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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 

30 december 
Auwjaorscross!  
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Blox & Verbeek adviseurs v.o.f. 
voor 

particulieren en bedrijven 
 
 

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

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

 

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

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

kantoren komen. 

 
Eersel               Oirschot 
Sigarenmaker 3         De Korenaar 39 

0497-517616            0499-574887 
0497-517637             0499-575675 

 
 info@bloxverbeek.nl 

www.bloxverbeek.nl 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 

mailto:info@bloxverbeek.nl
http://www.bloxverbeek.nl/
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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 
donderdag 27 december 

  
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   

Pieter van Esch   

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.  
 

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/
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Tijdens de 
bestuursvergadering op 
woensdag 24 oktober 
hebben we uitgebreid stil 
gestaan bij het nieuwe 
clubshirt 
De commissie die gewerkt heeft aan 
het nieuwe clubshirt heeft haar keuze 
voor het nieuwe shirt voorgelegd aan 
het bestuur. En samen met de 
ontwerper van ons nieuwe logo 
hebben we voor het shirt en het logo 
de afrondende puntjes geregeld. We 
kunnen nu dus verder naar het 
nieuwe shirt voor alle leden van de 
vereniging.  
 

Ieder lid krijgt één shirt van 
de vereniging 
In ons clubgebouw hangen shirts om 
te passen voor de goede maat. In de 
Spike en op de website kunt u lezen 
hoe u ook een shirt kunt bestellen. 
Daarna kunnen we allemaal lopen en 
atletiek beoefenen in een shirt in de 
kleuren van onze vereniging. Zal een 
mooi gezicht zijn om iedereen in het 
zelfde shirt te zien. We kunnen dan 
allemaal uitdragen dat we lid zijn van 
onze vereniging. 
Namens u allemaal bedank ik de 
commissie en de ontwerper van het 
nieuwe logo voor hun inzet en het 
prachtige resultaat dat werd behaald. 
 

Eerder heb ik op deze 
pagina in de Spike aan u al 
verteld dat we rond deze tijd 
een vergadering met de 
leden wilden organiseren 
over de privatisering van 
ons veld 

Het overleg met de 8 andere 
buitensportverenigingen en de 
gemeente loopt nog steeds door. 
Maar het tempo waarin werd gedacht 
stappen te kunnen zetten in het 
proces is niet haalbaar gebleken. 
Daarom is er nu enige vertraging ten 
opzichte van het schema dat bij 
aanvang van het proces werd 
uitgezet. Op dit moment is even 
onduidelijk hoe groot de vertraging 
precies zal zijn. Dus weten we ook 
niet wanneer we daarover met de 
leden in gesprek kunnen. Het is 
uiteraard wel een heel belangrijk 
punt, niet alleen voor onze 
vereniging, maar ook voor alle andere 
partijen die bij het proces betrokken 
zijn. Dus zorgvuldigheid is 
belangrijker dan snelheid. Zodra we 
nieuws te melden hebben komen we 
daar op terug. En mocht u meer in 
detail willen weten wat er nu speelt 
vraag dat dan maar eens gewoon na 
afloop van een van de trainingen of 
andere activiteiten. 
 

Het is natuurlijk al weer 
even geleden maar ik kijk 
toch nog even terug naar 8 
september 
Onze eigen Oirschotse Stoelloop 
stond op het programma. De 
organisatie van de wedstrijd was 
weer van de hoge kwaliteit zoals we 
die van de wedstrijdcommissie 
gewend zijn. Namens alle leden onze 
dank daarvoor. De wedstrijd in het 
centrum van Oirschot was gezellig en 
een sportief hoogtepunt van het jaar. 
 

De clubkampioenschappen 
meerkamp op 25 september 
markeerde wederom het 
einde van het zomerseizoen 

Het was een prachtige wedstrijd waar 
vooral de jeugd tekende voor de 
prestaties. Het aantal deelnemers bij 
de senioren was helaas beperkt. 
Maar het mooie weer zorgde voor 
een prachtig en geslaagd evenement. 
 

Tot slot kijk ik nog even 
terug naar de marathon van 
Eindhoven op 14 oktober 
Twee van onze leden liepen daar de 
hele marathon en meer dan 20 
mensen namen deel aan de halve 
marathon. Cees Koppen liep een 
clubrecord op de hele marathon. Op 
de halve marathon was het Ruud van 
Woensel die een clubrecord liet 
noteren. Daarnaast liepen velen een 
persoonlijk record. De 
omstandigheden waren dan ook 
uitstekend te noemen. Lekker 
zonnetje, niet te warm en niet te veel 
wind.  
 

Ook bij de waterpost die 
onze vereniging verzorgde 
was het weer leuk om mee 
te doen aan dit evenement 
Een aantal mensen heeft zich nu al 
weer aangemeld om volgend jaar 
weer bij de waterpost mee te helpen. 
Wellicht ook iets voor u om volgend 
jaar mee te doen aan de marathon 
van Eindhoven. Ik zie u dan mogelijk 
daar maar anders al eerder bij een 
van de andere activiteiten van onze 
vereniging zoals de  
DE MEEUW AUWJAORSCROSS op 
30 december a.s. In ieder geval  
 
Tot ziens  
 
Jan Kemps, voorzitter van onze 
Atletiekvereniging Oirschot 

 

VAN DE VOORZITTER 
Ieder lid krijgt een shirt van de vereniging… 

Jan Kemps 
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Nieuwe leden per  
1 november: 
 
Vanessa Kluytmans V35 

Piet van Oirschot M55 
Piet is na enkele jaren afwezigheid 
weer terug. 
Wies van Hout MMPC 

Nadja van der Schoot V35 

Marcel Verbruggen M40 

Karin Verbruggen V40 

Jan Heijms M50 

Jacqueline Heijms V50 

 
Alle nieuwe leden: van harte welkom 
bij ons “kluppie”. 

 

Afmeldingen: 
Maarten Roozen M40 
Fysiek gaat het niet meer volgens 
Maarten. Hij heeft 10 jaar met veel 
plezier gelopen en dankt allen die daar 
aan hebben meegewerkt. 
 
Marie-José van den Berg V45 
De zin om te hardlopen is er niet meer 
volgens Marie-José. Ze wenst allen bij 
de club veel succes. 
 
Ad van Laarhoven M45 
 
Opnieuw een stijging in het 
ledenaantal. Ik heb al horen fluisteren 
dat als we zo doorgaan, het clublokaal 
mogelijk te klein wordt…. 
 
 

  
 

De verjaardagen in 
november… 

 
1 Roland van Loon   

1 Thijs van den Brand 

6 Theo van Erp 

21 Reny van Straten   

22 Twan Witlox 

24 Ad van Zelst 

24 Thomas van Laarhoven 

24 Stijn van Beers   

25 Inge van de Burgt 

26 Ria Louwers  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

…en in december: 
 

  
3 Helga Kemps 

4 Adrie Vermeeren 

6 Lars van Kuringen   

14 Harrie Bullens  

14 Karin Verbruggen  

18 Mirjam Smits 

24 Karin Brans 

24 Nadja van der Schoot 

29 Esther de Wert 

30 Toon de Croon  

30 Lenie Heijms  

 

 

 

 
 
 
Beste clubleden, 
 
Zoals jullie wel weten loopt het lidmaatschap van onze 

vereniging gelijk met het kalenderjaar. Als je wilt 

opzeggen, doe dat dan vóór 25 november, anders zijn 

wij verplicht de bijdrage aan de Atletiekunie te betalen. 

 

LEDENADMINISTRATIE 
Ons clubhuis wordt te klein… 

Hans Hoogmoet 
 

Allemaal hartelijk gefeliciteerd! 

Onze vereniging telt nu  
150 leden, waarvan  

16 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/
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Onze De Meeuw Auwjaorscross is een van de best 
bezochte crosswedstrijden in de regio. De 
voorbereidingen zijn in volle gang. En… je kunt al 
inschrijven! 
 

 
Op zondag 30 december worden om 
10 uur als eerste de recreanten 
weggeschoten. Bij de recratieloop kun 
je er voor kiezen om 1, 2, 3 of 4 
rondjes te lopen door. De maximale 
afstand is 9288 meter en dat kan best 
pittig zijn als het terrein nat of glad is. 
De “echte” wedstrijden beginnen om 
11.10 uur. Hieraan kunnen alleen 
lopers meedoen met een 
wedstrijdlicentie. Vorig jaar hadden 
we enkele toppers aan de start, zoals 
Greg van Hest, Luc Krotwaar, 
Armand van der Smissen, Frans 

Pasmans en Jack van Avendonck. 
Mannen die hun 4 rondjes in iets 
meer dan 30 minuten afraffelen. Bij 
de vrouwen zagen we Kim Dillen en 
Rian van der Burgt. Die toppers 
kwamen natuurlijk vooral voor het 
Brabants Kampioenschap, maar wie 
weet zien we ze dit jaar weer. 
Nadat alle categorieën zijn afgewerkt 
en ook de korte cross voorbij is 
sluiten de pupillen de dag af. 
 

