterdag van juni -  

ligt dan al klemvast tussen alle 

andere wedstrijden in de regio. Die 

moeten we in november doorgeven 

aan de Atletiekunie. 

Onlangs werd echter het 

speelschema bekend gemaakt van 

het EK Voetbal en dat stelde ons 

voor een onaangename verrassing:  

 
 
 
 
 

Op 9 juni – de dag van de 
Oirschotse Stoelloop – 
speelt om 18.00 uur 
Nederland tegen 
Denemarken! 
Wat nu? Dit gaat deelnemers kosten 
en ongetwijfeld ook vrijwilligers, 
waarvan we er 50 nodig hebben. 
Omdat in deze tijd van crisis ook de 
sponsoring onzeker is krijgen we dit 
financieel nooit rond. En het doet 
natuurlijk ook geen recht aan al het 
werk dat we moeten verzetten. 
We besluiten om te gaan kijken naar 
een andere datum.  
 

We willen de sfeer van de 
zomeravond behouden, die 
zo kenmerkend is voor 
onze wedstrijd.  
Het moet dus in juni, juli of augustus. 
De zomervakanties zijn dit jaar van  

1 juli tot en met 19 augustus. Daar 
gaan we bij voorkeur niet zitten. Het 
mag ook niet te kort bij andere 
wedstrijden in de regio. En we 
moeten rekening houden met andere 
evenementen in Oirschot (Beach-
soccer, Zinderend Oirschot, Country-
weekend).  
Op een zondagmorgen kan niet 
i.v.m. kerkdiensten, een 
doordeweekse dag levert problemen 
op met de beschikbaarheid van 
vrijwilligers bij het opbouwen.  
Alle leden van de wedstrijdorganisa-
tiecommissie moeten beschikbaar 
zijn en ook een omroeper, starter, 
wedstrijdleider. 
 

Bij het afsluiten van deze 
Spike zijn we nog aan het 
puzzelen. De defintieve 
datum wordt zo snel 
mogelijk bekendgemaakt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ONZE WEDSTRIJDEN 
We hebben een probleem! 
Ad van Zelst 
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31 december 
Clubrecord Frans van der Staak in Oudejaarsloop 
Vandaag heeft Frans van der Staak in Hilvarenbeek op de valreep van 
2011 het 30e clubrecord van het jaar gesteld. Het betreft een verbetering 
van het 7 jaar oude record M55 op de 10 km van Martien van de Ven 
met 27 seconden. 
 
 

7 januari 
Eerste clubrecord van het jaar! 
René van de Ven was in Utrecht en verbeterde daar zijn indoorrecord op 
de 60 m horden. 
 
 

15 januari 
Martien van de Ven 1e M60 in Eersel 
Martien van de Ven heeft vandaag zijn vorm bewezen. In de 
Smokkelaarcross werd hij afgetekend winnaar in de categorie M60. Ook 
Frans van der Staak deed weer van zich spreken met een 3e plaats 
categorie M55. 
   

 

22 januari 
Frans van der Staak verbetert clubrecord M55 
In Valkenswaard liep Frans al 1:28:14 op de halve marathon. Nu kon 
het, ondanks de straffe wind, nog sneller: in een formidabele 1:26:28 uur 
liep Frans bij de Goed Beter Bestloop zijn eigen clubrecord categorie 
M55 aan diggelen. 
 

22 januari 
Clubrecord Ad van Zelst in Best 
Onder barre weersomstandigheden, regen en veel wind, werd de Goed 
Beter Bestloop gehouden. Ad van Zelst verbeterde het clubrecord in de 
categorie M65 dat op naam stond van Laurent Linssen met 11 
seconden. 
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NIEUWS 
Het clubnieuws van de afgelopen weken. 

Het nieuwste nieuws staat dagelijks vers op de 
homepage van onze website www.avoirschot.nl.  

 

foto’s: 

Frans bij de Auwjaorscross 

René geconcentreerd (archief) 

Martien bij de Auwjaorscross 

Ad in Best voor al uw bomen en planten 

 

 

http://www.avoirschot.nl/
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Velen van jullie kennen me, 
maar omdat ik al sinds mei 
2010 geen training meer 
volg en ook bijna niet meer 
op de club kom, stel ik me 
toch vooral aan de nieuwe 
leden maar eerst netjes 
voor. 
Ik ben Mario Wiercx. Sinds 1985 ben 
ik dankzij een hernia aan hardlopen 
begonnen. Toen ik in 1986 van 
Eindhoven naar Oirschot verhuisde 
kwam ik in 1987 een berichtje tegen 
in het Weekjournaal. De AVO ging 
recreantentraining geven. Dat was 
iets voor mij. Ik meldde me aan en 
werd al snel lid. Omdat ik een loper 
was die op elke training present was, 
werd me gevraagd begeleider/trainer 
te worden. Dat heb ik sinds 1987 tot 
aan mei 2010 volgehouden.  
 

Wat toen een remedie was, 
is nu de oorzaak geweest 
van het stoppen met het 
hardlopen, namelijk een 
hernia.  
Daarvoor had ik al eens last gehad 
van een meniscuskwaal, maar daar 
werd ik aan geopereerd. Aan een 
herniaoperatie begin ik niet. De kwaal 
is daar gewoonweg niet ernstig 
genoeg voor. Te klein voor een 
operatie, maar wel zo groot dat je wel 
moét stoppen met hardlopen.  
 

Inmiddels ben ik al weer wat 
aan het lopen, maar dat 
gaat met horten en stoten.  
Als ik loop voel ik van alles wat ik 
eigenlijk niet wíl voelen. Pijn aan de 
knie, de enkel en op de wreef. Kortom 
het schiet nog niet echt op. 

Eind vorig jaar heb ik het besluit 
genomen om de trainersgroep te 
melden dat ik niet meer inzetbaar 
zal zijn voor trainingen. Niet alleen 
vanwege de blessures maar ook 
omdat ik de motivatie mis om er vol 
voor te gaan. Ik was immers ook al 
aan het fietsen gegaan en dat 
moest ook wijken voor die verrotte 
hernia. Verder heb ik in golf een erg 
leuk spelletje gevonden en dat gaat 
met die rug net. 
 

Ik kijk terug op een erg 
leuke tijd bij de vereniging.  
Dat we met meer dan 100 man de 
bossen in renden. Dat er dan ook in 
6 niveaugroepen training moest 
worden gegeven, anders was je het 
overzicht kwijt. Fijne tijd ook met de 
trainers, de kwartaal vergaderingen, 
de EHBO en  reanimatie trainingen.  
 

De leuke weekend uitjes. 
Veel lol, lekker eten en 
vooral veul bier.  
Top. Kijk er met veel plezier op 
terug. 
In die periode heb ik ook wel wat 
sportieve prestaties geleverd. Ik heb 
12 keer meegedaan aan een ½ 
Marathon, 10x de Eindhovense, 1 x 
Egmond aan Zee en 1 x 
Valkenswaard. Verder was ik tal 
van keren present op de Dam tot 
Damloop, de Zevenheuvelenloop en 
was er bijna altijd bij als wij zelf iets 
organiseerden.  
 

Verder heb ik met veel 
lopers van de AVO 
meegedaan aan de 
Kempische Trimcompetitie 
die werd gehouden op 
mooie locaties in 
Eindhoven en 8 dorpen er 
om heen.  
Elke 1e zondag van de maand, van 
september tot en met mei. Een  

cyclus die elke maand met 1 km 
opliep van 6 km tot 13 km. Goed 
voor een conditionele opbouw, 
waarmee je daarna zo mee kon 
doen aan de trainingen van de ½ 
marathon.  
We vertrokken dan altijd vanaf het 
postkantoor.  
 

Annie zat altijd als eerste 
in mijn auto en dat 
betekende ook dat ik ze 
dan weer terug moest 
nemen.  
Tot die ene keer dat ik ze na een 
enorme hoosbui in Eindhoven in het 
bos was kwijt geraakt. We hebben 
met enkelen flink moeten roepen en 
zoeken. Eindelijk vonden we ze 
druipend nat terug. Ze moest en 
zou haar loopherinnering ophalen. 
Mooie tijden. 
 

Ik neem geen afscheid, 
maar jullie zullen me 
voorlopig niet veel zien.  
Ga op m’n gemakje proberen het 
lopen weer leuk te vinden, wat 
conditie proberen op te bouwen en 
misschien zie je me dan weer eens 
verschijnen, in groep 1 of 2. 
Voorzichtig aan. 
 
 
 
 

Recreanten lopers en 

trainers, bedankt voor jullie 

vertrouwen in mij, maar 

ook voor het plezier dat 

jullie me brachten. 

