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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 

39 deelnemers 
aan de 

hardloopcursus! 
 

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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Nieuwe 
adverteerder! 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atletiekvereniging Oirschot 

opgericht: 24 oktober 1985 
 

Aangesloten bij de Atletiekunie, 
verenigingsnummer V0014355 

 
Ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel, nummer 40238625 

 
Atletiekbaan en clubgebouw: 

Bloemendaal 5a, 5688GP Oirschot 
(bij Sportcentrum De Kemmer) 

 
Postadres: 

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 6x 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 24 juni 

bij de redactie  
 

Lees de digitale Spike in full colour 
op www.avoirschot.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   

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   

Marinka Michielsen   

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 (wijzigingen zijn vetgedrukt). 
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ALGEMENE 
INFORMATIE 
 

website:  www.avoirschot.nl  
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De Atletiek Vereniging 
Oirschot bruist van de 
activiteiten 
Hieraan kun je toch zien dat atletiek 
een zomersport is. Tegenwoordig valt 
natuurlijk minder op dat het een 
zomersport is. Je kunt immers heden 
ten dage op allerlei manieren de 
atletieksport beoefenen in indoor 
sport hallen. En bovendien is het 
onderdeel hardlopen ook goed te 
doen in de wintermaanden. Denk 
maar aan de vele crossen die de 
afgelopen tijd zijn georganiseerd. 
Maar voor de andere 
atletiekonderdelen zijn we toch 
aangewezen op de maanden waarin 
het buiten niet zo koud is. En die 
periode is gelukkig nu weer 
aangebroken. 
 

We hebben als vereniging 
zelf jaarlijks met de start in 
april de loop cursus voor 
beginners 
Dit jaar zijn er op 15 april meer dan 
30 aspirant-atleten begonnen aan de 
cursus. Ik heb me zelfs laten vertellen 
dat er 37 mensen voor de cursus 
hebben ingeschreven. Ik weet niet of 
dat een record is, maar veel zijn het 
er in ieder geval wel. Hartstikke leuk 
dat zoveel mensen op deze manier 
proberen wat meer activiteit in hun 
leven te brengen. Voor ons als leden 
van de vereniging is bekend dat de 
aspirant-lopers leuke trainers tot hun 
beschikking hebben met Cees van 
der Schoot en Toon de Croon.  
 

Cees heeft nu even moeten 
afhaken omdat hij een 
kleine operatie moest 
ondergaan 
Maar we wensen Cees veel 
beterschap en een spoedig herstel 
toe. Zodat hij snel weer terug kan 

keren naar het beoefenen van zijn 
grote hobby. 
 

Op zondag 8 april, eerste 
paasdag hebben we een 
jubileum mogen vieren 
De training voor recreanten op 
woensdagavond en zondagmorgen 
vierde haar zilveren jubileum. Nu dus 
al meer dan 25 jaar trainen we met 
iedereen die mee wil doen 2 maal per 
week ruim 1 uur om de conditie op 
peil te houden en te verbeteren. Zelf 
loop ik al jaren met de diverse 
groepen mee. Hartstikke leuk om 
samen door de militaire tankbanen op 
de hei te ploegen. Het loopt dan 
soms wel heel zwaar maar het is een 
stuk leuker dan op de weg te lopen. 
En we doen het tenslotte voor de 
conditie, dus dat het dan wat 
zwaarder is mag de pret, voor mij in 
ieder geval, niet drukken. 
 

We hebben op eerste 
paasdag met een spel 
activiteit het feest gevierd 
Daarna hebben we samen in ons 
clubhuis genoten van een grote en 
lekkere taart. Kijk maar eens naar de 
foto's op de website om een indruk te 
krijgen van de festiviteiten als je er 
zelf niet bij was.  
 

De organisatie van de 
recreantentrainingen heeft 
op dit moment een tekort 
aan trainers/ begeleiders 
Dus mocht je nog belangstelling  
hebben om trainer / begeleider te 
worden dan ligt hier je kans. Er is de 
mogelijkheid om eerst onder leiding 
van een ervaren trainer/ begeleider 
de kneepjes van het vak te leren. 
Daarna kun je dan zelfstandig met 
een groep naar de hei toe. En als je 
bang bent dat je verdwaald op de hei: 
ook daarvoor zijn er "de kneepjes van 
het vak" zodat je altijd weer op tijd 
huiswaarts kunt gaan. 
 

Vergeet ik nog bijna te 
vermelen dat we op 8 april 
nog een jubilaris meer 
hadden  

Cees van der Schoot was / is als 
trainer 25 jaar actief geweest bij de 
recreanten trainingen.  
Namens de vereniging en alle leden 
van de vereniging heb ik Cees, de 
organisatoren van deze trainingen en 
alle andere trainers op 8 april van 
harte gefeliciteerd met hun jubileum. 
Maar ik herhaal die felicitatie graag 
op deze pagina. 
 

Vanuit het bestuur vermeld 
ik hier ook nog graag dat we 
inmiddels goede afspraken 
hebben kunnen maken met 
een bedrijf voor een deel 
van het onderhoud van ons 
terrein 
Een ander deel van het onderhoud 
voeren we nu zelf uit. Bovendien 
maak ik u graag opmerkzaam op de 
vele werkzaamheden die momenteel 
in de omgeving van het clubhuis 
plaatsvinden.  
 

Tot slot sta ik nog even stil 
bij de ouder-kind activiteit 
die de jeugdcommissie 
afgelopen donderdag heeft 
georganiseerd 
De jeugdleden hebben hun ouders 
meegebracht om samen te sporten. 
In het speelbos bij het zwembad 
waren een aantal spelen uitgezet 
waar de jeugd en hun ouders hun 
best mochten doen om te gooien, 
lopen, stoten, vragen te 
beantwoorden en ook nog een slogan 
te bedenken. Veel te doen in een 
korte tijd. Maar, zo begreep ik van de 
deelnemers, hartstikke leuk om de 
ouders zo ook te betrekken bij de 
activiteiten van hun kinderen. 
 

Zoals gezegd in het begin, 
de vereniging bruist van de 
activiteiten 
Op de website van de vereniging 
komt u er nog veel meer tegen. 
Graag ontmoet ik u bij een van die 
activiteiten en zeg daarom  
 
Tot ziens  
Jan Kemps, voorzitter van onze 
atletiekvereniging AV Oirschot 
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VAN DE VOORZITTER 
De vereniging bruist van de activiteiten! 

Jan Kemps 
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Nieuwe leden per 1 mei: 
 
Dilia van Straten V50 
Dilia loopt al langer mee en heeft zich 
nu als lid aangemeld. 
 
Erik van den Oord M35 
Erik heeft zich opgegeven bij een 
ledenwerfactie bij De Poort. 
 

Afmeldingen: 
 
Hein van den Eijnde JJD 
Anouk Mols V35 
 
 
 
 

  
 

De verjaardagen in mei… 
 
1 Pieter Smits  M60 

9 Thea Noordijk  V45 

10 Cees Koppen  M55 

18 Meindert van de Ven  JJA 

22 Aubry Mulder  M35 

27 Luuk van Kuringen  JPB 

28 Erna van Agt  V50 

29 Nol Veldhuizen  M50 

30 Hans Hoogmoet  M55 

31 Marijke de Graaf  V55 

 
 
 
 
 

 

…en in juni: 
  
1 Gerda Manders V45 

10 Eveline Timmermans V35 

11 Ad van Laarhoven M45 

14 Izzy Smits JPA 

15 Johan der Kinderen M45 

16 Mario Wiercx M55 

16 Leny de Croon V55 

16 Thea de Jong V45 

17 Anita Timmermans V45 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 7 april 

hebben we een 

ledenwerfactie gehouden 

bij winkelcentrum De 

Poort. Onze voorzitter Jan 

Kemps, bestuursleden 

Aubry Mulder en Anthony 

Conijn trotseerden met 

assistentie van Mieke 

Bouwman de kou en 

deelden ook flyers uit voor 

de hardloopcursus 2012.

LEDENADMINISTRATIE 
Een ledenwerfactie die werkt! 

Hans Hoogmoet 
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Allemaal hartelijk gefeliciteerd! 

Onze vereniging telt nu 141 
leden, waarvan 15 bij de 

jeugd 

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/


  
 

 

 
 
 

 
4 maart 
Ereplaatsen voor AV Oirschot in Best 
Bij de voorlaatste wedstrijd van de Sportplein Eindhoven 
Kempische Crosscompetitie stonden twee van onze leden op het 
podium. Frans van der Staak werd 2e en Martien van de Ven 3e in 
de categorie M55.  
 

4 maart 
Nieuw clubrecord in Moergestel 
Bij de Rico Salvettiloop heeft Ad van Zelst het clubrecord M65 
verbeterd op de 10 km. 
Ad vertelt: Het oude record stond op naam van Laurent Linssen 
(46:39 min.) en het was in september 2008 dat ik voor het laatst 
onder die tijd liep. Ik geloofde er helemaal niet in dat ik het zou 
halen, omdat ik me nu toeleg op de lange afstand. Vanaf de eerste 
kilometer vol gas bracht me in 23 minuten rond door het eerste 
rondje en had ik dus 39 seconden reserve. Uiteindelijk mooi vlak 
gelopen in 46:04 minuten. 

 

12 maart 
Frans van der Staak 2e in crosscompetitie →  
Het is lang geleden, maar nu hebben we dan weer een 
podiumplaats te pakken in de Kempische Crosscompetitie. Na de 
wedstrijd in Best stond Frans al op de 2e plaats, maar omdat na de 
laatste van de 10 wedstrijden de 2 slechtste resultaten worden 
geschrapt kon er nog van alles gebeuren. Frans hield het hoofd 
koel en had aan een 5e plaats genoeg om met 1 punt voorsprong 
op zijn naaste belager ook in de eindstand de 2e plaats te 
behouden. 
 

20 maart 
Martien van de Ven wint in Bakel → 
Bij een van de laatste crossen van het seizoen, de Hel van Bakel, 
behaalde Martien van de Ven een mooie 1e plaats in de categorie 
M60. Hij liep de 7000 meter in 29:52 minuten en kwam ruim een 
halve minuut voor de nummer 2 over de finish. 
 

25 maart 
Roland en Tineke Clubkampioen Cross → 
Na een mooie wedstrijd zijn vanmorgen de nieuwe clubkampioenen 
cross gehuldigd. Snelste man was dit jaar Roland van Loon, 
snelste vrouw was Tineke van den Heuvel. 
 

1 april 
Podiumplaats en clubrecord in Drunen 
Bij de halve marathon door de Drunense Duinen behaalde Tineke 
van den Heuvel een mooie 3e plaats in de categorie V55. Het 
clubrecord bij de M65 werd door Ad van Zelst anderhalve minuut 
scherper gesteld. Twee leden die na lange tijd het wedstrijdlopen 
weer hebben opgepakt presteerden ook prima: Erik van Ingen en 
Jan Heijms liepen allebei de halve onder de 2 uur. 

 
 

NIEUWS 
Het clubnieuws van de afgelopen weken. 
Het nieuwste nieuws staat dagelijks vers op de 
homepage van onze website www.avoirschot.nl  
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15 april 
 Clubrecord in Rotterdam 
Drie AV Oirschotmannen reisden naar Rotterdam voor de marathon. 
Cees Koppen werd onderweg ziek en bleef ver van zijn streeftijd. Ad van 
Heerbeek fungeerde als haas voor zijn dochter Christien. Het clubrecord 
M65 - dat nog open stond - werd door Ad van Zelst gesteld op 3:47:53 
uur bruto. Zijn nettotijd was 3:47:14 uur. 
Ad: "Een mooie tijd, maar ik moest wel. Over 10 jaar is Cees Koppen 65 
en ik wil het hem dan niet te gemakkelijk maken." 
 

