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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 

 

548 deelnemers  

aan de 

AUWJAORSCROSS! 
 

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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Hét grote evenement was dit jaar 

natuurlijk onze 25e Auwjaorscross, 

tevens Brabants Kampioenschap 

Cross. 
 

Foto boven, gemaakt door Paul Smetsers: 

De start van de mannen.  

Vooraan herkennen we:  

nr 55 Bert van Nunen (3e M50) 

nr 23 Greg van Hest (1e M35) 

nr x56 Luc Krotwaar (2e Msen) 

nr 30 Jack van Avendonk (2e M40) 

nr 22 Peter Heuschen (2e M35) 

nr 24 Jeroen van de Biggelaar (3e M35) 

nr 77 Martien van de Ven (3e M60) 

 

Linksonder, gemaakt door Paul Smetsers: 

clubgenoot Martien van de Ven hield de eer van 

AV Oirschot hoog. 

 

Rechtsonder, gemaakt door Jan Appels: Greg 

van Hest won afgetekend de Auwjaorscross en 

werd tevens Brabants Kampioen 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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:  
Stapakker 1, 5688PP Oirschot 
telefoon: 0499-573986 
e-mail: mjtromp@hotmail.com 
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 
 
Redactie Spike: 
Laura van den Broek (jeugd) 
Ad van Zelst (opmaak) 
 
Kopij voor het volgende nummer 
digitaal inleveren vóór 20 februari 
aan vanzelst-westland@chello.nl  
 

  
 

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   

Jac van Heerebeek   

Ger van Heesch   

Jan van der Heijden   

Tineke van den Heuvel   

Bert van Hoof   

Maarten Kaptein   

Jan Kemps   

Jeanne Kemps   

Johan der Kinderen   

Marjon de Kort   

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   

Mario Wiercx                            

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 
Kijk elke dag op www.avoirschot.nl  

Daar vind je alles over trainingen, 

de agenda, onze wedstrijden, 

uitslagen van onze leden, 

clubrecords, foto’s en nog veel 

meer. 
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Nu ik achter mijn pc zit om 
dit verhaal te schrijven is 
het 23 december  
 
Gisterenavond hebben we 
bestuursvergadering gehad. Tijdens 
die bestuursvergadering hebben we 
gesproken over de trainers die actief 
zijn binnen onze vereniging. 
Belangrijk punt daarbij was ook het 
afscheid van een aantal trainers in 
de afgelopen periode. De meesten 
hebben hun taak als trainer moeten 
beëindigen door blessures. Het is 
voor die personen zeer spijtig dat ze 
om die reden hebben moeten 
afhaken. 
  

Namens het bestuur maar 
ook zeker namens alle 
leden wil ik alle trainers 
bedanken voor hun inzet.  
 
Uiteraard is voor ons allemaal ook 
het aanvullen van het trainerscorps 
van groot belang. Mocht u interesse 
hebben in het begeleiden van onze 
atleten laat het ons dan even weten. 
Dan kunnen we in overleg bepalen of 
je bijvoorbeeld al snel kunt instromen  
 

bij de recreanten. Van daaruit 
kunnen we dan zien hoe ver je 
ambities reiken. 
 

Ik heb op deze bladzijde al 
eerder aangegeven dat we 
samen met andere 
Oirschotse 
buitensportverenigingen 
overleg hebben met de 
gemeente over 
privatisering. 
 
Elders in deze Spike leest u daarover 
een verhaal dat namens al die 
verenigingen is geschreven. De 
eerlijkheid gebied te zeggen dat we 
eigenlijk wel moeten privatiseren. We 
krijgen namelijk vanuit de gemeente 
de komende jaren te maken met 
steeds hogere huren en steeds 
lagere subsidie. Dat is voor geen 
enkele vereniging vol te houden. 
Maar we zullen samen met de 
gemeente onderzoeken of 
privatisering ook voor ons als 
vereniging winst oplevert. Daarna, en 
dat zal nog wel één jaar duren, 
kunnen er besluiten genomen 
worden. 
 

We zijn uiteraard al wel aan 
het onderzoeken hoe we 
ingaande 1 januari 2012 
zelf het onderhoud van ons 
eigen veld gaan 
aanpakken.  
 
Zodra we daarover meer nieuws 
hebben zullen we u dat melden. U 
zult begrijpen dat de uitkomsten 
hiervan ook van groot belang zijn 
voor de kosten die we als vereniging 
maken en dus voor de begroting. 
Tijdens de 
 

ledenvergadering op 
maandag 27 februari 2012 

 
komen we daar met u allen over te 
spreken. Uiteraard is de 
ledenvergadering wederom om 19.30 
uur in ons eigen clubhuis. 
 
Maar voor de ledenvergadering is er 
nog onderstaande uitnodiging. 
 
Tot ziens  
Jan Kemps, voorzitter van onze 
Atletiekvereniging Oirschot 
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Uitnodiging 
 

Om het jaar 2012 goed in te luiden tijdens de nieuwjaarsreceptie op  
zondag 8 januari 2012 vanaf 11.00 uur in ons eigen clubhuis. 

Alle leden en ouders van jeugdleden worden hiervoor van harte 
uitgenodigd. 

Wij verheugen ons als bestuur erop jullie daar allemaal te mogen 
begroeten. 

 

VAN DE VOORZITTER 
Jan Kemps 

 

Op 1 januari, deze Spike lag al bij de drukker, bereikte ons het 
onvoorstelbare bericht dat Maarten Kaptein was overleden. Op 
2e Kerstdag was Maarten nog volop actief als starter bij onze 
Auwjaorscross. 
Maarten was sinds 1995 lid van onze vereniging en zat daarvan 
8 jaar in het bestuur. Nog steeds verzorgde Maarten de 
ledenadministratie van AV Oirschot. 
Onze gedachten gaan uit naar vrouw Els en hun kinderen. We 
zullen Maarten verschrikkelijk missen vanwege zijn opgewekte 
karakter en behulpzaamheid. Maarten is 72 jaar geworden. 
Een droevig begin van 2012. 
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Nieuwe leden per 1 januari: 
 
Jan Soetens M60 
 
Erik van Ingen  M60 
Is weer terug! 
 
Arianne Timmermans  Vsen 
Is ook weer terug! 

 
Afmeldingen: 
 
Gerrie Staadegaard  V55 
 Gerrie heeft zich veel ingespannen voor de jeugd. 
Hartelijk dank Gerrie. 
 
Cees van Rijen donateur 
Na zijn actieve lopen is Cees nog jaren donateur 
geweest. Hij bedankt iedereen voor zijn vele 
plezierige jaren. 
 
Cees Verkooijen  M65 
Cees, één van de leden van het eerste uur bij de 
club. Hij bedankt alle mensen met wie hij heeft 
samengewerkt en samen heeft gelopen. Het waren 
fantastische jaren die hij bij de club heeft 
meegemaakt. 
 
Martien van Gerven  M50 
Martien heeft onvoldoende tijd om te trainen. Hij 
bedankt iedereen voor zijn goede herinneringen, 
speciaal voor de steun gedurende de periode dat 
zijn vrouw ziek was. 
 
Isolde Bemer-Evers  VSE 
Zij komt nog wel weer eens terug voor een eutje. Als 
wij vrijwilligers voor bv. Stoelloop nodig hebben, 
komt zij graag helpen. 
 
Monique Meesters  V40 
Het is voor Monique niet haalbaar meer wegens 
blessures en conditie. 
 
Addi Smetsers  M50 
 
Maarten Tromp  M45 
Maarten is bij ons vele jaren secretaris geweest. Nu 
is hij naar GVAC in Veldhoven overgeschreven en 
gaat hij zijn kinderen daar verder begeleiden. 
 

 
 
 
 
 
 

De verjaardagen in januari… 
. 
1 René van de Ven MSE 
3 Hennie van Rijt M50 
3 Nicky Verbakel MPM 
4 Bart Noyen MSE 
6 Jeanne van Oirschot V55 
7 Erica Spanjers V35 
10 Jan van der Heijden M60 
16 Johan Roefs M45 
19 Jozé van de Burgt V50 
20 Janette van Roosmalen V35 
22 Jan Heijms M60 
24 Bart van Griensven MSE 
27 Ineke Conijn V55 
31 Hans van de Wal M50
   

…en in februari: 
 
3 Wim de Croon M55 
7 Chris van Eck M60 
12 Jan Soetens M60 
12 Ben Vogels M65 
21 Albert Houwen M60 
24 Ronald van de Vondervoort M45 
25 Erik van Ingen M60 
28 Stef van den Broek JPB 
 
 

Allen hartelijk gefeliciteerd! 
. 
 
 
 
 
 
 
FOUTJE: in het vorige nummer stond een overzicht van 
alle vrijwilligers met hun functie. We zijn daar Maarten 
Kaptein vergeten. Maarten doet al jaren de 
ledenadministratie en hoort er dus zeker bij! (redactie) 

Zó wordt je lid: ga naar www.avoirschot.nl. Op 

het ‘PRIKBORD’ vind je een link waarmee je 

het inschrijfformulier kunt ophalen. Je kunt er 

ook een meenemen uit het clubhuis.  

ALS LID HOOR JE ER ÉCHT BIJ! 

LEDENADMINISTRATIE 
Twee oudleden zijn weer terug bij de club!               

Maarten Kaptein 
 

Onze vereniging telt nu 143 leden, 
waaronder 18 jeugdleden 
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Bij de vorige 

ledenvergadering heeft 

'toekomst accommodatie 

commissie 1'  toelichting en 

uitleg gegeven over hun 

rapport 

 

 

 

 
 

In dit rapport is o.a. weergegeven hoe 

de club er nu voor staat - middels een 

enquête - welke behoefte er is onder 

de leden en conclusies met 

suggesties voor verbetering. 

Zoals gemeld tijdens deze 

ledenvergadering zal er naar 

aanleiding van dit rapport een 

beleidsplan worden opgesteld (focus 

komende jaren). 

 

Om tot een beleidsplan te 

komen heeft het bestuur 

een 'brainstormsessie' 

georganiseerd, welke 7 

december jl. heeft 

plaatsgevonden 

 

In deze sessie werden verschillende 
onderwerpen als vraag aan een 
geselecteerd gezelschap voorgelegd. 
Vervolgens zijn daaruit gezamenlijk 
de kernopdrachten/ideeën 
geselecteerd. 
Het gezelschap bestond uit ongeveer 
16 personen en is geselecteerd op 
een representatieve 
vertegenwoordiging van de club 
(lopers, atletiek, jeugd, jong 
volwassen, oud volwassen, dragers 
van de club...). 

 

 
 
 
 
 
 
De brainstormsessie 

 
Op die avond zijn de genodigden 
onderverdeeld in 5 groepjes.  
Voor elke vraag was 5 minuten tijd 
om binnen het groepje tot ideeën te 
komen en de beste ervan op te 
schrijven.  
Op elke vraag kwamen dus 5 ideeën 
en deze werden op het whiteboard 
geplakt (mogelijk heb je deze 
kleurrijke verschijning wel gezien in 
ons clubhuis). 
Nadat alle vragen waren gesteld en 
alle ideeën op het bord waren 
geplakt, kreeg ieder 5 stickers welke 
hij/zij, naar zijn/haar eigen inzicht, kon 
plakken op de beste ideeën.  
 

