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hardloopcursus 
afgerond! 
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Blox & Verbeek adviseurs v.o.f. 
voor 

particulieren en bedrijven 
 
 

HEEFT U OP FINANCIEEL GEBIED ADVIES NODIG? 
Bijvoorbeeld bij het afsluiten van ‘n hypotheek of verzekering?! 
Of heeft u hulp nodig bij het invullen van belastingaangiftes? 

Wilt u informatie over bijvoorbeeld pensioenen, spaarrekeningen of andere financiële 
zaken? 

 

DAN BENT U BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRES. 
Wij hebben voor u gediplomeerde medewerkers in huis, die u op professionele wijze 

kunnen adviseren c.q. helpen. 
U hoeft ons alleen maar even te bellen voor het maken van een afspraak. Indien 
gewenst komen wij dan bij u thuis, maar u mag uiteraard ook op een van onze 

kantoren komen. 

 

Eersel               Oirschot 

Sigarenmaker 3         De Korenaar 39 
0497-517616            0499-574887 
0497-517637             0499-575675 

 
 info@bloxverbeek.nl 

www.bloxverbeek.nl 

 
 
 
 
 
 

Blox & Verbeek adviseurs: 
voor een vertrouwd advies 
en constante begeleiding 

 

ATLETIEKVERENIGING OIRSCHOT  |  SPIKE  |  JAARGANG 26  |  NUMMER 4  |  JULI / AUGUSTUS 2012                           
2 
 

mailto:info@bloxverbeek.nl
http://www.bloxverbeek.nl/


  
 ATLETIEKVERENIGING OIRSCHOT  |  SPIKE  |  JAARGANG 26  |  NUMMER 4  |  JULI / AUGUSTUS 2012                           

3 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 uiterlijk 
zondag 26 augustus 

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

 

Nellie van Beers   

Mieke Bouwman   

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 onderstaande leden die zich week-in week-uit 
verdienstelijk maken als trainer, begeleider, bestuurs- of 
commissielid en allerhande andere taken.  
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ALGEMENE 
INFORMATIE 
 

website:  www.avoirschot.nl  

               
  
 

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

(wijzigingen zijn vetgedrukt). 
 

mailto:j.kemps1@chello.nl
http://www.avoirschot.nl/
http://www.avoirschot.nl/


  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gisteren is het bestuur voor 
haar maandelijkse 
vergadering bij elkaar 
geweest 
Ik had dit verhaal voor de Spike al 
eerder aan moeten leveren. Maar ik 
heb een paar dagen extra gepikt om 
de bestuursvergadering van gisteren 
nog mee te kunnen nemen. En dat is 
achteraf maar goed ook. Want uit de 
vergadering is wel iets interessants te 
melden. 
 

We zijn als vereniging bezig 
met een nieuw clubshirt 
We hebben daarvoor een nieuwe 
commissie die diverse shirts in de 
praktijk aan het testen is. Die 
commissie is inmiddels zo ver 
gevorderd dat het er op lijkt dat we 
allemaal in ons nieuwe shirt kunnen 
meedoen aan de Stoelloop op 8 
september a.s. 
Omdat we nu in de vakantieperiode 
terecht komen vragen we wel de 
medewerking van alle leden om te 
zorgen dat we het nieuwe shirt goed 
kunnen bestellen en verspreiden.  
 

De bedoeling is dat ieder lid 
van de vereniging gratis één 
shirt van de club krijgt 
Daarvoor moet je natuurlijk dan wel je 
eigen maat opgeven. We bekijken 
nog hoe we dat organiseren, maar 
vermoedelijk komt er een lijst in het 
clubhuis te liggen waar je jouw 
voorkeur kunt aangeven. Dus houd 
die lijst in het clubhuis in de gaten. Op 
de website van de vereniging zullen 
uiteraard ook de nodige 
mededelingen volgen. 

Verder kan ik u allen hier 
meedelen, dat we 
vermoedelijk in het najaar 
een extra ledenvergadering 
gaan organiseren over de 
privatisering van het veld 
Ik heb hier al eerder geschreven, dat 
we samen met 8 andere 
buitensportverenigingen in overleg 
zijn met de gemeente over 
privatisering. Op dit moment zal ik 
daarover verder niet uitweiden. Dat 
hele verhaal zullen we dan op de 
ledenvergadering uit de doeken doen. 
Mocht je vooraf toch iets willen weten 
dan kun je dat uiteraard altijd even 
persoonlijk vragen. Dan zullen de 
andere bestuursleden en ik je 
vertellen wat je wilt weten. 
 

Het is overigens mogelijk 
om ook op een andere 
manier op de hoogte te 
blijven 
Bijvoorbeeld door een keer een 
commissievergadering of een 
bestuursvergadering bij te wonen. Als 
je dat wat lijkt dan kun je dat even 
kenbaar maken bij een commissielid 
of bestuurslid en dan kunnen we 
regelen dat je als toehoorder bij de 
vergadering aanwezig bent. En als je 
er dan toch bij zit zullen we je ook wel 
eens vragen om jouw mening over 
het onderwerp dat aan de orde is. 
Heb je op die manier ook nog invloed 
op de besluitvorming. 
 

De laatste tijd is er binnen 
de vereniging ook het 
nodige te doen over het 
parkeren van de auto langs 
de straat die naar De 
Kemmer loopt 
De bedoeling is dat tijdens trainingen 
van de club er geen auto's langs de 
weg geparkeerd worden. Reden 
hiervoor is vooral de 
verkeersveiligheid. Als er auto's langs 
de weg geparkeerd staan is het zicht, 
vooral voor kinderen, een stuk 
minder. Kinderen staan dan plotseling 
op de weg.  

Dat vraagt alleen maar om situaties 
die we willen voorkomen. Dus bij 
trainingen de auto niet langs de weg 
parkeren. Als je op zaterdag op het 
veld gaat werken, je brengt het 
nodige materiaal mee van thuis voor 
het karwei, dan is het geen probleem 
om je auto langs de weg te parkeren. 
Maar dus liever niet als de 
verkeersveiligheid in het geding is. 
Het stukje naar het parkeerterrein 
moeten we allemaal toch wel kunnen 
lopen. 
 

Eerder is er aandacht 
gevraagd voor de personen 
die gedurende 25 jaar 
onafgebroken lid zijn van de 
vereniging 
Het lijkt het bestuur een goede zaak 
om voortaan in de eerste Spike van 
een nieuw jaar de aandacht op deze 
leden te vestigen. We kunnen niet 
altijd voor de volle 100% op de 
administratie uit het verleden bouwen. 
Daarom het verzoek om leden die zelf 
weten dat ze het komende jaar 25 
jaar lid zijn dit even te melden. Dan 
wordt je in ieder geval niet vergeten.  
 

Tot slot aandacht voor een 
nieuw bestuurslid 
Sinds een paar maanden is Mieke 
Bouwman bij de 
bestuursvergaderingen aanwezig. 
Mieke heeft te kennen gegeven in het 
bestuur zitting te willen nemen. Daar 
zijn wij vanuit het bestuur heel blij 
mee. Op de eerstvolgende 
ledenvergadering zullen wij u 
uiteraard vragen om Mieke officieel te 
benoemen. 
 
Mogelijk wilt U wel een keer een 
bestuursvergadering bijwonen, zoals 
hiervoor aangegeven. Als dat zo is 
zullen wij u graag bij de vergadering 
ontvangen. Tegen u en alle andere 
leden zeg ik dan ook  
 
 
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 juli: 
 
Henk van Gerven M55 
Henk is weer terug, hij was al eerder 
lid. Welkom Henk! 
 

Afmeldingen: 
 
Er zijn de afgelopen maanden geen 
afmeldingen geweest, laten we dat 
eens een tijdje volhouden! 
 
 
 
 

  
 

De verjaardagen in juli… 
 

2 Mieke Bouwman V40 

3 Adrie van de Wal M45 

4 Martien van Geenen M65 

7 Stefan de Graaf MSE 

7 Juul van Hout MPB 

10 Silvia Tempelman V55 

18 Anthony Conijn M60 

20 Joos van Haaren M60 

25 Godelieve van den Heuvel V50 

31 Tom Michielsen JPA 

31 Ellen van Beers V35 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

…en in augustus: 
  

1 Iris Clement V40 

4 Jiska van Deijne VSE 

4 Jan Kemps M55 

4 Gerda van Oers V60 

4 Jet van Tiel V50 

5 Ger van Heesch M55 

8 Marja der Kinderen V45 

9 Mia Heijms V65 

10 Tommy Verbakel M35 

13 Hans van Hal M50 

18 Martien van de Ven M60 

20 Antoinet van Esch V50 

22 Harry Pieschel M55 

22 Tippi Smits MPB 

23 Mirte Sterken MPB 

24 Bert van Hoof  M60 

25 Ton van Liempt M65 

28 Berti Smetsers V55 

30 Maarten Roozen M45 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

LEDENADMINISTRATIE 
Deze keer geen afmeldingen! 

Hans Hoogmoet 
 

 
Allemaal hartelijk 

gefeliciteerd! 

Onze vereniging telt nu  
142 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! 
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30 april 
 Hilvarenbeek: 1e plaats en clubrecord  
Een mooie zonnige Koninginnedag leverde voor onze club een 1e 
plaats op en een clubrecord. Ruud van Woensel heeft bij de 
Torenloop een abonnement op het podium. Won hij daar in 
voorgaande jaren diverse malen de 20 km, nu deze vervangen is 
door de 15 km pakte hij daar de overwinning in zijn klasse M45. 
Nellie van Beers heeft na een lange blessure haar ritme weer 
gevonden en stelde een clubrecord op de 15 km in de categorie 
V55. 

 

8 mei 
 René van de Ven verbetert CR discus  
De 2e serie uit de reeks baanwedstrijden circuit 14 werd onder 
prima omstandigheden afgewerkt. Door een blessure kon René 
van de Ven nog niet speerwerpen, maar de discus ging prima: 
clubrecord met 31,49 meter. Bart Noyen snoepte een paar 
seconden van zijn pr op de 200 meter af. 
foto uit archief 

 

20 juni 
Ruud van Woensel loopt CR op de baan  
Atletiekvereniging Marvel uit Boxtel organiseert elk jaar een 
baanwedstrijd over 10.000 meter. Ruud van Woensel werd 
vandaag derde overall en verbeterde tevens het clubrecord van 
Cees Koppen categorie M50. 
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NIEUWS 
Het clubnieuws van de afgelopen weken. 

Het nieuwste nieuws staat dagelijks vers op de 
homepage van onze website 

www.avoirschot.nl  

 

☺ Limiet 
Liefst 278 Keniaanse marathonlopers zouden mogen 
meedoen aan de Olympische Spelen. Allemaal liepen ze 
de internationale limiet. Er wordt door de Keniaanse 
atletiekbond een selectie gemaakt van drie mannen en 
drie vrouwen.  

 
 
 
 

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

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

meelopen 

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

http://www.avoirschot.nl/


  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Op 18 juni kwam de Technische Commissie bij elkaar en 
werden enkele zaken besproken rond de regels voor 
clubrecords. Hieronder enkele punten uit de notulen van de 
vergadering. Aanwezig waren: Cees van de Schoot, 
Martien van de Ven, René van de Ven en Ad van Zelst (als 
beheerder clubrecords) 
 
De tekst is door de redactie op enkele punten ingekort of anders geformuleerd 
 
 
 
 
 

Op welke onderdelen 
erkennen we clubrecords? 

Het reglement clubrecords geeft aan 
dat alleen CR’s worden erkend op 
onderdelen die genoemd zijn in het 
officiële wedstrijdprogramma van de 
AU voor die betreffende categorie. 
Echter, bijvoorbeeld bij de 1000 m 
voor JJC staat niet genoemd in het 
officiële wedstrijdprogramma voor die 
categorie, terwijl het een vast 
onderdeel van de 8-kamp is. 
Daarnaast staan bijvoorbeeld ook de 
afstanden 15 km, 20 km, halve 
marathon en 30 km op de weg niet 
genoemd in het reglement en zou 
hierop dus geen CR kunnen worden 
erkend. 
Uit correspondentie van Ad met de 
AU blijkt dat het om een vergissing 
gaat. Wij zullen daarom ook gewoon 
CR’s erkennen op de betreffende 
onderdelen en afstanden. 
 