 
Met de hartelijke groeten,  

Mario Wiercx 
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AFSCHEID VAN EEN 
TRAINER 

Veel lol, lekker eten en vooral veul bier 
Mario Wiercx 
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Januari 2012, vol trots blader 
ik de nieuwe Spike door, om 
mijn tijd van de 
Auwjaorscross te bekijken… 

Helaas stond ie er niet bij. Heb dit bij 
Ad van Zelst gemeld, misschien dat 
mijn tijd nog bij de ‘uitslagen van de 
leden’ op de website toegevoegd kon 
worden. Ad dacht alle namen van de 
leden te kennen, ik ben nog niet zo 
lang lid, vandaar dat mijn naam ontbrak 
in het lijstje. Ad gaf me de estafette 
pen, zodat ik mezelf kan voorstellen. 
 

Ik ben Ellen van Beers, woon 
met mijn man Albert en onze 
kinderen (Imke, Stijn en 
Rens) in Oirschot.  
Vorig jaar keek ik op de site van AV 
Oirschot, zag dat er een 
hardloopcursus ging starten in april. Dit 
sprak me aan en heb me meteen 
aangemeld. De beginnerscursus was 
goed van opbouw. Cees en Toon 
zorgden voor afwisselende trainingen, 
waar de conditie langzaam opgebouwd 
werd en volop aandacht voor de 
looptechniek was.  
 

Ik werd er erg enthousiast en 
fanatiek van, keek er steeds 
naar uit om weer te gaan 
hardlopen.  
Ik ging naar de hardloopcursus met het 
idee om mijn conditie op te bouwen en 
vervolgens daarna alleen te gaan 
lopen. Dacht dat lopen in een groep 
niets voor mij zou zijn. Dit bleek minder 
waar te zijn. Na de cursus heb ik een 
paar keer een euro betaald en ben 
vervolgens in juli lid geworden.  
 
 

 

Ik vind het heerlijk om te 
lopen in een groep, onder 
begeleiding van een 
trainer.  
Je komt op die mooie Oirschotse 
Hei (waar ik eerder nooit kwam), 
ervaren trainers bepalen de route 
en tempo. Zonder na te denken 
loop je door die mooie bossen en 
heide, verleg je grenzen, de sfeer is 
gemoedelijk en voor je het weet 
ben je weer terug bij het 
clubgebouw. Ik probeer steeds op 
woensdag en zondag naar de 
training te gaan. Als ik een keer niet 
kan, ga ik zelf hardlopen.  

 
Nu ik dit schrijf, heb ik 
even een winterstop 
ingelast.  
Ik had me aangemeld voor de 
Goed Beter Bestloop, twijfelde over 
de afstand 14 of 7 km. Om dit uit te 
proberen ben ik vanuit Oirschot 
naar Best gelopen, heb het 
parcours gelopen en weer terug 
naar Oirschot. Dit was 14 km.  
 

Conditioneel was het geen 
probleem.  
Echter zijn mijn knieën het niet 
gewend om deze afstand op harde 
ondergrond te lopen. Heb me dus 
ingeschreven voor de 7 km. 
Jammer genoeg brak 1 dag van 
tevoren een stuk van mijn kies af. 
Dit was pijnlijk, durfde het niet aan 
om te gaan hardlopen, ik baalde 
enorm.  
 

Toen viel de winter in… ik 
heb me voorgenomen om 
na de carnavalsvakantie 
weer aan de slag te gaan.  
 

 
 

Ik geef de estafette pen door aan Jan Soetens, die net als ik vorig jaar aan de 
hardloopcursus heeft deelgenomen. 

Groetjes Ellen
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DE ESTAFETTEPEN 
Hardlopen geeft me veel energie en ontspanning... 

Ellen van Beers 



  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Met een groot aantal voorinschrijvingen waren de vooruitzichten voor de 25e De Meeuw 
Auwjaorscross positief. Die maandagmorgen kreeg de cross te maken met een grote 
verrassing. Luc Krotwaar kwam de poort binnen gelopen, deze topper zorgt natuurlijk voor 
een nog mooier deelnemersveld. Na afloop hebben we een interview gehouden met Luc. 
We waren benieuwd naar zijn verhaal. 
 
 
 
 
 

Vind je dat je goed gelopen 
hebt en ben je tevreden 
over het resultaat? 
“Ik heb zeer goed gelopen op deze 
lekker ouderwets opgezette cross. 
We lopen hier met acht lopers die 
deelnemen aan de Kempische 
crosscompetitie. Vandaag zie je 
lopers uit West-Brabant en Midden-
Brabant dus er is behoorlijk wat 
concurrentie. Deze concurrentie 
zorgt ervoor dat ik beter ga 
presteren, het gebeurt indirect, maar 
zo gaat het wel. Er was dus goede 
tegenstand. Ik ben met name 
tevreden over Timothy (Karanu), hij 
loopt sterk en is daarom terecht 
winnaar.” 
 

Waarom deed je niet mee 
voor het klassement van de 
Brabantse Cross? 
“Ik wist niet dat je daarvoor een 
voorinschrijving nodig had. Er zijn 
verschillende kempencrossen, daar 
ga je naartoe en schrijf je jezelf in. 
Dat verschilt daarom per evenement. 
Maar het maakte me vandaag niet 
zoveel uit, ik zie dit als een goede 
training.” 
 

Maar je hebt dus wel je 
doel bereikt? 
“Ja, het doel is gewoon als je nou de 
deur uit moet voor training en je ziet 
de miezerregen, dan denk je van: 

vandaag toch maar rustig aan. Zeker 
in zo een veld ram je vol door de 
bochten heen maar dat doe je 
gewoon niet. Daar heb je de 
wegwedstrijden voor. Het is echt een 
prima training, daardoor zie je ook 
vaak marathonlopers op deze 
crosswedstrijden. Ik had deze loop 
ook derde of zevende kunnen zijn 
maar je wordt gewoon door andere 
‘’gepusht’’ want er loopt ook iemand 
achter je dus kun je ook geen gas 
terugnemen. Dat is het lekkere van 
de cross.” 
 

Wat vond je van het 
parcours? 
“Ja heel goed. Ik heb hier een aantal 
jaar geleden gelopen met de 
trimloop. Ik had verwacht dat het een 
heel erg blubberig parcours zou zijn 
maar het is lekker, de eerste helft 
met een paar lange rechte stukken. 
De tweede helft kom je op een 
mountainbikepad met wenden, keren 
en opwaartse stukken. Dit maakt het 
parcours heel afwisselend, maar het 
is echt een supergoed parcours om 
te lopen.” 
 

Heb je nog plannen voor 
het komende jaar? 
“Ik ben nu drie maanden blessurevrij. 
Ik heb mijn looptechniek veranderd. 
In 2007 was het allemaal net teveel 
voor me, ik liep een hele warme 
marathon (Rotterdam, red.) die 

halverwege werd stilgelegd. Dat was 
voor mij de druppel, ik raakte van de 
ene in de andere blessure. Het 
duurde ook heel lang voor mij om te 
accepteren dat ik mijn doelen op de 
kampioenschappen niet meer kon 
halen. Nu ik mijn looptechnieken heb 
aangepast heb ik geen blessures 
meer, maar ook geen pijntjes meer 
die ik vanaf 2007 had.” 
 
“Ik ben aan het trainen en heb me 
aangemeld voor de Marathon 
Utrecht. Daar ga ik me serieus op 
voorbereiden, want dat is in april. Als 
ik daar een goede tijd neerzet, dus 
tussen de 2u20 - 2u25 dan ga 
trainen voor de marathon van 
Eindhoven. Ik ga niet alles lopen 
want ik wil wel kans hebben om een 
goede tijd neer te zetten.” 
 

Vanavond toch nog lekker 
eten met tweede kerstdag? 
“Nou, ik heb gisteren al behoorlijk 
wat gehad. Een 7-gangenmenu is 
niet niks, maar ik heb gisteren 
rekening gehouden met het bier. Ik 
heb me ingehouden anders zou het 
vandaag niet veel worden. Toch 
voelde ik wel dat ik gisteren veel heb 
gegeten maar het ging goed, 
vanavond doe ik het wel wat rustiger 
aan.” 
 

AUWJAORSCROSS 
Topper Luc Krotwaar bij de Auwjaorscross 2011 
Max, Paul en Robbert 
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Denk je volgend jaar hier 
nog eens terug te komen? 

“Het is gewoon, een cross loop je 
als het uitkomt. Vorige week was er 
ook een, maar toen hadden we 
trainingsweekend op Ameland. Dus 
het moet gewoon uitkomen, dan is 
het lekker. Dat is ook het leuke van 
na-inschrijven. Je bent nergens toe 
verplicht dus je kunt gewoon naar 
een loop toegaan en meelopen, dat 
is super. Een marathon leg je 
maanden van tevoren vast en daar 
ga je voor. Bij een cross kijkt 
niemand er raar van op als je niet 
komt. Het ligt aan de situatie dus 
misschien ben ik volgend jaar weer 
te vinden op deze cross.” 