Voor de Auwjaorscross 
hebben we weer flink wat 
vrijwilligers nodig voor 
allerhande functies. We 
kunnen elk jaar een beroep 
doen op onze vaste 
mensen, maar als je wordt 
gevraagd… zeg dan geen 
nee. Het is best leuk om zo 
je bijdrage te leveren aan dit 
mooie evenement.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011: gespannen wachten de pupillen op de knal 

ONZE WEDSTRIJDEN 
De Auwjaorscross komt er aan… 

Ad van Zelst 

De Oirschotse 
Stoelloop verlaat de 
maand juni. In 2013 is 
onze wegwedstrijd op 
zaterdag 8 september 
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2 september 
2e plaats en 2 CR's in Tilburg → 
Succes voor AV Oirschot bij de 25e Tilburg Ten Miles. Ad van 
Zelst werd 2e bij de M65 en verbeterde met een tijd van 1:16:53 
(bruto) met bijna 2 minuten het clubrecord van Laurent Linssen 
uit 2006. 
Ook Cees Koppen verbeterde een clubrecord, dat van hem zelf, 
in de categorie M55 met ruim 2 minuten tot 1:11:25 (bruto) 
 

8 september 
Oirschotse Stoelloop voor Harm Sengers 
Met een ruime voorsprong won Harm Sengers van Eindhoven 
Atletiek vanavond onze jaarlijkse wegwedstrtijd. Harm nam bij 
de start de kop en bouwde zijn voorsprong steeds verder uit. Hij 
verbeterde met een tijd van 31:54 minuten ook het 
parcoursrecord met 8 seconden. Bij de vrouwen kwam Kim 
Dillen van Eindhoven Atletiek als eerste over de meet. Zij won 
hier ook vorig jaar al. 
Snelste Oirschottenaar was Roland van Loon met een tijd van 
39:32 min. 
 

8 september 
Cees Koppen 3e M55 in Wegcompetitie 
De Oirschotse Stoelloop was de laatste wedstrijd in de 
SPORTPLEIN EINDHOVEN KEMPISCHE WEGCOMPETITIE 
2012. In de categorie M55 behaalde Cees Koppen de derde 
plaats in de eindstand. Hij had weliswaar evenveel punten - 124 
- als de nummer 2, maar dan bepaalt het aantal beste 
klasseringen de volgorde in de eindstand. Toch mooi 3 tientjes 
verdiend. 
 

18 september 
Interne Competitie: 7 winnaars en 2 CR’s → 
Vanavond werd de laatste wedstrijd gelopen van de Interne 
Competitie 2012, de 800 meter op de baan. De einduitslag vind 
je elders in deze Spike. 
Jeanine van de Kam verbeterde het CR V45 van Joke Bullens 
met 0.6 seconde. Ad van Zelst verbeterde zijn eigen CR M65 
met 9 seconden. 
 
Foto: de winnaars van de verschillende categorieën: Harrie 
Bullens (M45), Bart Noyen (Msen), Roland van Loon (M35), 
Nellie van Beers (V55), Joke Bullens (V45), Martien van de Ven 
(M55) en Ad van Zelst (M65). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

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

ie kennismaken met de club 

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

http://www.avoirschot.nl/
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27 september 
 Roland van Loon 2e bij NK 
Oriëntatielopen 
Bij het Nederlands Kampioenschap Oriëntatielopen dat dit 
weekend in Appelscha werd gehouden behaalde onze 
clubgenoot Roland van Loon een mooie 2e plaats in de 
categorie H40. Hij liep de 11 km door de "Kale Duinen" in 
iets meer dan 1:23 uur. 
Foto: archief 
 

14 oktober 
Twee clubrecords in Eindhoven 
Onder perfecte weersomstandigheden werd vandaag de 
Marathon Eindhoven gelopen. Dat resulteerde voor onze 
club in 2 clubrecords, allebei in de categorie M55. 
Cees Koppen liep de hele marathon in bruto 3:32:41 uur. 
Hij verbeterde daarmee zijn eigen CR, dat hij vorig jaar 
ook in Eindhoven liep, met bijna 1 minuut. 
Ruud van Woensel, eergisteren 55 geworden, vierde zijn 
entree in de categorie met een verbetering van het CR 
van Frans van der Staak met bijna 2 minuten. Zijn 
brutotijd was 1:24:15 uur. 
 
Foto's onder: Cees en Ruud over de finish 
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Beste clubleden, 
Mag ik jullie voorstellen aan ons clubshirt-
testteam… 
Femke Ritz, Ineke Conijn, Jeanne Kemps, Nellie 
van Beers, Leny de Croon, Adrie Louwers en last 
but not least Ad van Zelst.  
 
Zij hadden de zware taak op zich genomen, om 
onze club te voorzien van een nieuw clubshirt. Een 
half jaar lang hebben zij verschillende shirts getest 
en de resultaten vergeleken. Er werd gelet op 
draagcomfort, kleur, pasvorm, wasresultaat… geen 
gemakkelijke klus! Maar na een testperiode van 
een half jaar is het ze dan toch gelukt.  
 

Zie hier ons nieuwe clubshirt! → 

  
We zijn zeer verheugd met dit geweldige shirt en 
zullen dan ook erg trots zijn als bij deelname aan 
wedstrijden onze vereniging op deze manier 
vertegenwoordigd wordt. Namens de hele club 
willen wij dan ook dit testpanel bedanken voor hun 
fantastische inzet. Hulde! 
 

Omdat wij van mening zijn dat het 
dragen van een clubshirt het 
clubgevoel versterkt, willen wij alle 
leden voorzien van een shirt.  
 
Het zal u niet ontgaan zijn dat dit shirt voorzien is 
van een nieuw logo*, daar dit de wens was van 
veel clubleden. Wij hebben grafisch ontwerpster 
Karin Verbruggen (tevens lid van onze club) bereid 
gevonden een logo voor ons te ontwerpen. En daar 
is ze dan ook fantastisch in geslaagd. 
 
Het logo is een abstract figuurtje, wat zowel een 
loper als een andere discipline van atletiek 
weergeeft. Door dit figuurtje 3x bij elkaar te 
plaatsen heeft Karin het clubgevoel mooi weten 
weer te geven. Karin, we zijn erg blij met dit 
prachtige logo en bedanken je voor je vrijwillige 
inzet. 
 
Met groot plezier heb ik dit proces mogen 
begeleiden en ik ben ervan overtuigd dat we met 
dit mooie en comfortabele clubshirt, inclusief 
prachtig logo, een belangrijke stap hebben gezet in 
clubgevoel en clubuitstraling. 
 
Aubry Mulder 
 
*Het hier afgebeelde logo is niet de definitieve versie. Er 
komt nog een kleuraanpassing. 

 

Kom uit voor je club en draag het clubtenue!  

NIEUWE CLUBSHIRT en LOGO 
Kom uit voor je club…! 
Aubry Mulder  
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Het nieuwe clubshirt. Hoe werkt het? 
 

Eenmalige aanbieding 
Alle op 31 december 2012 geregistreerde leden van onze vereniging krijgen gratis een 
functioneel loopshirt. Het shirt is in de kleur van de vereniging en aan voor- en 
achterzijde bedrukt met het nieuwe clublogo. Op de rechtermouw komt je naam.  
Het helderblauwe shirt vormt - gecombineerd met een donkerblauwe* short, korte of 
lange tight - ons officiële bij de Atletiekunie aangemelde clubtenue. 
 
*Donkerblauw is de geregistreerde kleur. In de praktijk lopen veel leden in een zwarte tight. We 
hebben daar geen probleem mee, echter bij deelname aan door de Atletiekunie georganiseerde 
wedstrijden voor het Nederlands Kampioenschap is het dragen van de officiële clubkleding 
verplicht. 

 

Leveranciers 
De shirts worden geleverd en bedrukt door Screenrun (contactpersoon Henk van 
Gerven, tel 0499-577262, e-mail info@screenrunzeefdruk.nl, vanaf 25 november: 
Industrieweg 5c, 5688DP Oirschot). 
Je bent vrij in de keuze van leverancier voor de overige kleding. We bevelen hiervoor 
aan onze leden Screenrun en Running Support van Joos van Haaren (zie de 
advertentie in deze Spike en de link op onze website). 
 

Passen 
Van het shirt liggen pasmaten in het clubhuis. Er is een dames- en een herenmodel. Ook 
liggen er pasmaten voor onze jeugdleden. Je krijgt dus één shirt gratis, wil je er meer 
dan kun je die meteen bestellen. Extra shirts kosten 20 euro, inclusief bedrukking.  
 

Advies 
De commissie clubshirts zal voor en na de trainingen behulpzaam zijn met advies. Dat 
zijn: Nellie van Beers, Ineke Conijn, Leny de Croon, Jeanne Kemps, Adrie Louwers, 
Aubry Mulder, Femke Ritz en Ad van Zelst. 
Op de lijsten in het clubhuis kun je je bestelling noteren.  
 

Aflevering en betaling 
De gratis shirts worden door Screenrun aan de vereniging geleverd. De commissie 
clubshirts zorgt voor aflevering aan de leden. De extra bestelde shirts kunnen door de 
leden opgehaald worden bij Screenrun tegen contante betaling.  
 

Vervolg 
De gratis actie loopt tot einde dit jaar, wie daarna komt vist achter het net. Shirts en 
singlets kunnen uiteraard later worden nabesteld. Shirt 20 euro, singlet 17,50 euro. Dit 
kan per e-mail aan info@screenrunzeefdruk.nl  
 

En… 
het is natuurlijk de bedoeling dat je zoveel mogelijk loopt in het nieuwe clubtenue, bij 
onze trainingen en zeker bij wedstrijden. Laat zien dat je bij een bloeiende vereniging 
hoort! 
 