18 april 
39 Deelnemers hardloopcursus 
Dit jaar hebben zich een ongekend aantal deelnemers aangemeld voor 
de hardloopcursus. Bij de start afgelopen zondag waren er 37, later in de 
week hebben zich nog 2 mensen aangemeld. Vanwege dit grote aantal 
hebben we de groep in tweeën gesplitst. Toon de Croon neemt een deel 
voor zijn rekening en Mirjam Smits doet de 2e groep. 
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☺ 
Fransman (100) fietst uurrecord 
De honderdjarige Ardéchois Robert Marchand heeft zich de 
recordboeken van de wielerunie UCI ingefietst. Op de indoorbaan 
in het Zwitserse Aigle legde hij op 17 februari 2012 in een uur tijd 
24 kilometer en 251 meter af. 

 
 
 
 

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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Tja, na het abrupte 
wegvallen van Maarten 
bleek het bestuur van 
mening dat ik een prima 
opvolger zou kunnen zijn. 
Kort voor de ALV werd mij dat 
gevraagd en ik heb toegestemd. 
Meteen tijdens de vergadering werd 
mij een prachtig boeket aangeboden 
voor mijn activiteiten in clubverband, 
waarvoor nogmaals mijn dank aan 
het bestuur. Enkele jaren daarvoor 
was ik al eens gewaardeerd als 
vrijwilliger.  
 

Deze activiteiten zijn nu 
uitgebreid met het 
bijhouden van kantine, 
materiaalopslag en wat 
veldwerk.  
Al sinds de oprichting ben ik lid van 
AV Oirschot en help al enkele jaren 

wat mee als er iets van ‘werk’ te 
doen is. Hierbij teken ik graag aan 
dat het voor mij logisch is iets te 
doen bij de vereniging. Jaren 
geleden volgde ik een cursus als 
recreatiesportleider in de omgeving 
van Zeist en leerde een KNVB-
cursusleider ons dat het verschil 
tussen CLUB en VERENIGING ‘m zit 
dat bij een club alles klaar staat en je 
alleen maar betaalt en gebruikt en bij 
een vereniging je alles samen doet 
met de leden en daardoor de 
contributie en kosten beheersbaar 
blijven. Een wijze man, die leider!  
 

Nu zijn er op het veld en 
rond de kantine en 
materiaalhok nog wel wat 
dingen te verbeteren.  
Met inspanning van velen hebben we 
een begin gemaakt met enkele 
verhardingen, zoals het eenbrengen 
van tegels rondom de gebouwen, de 
voorzieningen als aanlopen enz. 
weer gereedmaken voor aanvang 
van het baanseizoen etc. etc. De 
buitenzijde van de gebouwen werd 
door de dames weer blinkend 
schoon gemaakt, we hebben enkele 
aanhangwagens met tegels 

opgehaald. Nog staat er veel op de 
planning maar er komt schot in.  
 

Ik ben heel blij en positief 
verrast dat veel, ook 
oudere, leden mij daarbij 
helpen!  
Ik wil vanaf mei één ochtend in de 
maand, bijvoorbeeld de 
vrijdagmorgen en als het lukt de 
zaterdagmorgen daarna met zoveel 
mogelijk mensen ‘íets’ te doen aan 
onze accommodatie. 
De eerstvolgende keer zal zijn de 25e 
en 26e mei. Intussen werken we wel 
verder maar zullen dan nog zeker 
niet helemaal klaar zijn.  
Vele handen maken licht én mooi 
werk. Het is leuk eens iets anders 
met elkaar te doen dan lopen. 
Ik reken graag op jullie! 
 
P.S. mocht je iets zien op en rond 
het veld wat defect is of onderhoud 
nodig heeft, laat het even weten: 
Martien van Geenen: 06-83195240 
of 0499-573281 of per e-mail aan 
martienvangeenen@planet.nl  

 
 

BEHEERDER 
CLUBGEBOUW ENNE… 

Bij een vereniging doe je ALLES samen! 
Martien van Geenen 
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Ellen bedankt voor het doorgeven van 
de estafettepen 
 

Mijn naam is Jan Soetens, 
ik ben opgegroeid in het 
mooie dorpje Vessem. 
In 1968 heb ik op Oirschot kermis 
mijn lieve vrouw leren kennen 
waarmee ik in 1973 in de “echt” ben 
verbonden. 
We hebben een paar jaar in 
Eindhoven gewoond en hebben 
daarna in de Notel een huis gebouwd 
waar we nu nog steeds tot onze 
tevredenheid wonen. 
Het grootste deel van mijn werkzaam 
leven heb ik doorgebracht als 
servicemonteur en inspecteur van 
elektrische installaties bij een 
elektrotechnisch installatiebedrijf in 
Eindhoven. 

Een paar van de mooiste opdrachten bij 
dat bedrijf waren wel het uitvoeren van 

metingen aan en het inspecteren van 
elektrotechnische installaties in 
Ghana en Ivoorkust. 
 

Vooral in Ghana was het na 
werktijd goed toeven op 
terras van het café 
genaamd “The Nimtree” 
Sinds 1 januari 2010 geniet ik van de 
vut. Mijn vrije tijd verdeel ik tussen 
mijn vrouw en de rest. 
De rest bestaat uit klussen in en rond 
het huis, motor rijden, fotograferen en 
filmen en tegenwoordig hardlopen en 
ik speel badminton. 
Mijn mooiste motortocht tot op heden 
is een tocht van bijna 3 weken naar 
de hoogste met de motor 
toegankelijke pas ter wereld 
Khardung La op 5602 meter in het 
noorden van India. 
 

Wat je onderweg voor ogen 
krijgt is bijna ongelofelijk,  
het zeer grote verschil tussen arm en 
rijk, wegwerkers die in de sneeuw 
langs de weg onder een deken de 
nacht doorbrengen of een nieuwe 
straatveegauto in een stad die met 
100 van die auto’s nog niet zuiverder 
wordt. Maar ook prachtige 

vergezichten, mooie tempels en veel 
vriendelijke mensen. 
Het verkeer in de steden daar is niet 
wat je noemt overzichtelijk, 
bijvoorbeeld op een kruising met 
verkeerslichten wordt pas voor rood 
licht gestopt als het kruisende verkeer 
te opdringerig wordt en het achterop 
komende verkeer sluit dan op een 
tweebaansweg in 5 rijen zover 
mogelijk aan enz. 
Gelukkig ligt de snelheid waarmee 
gereden wordt een stuk lager dan bij 
ons. 

 
Het was overigens wel even 
wennen op een motor waar 
de versnelling en de rem 
“verkeerd om” zitten en je 
ook nog op de “verkeerde” 
kant van de weg moet 
rijden. 
Lopen kun je op verschillende 
manieren. Zo heb ik al enkele jaren 
gelopen……  met het idee dat, ik als 
ik meer tijd zou krijgen, mijn conditie 

DE ESTAFETTEPEN 
Mijn vrije tijd verdeel ik tussen mijn vrouw en de rest… 
Jan Soetens 
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op zou willen krikken. Maar ik wist 
nog niet hoe. 
In het voorjaar van 2011 werd in het 
winkelcentrum “De Loop” geflyerd 
door AV Oirschot, op de flyer werd je 
uitgenodigd voor een hardloopcurcus. 
Aangezien ik nu meer tijd heb leek 
me dat wel wat. 
 

Bij de eerste training onder 
leiding, van Toon en Cees, 
werd het me na ± 400 m. 
dribbelen al duidelijk dat 
mijn conditie nog sterk 
verbeterd kon worden. 
Het verbaasde me toch dat ik na 10 
weken zonder al te veel inspanning 4 
km. aan een stuk met een snelheid 
van ±8 km/h kon lopen. 

 

Wie weet loop ik dit jaar of anders 
toch volgend jaar een halve marathon 
binnen 2 uur.  
Daar ga ik in ieder geval wel mijn best 
voor doen. 
 
 
 
 
Ik geef de pen door aan Inge van de 
Burg. 
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☺ 
You Tube 
De wielerclub Oude Gracht On Tour Team (OGOTT) uit Stiphout was in januari op Lanzarote. Een van de leden 
had een kleine webcam op zijn helm geplaatst en filmde daarmee de tochten over het eiland. Bij toeval rijden ze 
op een filmlocatie waar opnames worden gemaakt voor een commercial van de nog geheime nieuwe Mercedes 
A-klasse. Het filmpje op You Tube had de eerste dag 100.000 bezoekers en na 2 dagen 215.000. Na een week 
stond de teller op 412.588. 
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Vanmorgen een mooi 
rondje door de Oirschotse 
hei gelopen en trots 
vertelde ik tegen Ad dat ik 
vorige week het podium op 
mocht.  
Ad vroeg mij of ik daar een stukske 
over wilde schrijven voor de Spike, 
dus bij deze! 
 
Op zondag 26 februari heb ik samen 
met Twan als “Team van Dijck“ 
meegedaan met een duathlon bij 
Triatlonvereniging in Waalwijk. Bij 
deze duathlon was het zo dat de 
loper (ik dus) eerst 8 km moest lopen 
dan de fietser (Twan dus..) 20 km 
moest fietsen en dan ik nog een 
rondje van 4 km lopen. 
 
 
 

Er waren vele triathleten die 
dit parcours alleen 
aflegden, wij deden dit dus 
als team, samen met nog 6 
andere teams.  
En dan is het 13.30, de start. Ik 
begon aan de 8 km en merkte al snel 
dat de deelnemers er behoorlijk de 
pas in hadden en ben dus de derde 
ronde toch wat rustiger gaan lopen 
anders ging dit niet goed komen. We 
liepen rondjes van 2 km over een 
mooi gevarieerd parcours en na 
ongeveer 41 minuten kon ik m’n 
nummer aan Twan doorgeven, zodat 
hij gas kon gaan geven op de fiets. Ik 
had toen (heel fijn…) even de tijd om 
bij te komen, me om te kleden, warm 
te blijven en natuurlijk Twan aan te 
moedigen. Hij fietste n.l. rondes van 
5.km dus kwam regelmatig voorbij 
gesjeesd. Toch fijn dat hij hard kan 
fietsen…. 
 

Na 56 minuten kwam Twan 
over de streep en mocht ik 
weer op pad.  
Nog twee rondjes te gaan…. 
M’n benen moesten weer even 
wennen aan het lopen na deze 
“pauze” maar ok, we gaan er weer 
voor.  
Na ongeveer 22 minuten kwam ik 
over de streep en wat bleek, we 
waren als derde koppel gefinisht dus 
een podiumplek! Niet verwacht, dus 
dat maakt het dan extra leuk.  
 

Na de prijsuitreiking met 
een mooie pet en beker 
weer richting Oirschot, we 
hadden er een leuke 
sportieve middag opzitten 
op naar de volgende?! 
 
Groetjes en tot bij de club, Conny

 
 

 
 
 

OFFROAD DUATHLON  
Mijn eerste podiumervaring…   

Conny Neggers   
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Een heel geregel vooraf 
aan het weekend van 1 
april, want de trainers 
waren dat weekend niet 
aanwezig 
Ze gingen een weekendje op retraite. 
Wie moet er dan training geven? 