 

De Fontys-studenten Max van 
Kollenberg, Paul Smetsers en 

Robbert Maas hebben in het kader 
van een werkopdracht meegedraaid 

met de organisatie van de 
Auwjaorscross.  

Ze interviewden Luc Krotwaar 

Luc Krotwaar (1968), 

bijgenaamd de witte Keniaan, is 

lid van Eindhoven Atletiek en 

specialist op de lange afstand. 

Zijn beste prestaties zijn een 15e 

plaats op de marathon tijdens het 

WK 2005 in Helsinki en een 4e 

plaats op de marathon bij het EK 

2006 in Göteborg.  

Hij werd 2 keer Nederlands 

kampioen op de halve marathon 

en 7 keer op de marathon.  

Zijn P.R. op de marathon is 

2:10:13 uur. 
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Hé, dor hi wir niemand oan 
gedocht. Of nie geweten. 
Mar ik heb un goei 
geheugen en misschien nog 
wel un bitter archief.  
15 januari was weer onze jaarlijkse 
cyclpathon. Misschien was dit zonder 
dat iemand het in de gaten had wel 
de 30e. Ik kan me niet voorstellen dat 
er sinds de 1e er een jaar geen is 
georganiseerd. Hier volgt dan weer 
een stukje geschiedenis en een 
verhaal over de laatste cyclopathon. 
 

In 1982 las ik een stuk over 
cyclopathon. Dat leek me 
wel leuk om ook eens te 
doen.  
Ik had een collega die aan veldrijden 
deed, Henk Vogels. En ook nog 
verdienstelijk. Hij was ook lid van de 
Pedaleur. Hij trainde af en toe ook 
een rustig duurloopje met me. En als 
collega’s spraken we natuurlijk ook 
veel over onze sport en onze 
wedstrijden. Zodoende bracht ik ook 
eens een keer het organiseren van 
een cyclopathon ter sprake. Dat leek 
hem ook wel een leuk idee.  
 
 

Probleem was dat de 
veldrijders midden in het 
seizoen zaten en wij af en toe 
ook een crossje liepen.  
We zouden het na het wedstrijdseizoen 
van de veldrijders organiseren. Henk 
regelde de fietsers en ik de lopers. Het 
was ook zo dat de lopers die zelf voor 
een fietser konden zorgen en de fietser 
die zelf voor een loper konden zorgen 
koppels werden en de anderen 
gekoppeld zouden worden.  
 

Natuurlijk werden Henk en ik 
een koppel.  
Ik liep in die tijd nog “de sterren van de 
hemel” en Henk reed dus als veldrijder 
supergoed. Bij een officiële cyclopathon 
starten de fietsers eerst en daarna 
volgen de lopers (sinds in 1986 de 
organisatie is overgegaan naar de AV 
en de Pedaleur starten, tegen de 
reglementen in, eerst de lopers. 
Waarom dat zo is gedaan weet ik niet, 
maar misschien heeft het iets te maken 
met de plek van organisatie). Maar het 
maakt ook eigenlijk niets uit.  
 

De eerste cyclopathon was 
op 27 februari 1983.  
In het begin werden de cyclopathons 

gehouden op het Hemelrijken. De 

fietsers fietsten 13 x 1000 meter en 

de lopers liepen 13 x 400 meter. Het 
zal niemand verbazen dat na 1 rondje 
fietsen en een rondje lopen de 
winnaars al bekend waren: Henk en 
Joos dus.  
 

Volgens mij hebben we 
zowat iedereen gedubbeld 
en sommigen meerdere 
malen.  
Hahaaha. Maar ja, we wisten dus ook 
dat dit de volgende keer anders 
moest en toen hebben we ook nog 
een jaar (wat wij dachten) de 
slechtste loper en beste fietser en 
beste loper en slechtste fietser 
gekoppeld. Toen leek het er al meer 
op. Later is er overgegaan naar loting. 
In 1986 ging de organisatie over naar 
de AV die toen net bestond. De 
Pedaleur deed al een paar jaar mee.  
 

Dan nu de cyclopathon van 
2012.  
Het lot had me gekoppeld aan Rinus 

van Gerven. Daar was ik dus meer 

dan 100% blij mee. Rinus is net als ik 

een duursporter. Triatleet. Hij doet 

nog steeds ieder jaar de hele van 

Almere. Dan heb je 

doorzettingsvermogen en mentaliteit. 

En ben je net als ik een diesel. Rinus  

CYCLOPATHON 
Over diesels en de 30e keer 
Joos van Haaren 

Een nog afgetrainde Joos van Haaren 
tijdens de 1e cyclopathon op 27 februari 
1983. Na bijna 1 rondje lopen was er 
niemand meer achter hem te zien. 
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is van hetzelfde geboortejaar als ik, 
1949. Ze jagen ons niet meer op en 
maken ons niets meer wijs. Samen 
zijn we 125 jaartjes oud. Ik denk het 
oudste koppel wat mee deed.  
 

Ik startte in een tempo dat ik 
voor mijn gevoel 10 km kon 
volhouden.  
Wij als diesels houden niet zo meer 
van tempotraining en onze snelheid is 
ook een stuk minder dan vroeger.  
 

Mijn tweede ronde ging ik in 
als 11e en ik liep er een paar 
voorbij, naar plaats 7.   
Henk van Gerven zij tegen mij: Joos 
de eerste ronde kon ik nog voor je 
blijven maar de 2e ronde kwam je 
hard voorbij. Ik zei: Henk, mijn 1e en 
mijn laatste ronde gaan even hard. Ik 
loop me niet in de 1e ronde of 
volgende rondes over de kop. Hij zei: 
ja, jij bent hier de man met de meeste 
kilometers in de benen en de meeste 
ervaring. Jou maken ze niks meer 
wijs.  
 

Daar was ik het wel mee 
eens en zeker dat laatste, 
dacht ik bij mezelf.  
Al denken sommigen daar misschien 
anders over. De 3e ronde liep ik als 9e 

naar de 6e plaats. Dit ging een paar 
keer zo. In de 5e ronde kwam ik bij 
Aubry ter hoogte van het bultje. Hij 
versnelde het bultje op en zei: dat niet 
Joos. Ik zei:  Hier mag jij je op kapot 
lopen. Boven op het bultje had hij dan 
ook een voorsprong van 103 cm. ( Ja 
Aubry, de ouwe rot is niet op te 
naaien).  
 

In de afdaling en op het 
vlakke liep ik weg bij hem.  
De volgende ronde moest ik hem 
weer passeren. Ook liep ik toen naar 
plaats 5. De tegenstanders van Rinus 
hadden zich kapot gefietst door hem 
de vorige rondes weer voorbij te 
fietsen, maar nu was hun pijpje leeg 
en Rinus kon het zaakje (als goede 
diesel) consolideren.  
 

De laatste ronde ging ik als 
5e in, de achterstand op 
nummer 4 was ongeveer 
100 meter.  
Ja, dat loopt het oude dieseltje niet 
meer dicht. Nummer 4 zei na afloop: 
ik was bang dat je me inhaalde want 
je kwam wel dichterbij. Op het laatste 
rechte stuk heb ik versneld. Je wint er 
niet veel mee, maar ik dacht ieder 
meter voorsprong voor Rinus is mooi 
meegenomen voor hem. En Rinus 
bracht de achterstand terug tot 
slechts 4 seconden.  

 

We waren beide tevreden 
en voor ons had het nog wel 
een paar rondjes langer 
mogen duren.  
We hebben dan wel niet meer de 
snelheid maar kunnen nog wel 
hardlopen en fietsen en de afstanden 
zijn te kort voor ons om er als je er je 
krachten goed verdeeld op kapot te 
gaan.  
 
 
 
 
 
 

Wij houden niet van meters. 
Wij willen kilometers.  
 
Loop ze! 
 

Joos van Haaren 

Joos raast over de finish, Ria noteert de tijd: 58:23 minuten 
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Ook dit jaar was er weer 
een cyclopathon 
georganiseerd i.s.m. de 
Pedaleur.  
En we hadden in ieder geval geluk 
met het weer. Het leek wel lente. 
De cylcopathon is elk jaar weer een 
leuk en vaak spannend evenement. 
Zo leuk dat er zelfs deelnemers uit 
Best maar al te graag meedoen  
Dat begint al met de loting van de 
koppels.  
 

De meeste lopers hebben 
geen idee hoe snel de 
fietsers zijn, maar dat is 
meestal na enkele ronden 
wel duidelijk.  
Na vorig jaar een bronzen koppel 
met Harrie Machielsen te zijn 
geweest, had ik dit jaar Albert van 
Mensfoort als fietsgenoot. “We 
gaon er veur” zei hij voor de 
wedstrijd. Nou dat was eigenlijk in 
eerste instantie niet mijn insteek, 
omdat ik al enkele maanden een 
lastige blessure heb aan mijn 
bilspieren. Gelukkig ging het de 
laatste weken beter, na intensieve 
behandeling door Gio. En had ik al 
weer enkele keren een half uurtje 
tot soms een uurtje gelopen. 
Daarnaast fiets ik elke dag naar 
Eindhoven, dus de conditie is niet 
helemaal weg. 
 