Tot slot 
Ben je nog geen lid, dan is dit een mooie gelegenheid om de stap te maken. Eurolopers, 
ex-cursisten, voetballers en alles wat nog meer los rond loopt: voor 85 euro per jaar mag 
je onbeperkt meerennen en hoor je er echt bij! Kijk voor de mogelijkheden en het 
inschrijfformulier op onze website www.avoirschot.nl > LEDENADMINISTRATIE 

 

mailto:info@screenrunzeefdruk.nl
mailto:info@screenrunzeefdruk.nl
http://www.avoirschot.nl/
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Nieuwe 
adverteerder!  



ATLETIEKVERENIGING OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 26 | NUMMER 6 | NOVEMBER-DECEMBER 2012  
15 

 

 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Door Annemarie werd ik 
gevraagd of ik de pen 
wilde. Met ongeloof werd 
er gereageerd en zelfs nog 
hartelijk bedankt toen ik 
onmiddellijk JA zei… 
Nou dacht ik dat ik nooit gevraagd 
zou worden, maar gelukkig, na 
ongeveer 15 jaar mag ik wat 
vertellen. 
Ik ben Marja en kom uit 'Beek ' en 
woon sinds 1996 in de Beerzen 
waar mijn wederhelft en ik een huis 
hebben gebouwd. Toen dat af was 
had ik energie over en ben ik door 
een vriendin gewezen op de 
hardloopcursus. 
Heel de zolder heb ik omgespit om 
het briefje te vinden.(wat kan een 
mens veel bewaren in 15 jaar tijd). 
Maar zie hier, wie wat bewaard 
heeft wat: op 18 juni 1997 heb ik 
deelgenomen aan de bosloop als 
afsluiting van de loopcursus. De 
afgelegde afstand was 3600 meter 
in een tijd van 23:20 minuten.  
 

Wat mij nog steeds een 
beetje dwars zit is, dat er 
toen nog geen diploma's 
werden uitgereikt 
Ik kijk dus al 14 jaar toe hoe 
iedereen een diploma ontvangt 
zonder er zelf een te hebben. 
In 1998 heb ik deelgenomen aan de 
halve marathon van Eindhoven en 
heb dus wel een medaille Helaas 
moet ik dan nog verder gaan 
zoeken op de zolder want die 
medaille, foto en resultaten heb ik 
nog niet gevonden.(zullen wel in de 
fotodoos zitten). Maar ik had er 2 
uur en ongeveer 6 minuten over 
gedaan.  
 

Toen had ik ooit nog de 
wens om die marathon 
onder de 2 uur te lopen 
Inmiddels ben ik wat jaartjes ouder 
en wijzer en drie kinderen rijker en 

heb ik die wens maar laten 
varen. Wel kan ik er van 
genieten dat anderen helemaal 
naar die wedstrijd toeleven, die 
inmiddels al weer achter de rug 
is. 
 

Ik ben een trouwe loper 
gebleven, vooral op de 
woensdagavond en heb 
verschillende mensen 
uit mijn omgeving 
meegekregen 
Een buurvrouw, mensen uit de 
vriendenkring, etc. Maar helaas 
is niemand blijven hangen. Zelfs 
die vriendin die mij had 
meegenomen is al lang geleden 
afgehaakt. 
Ik ben van plan om nog heel wat 
jaartjes door te lopen, geniet 
ervan om lekker in het bos te zijn 
en de gezellige klets van 
iedereen aan te horen. Zal dus 
nooit een echte wedstrijdloper 
worden. 
 

En als hoogtepunt in 
deze 15 jaren heb ik 
zelfs nog illegaal een 
training mogen geven 
samen met Ria 
En dat was genieten want 
iedereen luisterde naar ons. 
Geweldig hoe de club kan zijn, 
gemaakt door alle leden en 
vrijwilligers. 
 
Tot slot moest ik nog iemand 
vinden die de pen overneemt. Ik 
ben vergeten om het aan Chris 
te vragen dus nu is Joke (ook uit 
Beers hè) er blij mee. Wie weet 
Chris ben jij de volgende die iets 
mag vertellen over het lopen op 
vakantie in het buitenland? 
 
Veel loopplezier iedereen.  
 
Groetjes, Marja  
 

DE ESTAFETTEPEN 
Ik heb nog illegaal een training gegeven… 

Marja der Kinderen 
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De einduitslag stond eigenlijk al vast, maar de laatste 
wedstrijd gaf mooie strijd en leverde 2 clubrecords en  
3 pr’s op. 
 

  
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 12,83 18,20 14.956 

        

 M35       

1 Roland van Loon 15,56 16,27 (-0,60) 15,22 18,32 15.742 

2 Aubry Mulder 14,30 (-0,20) 13,34 12,42 (-0,00) 13.153 

3 Ton Smetsers 13,21 13,53 12,78 11,67 (-0,00) 12.797 

        

 M45       

1 Harrie Bullens 14,97 15,63 14,34 12,10 16,88 14.784 

        

 M55       

1 Martien van de Ven 15,12 15,65 14,74 14,25 17,04 15.360 

2 Cees Koppen (-0,40) 14,80 13,68 13,66 16,24 14.195 

3 Adrie Louwers 14,03 14,35 13,43 (-0,80) 15,16 13.442 

4 Michael Boon (-0,40) (-0,20) 12,14 11,98 16,05 12.790 

5 Erik van Ingen (-0,40) 13,30 (-0,60) 12,04 14,91 12.416 

        

 M65       

1 Ad van Zelst (-0,40) 13,78 12,52 12,82 15,52 13.260 

        

 V45       

1 Joke Bullens 11,93 13,08 11,93 11,84 13,86 12.528 

2 Jeanine van de Kam 11,89 12,32 (-0,60) 11,15 14,25 11.802 

        

        

 V55       

1 Nellie van Beers 12,16 13,31 12,65 12,56 14,23 12.982 

2 Leny de Croon 11,92 12,37 11,64 10,73 13,28 11.988 

3 Jeanne Kemps 11,87 12,29 11,47 10,84 (-0,00) 11.617 

4 Silvia Tempelman (-0,40) 10,40 (-0,60) 10,08 11,82 9.766 

 
De uitslag met gelopen tijden, pr’s en cr’s staat bij UITSLAGEN 

 
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 
 

INTERNE COMPETITIE 
Een mooi afsluiting… 
foto’s Joos van Haaren 

http://www.avoirschot.nl/
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De 800 meter op de baan 
werd in 2 series afgewerkt 
Eerst gingen de vrouwen van start 
en… 2 junioren, Lars en Tycho, 
besloten ook mee te lopen. En dat 
ging van dik hout, want Lars bleef 
iedereen ver voor en Tycho werd 
gemakkelijk tweede. In de laatste 
meters wist Jeanine Nellie nog te 
verrassen: fotofinish!  
 
Ook de strijd bij de mannen was de 
moeite waard. Bart ging voortvarend 
van start, maar verkeek zich op 
Roland en vooral op Léon. Onze 
gastloper kwam als eerste over de 
streep. Ouwe rot Martien verschalkte 
Harrie en Michael zette in een 
enorme eindsprint Johan en Ad op 
afstand. 
 

De interne competitie 2012 
zit er weer op 
Helaas moeten we vaststellen dat de 
deelname dit jaar weer matig was. 
Erg jammer, want de wedstrijden 
werden in een goede sfeer afgewerkt 
en gaven vaak mooie strijd te zien. 
Wel was het steenkoud en nat bij de 
eerste wedstrijd, de cross.  
Ook de tweede ronde, de 1500 meter, 
liepen we in de plensregen. Bij de 
5000 meter, toch al niet de 
populairste afstand, was het erg 
warm.  
De 10 km in de Notel was eigenlijk de 
enige wedstrijd met behoorlijke 
deelname, maar toen scheen de zon 
ook.  
Bij de 800 meter stonden er wat 
mannen langs de kant met blessures. 
 

Cees van de Schoot, Adrie 
Vermeeren en Ad van Zelst 
hebben al bij elkaar gezeten 
om eens te zien hoe we 
volgend jaar de competitie 
aantrekkelijker kunnen 
maken 
 
 
 
 
Als er nog ideeën leven onder onze 

leden horen we dat graag. We 

begrepen al dat velen in plaats van de 

5000 meter op de baan liever iets 

anders zien. Heidemarathonnetje?  

 
 
 
 
 
 
 
 

800 meter op de baan, start van de vrouwen en… 2 junioren. Kijk Lars eens! 

Meer foto’s op 
www.avoirschot.nl  

http://www.avoirschot.nl/


ATLETIEKVERENIGING OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 26 | NUMMER 6 | NOVEMBER-DECEMBER 2012  
18 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de Tilburg Ten Miles wil 
ik het clubrecord van 
Laurent Linssen aanvallen. 
Er gaat een hoop gedoe aan 
vooraf 
Om een clubrecord erkent te krijgen 
moet ik met de officiële wedstrijd 
meedoen, dan start ik vooraan. 
Belangrijk, omdat voor het vestigen 
van een clubrecord de brutotijd geldt. 
Ik ben echter te laat met inschrijven, 
dat moest al vóór 10 augustus. Dan 
stuur ik een zielig mailtje naar de 
organisatie en wat gebeurt er: er komt 
een uitnodiging voor het startvak met 
genodigde atleten. Inclusief gebruik 
van de speciale kleedruimte, douche, 
sauna, massage voor en na de 
wedstrijd en een koud buffet.  
 