Uiteindelijk waren Pieter van Esch, 
Jan Kemps en Wim Verhagen de 
mannen die zouden proberen om de 
trainers te vervangen en hoe dat 
gelukt is dat weten alleen jullie. 
Wij, trainers, moesten ons melden 
om 19.00 uur bij het postkantoor, 
vrijdag 31 maart. 
 

Mee moesten in ieder 
geval, een slaapzak, 
kussen, zaklamp en een 
schone onderbroek 
Voor de rest wisten we niets. 
Na vertrek ging het richting Limburg, 
naar Posterholt, waar we op een 
kampeerboerderij waren 
gestationeerd. Heerlijk rustig denk je 
maar niets is minder waar. 
Om 21.00 uur in een dichte bus voor 
een avonddropping. Als je goed liep 
was je in ongeveer 3/4 uur terug bij 
de kampeerboerderij. 
 

Wij waren in groepjes van 4 
ingedeeld, we waren als 
laatste gestart en als eerste 
terug 

Toen maar wachten op de rest en na 
dik 2 uur was iedereen weer terug. 
Daarna vloeide er best wel wat 
vocht, maar er was ook goed 
gepresteerd. Om ongeveer half vier 
lag iedereen wel in zijn bed. 
‘s Morgens om 9 uur was iedere 
trainer verplicht mee te gaan 
hardlopen, ca 1 uur en een kwartier 
en toch ongeveer 25 kilometer (denk 
ik). Heel helder denken was er nog 
niet bij. 

 
Daarna een gezamenlijk 
ontbijt met verse broodjes 
uit Duitsland 

‘s Middags gingen we met dezelfde 
groepjes een GEO-tocht lopen, met 
gps en coordinaten. Harstikke mooi, 
maar het was zeer koud, dat was wel 
jammer. 
‘s Avonds hadden we een lekkere 
BBQ en weer dorst. Na het eten 
spelletjes zoals spijkerslaan, 
dobbelen, spijkerpoepen, foto’s 
raden, sjoelen en ballengooien.  
 

Zondagmorgen moest er 
om 9 uur worden ontbeten, 
want om 11 uur moesten 
we bepakt en bezakt weer 
bij een groot hotel zijn 
Van daaruit gingen we happen en 
trappen. Als eerste was er koffie met 
Limburgse vlaai, daarna op de fiets. 
8 Kilometer verder ons voorgerecht, 

weer op ons fiets naar ons volgende 
adres voor de soep. Inmiddels was 
het al 15.00 uur en moesten we 15 
kilometer fietsen voor ons 
hoofdgerecht, wat werd opgediend in 
Duitsland (internationaal). We waren 
bekend want we werden verwacht. 
 

Keuze genoeg en voor de 
spijsvertering gingen we 
weer fietsen 
Het een en ander was inmiddels al 
goed beurs want als je niet veel fietst 
is 45 kilometer toch een heel eind. 
Na een klein half uur kwamen we 
weer terug op ons begin adres. Daar 
kregen we het laatste gedeelte en 
dat was het toetje. 
Om 19.45 uur keerden we weer terug 
naar Oirschot, moe maar voldaan. 

 
Onze dank gaat uit naar 
Ger en Hennie die voor ons 
een geweldig weekeind in 
elkaar hebben gezet 
Misschien is dit voor 
anderen een motivatie om 
ook als trainer-begeleider 
aan de slag te gaan 
 
 
Jongens: bedankt, super! 
Groetjes Adrie 

 
 

TRAINERSWEEKEND 
Er vloeide best wel wat vocht… 
Adrie Louwers 
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Nadat in 1985 de 
atletiekvereniging was 
opgericht kwam eind 1986 
het idee om de mogelijkheid 
te gaan bieden recreatief te 
gaan hardlopen bij de 
vereniging.  
We hadden al een groot aantal lopers 
die wedstrijden liepen en 
wedstrijdgericht trainden, De grote 
animators waren Cees Verkooijen en 
Martien van Geenen. Het bestuur en 
meerdere leden waren het hier wel 
mee eens. Op 23 maart 1986 werd 
tijdens de clubkampioenschappen 
cross al de gelegenheid gegeven aan 
niet-leden om deel te nemen aan een 
trimloop.  
 

Er werd een commissie 
opgericht met daarin Cees 
Verkooijen, Martien van 
Geenen, Cees van de 
Schoot en Pieter Mathijssen 
Ik mocht, als trainerscoördinator, 
voorzitter van de technische 
commissie en vicevoorzitter, enkele 
van die vergaderingen ook bijwonen. 
Er werd besproken hoe het 
aangepakt moest worden en wie de 
trainingen zouden verzorgen. 
Afgesproken werd dat ik (Joos) de 
trainingen op woensdagavond zou 
geven en Pieter op zondagmorgen.  
 

Omdat we niet wisten hoe 
het zou gaan verlopen 
werden er ook 
reservetrainers en 
begeleiders aangesteld 
Op zondag bij Pieter was ik de 
reservetrainer en de begeleiders 

waren Antoine Menheere en Cees 
van de Schoot. Die laatste hadden 
weer de reserves Martien van de Ven 
en Cees Verkooijen. Op woensdag 
zou ik de training verzorgen met als 
reserve Albert Houwen. Dan waren 
de begeleiders Cees Verkooijen, 
Martien van de Ven en Martien van 
Geenen. Cees Verkooijen was ook de 
algemene reserve. Er werd een 
systeem besproken: de reserve zou 
waarschuwen bij verhindering enz.  
 

De warming-up zou gedaan 
worden in een groep. Per 
keer moesten minimaal 1 
trainer en 2 begeleiders 
aanwezig zijn 
Ook moest per groep een trainer en 2 
begeleiders aanwezig zijn. Dit waren 
volgens de notulen van weleer de 
afspraken. Begonnen werd op zondag 
5 april 1987. Omdat Pieter om een of 
andere reden niet kon was ik de 
eerste trainer die de training voor de 
recreanten gaf. Zo ook de volgende 
woensdag, dit allemaal volgens mijn 
dagboeken.  
 

Om de eventuele kosten te 
kunnen dragen werd een 
bijdrage van 1 gulden 
gevraagd 
Het verslag van de commissie zegt: 
Na een wat aarzelend begin meldden 
zich een 10-tal deelnemers, bleek al 
gauw dat de activiteit goed aansloeg 
en het deelnemersaantal steeg elke 
training weer opnieuw en bereikte na 
enkele maanden zelfs een aantal van 
50.  
 

Dit betekende evenwel dat 
we in de problemen 
dreigden te geraken met 
betrekking tot de 
trainerscapaciteit 
We moesten immers steeds weer een 
beroep doen op Pieter en Joos, die 
beiden ook nog eens allerlei andere 
trainingsverplichtingen hadden. 
Daarom werden een 3-tal begeleiders 
ingeschreven voor de cursus Trainer 
Loopgroepen, welke was gestart in 
november en welke zou eindigen in 
april 1988. De aanstaande trainers 
waren Toon Aarts, Cees van de 
Schoot en Cees Verkooijen.  
 

Noodgedwongen moest 
voornoemd 3-tal, aangevuld 
met Martien van Geenen, al 
eerder voor de groep 
Dit gezien het eerder vermelde 
gebrek aan trainerscapaciteit en de 
nog steeds toenemende 
belangstelling. In oktober stopten 
Joos en Pieter. Maar zij werden nog 
wel betrokken in het programma. Het 
verslag zegt: Het programma 
/richtlijnen zal door Joos (in overleg 
met Pieter) worden opgesteld. 
Momenteel (medio februari ’88) is de 
situatie als volgt: Trainers op zondag 
Toon Aarts en Cees van de Schoot. 
Woensdag Martien van Geenen en 
Cees Verkooijen.  
 

Als begeleider werd uit de 
trimmers Mario Wierx 
“gerekruteerd” 
Als reservebegeleider kon een beroep 
gedaan worden op Martien van de 
Ven en Frans Pelt (tevens recreant). 
Pieter zou algemene 

OVER VRUUGER 
Mensen te zien hardlopen is toch wel erg mooi… 
Joos van Haaren 
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reserve zijn. Het gaf nogal een 
belasting omdat Martien van Geenen 
een poosje wilde stoppen en Toon 
Aarts voorrang wilde geven aan de 
Oirschotse triatlon (ja, ook die werd in 
die tijd door de Pedaleur 
georganiseerd).  
 

Zelf ben ik na het 
zomerseizoen (oktober) 
gestopt met het trainen van 
de recreanten 
Ik gaf 6 dagen in de week training (op 
vrijdag begon de zaaltraining weer die 
ik ook gaf) en op maandag hadden 
we regelmatig vergadering met 
bestuur of een of andere commissie. 
Zodoende was ik nooit meer thuis 
(achteraf, gezien het verloop van wat 
me allemaal bij de club te wachten 
zou staan en waar ik niet meer over 
wil praten, was dit de verkeerde 
keuze. Ik had beter voor de 
recreanten kunnen kiezen).  
 

Van april tot eind december 
1987 hadden ongeveer 
2100 personen 
deelgenomen aan de 
training 
Vanaf oktober vertrokken we op 
woensdag bij het postkantoor. Er 
werd afgesproken op deze voet door 
te gaan. Er werden nog afspraken 
gemaakt over verlichting 
(zichtbaarheid) tijdens het lopen, over 
het eventueel houden van een 
trimloop en het houden van 
coopertesten. Ik heb nog hele lijsten 
van die coopertesten en het is leuk 
om te zien wie er toen allemaal 
liepen. Je kon 4, 6 of 12 minuten 
lopen.  
 

Ook werd er een 
tussenbalans opgemaakt 
met een vragenformulier 
voor de deelnemers 
Wat ik nog leuk vind aan het geven 
van die trainingen destijds is dat ik 
nog regelmatig in het dorp word 

aangesproken door oud-deelnemers 
(waarvan mensen die inmiddels 
boven de 70 zijn) dat ze het zo leuk 
vonden en dat ik ze nog 
sportschoenen heb leren strikken enz. 
Ik heb nog zoveel van die notulen, 
ook van de recreatie, dat het hier te 
ver gaat alles te beschrijven.  
 

Het teruglezen van dat alles 
geeft me wel weer een kick 
en een super gevoel van 
wat het heeft teweeg 
gebracht 
Als je als initiatiefnemer van een 
vereniging in die tijd zag dat de 
vereniging als “kool” groeide stemde 
dat tot grote tevredenheid. En eerlijk 
gezegd was ik ook wel een beetje 
trots. Want hardlopen en andere 
mensen zien hardlopen (en dat was 
toch de bedoeling met het oprichten 
van een vereniging) is toch wel heel 
erg mooi. Want daar deden we het in 
die tijd toch allemaal voor. Loop ze! 
 
Joos van Haaren 
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☺ 
Postvak In 
In de Spike van maart 2012 stond een artikel van Joos over de eerste 
cyclopathon in Oirschot gehouden op 27 februari 1883. Volgens mijn 
gegevens werd de eerste cyclopathon gehouden op 28 februari 1982 en 
die werd gewonnen door Joseph van den Bosch en Henk Baars. 
Groeten, Martien van de Ven. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe 
adverteerder! 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al 25 jaar verzorgt AV 
Oirschot hardlooptrainingen 
voor de recreatieve 
sporters 
Ter gelegenheid van deze bijzondere 
mijlpaal werd er op Paaszondag 8 
april op passende wijze een feestje 
georganiseerd.  
De loopgroepen werden verdeeld en 
er werd begonnen met inlopen, 
rekken en strekken op het veld. De 
begeleidende trainers lieten ons in 
het ongewisse over het programma. 
In het naastgelegen speelbos gingen 
de vier groepen ieder naar een ander 
startpunt.  
 