Dus deze cyclopathon was 
bedoeld als een lekkere 
intervaltraining in een 
goed tempo.  
Het werd uiteindelijk een lekkere 
intervaltraining, maar in een iets 
hoger tempo.  
Voor de start wisten de ingewijden 
al dat het dit keer zou gaan tussen 
koppel 7 Roland van Loon en Dré 
Smits en koppel 14 Ruud van 
Woensel en Albert van Mensfoort. 
Ik wist dat nog niet, maar na de 
eerste ronde hardlopen kwam ik al 
tweede binnen op kort afstand van 
Roland, waarna de fietsers aan de 
beurt waren.  

Albert en Dré waren in no-
time samen weer terug op 
het wisselpunt, dus van 
uitrusten was nauwelijks 
sprake.  
De volgende ronden was het 
telkens het koppeltje Roland en 
Ruud die elkaar geen strobreed 
toegaven, maar ook de fietsers 
deden dat niet. Het was voor mij 
alleen maar aanhaken bij Roland, 
want hij was echt goed en liep ook 
telkens voorop. De laatste 3 ronden 
was het helemaal afzien voor me, 
door de versnellingen van Roland, 
maar ik kon telkens net voor 
wisselpunt weer aanhaken. Nou bij 
de fietsers was het ook steeds een 
koppeltje, zodat de laatste ronde 
van de fietsers de beslissing moest 
brengen.  
 

Albert wachtte tot de 
laatste bocht om zijn 
aanval in te zetten, maar 
Dré gooide vakkundig de 
deur dicht en kwam als 
eerste over de finish 

Het was een mooie en spannende 
cyclopathon, althans voor de 
nummers 1 en 2. Maar ook voor de 
andere plaatsen werd volop strijd 
geleverd.  
 

Het is altijd een uitermate 
gezellig evenement, zeker 
ook na afloop als in het 
clubgebouw van AV 
Oirschot de prijsuitreiking 
plaatsvindt.  
Onder het genot van koffie met vlaai 
(en later zelfs warme worst) werden 
de winnaars gehuldigd en werd er 
vooral volop gebuurt. Zoals elk jaar 
hartstikke gezellig en gelukkig een 
traditie. Met dank aan de 
organisatoren.  
 
 

Ruud 
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CYCLOPATHON 
“We gaon er veur” zei mijn fietser 
Ruud van Woensel 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu mijn conditie weer top is 
droom ik er van om voor 
mijn tachtigste nog eens 
een marathon te lopen.  
Ik heb mezelf wel een eis gesteld: 
eerst moet ik vlot en probleemloos 
een aantal halve marathons achter 
elkaar af kunnen werken in een 
behoorlijk tempo, zeg 12 km/u.  
 

Zoals elk jaar schrijf ik in 
voor Egmond.  
Ik heb iets met die wedstrijd, vooral 
het onvoorspelbare weer trekt me. 
Dit jaar is de temperatuur ideaal, 
rond de 10 graden. Wel staat er een 
harde noordwesten wind, maar het 
zal droog blijven. Cees, Jac en Jiska 
zijn er dit jaar ook weer bij.  
 

Bij de start gaan Cees en 
Jac als een gek achter de 
Kenianen aan.  
De eerste kilometers door het dorp 
loop ik met Jiska ongeveer gelijk op. 
Dan, op het strand gekomen, zie ik 
ze niet meer. Door de drukte weet ik 
niet of ze voor of achter me loopt en 
daarom ga ik maar mijn eigen gang.  
Een stevige wind in de rug loopt 
natuurlijk wel lekker, zeker nu het eb 
is en het strand breed en hard. Al na 
51 minuten kom ik bij het keerpunt in 

Bakkum. Nu nog terug, met de wind 
tegen. Maar… dat valt alles mee, je 
loopt er toch wat beschut door de 
duinen. Af en toe kan ik achter een 
loper blijven plakken die me uit de 
wind houdt.  
Het gaat als een tierelier. Over de 
tweede helft doe ik 52 minuten en ik 
kom mijn 9e Egmond topfit in 1:43 en 
nog wat over de finish. Gemiddeld 
12,22 km/u. Topdag!  
 

Best, 22 januari. Rotweer: 
slagregen, wind uit alle 
hoeken.  
Mijn tijd in Egmond was sneller dan 
het staande clubrecord M65 van 
Laurent Linssen, maar het telde niet 
omdat een wegrecord niet over 
onverharde stukken mag gaan. 
Vandaag nog maar eens proberen. 
Het plan is om 5 minuten per km te 
lopen, dan zit het er net in. Hoewel ik 
mijn rondjes mooi constant loop, 
verlies ik op de stukken met wind 
tegen 10 seconden per km. Dat moet 
op het gedeelte met wind mee 
worden goedgemaakt.  

 
De laatste 1200 meter krijg 
ik de wind in de rug en als 
ik die inga lig ik 20 

seconden achter op 
schema.  
Ik pers er uit wat er nog in zit en 
verpletter het clubrecord met 11 
seconden! Gemiddeld 12,02 km/u.  
 

Orthen is eigenlijk geen 
wedstrijd maar een 
recreatieloop over 21,36 
km.  
Carnavalszaterdag. Een redelijke 
temperatuur, 9 graden, maar veel 
wind. Dat wordt wat op die dijken. 
Door de matige deelname loop ik 
hier grote stukken in m’n  eentje, 
verschuilen in een groepje zit er niet 
in. Het gaat best lekker en ik kan een 
regelmatig tempo lopen. Helaas, de 
laatste kilometers zijn met wind 
tegen en het begint ook te regenen, 
zodat ik flink afkoel. Met verkleumde 
handen kom ik in 1:45:50 over de 
finish. Weer boven de 12 km/u 
gemiddeld!  
 

Inmiddels ben ik mee gaan 
trainen voor de marathon.  
Ik heb een voorkeur voor Rotterdam 
omdat het een grootse marathon is 
met veel publiek en een prima 
organisatie. Meestal is het in april 
ook nog niet warm. Haal ik dat niet 
dan wordt het Oisterwijk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AV Oirschot komt aan in 
Egmond. Jac zal de wedstrijd 
niet uitlopen, hij raakt 
geblesseerd en stapt bij het 
keerpunt uit. 

EGMOND, BEST, ORTHEN 
En nu Rotterdam! 

Ad van Zelst 
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Maandag 27 februari was de algemene 
ledenvergadering. Het werd een ontspannen 
avond en er werd veel gelachen

JAARVERGADERING 
38 leden waren present 
Ad van Zelst 
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Anthony: zak centen 

Aubry: beleidsplan 

Wie waren de leden van  
het eerste uur? 

Pieter: vijf vraogen 

discussie 
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• Hans Hoogmoet is de nieuwe 
ledenadministrateur 

 

• Cees Koppen wordt EHBO-
coördinator 

 

• Martien van de Ven wordt 
jurycoördinator 

 

• Aubry Mulder regelt clubkleding  
 

• Voorlopig geen 
contributieverhoging 

 

• Martien van Geenen vrijwilliger 
van het jaar 

 

… en proost! 

Applaus… 

de bloemen zijn voor Martien 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitslagen doorgeven 
Na elke wedstrijd kijken we op internet naar de prestaties van de AV 
Oirschot-atleten. De meeste vissen we er dan wel uit als we zoeken op AV 
Oirschot. Wat we dan niet zien zijn de mensen die met de bedrijvenlopen 
meedoen, wedstrijden die niet op www.uitslagen.nl staan of wedstrijden 
waarnaar we niet kijken. In die gevallen zelf even doorgeven wat je 
gepresteerd hebt. Dat kan via onze website: ga naar UITSLAGEN, daar 
vind je in de kop een link naar het e-mailadres. Ook p.r.’s en c.r.’s  graag 
even doorgeven. 

 
nagekomen uitslag: 

 
 
 
 
 
 

 
nagekomen uitslag: 

maandag 26 december 2011 Auwjaorscross / BK Cross, Oirschot 

onderd. naam positie cat. prestatie pr cr km/u 

9288 m Ellen van Beers  Vrecr 00:57:59   9,61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 

zaterdag 23 december 2011 indoorwedstrijden U-track, Utrecht 
René schrijft: gisteren naar Utrecht geweest voor een indoor van U-track. 50m Horden indoor gedaan, 
stond nog geen CR dus op de valreep nog eentje erbij in 2011. 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
50 m horden indoor René van de Ven   Msen 9.78 sec  CR    
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Kijk elke dag even op onze website www.avoirschot.nl  

voor het laatste nieuws, prikbordmededelingen, de uitslagen van onze wedstrijdlopers, 

de laatste foto’s, het trainingsschema, de activiteitenagenda en nog veel meer. 