De beste ideeën zijn dus die 
met de meeste stickers 
 
Hier volgen de vragen en de 
antwoorden. Tussen haakjes de score 
(aantal stickers). Sommige 
antwoorden waren (nagenoeg) 
identiek en zijn samengevoegd. 
 

1. Hoe maken we het 
aantrekkelijker om 
trainer te worden? 

• Af en toe bij een training één van 
deelnemers aanwijzen als 
gasttrainer om kennis te laten 
maken met trainer zijn (6) 

• Goede begeleiding geven aan 
geïnteresseerden (3). 

• Leden met interesse eerst mee 
laten lopen zodat men er 
makkelijker in kan rollen, zowel in 
de rol van trainer als in een 
eventuele cursus (2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Contact opnemen met 
atletiekunie hoe zij ons hierin 
kunnen helpen (0) 

• Goede beloning in anders dan 
geld, soort motivatie (0) 
 

2. Hoe krijgen we nieuw 
sponsorgeld binnen? 

• Een 'looppakket' aan bedrijven 
aanbieden voor personeel met 
als tegenprestatie sponsoring (5) 

• Ledenwerving + sponsoring 
prioriteit nr. 1 (1) 

• Leden zelf op zoeklaten gaan 
naar sponsors - daar iets 
tegenover stellen (0) 

• Naamsbekendheid verhogen (in 
bladen etc) 
 

3. Hoe verbeteren we de 
communicatie naar onze 
leden en tussen leden 
onderling? 

• Een nieuwsbrief per e-mail, 
minimaal eens per 14 dagen, 
maar ook via facebook, hyves etc 
(5) 

• Bestuur moet meer gebruik 
maken van website (verplichte 
rapportage) (1) 

• Mededelingenbord en 
communicatie via trainers (1) 

• Verslagen (commissies) op de 
website + verspreiden per e-mail 
(0) 

• Notificatie in e-mail met link naar 
website wanneer bestuurs- en of 
commissievergadering is 
geweest (0) 

 
 
 

 

BESTUURSZAKEN (1) 
Een beetje club kan niet zonder beleidsplan 
Aubry Mulder 
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4. Hoe kunnen we het 

clubgevoel versterken? 
• Herkenbaar clubtenue (bestellen 

vereenvoudigen) (4) 
• Teamuitje wat niet direct te 

maken heeft met lopen/atletiek 
(0) 

• Samen een recreatieloop lopen, 
doel: meedoen 

• Brainstormsessies 

 
5. Hoe verbeteren we de pr 

van onze vereniging? 
• Elke week in regionale blaadjes 

(5) 
• Presentaties op het gebied van 

lopen door bv bekende Meer 
deelname aan wedstrijden (n.b. 
dat is ook recreatieloop!) in 
clubtenue (2) 

• Marathonlopers uit te nodigen en 
hiermee te adverteren (1) 

• Mond tot mond reclame 
gecombineerd met flyers (1) 

• Kemmercross in Weekjournaal/ 
Trompetter en De Uitstraling (0) 

 
6. Hoe maken we ons 

clubgebouw beter? 
• Jeugdhoek graffiti (0) 
• Betere mogelijkheden voor 

ouders tijdens training om te 
blijven kijken en wat te drinken 
(0) 

• We zijn al tevreden (0) 
• Bar/ lounge hoek (0) 

7. Hoe zorgen we ervoor 
dat de huidige leden 
behouden blijven? 

• Aandacht en begeleiding aan 
"blessuregroep", persoonlijk 
contact zoeken en houden met 
uitvallers + deze betrekken wat 
ze nog wel voor de club kunnen 
betekenen (8) 

• Meer diversiteit in trainingen (2) 
• Meer aandacht voor lief en leed 

(verjaardagen en geblesseerden 
volgen) (0) 

• Sfeer verhogen, zie antwoorden 
op vraag 4 (0) 

 
8. Hoe krijgen we een 

'euroloper' over de 
streep om lid te worden 
van onze club? 

• Maximaal een half jaar euroloper 
om te proeven. Dan gaat dit over 
in lidmaatschap (6) 

• Prijs van €1,- verhogen (naar 
bijvoorbeeld €1,50) (3) 

• Flyer met voordelen voor 
lidmaatschap (0) 

• Stoppen met eurolopers. Voor nu 
mogelijkheid bieden om met 
korting lid te worden 

 

 
 

 
 

9. Hoe maken we het 
aantrekkelijker om 
commissielid te worden? 

• Persoonlijke benadering + 
proefdraaien (2) 

• Taken commissies verduidelijken 
en persoonlijk vragen naar 
interesse (1) 

• Meer bekendheid geven wat de 
rol van commissielid inhoudt (0) 

• Korting op de contributie icm met 
avondje uit (0) 

 

10. Hoe werven we nieuwe 
leden? 

• 4x Per jaar een proeftraining/ 
inloopdag organiseren (vrienden/ 
kennissen meenemen) (5) 

• Bedrijven (personeel) uitnodigen 
voor een info avond + training en 
zo interesse opwekken (0) 

• Persoonlijke benadering van 
bekenden bijv. over loopcursus 
(0) 

• Nieuwe leden een gratis clubshirt 
geven (0) 

 
11. Hoe houden we de club 

financieel gezond? 
• Uitgaven beperken door zelf het 

ea te doen + meer inkomsten uit 
te organiseren lopen (2) 

• 3e Helft (inkomsten kantine 
verhogen) (0) 
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• Meer leden krijgen en houden, 
enthousiasme, plezier en 
saamhorigheid uitstralen (0) 

• Sportdag voor bedrijven 
organiseren tegen betaling van 
inschrijfgeld (0) >> 

 

12. Hoe maken we het 
aantrekkelijker om 
(gezamenlijk) deel te 
nemen aan wedstrijden? 

• Socioloop 1 à 2 x per jaar + 
deelname wedstrijden 
(gezamenlijke) bevorderen (6) 

• Als groepje van gelijk niveau 
samen lopen. Gezelligheid staat 
voorop. (6) 
Duidelijker info over 
eerstvolgende wedstrijd ook in 
clubhuis (2) 

• Bij ledenvergadering 
inventariseren welke wedstrijden 
men wil bezoeken (2) 

• Probeer het te brengen als een 
uitje met een wedstrijd ipv een 
wedstrijd met een uitje (0) 

 

13. Hoe kunnen we de 
huidige activiteiten nog 
aantrekkelijker maken? 

• Meer sociale activiteiten rondom 
de trainingen/wedstrijden (2) 

• Eens per maand een sportieve 
prestatie (cooper test...), daarna 
na afloop buurten (1) 

• Alternatieve manier van 
clubkampioenschappen. 
Meerkamp voor lopers bij bijv. 
oriëntatieloop aanbieden aan 
mensen om met een ervaren 
trainer mee te gaan. Kortom 
meer mee laten lopen en zo te 
enthousiasmeren (0) 

• Bij deelname aan wedstrijden 
punten interne competitie (0) 

 

Al met al was een prettige 
en constructieve avond 
waar we als bestuur zeker 
verder mee kunnen voor de 
opmaak van het 
beleidsplan. 
 
Bij deze wil ik de aanwezigen 
nogmaals bedanken voor de positieve 
inbreng. 
 

Rest mij nog om alle 
clubleden een gezond en 
sportief 2012 toe te wensen!  
 
Groetjes, Aubry 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De laatste jaren zien we steeds duidelijker de 
ontwikkeling van stijgende lasten voor onze 
sportaccommodatie en dalende inkomsten door 
het verminderen van subsidies.  
 
Ook de verwachtingen voor de toekomst laten ditzelfde beeld 
zien. 
 
Het bestuur is op zoek gegaan naar een structurele oplossing 
voor deze problematiek. Om gehoor te vinden bij de gemeente 
hebben we ons aangesloten bij een initiatief waar negen 
buitensportverenigingen (voetbal (4), tennis (2), hockey, korfbal, 
atletiek) uit Oirschot, Spoordonk en de Beerzen zich hebben 
verenigd. 
 

Het afgelopen jaar zijn we in overleg met de 
gemeente Oirschot gekomen tot de intentie om 
de accommodaties van deze negen 
verenigingen te gaan privatiseren.  
 
Dat wil zeggen dat we kansen zien om met het privatiseren de 
bloeiende toekomst van al deze verenigingen te waarborgen. We 
hebben met de gemeente een traject afgesproken om dit te gaan 
onderzoeken. Het moet immers zowel voor de gemeente als 
voor de verenigingen een win-win situatie opleveren. Als het 
onderzoek uitwijst dat er geen sprake is van win-win, dan gaat 
de privatisering dus ook niet door! 

 
Op 10 januari (20.30 uur gemeentehuis) spreekt 
de gemeenteraad over de gezamenlijke 
startnotitie van de gemeente en de negen 
verenigingen.  
 
Alle bestuurders van de verenigingen zullen aanwezig zijn tijdens 
deze vergadering. Als je zelf ook geïnteresseerd bent, je kunt er 
ook naar toe. Later die maand, op 31 januari valt de definitieve 
beslissing. 
 

 
 
 
 

 

BESTUURSZAKEN (2) 
Onderzoek naar haalbaarheid privatisering                                                     

Aubry Mulder 
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15 november  
Frans van der Staak loopt clubrecord 
Afgelopen zondag heeft Frans van der Staak het clubrecord M55 op de 
halve marathon aanzienlijk scherper gesteld. Hij liep de Valkenloop in 
Valkenswaard in 1:28:14 uur, een verbetering van het oude record met 
meer dan 8 minuten! 
< foto: Frans in actie (tijdens de cross in Bladel op 6 november) 
 

 
 

11 december 
Frans van der Staak op het podium 
Het begint weer te lopen met de crossdeelname van onze mannen! 
Vandaag behaalde Frans van der Staak een mooie 3e plaats in de 
categorie M55 bij de cross in Reusel. Frans staat nu ook derde in zijn 
categorie bij de SPORTPLEIN EINDHOVEN crosscompetitie. 

 
 
 

23 december 
René loopt nog gauw een clubrecord 
Op de valreep van 2011 heeft René nog een clubrecord gevestigd. Hij 
reed ervoor naar Utrecht en liep bij de U-track indoorwedstrijden 9.78 
seconden over de 50 meter horden. 
< foto: archief 
 
 
 

26 december 
Greg van Hest Brabants Kampioen Cross 
In een mooie en goed bezette wedstrijd won Greg van Hest de 
Auwjaorscross en hij werd daarmee tevens Brabants Kampioen Cross. 
Hij liep de hele 9288 meter aan kop en werd afgetekend winnaar, vóór 
Thimothy Karanu die 1e werd in de categorie M senioren. 
Bij de vrouwen was de overwinning van de Auwjaorscross voor Miriam 
van Reijen uit Amsterdam en het Brabants Kampioenschap werd 
gewonnen door Kim Dillen van Eindhoven Atletiek. 
< foto: Jan Appels 
 
 
 

26 december 
Ereplaats voor Martien van de Ven 
Onze clubgenoot Martien van de Ven is vandaag 3e geworden bij het 
Brabants Kampioenschap Cross, categorie M60. 
< foto: Paul Smetsers 

  
 

NIEUWS 
Een samenvatting van het clubnieuws van de 
afgelopen weken. 
 