Gaan we weer Beste 
Prestaties erkennen? 
Na enige discussie wordt besloten om 
niet opnieuw beste prestaties te gaan 
bijhouden op incourante onderdelen 
(hieronder vallen bijvoorbeeld 2 EM, 
500 m, 3 km weg, etc.). We zijn hier 
in 2010 mee gestopt omdat er 
wildgroei dreigde te ontstaan. Leden 
vroegen clubrecords aan voor de 
meest vreemde afstanden en voor 
recreatielopen en het werd teveel 
werk om ook deze prestaties bij te 
houden. We blijven daarom – in 
beginsel – aansluiting 

zoeken bij de reglementen van de AU 
en IAAF. 
 
Uitzondering: er zijn enkele 
onderdelen bij de jeugd (t/m A-
junioren) die officieel niet (of niet 
meer) op het officiële 
wedstrijdprogramma staan, maar die 
wij wel al jaren organiseren bij interne 
wedstrijden. Hierop zullen vanaf nu 
weer beste prestaties worden erkend 
en bijgehouden door de beheerder 
clubrecords. René maakt een lijst van 
de onderdelen waar het om gaat en 
stuurt deze naar Ad. 
 

Bruto of nettotijden 
erkennen? 
Lopers geven aan dat ze bij grote 
evenementen vaak minuten verliezen 
bij de start, doordat het lang duurt 
voordat ze over de werkelijke startlijn 
komen. Zij pleiten daarom voor 
invoering van nettotijden bij de 
erkenning van clubrecords. Unaniem 
wordt besloten hierin niet mee te 
gaan en voor de erkenning van 
clubrecords de brutotijd te blijven 
gebruiken. 
Het “probleem” van veel tijd verliezen 
speelt alleen bij grote wedstrijden als 
de Marathon Eindhoven, Rotterdam, 
Amsterdam of de Zevenheuvelenloop 
in Nijmegen. Er zijn echter genoeg 
wedstrijden waar het minder druk is 
en het goed mogelijk is een record te 
vestigen of verbeteren. 
Een wedstrijd start voor iedereen 
tegelijk, namelijk bij het startschot en 
niet bij het passeren van de (start)lijn. 
 

Het uitgaan van de brutotijd is beter, 
o.a. om fraude tegen te gaan (b.v. je 
chip met een Keniaan meegeven). 
Daarnaast zouden records geclaimd 
kunnen worden op basis van 
nettotijden die in het verleden ook al 
eens gelopen zijn, maar waarvan de 
bezitter van het clubrecord dit niet 
meer kan aantonen. Dat zou wel erg 
zuur zijn. 
 

Wedstrijdlicentie nodig voor 
behalen van clubrecords? 
Ook hierover worden veel vragen 
gesteld. Om aan een onder auspiciën 
van de AU georganiseerde wedstrijd 
deel te nemen dient men te 
beschikken over een wedstrijdlicentie, 
zonder licentie doet men mee met de 
recreanten. Om die reden kunnen ook 
geen clubrecords erkend worden 
wanneer men niet over een 
wedstrijdlicentie beschikt. 
Uitzondering: bij interne wedstrijden 
kunnen alle leden deelnemen en kan 
ook door alle leden een clubrecord 
gevestigd of verbeterd worden. Onder 
interne wedstrijden vallen alle interne 
baanwedstrijden, de interne 
loopcompetitie en de jaarlijkse 
wegwedstrijd. 
 

Nieuwe opzet 
pupillenatletiek, clubrecords 
op alternatieve onderdelen? 
De pupillenatletiek ondergaat op dit 
moment een ‘gedaanteverwisseling’ 
met grote gevolgen. Dit jaar is in 
enkele regio’s, waaronder de onze, 

 
 

TECHNISCHE COMMISSIE 
We hebben het nog eens over de clubrecords gehad… 
René van de Ven 
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een nieuwe vorm van pupillenatletiek 
ingevoerd. Het is zo goed als zeker 
dat dit in de komende jaren landelijk 
zal worden ingevoerd. Kort gezegd 
gaan de wedstrijden voor pupillen 
minder atletiek en meer spel 
bevatten. De reguliere onderdelen 
worden losgelaten en daarvoor in de 
plaats komen meer op spel en actief-
bezig-zijn georiënteerde 
bewegingsvormen. Ook wordt niet 
langer deelgenomen als individu, 
maar als groep. Besloten wordt dat de 
nieuwe bewegingsvormen/onderdelen 
niet in aanmerking komen voor 
clubrecords vanwege onderstaande 
argumenten. 
Er wordt bij de pupillenwedstrijden 
nieuwe stijl niet langer gemeten maar 
geschat. Zowel bij de werpnummers 
als bij de (horizontale) 
springnummers wordt de behaalde 
afstand geschat en afgerond. 
Daarnaast wordt geen rekening 
gehouden met de schuine sector door 
te meten met een meetlint naar een 
centraal punt achter de afwerplijn. 
Zowel bij de werpnummers als bij de 
(horizontale) springnummers wordt 
niet langer gebruik gemaakt van een 
afwerplijn dan wel afzetbalk, maar 
van een gekleurd foamkussen. Dit 
kussen ligt niet vast en – zo is 
gebleken – verschuift gemakkelijk. 
Ongeldige pogingen zijn niet langer 
mogelijk. Alle pogingen worden 
geteld, ook al is de pupil (ruim) over 
de afwerplijn dan wel afzetbalk 
gegaan bij zijn of haar poging. 
Er worden andere materialen gebruikt 
dan voorheen (bijvoorbeeld vortex in 

plaats van bal, medicinbal in plaats 
van kogel), met ander gewicht en 
andere aerodynamica. 
Er wordt niet langer gebruik gemaakt 
van een officiële jury. Per onderdeel 
is slechts 1 jurylid aanwezig, de 
overige functies worden ingevuld door 
ouders/begeleiders. De 
ouder/begeleider van de ploeg groep 
schrijft ook de prestaties op. Dit is 
fraudegevoelig, onnauwkeurig en 
werkt willekeur in de hand. 
Mogelijke uitzondering: hoogspringen. 
Het hoogspringen zal bij pupillen C en 
B niet langer plaatsvinden door 
gebruik te maken van de Fosbury-flop 
techniek, maar van de zogenaamde 
‘Schotse sprong’ techniek. Welke 
techniek gebruikt wordt is voor wat 
betreft het vestigen dan wel 
verbeteren van een clubrecord niet 
relevant, echter, vooralsnog is 
onzeker of per hoogte ook werkelijk 
de lathoogte gemeten wordt, of dat 
men werkt met zogenaamde 5cm-
lathouders. Hierbij wordt om tijd te 
winnen de lat steeds een ‘tandje’ 
hoger gelegd zonder steeds opnieuw 
te hoeven meten. Dit is echter 
onnauwkeurig. René zoekt dit nog uit. 
 

Evenaringen van 
clubrecords erkennen of 
niet? 
Zowel de AU als de IAAF erkennen 
evenaringen van records ook als 
record. Het is dus een vreemde 
bepaling in ons clubrecordreglement, 
dat evenaringen van records niet 
tellen (behalve bij verticale 

springnummers). Unaniem wordt 
besloten evenaringen ook te 
erkennen als clubrecord. Het record 
wordt in dat geval gedeeld door twee 
of meer atleten. 
 

Elektronische 
tijdwaarneming versus 
handgeklokte tijden 
Uit de puntentelling die wordt gebruikt 
door de IAAF bij meerkampen is af te 
leiden dat een handgeklokte tijd een 
correctie krijgt van +0,24 seconde bij 
afstanden tot 400m. Bij 400m, 400m 
horden en 4x100m estafette geldt een 
correctie van +0,14 seconde. 
Afstanden boven de 400m krijgen 
geen correctie. In onze reglementen 
wordt geen rekening gehouden met 
deze correctie, waardoor het mogelijk 
is met een – volgens de AU en IAAF 
reglementen langzamere tijd – toch 
een clubrecord te verbeteren 
(bijvoorbeeld: CR is 10.52 sec 
(electronisch gemeten) en iemand 
loopt 10.5 handgeklokt). Besloten 
wordt deze correctie vanaf nu op te 
nemen in het clubrecordreglement. 
De oude bepaling daarover (punt 10) 
dient te worden herschreven.  
 
 
 

Zodra het reglement 
clubrecords is aangepast zal 
het op de website worden 
bekend gemaakt en 
gepubliceerd. 
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Nieuw: vortexwerpen 



  
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allereerst wil ik Jan bedanken dat hij de 
pen aan mij heeft doorgegeven 
Natuurlijk wil ik wel iets over mezelf schrijven. Nu ik 
inmiddels al ruim een jaar hardloop bij de 
atletiekvereniging wordt het ook wel eens tijd dat ik 
mezelf voorstel. 
Ik ben Inge van de Burgt en vorig jaar gestart met de 
beginnerscursus. Na mijn laatste zwangerschap en 
enkele kilo’s zwaarder werd het weer eens tijd om wat 
aan sport te doen. Maar wat moest ik gaan doen?  
 

Ik, die werkelijk een hekel had aan 
sporten moest weer gaan sporten 
Samen met een vriendin ben ik toen begonnen aan de 
hardloopcursus. ‘We zien wel hoe lang we het vol gaan 
houden’, zeiden we tegen elkaar. Maar wat bleek, het 
was nog erg leuk ook en we stonden er versteld van hoe 
snel en gemakkelijk we onze conditie weer opbouwden. 
Inmiddels ben ik ruim een jaar verder en loop nog steeds 
met veel plezier bij de club.  
 

Ik woon samen met Willy Kuypers en heb 
een dochter, Britte van net 4 en een zoon, 
Stan van ruim 1,5 jaar 
Met veel plezier wonen we al 5 jaar op Moorland waar 
we erg leuk en gezellig wonen. Inmiddels zijn er in onze 
straat al veel mensen ‘besmet’ met het hardloopvirus.  
Naast dat hardlopen een hobby van mij geworden is 
geniet ik ook ontzettend van de kinderen. Leuke dingen 
met ze doen en ze zien opgroeien is iets waar ik 
ontzettend van geniet. En natuurlijk de heerlijke 
vakanties met ons gezin. Lekker op een camping in 
Frankrijk of Italië. Of in de winter skiën en met de 
kinderen in de sneeuw spelen. En als de kinderen in bed 
liggen lekker lezen in een spannend boek. Daarnaast 
vind ik het leuk om samen met vrienden op stap te gaan 
of ergens lekker te gaan eten.  
 

Doordeweeks werk ik nog 3 dagen per 
week bij FEI Company 
Een hightech bedrijf in Eindhoven waar ze elektro 
microscopen maken. Hier werk ik op de 
salarisadministratie. Samen met een aantal collega’s 
zorgen we ervoor dat de medewerkers in Nederland en 
de medewerkers die werkzaam zijn in de Europese 
landen iedere maand op tijd het juiste salaris ontvangen. 
Een leuke maar drukke baan waar ik inmiddels al 6 jaar 
werkzaam ben.  
Dit is even in het kort wie ik ben en wat ik zoal naast het 
hardlopen doe. Ik wil de pen graag doorgeven aan 
Annemarie Hoppenbrouwers en wens haar veel succes 
met de pen……  
 
Tot ziens allemaal! Groetjes Inge  
 
 

DE ESTAFETTEPEN 
Vorig jaar gestart met de beginnerscursus… 
Inge van de Burgt 
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Dat je als loper steeds een ander pad ziet en de 
uitdaging aan gaat is voor vele lopers zeker niet 
onbekend,  
dus ook voor mij is het na 5 jaar GM Best weer terug op het 
vertrouwde spoor, zoekende naar gelijken, mensen die dezelfde 
passie delen en lopen zien als een beleving, elke keer een prettige 
uitdaging, die wedstrijd , die bergmarathon, dat natuurloopje op de 
hei (dank je Cees). Lopen is een feest voor lichaam en geest. 
 