 
 

UITSLAGEN 
Het zijn echt niet allemaal “echte” wedstrijdatleten, die 
de wedstrijden in de regio aflopen. Ook voor 
recreanten is het deelnemen aan wedstrijden een 
mooie afwisseling. 
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http://www.uitslagen.nl/
http://www.avoirschot.nl/


  
 

zaterdag 31 december 2011 Oudejaarsloop, Hilvarenbeek 

Op de valreep van 2011 heeft Frans van der Staak nog het CR 10 km Mannen 55 verbeterd. 

onderd. naam positie cat. prestatie pr cr km/u 

10 km Roland van Loon 10e M35 00:38:02   15,78 
  Frans van der Staak 4e M55 00:40:31  CR 14,81 
  Cees Koppen 14e M55 00:45:28   13,20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zondag 8 januari 2012 Halve Marathon, Egmond aan Zee   

Wind in de rug op het strand en een mooie temperatuur waren de ideale omstandigheden voor een mooie 
race. Jac van Heerebeek raakte na 10 km geblesseerd en moest opgeven 

onderd. naam positie cat. prestatie pr cr km/u 

21.1 km Cees Koppen 40e M55 01:37:35   12,97 
  Ad van Zelst 11e M65 01:43:37   12,22 
  Jiska van Deijne 35e Vsen 01:48:12   11,70 

 
 

zondag 15 januari 2012 Smokkelaarcross, Eersel 

Twee Oirschottenaren op het podium, dat is lang niet vertoond! 

onderd. naam positie cat. prestatie pr cr km/u 

11100 m Bart Noyen 14e Msen 00:55:17   12,05 

  

8600 m Frans van der Staak 3e M55 00:36:13   14,25 
  Martien van de Ven 1e M60 00:36:29   14,14 

   

2200 m Lars van Kuringen 13e JjunD 00:09:45   13,54 

   

1500 m Tom Michielsen 12e JpupA 00:07:03   12,77 
  Thijs van den Brand 11e JpupB 00:08:33   10,53 
  Luuk van Kuringen 12e JpupB 00:08:47   10,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

vrijdag 6 januari 2012 indoorwedstrijden U-track, Utrecht 
René schrijft: vandaag weer naar Utrecht geweest voor een indoor, de eerste van 2012. Met de sprints wil 
het nog niet bepaald lukken dit indoorseizoen, getuige mijn wederom zwakke tijden, maar de horden gaat 
redelijk, althans wat CR's betreft. Na een week ziek te zijn geweest en haast niets te hebben gegeten 
was ik daarom toch wel tevreden. 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
50 m indoor René van de Ven   Msen 7.47 sec      
60 m indoor    8.74 sec    
60 m horden indoor    11.50 sec  CR  
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Tom Michielsen in de 
Smokkelaarscross  

Trainen is leuk, maar 

COMPETITIE maakt er een 

SPORT van! 

 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zondag 15 januari 2011                                           Cyclopathon, Oirschot 

Zoals elk jaar werd ook GM uit Best weer uitgenodigd voor deze estafettewedstrijd tussen een loper en 
een fietser. 
Prima weer zorgde voor scherpe tijden. Enkele teams gaven weinig op elkaar toe! 

afstand pos. loper(s)  fietser tijd 

8x800 + 1e Roland van Loon Dré Smits 0:54:58 

8x1500 2e Ruud van Woensel Albert van Mensfoort 0:54:59 

meter 3e Frank Abbink (GM) Rob van Overbeek 0:57:21 

 4e Ad van Kollenburg (GM) Toon Smits 0:58:17 

 5e Joos van Haaren Rinus van Gerven 0:58:23 

 6e Aubry Mulder Jasper Staadegaard 0:58:38 

 7e Mieke van Hoof (GM) Mark Gerritsen 0:59:11 

 8e Michael Boon Gerard van Ham 0:59:50 

 9e Tineke van den Heuvel Jan Verhoeven 1:00:20 

 10e Henk van Gerven (GM) Edwin Traa 1:00:44 

 11e Frans Louwers (GM) Harrie Machielsen 1:00:46 

 12e Luc van Ham / Hein vd Eijnde Henk van Ham 1:02:50 

 13e Adrie Louwers / Toon de Croon Ad Vlemminx 1:03:16 

 14e Jiska van Deijne Pieter van Aaken 1:03:16 

 15e Ad van Zelst Roel Staadegaard 1:04:17 

 16e Joke Bullens / Wim de Croon Piet van de Wijdeven 1:04:29 

 17e Leny de Croon / Jeanne Kemps Harrie Bullens 1:04:30 

 18e Bas van Hoof (GM) Dolf Mehagnoul (GM) 1:04:47 

 19e Antoon Verkooyen (GM) Geert Schilders 1:05:32 

 20e Jan Soetens / Jan Kemps Jan Smits 1:06:07 

     

 coördinator: Toon de Croon 

UITSLAGEN 
vervolg 

ATLETIEKVERENIGING OIRSCHOT  |  SPIKE  |  JAARGANG 26  |  NUMMER 2 |  MAART / APRIL 2012              
24 
 



  
 

 
 

ATLETIEKVERENIGING OIRSCHOT  |  SPIKE  |  JAARGANG 26  |  NUMMER 2 |  MAART / APRIL 2012              
25 
 

Foto’s: 
vorige pagina: eerst starten de 
lopers voor hun rondje van 800 
meter. 
 
boven: dan staan de fietsers klaar, 
ze rijden een ronde van 1500 meter. 
 
rechts: Dré Smits (7) en Albert van 
Mensvoort (14), gekoppeld aan 
Roland en Ruud, geven elkaar niks 
toe. 
 
onder: Roland geeft de kop geen 
moment af. 
 
rechtsonder: het podium: Ruud van 
Woensel, Roland van Loon, Frank 
Abbink, Dré Smits, Albert van 
Mensvoort, Rob van Overbeek.  



  
 

 

 

www.fysionova.nl 
Fysionova Oirschot, De Loop 42, 5688EW Oirschot (boven de apotheek), tel. 0499-323209  

Fysionova Liempde, Oude Dijk 115a, 5298BC Liempde, tel. 0411-633544 

Fysionova Middelbeers, Ganzeakkers 1, 5091CR Middelbeers, tel 013-5144440 

 

 

 

  

 

Hé, een lege plek! 

 

Wie wil hier naast  

Verspaandonk staan?  

 

Jouw baas misschien? 

Of een foto van jezelf? 

 

Kost maar 55 eurootjes per jaar 

 

Steun onze club, info bij 

 

anthonyconijn@gmail.com 
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zondag 22 januari 2012 Goed Beter Bestloop, Best 

Het was bar weer in Best, hoewel de temperatuur wel meeviel. Maar veel wind nekte de snelheid. Toch 
twee clubrecords: Frans van der Staak bij de M55 en Ad van Zelst bij de M65. En… Nellie was er ook 
weer bij! 

onderd. naam positie cat. prestatie pr cr km/u 

21.1 km Frans van der Staak 8e M50 01:26:26  CR 14,65 
  Cees Koppen 17e M55 01:37:09   13,03 
  Ad van Heerbeek 4e M60 01:44:23   12,13 
  Ad van Zelst 5e M60 01:45:20  CR 12,02 
  Tineke van den Heuvel 5e V40 01:46:16   11,91 
  Jiska van Deijne 8e Vsen 01:49:24   11,57 

   

14.2 km Marjon de Kort  Vrecr 01:21:25   10,46 
  Anthony Conijn  Mrecr 01:26:18   9,87 

    

7.4 km Nellie van Beers  Vrecr 00:38:57   11,40 
  Sandra Verhagen  Vrecr 00:39:44   11,17 
  Berti Smetsers  Vrecr 00:45:50   9,69 

 
 

zondag 29 januari 2012 Schietbergencross, Geldrop 

onderd. naam positie cat. prestatie pr cr km/u 

10000 m Bart Noyen 8e Msen 00:52:34   11,41 

   

8000 m Frans van der Staak 16e M45 00:34:40   13,85 

   

1380 m Thijs van den Brand 11e JpupB 00:07:32   10,99 

zaterdag 21 januari 2012 indoorwedstrijden GVAC, Veldhoven 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten 
35 m indoor Luuk van Kuringen     6.71 sec  
hoogspringen indoor    0,85 m  
kogelstoten indoor    3,68 m  
  9e JpupB  951 
      
35 m indoor Thijs van den Brand     7.72 sec  
hoogspringen indoor    0,80 m  
kogelstoten indoor    2,24 m  
  16e JpupB  597 
      
35 m indoor Tom Michielsen     6.89 sec  
hoogspringen indoor    1,05 m  
kogelstoten indoor    4,92 m  
  14e JpupA  1151 