Voor clubrecords komen 
alleen onderdelen in 
aanmerking die bij de IAAF 
als officiële afstand geboekt 
staan 

Nu zijn onlangs alle mijl-afstanden 
(behalve de 1 mijl) geschrapt. Enkele 
weken voor de wedstrijd vraag ik 
onze technische commissie om ook 
bij ons de 10 EM uit de lijst te halen. 
Ik wil niet de naam hebben dat ik nog 
gauw een record loop en kort daarna 
(als beheerder clubrecords) de 
afstand in het archief plaats. Daags 
voor de Tilburg Ten Miles hebben ze 
echter nog geen beslissing genomen. 
Cees hierover aangesproken, die 
zegt: “Dan lopte mer wa zachjeser”  
 

Goed, daar sta ik dan 
vooraan tussen de 
Kenianen en de 
Nederlandse top! 
Van te voren had ik al bedacht om als 
een raket van start te gaan en ze zo 
lang mogelijk voor te blijven. Mooi 
voor op het Journaal. Maar dat valt 
een beetje tegen, bij de eerste bocht 
lig ik al 100 meter achter. 

 

Ondanks dat het vrij warm is 
kan ik mooi constant lopen 

Halverwege zie ik al dat het 
clubrecord er ruim in zit, mits ik dit 
kan volhouden. Maar na zo’n 13 km 
breekt het tempo me toch op en als ik 
door de feestende massa in Tilburg-
Oost loop vind ik er eigenlijk niks 
meer aan. Harkend kom ik over de 
finish, maar wel mooi met een nieuw 
clubrecord, verbeterd met 2 minuten. 
Sorry Laurent, ik heb het geprobeerd 
maar langzamer ging echt niet. 
 

Een paar weken later krijg ik 
5 tientjes overgemaakt, 
want ik ben ook nog tweede 
65-plusser geworden. 
 
Daar ben ik blijer mee dan 
met mijn salaris toen ik nog 
werkte. 

TILBURG TEN MILES 
Sorry… 
Ad van Zelst 

Eenzaam sta ik in het elitevak te wachten op de Kenianen 
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Na een telefoontje van mijn nicht 
Karin heb ik met nog een tiental 
lopers van de familie Verhagen met 
de Stoelloop mee gedaan 
Het was voor mij een iets andere loop dan 
voorgaande jaren. 
Vanwege mijn ziekte (Prostaatkanker) ben ik 
een half jaartje uit de running geweest. 
Enkele weken voor de Stoelloop ben ik alleen 
of samen met mijn zoon Dirk, die ook zin had 
gekregen om mee te doen en die mij 
aanspoorde om het toch vooral weer te 
proberen, door De Staat wezen rennen. 
In het begin wat moeizaam,maar al vlug 
hadden we de smaak te pakken en ging het 
steeds beter. 
 

Zaterdag 8 september was het zover 
en ben ik samen met mijn medelopers 
gestart bij de Oirschotse stoel en heb 
ik 2 rondjes gelopen 
Wat ik als fijn ervaren heb was dat er zoveel 
fans langs de weg stonden te roepen. Dat 

deed me goed. Wat was ik blij dat het me 
gelukt was. Jippie! 

 

Na afloop nog een paar pilskes gevat 
met Dirk, neven en nichten, wat ook 
gezellig was 
Daarna met een fijn tevreden gevoel terug 
naar Beers gefietst. 
Nu ga ik me voorbereiden op de volgende 
loop, de Auwjaorscross. Dan hoop ik, als mijn 
gezondheid het toe laat tenminste, weer van 
de partij te zijn. 
 
P.S. Nog erg veel dank aan mijn 2 neven. 
Dankzij hen droegen we als familie een mooi 
shirt. 
 
Ook dank aan de vele vrijwilligers die 
de Stoelloop zo goed geregeld 
hebben. Geweldig. 
 
 

Groeten van Frans Verhagen 

OIRSCHOTSE STOELLOOP 
Wat was ik blij dat het me gelukt was… 

Frans Verhagen 

 Nellie en kleinkinderen Sep en Ties juichen: opa Frans is binnen! 
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Eindelijk is het zover 
Na de vertrouwde voorbereidingen, 4 
tot 5 keer trainen per week en wat 
kleine wedstrijdjes, is de vorm zover 
aanwezig dat we vol goede moed 
donderdagmiddag in Eindhoven in het 
vliegtuig stappen. Om 2 uur later voet 
te zetten in het onbekende Boedapest 
(Hongarije). De taxi brengt ons binnen 
een half uurtje naar ons hotel vlak bij 
de start. Het inchecken verloopt prima 
en dan kan het feest beginnen… 
 

Vrijdagochtend verkennen 
we met een tourstadsbus de 
verrassend mooie stad aan 
de Donau 
Historie, cultuur, architectuur en 
gastvrijheid zijn de ingrediënten om 
deze beleving tot iets heel bijzonders 
te maken. En niet te vergeten het 
overheerlijke gebak dat de tong 
streelt en het heerlijke zonnetje doet 
het bekende schepje er boven op. 
Wat is het genieten… 
 

Zaterdagmiddag 
startnummer ophalen  

De vele vrijwilligers maken dit tot een 
gezellige kennismaking met de vele 
deelnemers uit 50 verschillende 
landen. Er zijn maar enkele 
Nederlanders, maar dat kan de pret 
niet drukken. De pasta met alcoholvrij 
bier gaat er goed in en vooral dat 
laatste is voor mij erg vertrouwd. 
 

Zondag 7 oktober 
Dan, na een goede nachtrust is het 
zover… de Dag van de Maraton! De 
start is om 9.30 uur. Het is 15 graden, 
geen wind, alles voelt helemaal goed. 
Wat wil een mens nog meer? Lekker 
gaan lopen!  
 

Al snel zie ik de witte 
ballonnen van de 3.30 uur-
pacers en ik voeg me snel 
bij de groep 
Na wat onverstaanbare toespraken 
valt het startschot en weg zijn we voor 
mijn 27e marathonavontuur. Heerlijk 
ontspannen verlopen de eerst 21 km, 
ik voel al de lichte neiging om weg te 
rennen van de groep. Maar mijn 
ervaring zegt ook dit maar niet te 
doen, want de marathon begint pas 
bij de 34 km. Kriskrassend vormen we 
een kleurrijk lint door deze prachtige 
stad. Via een oude brug gaan we de 
Donau over en ook daar loopt het 
heerlijk.  
 

Alles ziet er naar uit dat het 
niet mis kan gaan… tot er 
plotseling na 38 km een 
viaduct opdoemt 
Maar ik ben niet bevreesd en blijf 
trouw mijn ballonnetjes volgen. 
Tenminste dat denk ik, maar wat 
blijkt: zij lopen verder en ik sta bijna 
stil, zo voelt het. Met al mijn krachten 

zet ik de achtervolging in, maar ik kan 
niet voorkomen dat ik 3 minuten moet 
toegeven.  
 

Als ik het Heldenplein 
oversteek flitsen de foto’s 
om mijn oren en voldaan 
wordt me het eremetaal om 
de hals gehangen 
Wat voelt dat goed. De 
zondagmiddag wordt verder 
doorgebracht in een van de prachtige 
badhuizen, waar we ons heerlijke 
laten verwennen in de warme baden 
en sauna’s. Ook het (alcoholvrij) pilsje 
laten we ons weer goed smaken. Na 
een dagje uitwaaien stappen we 
dinsdagmiddag weer in de ijzeren 
vogel richting Eindhoven, terugkijkend 
op een fantastische  
beleving, die zeker om vervolg vraagt.  
 

Dus wie weet laat 2013 ons 
weer uitdagen om een 
prachtige marathon te lopen 
in een verrassende stad 
ergens in Europa 
Om te beginnen 21 april naar 
Antwerpen (1 dagje op en neer). 
Houd die datum vrij! 
 
Je loopmaatje en marathonrunner 
Henk van Gerven uit Oostelbeers   
Info: henkrunner@hotmail.com  
 

 
 
 
 

 
 
 

BUDAPEST MARATON 
rekordlétszám, címvédés a férfiaknál 

Henk van Gerven 

Henk zou Henk niet zijn als hij niet 
in de traditionele Hongaarse 
klederdracht meedoet: puntmuts 
met vlechtjes. Maar wel in het 
oranje… 

 
Een week na Budapest loopt Henk 
de halve in Eindhoven. In 1:34:21 
uur. 

mailto:henkrunner@hotmail.com
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Piet is ook weer terug bij de club! Op 
30 september liep hij in Schotland de 
zware marathon van Loch Ness in een 
mooie tijd. Het verslag: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De marathon van Loch Ness is er 
weer een om niet te vergeten 
Volgens de statistieken daalden we 
ongeveer 250 meter, maar er zaten 
wel veel klimmetjes in en een paar 
hele gemene. ‘s Morgens moesten 
we om 7.45 uur bij de bus zijn om 
naar de start te worden gebracht.  
 

Tussen Fort Augustes en 
Foyers werden we op een 
landweg afgezet 
Na de sanitaire stop liepen we naar 
de start waar al bijna meteen het 
startschot viel. 
De eerste kilometers na de start 
gingen bergafwaarts, maar soms zo 

erg dat je constant moest remmen. 
Toen kwam er een hele lange klim, 
maar het liep nog steeds lekker. Nu 
zul je denken dat als je langs een 
meer loopt, dat het vlak is maar dat 
viel tegen.  
 