Na 26 marathons gelopen te hebben sta ik stil, en 
kijk om heen, het wordt stiller en leger in de 
marathonwereld 
Wetend dat steeds meer lopers en loopsters de volhardingen van 
trainingen niet meer kunnen inpassen in hun dagelijkse drukke 
agenda en velen worden dan ook gedwongen om de korte 
wedstrijden te gaan zoeken. 
Maar ik wil graag met hen die het lopen zien en beleven als een 
steeds nieuwe uitdaging om je lichaam en geest  
te verrijken, vragen met mij dat pad in te gaan waar we nog niet 
eerder zijn geweest, die omgeving te gaan verkennen, 
die marathon (of halve) bij te zetten in de kast van het avontuur, 
durf jij die uitdaging aan? 
Lopen, (ver)dwalen in jezelf, samen met die ander, lopen is geen 
weg(d)strijd, maar een ontmoeting met je grenzen, 
elke keer opnieuw. 
 

Mijn ervaringen wil ik graag overdragen om 
andere te sturen en de weg te wijzen, en samen 
deze prachtige hobby te 
delen, doelen te stellen, de lat durven te leggen, 
en opstaan wanneer je gevallen bent. 
Zie ik je binnenkort weer terug? Daag jij me uit ? Op zoek naar die 
nieuwe kans............ Reageren...........?  
 
Henk van Gerven, 55 jaar, Plataan 36 Oostelbeers  
tel.013 514 2400, e-mail henkrunner@hotmail.com  

OUWE BEKENDE 
Na 5 jaar dwalen terug bij AV Oirschot… 

Henk van Gerven 
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Woensdag 18 april een 
tweede kijkoperatie gehad 
in Breda bij Medinova 
Dr. Devilee heeft daarbij nog wat 
loszittend kraakbeen weggehaald en 
de knie verder inwendig bekeken. Er 
zit behoorlijke slijtage in de knie, fase 
3 tot 4 op een schaal van 1 tot 4, 
plaatselijk is het kraakbeen weg op 
het bot. 
Advies is om te stoppen met lopen, 
werken op je knieën achterwege 
laten en door je knieën niet te diep 
doorzakken. Als ik daar rekening 
mee zou houden kan ik er misschien 
nog geruime tijd mee vooruit en 
anders binnen de kortste keer terug 
voor unne plastieke! 
 

Waar ik de meeste moeite 
mee heb, is om het te 
accepteren dat het veel 

slechter is dan voor mijn 2 
kijkoperaties 
Je laat je toch behandelen om er 
beter van te worden! Uitleg van de 
specialist is dat het evenwicht nu is 
verstoord, maar of dat terugkomt, dat 
betwijfel ik. 
Nu na 9 weken zit er nog steeds 
vocht in de knie, opstarten gaat 
moeizaam maar als ik in beweging 
ben gaat het goed. Wandelen moet 
ik nog langzaam opbouwen maar 
fietsen gaat heel goed. 
Daarom is het jammer dat er 
niemand serieus heeft gereageerd 
op mijn oproep om mee te gaan 
fietsen maar het kan altijd nog, het 
mooie weer komt er aan. 
 

Het nadeel is dat ik geen 
training meer kan geven 
zoals ik dat zou willen doen 

Het begeleiden op de fiets en 

trainingsschema’s maken dat kan ik 
nog prima doen.  
Alle kennis en ervaring die ik de 
afgelopen 25 jaar heb op gedaan wil 
ik toch blijven delen met alle leden 
van onze club. Vaak zul je mij op de 
trainingsavonden zien voor advies 
over trainen e.d. 
 

Daarnaast ga ik in het 
najaar een aantal 
workshops aanbieden over 
trainen, trainingsleer en 
alles wat met training te 
maken heeft voor alle leden 
die daar meer over willen 
weten 

In de volgende Spike meer daar 
over. 
Blijf lekker lopen en geniet ervan. 
 
Cees van de Schoot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEL EN WEE 
Als ik in beweging ben gaat het goed… 
Cees van de Schoot 
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Op 10 mei vertrok ik met 
mijn vaste wedstrijdmaat 
Jeroen Duif van GM uit Best 
naar Deurne voor een 
werpdriekamp waaraan we 
jaarlijks deelnemen 
Het is altijd een erg gezellige en 
gemoedelijke wedstrijd waar de 
werpers een streepje voor hebben. 
Vorig jaar presteerde ik redelijk en 
had ik beloofd dit jaar terug te komen 
en het beter te doen. Dat ging zeer 
moeilijk worden aangezien ik door 
mijn elleboogblessure nog altijd niet 
kon speerwerpen.  
 

Ik had me laten intapen en 
ging het toch maar 
proberen, maar kwam er al 
snel achter dat het absoluut 
niet ging 
Heel rustig wierp ik 2x rond de 25-
30m en had onmiddellijk weer het 
gevoel alsof het net gebeurd was. Met 
rechts werpen was dus opnieuw een 
kansloze missie. Dan maar weer met 
links, net als in Veldhoven 

afgelopen april. 
In Veldhoven haalde ik in de 
stromende regen 23.67m, maar 
vandaag ging het een stuk beter: 
28.21m met links! Nog best aardig, al 
zeg ik het zelf. Op naar de 30! Tja, je 
moet toch iets als je zo'n blessure 
hebt.  
 

Bij kogel, dat de afgelopen 
weken vrijwel zonder pijn 
ging, voelde ik dat ik toch 
alweer teveel gedaan had 
Door de 2 nietige worpjes die ik had 
geprobeerd met speer was het 
kennelijk weer verkeerd gegaan in de 
elleboog. Na 1 poging, die overigens 
best redelijk was, moest ik me 
vanwege de pijn afmelden. Alleen 
discus restte nog. Hopen dat dat goed 
gaat dan maar. Alleen... die 
onweerswolken komen wel erg 
dichtbij. Te dichtbij. Bij mijn eerste 
poging schoot de discus verkeerd uit 
mijn hand (ongeldig) en daarna brak 
de hel los. Mijn tweede poging was 
ook ongeldig en de laatste belandde 
via de rechterkant van de kooi terug 
in het veld, waardoor ie wel geldig  

was, maar uiteraard slechts een 'pis-
afstand'. 
 

Het mocht niet zo zijn, het 
was niet mijn dag en gooi er 
zo nog maar wat clichés 
tegenaan 
Gelukkig hebben ze in Deurne een 
hele goede en wederom gezellige bar 
in de kantine, waar onder een lekkere 
Westmalle Dubbel de wonden kunnen 
helen of de triomfen kunnen worden 
gevierd. Mij viel dit keer het eerste ten 
deel. Na de prijsuitreiking en twee 
trappistjes beloofde ik de voorzitter 
van LGD opnieuw dat ik volgend jaar 
beter zou doen en vertrokken we 
weer richting huis.  
 

Op naar de volgende 
wedstrijd...inderdaad, met 
links nog steeds... 
 
Groeten, 
 
René van de Ven 

 

 WERPDRIEKAMP 
kansloze missie… 
René van de Ven   
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Op 23 april las ik in de 
nieuwsbrief van Marathon 
Eindhoven dat zij samen 
met de legerplaats Oirschot 
een Army Urban Run 
gingen organiseren  

Die zou gehouden worden op 20 
mei, inhoudende een 8-km loop met 
onderweg 9 hindernissen. Dit leek 
me leuk en ik schreef meteen in. 
Tijdens onze trainingen sprak ik er 
wel eens over maar niemand bleek 
interesse te hebben. 
 

Uiteindelijk wist ik hiervoor 
5 dames “warm” te krijgen, 
hoewel ze wat opzagen 
tegen de hindernissen 
Onder het motto: “samen zijn we 
sterk!”, de slogan die later het 
Nederlands voetbalelftal van ons 
gejat heeft,  zouden we als groep 
gaan deelnemen. Dat waren Femke, 
Mieke, Jeanine, Marjon, Nicole 
(Sleegers) en ik (bovendien was al 
op De Grote Beek gebleken dat je ze 
niet alleen kunt weg sturen!). 
De Army Run zou om 11.00 u starten 
en we hadden afgesproken met de 
fiets te gaan. Om 9.30 u verzamelen 
bij Mieke en om 9.45 u vertrek naar 
de legerplaats. 
 

Om 8.45 u begint het te 
regenen. Ik zoek uit 
voorzorg alvast mijn 
regenpak, maar denk: 
“die bellen dadelijk wel dat 
we met de auto gaan” 
Maar niemand belt, de bikkels! Dus 
ik maar snel mijn regenpak aan en 
op de fiets naar Mieke aan het 
Zilverzand. Ik denk nog, als ik de 
andere kant in was gereden over de 
Miekoekse brug, dan was ik bijna net 
zo snel op de legerplaats als bij 

Mieke. Maar we zouden als groep 
deelnemen en dan dien je ook álles 
als groep te doen.  
 

Aankomende bij Mieke 
houdt het net op met 
regenen, zodat mijn 
regenpak de tas in kan 
Om 9.45 u naar de legerplaats waar 
al meteen blijkt hoe uniek we zijn, er 
is namelijk  niemand anders van de 
ruim 500 deelnemers op de fiets!  
Even startnummers ophalen en naar 
de tot kleedruimte omgebouwde 
gymzaal. Het weer is ondertussen 
goed, dus korte broek en t-shirt (van 
AV Oirschot) aan.  
 

Als groep een banaantje 
verorbert, als groep een 
dextro versnoept, als groep 
een kauwgom in de mond 
en als groep naar de 
toiletten 

Even een klein stukje inlopen met 
een paar oefeningen erbij en maar 
alvast richting de start gegaan, 
waar Hans, de man van Mieke, een 
groepsfoto van ons zessen maakte. 
Vervolgens snel naar de start zodat 
we zeker op tijd zouden zijn. Dat was 
maar goed ook, want om 6 minuten 
vóór elf viel al het startschot (ze 
schoten overigens niet met scherp, 
zodat ook iedereen kon vertrekken). 
We hadden trouwens met Nicole 
Scheepers uit Best afgesproken, die 
daar alleen was, dat ze met ons zou 
meelopen, maar na 500 m was ze al 
uit het zicht. Omdat ze onze 
voorbereidingen had gemist, had ze 
blijkbaar niet het juiste groepsgevoel. 
 

De eerste drie hindernissen 
moesten we overheen 
klimmen, wat geen 
probleem was 

De 3e hindernis was een steile 
rotswand die we moesten beklimmen 
al dan niet met behulp van netten. 
De aanloop naar de rotswand kon 
over een droog pad, wat verder 
lopen was, of dwars door een 
waterplas van 20 cm diep.  
 

Ik koos voor het laatste, 
maar de dames liepen over 
het pad omdat ze de 
schoenen droog wilden 
houden  
 
Het was voor mij genieten, toen we 
bij de volgende hindernis een heuvel 
op moesten met een stijgings- 
percentage van 16% en achter de 
heuvel door een modderpoel 
moesten waar de dames tot over hun 
ku…ku... kuiten in wegzakten (ik ga 
ervan stotteren). Het was er ook zo 
glibberig dat we elkaar het droge op 
moesten hijsen, maar iedereen had 
dolle pret! 
 

Vervolgens kregen we een 
wasbord, waarvoor was 
gewaarschuwd dat de 
kuiten en bovenbenen het 
wel zouden voelen 
Voor ons als echte heidelopers 
waren het echter slechts peanuts! 
Na onder enkele legervoertuigen 
door te zijn gekropen, waarbij slechts 
een ruimte van zo’n 40 cm 
beschikbaar was, maakte Hans weer 
snel een groepsfoto en zagen we 
even later Erik (van Jeanine) 
met foto- en/of filmapparatuur ons 
eveneens vastleggen voor de 
eeuwigheid.  
Vervolgens moesten we door een 
brede sloot met schoon water, dat bij 
de dames tot aan hun bo… bo… 
bovenlichaam reikte, waarschijnlijk 
bedoeld om toch weer enigszins 
zuiver de finish te bereiken.  