Het nieuwste nieuws staat dagelijks vers op de 
homepage van onze website www.avoirschot.nl. 
Als je nieuws hebt stuur het dan zo snel mogelijk 
naar info@avoirschot.nl 
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Ja, wat kan ik er nog van 
zeggen. Het was het een 
topdag.  
De organisatie liep vrijwel vlekkeloos, 
dank zei mijn collega’s van de 
wedstrijdorganisatiecommissie: 
Harrie Bullens, Jan Manders, Leny 
de Croon, Jac van Heerebeek en 
Nellie van Beers.  
Top voor de wijze waarop ze hun 
teams aangestuurd hebben.  
En dat geldt ook voor Silvia 
Tempelman (kantine), Cees van de 
Schoot (parcours) en Adrie Louwers 
(parcourswachten).  

 

Verder mag ik ook de 
sleutelfiguren van de 
wedstrijd niet vergeten:  
onze voorzitter Jan Kemps die de 
prijsuitreiking verzorgde, omroeper 
Peter Monsieurs, wedstrijdleider Leo 
van der Staak, scheidsrechter Henri 
van Limpt, starters Piet van Boven 
en Maarten Kaptein. Ze waren prima 
op elkaar ingespeeld. 

 
En natuurlijk dank aan alle 
vrijwilligers, het publiek en 
de vele deelnemers. 
Samen hebben we het 
geklaard!  

Mooie bijkomstigheid was dat ik nog 
kans zag aan de recreatieloop deel 
te nemen en boven verwachting 
presteerde. 
 

En nu gaan we de 
Oirschotse Stoelloop 
organiseren.  
Onze wegwedstrijd maakt dit jaar 
deel uit van een reeks 
wegwedstrijden in het zomerseizoen 
de: 
 

Kempische Wegcompetitie 
Net zoals in de Crosscompetitie kun 
je punten halen als je aan de andere 
wedstrijden in de regio meedoet en 
strijden om de geldprijzen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gooi de postzegels van de Kerst- en Nieuwjaarswensen niet bij het oud 
papier! Graag inleveren voor een heel goed doel. Dat mag compleet met 
envelop. Gooi ze in de ideeënbus in het clubhuis. Kijk op www.mitrata.nl 

 

ONZE WEDSTRIJDEN 
Auwjaorscross en Brabants Kampioenschap Cross                                                     
Ad van Zelst 

MITRATA 
Breng je oude postzegels mee                                    
Jeanne Kemps 
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ERRATUM 
 

In de vorige Spike was de 
advertentie van  

Frank van Kemenade 
Bloemsierkunst  
abusievelijk niet 

opgenomen. Daarom nu 
het verzoek om 

onderstaande advertentie  
 

TWEE KEER TE 
BEKIJKEN 

 
Je kunt ook eens bij Frank 

binnenlopen natuurlijk.  
Hij heeft prachtige 

bloemen! 

http://www.mitrata.nl/


  
 

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! 
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Dit jaar liepen met de organisatie 
drie Fontys-studenten mee in het 
kader van een werkopdracht. Eén 
ervan, Paul Smetsers, heeft de 
foto’s gemaakt die te zien zijn op 
deze pagina en op onze website 

Boven: Piet van Boven start de jongens pupillen A weg. Vooraan zien we met startnummer 521 nog net Tom Michielsen. 
Onder: Frans van der Staak liep goed, maar kon helaas geen podiumplaats bemachtigen. Roland van Loon was snelste 
AV O’r op de 9288 meter. Ger van Heesch komt weer langzaam in vorm. 

 

pang! 



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer ik als invaltrainer 
een groep begeleid, bekruipt 
me wel eens het gevoel dat 
ik niet helemaal goed 
begrepen wordt. 
Als ik roep “klippel” en er valt meteen 
daarop iemand over een stuk hout of 
niemand voelt zich aangesproken, 
dan ontgaat mijn medelopers de 
betekenis van het woord. 
 

Ik weet dat ik meestal in het 
dialekt praat 
Ik kan overigens ook wel ABN, maar 
dat doe ik met opzet niet, omdat ik 
vind dat dialekt een onderdeel is van 
onze Brabantse cultuur, welke we 
mijns inzien zoveel mogelijk in stand 
moeten houden, hetgeen overigens 
helaas niet lang meer zal lukken.  
Immers veel ouders van mijn leeftijd 
zijn tweetalig, in die zin dat ze naast 
een goede tot redelijke beheersing 
van het ABN ook nog dialekt kunnen 
spreken. Maar onze kinderen 
beheersen het dialekt niet, ook al 
proberen ze het af en toe een beetje 
na te doen.  
 

Daarom wil ik jullie 
geheugen eens opfrissen 
met meer dan honderd 
echte Oirschotse 
dialektwoorden, die ik in 
onderstaand verzonnen 
verhaal heb verwerkt.  
Voor de oudere rasechte 
Oirschottenaren zullen het wellicht 
gekoesterde herinneringen opleveren 
aan vroeger tijden. Voor import-
Oirschottenaren is het een testcase. 
Als je van alle woorden de betekenis 
kent, dan mag je van mij een echte 
Oirschottenaar heten, zo niet dan zit 
je nog volop in het integratieproces, 
waarmee ik je graag wil helpen, in díe 
zin dat je me tijdens het lopen om 
uitleg mag vragen, hetgeen overigens 
niet zonder meer inhoudt dat je die 
dan ook krijgt. 

 

Ut vurhaal: 
 
D´r waar  us unnu boer diej 
un èndje van hoos af nog 
een par buunder weij ha 
ligge. 
Bezèèje het enggat stonnu twíí  
kanniedassu in de weeg. Diej moessu 
dus um. 
Dúr nogal wè  skarhout en pispötjes 
was’t  ôk vort un hèl rawazzie.  
 

Hij ha ôk gezien dè de 
musterds bè de buukeheg 
en de klèuve in ’t skop 
bekant olling op ware  

En umdè ’s nachts de bloemen al op 
de ruite stonnu, moes ie mèr ‘s 
apperensie moake, vond ie zelluf, 
want de skorstéén moes toch ôk blijve 
róoke. Hij vond ’t ôk nie zo erg dèt’ie 
weg moes, want thoos spien ’t er oit 
ès un ordeel, doar simde er altèd wel 
enne.  
 ’t Kòs er ôk oit krulle, mèr doar liepen 
er ôk nogal wè rond.  
 

Ja, onder ’t urstu gebont 
had ie goed geboerd.  
Mèr umdè z’n wèfke, dè zomèr un 
sèmmeltrien waar, nie kon accederen 
mi grutje, die ôk nog bè hun inwônde 
en al wè dutselètig waar, moes hij ’t 
altèd besniete, dus hij ging gèr unnu 
keer van hoos af.  
 

Z’n wèfke was trouwens 
zomèr un smerdèl. Ze róok 
dan ôk novvenant, wèsse 
dan mi wè onjeklonje 
probeerde te vurberge. 
Gelukkig ha ze nou al un tèdje de 
regels. 
Op unnu mèrrigu in ‘t noajoar, ’t was 
wel wè mokètig mèr dreug, hattie z’n 
maole verskoord, d’n pikkerdroad 
alvast losgemakt en de skètbosse mi 
z’n zessie afgemeíjd, zodèt’ie ’s 
middus gauw oan de slag kôs.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Noa ’t wèrrum ééte, wè 
mestal ût petazzie of strûif 
beston,  
behalve in de zommer ès ze ût d’n 
eigen hof hauwkes, labbonne of 
breekbôntjes han, wottie te veld goan 
mi in zunnu kreuge un spanzoag, ríík, 
skup, riek, gaffel, aks, sligmes, zessie 
en natuurlijk unnu meel en wè 
hoargetuig én de korte leer, die hij 
noddig ha um mi z´n spoore oan 
halverwege de bèum un karzeel vast 
te bèène. 
 

Hij zag dè zunnu jongste 
galperd stond te blieke en 
riep, “kommèr dist, dan 
meugde gè mee hers en 
giens”.  
Hij wies det’ie dè gèr din en umdèt un 
klèn bietje unnu koekwous waar, of 
zogezeed un kèlleke, diej op skool 
door groter kutjanussen altèd wier 
gekuld, ha vadder liever dèt’ie mi hum 
meeging ès dèt’ie mi hullie ging 
kuujke of reepe.   
Ut mènneke zóop nog gauw wè 
rommu ût de kan, spiertste unnu keer, 
viet z’n klabots, diej tie daogs van 
tevurru geskoept ha, en wô mee 
oankuìre toen grutje riep: 
 

“de moor stoa op, es ge 
efkes wocht, dan kunde urst 
nog un tas koffie vattu”. 
Terwèl dèt ‘ie doar op wochttu, griste 
vadder nog gauw  mi unnu vurkèt wè 
kouwe balkenbrei en wè kooikes van 
de gutsteen, die doar stonnu umdè ze 
vurrige wíík un vèrreke oan de > 

 

ALGEMIN BESKAOFT 
ORSKOTS 
Onbegrepen 
Pieter Smits 
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leer han gehange, ging nog efkes in 
den hof noar ´t hûske um af te giete, 
zin houdoe tegen z’n wèfke, dietie 
krèk tegen d’r braoi onkíík umdèsse 
de was op de blèèk lin, woar d’n bloak 
nog vanaf kwaam,  en ging terug noar 
d’n hèrd um z’n kumke leeg te moake.  
 

Dornoa ginge ze over d’n 
hofpad tussen de èrbizzeme 
en de èrpel dur  
en langs d’n knoerzelbos, de 
rudènders en d’n mispelbôom noar de 
voarweg die rècht bè de weij 
ûtkwaam.  
Ut zôu nog un hèl pèrsukuusie zèn 
um diej bèum plat te krège, dus hij 
moes us efkes prakkezere.  
 

Meepessant zag ie dè ’n 
èndje weijer unnu markolf ’t 
nestje van ’n biejbèterke 
aon’t vurdesseweere waar. 
Diej markolve waren ôk alzeleeve zó 
strant. Hij zin tegen z’n junkske “gift 
oew klabots is dèkkum tegen zunne 
kanus oan schiet.” Mèr ’t mènneke 
ston zo lang te hannesse dè d’n 
markolf z’n eige alwèr verstopt ha in 
wè bocht en bunt. 
 

Ondertussen was’t al halluf 
drie en ze hân eigeluk nog 
niks gedoan.  
Dus vadder mèr gauw ’t gatènd 
blôotgemakt en mi de aks oan de 
gang. Mèr de wortels ware veul dikker 
es ie gedocht ha en het affeceerde 
van gèn kante. Hij zin tegen ’t 
junkske: 
  

“Gao mèr goed aon de kant 
staon en kèkt ût dè ge gèn 
spoanders in oew fruut 
krègt, want ik goa ‘m ès 
mènes op z’n verrèkkenis 
neijen.”  
Mèr vadder krig de blèin in z’n hand 
en wier zoe muug dèt’ie alles 
ûtspouwde, wèttie er smiddus ha  

ingefrot. D´n kits liep over zunnu kéel 
langs zunnu mik af in zun lèrzen. 
Toen ’t mènneke ôk nog un haffel 
mastebullekes zunnu kant ingôide, 
werd ie zo gruuwelijk koad dèt’ie 
foeterde:  
 
“Hey verrekten doerak, blèft 
doar mi oew fikkes vanaf, 
anders stuur ik oew 
bèrrevoets noar hoos.”  