Daar werd duidelijk dat het 
deze keer niet om snelheid 
en uithoudingsvermogen 
ging, maar om feitelijke 
inhoud 
Onze kennis op het gebied van de 
Olympische sporten, het 
clubverleden en de Oirschotse roots 
werd in combinatie met korte 
sprintjes getest. Het meest 
vermakelijke onderdeel was 
natuurlijk de fotoquiz: ken uw trainers 
op de (oude) foto’s. Sommigen heel 
herkenbaar en ‘nauwelijks’ 

veranderd, andere foto’s waren toch 
moeilijker te herleiden tot het huidige 
trainersgilde.  
 

Na deze ludieke wedstrijd 
was het tijd om terug te 
gaan naar het clubgebouw  
Tijd voor het napraten met koffie en - 
de diëtiste komt pas 23 april – 
overheerlijke slagroomtaart.  
Natuurlijk even een formeel moment 
na afloop van deze bijzondere 
recreantentraining. Voorzitter Jan 
roemde de inzet en betrokkenheid 
van alle (oud-)trainers voor alle tijd 
en energie die zij steken in de 
voorbereidingen en trainingen. Een 
oproep aan de aanwezigen om eens 
na te denken om een loopgroep te 
gaan trainen. 
 

Aansluitend gaf Cees de 
juiste antwoorden op de 
vragen van de wedstrijd 
Daarna werden Jeanine, Mieke, 
Jeanne en Twan (zij hadden alle 
foto’s goed!) tot prijswinnaar 
uitgeroepen en beloond met een 
lekkernij.  
Jac gaf in het kort een overzicht van 
25 jaar recreantentraining: van de 
start op de eerste woensdag in april 

1987 vanaf het postkantoor of het 
oude veldje (streep door wat niet van 
toepassing is) tot het hoogtepunt 
waarop 142 sportieve recreanten 
deelnamen aan de trainingen.  
 

Jan nam het woord nog 
even over om een 
dankwoord te richten voor 
een bijzonder jubileum: 
Cees verzorgt al 25 jaar trainingen 
waaronder aan de recreantengroep. 
Met bloemen en een attentie dankte 
hij Cees voor zijn betrokkenheid bij 
de club. Cees sloot af en gaf aan 
zich nog altijd, ondanks zijn blessure 
van dit moment, heel graag in te 
zetten voor de club en benadrukte 
het grote belang van plezier hebben 
in het lopen en gezond bewegen. 
 

Het was een supergezellig 
en reuze geslaagd 
evenement. Complimenten 
aan het organiserend 
comité en de vrijwilligers 
 
Op naar de volgende training, op 
naar nog heel veel jaren loopplezier 
bij AV Oirschot! 

 
 

25 JAAR 
RECREANTENTRAINING 
Voorzitter Jan roemde de inzet van de trainers… 
Laura van den Broek 
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De kantjes ervan af lopen. 
dat gebeurde op zaterdag 
24 maart bij het clubterrein 
aan de Eindhovensedijk.  
Deze keer waren het niet de 
spreekwoordelijke kantjes, maar 
échte kantjes… 
Op deze dag kwamen een kleine 20 
clubleden en aanverwanten helpen 
om het clubterrein en clubgebouw 
weer klaar te maken voor het 
zomerseizoen.  

 
Meteen werd ook het 
parcours voor de 
kampioenschappen club-

cross uitgezet welke op 
zondag 25 maart zouden 
worden gehouden. 
Zoals gezegd werden de kantjes 
ervan af gelopen; o.a. van de 
verspringbak en aanloop en van het 
terras voor het clubhuis. Van de 
verspringbak werden verder de 
aanloopmatten goed schoongemaakt 
en opnieuw gelegd en uiteraard werd 
de bak netjes aangeharkt. Daarnaast 
is de bestrating bij de ingang 
aangepast, de buitenkant van het 
clubgebouw schoongemaakt en de 
ramen gewassen. De afdekzeilen bij 
het (polsstok)hoogspringen zijn 
schoongemaakt en ook het terras 

voor het clubhuis is grondig 
aangepakt. 

 
Voor koffie en appelflappen 
was gezorgd, voor de klets 
hebben we zelf gezorgd.  
Het supergoede weer was een 
gelukstreffer en drie uur later was het 
allemaal klaar en kon het bier 
vloeien.   
 
              

Alle harde werkers worden 
bedankt voor het werk dat 
verzet is! 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

GROTE SCHOONMAAK 
Voor de klets hebben we zelf gezorgd 

Mark Michielsen 

☺ 
Totathlon 
Een oud idee al van Kees van Kooten en Wim de Bie, de ultieme sportuitdaging: start in het Engelse Dover, het 
Kanaal overzwemmen (34 km), fietsen naar Athene (2340 km), 40 marathons hardlopen naar de Zwitserse Alpen 
en daar de noordwand van de Eiger beklimmen (3970 m). Wie doet er mee? 
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Enkele weken vooraf stond de teller nog maar op 12 nieuwe cursisten. Maar op zondag 15 
april bleken we 37 inschrijvingen te hebben. En op woensdag kwamen er nog 2 
telefoontjes bij Cees binnen of ze asjeblief ook mee mochten doen!  
 
 
 

Een beetje onwennig maar vol enthousiasme 
ging de groep onder de bezielende leiding 
van Toon en Cees van start. De cursisten 
zullen in 10 weken van niveau 0 worden 
opgeleid tot beginnende hardlopers en 
wellicht enthousiaste clubleden. 
 
De foto’s zijn genomen op een koude en 
regenachtige tweede cursusdag, woensdag 
18 april. Vanwege het grote aantal cursisten 
werd de groep in tweeën gesplitst. Toon had 
een groep en de andere groep werd begeleid 
door Mirjam Smits. Zij vervangt voorlopig 
Cees van de Schoot, die aan zijn knie is 
geopereerd. 

 
 

HARDLOOPCURSUS 
De groei zit er weer in… 
Laura van den Broek 
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Ik ben al recreatief lid van 
AV Oirschot vanaf de 
negentiger jaren, maar al 
een tijd minder actief als 
loper 
Reden is dat ik in februari 2008 hard 
ten val ben gekomen met de fiets, 
waardoor ik een reconstructie van 
mijn linker knie heb moeten 
ondergaan. Mijn ultieme doelstelling, 
die ik toen heb afgesproken met de 
chirurg, is om zo goed te herstellen 
dat ik nog een marathon zou kunnen 
lopen.  
 

De chirurg zorgt voor de 
mechaniek en ik zorg voor 
de oefeningen en conditie 
De chirurg heeft o.a. een donor-
achillespees als vervanger van mijn 
achterste kruisbanden in mijn knie 
geconstrueerd. 2009 en 2010 
hebben voor mij dan ook in het teken 
gestaan van revalidatie. In de loop 
van 2010 was ik weer in staat om 
voorzichtig het hardlopen te 
hervatten. Maar zelfs na een zeer 
langzame loop had ik na afloop pijn 
in de aanhechting van de pezen 
onder mijn knie, doordat de 
doorbloeding niet meer goed is. Door 
goede oefeningen en voorzichtige 
opbouw is de grens steeds verlegd, 
maar nog steeds is dat pijnlijk. Kan 
overigens geen kwaad voor het 
kniegewricht.  
 

Ik heb crossen altijd al 
gezien als een perfecte 
combinatie van conditie 
opbouw (één groot fartlek 
spel) en lekker buiten zijn in 
de natuur 

Mijn eerste crossen liep ik overigens 
tijdens mijn diensttijd in 1977 op de 
Oirschotse Hei, waar clubgenoot 
Joos van Haaren destijds in de 
voorste gelederen liep. Dat vond ik 
geweldig en daar was ik goed in, met 
mijn voetbalconditie.  
 

Na de halve marathon van 
Eindhoven vorig jaar, 
besloot ik mee te doen met 
de Kempische 
crosscompetitie 
Een reeks van tien wedstrijden, 
waarvan de beste acht meetellen 
voor het eindklassement. Met name 
omdat door het lopen van crossen in 
de winter, je sterk wordt voor het 
wegseizoen. Voor het eerst vroeg ik 
een wedstrijdlicentie aan, om mee te 
kunnen doen met de mannen 55.  
 

De eerste cross in Bladel 
eindigde ik nog als 
twintigste bij M45, maar de 
progressie was zo goed dat 
ik bij de 3de wedstrijd in 
Reusel al op het podium 
stond bij M55 
En, wat nog belangrijker was, de pijn 
onder mijn knie werd ook steeds 
minder, ofwel de doorbloeding in de 
peesaanhechting werd steeds beter. 
Van de tien crossen heb ik alleen de 
cross in St Oedenrode moeten 
missen, omdat toen onze 
kleindochter Tess werd gedoopt. Met 
vijf podiumplaatsen én op basis van 
regelmaat, eindigde ik op een 2de 
plaats overall. Winnaar werd Gert 
Hendrix uit Eindhoven, die maar liefst 
zeven keer wist te winnen; duidelijk 
een maatje te groot. Ik kan crossen 
iedereen aanbevelen en iedere cross 

is weer anders, omdat het parcours 
iedere keer anders is. 
 

Inmiddels had ik in januari 
ook de halve marathon van 
Best gelopen en met een 
tijd van 1.26 zat het wel 
goed met de conditie 

Daardoor begon ik ook weer te 
dromen van de marathon en besloot 
ik wekelijks een duurtraining te doen. 
Bij het langzame lopen had ik geen 
last van mijn pezen. Doelstelling is 
om in Eindhoven in oktober de 
marathon te lopen. Omdat ik me 
super voelde en blessurevrij bleef, 
schreef ik midden maart in voor de 
marathon van Rotterdam.  
 

Daags voor de clubcross 
liep ik 36 kilometer en dacht 
ik er klaar voor te zijn 
Maar helaas na de clubcross op 25 
maart, kwam er vocht in mijn linker 
knie. Het trainen was over en na 
bezoek aan dokter en fysiotherapeut, 
bleek ik een slijmbeursontsteking te 
hebben. Met ontstekingsremmers en 
peddelen op de spinner heb ik nog 
getracht tijdig te herstellen, maar 
helaas dat zat er niet in. Vier weken 
na de blessure, nu 22 april, zit er nog 
steeds vocht in de knie en kan ik 
voorlopig het lopen wel uit mijn hoofd 
zetten.  
 

Kardinale vraag is wat de 
oorzaak is: overbelasting of 
toch een versleten knie 
Ik heb de ambitie van de marathon 
nog niet uit mijn hoofd gezet. De tijd 
zal het leren……… 
 

Frans van der Staak 

KEMPISCHE 
CROSSCOMPETITIE 

Ik heb de marathon nog niet uit mijn hoofd gezet 
Frans van der Staak 
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Zondag 25 maart. De 
traditionele afsluiting van 
het crossseizoen met de 
“clubcross” 
Met deze keer nieuwe gezichten 
op het hoogste podium, dat was bij 
de start al zeker. Want Ruud was 
op vakantie en Nellie helaas nog 
niet op topniveau.  
Aan de start 4 mannen die elkaar 
maar weinig zouden toegeven: 
Roland van Loon, Martien van de 
Ven, Frans van der Staak en Joos 
van Haaren.  
 