ARMY URBAN RUN 
Onder cameragezoem gezamenlijk over de finish… 
Pieter Smits 
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We passeerden al 
lopend/dansend een  
muziekband en moesten 
nog 3 keer een muur over, 
waarna de finish in zicht 
kwam  
We kregen nog aanmoedigingen dat 
we er bijna waren, maar dat hadden 
we helemaal niet nodig. 
Hand in hand gingen we onder 
cameragezoem gezamenlijk over de 

finish en tot onze spijt was na 57 
minuten en 30 seconden ons “feest” 
voorbij! Het had wel wat langer 
mogen duren………… 
Volgend jaar gaan we zeker op 
herhaling! Cameraman Erik heeft al 
beloofd dan ook mee te doen! 
 
Pieter Smits 

 

P.S. Eigenlijk hadden we afgesproken 
dat we ons negatief zouden uitlaten 
over de Army Run om zodoende een 
te groot aantal deelnemers te 
voorkomen, maar we zijn zo sociaal 
dat we onze positieve ervaringen toch 
met jullie delen. Als het volgend jaar 
weer plaats vindt zal ik het op onze 
agenda laten zetten. Er geldt 
overigens een maximum van 1.000 
deelnemers, dit jaar waren er 
ondanks dat het de eerste keer was 
toch al 527. 
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In het clubblad van maart 
heb ik het gehad over de 
30e cyclopathon 
De 1e was in 1983 schreef ik. In het 
vorige clubblad was daar een reactie 
op van Martien van de Ven die dacht 
dat de 1e was gehouden op 28 
februari 1982 met als winnaars 
Joseph van den Bosch en Henk 
Baars. De datum klopt wel, de 
winnaars niet. 
Hoe kwam ik nu op 1983? Na de 
laatste cyclopathon dacht ik: Dit kon 
wel eens de 30e zijn. Dus moet de 1e 
in 1983 zijn geweest.  
 

Thuisgekomen keek ik in 
mijn dagboek en zag daar 
inderdaad  in 1983 op 27 
februari een notitie van de 
cyclopathon staan 
En wat dacht Joos toen. Kijk, dat 
moet dan de 1e zijn geweest. Buiten 
het archief van de AV Oirschot heb ik 
ook nog plakboeken met knipsels, 
verslagen en foto’s van mijn 
hardloopleven. 
Ik zocht dus 1983 op en kwam daar 
de foto en de uitslagen en knipsels 
van de plaatselijke dagbladen tegen. 
De volgende dag begon ik mijn 
verhaal te schrijven. Het verslag van 
de wedstrijd en de winnaars zoals 
weergegeven voor 1983 klopt.  
 

Nadat ik in de vorige Spike 
de datum van 28 februari 
1982 las, heb ik in mijn 
dagboek gekeken van 1982 
En inderdaad, daar kwam ik de 
cyclopathon tegen. Dus weer in mijn 
plakboeken gekeken in 1982. Daar 
kwam ik dus ook weer de knipsels 
van de plaatselijke weekbladen 
tegen met aankondigingen en de 

uitslag. Het verhaal over het onstaan 
van de cyclopathon speelde zich dus 
een jaar eerder af maar klopt wel.  
 

Toevallig kwam ik Henk 
Vogels nog tegen in de 
kroeg en vroeg hem: Weet 
jij nog iets over het begin 
van de cyclopathon?  

Ja, zei hij: We kregen het er laatst bij 
“de Pedaleur” over, daar zeiden ze 
dat zij de grondleggers waren van de 
cyclopathon. Ik antwoordde toen, zei 
Henk: dat weet ik zeker van niet, dat 
waren Joos van Haaren en ik. En hij 
vertelde hen daar hetzelfde verhaal.  
 

Het is wel zo, de Pedaleur 
had contact met de 
weekbladen en zou voor 
fietsers zorgen en de 
publiciteit 
Dat is dus iets anders dan 
organiseren en het idee hebben.  
Maar wie waren dan de winaars in 
1982? Kijk Joos heeft alles, dus ook 
die uitslag. De 1e keer werd er 
geloot. En het koppel W. van 
Summeren en M. Matheeuwsen 
waren de winnaars. H. van Hulten en 
Joos van Haaren werden 2e en H. 
Vogels en P. Bressers 3e.  
5e  Werden J. Hems en Martien van 
de Ven. In 1983 wonnen H. Vogels 
en Joos van Haaren. Dat waren 
samengestelde koppels, daarna 
werd er voortaan geloot.  
 

Dus het verhaal van 
ontstaan klopt voor de volle 
100%, maar speelde in 
1982 
Ook leuk: in de aankondiging van 
1983 in het plaatselijk weekblad staat 

ook nog dat ik in training was voor 
een 100 km. Dat was ook zo. Alleen 
deze heb ik door mijn 
achillespeestoestanden helaas niet 
kunnen lopen. Het verslag in de 
vorige Spike ging over 1983. Ik had 
dus in mijn dagboeken moeten kijken 
of een jaar eerder het geheel was 
ontstaan. Ja, ik ben ook maar een 
mens. Maar wie wat bewaard heeft 
wat.  
 

Ik heb in het verleden al 
meerdere malen 
meegemaakt dat mensen 
zeggen hoe iets vroeger 
ging of was ontstaan 
Zelfs zichzelf dingen toedichten. 
Maar papier liegt niet. Het geheugen 
kan wel eens anders denken. En de 
geschiedenis kan dus wel eens een 
ander verloop krijgen dan de 
werkelijkheid.  
 

Maar wanneer wonnen nu 
Joseph van de Bosch en 
Henk Baars? 
Ik heb niet alle uitslagen meer. Vorig 
jaar heb ik een hoop opgeruimd 
omdat het allemaal zo veel werd. En 
het eigenlijk ook niemand 
interesseert wat ik allemaal bewaar. 
Ik doe het dus puur voor mijzelf. Ik 
heb alleen nog uitslagen waar ikzelf 
in voorkom. Ik wist wel dat ze een 
keer gewonnen hadden, maar wist 
niet meer wanneer. Dus dacht ik: 
betrokkenen bellen. Want het knaagt 
natuurlijk als we iets niet weten.  
 

Joseph zei: in 1982 kan ik 
nooit meegedaan hebben 
want ik kon eind 1981 nog 
geen rondje trimbaan lopen 

NOGMAALS DE 
CYCLOPATHON 
De 30e of de 31e? 
Joos van Haaren 
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Ik ben toen pas begonnen. Ik zei, ja, 
je komt ook niet op de lijst van 
deelnemers of in de uitslag voor. Hij 
zei. Dat is in 1986 geweest. En ik 
hoefde eigenlijk helemaal niet te 
lopen want die Henk Baars fietste 
wel zo hard dat ik eigenlijk gewoon 
kon wandelen. En laat nu 1986 de 
eerste zijn die de AV Oirschot heeft 
mede georganiseerd in 
samenwerking met de Pedaleur. Ik 
heb nog de notulen en verslagen van 
het organiseren en het draaiboek. 
B.v. dat Piet van de Sande en René 
Goosens het parcours zouden 

uitzetten en dat hij gehouden zou 
worden op 11 januari 1986, een 
zaterdag. De uitslag heb ik dus niet 
meer. Dit omdat ik zelf niet 
meegedaan heb maar jurylid was. Ik 
had daags van te voren een zeer 
zware cross gelopen. Ja, op vrijdag. 
Dagboekje hè. 
 

Zo, we zijn weer bij. En 
diegene die het interesseert 
ook. De rest mag denken 
wat hij wil 

En als er mensen zijn die een foutje 
van mij constateren, dan graag even 
mij aanspreken of mailen en niet via 
het clubblad communiceren en het 
gelijk weten te halen. Dan was het in 
het vorige clubblad al hersteld. 
 
Loop ze! Joos van Haaren 
 
Alleen nog ter aanvulling: in 2009 is 
er geen cyclopathon geweest, dus dit 
jaar was wel degelijk de 30e editie! 
Discussie gesloten. (redactie) 
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Cees schooit al een paar jaar of ik mee ga 
naar Maastrichts Mooiste 
Maar omdat deze loop altijd daags na de Oirschotse 
Stoelloop is, heb ik steeds nee moeten zeggen. Want ik 
schitter toch het liefst voor eigen publiek. Dit jaar dus naar 
Maastricht. De dames gaan ook mee en de zon schijnt, dus 
dat wordt een gezellig dagje Limburg. 
 

Het is wel balen dat de nieuwe auto van 
Cees 30 cm langer is dan de mijne, maar 
goed, je kunt niet alles hebben 
Na een dik uur staan we op de Markt in M’streeg.  
Maastrichts Mooiste is een wedstrijd over 15 km. Nadat 
twee keer de Maas is overgestoken lopen we door de 
mooiste straten van de stad, dan door de stadspoort naar 
het zuiden. Vervolgens gaan we rechtsaf en begint de 
ellende.  
 

Over een zandpad kruien we omhoog, de 
Sint Pietersberg op 
Een stuk pittiger dan de Zevenheuvelenloop, dit gaat echt 
niet hard. Dan volgt een stukje op en af, over de 
binnenplaats van Chateau Neercanne, waarna nog een 
pittige stijging komt, over asfalt. Na een kilometer of 10 
begint dan het feest: naar omlaag! Het valt me op dat de 
meeste lopers zo kapot zijn dat ze lekker op hun gemak 
naar beneden hobbelen. Nou, ik niet dus. Hier kun je het 
verschil maken.  
 

Ik loop een jonge gast voorbij en die krijgt er 
ook wel zin in 
Samen lopen we de laatste kilometers naar de binnenstad. 
Wel mooi dat de mensen mij toeroepen: “Goed zo 
mijnheer!”, mijn gezel zien ze nog niet gaan…  
Als ik over de finish kom staat de klok op 1:16:08 uur. Ik 
vind het wel prima, een tijd kun je hier toch niet zetten. Op 
naar de “witte”. 
 

Als ik ’s avonds de uitslagen bekijk op 
internet blijkt dat ik 1e ben geworden bij de 
mannen 65+ met een minuut voorsprong op 
nummer 2. Mooi om mee te maken op mijn 
ouwe dag 

 
 

 

MAASTRICHTS MOOISTE 
“Goed zo, mijnheer!” 
Ad van Zelst 
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boven: het goede leven 
 
 
 
 
 
 
onder: job done 



  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

De hoogste groepen van de Oirschotse 
basisscholen sluiten het schooljaar af met de  
JANS-dag. Sprinten, estafette, verspringen, 
hoogspringen, kogelstoten, speerwerpen, 
het kwam allemaal aan bod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinsdag 12 juni vond de jaarlijkse 
JANS-dag voor groep 8 van alle 
basisschoolleerlingen van de 
gemeente Oirschot plaats. Om 
9.15 uur gingen de groepen aan 
de slag op de onderdelen kogel, 
sprint (60/80 m), hoogspringen, 
speerwerpen, verspringen en 600 
meter.  
 
Op sommige onderdelen startten 
de leerlingen onwennig, maar al 
heel snel hadden ze de smaak te 
pakken.  
In een ontspannen sfeer en lekker 
sportweer (op een klein buitje in de 
ochtend na) werden op de diverse 
onderdelen nieuwe PR’s 
genoteerd. Er ontspon zich een 
gezonde competitie tussen de 
diverse scholen, maar het verliep 
zeer sportief; alle deelnemers 
werden even enthousiast 
toegeschreeuwd.  
 