’t Mènneke verschoot ervan en begos 
wè te schrauwen. Dè kon vadder toch 
ôk wèr nie goed véélen en zin: 
“Witte wè, we skeijen er af, ik zal ’t un 
bietje gèf moaken en we zien mèrrigu 
wel weijer.” Mèr vur dettie diejen drèk 
we gèf ha, werd ‘t  al wè zoer en ston 
’t mènneke vort te rère van de kou. Hij 
ha veul kans ôk al ’n klets gevat, want 
hij ston geregeld mi zunnu zoudoek 
z’n bakkes af te véége. 
Vadder ha  ‘t  wel gezien en zin:  
“misskien hi ons moeder ’t fornuis 
wèrrum, dan kunde 
daalijk achterèn in d’n teil en doarno 
recht oewen todhoop in.” 

 
Ût de bonken in de locht 
begôs ’t al ’n bietje te 
zeevere en ’t werd al wè 
schiemerètig,  
’t Was mèr goed dè vader unnu 
luchtkoker meegenome ha.  
Ze loajde vlug hèl ’t gerei in en ginge 
gauw op hoos oan want ’t zag ernoar 
ûit dèt nog flink zôu goan 
zeiken…………. 
 
 
 
Achteraf bezien denk ik dat het 
verhaal voor iedereen wel duidelijk zal 
zijn en doet het mij een zeer groot 
genoegen jullie tot de echte 
Oirschottenaren te kunnen rekenen. 
 
Houdoe, 
 
Pieter Smits 
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Ik ben Nickie Fiers en woon 

in Middelbeers met mijn 

vrouw Monique en onze drie 

kinderen Sophie (11), Lotte 

(9) en Daan (8).  
Ik heb in mijn jeugd als enigste in ons 

gezin aan sport gedaan. Ik heb vanaf 

mijn 6de tot mijn 16de  gevoetbald en 

heb daarna nog een tijdje fitness 

gedaan en toen 5 jaar lang helemaal 

niet gesport. Ik had het namelijk veel te 

druk met van alles en nog iets en 

daarom ook geen tijd om te sporten! 

Tijdens deze periode van niet sporten 

ben ik ook de nodige kilo’s 

aangekomen en ik vond dan ook dat ik 

weer iets aan sport moest gaan doen.  

 

Ik heb toen een trainingspak 

gekocht en enkele weken 

later hardloopschoenen en 

weer enkele weken later ben 

ik naar de atletiekvereniging 

Oirschot gegaan om te 

beginnen met hardlopen.  
Toen ik medio 1995 voor het eerst bij 

de atletiekvereniging Oirschot 

aankwam op het ‘oude’ atletiekveld 

kende ik helemaal niemand. De eerste 

hardloopgroep liep weg en daarna 

volgde al snel de andere 

hardloopgroepen. Om maar niet bij de 

laatste te zijn ben ik maar met zomaar 

een hardloopgroep meegelopen. Deze 

eerste keer was me uitstekend 

bevallen en ik heb van deze beslissing 

dan ook nog geen spijt gehad. Ik had 

het alleen vele jaren eerder moeten 

doen.  

 

Ik ben dat eerste jaar bij de 

atletiekvereniging ruim 15 

kilo afgevallen en deze kilo’s 

zijn er eigenlijk altijd goed 

afgebleven.  
Al heel snel werd mij gevraagd of ik 

begeleider wilde worden van een  

 

hardloopgroep en ik heb dat dan 

ook jaren lang met plezier gedaan. 

Maar medio 2007-2008 veranderde 

deze situatie. In deze periode werd 

onze jongste zoon heel erg ziek en 

ging mijn toenmalige werkgever, 

waar ik toen 11 jaar werkzaam was, 

failliet. In deze periode durfden we 

als gezin geen dingen meer in de 

toekomst te plannen omdat deze 

toekomst niet meer zeker was en je 

de dingen moest ondergaan zoals 

ze kwamen. Ik ben in deze periode 

gestopt als begeleider van een 

hardloopgroep.  

 

Ook ben ik minder vaak 

gaan hardlopen met als 

resultaat dat ik ook weer 

15 kilo zwaarder werd. 
Inmiddels zijn we weer enkele jaren 

verder en is onze jongste zoon 

weer volledig medisch gezond 

verklaard en heb ik inmiddels ook 

weer een nieuwe werkgever 

gevonden en dat was voor mij 

voldoende reden om begin dit jaar 

te beginnen met het kwijtraken van 

de aangekomen overtollige kilo’s en 

weer te beginnen met hardlopen.  

Ik heb eerst een tijd alleen 

hardgelopen en vanaf het begin 

van de marathon trainingen dit jaar 

heb ik weer meegetraind met de 

atletiekvereniging. Na de 

zomervakantie heb ik ook het 

hardlopen samen met de 

atletiekvereniging weer volledig 

opgepakt en op dit moment loop ik 

drie keer per week. Ik ben dan ook 

op dit moment heel erg blij dat onze 

thuis situatie weer stabiel is en we 

weer dingen in de toekomst durven 

te plannen en dat ik op sportief 

gebied weer terug ben waar ik ooit 

was en ik hoop dit nog lang te 

mogen en te kunnen doen! 

 

Ik wil graag de pen doorgeven 

aan…? 

 

Sportieve groeten van Nickie 
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DE 
ESTAFETTE
PEN 
Hoi allemaal, Ik heb de 
estafettepen gekregen 
van Nicole Evers  
Nickie Fiers 



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Roland van Loon, die 
lid is van de organiserende 
club KOVZ, hadden we via 
de mail al de nodige 
informatie gekregen 

Het zou een pittige tocht worden over 
en door de mooie Oostelbeerse 
Heide. Op zijn aanraden schreven 
we ons in voor een ‘luttele’ 4,4 km. 
Zondagochtend arriveerden we toch 
wel enigszins gespannen. Roland 
stond ons al op te wachten en gaf 
ons twee korte workshops. Ten 
eerste ‘kaartbegrip en de 

postenlegenda’, en daarna ’Kompas 
gebruik’.  
Toen wenste hij ons succes en 
gingen we naar de start.  
 

Het viel al op dat wij de 
enigen waren met onze 
drinkbelt met daarin water, 
limonade en Sultana,  
voor het geval we de hei niet meer af 
zouden komen. In het startvak, werd 
ons nog even uitgelegd hoe we de 
chip wél vast moesten houden en 
gingen we in de houding staan. In 
 

afwachting van het startsignaal 
bedacht Jeanine slim om vast op de 
kaart te kijken waar we heen 
moesten rennen. FOUT! Je mag nog 
helemaal niet op de kaart kijken!! De 
mensen om ons heen raakten zowat 
in paniek!  
 

Bijna waren we al 
gediskwalificeerd voor we 
gestart waren 
Er werd ook meteen getwijfeld aan 
het drinken dat we bij ons hadden 
(anabole steroïde werd er geroepen) 
maar Mieke heeft met haar 
natuurlijke charme de mensen 
gesust en gezegd dat dit onze eerste 
keer was, dat we de regels nog niet 
zo goed kenden en dat we alleen 
maar Ranja drinken tijdens het lopen. 
Gelukkig, we mochten blijven…. Het 
startschot klonk en onze medestarter 
rende meteen de bossen in.  
 

Wij schoten in de lach, 
renden 200 meter en 
gingen rustig de kaart 
bestuderen.  
Omdat we in het voorjaar met onze 
club een kleine oriëntatieloop hadden 
gedaan, hadden we wel enig idee. 
En al snel waren we op de goede 
weg. 
De ene post konden we makkelijk 
vinden maar sommigen waren echt 
moeilijk verstopt. Dat kostte veel tijd 
om te zoeken maar we kwamen er 
altijd weer uit.  
 

Roland kwam na ongeveer 
een uur polshoogte nemen 
om te zien of alles lukte.  
Hij rende op kompas in een zo recht 
mogelijke lijn. Wij volgden nog zoveel 
mogelijk de paden. We hebben nog 
wel even geprobeerd om het kompas 
te gebruiken, maar wisten eigenlijk 
niet meer wat we nou waarheen 
moesten draaien en wat het noorden 
er nou mee te maken had. Dan maar 
weer gewoon de windrichting 
bepalen aan de hand van hoe de 
haren waaien. En dat lukte goed. 
Want toen Roland ons weer verliet, 
riep Mieke hem nog na dat hij >>    

ORIËNTATIELOOP 
Op zondag 13 november hebben wij onze tweede 
oriëntatieloop gelopen.  
Mieke Bouwman en Jeanine van de Kam 
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de verkeerde kant op liep. Hij lachte 
terug en liep door.  
 

Jammer, want hij liep echt 
fout, wij gingen op de 
goede weg verder  
Uiteindelijk hebben we alle posten 
gevonden in een tijd van 2:05:04 uur. 
Voor een ‘luttele’ 4,4 km. komt dat 
neer op de 8e en 9e plaats. Niet 
slecht dus. We hebben er weer 

ontzettend van genoten en gaan 
zeker nog een volgende keer. Van 
Roland hebben we al data 
doorgemaild gekregen van 
wedstrijden in de buurt.  
Het oriënteren is echt een leuke 
afwisseling op de trainingen. Je rent 
natuurlijk niet aan één stuk door, 
maar bent constant in beweging.  
 

Het fanatieke zoeken, het 
kijken en vergelijken met de 
kaart en de voldoening na 
afloop als je alles gevonden 
hebt, maakt het een 
ervaring die de moeite 
waard is. 
Roland, bedankt voor je hulp en tot 
de volgende keer. 
Mieke en Jeanine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ja, je bent een hele dag 
van huis.  
Ja, het is er druk.  
Ja, je moet lang wachten 
voor je van start kunt.  
 
Maar toch… de ambiance, het 
parcours, de goed te behappen 
afstand van 15 km maken de 
Nijmeegse Zevenheuvelenloop 
onweerstaanbaar. 
 
Van onze club hebben 16 lopers 
ingeschreven, maar daarvan zijn er 
jammer genoeg vijf geblesseerd, 
zodat we met 11 lopers de eer van 
heel Oirschot moeten verdedigen.  
Ik sta in het groene startvak, wat 
inhoudt dat ik 20 minuten na Haile 
Gebrselassi van start mag. Ja, zo 
kan ik ook winnen! 
Na een mooie race word ik 60e van 
de 263 AOW’ers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na afloop moet ik even gaan zitten. Ik duik een Dixie in en 
begin te fantaseren:  
 
Stel je voor dat ik nu niet lekker word en hier de geest geef. Als het donker is 
komt er een kraanwagen die mij met plee en al optilt en afvoert. Op een 
opslagterrein worden de Dixies apart gezet. Ze zijn afgeschreven en verkocht 
aan de derde wereld. De volgende dag gaan ze in Antwerpen op de boot naar 
Afrika. Twee weken later staat “mijn” Dixie op het Coconutstrand in de 
tropenzon te wachten op de eerste toeristen van het nieuwe seizoen.  
 

Het slot zit er nog op, maar dat krijgen ze wel open…  
 

 

ZEVENHEUVELENLOOP 
Mijn 10e Zevenheuvelenloop! 
Ad van Zelst 
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C1000 Hamers leverde 
de Peijnenburg 

Parelkandijkoeken die 
als herinnering bij de 

Auwjaorscross werden 
uitgedeeld 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En ja hoor, ook dit jaar 
stond de 
Zevenheuvelenloop in de 
planning bij AV Oirschot en 
wel op zondag 20 
november.  
Weer een gezellig dagje uit met z’n 
allen. Helaas hebben we dit jaar te 
kampen met een aantal blessures, 
maar die geven de moed niet op en 
gingen gewoon mee om ons aan te 
moedigen (maar ik denk eerder dat 
ze het voor het appelgebak bij Du 
Commerce deden). 
Met z’n allen verzameld in Oirschot, 
tjoep in de auto en naar het station in 
Best om daar de trein te nemen naar 
Nijmegen. Helaas was Cees er dit 
jaar niet bij dus moest er iemand 
anders de taak op zich nemen om 
met de snoepjes rond te gaan op de 
terugweg.  
 