Eigenlijk jammer dat 
Martien gezien zijn 
leeftijdscategorie een 
rondje minder hoefde te 
lopen dan Roland 
Want die twee gaven elkaar weinig 
toe. Ook elders in het veld van 
zo’n 50 deelnemers werd 
spannend strijd geleverd. 
Kampioen bij de mannen werd 
Roland van Loon en bij de 
vrouwen Tineke van den Heuvel. 

 
Tien jeugdleden liepen 
een rondje van 1100 
meter 
Hiervan kwam Lars van Kuringen 
als eerste binnen. Wel met een 
gemiddelde snelheid van 15,42 
km/u! 

 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 
CROSS 
Roland en Martien gaven elkaar weinig toe 
Ad van Zelst 

foto’s: 
Een mooi treintje dat lang bij elkaar 
bleef: Reny, Ton, Wim, Conny, 
Nellie, Sandra, Pieter. 
 
En nog een treintje: Lia, Jacqueline, 
Hannie, Laura, Gerda, Miriam, Jan, 
Anthony. En maar buurten… 
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pos naam pos naam pos naam  

 Msen   V35   JjunD 

1 René van de Ven 1 Iris Clement  1 Lars van Kuringen 

  M35 2 Sandra Verhagen 2 Tycho Smits 

1 Roland van Loon  KAMPIOEN 3 Reny van Straten 3 Joep van Rees 

2 Ton Smetsers   V45   JpupA 

  M45 1 Tineke vd Heuvel KAMPIOEN 1 Tom Michielsen 

1 Harrie Bullens 2 Marion de Kort 2 Izzy Smits 

2 Hans van Hal 3 Thea de Jong   JpupB 

3 Adrie van de Wal   V55 1 Thijs van den Brand 

  M55 1 Nellie van Beers 2 Luuk van Kuringen 

1 Martien van de Ven 2 Leny de Croon   MpupB 

2 Frans van der Staak 3 Jeanne Kemps 1 Tippi Smits 

3 Joos van Haaren   V65 2 Juul van Hout 

  M65 1 Corrie de Kroon   MpupC 

1 Ad van Zelst   1 Nicky Verbakel 

2 Wim Verhagen     
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foto’s: 
- Martien wisselt de kop met Roland, 
- de start van de clubcross 2012,  
 
 
Daaronder de podia. De volledige uitslag 
vind je verderop in dit blad 
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Na bijna twee jaar sukkelen 
besluit ik om het van 
Egmond af te laten hangen 
of ik nog eens een 
marathon zal lopen 
De halve van Egmond gaat prima 
(1:43:37 uur). Nu doorpakken. In 
januari begin ik aan de duurlopen, 
met als doel de Rotterdam Marathon 
op 15 april. Over de duurlopen zal ik 
kort zijn, eigenlijk is er niks aan om in 
januari bij 10 graden vorst 27 km te 
lopen. Het gaat ook moeizaam in het 
begin. Pas half maart, als ik in mijn 
eentje de 36 km op en neer naar 
Tilburg loop, krijg ik er een goed 
gevoel bij. Dat gaat met een 
gemiddelde van 11 km/u, eigenlijk 
veel te snel voor een 
marathontraining op mijn niveau. 
 

Dan de laatste test: 
Drunen. Ik beleef een 
mooie dag met een tijd van 
1:43:30 uur op de halve 
marathon 
Nu ben ik er klaar voor en houd de 
laatste 2 weken alleen nog maar de 
spieren soepel. In de laatste week 
nog twee keer naar de masseur en 
dan is mijn voorbereiding optimaal. 
 

Rotterdam, zondag 15 april. 
Temperatuur 9 graden en 
een straffe noorderwind, 
ideaal is anders 
Achter in mijn startvak E zie ik Ad 
van Heerbeek, die als haas voor zijn 
dochter Christien mikt op 3:45 uur. 
Omdat ik een clubrecord M65 wil 
vestigen - dat staat nog open - 
probeer ik zover mogelijk naar voren 
te komen. Voor het clubrecord geldt 
n.l. de brutotijd en die wil ik zo 
scherp mogelijk zetten. Tot mijn 
verbazing kan ik helemaal naar 

voren lopen tot vlak bij de 
startstreep. Daar waar ik startvak D 
verwacht, met snellere lopers zoals 
Cees Koppen, staat helemaal 
niemand. Later hoor ik van Cees dat 
zijn startvak achter de bedrijvenloop 
en estafetteloop was en hij daarmee 
4 minuten verloor. Hij moet me 
ergens hebben ingehaald, maar ik 
heb hem niet gezien en hij mij ook 
niet. 
 

Een paar dagen eerder heb 
ik met Cees van de Schoot 
mijn schema doorgelopen. 
Hij adviseerde me om mijn 
krachten te sparen door 
van start te gaan op 5:40 
minuten per km. Op het 
einde zou ik dan nog wat 
kunnen versnellen om zo 
uit te komen onder mijn 
streeftijd van 4 uur. 
Helikopters in de lucht, Lee Towers, 
de yel, de daverende dreun van een 
kanonschot, here we go! Er zit maar 
30 seconden tussen bruto en netto.  
 
Ik mis het 1 km-bordje, maar bij 2 km 
staat mijn klok op 10:20 minuten. 
Oeioei. Bij 5 km: 25:51 minuten. Ik 
realiseer me dat ik een stevige 
rugwind heb en 5:10 loop met 
dezelfde inspanning als 5:40 zonder 
wind. Dan lopen we door Zuid en 
komt de wind 14 km lang van opzij. 
Mijn tempo zakt nu naar 5:15. En 
dan wordt het moeilijk. We gaan naar 
het noorden langs het water en het 
koelt flink af. Ik voel wat stijfheid in 
mijn bovenbeenspieren en loop niet 
soepel meer. Maar als ik na 25 km 
een drankje en gel in ontvangst heb 
genomen lopen we de stad in, waar 
het voor het gevoel een paar graden 
warmer is.  
 

Bij het 30-km punt komen 
Ad en Christien me voorbij, 
ze zitten goed op schema, 
terwijl ik met 5:20 min/km 
het moment verwacht dat 
de MAN MET DE HAMER 
toeslaat 
Die is echter met andere lopers 
bezig, want ik merk dat ik nu toch wel 
heel veel mensen passeer. Als ik bij 
40 km op 5:22 gemiddeld zit, zie ik 
voor me Ad en Christien weer lopen. 
Dat geeft me vleugels en ik bedenk 
me ook dat mijn beste tijd op de 
marathon (van 6 jaar geleden!) 3:46 
uur was. Het zal toch niet… 
 

Na precies 3:47:14 uur stuif 
ik over de finish met 6 
vingers in de lucht en 2 in 
mijn neus. Mijn zesde 
marathon loop ik slechts 1 
minuut boven mijn pr. Dit 
kan niet meer stuk! 
Twee dingen hebben me enorm 
geholpen. Daags tevoren dacht ik: “ik 
zorg zelf voor fans” en plakte op mijn 
startnummers voor en achter een 
sticker met daarop in grote letters: 
AD 65+. Je weet niet wat je 
meemaakt: tientallen mensen uit het 
publiek en medelopers reageren 
daarop met aanmoedigingen.  
 
Tweede idee was om Rotterdam vol 
te hangen met grote borden met 
daarop in koeieletters: AD (zie foto). 
 

Uit dit resultaat blijkt toch 
wel dat de Asics GT2160 
de beste hardloopschoen is 
(9 tientjes bij Joos van 
Haaren).  
Nu nog rode veters. 

ROTTERDAM 
Eindelijk beroemd! 
Ad van Zelst 
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☺ 
Sleutels 
Rust heb je nodig voor een marathon, veel rust en 
vooral geen stress. Daarom zijn we zo blij met het 
aanbod van Jac om ons naar Rotterdam te rijden en 
ons daar te coachen. Om half acht zal hij voor de deur 
staan. 
Half acht. Telefoon. Jac.  
“Ad verzin iets, ik ben mijn autosleutels kwijt, heb alles 
afgezocht, ik snap er niks van, giesterenavond had ik 
ze nog, nou zijn ze weg, tuut, tuut, tuut.” 

 
 
 
 
 
 
 
 

met de klok mee: 
- prima geregeld AD 
- Cees werd ziek en liep onder verwachting 
- Mijn laatste kilometers 
- Ad van Heerbeek haast dochter Christien 
- Ze raken de grond niet! 
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Zo’n rotweer als nu hebben we nog nooit meegemaakt bij 
de start van de interne competitie. Misschien lag het 
daaraan dat we wat minder deelnemers hadden. Maar 
dat komt vast nog wel goed, want de interne competitie 
blijft mooi. 
 
 
 

  
3300 m 
cross 

17 april 

1500 m 
baan 

15 mei 

5000 m 
baan 

19 juni 

10 km 
weg 

28 aug 

800 m 
baan 

18 sept 
punten 

 
strafpunten bij  
niet finishen 

0,40 0,20 0,60 0,80 0,00  

 Msen       

1 Bart Noyen 14,33     14,33 

2 René van de Ven 12,12     12,12 

 M35       

1 Roland van Loon 15,56     15,56 

2 Aubry Mulder 14,30     14,30 

3 Ton Smetsers 13,21     13,21 

 M45       

1 Harrie Bullens 14,97     14,97 

2 Jac van Heerebeek 13,79     13,97 

3 Hans van Hal 13,59     13,59 

4 Hans van de Wal 12,48     12,48 

 M55       

1 Martien van de Ven 15,12     15,12 

2 Adrie Louwers 14,03     14,03 

 V45       

1 Joke Bullens 11,93     11,93 

2 Jeanine van de Kam 11,89     11,89 

 V55       

1 Nellie van Beers 12,16     12,16 

2 Leny de Croon 11,92     11,92 

3 Jeanne Kemps 11,87     11,87 

 
Puntentelling en reglement:  
o De gemiddelde snelheid in km per uur is het te behalen aantal punten. De punten worden opgeteld en gedeeld 

door het aantal gelopen wedstrijden.  
o Als je een wedstrijd mist worden op het gemiddelde van al je gelopen wedstrijden de strafpunten in mindering 

gebracht die boven in de tabel staan vermeld.  
o Om mee te doen in de competitie mag je maximaal twee onderdelen missen. Je mag natuurlijk wel aan elke 

wedstrijd meedoen, ook al loop je niet mee in de competitie. 
o Het volledig reglement staat op de website www.avoirschot.nl > ONZE WEDSTRIJDEN 
 

De individuele prestaties met p.r.’s en c.r.’s staan bij de UITSLAGEN 

Zie de foto’s van de interne competitie op de website www.avoirschot.nl > FOTOBOEK 

INTERNE COMPETITIE 
De eerste ronde zit er weer op 
Ad van Zelst 

Beste recreant: trek de stoute schoenen aan en doe dit jaar ook mee met de interne 
competitie. Het wedstrijdelement geeft een nieuwe dimensie aan je hardloophobby en 
je doet ook nog wedstrijdervaring op. 
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foto’s: 
- Roland was weer de snelste man 
- En Nellie weer eens eerste vrouw 
- Erna: zoe kouw 
- Ria: blijven lachen 
- Adrie: brrr 

☺ 
Foutje 
De organisatie van de Jaarbeurs Utrecht Marathon 
biedt zijn excuses aan voor een blunder op de tien 
kilometer. Daardoor nam een groep lopers een 
verkeerde afslag en liepen ze ongeveer 8,5 in plaats 
van 10 kilometer. De organisator zegt nog te gaan 
onderzoeken wat er precies is gebeurd. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bekijk de foto’s op 
www.avoirschot.nl  
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Oh wat keek ik heel de 
winter toch weer uit naar 
het baanseizoen!  
Eindelijk weer dat fijne gevoel van de 
800 gram-speer in de hand op een 
mooie warme zomerdag terwijl om je 
heen de drukte van de andere 
onderdelen voortduurt. Zondag 1 
april was de eerste wedstrijd van het 
seizoen in Dongen. Ik had een 
gloednieuwe speer gekocht, had 
nergens last van, was tot op het bot 
gemotiveerd en het goede weer 
begon zich al een week of twee aan 
te kondigen. Er kon eigenlijk niets 
fout gaan, dit zou zeker mijn beste 
seizoensopening ooit worden. 
 