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

UITSLAGEN 
vervolg 
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zondag 12 februari 2012 Wedertcross, Valkenswaard 

Vanwege de aangelopen sneeuw werd uitgeweken naar een ander parcours. Frans van der Staak 
behaalde weer een podiumplaats: 3e bij de M55. 

onderd. naam positie cat. prestatie pr cr km/u 

7600 m Frans van der Staak 3e M55 00:31:45   14,36 

   

2910 m René van de Ven 10e M 00:12:52   13,57 

   

1710 m Tom Michielsen 10 JpupA 00:07:32   13,62 

   

1140 m Thijs van den Brand 10e JpupB 00:05:37   12,18 

 
 

zaterdag 18 februari 2012 Orthense halve marathon, Den Bosch 

De halve marathon had een lengte van 21.360 meter en de 15 km was 14.540 meter lang. Maar het was 
dan ook carnaval in Oeteldonk 

onderd. naam positie cat. prestatie pr cr km/u 

21.36 km Cees Koppen  recr 01:36:26   13,29 
  Ad van Zelst  recr 01:45:50   12,11 

   

14.54 km Jac van Heerebeek  recr 01:11:34   12,19 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

zaterdag 25 februari 2012 DES Halve marathon, Eersel 

onderd. naam positie cat. prestatie pr cr km/u 

21.1 km Cees Koppen 5e M55 01:37:00   13,05 

 

zaterdag 11 februari 2012 5e Aalsterse Indoormeeting, Gent 
René schrijft: Het ging vandaag helaas niet zoals gewenst. Ik wilde polsstok en 1000m doen, maar 
doordat polsstok ruim 2 uur uitliep viel het tegelijk en moest ik de 1000m laten vallen. Polsstok zelf ging 
ook nog eens dramatisch: slechts 2.60m. Er waren geen polsstokken van de organisatie, dus daar 
moesten ik en een andere gast zelf nog achteraan. Uiteindelijk kregen we een polsstok die veel te licht 
was (dwz gebruiken tot ±61kg en dat overstijg ik wel enigszins) en een te grote flex had (hoe hoger de 
flex, hoe makkelijker de polsstok buigt. Dat is makkelijk, maar niet als ie ook al te licht is!). Kortom: het 
ging voor geen meter. Het hele indoorseizoen wil het, op 2 CR's op de horden na, al niet lukken, dus ik 
heb besloten de indoors voor wat betreft dit seizoen te laten zitten verder. Rustig voorbereiden op het 
outdoorseizoen, volgend jaar misschien beter.  
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
polsstok hoog 
indoor 

René van de Ven   Msen 2,60 m      

zondag 19 februari 2012 HAKI Superkrack meeting, Hoboken (B) 
René schrijft: tegen beter weten in toch met Jeroen Duif naar een indoor gegaan. Helaas nog steeds 
geen topprestaties. Ik had het misschien ook gewoon moeten laten, maar de drang naar presteren, 
motivatie en wedstrijden doen blijft kennelijk toch te groot. Op zich waren de resultaten niet onaardig, 
maar ik ging voor goede resultaten dus ben ik toch niet tevreden. Nu is het echt afgelopen met de 
indoors en zeg ik definitief: volgend seizoen beter! 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
kogelstoten indoor René van de Ven   Msen 10,87 m      
60 m horden indoor    11.61 sec    
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UITSLAGEN 
vervolg 
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De eerste clubrecords zijn weer binnen. 
Kijk eens op onze website www.avoirschot.nl > 
CLUBRECORDS. In verschillende categorieën staat op 
een aantal onderdelen nog geen clubrecord. Misschien 
ook in jouw categorie? 

 
CLUBRECORDS ERKEND IN 2012 

datum naam cat. plaats discipline prestatie  

060112 René van de Ven Msen Utrecht indoor 60 m horden 11.50 sec  
220112 Frans van der Staak M55 Best halve marathon 1:26:28 uur  
220112 Ad van Zelst M65 Best halve marathon 1:45:23 uur  

 

Meld je clubrecord zelf aan bij de beheerder clubrecords: vanzelst-westland@chello.nl 
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CLUBRECORDS 
De clubrecords in alle categorieën vind je op onze 

website  
Ad van Zelst 

 
  

René van de Ven in Zoetermeer Kijk om je heen en je ziet steeds meer mensen hardlopen.  
Vaak lopen ze alleen en als lid van een gezellige club weet je dat je dat niet lang volhoud. 

Ken je iemand die alleen loopt? Sleep hem (haar) gewoon een keer mee naar een training, voor een euro mag ie 

meelopen 

Leden werven doen we met z’n allen! En… we hebben ze hard nodig! 
 

http://www.avoirschot.nl/
mailto:vanzelst-westland@chello.nl


  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo 4 maart: Best, 55e Joe Mann Bosloop (Sportplein 
Eindhoven Crosscompetitie) 
De voorlaatste wedstrijd van de Kempische Crosscompetitie. Na 
Valkenswaard staat Frans van der Staak 4e in de competitie bij de M55. Is 
een podiumplaats nog binnen bereik? En kunnen Thijs, Luuk, Tom, Lars en 
René nog een plaatsje opschuiven? 

 
Zo 4 maart: Moergestel, Rico Salvettiloop 
Deze keer wat later in het jaar. Mooi wedstrijdje met elk jaar grote Oirschotse 
deelname. Trimloop over 5, 10 of 15 km. De 10 km is een Atletiekunie-
wedstrijd. 

 
Zo 11 maart: Tilburg, De 30 van Tilburg 
Onze marathonlopers zullen er zeker heengaan, want uit de tijd die je hier 
neerzet kun je afleiden wat je op de marathon gaat presteren. De langste 
afstand is dus voor Cees, Jac, Tineke, Ad en Ad. Jiska is helaas afgehaakt 
(voetbeentje gebroken, 3 maanden gips). 
LET OP: Je kunt hier ook een 10 km wedstrijd lopen! 
  

Zo 11 maart: Eindhoven, Karpencross (Sportplein 
Eindhoven Crosscompetitie) 
Laatste wedstrijd van de Sportplein Eindhoven Kempische Crosscompetitie. 
Meteen na de wedstrijd worden de kampioenen van de competitie gehuldigd. 
Het is te doen op de nieuwe accommodatie van Eindhoven Atletiek. 

 
Zo 18 maart: Veldhoven, halve marathon 
Deze wedstrijd gaat dit jaar niet door 

 

 

Zo 25 maart: OIRSCHOT, clubkampioenschappen cross 
Wij van AV Oirschot lopen het hele jaar door de hei en de bossen. In de zomer zelfs nog 
meer dan in de winter. Maar onze clubcross is wel de laatste kans om dit crossseizoen een 
wedstrijd te lopen. Iedereen kan meedoen, speciaal ook de recreanten.  

 

start categorieën afstand parcours 

10.00 uur Mannen senioren, M35, M45 10.500 m 5 grote ronden van 2100 meter 

 M55 8400 m 4 grote ronden van 2100 meter 

 M65, Vrouwen senioren, V35, V45 6300 m 3 grote ronden van 2100 meter 

 V55, V65 4200 m 2 grote ronden van 2100 meter 

    

11:15 uur 

pupillen A (geb. 2002 en 2001) 
pupillen B (geb. 2003) 
pupillen C (geb. 2004) 
mini pupillen (geb. 2005) 
junioren A (geb. 1994 en 1993) 
junioren B (geb. 1996 en 1995) 
junioren C (geb. 1998 en 1997) 
junioren D (geb. 2000 en 1999) 

1101 m 1 middelronde van 1101 m 

AGENDA 
De volledige agenda met wedstrijdinformatie vind je 
op onze website www.avoirschot.nl 
Samenstelling Leny de Croon, tekst Ad van Zelst 
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Zó pak je het aan: 
meedoen met een 

wedstrijd 
 
• Zoek een wedstrijd naar je 

keuze en schrijf je in via 
www.inschrijven.nl 
Meestal kun je ook na-
inschrijven. Dat is dan iets 
duurder.  

 

• Regel wat maatjes, alleen 
is ook maar alleen 

 

• Meestal staat een week 
voor de wedstrijd op onze 
website (PRIKBORD) de 
tijd waarop we gezamenlijk 
vertrekken 

 

• We rijden om beurten. De 
chauffeur krijgt koffie, een 
hamburger en een trappist. 

 

• De uitslag komt bij vrijwel 
alle wedstrijden op 
www.uitslagen.nl 

http://www.avoirschot.nl/
http://www.inschrijven.nl/
http://www.uitslagen.nl/


  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Informatie clubkampioenschappen cross: 
 
Parcours:  
Start en finish op het atletiekveld, parcours van de Auwjaorscross.  
De middelronde bij de jeugd gaat voorbij de lange zijde van het 
hondenveld linksaf.  
De grote ronde bij de volwassenen is zonder het lusje langs de A58. 
Bovenop het “bultje” wordt meteen weer links naar beneden gelopen.  