Dit was een mooi taakje 
voor Hans. Jo had al voor 
de snoepjes gezorgd. 
Na de bezoekjes aan het toilet, zijn 
we ons gaan omkleden en warm 

lopen in het centrum van Nijmegen. 
Op naar de startvakken en laten we 
nu toch bijna allemaal dezelfde kleur 
stip hebben. Zelfs met een andere 
kleur stip kom je in een sneller 
startvak. Lucky me ☺ 

 
Mijn haas was er klaar 
voor. Ik niet zo.  
Samen met Jo, Jac, Aubry, Ton en 
Adrie zijn we van start gegaan. 
Aubry, Adrie en ik zijn gezellig bij 
elkaar gebleven. Jac en Ton waren 
al niet meer te zien en Jo liep lekker 
haar eigen tempo. Ben ik blij dat ik 
een haas had zeg!!! Anders had ik 
het halverwege al opgegeven, wat 
had ik het zwaar. Dus Adrie, je bent 
een topper!!! Dank je wel voor het 
hazen. Eenmaal over die finish toch 
weer een top tijd neergezet, weer 
een PR!! Het weer was ideaal, dus 
wat wil je nog meer. Het moet niet 
gekker worden. 

 
Even omkleden en dan snel 
aan de koffie met gebak.  
Mijn ouders waren nog even 
aangeschoven en hebben ook lekker 

genoten van een bakkie. Verhalen 
uitgewisseld, hapje gegeten, 
meerdere alcoholische drankjes 
genuttigd en gezellig weer met z’n 
allen in de trein naar huis. Ad met 
een tas vol speculaas en chocotoffs. 
En Ria met een zak vol suiker. 
Eenmaal in de trein kwamen de 
snoepjes tevoorschijn en mocht 
Hans aan de bak. Hij is niet verder 
gekomen dan de bank achter hem ☺. 
Gelukkig weer heelhuids in Oirschot 
aangekomen, want het was me toch 
mistig die avond. Je zag bijna niks.  

 
Het was weer een gezellig 
uitje met z’n allen en dat we 
15 km hebben gelopen, ach 
ja…dat is bijzaak.  
Volgend jaar ben ik zeker weer van 
de partij.  
Een gelukkig en sportief 2012 
allemaal!! 
 
Groetjes, Jiska 
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ZEVENHEUVELENLOOP 
Eenmaal over die finish toch weer een toptijd 
neergezet, weer een PR!  
Jiska van Deijne 
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De 2e Oirschotse Heide 
marathon uitlopen, 24 
oktober 2010, was 
misschien wel mijn laatste 
wat lopen betreft. 
Na een rustperiode maak je alweer 
nieuwe plannen van wat ga je in 
2011 doen. Gestopt met werken, 
veel tijd om te trainen en voldoende 
tijd om rustig op te bouwen. De 
plannen zijn om mij eerst een half 
jaar in te zetten voor een goed doel 
namelijk de Alpe d’Huez op 9 juni 
minimaal 2 keer naar boven te lopen 
(in mijn achterhoofd 3 x 14 km =…) 
daarna even rust nemen en begin 
september naar Zwitserland om 
misschien wel de mooiste marathon 
te lopen, de Jungfrau. 
Dat wordt vooral veel krachttraining, 
daarom begin december beginnen 
en heel langzaam opbouwen. 
 

Maar in het leven is het ook 
gewoon, goede tijden 
slechte tijden en het leven 
verveelt je niet! 
Eerste test in Eijsden, de 
Mescherbergloop, maar helaas 
sneeuw en dat betekent ook weinig 
trainen in de Witte Bergen op de 
Oirschotse heide. Half januari 

eindelijk verlost van de sneeuw en 
weer lekker trainen in mijn favoriete 
gebied. Op zondagmorgen nog even 
met groep 2 over mijn 
trainingsparcours gelopen en 
enthousiast verteld van mijn 
voornemen en dan op 
maandagochtend pijn in mijn 
linkerknie. Dan ga je even terug 
denken, niet te veel, niet te hard en 
geen vreemde dingen gedaan.  
 

Toch maar even naar 
Fysionova, daar kunnen ze 
geen bijzonderheden 
ontdekken.   
Daar heb ik wat extra oefeningen 
gekregen om de stabiliteit van het 
kniegewricht te verbeteren. Maar dat 
geeft voor mij geen bevredigende 
oplossing. Kan wel lopen maar alleen 
heel rustig. 
Na enige tijd naar Sportmax in 
Eindhoven, ook daar kunnen ze niets 
vinden maar wellicht dat een 
podoloog d.m.v. een zooltje in mijn 
loopschoen meer stabiliteit kan 
geven. Gelukkig gaat daar alles heel 
snel en kan ik dezelfde dag nog 
terecht.  
 
 
 

 
Je loopt daar een paar keer 
op en neer en als je het 
verhaal hoort, dan begrijp je 
niet dat je ooit hebt kunnen 
lopen.  
Doorgezakte voeten, wikkel mijn 
voeten niet goed af, zak iets te ver 
door mijn knieën, coördinatie is 
onvoldoende enz. Maar klant is 
koning zullen we maar denken een 
paar zooltjes dat zou de oplossing 
kunnen zijn. Heb er mee gelopen, 
(zelf heb ik niet de indruk gekregen 
dat daardoor het probleem opgelost 
is). 
Tussendoor heel voorzichtig trainen 
en alleen zoveel mogelijk op zachte 
vlakke ondergrond. 
 
Op vrijdagmorgen 29 april, terwijl ik 
bezig ben met het restaureren van 
mijn DS, ”Cees er staat iemand voor 
jou aan de deur”. 
 

En als daar dan de 
Burgemeester staat in vol 
ornaat dan weet je het wel.  
Verder kijkend zie je dan nog een 
hele massa staan. Gelukkig vraagt 

EINDE VAN EEN DROOM? 
Leef van droom naar droom, 
streef hem na en kijk wat je kunt, 
heb je deze bereikt geniet er dan ook van, 
sta er even bij stil maar ga dan weer door, 
en ben trots op alles wat je hebt gedaan! 
Cees van de Schoot 
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de burgemeester mij om maar verder 
te gaan in de tuin en dan zie ik pas 
wie er allemaal zijn. Mijn verbazing is 
des te groter als ik Melanie en 
Roxann uit Frankrijk zie en vele 
andere die ik al jaren niet meer 
gezien heb. Onvoorstelbaar wat er 
die dag door mij heen gegaan is. 
Mijn kinderen, regeltantes noem ik ze 
altijd maar, hebben alles vooraf  
 
geregeld, fantastisch, dat vergeet je 
nooit meer, Ik vergat wel even mijn 
knie. 
 

Daarom begin mei maar 
terug naar de arts van 
Sportmax en in overleg 
eerst even een MRI scan 
laten maken.  
Uitslag een scheurtje in de meniscus. 
Met een kijkoperatie zou dat 
verholpen kunnen worden door het 
loszittend stukje te verwijderen. 
Waarschijnlijk zit dat er heel lang 
daarom uitstellen tot na Alpe d Huez, 
dinsdag 21 juni. Ondertussen toch 
maar heel voorzichtig door trainen en 
ook enkele langere duurlopen van 
ruim 2 uur om toch voldoende 
getraind te zijn wat 
uithoudingsvermogen betreft, kracht 
training heeft nu geen zin meer. 
 

Het geldbedrag begint nu 
ook aardig op te lopen, heel 
veel mensen steunen me 
op deze manier, maar ook 
mentaal.  
Dat geeft je zoveel zelfvertrouwen 
dat je die berg met zijn 21 beroemde 
bochten aankunt. Maandag 6 juni 
vertrek naar Frankrijk. Daar heb ik 
geen meter meer getraind, alles 
sparen voor donderdag 9 juni, de 
dag dat ook Melanie en Maddie jarig 
zijn, om uiteindelijk 2 keer naar 
boven te lopen. Zie verslag hiervan 
in de Spike van juli. Blij dat mijn 
doelstelling (droom) bereikt is. 
 

Dinsdag 21 juni, 
kijkoperatie verloopt goed, 
je kunt mee kijken of ze het 
goed doen.  
Na afloop komt de chirurg nog even 
langs, operatie goed verlopen, 
slijtage aan het kraakbeen op de 
binnenkant van het onderbeen, fase 
3 van de 5 (bij 5 is kraakbeen weg), 
maar gezien mijn leeftijd normaal dus 
gewoon lekker rustig blijven lopen, 
dat waren zijn woorden. 4 Tot 6 
weken niet lopen wel fietsen en dan 
heel voorzichtig weer opbouwen. 

Ook de maand juli nog maar vakantie 
houden, 8 augustus terug van 
vakantie en de volgende dag 
beginnen.  
 

Maar helaas vocht in de 
knie en vooral bij het 
opstaan van een stoel.  
Dan moet dat vocht zich verplaatsen 
en dat geeft problemen. Terug 
geweest naar het ziekenhuis, krijg je 
een andere arts, soms zit het tegen 
en duurt het langer en dat komt wel 
vaker voor bij mensen die slijtage 
hebben aan het kraakbeen. Geeft 
aan dat een spuit (cortisonen) soms 
ook wel uitkomst geeft. Zelf ben ik 
daar niet voor en zeg dat ook 
vanwege de bijwerkingen vooral. 
 

De Jungfrau marathon, is 
dit jaar niet meer haalbaar. 
Mee geweest als supporter, 
fantastisch om dat te zien, maar om 
te lopen een geweldige belevenis! 
Terug in Nederland toch maar weer 
eens proberen maar na 500 m  
begint de knie weer op te spelen. 
Ondertussen nog 3 spuiten laten 
plaatsen, om het herstel van het 
kraakbeen te bevorderen (geen 
bijwerkingen) maar ook dat geeft 
geen verbetering. 
Volgens de arts is alles goed, duwen, 
trekken en draaien aan de knie gaat 
allemaal goed.  
 

Na enig aandringen toch 
een nieuwe MRI scan laten 
maken.  
Vrijdag 9 december, de uitslag, op 
het scherm zie je dat het laagje 
kraakbeen aan de buiten kant mooi 
egaal is maar aan de binnenkant is 
het gedeeltelijk weg door slijtage. 
Dringend advies om te stoppen met 
marathonlopen en het beste is om er 
helemaal mee te stoppen. 
 

Maar na de operatie zei de 
chirurg dat… en lopen op 
zachte ondergrond een 
paar keer per week…? 
Wat is nog aan te doen? De kop van 
het onderbeen afzagen en 
terugplaatsen zodat de druk meer op 
de buitenkant komt. Herstel 5 tot 6 
maanden en dan …. 
Na een paar (slapeloze) nachtjes 
toch maar afscheid nemen van het 
lopen. Ik zal het toch wel weer een 
keer proberen maar eerst de knie 
helemaal tot rust laten komen. 
 