Hmm het liep toch iets 
anders. Het weer sloeg 
voor het weekend om en 
het werd weer koud 
Gelukkig was het nog droog, iets wat 
van nu, half april, niet gezegd kan 
worden. De wedstrijd begon voor mij 
met discus. De prestatie viel niet 
tegen: 30,22 m. Over de 30 meter in 
de eerste wedstrijd is prima. Hopelijk 
verderop in het seizoen mijn eigen 
clubrecord van 31,21 m. weer eens 
aanscherpen. Daarna was het de 
beurt aan kogel.  
 

Het indoorseizoen was niet 
best verlopen, terwijl het 
eind van het zomerseizoen 
2011 juist goed was 
gegaan 
Helaas werd het een vervolg op het 
indoorseizoen in plaats van de vorm 
van afgelopen zomer. Geen snelheid 
in de arm, geen felle arm, geen 
power. Eigenlijk schortte het aan 
alles. Maar ik had er dan ook vrijwel 
niet op getraind in de winter, dus 
ach, het komt wel weer later in het 
seizoen, hield ik mezelf voor. Het 
ging vandaag immers toch om speer.  
 

Ik had voor twee groepen 
ingeschreven, zodat ik zes 
worpen zou kunnen doen 
Ondanks het feit dat ik op tijd was 
begonnen met inwerpen kwam ik 
toch niet aan het uitzetten van mijn 
aanloop toe, omdat de jury kennelijk 
een klok had die voorliep op de 
mijne. Dan maar op de gok 
aanlopen, ik had immers toch 6 
pogingen dus ik had wat ruimte om 
te corrigeren. 
 

Die ruimte had ik kennelijk 
ook nodig, want de eerste 
twee pogingen waren 
ongeldig 
De derde betekende direct een beste 
seizoensopening ooit: 49,38 m. Toch 
had ik het gevoel dat er meer in zat, 
een perfecte aanloop had ik immers 
nog niet gehad. De eerste poging in 
de tweede groep was echter weer 
ongeldig omdat ik toch opnieuw niet 
goed uitkwam, en dat gold ook voor 
de 2e poging.  
 

Verdomme toch! Weer 
maar één poging over 
De aanloop was iets beter, ik kwam 
redelijk uit en de worp ging….knak! 
Auww meteen pijn in de elleboog! De 
worp was niet eens slecht: 49,84 m! 
Zelfs nog beter dan de worp in de 
vorige groep…maar de pijn gaf aan 
dat er iets niet goed was gegaan. Ik 
hoorde, althans voelde het knakken 
in mijn elleboog en toen het meteen 
na de worp zeer deed wist ik genoeg. 
 

Toch weiger je het te 
geloven en denk je dat het 
met een dagje rust wel over 
zal zijn, maar dat bleek niet 
bepaald waarheid te zijn 
Van zondag- op maandagnacht 
meermaals wakker geworden van de 
pijn, dus maandagochtend meteen 
naar de huisarts. Conclusie: een 
ingescheurde (aanhechting van de) 
pees in mijn elleboog. Zeker 4-6 

weken uitgeschakeld! Dat was een 
flinke klap. Ik heb de nodige 
blessures gekend in de 23 jaar dat ik 
atletiek beoefen, maar nog nooit mijn 
elleboog. En het was ook nog eens 
mijn eigen schuld! Een technisch 
gezien slordige worp, vanwege te 
graag willen en doordat er dankzij die 
twee ongeldige worpen nog geen 
resultaat stond…balen tot de derde 
macht! 
 

Toch moet je er in 
berusten, er is niets aan te 
doen behalve rust houden 
en fysio 
Inmiddels gaat het iets beter, maar 
werpen kan ik nog lang niet. Elke 
spanning die ik op de pees zet wordt 
onmiddellijk afgestraft met een flinke 
pijnscheut. Tja, wat moet je dan, als 
werper? 
 

Ik ben teveel een 
atletiekliefhebber om niets 
te doen. Wedstrijden zijn 
het leukste wat er is, veel 
leuker dan trainen 
Ik doe er dan ook zeker zo’n 30 per 
zomerseizoen en had al 
ingeschreven voor verschillende 
wedstrijden in de maand april. Zou ik 
ze moeten afzeggen? Nee dat gaat 
er niet in bij mij, dan maar iets 
anders. Zodoende meldde ik me af 
voor het speerwerpen bij de wedstrijd 
in Helmond op 9 april, maar schreef 
ik me wel in voor een 200 m horden 
(incourante afstand) en een 2 
Engelse Mijl (2EM, ook een 
incourante afstand). Ik hunkerde 
teveel naar wedstrijden, dus ik moest 
en zou meedoen! 
 

De meesten weten wel dat 
loopnummers de laatste 
jaren (zachtjes uitgedrukt) 
niet bepaald meer mijn 
specialiteit zijn 
Maar ach, ik heb in de winter toch 
ook nog wat korte crossen  

BLESSURES 
Ervaringen, frustraties en overpeinzingen van een 
geblesseerde werper 
René van de Ven 
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meegelopen en ik was in ieder geval 
bezig! Het ging verre van geweldig, 
maar ik had beide incourante 
afstanden nog nooit eerder gelopen, 
en PR is PR, hoe matig ook. En er 
blijft genoeg ruimte voor verbetering 
natuurlijk, ook wel fijn mocht er in de 
toekomst nog eens zo’n periode 
aanbreken. 
 

Dinsdag 17 april dus ook 
maar de eerste wedstrijd 
van de interne 
loopcompetitie meegedaan 
Een cross van 3300 m op onze baan 
en de omringende bossen. Helaas 
werd dat een bittere teleurstelling. Al 
bij het inlopen had ik het erg 
benauwd, maar dat is wel vaker dus 
ik maakte me er niet erg druk om. 
Voor de wedstrijd nam ik tot tweemaal 
toe een ‘teug’ van mijn inhaler die me 
normaal gesproken behoedt voor 
benauwdheid, maar het mocht 
allemaal niet baten.  
 

Ik was al in niet al te hoog 
tempo gestart maar na 
anderhalve ronde was de 
benauwdheid zo erg dat ik 
moest gaan wandelen 
Niet iets wat ik normaal gesproken 
doe, ik probeer toch altijd te blijven 
dribbelen maar ik kon niet anders. Na 
een minuutje te hebben 

gewandeld weer rustig beginnen 
dribbelen. Toch maar proberen. Beter 
werd het helaas niet, ik kon geen stap 
harder dan een rustig dribbeltje. Op 
zo’n 200 m voor de finish kon ik 
zodoende nog wel een enorme 
eindsprint produceren, maar wat wil 
je, als je benen niets hebben geleden 
maar je luchtwegen niet meewerken? 
Hopelijk volgende keer beter. 
 

Toch kon ik ook het alleen 
maar lopen niet lang 
volhouden 
Het (speer)werpen zit kennelijk teveel 
in mijn bloed. Bij de eerste circuit 14 
wedstrijd in Veldhoven (woensdag 18 
april) besloot ik me op het laatste 
moment toch maar in te schrijven 
voor speer. Met rechts werpen was 
absoluut nog niet mogelijk dus dan 
maar met links! Ik kon het niet laten!  
 

Helaas was het wel heel erg 
slecht weer op deze 
woensdagavond: koud, wind 
en veel regen 
Daarbij had ik geen spikes bij omdat 
ik niet van plan was geweest deel te 
nemen, dus het werd er ook niet 
veiliger op. Toch een PR met links 
gehaald van 23,67 m. Maar het kan 
zeker verder, want volgens mij was 
mijn inworp (toen het nog droog was) 

zo rond de 25 m! Het heeft weinig 
waarde maar het was toch een leuk 
weerzien met de vaste mensen die je 
elk seizoen weer tegenkomt op en 
rond de baan. Als je al zoveel jaar 
meeloopt ken je niet alleen vrijwel alle 
atleten (althans uit onze en de ons 
omringende regio’s) maar ook de 
juryleden, wedstrijdleiders, 
commentatoren en bij sommige 
verenigingen zelfs de vrijwilligers uit 
de kantine! Aan gezelligheid 
ontbreekt het vrijwel nooit. 
 

Tja, hoe nu verder? Ik houd 
er al rekening mee dat ik de 
komende weken nog niet 
(voluit) kan werpen 
Ik richt me daarom maar op 10 mei. 
Dan is er een leuke, gezellige en 
gemoedelijke wedstrijd in Deurne 
waar ik jaarlijks deelneem. Het zou 
mooi zijn als ik eerder weer fit ben, 
maar mijn vizier staat voorlopig 
gericht op deze wedstrijd. Zeker 
aangezien mijn prestaties vorig jaar 
wat tegenvielen en ik had beloofd dit 
jaar beter te doen. De tijd zal het 
leren. Voorlopig moet ik me, hoe 
moeilijk dat ook is, beperken tot 
oefeningen van de fysio. En degenen 
die mij kennen weten…dat valt niet 
mee! 
 

René van de Ven 
 

 

René: dan maar met links 
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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 

 

 

 

 
 

 

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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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 4 maart 2012 55e Joe Mann Bosloop, Best 

Ook in Best prima condities bij de voorlaatste cross van de competitie, een droog bos en mooi weer. 
Prima prestaties van onze mannen: Frans van der Staak werd 2e en Martien van de Ven 3e bij de M55. 

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

8700 m Frans van der Staak 2e M55 00:36:07   14,45 
  Martien van de Ven 3e M55 00:36:32   14,29 

3000 m René van de Ven 19e M 00:14:42   12,24 

2140 m Lars van Kuringen 27e JjunD 00:10:36   12,11 

1500 m Tom Michielsen 13e JpupA 00:07:22   12,22 

1170 m Thijs van den Brand 18e JpupB 00:06:26   10,91 

 
 

zondag 4 maart 2012 Rico Salvettiloop, Moergestel 

We konden weer eens naar een 10 km-wedstrijdje. Het was mooi om te lopen: strak parcours, nauwelijks 
wind en een dun zonnetje. Acht deelnemers van onze club. Cees Koppen werd 1e M55 bij de 
recreatieloop over 15 km, Ad van Zelst verbeterde het clubrecord M65 op de 10 km met 35 seconden. 