Door het afremmen en de 
klimmetjes kreeg ik zware 
benen, maar dat kwam 
mede doordat mijn 
voorbereiding minimaal was 
Onderweg nog foto's gemaakt en 
door de toeschouwers laten maken. 
Bij de finish stond Ellie me toe te 

juichen, waarna ik in een tijd van 
3.58.44 finishte.  
 

Nu eerst even rustig aan, 
en wat crossen en 
duurlopen gaan lopen. 
Zodat we volgend jaar weer 
kunnen gaan trainen voor 
marathons 
 

 
Piet van Oirschot 

  
 
 

Hieronder het beeldmerk van de Loch Ness Marathon. Heel goed gevonden! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LOCH NESS 
Een Beerzenaar in Schotland… 
Piet van Oirschot 
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Tineke van den Heuvel (hele marathon)   
Streeftijd 3:53:00 uur, gehaald: 3:50:52 uur 
Na de mislukte marathon van Oisterwijk in mei, waarbij ik ziek werd en moest 
uitstappen, dacht ik: “Nooit meer”! Gelukkig namen we dit niet zo serieus, 
want ik had al vaker gezegd “Nooit meer”. Uitstappen zit me niet lekker, 
daarom begon ik na een aantal weken weer te trainen voor de marathon van 
Eindhoven. De voorbereiding voor Eindhoven ging me gelukkig goed af, 
zonder blessures. Ik was goed in vorm en dacht bij mezelf, lukt `t nu niet, dan 
lukt het nooit meer. Dus ik ging met een goed gevoel en vol goede moed 
richting Eindhoven. De eerste 36 kilometer gingen goed, maar naarmate de 
finish naderde, begon ik mijn bovenbenen te voelen. Gelukkig was dit niet 
verontrustend, want krampen komen wel vaker voor. De laatste kilometers 
heb ik niet gewandeld en ben ik in een tijd van 3:50:52 uur gefinisht. 

 
Roland van Loon (halve marathon) 
streeftijd 1:27:00 uur, gehaald 1:26:27 uur 
Dit jaar geen bijzondere voorbereiding gedaan voor de halve marathon, maar 
het ging vandaag geweldig goed. Prima hardloopweer, niet te snel gestart en 
na een paar kilometer aangehaakt bij een mooi groepje. Bij de Oirschotse 
waterpost veel aanmoedigingen (bedankt!) en vanaf daar nog wat kunnen 
versnellen. 
Mooie eindtijd, ik ben dik tevreden. 

 
Léon Brands (halve marathon) 
streeftijd 1:32:30 uur, gehaald 1:31:12 uur   
Dit jaar een stuk minder frequent getraind dan afgelopen jaar, daardoor had ik 
niet de illusie dat er een PR in zat, of toch....? Doorkomst na 5 km en nog fris 
in 21:11 min. Na 10 km 42:27 min. 
Op 14 km liep ik nog net onder het uur, het zal toch niet dat ik onder het 
anderhalf uur duik? 
Inderdaad, na 18-19 km sloeg de verzuring toe en moest ik in gaan leveren.   
Al met al toch dik tevreden met mijn 1:31:12 uur. 
Geweldig was de “Oirschot-lane”, vanaf de waterpost van AV Oirschot tot aan 
de Philips Fruittuin was het wel erg Oirschots. Super! 

 
Harrie Bullens (halve marathon) 
streeftijd 1:36:00 uur, gehaald 1:32:46 uur (PR) 
Vorig jaar niet meegedaan wegens kapotte meniscus, dus was dit jaar mijn 
prognose voor mijn eindtijd niet zo denderend. Mijn deelname aan de 
voorbereiding, met name de duurlopen was minimaal. Toch mee naar 
Eindhoven, want niet geschoten is altijd mis, zal ik maar zeggen. 
Ik stond met diverse lopers van de club in het startvak oranje toen het 
bekende startschot viel. In het begin kwam de meute moeizaam op gang, wat 
betekende: geen tempo. 
Na een tijdje toch volle bak van kiet (sorry Cees) om in het gewenste 
wedstrijdtempo te komen, 
Dit ging best hard, maar dit voelde goed, waarna ik na verloop van tijd de 1.35 
hazen in kon halen. Wat mij de bevestiging gaf dat het met het tempo wel 
goed zat.  
Op de AV Oirschot-waterpost water gepakt van mijn lieftallige vrouw en weer 
gas erop. Wel de man met de hamer gezien, maar geen klap van gehad, dus 
vol door naar de finish. 
Geweldige dag, prachtig loopweer en een tijd 1.32.46 uur gaven veel 
voldoening. Is de pijn in de benen meer dan waard! 

 

MARATHON EINDHOVEN 
En de bungalow gaat naar… 

samenstelling Ad van Zelst 
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Ad van Zelst (halve marathon)   
streeftijd 1:40:59 uur, gehaald 1:44:32 uur 
Onderdeel van mijn wedstrijdvoorbereiding is dat ik rondbazuin dat ik het 
clubrecord ga verpletteren. Meestal kom ik dan een heel end met mijn grote 
mond, maar niet in Eindhoven. De voorbereiding is goed, ik voel me top. Maar 
meteen al na de start willen mijn benen niet en daar moet ik het toch van 
hebben. Pas na 7 km kom ik in mijn ritme, maar ik haal niet het tempo wat ik 
in gedachten heb. Toch loop ik lekker. Ik race langs onze waterpost, langs de 
fans aan de Oirschotsedijk en in het centrum is het helemaal feest. Dan komt 
de laatste kilometer en is de energie op. Mijn tijd van 1:44:32 is een minuut 
boven het clubrecord. Niet erg, in Valkenswaard gaat het lukken! 

 
Femke Ritz (halve marathon) 
streeftijd 1:55:00 uur, gehaald 1:52:46 uur (PR) 
Voor de tweede keer de halve marathon gelopen en wat een topdag! Fijn 
gelopen in een gezellig groepje. Jeanine, Mieke, Pieter, Wally, Kees en 
natuurlijk haas Ger: super bedankt! Dankzij jullie heb ik heerlijk gelopen met 
ook nog eens een fijne tijd! Volgend jaar weer? 

 
Pieter Smits (halve marathon) 
streeftijd 1:55:00 uur, gehaald 1:53:02 uur 
In de vorige Spike heb je m´n verslag van de marathon al kunnen lezen. Dat 
klopte eigenlijk helemaal, behalve dan m´n werkelijk gelopen tijd van 1.53.02 
terwijl ik vermeldde 1.55.00. 
Nou is dat als volgt te verklaren. Ik ging er van uit dat we nieuwe shirtjes 
zouden hebben en dat die nog ingelopen moesten worden. Volgens cijfers 
van het CBS loop je met ´n shirt dat nog ingelopen moet worden 
0,0171014449 procent langzamer dan met ´n reeds ingelopen shirt. Als je die 
correctie in mindering brengt op 1.55.00 dan kom je precies uit op 1.53.02. 

 
Ronald van de Vondervoort (halve marathon) 
streeftijd 1:53:22 uur, gehaald 1:54:36 uur 
Omdat ik dit jaar langzamer gelopen heb als gewoonlijk heb ik toch 20 
minuten langer kunnen genieten van dit superheerlijke evenement! 

 
 
 

MARATHON EINDHOVEN 
vervolg 
  

Volgend jaar finishen we hier in ons mooie nieuwe 
clubshirt. Allemaal tegelijk! 
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Mieke Bouwman (halve marathon) 
streeftijd 1:56:45 uur, gehaald 1:57:06 uur (PR) 
Vandaag heb ik mijn 3e halve marathon gelopen. We gingen met een groepje 
van start met Ger van Haas voor 1.55.00. Omdat er al een aantal exact die tijd 
aan Ad van Zelst hadden doorgegeven had ik hem wat aangepast 
(voorgevoel?) en had ik een tijd van 1.56.45 doorgegeven voor de fles wijn 
(en die mooie foto). Na zo’n 9 km moest ik bij de groep afhaken (ze liepen 
sneller dan het schema van 1.55.00 en dat was dus helaas te snel voor mij). 
Tja en dan moet je alleen verder. Dat was best zwaar moet ik zeggen, maar ik 
hield mijn eigen tempo goed vol. Tot dat verschrikkelijke moment in de 
Zwaanstraat....... daar kreeg ik het even heel zwaar. Maar uiteindelijk ben ik 
gefinisht in een tijd van 1.57.06. Weer een nieuw PR (en heel dicht bij mijn 
geschatte tijd, maar net niet dicht genoeg). Ik kan weer met een voldaan 
gevoel terugkijken op de marathon van Eindhoven en op een gezellige dag 
met AV Oirschot! 