 
 

Waardoor?   
Tot mijn 33e jaar 
gevoetbald, soms ook wel 
eens een aanslag gekregen 
maar nooit een zware 
blessure gehad, na een 
week weer gewoon 
voetballen.  
Als je jong bent kan er gewoon veel 
meer. Achteraf gezien waarschijnlijk 
toch schade op gelopen.  
Daarna gaan lopen, joggen voor je 
gezondheid, een rage in Amerika.  
Bij het rustig lopen wordt het 
hormoon endorfine aangemaakt en 
dat geeft je een heerlijk gevoel zodat 
je kunt blijven lopen als het ware. Je 
gaat eens een wedstrijdje lopen en 
daarna gaat het weer sneller en dan 
wil je ook weten wat er maximaal 
haalbaar (droom) is.  
 

Voor je het weet loop je 6 
keer week en vind je het 
jammer dat je vrijdags 
boodschappen moet doen.  
Per week 125 km, anders hadden we 
in een week niet voldoende getraind.  
Strakke dagindeling: een dag heeft 
24 uur, 8 uur slapen, 10 uur werken, 
2 uur eten incl., 2 uur voor de sociale 
contacten en dan blijven er nog 2 uur 
over om te trainen.  
Achteraf gezien, toen is er wel eens 
roofbouw gepleegd. In de winter, 
noodgedwongen vaak op de harde 
weg is misschien ook niet goed.  
 

Terug kijkend en een 
rekensom makend kom ik 
ongeveer aan 140.000 km 
in 30 jaar.  
Dat zegt niet zoveel, maar anders 
gezegd 140.000 km dat is  3½ keer 
de wereld rond. >>

 
Ballon d’Alsace 1998 > 
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Bij een auto wordt ook wel eens 
gezegd er staan te veel kilometers 
op de teller, misschien geldt dat voor 
mij ook wel. 
 
Volgens Freek de Jonge is er leven 
na de dood, er is leven na de dood. 
Volgens Cees is er ook leven na het 
lopen, er is leven na het lopen. 
Alleen het kweken van buikspek, hoe 
stop je dat? Daar moet nog een 
oplossing voor gevonden worden. 
 

Het is niet alleen het lopen 
dat je mist, maar ook het 
lopen in de natuur, de rust, 
ontspanning (vooral tijdens 
mijn werkzaam leven).  
De sociale contacten met je 
medelopers, de slappe klets, de 

discussies en anekdotes dat zal ik 
zeker missen.  
 
30 Jaar geleden ben ik gaan 
hardlopen voor mijn gezondheid.  
Door sporten bouw je conditie op, 
door verbetering longcapaciteit, 
opbouw van je spierweefsel en je 
hart en bloedvaten komen in een 
betere conditie. 
Je verbrand meer calorieën 
waardoor je lichaamsgewicht beter 
op peil te houden is en bij langere 
duurlopen ga je ook vet verbranden, 
dus afvallen. Bewegen stimuleert je 
darmwerking. 
Dé manier om de kans op 
vervelende ziektes sterk te 
verkleinen (helaas niet te 
voorkomen). 
 

Al deze redenen hebben 
voor mij een rol gespeeld 
om fanatiek te sporten en 
om zo ook een actiever en 
rijker leven te kunnen 
leiden. 
Voor mij is er geen leven zonder te 
sporten, daarom ga ik onder de 
kerstboom nadenken over mijn 
droom voor 2012. 
 
Cees van de Schoot 
 
PS.  
Wil je de sporters steunen die in 
2012 de Alpe d’Huez  gaan 
beklimmen?  
Dat kan. Ga dan naar de site: 
www.opgevenisgeenoptie.nl  

 
 
 

 
 
 
 

EINDE VAN EEN DROOM? 
vervolg 
Cees van de Schoot 

< Oirschotse 
Heidemarathon 2010 
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Van de laatste lichting 
hardloopcursisten die in 
april 2011 startte zijn er nog 
een heleboel actief bij de 
club.  
Zo rond de zomer worden we door 
de volleerde hardloopcollega’s al 
warm gemaakt voor diverse 
wedstrijden. De enthousiaste 
verhalen over wedstrijden als de 
(halve) marathon Eindhoven en 
Zevenheuvelenloop prikkelen. De 
uitdagende opmerkingen dat wij dat 
ook wel kunnen, in de komende 
jaren, geeft te denken.  
 

En dan staat eind van het 
jaar de Auwjaorscross op 
het programma. 
Er is de afgelopen weken druk 
overleg gevoerd tijdens de training. 
Doe jij mee? Welke afstand?  
Nu heb je de fanatiekelingen die 
meteen gaan voor de langste 
afstand, de twijfelaars die heel goed 
lopen maar nog nadenken over de 
afstand.  
 

En dan heb je mij natuurlijk: 
Ik moet. Hoezo?  

Een korte uitleg. Mijn zoons Stef en 
Thom zijn lid van AV Oirschot maar 
niet gek op wedstrijden. We kennen 
1 ‘verplichting’: deelname aan de 
eigen wedstrijden. Dus toen ik 
meldde dat de cross met kerst weer 
op het programma stond was het 
antwoord kort en krachtig: Jij moet 
meedoen want jij bent lid. Pats, geen 
speld tussen te krijgen.  
 
Dus ja, ik doe mee. Nog wel met 
twijfels want wedstrijd klinkt heel 
anders als training. Gaat tussen 
‘moet’ en ‘mag’; een nieuwe 
uitdaging in de nog prille running 
loopbaan.  
 

Welke twijfels zijn er? 
De afstand?  

 

 
Dankzij de prettige opbouw van de 
cursus heb ik inmiddels een klein 
beetje loopervaring. En gezien het 
gemiddelde aantal kilometers tijdens 
de training mag de afstand dan ook 
niet het probleem zijn.  
 

De kou?  

De zomer was niet je van het, maar 
om te lopen heel fijn. De 
Nederlandse winter heeft tot nu toe 
(dit artikel schrijf ik half december) 
ook zijn intrede nog niet gedaan. En 
voor het geval dat er een koudefront 
gaat komen: de muts en 
handschoenen liggen klaar. Aan het 
weer kan het dus ook niet liggen. 
 

De snelheid?  

Niet te snel van start, eigen tempo en 
in het ritme zien te komen. Hele wijze 
woorden die ik graag geloof, maar 
hoe doe je dat. Een prognoseloop  

 
geeft aan dat het inschatten van tijd 
en snelheid best moeilijk is. Groep 2 
gaat voor mij nog steeds hard, maar 
af en toe kan ik ietsjes bijhouden. En 
ach, iemand mag de rijen sluiten. 
 

De tijd?  

De PR-lijst is nog volledig blanco en 
kan ingevuld gaan worden. Elke 
prestatie is op dit moment nog uniek 
te noemen. Hoe mooi wil je het 
hebben? 
 

Voeding?  

Nog geen flauw benul van 
koolhydraten en goed afgestemde 
diëten. Beetje rekening houden met 
het kerstdiner en dan moet er 
voldoende energie zijn.  
 

Klaar voor de start ….. JA! 
 

 

  
  
 
 

AUWJAORSCROSS 
Dus ja, ik doe mee 
Laura van den Broek 

Daags voor Kerstmis komt er een mailtje van Laura dat ze zich niet 
lekker voelt en daarom – helaas, helaas – niet meeloopt.  
Geeft niet hoor Laura, volgend jaar organiseren we speciaal voor jou 
weer een Auwjaorscross. 
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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. 

 

zondag 23 oktober 2011 Leijparkloop, Tilburg 

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

10 km Roland van Loon 5e Mannen 00:38:52   15,44 

 
 

zondag 30 oktober 2011 Marathon Brabant, Etten-Leur 

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

21.1 km Cees Koppen 27e M55 01:38:32   12,85 
  Erica Spanjers   01:56:57 PR  10,83 

 
 

zondag 30 oktober 2011 Don Quichotte Sparrenbosloop, Boxtel 

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

7710 m Frans van der Staak   00:33:21   13,87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

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 
Leden van onze club, en dat zijn echt niet 
allemaal “echte” wedstrijdatleten, doen 
regelmatig mee aan wedstrijden in de regio. 
Ook voor recreanten is het deelnemen aan 
wedstrijden leuk en nuttig. Je krijgt 
wedstrijdervaring en beleeft de ware 
clubgeest…  
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zondag 6 november 2011 No-Limits Najaarscross, Bladel 

Hee... het begint weer te lopen met de Oirschotse deelname aan de cross! 

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

9110 m Bart Noyen 13e Msen 00:45:01   12,14 

    

6865 m Frans van der Staak 20e M45 00:28:58   14,22 

    

2850 m René van de Ven 13e Mannen 00:14:22   11,90 

    

1870 m Lars van Kuringen 12e JjunD 00:08:16   13,57 

    

1000 m Tom Michielsen 12e JpupA 00:04:14   14,17 

    

900 m Thijs van den Brand 9e JpupB 00:04:18   12,56 
  Luuk van Kuringen 11e JpupB 00:04:37   11,70 

 

zaterdag 12 november 2011 Weerter Bergloop, Weert 

Roland was vandaag in Weert. Hij schrijft: De Weerter Bergloop is een loop over de voormalige vuilstort 
op de Altweerterheide bij Weert. De 5 km-loop gaat over 2 rondes, met in elke ronde drie fikse 
beklimmingen, twee korte steile afdalingen en één lange afdaling naar de finish. 

Na de eerste ronde lagen we met z’n vieren voorop, in de tweede ronde viel het groepje uiteen, waarna 
ik als 3e overall finishte. 

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

5 km Roland van Loon 2e Msen 00:20:14   14,83 

 

zondag 13 november 2011 Holapress Valkenloop, Valkenswaard 

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

21.1 km Frans van der Staak 5e M55 01:28:14  CR 14,35 
  Ad van Heerbeek 36e M55 01:44:31   12,11 

   

12 km Jozé van de Burgt  Vrecr 01:05:09   11,05 
  Antoinet van Esch  Vrecr 01:12:56   9,87 
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Bart Noyen Frans van der Staak 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adrie, Aubry en Jiska op weg naar de koffie met appeltaart met slagroom 
 

zondag 20 november 2011 Zevenheuvelenloop, Nijmegen 

Helaas zaten we dit jaar met 5 lopers die hadden ingeschreven, maar verstek moesten laten gaan 
vanwege blessures. Toch een mooie dag, schitterend loopweer, geen wind, fijne temperatuur. Er werden 
2 pr's verbeterd. 

Alle lopers zijn geklasseerd in hun leeftijdcategorie, ook de recreanten. 

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

15 km Ton Smetsers 675 M40 01:08:56   13,06 
  Jac van Heerebeek 950 M40 01:11:05   12,66 
  Aubry Mulder 772 M35 01:12:10   12,47 
  Jiska van Deijne 221 Vsen 01:12:17 PR  12,45 
  Adrie Louwers 326 M55 01:12:18   12,45 
  Joke Bullens 118 V45 01:15:18   11,95 
  Ad van Zelst 60 M65 01:15:21   11,94 
  Anthony Conijn 1399 M55 01:31:12   9,87 
  Marijke de Graaf 277 V55 01:37:37 PR  9,22 
  Irene van Gestel 1061 V45 01:38:44   9,12 
  Ria Louwers 740 V50 01:45:41   8,52 

 

Bekijk de foto’s van de Zevenheuvelenloop op www.avoirschot.nl > FOTOBOEK 
 

Volgend jaar ga jij toch ook mee?