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

15 km Cees Koppen 1e M55 01:07:00   13,43 
  Hans van Hal 26e M45 01:14:17   12,12 

10 km Harrie Bullens 10e M45 00:43:41   13,74 
  Ad van Zelst 7e M55 00:46:04  CR 13,02 
  Ton Smetsers 28e M35 00:50:18   11,93 
  Ger van Heesch 21e M45 00:50:20   11,92 
  Sandra Verhagen 13e V35 00:50:57   11,78 
  Susanne Aarts 19e V35 00:54:26   11,02 

 
 
 
 
 
 
 

zondag 26 februari 2012 21e Maresia Offroad Duathlon, Waalwijk 
Conny heeft eens iets anders gedaan: deelgenomen aan een duathlon, samen met partner Twan. 
Resultaat: 3e van de 7 deelnemende teams! 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
8 km hardlopen Conny Neggers     40:42 min      
20 km fietsen Twan van Dijck   56:47 min    
4 km hardlopen Conny Neggers   21:36 min    
        
einduitslag team Twan van Dijck 3e  teams 1:59:05 uur    

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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zondag 11 maart 2012 Sportmáx Karpencross, Eindhoven 

Dit was weer de laatste wedstrijd van de Sportplein Eindhoven Crosscompetitie. Martien van de Ven 
stond op het podium bij de M55 en Frans van der Staak werd in de eindstand van de competitie 2e in 
dezelfde categorie. 

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

11950 m Bart Noyen 13e Msen 01:05:31   10,94 

9550 m Martien van de Ven 2e M55 00:40:00   14,33 
  Frans van der Staak 5e M55 00:42:32   13,47 

2000 m Lars van Kuringen 17e JjunD 00:09:24   12,77 

1600 m Tom Michielsen 13e JpupA 00:08:07   11,83 
  Thijs van den Brand 15e JpupB 00:09:59   9,62 

 
 

zondag 18 maart 2012 De Hel van Bakel, Bakel 

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

7000 m Martien van de Ven 1e M60 00:29:52   14,06 

 
 

zondag 25 maart 2012 Clubkampioenschap cross, OIRSCHOT 

Als afsluiting van het crossseizoen werd vandaag gestreden om het Clubkampioenschap Cross. De 
wisselbekers gaan naar de nieuwe clubkampioenen: Roland van Loon bij de mannen en Tineke van den 
Heuvel bij de vrouwen. 

lopers met * zijn (nog) geen lid en deden buitenmededinging mee. 

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

10500 m Roland van Loon KAMPIOEN 1e M35 00:43:20   14,54 
  Harrie Bullens 1e M45 00:48:04   13,11 
  Hans van Hal 2e M45 00:50:31   12,47 
  Adrie van de Wal 3e M45 00:52:45   11,94 
  Jan Manders 4e M45 00:52:46   11,94 
  Ton Smetsers 2e M35 00:53:07   11,86 
  Hans van de Wal 5e M45 00:53:43   11,73 
  René van de Ven 1e Msen 00:56:39   11,12 

   

8400 m Martien van de Ven 1e M55 00:34:51   14,46 
  Frans van der Staak 2e M55 00:35:45   14,10 
  Joos van Haaren 3e M55 00:36:21   13,87 
  Cees Koppen 4e M55 00:38:16   13,17 
  Pieter Smits 5e M55 00:42:00   12,00 
  Wim de Croon 6e M55 00:44:46   11,26 
  Hans Hoogmoet 7e M55 00:45:21   11,11 
  Jan Kemps 8e M55 00:48:28   10,40 
  Jan Soetens 9e M55 00:51:46   9,74 
  Anthony Conijn 10e M55 00:53:59   9,34 
  Henk Verbeek 11e M55 00:54:02   9,33 
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zondag 25 maart 2012 Clubkampioenschap cross, OIRSCHOT 

lopers met * zijn (nog) geen lid en deden buitenmededinging mee. 

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

6300 m Tineke vd Heuvel KAMPIOEN 1e V45 00:29:39   12,75 
  Ad van Zelst 1e M65 00:31:27   12,02 
  Iris Clement 1e V35 00:31:32   11,99 
  Sandra Verhagen 2e V35 00:31:33   11,98 
  Wim Verhagen 2e M65 00:31:34   11,97 
  Reny van Straten 3e V35 00:31:35   11,97 
  Conny Neggers 4e V35 00:32:30   11,63 
  Susanne Aarts 5e V35 00:34:02   11,11 
  Nicole Evers 6e V35 00:34:47   10,87 
  Nicole Scheepers*   00:34:57   10,82 
  Ellen van Beers 7e V35 00:35:48   10,56 
  Marion de Kort 2e V45 00:35:53   10,53 
  Thea de Jong 3e V45 00:36:11   10,45 
  Esther de Wert 8e V35 00:37:05   10,19 
  Irene van Gestel 4e V45 00:39:19   9,61 
  Jacqueline Heijms*   00:39:49   9,49 
  Lia Smetsers*   00:39:50   9,49 
  Gerda Manders 5e V45 00:39:54   9,47 
  Miriam Kemps*   00:40:33   9,32 
  Dilia van Straten 6e V45 00:41:08   9,19 
  Laura van den Broek 9e V35 00:41:38   9,08 

   

4200 m Nellie van Beers 1e V55 00:20:53   12,07 
  Leny de Croon 2e V55 00:21:14   11,87 
  Jeanne Kemps 3e V55 00:21:45   11,59 
  Jeanne van Oirschot 4e V55 00:24:47   10,17 
  Silvia Tempelman 5e V55 00:24:52   10,13 
  Corrie de Kroon 1e V65 00:26:14   9,61 
  Hannie Schilders 6e V55 00:26:15   9,60 
  Ria Louwers 7e V55 00:27:50   9,05 
  Ineke Conijn 8e V55 00:31:00   8,13 

    

1101 m Lars van Kuringen 1e JjunD 00:04:17   15,42 
  Tycho Smits 2e JjunD 00:04:35   14,41 
  Tom Michielsen 1e JpupA 00:04:40   14,16 
  Joep van Rees 3e JjunD 00:04:47   13,81 
  Izzy Smits 2e JpupA 00:04:49   13,71 
  Thijs van den Brand 1e JpupB 00:05:06   12,95 
  Luuk van Kuringen 2e JpupB 00:05:20   12,39 
  Tippi Smits 1e MpupB 00:05:31   11,97 
  Juul van Hout 2e MpupB 00:05:36   11,80 
  Nicky Verbakel 1e MpupC 00:06:23   10,35 
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zondag 15 april 2012 ABN*AMRO Marathon Rotterdam, Rotterdam 

Drie leden gingen van start in Rotterdam, waar het guur weer was maar gelukkig wel droog bleef. Ad van 
Zelst vestigde een clubrecord in de categorie M65 met een brutotijd van 3:47:53 uur. 

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

42.2 km Cees Koppen 131e M55 03:42:17   11,39 
  Ad van Zelst 16e M65 03:47:14  CR 11,14 
  Ad van Heerbeek 55e M60 03:47:32   11,13 

 

zondag 1 april 2012 Werpdriekamp Atledo, Dongen 
  
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
speerwerpen, wedstr 3 René van de Ven    Msen 49,38 m      
speerwerpen, wedstr 4     49,84 m    
discuswerpen     30,22 m    
kogelstoten    10,52 m    

zondag 1 april 2012 Drunense Duinenloop, Drunen 

Het was lente in Drunen, maar wel wat fris. Op de halve marathon werd Tineke van den Heuvel 3e bij de 
V55 en verbeterde Ad van Zelst zijn eigen clubrecord bij de M65. Er werd ook goed gepresteerd door 
twee mannen die na lange tijd weer terug zijn in de wedstrijd, Erik van Ingen en Jan Heijms. 

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

21.1 km Cees Koppen 13e M55 01:36:04   13,18 
  Ad van Zelst 17e M60 01:43:30  CR 12,23 
  Tineke van den Heuvel 3e V55 01:44:38   12,10 
  Erik van Ingen  Mrecr 01:55:19   10,98 
  Jeanne Kemps  Vrecr 01:57:22   10,79 
  Jan Heijms  Mrecr 01:59:15   10,62 

10 km Hans van Hal  Mrecr 00:46:33   12,89 
  Berti Smetsers  Vrecr 01:05:55   9,10 
  Marijke de Graaf  Vrecr 01:05:55   9,10 

maandag 9 april 2012 HAC Quattromeeting, Helmond 
René meldt ons: vandaag naar Helmond geweest. Geen speer dit keer, geen enkel werpnummer 
voorlopig vanwege de blessure aan mijn elleboog, dus verrassend genoeg alleen twee loopnummers. 
Ook niet de meest voor de hand liggende, namelijk de 200m Horden en de 2 Engelse Mjil. Dus ja, als ik 
dan toch niet mag en kan werpen dan gaan we maar aan de conditie werken nietwaar? De wind maakte 
het zwaarder dan verwacht waardoor de eindtijd me ook tegen viel, maar aan de andere kant is het 
prima, zo blijft er in ieder geval wat ruimte voor verbetering.  
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
200 m horden René van de Ven    Msen 34,68 sec    pr  
2 em     14:39.29 min   pr 
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Trainen is leuk, maar COMPETITIE maakt er een SPORT van! 

 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
dinsdag 17 april 2012 Interne competitie, OIRSCHOT 

Nog nooit hadden we zo’n rotweer bij de start van de interne competitie. Misschien daarom maar een 
bescheiden startveld. Maar goed, het begin is gemaakt. 

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

3300 m Roland van Loon 1e M35 00:12:43.4   15,56 
  Martien van de Ven 1e M55 00:13:05.8   15,12 
  Harrie Bullens 1e M45 00:13:13.8   14,97 
  Bart Noyen 1e Msen 00:13:48,8   14,33 
  Aubry Mulder 2e M35 00:13:50.7   14,30 
  Adrie Louwers 2e M55 00:14:06.6   14,03 
  Jac van Heerebeek 2e M45 00:14:21.4   13,79 
  Hans van Hal 3e M45 00:14:34.0   13,59 
  Ton Smetsers 3e M35 00:14:59.0   13,21 
  Hans van de Wal 4e M45 00:15:52.3   12,48 
  Nellie van Beers 1e V55 00:16:16.8   12,16 
  René van de Ven 2e Msen 00:16:20.3   12,12 
  Joke Bullens 1e V45 00:16:35.8   11,93 
  Leny de Croon 2e V55 00:16:36.8   11,92 
  Jeanine van de Kam 2e V45 00:16:39.5   11,89 
  Jeanne Kemps 3e V55 00:16:41.0   11,87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zaterdag 21 april 2012 Vennenloop, Oisterwijk 

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

15 km Hans van Hal  Mrecr 01:13:43   12,21 

woensdag 18 april 2012 GVAC Circuit 14, Veldhoven 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
200 m  Bart Noyen    Msen 29,16 sec      
hoogspringen     1,65 m     
speerwerpen    28,85 m    
        
speerwerpen René van de Ven  Msen 23,67 m    
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☺ 
Hoe goed ben je? 
Dit is een mooie link: www.runnersweb.nl/training/calculators/leeftijdsindex.htm 
Je geeft je leeftijd in en je tijd op een bepaalde afstand, b.v. de 10 km. Het programma berekent wat 
je gepresteerd zou hebben als senior en of je een regionale, landelijke of wereldtopper bent. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Joke, 
Jeanine, 
Jeanne en 
Leny bij de 
interne 
competitie 

http://www.runnersweb.nl/training/calculators/leeftijdsindex.htm


  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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  
040312 Ad van Zelst M65 Moergestel 10 km 46:04 min  
010412 Ad van Zelst M65 Drunen halve marathon 1:43:48 uur  
150412 Ad van Zelst M65 Rotterdam marathon 3:47:53 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 

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


  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

30 april: Hilvarenbeek, Torenloop  
Koninginnedag op het gezellige marktplein. Een loop over 10 km. 
Hieronder de start in 2011. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di 1 mei: OIRSCHOT, Avondwedstrijden Baan 
Vandaag de eerste ronde. De jeugd loopt 40, 60 of 80 meter en gaat 
kogelstoten. Senioren hoogspringen en kogelstoten 

 

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. Tineke gaat hem lopen. 
Misschien ook nog enkele estafetteteams? 
 