 
Esther de Wert (halve marathon) 
streeftijd 2:03:00 uur, gehaald 2:02:42 uur (PR) 
Marathon Eindhoven. Na een chaotisch en rommelig begin om het juiste 
startvak te vinden gingen m’n (trim)maat en ik van start. We hebben genoten 
van het begin, maar vooral van het einde! Pffff, het was weer een hele tocht 
en wat is het toch geweldig om over die finish te gaan. YES we did it!!! Met z’n 
allen terug met de trein en op naar de afterrrr party, waar een enorme 
hoofdprijs op me stond te wachten (wat ik toen natuurlijk nog niet wist maar 
waar ik natuurlijk wel op hoopte!)  
Onder de 2 uur was natuurlijk een makkie voor me geweest maar ik wilde  
voor die hoofdprijs gaan dus hield ik me maar in om zo dicht mogelijk bij de 
2.03 te komen en zeker niet mis te grijpen. En jawel….ik heb het niet voor 
niets gedaan want die bungalow ging mijn kant op. En niet te vergeten die fles 
wijn (ook al heb ik enkele weken geleden gezworen om noooooit meer alcohol 
te drinken) Gelukkig heb ik  enkele vrienden dus die wijn komt wel op! 
Verder wil ik alle trainers bedanken en volgend jaar ben ik zeker weer van de 
partij. Ik zal m’n mede trimmaten gaan missen want de laatste tijd hadden we 
wel een heel intensief contact. Wie moet ik nu nog gaan wats-appen? 

 
Janette van Roosmalen (halve marathon)   
streeftijd 2:09:00 uur, gehaald 2:14:52 uur 
Helaas niet fit, de eerste kilometers ging het nog best goed, daarna werd 
uitlopen het doel.  
 
 
 
 

Meer foto’s op 
www.avoirschot.nl  

http://www.avoirschot.nl/
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Nieuwe 
adverteerder!  
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Adrie Louwers (waterpost) 
streeftijd 6:15 u, gehaald 6:00 u (PR) 
Om 9.15 uur vertrek vanuit het clubhuis met ca 20 
personen, onder koele omstandigheden naar 
Eindhoven gefietst. Daar aangekomen had Toon 
met zijn hulpen al veel werk verzet.  
 
Onze groep kon na een kopje koffie meteen aan de 
slag met de kramen inrichten. Na ongeveer 3 
kwartier stonden alle kramen vol met gevulde 
bekers water en alle kuipen voor de sponzen 
waren gevuld. 
 
Om 10.15 uur kon ik het signaal geven dat de 
marathon eraan kwam, dus iedereen op zijn post. 
Motoren, auto,s en een grote kopgroep met 
donkere atleten. Daarna kwamen de Europeanen 
en onze clubgenoten. Ze liepen wel mooi achter de 
Kenianen en Ethiopiers.  
 
Toen de marathon de eerste keer voorbij was 
kregen wij even rust en konden we de weg weer 
schoon maken voor de tweede ronde. Ondertussen 
was ook de midddaggroep gearriveerd om te 
helpen. 
 
In de tweede ronde was de kopgroep al flink 
uitgedund. Cees en Tineke zagen er nog goed uit, 
een teken voor een mooie eindtijd.  
 
Om 13.30 uur was de start van de halve marathon. 
Ik liet weer het signaal klinken dat ze in aantocht 
waren. Iedereen weer op scherp. Daar kwamen 
onder begeleiding de koplopers. Eerst zie je vanuit 
de waterpost 2 lopers naast elkaar, dan 4, dan 8 en 
dan is de weg over de volle breedte bezet. Een 
geweldig gezicht.  
 
Ik stond helemaal vooraan en gaf iedere keer als ik 
er een van onze atletiekvereniging zag met de 
megafoon een sirenegeluid, zodat de rest wist, er 
komt er een van ons aan. 
 
45 Minuten hard, heel hard werken en daarna 
wordt het steeds rustiger. Toen de grote bups 
voorbij was, begonnen al velen met opruimen en 
tegen 16.00 uur weer naar huis. 
 
Toon had weer een geweldig team bij elkaar en 
met z"n allen mogen we weer trots zijn op onze 
sportieve inzet. 
 
‘s Avonds werd in ons clubhuis de avond 
voortgezet, die door de clubhuiscommissie zeer 
goed verzorgd was. Ieder kon zijn of haar verhaal 
kwijt. Super. 
  

MARATHON EINDHOVEN 
vervolg 
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Ook dit jaar is het weer 
gelukt voldoende mensen 
uit onze vereniging bij 
elkaar te brengen om de 
water- en sponspost voor 
de Marathon Eindhoven op 
een goede en efficiënte 
manier te bemannen 

We waren met het recordaantal van 
50 mensen van AV Oirschot en dat is 
gezien de omvang van onze 
vereniging een heel geweldig aantal. 
Zelfs mensen van buiten de club 
hielpen mee. Kan je zien waarin een 
kleine club groot kan zijn. 
 

Onze taak is om zoveel 
mogelijk lopers te voorzien 
van water en sponzen als 
er om gevraagd wordt 
 En dat gebeurt dan ook. 
In de vroege ochtend, het zonnetje 
scheen lekker maar de wind was 
koud, zijn we met z’n drieën met de 
bus van Nol (meubelfabriek 
Veldhuizen), de watercontainer, de 
muziek, emmers, tafeltje en stoeltjes, 
koffie enz. gaan ophalen.  
We moesten vóór negen uur op de 
Anthony Fokkerweg zijn om de 
spullen voor de waterpost in 
ontvangst te nemen. Toen we daar 
aankwamen stond alles er al, 
sponzen, harken, vegers, zelfs 
afwasborstels en afwasmiddel. Na 
controle bleek dat niet alles volgens 
afspraak was geleverd en moest er 
contact opgenomen worden met de 
organisatie om de tekorten alsnog 
aan te vullen. Dit was vlug geregeld, 
binnen een half uur was alles er. 
 

Om half tien arriveerden de 
mensen die met de fiets of 
auto uit Oirschot zouden 
komen en kon het inrichten 
van de post beginnen 

Bekertjes vullen, bakken met 
sponzen vullen, vlaggen ophangen 
en ook de koffie liet zich goed 
smaken. Inmiddels waren ook de 
lunchpakketten en de shirtjes 
gearriveerd en had iedereen zijn 
marathonshirt aan. 
Ook de watercontainer die op de 
verhoogde middenberm stond moest 
nog worden verzet en met paaltjes 
gewaterpast worden, dit voor het 
gemak van de waterdragers.  
 

Bij het inrichten vonden we 
dat de fietsers die met de 
lopers meegingen beter 
achterdoor over het 
fietspad geleid konden 
worden 
Dit voorkwam ellende bij de 
drinkpost, daar anders de fietsers bij 
de kraampjes met water in de weg 
zouden rijden. Met deze taak heeft 
Adrie zich bezig gehouden en dat 
was in sommige gevallen met 
megafoon en harde doch 
rechtvaardige hand. 
Verkeersregelaars hoefden we dit 
jaar niet te leveren, dus hadden we 
twee man meer op de waterpost. 
 

Aan de buggy met 
ingebouwde 
muziekinstallatie van Pieter 
Smits hebben we ook dit 
jaar veel plezier beleefd 

Orkesten waren in de verste verte 

niet te zien of te horen, dus het was 
er erg stil en saai. Maar dat werd 
anders toen de muziek begon  met 
levenslied en smartlap en er zelfs 
een polonaise werd gelopen. Omdat 
er ook radio in de kinderwagen zat, 
konden we zelfs de wedstrijd en de 
finish volgen.  
 

Om een uur, de zon liet 
zich mee en dan zien, 
arriveerden nog 8 mensen 
die alleen met de halve 
marathon kwamen helpen 

Die hebben we dan ook meer nodig 
dan bij de hele marathon, want toen 
begon de echte drukte voor ons.. 
Ruim 8000 lopers kwamen voorbij en 
dat is een hele hoop. Nu konden we 
het goed aan. 
Tussen de bedrijven door veegden 
we de hele waterpost en omgeving 
weer schoon, zodat de lopers een 
mooi glad parcours hielden en niet 
hun nek braken over de lege bekers 
en sponzen. En nadat de laatste 
loper voorbij was hoefden we dan 
ook niet veel meer te doen.  
 
 
Om half vier was alles opgeruimd en 
konden de mensen van de marathon 
alle spullen die over waren weer 
ophalen en konden we weer naar 
Oirschot rijden. 
 
Mensen van de waterpost hartelijk 
dank voor de spontane toezegging 
en geweldige inzet waarmee we 
deze klus weer hebben geklaard en 
hopelijk tot volgend jaar. 
 
Namens Marathon Eindhoven,  
AV Oirschot, dank daarvoor. 
      
Toon de Croon 

 

WATERPOST MARATHON 
EINDHOVEN 
Waar een kleine club groot in kan zijn… 
Toon de Croon 
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Meer foto’s op 
www.avoirschot.nl  

http://www.avoirschot.nl/
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De organisatie van de 
oriëntatieloop lag dit jaar bij 
AV GM en de wedstrijd is 
prima verlopen 
Met drie podiumplaatsen voor AV 
Oirschot hebben we het ook goed 
gedaan naar mijn idee. Marjon de 
Kort liep als debutant met mij mee.  
Bij ons ging het wel goed, behoudens 
1 foutje van mij waar we gelukkig 
weinig last van hadden omdat we 
toevallig bij een andere post 
uitkwamen, waardoor we ook niet al 
te veel extra (kilo)meters hoefden te 
maken.  
 

Soms was het goed zoeken, 
want de posten waren soms 
slechts van 1 kant zichtbaar 
en je keek er vlug overheen 
Bij post 7 verloren we een minuut of 6 
en bij post 1 maar liefst 13 minuten! 
Ondanks dit tijdverlies werden we 
toch nog tweede en de eerste plaats 
was dit keer ook niet haalbaar. Ik was 
echter zeer tevreden. Een onbekend 
heidegebied, posten die een stuk 
moeilijker te vinden waren dan bij 
ons.  
 