ATLETIEKVERENIGING OIRSCHOT  |  SPIKE  |  JAARGANG 26  |  NUMMER 1  |  JANUARI / FEBRUARI 2012              
28 
 

http://www.avoirschot.nl/


  
 

 
 
 
 
 
 

zondag 20 november 2011 Get Running Campuscross, Veldhoven 

Weer een prima deelname van onze vereniging aan de 3e cross van de Sportplein Eindhoven 
Crosscompetitie.  

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

8620 m Bart Noyen 12e Msen 00:46:39   11,09 

            

6920 m Frans van der Staak 16e M45 00:31:38   13,13 

    

2730 m René van de Ven 15e M 00:13:51   11,83 

    

1940 m Lars van Kuringen 14e JjunD 00:09:21   12,45 

    

1030 m Tom Michielsen 8e JpupA 00:04:32   13,63 
  Thijs van den Brand 7e JpupB 00:05:48   10,66 
  Luuk van Kuringen 8e JpupB 00:05:51   10,56 

 

zondag 27 november 2011 Warandeloop, Tilburg 

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

10 km Ruud van Woensel 14e M 00:37:57   15,81 
  Roland van Loon 22e M 00:39:53   15,04 
  Ton Smetsers 107e M 00:47:13   12,71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zondag 11 december 2011 l'Avant Sylvestrecross, Reusel 

Een behoorlijke Oirschotse afvaardiging in Reusel, het gaat de goede kant op! Frans van der Staak 
haalde het podium met een mooie 3e plaats. 

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

11650 m Bart Noyen 25e Msen 00:58:29   11,95 

    

9320 m Frans van der Staak 3e M55 00:38:21   14,58 

    

2720 m René van de Ven 25e M 00:11:16   14,49 

    

2030 m Lars van Kuringen 16e JjunD 00:08:38   14,11 

    

1340 m Tom Michielsen 10e JpupA 00:05:10   15,56 
  Thijs van den Brand 12e JpupB 00:06:33   12,27 
  Luuk van Kuringen 13e JpupB 00:06:34   12,24 

 

zaterdag 10 december 2011 indoorwedstrijden ARV Ilion, Zoetermeer 
René schrijft: Wegens de immense drukte liep het programma erg uit en daar werden de prestaties niet 
beter van. Het was sowieso een slechte dag, eigenlijk was ik alleen tevreden met mijn tijd op de 50m. De 
40 en 60m waren beduidend slechter dan normaal en bij het kogelstoten moesten we de kogel nat 
maken (zodat men een afdruk op de vloer krijgt waar de kogel is neergekomen) in plaats van te werken 
met magnesiumpoeder. De kogel schoot daardoor bij alledrie de pogingen weg en bij de 1e en 3e poging 
zelfs zo erg dat ze ongeldig waren. Al met al van 8.30u tot 19.30u weggeweest voor een teleurstellende 
dag. Althans een dag vol teleurstellende resultaten. Hopelijk 23 dec in Utrecht meer succes. 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
40 m indoor René van de Ven   Msen 6.22 sec      
50 m indoor    7.41 sec     
60 m indoor    8.82 sec    
kogelstoten indoor  7e   10,64 m    

UITSLAGEN 
vervolg 
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zondag 11 december 2011 Mescherbergloop, Eijsden 

Helaas, door de vele geblesseerden slechts een magere Oirschotse deelname in Zuid-Limburg. 

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

15 km Roland van Loon 17e M35 01:07:17   13,38 

 
 

zondag 18 december 2011 Driedorpencross Fortuna '67, Veghel 

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

8957 m Roland van Loon 7e M35 00:37:08   14,47 
  Bart Noyen 15e Msen 00:45:44   11,75 

    

2006 m Lars van Kuringen 14e JjunD 00:09:38   12,49 

    

995 m Luuk van Kuringen 11e JpupB 00:05:18   11,26 
  Thijs van den Brand 12e JpupB 00:05:21   11,16 

 
 

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

Auwjaorscross, start van de recreanten. We zien Michael Boon, Hans van de Wal, Johan Roefs en Adrie 
van de Wal voorbijscheuren 
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maandag 26 december 2011 Auwjaorscross / BK Cross, Oirschot 

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

9288 m Roland van Loon 6e M35 00:37:18   14,94 
  Jan Manders  Mrecr 00:44:28   12,53 
  Ad van Zelst  Mrecr 00:46:35   11,96 
  Tineke van den Heuvel  Vrecr 00:46:48   11,91 
  Adrie van de Wal  Mrecr 00:47:14   11,80 
  Bart Noyen 21e Msen 00:47:35   11,71 
  Pieter Smits  Mrecr 00:48:00   11,61 
  Hans van de Wal  Mrecr 00:48:11   11,57 
  Johan Roefs  Mrecr 00:48:22   11,52 
  Frans Verhagen  Mrecr 00:48:24   11,51 
  Wim Verhagen  Mrecr 00:48:37   11,46 
  Joke Bullens  Vrecr 00:49:01   11,37 
  Reny van Straten  Vrecr 00:49:21   11,29 
  Michael Boon  Mrecr 00:50:50   10,96 
  Hans Hoogmoet  Mrecr 00:52:22   10,64 
  Conny Neggers  Vrecr 00:52:56   10,53 
  Jeanne Kemps  Vrecr 00:53:17   10,46 
  Ger van Heesch  Mrecr 00:54:34   10,21 
  Marjon de Kort  Vrecr 00:54:50   10,16 
  Nicole van Zelst  Vrecr 00:57:57   9,62 
  Jan Soetens  Mrecr 00:58:00   9,61 
  Marie-José van den Berg  Vrecr 00:58:40   9,50 
  Silvia Tempelman  Vrecr 00:59:32   9,36 
  Inge van de Burgt  Vrecr 00:59:48   9,32 

    

6966 m Frans van der Staak 6e M55 00:29:08   14,35 
  Martien van de Ven 3e M60 00:30:05   13,89 
  Susanne Aarts  Vrecr 00:37:28   11,16 
  Henk Verbeek  Mrecr 00:44:28   9,40 
  Berti Smetsers  Vrecr 00:47:27   8,81 

     

4644 m Jiska van Deijne 9e Vsen 00:22:17   12,50 
  Marja der Kinderen  Vrecr 00:33:48   8,24 
  Jan van der Heijden  Mrecr 00:33:48   8,24 

    

3303 m René van de Ven 22e Mannen 00:15:08   13,10 

    

2202 m Lars van Kuringen 27e JjunD 00:10:18   12,83 

    

1101 m Tom Michielsen 13e JpupA 00:04:24   15,01 

    

811 m Luuk van Kuringen 15e JpupB 00:03:50   12,69 
  Thijs van den Brand 16e JpupB 00:03:57   12,32 

 
 
 
 
 
 

 
Trainen is leuk, maar COMPETITIE maakt er een SPORT van! 
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UITSLAGEN 
vervolg 
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Dit jaar zijn er 30 clubrecords verbeterd of gesteld. 
Koploper is René van de Ven, die in de spelonken van het 
wedstrijdprogramma naar nog niet bestaande clubrecords 
heeft gezocht. Maar goed, je moet het toch maar 
presteren! 
Verder vallen natuurlijk de twee Nederlandse Records van 
Martien van de Ven op. 
 
CLUBRECORDS ERKEND IN 2011 

datum naam cat. plaats discipline prestatie  

150111 René van de Ven Msen Gent (B) indoor kogelstoten  11,30 m  
150111 René van de Ven Msen Gent (B) indoor 1000 m 3:25.94 min  
150111 Martien van de Ven M60 Gent (B) indoor 1000 m 3:23.93 min  
160111 René van de Ven Msen Mol (B) indoor polsstokhoog 2,80 m  
210111 René van de Ven Msen Utrecht indoor 60 m horden 11.71 sec  
270211 Bart Noyen Msen Gent (B) indoor hoogspringen 1,65 m  
270211 René van de Ven Msen Gent (B) indoor 3000 m 12:39.26 min  
270211 Martien van de Ven M60 Gent (B) indoor 3000 m 11:25.70 min NK  
120411 Roland van Loon M35 Best baan 3000 m 10:25:38 min  
170411 René van de Ven Msen Turnhout (B) kogelslingeren 28,38 m  
170411 Ad van Heerbeek M55 Antwerpen (B) marathon 3:36:54 uur  
030511 René van de Ven Msen Oirschot speerwerpen 51,42 m  
170511 René van de Ven Msen Eindhoven hinkstapsprong 9,97 m  
190611 Cees Koppen M55 Goirle 15 km 1:06:38 uur  
290611 Cees Koppen M55 Boxtel baan 10.000 m 44:18.0 min  
100811 René van de Ven Msen Tessenderlo (B) kogelslingeren 29,27 m  
270811 Bart Noyen Msen Papendrecht 400 m horden 1:15:14 min  
040911 Cees Koppen M55 Tilburg 10 em 1:13:30 uur  
060911 Ad van Zelst M65 Oirschot baan 100 m 17.8 sec  
060911 Maarten Kaptein M70 Oirschot baan 100 m 18.5 sec  
090911 Martien van de Ven M60 Herentals (B) uurloop 13.688 m NK 
090911 Martien van de Ven M60 Herentals (B) baan 10.000 m  42:50.40 min  
180911 Cees Koppen M55 Deurne halve marathon 1:36:34 uur  
200911 Ad van Zelst M65 Oirschot baan 800 m 3:14.4 min  
200911 Joke Bullens V45 Oirschot baan 800 m 3:22.7 min  
200911 Maarten Kaptein M70 Oirschot baan 800 m 4:10.8 min  
091011 Cees Koppen M55 Eindhoven marathon 3:33:29 uur  
131111 Frans van der Staak M55 Valkenswaard halve marathon 1:28:14 uur  
231211 René van de Ven Msen Utrecht indoor 50 m horden 9.78 sec  
311211 Frans van der Staak M55 Hilvarenbeek 10 km weg 0:40:31 u  

 
NK = Nederlands Record 
 

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

René van de Ven in Zoetermeer 

mailto:vanzelst-westland@chello.nl


  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start en finish mogen niet meer dan 50% 

van de wedstrijdafstand uit elkaar liggen en 

het hoogteverval tussen start en finish mag 

niet meer zijn dan 1 meter per 1000 meter 
In Boston werd dit jaar een marathontijd gelopen die 

beneden het wereldrecord lag. Deze tijd werd echter niet 

erkend, omdat het parcours in rechte lijn van punt naar 

punt liep en een flink hoogteverval had. Er had ook 

voordeel kunnen zijn van rugwind. Bij de Dam tot 

Damloop kun je dus geen clubrecord lopen.  

 

Een wegwedstrijd moet geheel op verharde 

wegen plaats vinden, alleen start en finish 

mogen op een veld zijn 
Dat je bij de Oirschotse Heidemarathon geen clubrecord 

kunt lopen zal wel duidelijk zijn, omdat het meten van de 

afstand niet betrouwbaar is. Maar ook de 

Mescherbergloop en de Halve Marathon van Egmond 

voldoen niet aan deze regel. 

 

Bij wedstrijden met chiptijdmeting geldt de 

brutotijd 
Dit komt voort uit de IAAF-regel dat de start is op het 

moment waarop het startschot klinkt en de finish het 

moment waarop de loper met de borst over de finishlijn 

gaat. Zou je uitgaan van de brutotijd dan kan het 

voorkomen dat degene die als eerste de finish passeert 

niet de winnaar is. 