 

Prijsuitreiking: 
Direct na de laatste wedstrijd wordt de wisselbeker uitgereikt aan de 
algemeen winnaar bij de mannen en bij de vrouwen. De plaatsen 1, 2 en 3 
in elke categorie krijgen een medaille en zijn ook in één klap beroemd.  

 

Inschrijven:  
Tot en met woensdag 21 maart onder opgave van naam en categorie per 
e-mail aan info@avoirschot.nl of in het clubhuis (er ligt een 
inschrijfformulier)  
Jeugd kan inschrijven bij de trainers 

Deelnemers aan de 

recreantentraining 

hebben een korte 

warmlooptraining om 

9.30 uur en lopen 

daarna mee in de 

wedstrijd. 

 

Graag wel even 

aanmelden i.v.m. 

klaarmaken 

startnummers. 
 

Clubcross 2011. Meteen na de start stuiven we het bos in. 
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Doe 25 maart mee  
aan de clubcross en wordt 
ook kampioen! 

mailto:info@avoirschot.nl


  
 

 

 
 
 
 

 
 
Zo 25 maart: Venlo, Venloop 
Een halve marathon die elk jaar drukker wordt. Prima georganiseerd en prima 
sfeer. Dit jaar ook het NK halve marathon. 
 

Zo 1 april: Drunen, Drunense Duinenloop 
En dan is het echt lente en genieten we weer in de Drunense Duinen. 10 km 
of halve marathon. Geheel verhard parcours door mooi natuurgebied. 

 
Za 7 april: Reusel, Reuselse stratenloop (Sportplein 
Eindhoven Wegcompetitie) 
De Kempische Wegcompetitie gaat van start! Dit is de eerste wedstrijd van 
deze nieuwe competitie, in navolging van de Kempische Crosscompetitie. 

 
Ma 9 april: Boxtel, Paasloop 
Traditioneel op tweede paasdag. Wedstrijd over 15 km (die zijn er niet veel!). 
Ook kortere afstanden voor recreanten. 
 

Zo 15 april: Rotterdam, Marathon Rotterdam 
De best georganiseerde marathon van Nederland. Cees Koppen, Ad van 
Zelst en Ad van Heerbeek doen mee.  

 
Zo 15 april: OIRSCHOT, start hardloopcursus 
In 10 weken van conditie nul naar 20 minuten kunnen draven. Dit jaar onder 
het motto: INVESTEER… in je gezondheid! 
Gratis voor clubleden die na een langere periode van inactiviteit het lopen 
weer willen oppakken.  
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2011.  Toon heeft er plezier in: weer een nieuwe lichting hardlopers 

 

Alle informatie over de 

HARDLOOPCURSUS 

staat op onze website 

www.avoirschot.nl > 

TRAININGEN> 

hardloopcursus 

 

LET OP: de laatste 

training is op woensdag 

20 juni, dit staat 

verkeerd op de flyer 
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INVESTEER… in je gezondheid! 

http://www.avoirschot.nl/


  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di 17 april: OIRSCHOT, start interne competitie 
Met een crossje van 3300 meter (3 middelronden van de Auwjaorscross) 
openen we dit jaar weer de interne competitie. Ook voor onze recreanten! 

 
Za 21 april: Oisterwijk, Taxandria Vennenloop 
Nog een 15 km wedstrijd langs de mooie Oisterwijkse vennen. 

 
25 april: Eindhoven, Hypotheker Beekloop 
Geen wedstrijd maar een recreatieloop over het terrein van de Grote Beek. 
Razend druk. Zelf je tijd opnemen! 
 

30 april: Hilvarenbeek, Torenloop 
Koninginnedag in Hilvarenbeek, op het gezellige marktplein. Een loop over 10 
km. 
 

15 mei: OIRSCHOT, Interne Competitie 1500 m 
De 2e ronde: 1500 meter op de baan. Moeilijker dan je denkt, hier leer je je 
krachten verdelen! 
 

Zo 20 mei: Oisterwijk, Jubileummarathon Het Genieten 
Eenmalig gebeuren door het mooie Oisterwijk. Jac en Tineke gaan hem 
lopen. Misschien ook nog enkele estafetteteams? 
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AGENDA 
vervolg  

  

Interne Competitie: na de wedstrijd maken we het nog even gezellig.  

PROGRAMMA 
INTERNE 
COMPETITIE 
 

• di 17 april: 3300 m 
cross  

• di 15 mei: 1500 m op 
het atletiekveld 

• di 19 juni: 5000 m op 
het atletiekveld 

• di 28 aug: 10 km op 
de weg (Montfortlaan) 

• di 18 sept: 800 m op 
het atletiekveld, daarna 
prijsuitreiking 

 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOOR COMPLEET  
AUTO-ONDERHOUD 

 
 
 

Haven 2 | 5688DR Oirschot | 0499-574477 
 

www.garagebeka.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             airco service 
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Tenzij anders vermeld starten alle trainingen bij het 
clubhuis. 
 

dinsdag  19.00 uur  
clubtraining op de atletiekbaan  
 

woensdag 14.00 uur  
woensdagmiddaggroep, 2 niveaugroepen 
vanaf ’s Heerenvijvers (t/m 21 maart) 
 

woensdag  19.00 uur  
recreantentrainingen, groep 1, 2, 3, 4 
vanaf 15 april: hardloopcursus 
   

donderdag  19.00 uur  
clubtraining in het buitengebied 
 

 zaterdag    9.00 uur  
 vrije training, rustige duurloop 10 km. Vanaf Laco 

Sportcentrum Kroonenburg aan de Kempenweg. 
    

 zondag  9.30 uur 
 recreantentrainingen, groep 1, 2, 3, 4 
 vanaf 15 april: hardloopcursus   

 
 

   
 
 

 
 

Alle clubleden mogen meedoen 
met de clubtrainingen op dinsdag 
en donderdag. Denk als recreant 
niet dat je het niet aankunt, want 
dat valt best mee. Op dinsdag is 

het wel heel gemakkelijk: we 
trainen dan op de baan en als het 

niet lukt stop je gewoon.  
 

Dus: als je een keer niet kunt op 
je vaste zondag of woensdag, dan 
haak je gewoon aan op dinsdag 

of donderdag. 
 

Wat de trainingen precies 
inhouden lees je op de website 

www.avoirschot.nl > 
TRAININGEN 
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TRAININGEN 
Het schema van de clubtrainingen staat 

op de website (PRIKBORD) 
Cees van de Schoot 

 
  

http://www.avoirschot.nl/


  
 

 
 
 
 
 

Nieuwe droom voor 2012? 
Eerst even de tussenstand van mijn 
knieblessure. Ondertussen naar 
Medinova geweest voor second-
opinion bij Dr. Devilee. 
Hij komt tot dezelfde conclusie als 
degene die mij geopereerd heeft nl. 
lichte slijtage aan het kraakbeen van 
het onderbeen.  
 

De MRI-scan en het verslag 
van MMC had ik 
meegenomen. 
Daar staat dat ook in, het wordt fase 
2 genoemd en dat is normaal voor 
mijn leeftijd. 
Dr. Devilee twijfelt of er nog een klein 
scheurtje in de meniscus zit. Zijn 
voorstel, wat ik voorlopig opvolg, is 
om eerst een spuit met Cortisoïde te 
zetten om de ontsteking terug te 
dringen, zodat er minder vocht in de 
knie wordt geproduceerd.  
Dat lijkt te lukken maar na 4 weken 
komt het vocht weer terug. Op 6 
maart a.s. heb ik een afspraak staan 
om te overleggen voor opnieuw een 
kijkoperatie. Tot zover. 
 

Uit de enquête komt naar 
voren dat er belangstelling 
is om te gaan fietsen.  
Zelf ga ik nu al regelmatig wandelen, 
elke maandagochtend met mijn 
dochter. En fietsen, vooral met 
fietsen heb ik geen problemen met 
mijn knie. Met het voorjaar voor de 
deur komt het fietsen meer op de 
voorgrond. Voor het fietsen heb ik 
nog geen maatje(s) en alleen is ook 
maar saai. 
 

Doel is om een dagdeel, 
ochtend of middag, 40-50 
km te gaan fietsen voor de 
gezelligheid en te genieten 
van de natuur  

Als het kan elke week een andere 
route. Misschien zijn er bij A.V. 
Oirschot meer leden die het lopen 
(even) op een lager pitje (moeten) 
zetten en op een andere manier toch 
een uitlaat klep zoeken! 
 

Het past prima bij de 
ambitie van A.V. Oirschot 
om meer activiteiten te 

ontwikkelen voor onze 
leden.  
Ook hebben steeds meer leden hun 
werkzaam leven achter zich gelaten 
en hebben overdag iets meer tijd om 
leuke dingen te doen. 
 