Na een lange dag sporten was 
rond 15.15 uur de prijsuitreiking. . 
Onder luid gejuich van hun 
schoolmaatjes klommen de 
winnaars op het podium. Tiny van 
de Ven en Cees van de Schoot 
overhandigden de medailles aan 
de jongens en meiden van de 
estafette  4 x 100 meter en de 
Zweedse estafette. Na een 
dankwoord aan alle vrijwilligers, 
leerkrachten, begeleiders en 
belangstellenden werd het 
sportfestijn afgesloten. 

JANSDAG 
Beetje regen maar toch veel pret! 

Laura van den Broek 
foto’s Henny van Rijt 

Meer foto’s op 
www.avoirschot.nl  
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Elke woensdag en zondag was het een drukte van 
belang. De groep van 39 enthousiaste beginners van 
de hardloopcursus voelde zich al snel thuis in ons 
clubgebouw 
De groep was groot en werd daarom op verschillende niveaus 
ingedeeld. Ze gingen onder leiding van Toon en Cees en diverse 
hulptrainers ‘in opleiding’. Ieder op eigen niveau en binnen het eigen 
kunnen: plezier in hardlopen en gezond bewegen staat voorop.  
 
Er zijn beginners, snelle leerlingen en ook wat gevorderde beginners 
en iedereen is heel tevreden over de opbouw en de techniek die ze 
leren, maar bovenal zijn ze zeer te spreken over de gezelligheid van 
het hardlopen in een groep. Zo te zien hebben ze het goed naar hun 
zin bij AV Oirschot…  
 
En het zijn echte volhouders. Het weer heeft dit voorjaar zich niet echt 
van zijn beste kant laten zien, toch kwamen de beginners in grote 
getallen naar de trainingen.  
 
Enkele cursisten aan het woord:  

 
 

Zondagmorgen 15 april om 
09.15 uur de stoute Asics 
aangetrokken en vol goeie 
bedoelingen richting AVO 
gefietst om te gaan 
deelnemen aan een 
loopcursus voor beginners 

Tot mijn grote verrassing stonden we 
daar met ruim 35 beginners in de 
kantine.  
We werden door Cees en Toon 
hartelijk welkom geheten en om 09.30 
uur stipt stonden we buiten klaar voor 
de start.  Iedereen met zijn of haar 
eigen redenen om hier aan te 
beginnen. Ikzelf had me 
voorgenomen dat het nu echt tijd was 
om iets te gaan doen, vooral nadat ik 
door mijn oudste twee kinderen op de 
mountainbike meerdere malen gelost 
was tijdens een familieweekend in de 
Belgische Ardennen. 
 

Terwijl ik dit schrijf ligt het 
certificaat deelname 
loopcursus beginner 2012 
voor me met mijn naam 
erop en laat ik dit fijntjes een  
 

week in de woonkamer 
rondslingeren voor de rest 
van de familie. 

We zijn meerdere trainingen flink op 
de proef gesteld door de vele 
regenbuien, vooral op een 
zondagmorgen toen de bospaden 
meer op een zwembad leken en we 
tot onze enkels in het water liepen. 
Opvallend genoeg bleef de opkomst 
hoog en liet niemand zich afschrikken 
door het weer. 
  

 De manier waarop de 
cursus is verzorgd door 
Toon en zijn team, de sfeer, 
het verantwoord bouwen 
(regelmatig met de rem erop 
om blessures te voorkomen) 
aan de conditie en 
looptechnieken leren heb ik 
als erg prettig ervaren 
Zij hebben een grote groep cursisten 
loop(gek)-enthousiast gemaakt en 
hopelijk houden veel mensen dit na 
20 juni vol; goed voor je gezondheid 
en goed voor de vereniging. Ik ben 
zeker van plan om te blijven lopen,  
 

niet met de bedoeling om een halve 
marathon te gaan lopen, maar 
gewoon om een goede conditie te 
krijgen, te houden en me er beter 
door te voelen. 
 

Toon, Cees, Mirjam, Jiska, 
Johan, Adrie: bedankt en 
zeker tot ziens ! 
 
Dré Hendriks 

 

HARDLOOPCURSUS 
10 weken loopplezier! 
Laura van den Broek en Dré Hendriks 

ATLETIEKVERENIGING OIRSCHOT  |  SPIKE  |  JAARGANG 26  |  NUMMER 4  |  JULI / AUGUSTUS 2012                           
22 
 



  
 

Meer foto’s op 
www.avoirschot.nl  
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boven: Toon en Cees trekken de kar 
 
midden: voor het eerst de weg op 
 
onder: van de 41 inschrijvingen bleven 
er uiteindelijk 30 over die het certificaat 
mochten ontvangen 

http://www.avoirschot.nl/


  
 

Nieuwe 
adverteerder! 
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Hallo allemaal, 
 

Er is mij gevraagd om een 
stukje te schrijven in de 
SPIKE om mijn ervaringen 
van de hardloopcursus met 
jullie te delen en ik dacht 
waarom eigenlijk ook niet 
Om te beginnen zal ik me even 
voorstellen. Mijn naam is Miranda 
Veldhuizen en ik ben geboren en 
getogen in Oirschot. Woon al enorm 
lang samen met Raymond Voet en 
samen zijn wij de trotse ouders van 
een zoon, Damian.  
 

Damian is zelf op de lagere 
school een aantal jaren lid 
geweest van de atletiekclub 
en zodoende zijn we al een 
beetje bekend met de club 
Ik werk al bijna 26 jaar bij de 
Rabobank, waarvan de laatste jaren 
op het kantoor in Oirschot. Mijn 
allergrootste hobby is vakantie vieren 
en ik zou heel graag nog ooit een 
wereldreis willen maken. 
 

Ik heb al een paar jaar niet 
meer gesport en vond het 
echt tijd worden om iets te 
gaan doen. Maar wat? 

 Toen kwam een vriendin met het 
idee om te starten met een 
hardloopcursus. Ik dacht eigenlijk 
gelijk: “Dit is misschien wel iets voor 
mij”. Maar toch heb ik niet de stap 
gezet om me aan te melden. Dat 
heeft mijn vriendin uiteindelijk voor mij 
gedaan. Dus toen kon ik niet meer 
terug. De eerste les startte op zondag 
15 april.  
 

We zijn begonnen met een 
halve minuut joggen en 
vervolgens een minuut te 
wandelen 
Ik kon me toen zeker niet voorstellen 
dat we na 10 weken meerdere 
kilometers aaneengesloten zouden  

kunnen joggen. Wat me vooral is 
bijgebleven van de 1ste weken zijn de 
slechte weersomstandigheden, met 
name veel regen. Heel apart om met 
een sjaal om te joggen, ik vond het 
echt te koud anders.  
 

Ik had nooit gedacht dat ik 
het zo leuk zou gaan vinden 
De opbouw van een les vond ik erg 
afwisselend en ook de verschillende 
soorten trainingen maakten het zeker 
niet saai. Het uiteindelijke doel was 
om in de Oirschotse hei  terecht te 
komen. Iedere week werden de 
minuten opgebouwd en de laatste 
weken hebben we ook echt op de hei 
gelopen. Nooit geweten dat dit 
prachtig stukje natuurschoon zo dicht 
bij huis was. Zeker op zondagochtend 
als het zonnetje scheen was het echt 
genieten.  
 

Aansluitend gezellig 
koffiedrinken met z’n allen 
en de leuke, gezellig sfeer 
heb ik als zeer positief 
ervaren 
Helaas heeft mijn vriendin af moeten 
haken vanwege lichamelijke klachten, 
maar ik ben verder gegaan met mijn 
loopmaatje  Charley. De laatste 
zondag hebben we totaal ongeveer 
10 kilometer gelopen. Wie had dat 
ooit gedacht? De laatste cursusdag 
hebben we afgesloten met een 
bosloop. Er was een parcours 
uitgezet van 1200 meter. Het doel 
was om zo veel mogelijk rondje te 
lopen. We mochten na 20 minuten 
geen nieuw rondje meer starten. Zelf 
heb ik de cursus afgesloten met 3 
rondjes, dus 3600 meter gelopen in 
24.10 minuten. De cursus is 
geëindigd met koffie en cake en we 
hebben allemaal een certificaat 
ontvangen.  
 
 

Al met al heb ik erg genoten 
van de trainingen en ga ik 
a.s. zondag beginnen in 
groep 1 
Graag wil ik Toon, Cees, Johan, 
Adrie, Mirjam en Jiska van harte 
bedanken voor hun positiviteit en 
gedrevenheid tijdens het geven van 
de trainingen. Ik hoop dat ik verder 
niemand vergeten ben. Tot zondag 
allemaal! 
 
Groetjes van Miranda 
 

HARDLOOPCURSUS 
Ik dacht gelijk: “Dit is misschien wel iets voor mij” 

Miranda Voet 
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Bij de tweede wedstrijd was het weer nog barrer 
(barrerder?) dan bij de eerste. Gelukkig was het bij de 
5000 meter lekker warm. Cees en Adrie hebben van 
plaats gewisseld in de competitie. 
 

  
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 15,69 13,73   14,583 

2 René van de Ven 12,12 (-0,20) (-0,60)   11,320 

 M35       

1 Roland van Loon 15,56 16,27 (-0,60)   15,315 

2 Aubry Mulder 14,30 (-0,20) 13,34   13,620 

3 Ton Smetsers 13,21 13,53 12,78   13,173 

 M45       

1 Harrie Bullens 14,97 15,63 14,34   14,980 

2 Jac van Heerebeek 13,79 14,86 (-0,60)   13,725 

3 Hans van Hal 13,59 (-0,20) 12,84   13,015 

4 Hans van de Wal 12,48 (-0,20) (-0,60)   11,680 

5 Ronald vd Vondervoort (-0,40) (-0,20) 11,77   11,170 

 M55       

1 Martien van de Ven 15,12 15,65 14,74   15,170 

2 Adrie Louwers 14,03 14,35 13,43   13,936 

3 Cees Koppen (-0,40) 14,80 13,68   13,840 

4 Eric van Ingen (-0,40) 13,30 (-0,60)   12,300 

5 Michael Boon (-0,40) (-0,20) 12,14   11,540 

6 Henny van Rijt (-0,40) (-0,20) 11,79   11,190 

 M65       

1 Ad van Zelst (-0,40) 13,78 12,52   12,750 

 Vsen       

1 Jiska van Deijne (-0,40) (-0,20) 11,94   11,340 

 V45       

1 Joke Bullens 11,93 13,08 11,93   12,313 

2 Jeanine van de Kam 11,89 12,32 (-0,60)   11,505 

 V55       

1 Nellie van Beers 12,16 13,31 12,65   12,706 

2 Leny de Croon 11,92 12,37 11,64   11,976 

3 Jeanne Kemps 11,87 12,29 11,47   11,876 

4 Silvia Tempelman (-0,40) 10,40 (-0,60)   9,400 

 
Puntentelling en reglement:  

• De gemiddelde snelheid in km per uur is het te behalen aantal punten. De punten worden opgeteld en gedeeld 
door het aantal gelopen wedstrijden.  

• 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.  

• 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. 

 

INTERNE COMPETITIE 
De stand na 3 ronden 
Ad van Zelst 
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meer foto’s op 
www.avoirschot.nl  
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boven: start van de 5000 meter 
 
links: harde strijd tussen Harrie en Martien 
 
onder: Jeanne won de auto(drop) 

http://www.avoirschot.nl/


  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cees leidt de eerste groep 

COOPERTEST 
12 minuten rondjes lopen… 
Foto’s Jeanine van de Kam en Mieke Bouwman 
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groep 2 gaat van start 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

woensdag 25 april 2012 Hypotheker Beekloop, Eindhoven 

Stuur 4 vrouwen op weg naar de Grote Beek, gewapend met 4 poncho's en 4 bananen, en je krijgt een 
topavond! De eindtijd moet je zelf klokken en da's best lastig als je heel snel bent. 
Dus Iris heeft geen tijd maar was wel supersnel, sowieso een PR dus. 
Daarna Femke met de tijd van 1.26.10 en een minuut later kwamen Janine en Mieke hand in hand over 
de finish (1.27.20)  

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

16 km Femke Ritz   01:26:10   11,14 
  Jeanine van de Kam   01:27:20   10,99 
  Mieke Bouwman   01:27:20   10,99 

maandag 30 april 2012 Torenloop, Hilvarenbeek 

Een mooie zonnige Koninginnedag leverde voor onze club een 1e plaats op bij de M45 en een 
clubrecord V55. 