Ma 28 mei: Eersel, Pinksterloop 
Wegwedstrijd over 10 km, 2e wedstrijd van de Sportplein Eindhoven 
Kempische Wegcompetitie 
 

Zo 3 juni: Hapert, Kempen Run 
Tweede editie van deze grote wedstrijd. Halve marathon, maar je kunt er 
ook kortere afstanden lopen. Telt ook mee voor de Sportplein Eindhoven 
Kempische Wegcompetitie 

 
Zo 7 juni: OIRSCHOT, Avondwedstrijden Baan 
Tweede ronde. Jeugd: verspringen, balgooien of speererpen. Senioren: 
verspringen en speerwerpen. 

 

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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Sportplein Eindhoven 
Kempische 

Wegcompetitie. Een 
nieuwe competitie 

naar analoog van de 
crosscompetitie 

 

• ma 28 mei:  
Eersel, Pinksterloop 

 

• zo 3 juni:  
Hapert, Kempenrun 

 

• zo 17 juni:  
Sint-Oedenrode, 
Vaderdaglopen 

 

• vr 22 juni:  
Eindhoven, Karpenrun 

 

• za 18 aug:  
Best, Ronde van 
Naastenbest 

 

• za 8 sept:  
Oirschotse Stoelloop 

 
 

http://www.avoirschot.nl/


  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOOR COMPLEET  
AUTO-ONDERHOUD 

 
 
 

Haven 2 | 5688DR Oirschot | 0499-574477 
 

www.garagebeka.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             airco service 
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Zo 10 juni: Maastricht, Maastrichts Mooiste 
Echt een mooie wedstrijd, maar ook behoorlijk pittig met de Sint 
Pietersberg in het parkoers. Is altijd daags na onze Oirschotse Stoelloop, 
maar die is dit jaar op 8 september. Dus… 
 

Di 12 juni: OIRSCHOT Atletiekveld, JANSdag  
Hier maken de groepen 8 van de Oirschotse basisscholen kennis met 
atletiek. Mooie dag. Vrijwilligers gevraagd voor de begeleiding. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo 17 jun: Sint-Oedenrode, Vaderdaglopen 
Voor elk wat wils: 5 km, 10 km of halve marathon. Sportplein Eindhoven 
Kempische Wegcompetitie. 

 
Di 19 juni: OIRSCHOT, Atletiekveld, Interne Competitie 
Ook best wel heftig, de 5000 meter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vr 22 juni: Eindhoven, De Burgh Karpenrun 
Deze nieuwe wedstrijd komt in de plaats van de Hemelvaartloop. Vijfde 
wedstrijd in de Sportplein Eindhoven Kempische Wegcompetitie. 10 Km 
en kortere afstanden. 

 

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 

PROGRAMMA 
INTERNE 

COMPETITIE 
 

• 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 

 
 

AGENDA 
vervolg 
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Tenzij anders vermeld starten alle 
trainingen bij het clubhuis. 
 

dinsdag  19.00 uur  
clubtraining op de atletiekbaan  
 

woensdag  19.00 uur  
recreantentrainingen, groep 1, 2, 3, 4 
hardloopcursus (t/m woensdag 20 juni) 
   

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 
 hardloopcursus  (t/m woensdag 20 juni)  

   
 
 

 
 

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. 
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TRAININGEN 
Het schema van de clubtrainingen staat 
op de website (PRIKBORD) 
Cees van de Schoot 
 
  

De woensdagmiddaggroep begint weer op 31 oktober 

Binnenkort beginnen we weer met de speciale trainingen voor de halve marathon 
Eindhoven. Houd de website in de gaten: www.avoirschot.nl 

http://www.avoirschot.nl/


  
 

 
 
 
 
Hallo, ik ben Nicky Verbakel, 
Ik ben 7 jaar en ik zit in groep drie van basisschool de 

Korenbloem.  

Ik zit nu een jaar op atletiek en het leukste vind ik de 

wedstrijden en het onderdeel speerwerpen.  

Het moeilijkste vind ik hoogspringen. Ik vind het erg leuk 

om in de bossen te sporten.  

Ik zit ook nog bij de dansmarietjes van de 65+ en dan 

moet ik met carnaval optreden in hele mooie pakjes. 

Verder vind ik het erg leuk om te knutselen.  

Papa en mama zitten ook bij de hardloopclub. 

 

Dit was mijn verhaal 

Groetjes Nicky 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik heb meegedaan aan de 
crosscompetitie  

want ik vind het heel leuk en ik heb vorig jaar ook 

meegedaan. Dit jaar deden Lars, Luuk en Thijs ook mee 

en ook komen Bart, René of Cees mee om in te lopen.  

 

Ik zit bij de pupillen A maar Luuk, Lars en Thijs zitten in 

een andere categorie dat vind ik wel jammer want dan 

ben ik de enige uit mijn groep bij onze vereniging.  

 

De crosscompetitie bestaat uit 10 wedstrijden en ik heb 

er dit jaar 8 meegedaan soms komen opa en oma kijken 

en mijn zusjes dat is ook wel heel leuk vind ik. Na elke 

wedstrijd krijg je meestal wel een medaille of aandenken 

mee naar huis.  

 

De volgende keer doe ik ook weer mee aan de 

crosscompetitie en hopelijk nog meer kinderen.  

 

Tom Michielsen 

’t razend snelle 
estafettepennetje 

Papa en mama zitten ook op de hardloopclub 
Nicky Verbakel 

 
  

crossen  
Na elke wedstrijd krijg je wel een medaille 

Tom Michielsen 
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Op 26 maart hebben we met veel plezier 
jongens en meisjes van de Paulus 
basisschool kennis laten maken met atletiek 
en onze club 
Met prachtig weer en hulp van vele vrijwilligers was het 

wederom een groot succes. 

We hebben vele postieve reacties mogen ontvangen van 

de kinderen en leerkrachten. 

Hierbij een impressie van de dag. 

 

Bij deze wil ik nogmaals Bart Noyen, Wilma Cové, René & 

Harrie & Martien van de Ven, Willem Smits, Jeanne 

Kemps, Ad van Zelst en Cees van de Schoot bedanken 

voor hun hulp.  

 

Naar aanleiding van deze activiteit hebben we acht nieuwe 

kinderen mogen ontvangen bij de trainingen! 

 

We gaan dit jaar nog twee activiteiten in kader van BOS 

Impuls organiseren. Elke hulp is van harte welkom en kan 

zich bij mij melden. 

 

Met sportieve groet, 

Aubry
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BOS Do-it 
Kinderen Paulusschool waren onze gast 
Aubry Mulder 
 
  

Bekijk de foto’s op 
www.avoirschot.nl  

http://www.avoirschot.nl/


  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

pagina links: groep 5 
foto’s boven: groep 6 
foto links en onder: groep 7 
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Bekijk de foto’s op 
www.avoirschot.nl  

http://www.avoirschot.nl/


  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaar voor het eerst de ouder- kind cross: 
helemaal top! 
 
De ouder en kind cross was heel leuk. 
Een keer iets anders dan een wedstrijd of gewone training. 
Want het is met je vader of je moeder erbij en dat maakt het heel 
leuk. 
Ik vond het goed georganiseerd en heel gezellig. 
Wat ik het leukste vond  was de estafette. 
Wanneer doen we het weer? 

Groetjes Joep van Rees 
 
 
Tjonge jonge, dat was wel heel heftig de estafette. 
Want dat deden we met vier ouder-kind combinaties. 
En Willem Smits liep me er nog net uit. 
Het was lekker om buiten sportief bezig te zijn met ouders en 
kinderen. 
Zeer voor herhaling vatbaar. 

Henk van Rees 
 
 
Dat was ‘m dan: de eerste ouder- kind cross die we met onze 
jeugdcommissie organiseerden. 
Een heel gehaast om op het werk gesprekken te beëindigen en 
op tijd op het veld in Oirschot te zijn. 
De weergoden hadden het goed met ons voor. Alle avonden 
regen behalve: jawel behalve op 19 april. 
Met Martien; Marinka; Bart en Jasper (broer van Joep) snel naar 
het speelbos om de spelletjes uit te zetten voor de sterrenloop. 
Helemaal super dat we bij terugkomst zo’n kleine dertig 
deelnemers en vrijwilligers aantroffen. 
Na het welkomstwoordje van Jan, onze voorzitter, deed Martien 
de warming up, een variant op kat en muis met fietsbanden. 
Dat was een pittige start en hier en daar moest er effe 
‘bijgekomen’ worden. 
Na de rek en strek ging de cross naar de ‘troon’ in het speelbos. 
Met plattegrond als aanwijzing, deden ouder en kind zeven 
opdrachten van de sterrenloop. 
De één was fanatiek bij speer of estafette, een ander juist in het 
bedenken van een slogan (Mirte goed gedaan). 
Punt 8 van de loop bestond uit het plukken van de snoep en 
drankjesboom. Daar had niemand moeite mee. 
We hebben het graag georganiseerd maar vonden het nog leuker 
om de sportieve en gezellige sfeer te proeven. Als jullie dit ook 
vonden dan zetten we het nog een keertje in de herhaling dit jaar. 
Nellie, Ad, René, Bart, Martien, Marinka, Jan: bedankt. 
 
Groetjes voor iedereen, 

Namens de jeugdcommissie, Wilma 
 
.  

 

ouder & kindcross 
Dit doen we nog eens! 

Wilma Cové 
 

  

En Mirte bedacht de mooiste slagzin: 
Yo, yo, yo, ren je rot, 

loop lekker mee met AV Oirschot 

 

De stoerste prestatieprijs was 
voor Lars en Eric van Kuringen, 
zij haalden de meeste punten op 

bij de sterrenloop 
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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 
 
  

Dat was me wat, de ouder en kindcross! 

PROGRAMMA 
INTERNE 

AVONDWEDSTRIJDEN 
BAAN 

 

• di 1 mei: 40, 60 of 80 m 
en kogelstoten 

 

• do 7 juni: verspringen, 
balgooien of 
speerwerpen 

 

• do 23 aug: 
hoogspringen, 600 of 
1000 m 

 

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

 
 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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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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 ● Sandra van Leuken Fotografie 

● 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 ● 

Vogels Groenvoorziening ● Van Zelst Automaten  

 

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

Anthony Conijn: anthonyconijn@gmail.com  
 

WE WAREN IN… 
Oirschot, Clubcross 
foto’s Adrie Vermeeren en Michael Boon 
 
 
  

Frans 
vóór de start                                                   5e ronde 

 

mailto:anthonyconijn@gmail.com
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