 

De posten waren slechts 
zo'n 30 cm hoog en vaak 
goed verscholen opgesteld, 
terwijl bij ons normaal gezien een 
lintje hangt op ca. 1,5 m hoogte bij de 
post, zodat je die gemakkelijker ziet. 
Daardoor was het bij elke post toch 
weer even zoeken. 
Bij post 8 stonden overigens 2 posten 
op 10 meter afstand van elkaar. De 
ene bleek een oude te zijn. Zeer 
toevallig dus. Uiteindelijk bleek dat er 
kennelijk ook nog een derde post 
heeft gestaan op ongeveer hetzelfde 
punt. De organisatie heeft alle posten 
goedgekeurd... 
 
Groeten, René 
 

 
Nog nooit eerder had ik meegedaan aan een 
Oriëntatieloop 
Ik wist ook niet goed wat ik ervan verwachten mocht. Samen met René van 
de Ven, die mij vorig jaar enthousiast wist te maken, heb ik dus meegedaan. 
Nou René is een ervaren loper hierin. Meteen vanaf ons startpunt nam hij het 
initiatief en gingen we met kaart en stempelbriefje op pad. Bijna alle lopers 
waren voor ons gestart. Maar dat maakt niets uit, want je loopt op gestarte tijd 
en hebt 2 uur de gelegenheid om de 15 posten te vinden. Onbemande posten 
overigens en goed verstopt in het stukje bos en heide tegenover de militaire 
kazerne. Aangezien wij met onze club daar eigenlijk nooit lopen is het dus 
onbekend terrein.  
 

Af en toe kwamen we lopers tegen die ook naarstig op 
zoek waren naar de posten 
Natuurlijk is er ook competitie in en is het niet de bedoeling dat andere lopers 
jou nalopen om vervolgens de post te vinden. Dus René las de kaart en de 
aanwijzing en ik zocht de post en dan weer snel weg. Ja, het was zelfs zo dat 
René, door zijn ervaring, soms sneller de post vond dan ik. Maar ik genoot 
van de gedrevenheid om toch in een redelijk tempo alle posten te vinden. 
Heerlijk anderhalf uur gecrosst door de heide. Mijn benen bekrast door de 
bramenbossen en takken, maar het is toch geen blote benen tijd meer. Dus 
dat geneest wel en ziet toch niemand.  
 

Na afloop zijn we nog naar GM geweest waar we hartelijk 
ontvangen werden en getrakteerd werden op erwtensoep 
Bij de prijsuitreiking bleek tot mijn verbazing dat we het niet slecht hadden 
gedaan. René en ik hadden een mooie tweede plaats verdiend en toen bleek 
dat er ook nog meer Oirschots talent mee had gelopen. Het was een leuke 
ervaring en ik geloof dat ik zeker nog eens mee zal doen aan een 
oriëntatieloop. 
 

Mvg, Marjon de Kort 
 

ORIËNTATIELOOP 
Tweede plaats! 
René van de Ven, Marjon de Kort 
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SOCIOLOOP 
Toevallig… 

foto’s Ad van Zelst 

Zomaar een willekeurige zondag in de herfst. Alle groepen komen toevallig op hetzelfde 
punt samen. Daar is dan, toevallig, net de koffie klaar. En, ook toevallig, zijn dan net 
Cees, Adrie en Jac jarig. Proficiat mannen!  
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OIRSCHOTSE HEIDELOOP 
Wat kan lopen toch genieten zijn… 

Henk van Gerven 

Heideloopje groot succes!  
 
In de eerste wintersferen, was het eeeeeeen 
grote beleving, wat vonden we het heerlijk, de 
herfsttinten met bevroren ochtenddauw, 
tinteling in de vingertoppen en glinstering in 
de ogen. Wat kan lopen toch genieten zijn... 
 
Een bonte mengeling van kleuren maakt een 
warm lint in herfsttinten, omzoomd door 
warme zonnestralen spiegelend in stille 
wateren, brengt mij in een wereld, waar 
woorden niet toereikend zijn. 
 
Un bakske koffie met peperkoek zet een 
kroontje op deze zondagochtend,vervuld van 
dankbaarheid en voldaan sluit ik de gordijnen 
van deze oktoberdag. 

 
 

Henkrunner 

 
 

Meer foto’s op 
www.avoirschot.nl  

http://www.avoirschot.nl/
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De eerste workshop 
“Trainingen” werd bezocht 
door 19 leden en dat was 
helemaal niet slecht 
Cees van de Schoot wist met behulp 
van de overheadprojector zijn gehoor 
de hele avond vast te houden. 
Ook kregen we allemaal een keurig 
boekje uitgereikt, waarin de materie 
nog eens uitvoerig staat beschreven. 
Er werden veel vragen gesteld. Soms 
kwamen de antwoorden uit de zaal, 
waaruit bleek dat ook daar al heel 
wat kennis aanwezig was. 

Ook als je niet aan 
wedstrijdsport doet is dit 
heel interessant, want je 
leert hier hoe je lijf reageert 
op trainingen 
En dan is het handig om te weten 
wat er in je lichaam gebeurd voor 
tijdens en na de inspanning, wat rust 
doet en hoe je overtraind of – nog 
erger – geblesseerd raakt. 
 
 
 

Op 29 oktober is de tweede 
cursusavond en op 
maandag 5 november de 
laatste 
Een goede tip: haak aan als je kunt, 
je steekt er veel van op!  Verdere info 
vind je in de vorige Spike en anders 
via een e-mailtje naar Cees van de 
Schoot 
ceesvandeschoot@kpnplanet.nl  
 
.

 

WORKSHOPS TRAININGEN 
Wat is trainen? 
Ad van Zelst 

☺ Goeie vraag 
Van een halve marathon 
lopen lijd ik niks, maar 
als ik een middag ga 
winkelen ben ik kapot. 
Hoe komt dat? 
 
 

 
 
 
 

Cursus reanimatie 
Op maandag 3 december, aanvang 19.30 uur, 

geeft een instructeur van EHBO Best een cursus 

reanimatie in ons clubhuis. Zeer nuttig voor 

iedereen, want niet alleen bij sport, maar ook in 

een thuissituatie of op straat kun je plotseling 

geconfronteerd worden met iemand die onwel 

wordt. 

Er kunnen 10 tot maximaal 15 mensen meedoen, 

dus tijdig opgeven is het devies. Je leert de 

basisbeginselen, er is geen examen en je krijgt 

ook geen diploma. Deelname is gratis voor leden. 

Opgeven bij ceesvandeschoot@kpnplanet.nl  

mailto:ceesvandeschoot@kpnplanet.nl
mailto:ceesvandeschoot@kpnplanet.nl


ATLETIEKVERENIGING OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 26 | NUMMER 6 | NOVEMBER-DECEMBER 2012  
35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitslagen doorgeven 
We zoeken regelmatig op internet naar de prestaties van onze atleten. Die vinden we 
door in de uitslagen te zoeken op AV Oirschot. Maar dan zien we niet de mensen die 
met de bedrijvenlopen meedoen en wedstrijden die niet op www.uitslagen.nl staan. In 
die gevallen zelf even doorgeven wat je gepresteerd hebt aan de beheerder uitslagen 
vanzelst-westland@chello.nl. Ook p.r.’s en c.r.’s  graag even doorgeven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zaterdag 1 september 2012 WAT weekend Atledo, Dongen 
 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
40 m Luuk van Kuringen   JPB 7.29 sec   PR 
 Tippi Smits  MPB 8.52 sec   PR 
 Juul van Hout  MPB 8.53 sec   PR 
 Mirte Sterken  MPB 8.57 sec   PR 
 Nicky Verbakel   MPC 8.68 sec   PR 
 Thijs van den Brand  JPB 8.69 sec    
        
60 m Tom Michielsen  JPA 10.34 sec   PR 
 Izzy Smits  JPA 11.28 sec   PR 
        
80 m Lars van Kuringen  JJD 13.22 sec    
 Tycho Smits  JJD 13.92 sec   PR 
        
80 m horden Lars van Kuringen  JJD 19.21 sec    
 Tycho Smits  JJD 19.47 sec    
        
100 m René van de Ven  Msen 14.03 sec    
        
1000 m Lars van Kuringen  JJD 4:00.66 min   PR 
 Tycho Smits  JJD 4:05.84 min   PR 
 Tom Michielsen  JPA 4:22.76 min    
 Izzy Smits  JPA 4:40.66 min   PR 
 Thijs van den Brand  JPB 4:57.89 min    
 Tippi Smits  MPB 4:59.23 min    
 Mirte Sterken  MPB 5:16.42 min    
 Juul van Hout  MPB 5:30.82 min    
 Nicky Verbakel   MPC 5:33.59 min    
  Luuk van Kuringen   JPB dns    
        
1500 m Bart Noyen  Msen 5:41.57 min    
        
        
verspringen René van de Ven  Msen 5,00 m    
 Bart Noyen  Msen 4,88 m    
 Tom Michielsen  JPA 3,56 m   PR 
 Lars van Kuringen  JJD 3,21 m    
 Izzy Smits  JPA 3,08 m   PR 
 Tycho Smits  JJD 2,87 m    
  Luuk van Kuringen   JPB 2,77 m    
 Thijs van den Brand  JPB 2,45 m    
 Juul van Hout  MPB 2,32 m    
 Nicky Verbakel   MPC 2,28 m   PR 
 Mirte Sterken  MPB 2,19 m   PR 
 Tippi Smits  MPB 2,05 m    

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. 