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

15 km Ruud van Woensel 1e M45 00:59:23   15,16 
  Cees Koppen 6e M55 01:10:14   12,81 
  Nellie van Beers 4e V35 01:16:12  CR 11,81 

10 km Harrie Bullens  Mrecr 00:41:54   14,32 
  Hans van Hal  Mrecr 00:48:03   12,49 

5 km Joke Bullens  Vrecr 00:25:51   11,61 

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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 De coopertest is ontwikkeld door Kenneth 
Cooper, een arts bij de Amerikaanse luchtmacht, die 
in de jaren ’60 Amerikaanse ruimtevaarders 
begeleidde. De test is inmiddels wereldwijd de 
standaard om snel iemands basisconditie te 
bepalen.. 

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


  
 

 

dinsdag 8 mei 2012 AVV Circuit 14, Valkenswaard 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
200 m  Bart Noyen    Msen 27.62 sec    PR  
verspringen     5,12 m     
discuswerpen    24,56 m    
        
discuswerpen René van de Ven  Msen 31,49 m  CR PR 
kogelstoten    11,40 m    

dinsdag 1 mei 2012 Interne Avondwedstrijden Baan, Oirschot 

 De met * gemerkte deelnemers zijn (nog) geen lid van AV Oirschot en deden buiten mededinging mee 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
hoogspringen Nicky Verbakel 1e MpupC 0,70 m      
 Wies van Hout*  MpupC 0,65 m    
        
 Mirte Sterken 1e    MpupB 0,80 m   PR 
 Juul van Hout 1e  MpupB 0,80 m    
        
 Luuk van Kuringen 1e JpupB 0,95 m   PR 
 Thijs van den Brand 2e JpupB 0,90 m    
        
 Bart Noyen 1e Msen 1,70 m    
 René van de Ven 2e Msen 1,40 m    
 Thomas van 

Laarhoven 
3e Msen 1,25 m    

        
kogelstoten Nicky Verbakel 1e MpupC 4,15 m   PR 
 Wies van Hout*  MpupC 2,78 m    
        
 Juul van Hout 1e MpupB 3,49 m   PR 
 Mirte Sterken 2e MpupB 3,40 m    
        
 Luuk van Kuringen 1e JpupB 4,29 m   PR 
 Thijs van den Brand 2e JpupB 3,21 m    
        
 René van de Ven 1e Msen 11,55 m    
 Jeroen Duif*  Msen 8,93 m    
 Bart Noyen 2e Msen 8,91 m    
 Thomas van 

Laarhoven 
3e Msen 8,05 m    

zondag 6 mei 2012 Trialrun Koning van Spanje, Gulpen 

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

30.6 km Tineke van den Heuvel 42e V 03:41:51   8,28 

    

11.5 km Roland van Loon 9e M 00:55:01   12,54 
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UITSLAGEN 
vervolg 

☺ Kop op! 
Priscal, de joviale groenteman van de C1000, begroet me in de winkel:  
“Hé Ad, hoe ging de marathon?”. 
Ik trots: “3 uur 47!” 
Priscal: “Geeft niks joh, uitlopen is ook al mooi!” 
(Ad van Zelst) 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zaterdag 12 mei 2012 Pupillenwedstrijden nieuwe stijl, Reusel 

De pupillenwedstrijden zijn in een nieuw jasje gestoken, het is allemaal wat speelser geworden. Nieuwe 
onderdelen zijn vortex-werpen, discusslingeren, 4- of 6-minutenloop en balstoten. Verder zijn de 
afstanden van bestaande onderdelen aangepast.   
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
estafette Luuk van 

Kuringen 
  JpupB 3e 56,7     

40 m sprint     7.5 sec 11,0    
verspringen    3,05 m 10,0  PR 
vortexwerpen    9,5 m 4,0   
40 m horden    8.9 sec 10,0   
discusslingeren    13,0 m 8,0   
balstoten    3,3 m 3,0   
4-minutenloop    775 m 7,0   
        
estafette Thijs vd Brand   JpupB         
40 m sprint     8.9 sec 4,0    
verspringen    2,55 m 7,0  PR 
vortexwerpen    6 m 2,0   
40 m horden    10.4 sec 6,0   
discusslingeren    9,5 m 4,0   
balstoten    3,9 m 4,0   
4-minutenloop    775 m 7,0   
        
estafette Tippi Smits   MpupB         
40 m sprint     9.0 sec 3,0    
verspringen    2,20 m 5,0  PR 
vortexwerpen    9,0 m 4,0   
40 m horden    11.5 sec 3,0   
discusslingeren    9,0 m 4,0   
balstoten    3,7 m 4,0   
4-minutenloop    775 m 7,0   
        
estafette Tom Michielsen   JpupA         
hoogspringen     1,05 m 8,0    
60 m horden    12.8 sec 11,0    
kogelstoten    6,0 m 8,0  PR 
vortexwerpen    22 m 9,0   
verspringen    3,35 m 10,0  PR 
6-minutenloop    1350 m 7,0   
        
estafette Izzy Smits   JpupA         
hoogspringen     1,00 m 7,0    
60 m horden    14.7 sec 6,0    
kogelstoten    4,7 m 5,0  PR 
vortexwerpen    17,5 m 7,0   
verspringen    2,90 m 8,0  PR 
6-minutenloop    1275 m 7,0   
        
80 m Lars van Kuringen  JjunD 13.19 sec    
verspringen    3,33 m    
kogelstoten    4,01 m    
speerwerpen    13,03 m    
1000 m        
        
80 m Tycho Smits  JjunD 14.63 sec    
verspringen    3,04 m   PR 
kogelstoten    4,98 m   PR 
speerwerpen    15,21 m   PR 
1000 m    4:24.09 min    
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donderdag 10 mei 2012 LGD werpdriekamp, Deurne 

René was in Deurne, maar door blessures en andere ellende lukte het niet zo best. Lees het verslag in 
deze Spike 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
speerwerpen René van de Ven    Msen 28,21 m      
discuswerpen     16,37 m     
kogelstoten    10,90 m    

dinsdag 15 mei 2012 Interne competitie 1500 m, OIRSCHOT 

We liepen weer in de plensregen en dat was niet goed voor de resultaten. De volgorde van binnenkomst 
was wel zo ongeveer volgens de verwachting, maar iedereen bleef ver van zijn beste tijd verwijderd. 
Vanwege het slechte weer zijn er geen foto's gemaakt. 

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

1500 m Roland van Loon 1e M35 00:05:32.0   16,27 
  Bart Noyen 1e Msen 00:05:44.1   15,69 
  Martien van de Ven 1e M55 00:05:45.1   15,65 
  Harrie Bullens 1e M45 00:05:45.4   15,63 
  Jac van Heerebeek 2e M45 00:06:03.4   14,86 
  Cees Koppen 2e M55 00:06:04.9   14,80 
  Adrie Louwers 3e M55 00:06:16.2   14,35 
  Ad van Zelst 1e M65 00:06:31.8   13,78 
  Ton Smetsers 1e M35 00:06:39.2   13,53 
  Nellie van Beers 1e V55 00:06:45.7   13,31 
  Eric van Ingen 4e M55 00:06:46.0   13,30 
  Joke Bullens 1e V45 00:06:52.8   13,08 
  Leny de Croon 2e V55 00:07:16.7   12,37 
  Jeanine van de Kam 2e V45 00:07:18.3   12,32 
  Jeanne Kemps 3e V55 00:07:19.5   12,29 
  Silvia Tempelman 4e V55 00:08:39.3   10,40 

zondag 20 mei 2012 Marikenloop, Nijmegen 

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

10 km Irene van Gestel  Vrecr 01:05:29   9,16 

zondag 20 mei 2012 Army Urban Run, Oirschot 

Samen uit, samen thuis. Vijf van onze leden waagden zich aan deze bijzondere wedstrijd op de 
hindernisbaan van de Legerplaats Oirschot. 

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

8 km Mieke Bouwman   00:57:30   8,35 
  Pieter Smits   00:57:30   8,35 
  Jeanine van de Kam   00:57:30   8,35 
  Femke Ritz   00:57:30   8,35 
  Marion de Kort   00:57:30   8,35 
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UITSLAGEN 
vervolg 

☺ Konijnen 
De konijnen blijven maar gaten graven in onze mooie grasmat. Bezorgd staat Martien van Geenen 
over het veld te kijken en mompelt: “Kijk nou toch, ze hebben er van de gemeente wel een 
afrastering omheen gezet, maar daar springen ze gewoon overheen!” 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

maandag 28 mei 2012 Pinksterloop, Eersel 

Een nieuw parcours in Eersel, met start en finish op de Markt. Het was 42 graden, dus dat drukte de 
prestaties een beetje. 

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

10 km Cees Koppen 8e M55 00:45:41   13,13 
  Ad van Zelst 12e M55 00:48:53   12,27 
  Nellie van Beers 4e V45 00:49:11   12,20 
  Ton Smetsers  Mrecr 00:50:54   11,79 

5 km Jac van Heerebeek  Mrecr 00:22:18   13,45 

zondag 20 mei 2012 Seniorencompetitie, Gemert 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
kogelstoten René van de Ven    Msen 11,09 m      
discuswerpen     29,28 m     

zondag 20 mei 2012 Marathon Het Genieten, Oisterwijk 

Beetje benauwd weer in Oisterwijk bij de jubileumwedstrijden. De halve marathon was goed te doen, 
maar bij de hele moest Tineke van den Heuvel helaas na 32 km uitstappen. 

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

21.1 km Cees Koppen  Mrecr 01:36:42   13,09 
  Nellie van Beers  Vrecr 01:44:46   12,08 
  Hans van Hal  Mrecr 01:49:58   11,51 
  Erica Spanjers  Vrecr 01:58:47   10,66 

    

10 km Sandra Verhagen  Vrecr 00:51:39   11,62 
  Jeanne Kemps  Vrecr 00:55:11   10,87 

vrijdag 25 mei 2012 Baanwedstrijden Asterix, Eindhoven 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
200 m Bart Noyen    Msen 26,95 sec    PR 
speerwerpen     30,44 m     
verspringen    5,17 m    
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☺ Oudste 
De Engelsman van Indiaase afkomst Baba Fauja Singh voltooide de London Marathon in 7:49:21 
uur. Singh is 101 jaar oud en daarmee de oudste marathonloper ter wereld. Hij begon op 89-jarige 
leeftijd met hardlopen en voltooide tot op heden 9 marathons. Zijn records worden niet erkend door 
het Guiness World Record Book omdat in zijn paspoort wel zijn geboortedatum 1 april 1911 staat, 
maar hij geen officieel geboortebewijs kan tonen.  
 
 
 
 

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. 

 
 

http://www.avoirschot.nl/


  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

zaterdag 2 juni 2012 Pupillenwedstrijden GVAC, Veldhoven 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
balstoten Tom Michielsen   JpupA 5,8 m      
sprint     10.3 sec     
vortexwerpen    18,0 m    
hordelopen    12.2 sec    
polsstok verspringen    270 cm    
discusslingeren    16,5 m    
        
balstoten Izzy Smits   JpupA 4,2 m      
sprint     11.5 sec     
vortexwerpen    19,5 m    
hordelopen    13.2 sec    
polsstok verspringen    265 cm    
discusslingeren    13,0 m    
        
hoogspringen Thijs vd Brand  JpupB 95 cm    
hordelopen    9.6 sec    
hurkhoogspringen    65 cm    
vortexwerpen    10,5 m    
balstoten    3,6 m    
meters maken    875 m    
        
hoogspringen Tippi Smits  JpupB 70 cm    
hordelopen    11.2 sec    
hurkhoogspringen    65 cm    
vortexwerpen    9,0 m    
balstoten    3,6 m    
meters maken    825 m    

zondag 3 juni 2012 Kempenrun, Hapert 

Koud en nat, meer valt er niet over te zeggen. Hulde aan de Oirschotse delegatie. 