Wie heeft er interesse? 
40-50 km fietsen, in 2 
etappes, halverwege koffie 
drinken, 16-18 km per uur, 
gewone fietsen. 
Wanneer? Zoveel mensen zoveel 
wensen. Daarom het voorstel om te 
beginnen op dinsdagochtend (in 
overleg misschien een andere dag of 
middag) en alleen als het slecht weer 
is gaat het niet door. 
 

De eerste keer als de klok 
verzet is op dinsdag 27 
maart, vertrek 9:00 uur bij 
het postkantoor. 
Informatie, suggesties of andere 
ideeën laat het weten. 
 
Cees van de Schoot 
0499 573276 
ceesvandeschoot@kpnplanet.nl 

 
 
 

 

NIEUWE DROOM 
dinsdag 27 maart om 9.00 uur bij het postkantoor.  
Met fiets 
Cees van de Schoot 
 
  

 

Blijf niet langs de 
kant staan.  

Ga toch fietsen! 
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’t razend snelle estafettepennetje is deze keer 
voor: Mathijs 
 
 

Hoe lang ben je lid van AV Oirschot? 
Ongeveer 2 jaar. 
 

Waarom is atletiek zo leuk? 
Omdat je met zijn allen spelletjes kan spelen en tegelijk kan 
trainen. 
 

Waarom is AV Oirschot zo leuk? 
Omdat er allemaal gezellige mensen bijzitten. 
 

Wat is jouw favoriete onderdeel? 
Tijdens de training meestal het onderdeel kogelstoten, en in  
de rest van de tijd van de training een balspel.  
 

Doe je mee aan wedstrijden? PR’s? 
Meestal niet, alleen als het een clubwedstrijd is. 
 

Andere hobby’s? 
Keyboard spelen en computeren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

’t razend snelle 
estafettepennetje 

Allemaal gezellige mensen! 
Mathijs Toenders 

 
  

ATLETIEKVERENIGING OIRSCHOT  |  SPIKE  |  JAARGANG 26  |  NUMMER 2 |  MAART / APRIL 2012              
37 
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crossen  
onze jeugd doet weer mee! 
foto’s van Joost van den Brand 
 
  

De Smokkelaarcross in Eersel: 
 
 
linksboven: Lars van Kuringen loopt hier voorop 
links: Luuk van Kuringen 
onder: Thijs van den Brand 



  
 

 

cyclopathon  
Een jeudteam bij de cyclopathon! 

foto’s van Nellie van Beers 
 

  

ATLETIEKVERENIGING OIRSCHOT  |  SPIKE  |  JAARGANG 26  |  NUMMER 2 |  MAART / APRIL 2012              
39 
 

Voor het eerst hadden we een 
gecombineerd jeugdteam bij 
de cyclopathon. 
 
Luc van Ham en Hein van den Eijnde 
waren gekoppeld aan fietser Henk van 
Ham en behaalden de 12e plaats. Niet 
gek voor de eerste keer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rechts: Luc 
onder: Henk 
rechtsonder: even uitpuffen (Hein, Luc) 

 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinsdag 27 maart beginnen de zomertrainingen op het atletiekveld 
 
 

Wintertrainingen in gymzaal De Linde 
 

dinsdag 18.30 – 19.30 uur  
pupillen en junioren  
o.l.v. Rikie Moors 
 

donderdag 18.30 – 19.30 uur  
pupillen en junioren 
o.l.v. René van de Ven 
 

donderdag 19.30 – 21.00 uur  
junioren  
o.l.v. René van de Ven 
 

Zomertrainingen op het atletiekveld 
 

dinsdag 18.30 – 19.30 uur  
pupillen en junioren o.l.v. Rikie Moors 
 

dinsdag 19.30 – 21.00 uur 
seniorentraining 
 

donderdag 18.30 – 19.30 uur  
pupillen en junioren o.l.v. Cees van de Schoot, Bart 
Noyen, Martien van de Ven of René van de Ven. 
 
De trainingen zijn óók tijdens de meivakantie en de 
herfstvakantie, maar niet in de zomervakantie (30 juni tot 
20 augustus) 
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jeugdtrainingen 
Bij de jeugdtrainingen komen alle atletiekonderdelen 
aan bod, maar wordt het spelelement niet vergeten  
René van de Ven 
 
  

We gaan weer naar buiten! 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennismaken met de 
loopsport… 
Om de clubsfeer te proeven is er 
voor niet-leden de mogelijkheid 
tegen een kleine vergoeding mee te 
doen met de recreantentrainingen op 
zondagmorgen en woensdagavond. 
Aanmelden hoeft niet, een euro in 
het potje en lopen maar.  
Door het jaar zijn er dan nog 
verschillende mogelijkheden om deel 
te nemen aan speciale trainingen, 
b.v. de hardloopcursus en de 
trainingen voor de halve marathon 
Eindhoven. 
 

…tegen lage kosten 
Een voordeel in deze moeilijke tijden 
is dat hardlopen bijna niets kost. In 
vergelijking met andere sporten is 
onze contributie bescheiden.  
Alles wat je verder nog nodig hebt 
zijn een paar hardloopschoenen en 
sportkleding.  

Vrijheid Blijheid! 
En heel belangrijk: je bepaalt zelf 
wanneer je gaat lopen en aan welke 
activiteiten je meedoet.  
 
Bij AV Oirschot kun je bijna elke dag 
van de week trainen, zelfs op zondag.  
Zie voor het trainingsprogramma de 
rubriek trainingen elders in dit blad. 
Alle deze informatie staat ook op 
onze website. 
 

Ambities? 
Naast de trainingen wordt door AV 
Oirschot in clubverband bijna 
wekelijks deelgenomen aan grote en 
kleine loopwedstrijden in binnen- en 
buitenland. Het vervoer wordt daarbij 
onderling geregeld. 
Vertrektijd- en plaats staan tijdig op 
onze website (PRIKBORD). 
Inschrijving moet je zelf regelen, dat 
gaat meestal via de speciale website 
www.inschrijven.nl of ter plekke. 

Jeugdatletiek bij de AV 
Oirschot 
Niet alleen hardlopen, maar ook de 
technische nummers (hoog- en 
vérspringen, discuswerpen, 
speerwerpen, polsstokhoogspringen, 
en kogelstoten) krijgen bij de 
jeugdafdeling van AV Oirschot volle 
aandacht. Daarnaast zijn er het 
gehele jaar door ontspannende 
spelactiviteiten. In de winter worden 
de avondtrainingen in een zaal 
gegeven. 
 

Contributie 
Zie de diverse mogelijkheden van het 
lidmaatschap en de contributietabel 
op de website www.avoirschot.nl > 
ALGEMENE INFO. 

 
Meld je nu aan als lid bij Hans Hoogmoet, telefoon 0499-575602 

e-mail: hans.hoogmoet@online.nl  
 
 

HARDLOPEN BIJ AV OIRSCHOT 
Als lid hoor je er echt bij! 

Cees van de Schoot 
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In een groep loop je niet verloren en het is veel veiliger dan in je uppie de hei in. 
Daarom… Atletiekvereniging Oirschot! 

Kom bij de club! 

Bij Atletiekvereniging Oirschot loop je onder leiding van 

deskundige trainers en begeleiders. Er wordt getraind in vier 

niveaugroepen, van rustig tot pittig: 1, 2, 3 en 4. 
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ONZE ADVERTEERDERS: 
 
Je staat er zo gauw niet bij stil, maar een clubblad zonder advertenties is niet mogelijk. Zonder de steun van 
deze bedrijven zouden de kosten geheel ten laste van de clubkas komen. Denkt u bij uw aankopen ook een keer 
aan hen? 
 
● Garage BeKa ● Blox & Verbeek Adviseurs ● Boerenbond Deurne ● Gebr. Van den Bosch Loonbedrijf ● 

Bouwbedrijf van den Boom ● C1000 Hamers supermarkt ● Boekhandel De Croon ● Club van Eenentwintig 

(Horeca Oirschot) ● Bloemenboetiek ELHA ● FT-Print ● Fysionova ● Hair-do kapper ● IBB Electronic 

Engineering ● Frank van Kemenade Bloemen ● Schildersbedrijf Van der Kruijs ● De Meeuw Bouwsystemen ● 

Gasterij De Merode ● Mitra De Poort Slijterij ● Bakkerij De Reijsende Man ● Roefs Partyverhuur ● Running 

Support ● Rabobank Het Groene Woud Zuid ● Verspaandonk Herenmode ● Van Zelst Automaten ●  

 

Adverteren in dit blad? Een sportieve doelgroep! Neem contact op met 

Anthony Conijn: anthonyconijn@gmail.com  
 

WE WAREN IN… 
Oirschot, Cyclopathon 
 
 
  

Valt nie mee Toon! 
 

mailto:anthonyconijn@gmail.com
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