Dit houdt in dat je bij de Zevenheuvelenloop geen 

clubrecord kunt lopen, omdat je daar lang moet wachten 

voor je de startlijn passeert. Deze regel staat overigens 

ter discussie binnen onze club omdat de chipgemeten tijd 

beschouwd kan worden als een correcte tijd en 

bovenstaande argumenten voor ons niet van belang zijn. 

 

Clubrecords kunnen alleen gelopen worden 

in een officiële Atletiekunie-wedstrijd 
Dit is zo geregeld om de kwaliteit van de afstandmeting 

en tijdmeting te kunnen waarborgen. De Atletiekunie geeft 

hiertoe cursussen aan juryleden, want er komt veel bij 

kijken. Door deze regel wordt voorkomen dat b.v. een 

Oranjevereniging een hardloopwedstrijd organiseert die 

niet aan de eisen voldoet. Let er op dat bij evenementen 

waarbij verschillende afstanden worden gelopen vaak 

maar één afstand officieel is. 

Uitgezonderd zijn onze eigen wedstrijden voor de interne 

competitie, daar kun je wel een clubrecord vestigen. 

 

Je moet beschikken over een 

wedstrijdlicentie 
Alleen met een licentie kun je deelnemen aan een officiële 

hardloopwedstrijd en een podiumplaats behalen. Als 

recreant doe je mee aan de recreatieloop. Uitgezonderd 

zijn hier ook weer onze eigen wedstrijden zoals de 

Oirschotse Stoelloop en de interne competitie.  

 

Dit zijn de belangrijkste regels. Het 

volledige reglement clubrecords staat op de 

website www.avoirschot.nl > 

CLUBRECORDS 
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< In Nijmegen kun je geen clubrecord vestigen, 
alhoewel… 
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Ons Reglement Clubrecords is 

gebaseerd op de regels voor 

Nederlandse Records zoals deze zijn 

opgesteld door de Atletiekunie. Die 

regels zijn weer overgenomen van het 

internationale reglement van de IAAF, 

de wereldatletiekfederatie.  

Hieronder staan enkele eisen voor 

clubrecords bij wegwedstrijden. 
 

http://www.avoirschot.nl/


  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zo 8 jan: Egmond aan Zee, Egmond Halve Marathon 
Een van de mooiste van Nederland. Inschrijving is gesloten. Cees Koppen, 
Jac van Heerebeek, Jiska van Deijne en Ad van Zelst zijn erbij 

 
Zo 8 jan: OIRSCHOT clubhuis, Nieuwjaarsbijeenkomst 
Iedereen die niet in Egmond zit kan er bij zijn, het is na afloop van de 
trainingen en kost niks 

 
Zo 15 jan: Eersel, Dieprijtcross (Sportplein Eindhoven 
Crosscompetitie) 
De zesde cross in de competitie. Als je bij de Auwjaorscross de smaak te 
pakken hebt gekregen of spijt hebt… grijp je kans! 

 
Zo 15 jan: OIRSCHOT Kemmerbos, Cyclopathon 
Deelnemers gevraagd! Schrijf je naam op het bord in het clubhuis. Mooi om te 
doen. Lees de informatie op onze website www.avoirschot.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo 22 jan: Best, Goed Beter Bestloop 
Kreeg vorig jaar een mooi nieuw parcours van 3 rondjes. Loop ook in de 
winter eens een halve marathon. En het is vlak bij huis. 

 
Zo 29 jan: Geldrop, Schietbergencross (Sportplein 
Eindhoven Crosscompetitie) 
Staan er nog Oirschottenaren boveaan in de competitie? 

 
Zo 12 febr: Valkenswaard, Wedertcross (Sportplein 
Eindhoven Crosscompetitie) 

AGENDA 
De volledige agenda vind je op onze website 
www.avoirschot.nl 
Je kunt daar op een wedstrijd klikken en zo direct 
informatie vinden op de site van de organiserende 
vereniging 
Samenstelling Leny de Croon, tekst Ad van Zelst 
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Za 25 febr: Eersel, DES Halve Marathon (Kempische 
Wegcompetitie) 
De Kempische Wegcompetitie is een nieuw initiatief van serie wegwedstrijden 
waaronder onze Oirschotse Stoelloop 

 
Ma 27 febr: OIRSCHOT clubhuis, algemene 
ledenvergadering 
Iedereen is welkom. Belangrijk: hier wordt beslist over het beleid van de club 
en kun je ideeën naar voren brengen. 

 
Zo 4 maart: Best, Joe Mann Bosloop (Sportplein 
Eindhoven Crosscompetitie) 
 
Zo 4 maart: Moergestel, Rico Salvettiloop 
Deze keer wat later in het jaar. Mooi wedstrijdje met elk jaar grote Oirschotse 
deelname. 

 
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 

 
Zo 15 april: Rotterdam, Marathon Rotterdam 
De best georganiseerde marathon van Nederland. Cees en Jiska zijn er voor 
aan het trainen. Wie volgen? 

 
Zo 20 mei: Oisterwijk, Jubileummarathon Het Genieten 
Eenmalig gebeuren door het mooie Oisterwijk 
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Goed Beter Bestloop 

Jaarvergadering 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

woensdag  19.00 uur  
recreantentrainingen, groep 1, 2, 3, 4 
   

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 
    

 
 

   
 
 

 
 

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 trainingsschema van de clubtrainingen staat op de 
website (PRIKBORD) 
Cees van de Schoot 
 
  

’s Naags lopen we gewoon dur 

http://www.avoirschot.nl/


  
 

 
 
 
 
 

Hoi, ik heet Juul van Hout. Ik 

zit in groep 5 van 

basisschool De Linde. 
Ik ben 2 ½ jaar lid van de 

atletiekvereniging en omdat mama 

altijd gaat trimmen bij de 

atletiekvereniging ben ik er ook bij 

gegaan. 

 

Het leukste van alles vind ik 

spelletjes spelen in het bos. 
Ik heb een paar keer aan wedstrijden 

deelgenomen toen moest ik een keer 

800 meter en een keer 1000 meter 

rennen. Ik zit ook bij hockey. 

 

Doei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

’t razend snelle 
estafettepennetje 
Ik zit ook bij hockey (?) 
Juul van Hout 
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ONZE VRIJWILLIGERS 
Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel.  

Altijd! 
 

Irene en Hans houden het parkeren bij het zwembad in de gaten > 

 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoi Spikelezers, 
Er is mij gevraagd om een stukje te schrijven voor in de 
Spike, dit doe ik heel graag. 
Ik ben ongeveer een jaar bij de Atletiekvereniging Oirschot en vind dit heel 
leuk. 
Dit seizoen doe ik mee met de Kempische Crosscompetitie. Ook de 
jeugdleden Tom, Lars en Luuk doen hier aan mee, we hebben al vier 
wedstrijden gehad in Bladel, Veldhoven, Reusel en  
St. Oedenrode.  
René en Bart helpen ons hier altijd erg goed bij, door mee in te lopen en aan 
te moedigen.  
 

Ik sta momenteel 7de in het tussenklassement, dat is best 
goed toch?  

Kijk maar eens op de site www.crosscompetitie.nl , daar kun je alle uitslagen 
lezen en ook leuke foto’s bekijken. 
Het zou leuk zijn als er nog wat meer jeugdleden mee zouden doen, het is 
namelijk erg leuk en gezellig om aan mee te doen en je leert er heel erg veel 
van. Of kom eens een keertje kijken, dan kun je zien hoe het gaat.  
 
Groetjes Thijs van den Brand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pietentraining 
 
Als de Sint weer in ons land is vraagt hij altijd hulp aan de 
jeugd van AV Oirschot.  
Waarom?  Pieten moeten in topconditie zijn om in het barre weer begin 
december over alle daken te springen. En waar kunnen even meetrainen? 
Juist, tijdens een gezellige jeugdtraining. 
 

De Sint had de jeugdleden al gevraagd om de Pieten 
stevig aan te pakken.  
Geen smoesjes, maar rennen. En ondanks dat er op het laatste moment een 
van de Pietjes toch niet goed durfde en een intern hulpje inschakelde, werd er 
dus hard getraind. 
 

Opvallend was dat met de aanwezigheid van de Pieten de 
training zeer rustig begon.  
Er werd een uurtje lekker gerend, gesprint en geklommen. Aan het eind van 
de training hadden de Pieten natuurlijk ook nog iets lekkers voor iedereen. 
Alle kinderen mochten aan de hand van het bijbehorende rijmpje raden voor 
wie het was. De Pieten gingen weer gauw de donkere avond in voor een 
volgende klus. Het was beregezellig! 
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crossen  
We hebben al vier wedstrijden gelopen 

Thijs van den Brand 
 
  

Thijs op volle snelheid in Veldhoven 
en aan de start in Reusel 

pietentraining 
Geen smoesjes, maar rennen 

Laura van den Broek 
 
  

http://www.crosscompetitie.nl/


  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wintertrainingen in gymzaal 
De Linde 
 

dinsdag 18.30 – 19.30 uur  
Zaaltraining Pupillen en Junioren D 
o.l.v. Rikie Moors 
 

donderdag 18.30 – 19.30 uur  
Zaaltraining Pupillen en Junioren D 
o.l.v. René van de Ven 
 

donderdag 19.30 – 21.00 uur  
Zaaltraining Junioren  
o.l.v. René van de Ven 
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jeugdtrainingen 
Bij de jeugdtrainingen komen alle atletiekonderdelen 
aan bod, maar wordt het spelelement niet vergeten  
René van de Ven 
 
  

Rikie en Bart leiden de zaaltraining op 
dinsdag 20 december 

 
Meer foto’s op 

 www.avoirschot.nl > FOTOBOEK 

http://www.avoirschot.nl/


  
 

 

 
 
 
 
 
 

Onze trainers houden de stemming erin! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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! 
 

HARDLOPEN BIJ AV OIRSCHOT 
Bij Atletiekvereniging Oirschot loop je onder leiding van deskundige 
trainers en begeleiders. Er wordt getraind in 4 niveaugroepen, van 

rustig tot pittig: 1, 2, 3 en 4. 
Cees van de Schoot 
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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 
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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 

 
 



  
 

HET WAS EEN 
MOOI 
SPORTJAAR 
Enkele hoogtepunten in 2011 
Ad van Zelst 
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Januari:  
De Halve van Egmond 
 
Maart: 
Clubkampioenschappen 
cross 
 
April:  
Start hardloopcursus 
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Juni:  
Oirschotse Stoelloop 
 
Juni:  
Jansdag 
 
September:  
Trainingen Halve 
Marathon Eindhoven 
 
 



  
 

HET WAS EEN 
MOOI 
SPORTJAAR 
De hoogtepunten in 2011 
Ad van Zelst 
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September:  
Commissie 1, Commissie 2 
 
September:  
Jungfrau Marathon 
 
Februari, september, 
december: 
Martien loopt twee 
Nederlandse Records en 
wordt 3e M60 bij de BK 
Cross 
 
 



  
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zonder vrijwilligers zijn we nergens…
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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@wanadoo.nl  
 

WE WAREN IN… 
Oirschot, Auwjaorscross 
 
 
  

mailto:anthonyconijn@wanadoo.nl
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