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

21.1 km Cees Koppen 9e M55 01:35:46   13,22 

dinsdag 5 juni 2012 Circuit 14, Best 

Tycho deed mee bij de C-Junioren terwijl hij pas net D-Junior is (wedstrijd was niet voor JJD dus dan is 
het toegestaan één categorie hoger deel te nemen). Voor Tycho betekende dat wel dat hij met een 
zwaardere kogel moest stoten. Vorig jaar was hij nog A-pupil (2kg kogel) en nu moest hij met de JJC 
meedoen (4kg kogel!) dus dat was niet mis. Bij discus was het jammer dat zijn 2 verste pogingen 
ongeldig waren, maar dat laat ruimte voor verbetering de volgende wedstrijd. En… Tycho zat maar 3 cm 
onder zijn pr verspringen! 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
kogelstoten René van de Ven 2e     Msen 11,09 m      
discuswerpen   2e  30,97 m     
          
discuswerpen Bart Noyen 6e Msen 22,52 m    
110 m horden  3e  23.84 sec    
1500 m  15e  5:40.16 sec    
        
kogelstoten Tycho Smits 6e JjunC 4,23 m    
discuswerpen  9e  9,34 m    
verspringen  12e  3,01 m    
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zondag 10 juni 2012 Maastrichts Mooiste, Maastricht 

Lekker weertje in Maastricht en een mooie loop, óver de Sint Pietersberg. Best wel heftig dus, maar aan 
de finish kreeg elke deelnemer een groot stuk vlaai en de "witte" smaakte goed. Ad van Zelst werd 1e in 
de categorie M65. 

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

15 km Cees Koppen 12e M55 01:10:04   12,84 
  Ad van Zelst 1e M65 01:16:08   11,82 

zondag 17 juni 2012 Brabants Kampioenschap meerkamp, Gemert 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
100 m Bart Noyen    Msen 13.71 sec      
verspringen    4,61 m     
kogelstoten    9,05 m    
hoogspringen    1,63 m    
400 m    1:08.87 min    
110 m horden    25.00 sec    
discuswerpen    22,03 m    
polsstokhoogspringen    2,30 m    
speerwerpen    29,53 m    
1500 m    5:47.72 min    
totaal punten  12e    2984   
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UITSLAGEN 
vervolg 

Bart deed de tienkamp in Gemert. Dit 
onderdeel krijgt niet de aandacht die 
het verdient: in 2 dagen ga je iedere 
keer weer tot de limiet.. 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trainen is leuk, maar COMPETITIE maakt er een SPORT van! 

 
dinsdag 12 juni 2012 

 
Interne Avondwedstrijden Baan, Oirschot 

 De met * gemerkte deelnemers zijn (nog) geen lid van AV Oirschot en deden buiten mededinging mee 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
40 m sprint Wies van Hout*  MpupC 11.2 sec    
        
 Fleur Broks*  MpupB 8.9 sec    
 Juul van Hout 1e  MpupB 9.0 sec   PR 
 Tippi Smits 2e    MpupB 9.1 sec     
        
 Luuk van Kuringen 1e JpupB 8.1 sec     
 Thijs van den Brand 2e JpupB 9.3 sec    
        
60 m sprint Tom Michielsen 1e JpupA 11.1 sec    
 Stijn van Beers*  JpupA 11.9 sec    
 Izzy Smits 2e JpupA 12.2 sec    
        
80 m sprint Lars van Kuringen 1e JjunD 13.6 sec    
 Tycho Smits 2/3e JjunD 14.8 sec    
 Mathijs Toenders 2/3e JjunD 14.8 sec    
        
balwerpen Wies van Hout*  MpupC 5,45 m    
        
 Juul van Hout 1e MpupB 13,54 m   PR 
 Fleur Broks*  MpupB 9,96 m    
 Tippi Smits 2e MpupB 9,31 m    
 Mirte Sterken 3e MpupB 8,28 m    
        
 Luuk van Kuringen 1e JpupB 10,45 m     
 Thijs van den Brand 2e JpupB 8,29 m    
        
 Tom Michielsen  JpupA 26,21 m (balgewicht ongeldig) 
        
speerwerpen Izzy Smits 1e JpupA 13,94 m   PR 
 Stijn van Beers*  JpupA 7,11 m    
        
 Tycho Smits 1e JjunD 13,76 m    
 Lars van Kuringen 2e JjunD 12,11 m    
 Mathijs Toenders 3e JjunD 8,09 m    
        
 Jeroen Duif*  Msen 35,50 m    
 Thomas van Laarhoven  Msen 29,80 m   PR 
 Bart Noyen  Msen 27,47 m    
 René van de Ven  Msen 24,52 m    
        
verspringen Wies van Hout*  MpupC 1,74 m    
        
 Fleur Broks*  MpupB 2,52 m    
 Juul van Hout 1e MpupB 2,44 m   PR 
 Tippi Smits 2e MpupB 2,27 m   PR 
        
 Luuk van Kuringen 1e JpupB 2,96 m    
 Thijs van den Brand 2e JpupB 2,38 m    
        
 Tom Michielsen 1e JpupA 3,26 m    
 Izzy Smits 2e JpupA 2,73 m    
 Stijn van Beers* 3e JpupA 2,64 m    
        
 Lars van Kuringen 1e JjunD 3,34 m   PR 
 Mathijs Toenders 2e JjunD 2,94 m    
 Tycho Smits 3e JjunD 2,70 m    
        
 René van de Ven 1e Msen 5,07 m    
 Bart Noyen 2e Msen 4,84 m    
 Jeroen Duif*  Msen 4,81 m    
 Thomas van Laarhoven 3e Msen 3,37 m    
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zondag 17 juni 2012 Vaderdaglopen, Sint Oedenrode 

Weer een podiumplaats voor een AV Oirschot-atleet. Ruud van Woensel werd 2e in de categorie M45. 
Temperatuur was goed, maar er stond een stevige wind. 

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

21.1 km Ruud van Woensel 2e M45 01:22:35   15,33 
  Cees Koppen 7e M55 01:37:48   12,94 

dinsdag 19 juni 2012 Interne competitie 5000 m, OIRSCHOT 

Warm weer en looiig gras veroorzaakten matige tijden bij de derde ronde van de interne competitie 2012. 
Alleen Bart Noyen en Jeroen de Bie wisten hun PR te verbeteren. De stand in de competitie vind je elders 
in deze Spike. 
Deelnemers met * zijn geen lid en liepen buiten mededinging mee. 

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

5000 m Martien van de Ven 1e M55 00:20:21.5   14,74 
  Harrie Bullens 1e M45 00:20:55.2   14,34 
  Jeroen de Bie*   00:21:45.9 PR  13,78 
  Bart Noyen 1e Msen 00:21:50.9 PR  13,73 
  Cees Koppen 2e M55 00:21:56.1   13,68 
  Adrie Louwers 3e M55 00:22:20.4   13,43 
  Aubry Mulder 1e M35 00:22:29.3   13,34 
  Hans van Hal 2e M45 00:23:22.2   12,84 
  Ton Smetsers 2e M35 00:23:28.7   12,78 
  Nel van Beers 1e V55 00:23:43.3   12,65 
  Ad van Zelst 1e M65 00:23:57.6   12,52 
  Michael Boon 4e M55 00:24:42.6   12,14 
  Jiska van Deijne 1e Vsen 00:25:08.0   11,94 
  Joke Bullens 1e V45 00:25:08.8   11,93 
  Hennie van Rijt 5e M55 00:25:26.1   11,79 
  Ronald van de Vondervoort 3e M45 00:25:28.9   11,77 
  Leny de Croon 2e V55 00:25:46.1   11,64 
  Jeanne Kemps 3e V55 00:26:09.8   11,47 

woensdag 20 juni 2012 Baanwedstrijden Marvel, Boxtel 

25 Rondjes op de baan, dat is weer eens wat anders. Ruud van Woensel werd in Boxtel derde overall en 
verbeterde het clubrecord M50. 

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

10000 m Ruud van Woensel 3e overall 00:38:45  CR 15,48 

UITSLAGEN 
vervolg 

☺ Merci! 
Een weekje Frankrijk tussendoor moet kunnen. Maar wel de hardloopschoenen mee. Op een avond, 
het regent licht, loop ik over de glooiende weg van Blonville naar Trouville. Als ik op volle snelheid 
een helling afloop, zie ik een matrixbord dat de snelheid aangeeft: 16 km. En daaronder: Merci! 
(Ad van Zelst)  
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woensdag 20 juni 2012 

 
COOPERTEST (12 min), AV OIRSCHOT 

De coopertest is een standaard waarmee je op eenvoudige wijze je conditie kunt meten aan de hand 
van de afgelegde afstand in 12 minuten (zie de tabel hieronder). Deelnemers met * zijn (nog) geen lid 

naam 2009 2010 2011** 2012 gem.km/u 

Cees Koppen    2850 14,25 
Jan Manders  2725 2901 2775 13,88 
Adrie van de Wal    2675 13,38 
Ad van Zelst   2733 2675 13,38 
Reny van Straten 2650 2625 2708 2550 12,75 
Susanne Aarts   2458 2475 12,38 
Karin Verbruggen*  2300 2433 2475 12,38 
Stefan de Graaf   2608 2450 12,25 
Nicole Evers   2408 2425 12,13 
Twan Witlox    2425 12,13 
Anke van Rooy*    2400 12,00 
Jan Kemps 2350 2300 2365 2350 11,75 
Marjon de Kort   2240 2300 11,50 
Esther de Wert    2300 11,50 
Nicole Verbeek*    2300 11,50 
Eveline Timmermans   2408 2150 10,75 
Vanessa Kluytmans*    2150 10,75 
Silvia Tempelman    2100 10,50 
Helga Kemps    2100 10,50 
Marijke de Graaf 2050 2125 2165 2075 10,38 
Lia Smetsers*    2075 10,38 
Dilia van Straten    2075 10,38 
Laura van den Broek    2050 10,25 
Inge van de Burgt    2025 10,13 
Ria Louwers 2025 1975 2040 1950 9,75 
Pieter Smits    1950 9,75 
Jennie Smits*    1950 9,75 
Marja der Kinderen 1850 1900 1965 1875 9,38 
      
Leon Brands*   3144   
Jeroen de Bie*   3001   
Ronald van de Vondervoort   2876   
Wim Verhagen 2600 2525 2633   
Frans Verhagen 2650 2550 2608   
Femke Ritz   2608   
Maarten Roozen 2425 2625 2533   
Hans Hoogmoet 2650  2533   
Mieke Bouwman  2500 2433   
Jeanine van de Kam  2475 2433   
Marcel Verbruggen*  2275 2340   
Irene van Gestel 2125 2000 2240   
Mirjam Smits 2250 2125 2140   
Gerda Manders  1975 2065   
Hanny Schilders   1990   
**In 2011 is in verband met de slechte conditie van de grasbaan binnen de baan gelopen. Hiervoor is 
een correctieaftrek toegepast van 7 meter per ronde.  

Coopertest (12 minuten) 
 mannen vrouwen 

Conditie 
tot 30 

jaar 

30-39 

jaar 

40-49 

jaar 

50 jaar en 

ouder 

tot 30 
jaar 

30-39 
jaar 

40-49 
jaar 

50 jaar en 

ouder 

Erg slecht <1600  <1500   <1400   <1300   <1500   <1400   <1200   <1100   

Slecht 
1600-

2000   

1500- 

1900   

1400- 

1700   

1300- 

1600   

1500- 

1800  

1400- 

1700  

1200- 

1500  

1100- 

1400  

Normaal 
2000- 

2400  

1900- 

2300  

1700- 

2100  

1600- 

2000  

1800- 
2200  

1700- 
2000  

1500- 
1900  

1400- 
1700  

Goed 
2400- 

2800  

2300- 

2700  

2100- 

2500  

2000- 

2400  

2200- 

2700  

2000- 

2500  

1900- 

2300  

1700- 

2200  

Erg goed >2800  >2700  >2500  >2400  >2700  >2500  >2300  >2200  
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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  
300412 Nellie van Beers V55 Hilvarenbeek 15 km 1:16:12 uur  
080512 René van de Ven Msen Valkenswaard discuswerpen 31,49 m  
200612 Ruud van Woensel M50 Boxtel 10.000 m baan 38:45.0 min  

 

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


  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  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 
   

   
 
 

Halve marathon Eindhoven 
De speciale trainingen voor deze bij onze club zeer 

populaire wedstrijd staan ook dit jaar weer open voor 

lopers die geen lid zijn van AV Oirschot. Zij mogen, naar 

eigen keuze, vanaf 1 juni meelopen met alle trainingen 

van onze club. Ze betalen voor het hele pakket 40 euro, 

voor leden zijn deze trainingen uiteraard gratis. Zie voor 

alle informatie onze website www.avoirschot.nl in de 

rubriek TRAININGEN.  

 

Op zaterdag 18 en zondag 19 augustus gaan dan de 

lange duurlopen van start. We beginnen met relatief korte 

afstanden van rond de 12 kilometer. Er zijn verschillende 

niveaugroepen, ook voor lopers die boven de 2 uur 

denken te finishen. Aanvangstijd van de duurlopen is 9.00 

uur, vertrek vanaf het clubhuis. 

 

Op de wedstrijddag reizen we gezamenlijk naar 

Eindhoven. We kleden om in de parkeergarage op het 

Stadhuisplein, waar ook de finish is. 

 

’s Avonds is er een afterparty in het 

clubhuis waar de vochtbalans op 

wetenschappelijk verantwoorde wijze kan 

worden aangevuld. Ook de werkers van 

onze waterpost zijn daar welkom. 

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. 
 

TRAININGEN 
Het schema van de clubtrainingen staat 

op de website (PRIKBORD) 
Cees van de Schoot 
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2011. Hans, Jeanne, Reny, Ronald, Jiska en Pieter in Eindhoven  

http://www.avoirschot.nl/


  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Za 21 juli: Kasterlee (B), Dwars door Kasterlee 
Een mooie wedstrijd van Kasterlee naar Tielen. Daar is niet alleen de 
finish maar staat ook de feesttent. Vraag Harrie Bullens of Jac van 
Heerbeek hoe je er komt (foto onder). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wo 8 aug: Biest-Houtakker, Vakantieloop 
Gezellig wedstrijdje over 10 km, de eerste na de vakantie en behoorlijk 
druk. 
 

Za 18 aug: Best, Ronde van Naastenbest 
De voorlaatste wedstrijd in de Kempische wegcompetitie, 10 km 
 

Do 23 aug: OIRSCHOT, interne avondwedstrijden 
baan 
 

Zo 26 aug: OIRSCHOT, familiefietstocht AV Oirschot 
Vertrek tussen 13.00 en 13.30 uur vanaf het clubhuis. Na ongeveer  40 
km ligt de finish bij Café De Merode in Spoordonk, gunstig dus als je 
daar woont.. Aanmelden op de lijst in het clubhuis of bij Toon de Croon, 
Hennie van Rijt of Jan van der Heijden (foto onder). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. We 

hebben nu 4 
wedstrijden gelopen: 
Eersel, Hapert, Sint-

Oedenrode, 
Eindhoven.  

Nu krijgen we nog: 
 

• za 18 aug:  
Best, Ronde van 
Naastenbest 

 

• za 8 sept:  
De Meeuw Oirschotse 
Stoelloop 

 
 

http://www.avoirschot.nl/


  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Di 28 aug: OIRSCHOT, interne competitie 10 km 
Deze wedstrijd wordt gelopen in de Notel, start bij de ingang van het 
Montfortanenklooster. Test hier je conditie als je traint voor de halve van 
Eindhoven 
 

Zo 2 sept: Tilburg, Tilburg Ten Miles 
Geweldige ambiance en altijd goei weer. Ook een goede test voor 
Eindhoven. 
 

Za 8 sept: OIRSCHOT, De Meeuw Oirschotse Stoelloop 
Vanwege het voetballen verplaatst van juni naar september. Tevens de 
laatste wedstrijd van de Kempische wegcompetitie, waarvan na afloop ook 
de prijsuitreiking is (foto onder). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Di 18 sept: OIRSCHOT, interne competitie 800 m 
En dan is de interne competitie van 2012 ook weer afgelopen. Na de 
wedstrijd prijsuitreiking en koffie 
 

Za 29 sept: Tilburg en omgeving, Hart van Brabantloop.  

Met ook dit jaar weer een team van AV Oirschot in deze estafetteloop voor 
een goed doel. 
 

Zo 30 sept : OIRSCHOT, clubkampioenschappen 
meerkamp 
Traditioneel met Oirschot kermis.  
 

Zo 14 okt : Eindhoven, Marathon Eindhoven.  

Daar trainen we al maanden voor. Elk jaar met grote Oirschotse deelname 
aan de halve marathon. 
 

Zo 30 dec : OIRSCHOT, De Meeuw Auwjaorscross 
Een van de grootste crosswedstrijden in de regio vanaf ons eigen 
atletiekveld door het Kemmerbos. 
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Hallo, ik ben Mirte Sterken 

 

Ik ben 8 jaar en ik ben nu al een 

jaar bij atletiek.  

Het leukste vind ik hoogspringen. Degenen 

die ons trainen 

zijn Rikkie, Bart, René en Thomas, die vind 

ik het grappigst!  

Ik heb een nieuwe vriendin gemaakt bij 

atletiek en ze heet Fleur.  

Ook vind ik het leuk om interne wedstrijden 

te doen. Mijn vader zit 

bij de hardloopcursus. 

Groetjes Mirte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik ben Lars van Kuringen en ik zit bij atletiek 

vereniging Oirschot. 

Mijn categorie is jongens junioren D. 

Ik heb zaterdag 12 mei meegedaan met de baan wedstrijd CD junioren 

in Reusel. 

Ik vond het erg leuk, de onderdelen die ik heb gedaan zijn: 80m. sprint, 

speerwerpen, verspringen en kogelstoten. 

Tom Michielsen, Thijs van de Brand, Ticho Smits, Izzi Smits en Tippi 

Smits waren er ook bij en ik hoop dat er de volgende keer nog meer 

meegaan. 

Verder vind ik het bij de club erg leuk en mijn lievelingsonderdelen zijn 

speerwerpen en sprint, maar de anderen dingen vind ik ook heel leuk 

om te doen. 

 

De mazzel, Lars van Kuringen 

 

’t razend snelle 
estafettepennetje 
Mijn vader zit bij de hardloopcursus! 
Mirte Sterken 

 
  

baanwedstrijden reusel  
ik doe het liefst speerwerpen en sprint 
Lars van Kuringen 
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Hoi spikelezers, 
 

Ik heb 2x meegedaan aan de pupillencompetitie met 

nog 4 andere leden van onze club (Luuk,Tom, Izzy en 

Tippi) en nog een hoop andere clubs 

Er zijn 3 nieuwe onderdelen aan bod gekomen. Het hurkhoogspringen 

bijv.   Dan moet je rennen dan over 1 stok springen en in 1 verspringbak 

belanden. En het metersmaken: dan moet je binnen 6 of 4 minuten een 

zo ver mogelijke afstand afleggen. Het 3e nieuwe onderdeel is medicijnbal 

stoten, dan moet je een bal zover mogelijk wegstoten. De anderen 

onderdelen waren het vortexwerpen, hoog, horden, kogel, team estafette, 

sprint. Ik vond het erg leuk om mee te doen en als er weer een wedstrijd 

komt zal ik zeker weer mee doen. Het zou daarom leuk zijn als er nog 

meer jeugdleden meedoen, dan hoeven misschien niet elke keer met een 

andere club mee te doen. Dus houd de berichten goed in de gaten en als 

er weer een wedstrijd is doe allemaal mee. 

 
Groetjes Thijs van den Brand

 

pupillenwedstrijden 
nieuwe stijl  

Het is erg leuk om mee te doen 
Thijs van den Brand 

 
  

ATLETIEKVERENIGING OIRSCHOT  |  SPIKE  |  JAARGANG 26  |  NUMMER 4  |  JULI / AUGUSTUS 2012                           
45 
 

Dit hoort er ook bij: nauwkeurig meten (Martien en René bij de avondwedstrijden baan) 



  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
  

Woensdag 13 juni was het de beurt aan 

basisschool De Korenbloem om kennis te 

maken met atletiek. Enthousiast werd er 

gelopen, gegooid, gesprongen en gedold. 
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BOS Do-it 
Groep 6 van de Korenbloem was onze gast 
Aubry Mulder 
 
  

meer foto’s op 
www.avoirschot.nl  

http://www.avoirschot.nl/
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René geeft aan bereid te zijn jeugdleden die dit willen op andere dagen en tijden dan de 
gebruikelijke trainingstijden extra training te willen geven. Zij kunnen zich met een verzoek 
per email of telefonisch bij hem melden. Indien het mogelijk is kan een extra training 
plaatsvinden, hetzij alleen hetzij met meerdere jeugdleden samen. De jeugdleden kunnen 
zelf aangeven welke onderdelen zij willen doen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen voorjaar heeft de 
jeugdcommissie een nieuwe activiteit 
gelanceerd: de ouder/kind cross 
Dit was direct een groot succes en n.a.v. de vele 
positieve reacties van ouders en kinderen willen we hier 
een jaarlijks terugkerende activiteit van maken. 
 
Net na de zomervakantie organiseert de commissie ook 
weer de jaarlijkse tentjesavond: gezellig met z'n allen 
kamperen op het atletiekveld. 's Avonds een leuke 
(spannende) activiteit in het donker, dan kamperen en 's 
morgens gezellig ontbijten samen. De datum hiervoor 
wordt binnenkort al bekend gemaakt, zodat die 
genoteerd kan worden op de kalender. 
 

Ook in het najaar willen wij voor onze jeugdleden een 
leuke activiteit verzorgen en hiervoor zoeken wij nog 
ludieke ideeën. Dat kan van onze jeugdleden zelf zijn, 
maar natuurlijk ook van andere leden met goede ideeën. 
Dus..........denk hier eens over na en laat het ons weten, 
wie weet gaan we het echt organiseren in het najaar. 
Wat heb je altijd al eens willen doen op een 
trainingsavond? Het kan iets moeilijks of iets geks zijn, 
iets met atletiek of juist iets anders, alles kan en mag. 
 

Wij zijn heel erg benieuwd naar de 
reacties, deze kun je versturen via e-mail 
naar: michielsen.m@hetnet.nl 
 
Alvast bedankt voor het meedenken, laat van je horen! 
Namens de jeugdcommissie, Marinka Michielsen 

 

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) 
 

jeugdtrainingen 
Bij de jeugdtrainingen komen alle atletiekonderdelen 
aan bod, maar wordt het spelelement niet vergeten  
René van de Ven 
 
  

PROGRAMMA 
INTERNE 

AVONDWEDSTRIJDEN 
BAAN 

 
Nog één serie: 

• do 23 aug: 
hoogspringen, 600 of 
1000 m 
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jeugdcommissie 
We zoeken net zoiets als de ouder/kindcross! 
Marinka Michielsen 

 
  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

● Kapsalon Marc ● 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, Coopertest 
foto Mieke Bouwman 
 
 
  

We hebben er bij… die maken overal een geintje van 
 

mailto:anthonyconijn@gmail.com
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