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

http://www.uitslagen.nl/
mailto:vanzelst-westland@chello.nl
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zaterdag 1 september 2012 WAT weekend Atledo, Dongen 
 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
hoogspringen Bart Noyen  Msen 1,65 m    
 Tom Michielsen  JPA 1,20 m   PR 
 Izzy Smits  JPA 1,05 m    
  Luuk van Kuringen   JPB 1,00 m   PR 
 Juul van Hout  MPB 0,85 m    
 Mirte Sterken  MPB 0,85 m    
 Nicky Verbakel   MPC 0,80 m    
 Thijs van den Brand  JPB 0,80 m    
 Tippi Smits  MPB 0,70 m    
 Tycho Smits  JJD 1,10 m    
 Lars van Kuringen  JJD dns    
        
kogelstoten René van de Ven  Msen 10,44 m    
 Bart Noyen  Msen 8,87 m    
 Tom MIchielsen  JPA 5,30 m     
 Nicky Verbakel   MPC 4,84 m   PR 
 Tycho Smits  JJD 4,83 m    
 Izzy Smits  JPA 4,79 m   PR 
 Lars van Kuringen  JJD 4,02 m    
  Luuk van Kuringen   JPB 3,88 m    
 Thijs van den Brand  JPB 3,55 m   PR 
 Mirte Sterken  MPB 3,57 m    
 Juul van Hout  MPB 3,54 m   PR 
 Tippi Smits  MPB 3,23 m    
        
balwerpen Tom Michielsen  JPA 23,79 m   PR 
 Izzy Smits  JPA 20,08 m   PR 
 Juul van Hout  MPB 16,16 m   PR 
  Luuk van Kuringen   JPB 14,56 m   PR 
 Nicky Verbakel   MPC 11,49 m   PR 
 Thijs van den Brand  JPB 10,67 m    
 Tippi Smits  MPB 9,30 m    
 Mirte Sterken  MPB 8,92 m    
        
speerwerpen Tycho Smits  JJD 13,15 m    
 Lars van Kuringen  JJD 10,50 m    
        
discuswerpen René van de ven  Msen 22,96 m    
 Bart Noyen  Msen 22,44 m    
        
punten Tom Michielsen 7e JPA  2391   
 Izzy Smits 9e JPA  1911   
  Luuk van Kuringen 4e   JPB  1599   
 Tycho Smits 23e JJD  1568   
 Lars van Kuringen 25e JJD  1308   
 Juul van Hout 4e  MPB  1280   
 Thijs van den Brand 5e  JPB  1245   
 Nicky Verbakel  6e MPC  1224   
 Mirte Sterken 7e  MPB  1158   
 Tippi Smits 9e  MPB  1057   

UITSLAGEN 
vervolg 

Kijk regelmatig op onze website www.avoirschot.nl 
Er staat elke dag wel iets nieuws op 

 
 

http://www.avoirschot.nl/
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zondag 2 september 2012 25e Tilburgse Ten Miles, Tilburg 

Het was warm, maar niet té in Tilburg. En er was weer een enorme massa mensen op de been. Cees 
Koppen verbeterde zijn clubrecord M55 op de 10 mijl met ruim 2 minuten. Ad van Zelst werd met een 
nieuw clubrecord twiddes bij de M65. 

Namen met * zijn gastlopers van AV Oirschot. 

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

10 em Ruud van Woensel  Bedr 01:03:15   15,27 
  Cees Koppen 8e M55 01:11:21  CR 13,54 
  Leon Brands*  Mrecr 01:11:23   13,53 
  Henk van Gerven  Bedr 01:14:37   12,95 
  Ad van Zelst 2/11 M65 01:16:51  CR 12,57 
  Piet van Oirschot*  Bedr 01:17:27   12,47 
  Jeroen de Bie*  Mrecr 01:25:07   11,35 
  Anthony Conijn  Mrecr 01:38:04   9,85 
  Silvia Tempelman  Vrecr 01:38:04   9,85 
  Lindy van Dillen  Vrecr 01:43:52   9,30 
  Nicole van Zelst  Vrecr 01:43:52   9,30 

    

10 km Jeanne Kemps  Vrecr 00:59:53   10,02 

 
 

zondag 9 september 2012 Fisherman's Friend Strongmanrun, Hellendoorn 

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

17.6 km Piet van Oirschot   02:36:41   6,74 
  Henk van Gerven   02:36:42   6,74 

 

☺ Service 
Na de Oirschotse Stoelloop blijft er een hoopje hardloopkleding over. Joke zal het wassen en 
strijken. Een week later heeft iedereen zijn spullen weer schoon terug. 
Nou zul je zien dat na de Auwjaorscross de hele tent vol ligt met kleren. Maar gelukkig hebben 
we Joke. 
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VOOR COMPLEET  
AUTO-ONDERHOUD 

 
 
 

Haven 2 | 5688DR Oirschot | 0499-574477 
 

www.garagebeka.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             airco service 
 



ATLETIEKVERENIGING OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 26 | NUMMER 6 | NOVEMBER-DECEMBER 2012  
39 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

zaterdag 8 september 2012 Oirschotse Stoelloop, OIRSCHOT 

We hadden weer ons mooie zomeravondfeestje. Het warme weer liet geen snelle tijden toe.  

Deelnemers met * zijn gastlopers van AV Oirschot. Hier zaten 10 deelnemers bij aan de hardloopcursus 
van afgelopen voorjaar, 8 van hen liepen zelfs de 10 km! 

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

10 km Roland van Loon 11e M35 00:39:32   15,18 
  Léon Brands*  Mrecr 00:42:14   14,21 
  Frans van der Staak 6e M55 00:42:44   14,04 
  Henk van Gerven 7e M55 00:42:53   13,99 
  Harrie Bullens  Mrecr 00:43:28   13,80 
  Cees Koppen 8e M55 00:43:29   13,80 
  Johan Roefs 19e M45 00:46:17   12,96 
  Nadja van der Schoot*  Vrecr 00:46:20   12,95 
  Nellie van Beers 4e V45 00:46:24   12,93 
  Ad van Zelst 13e M55 00:46:40   12,86 
  Tineke van den Heuvel 5e V45 00:47:46   12,56 
  Reny van Straten  Vrecr 00:49:51   12,04 
  Iris Clement  Vrecr 00:50:01   12,00 
  Joke Bullens  Vrecr 00:50:59   11,77 
  René Coolen  Mrecr 00:51:44   11,60 
  Joost Coopmans*  Mrecr 00:51:54   11,56 
  Jeanine van de Kam  Vrecr 00:52:26   11,44 
  Ria Pijnenburg  Vrecr 00:52:31   11,42 
  Erik van den Oord  Mrecr 00:53:41   11,18 
  Ger van Heesch  Mrecr 00:53:41   11,18 
  Susanne Aarts  Vrecr 00:53:42   11,17 
  Joan van Heerebeek*  Vrecr 00:54:18   11,05 
  Nicole Evers  Vrecr 00:55:16   10,86 
  Eveline Timmermans  Vrecr 00:57:42   10,40 
  Esther de Wert  Vrecr 00:57:57   10,35 
  Silvia Tempelman  Vrecr 00:57:57   10,35 
  Jeanne Kemps  Vrecr 00:59:08   10,15 
  Twan Witlox  Mrecr 00:59:08   10,15 
  Anthony Conijn  Mrecr 00:59:27   10,09 
  Dré Hendriks*  Mrecr 01:00:56   9,85 
  Jan Heyms*  Mrecr 01:04:13 PR  9,34 
  Inge van de Burgt  Vrecr 01:04:41   9,28 
  Monique Theuns*  Vrecr 01:05:32   9,16 
  Kartika Luijsterburg*  Vrecr 01:05:32   9,16 
  Silvy van Beers*  Vrecr 01:05:32   9,16 
  Jacqueline Heyms*  Vrecr 01:05:34   9,15 
  Annemarie Hoppenbrouwers*  Vrecr 01:07:44   8,86 

6.7 km Adrie van de Wal  Mrecr 00:33:24   12,04 
  Frans Verhagen  Mrecr 00:38:34   10,42 
  Karin Verhagen*  Vrecr 00:40:41   9,88 
  Heidi van Tiel*  Vrecr 00:45:39   8,81 
  Mieke de Bresser*  Vrecr 00:45:39   8,81 

UITSLAGEN 
vervolg 
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zondag 16 september 2012 33e Beekse Marathon, Hilvarenbeek 

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

30 km Ad van Heerbeek 69e M 02:38:38   11,35 

21.1 km Silvia Tempelman 11e V 02:00:30   10,51 

 

dinsdag 18 september 2012 Interne Competitie 800m, OIRSCHOT 

De laatste wedstrijd van de interne competitie 2012, met helaas nogal wat geblesseerden. Daardoor een 
wat magere eindrangschikking. 

Bart, Silvia en Ad verbeterden hun PR, Jeanine en Ad lliepen een CR. 

Lopers met * zijn geen lid van AV Oirschot en lopen als gast mee. Ook 2 van onze jeugdleden wilden het 
eens proberen... ze bleven alle dames voor. 

De einduitslag van de Interne Competitie vind je bij ONZE WEDSTRIJDEN > uitslagenarchief 

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

800 m Léon Brands*   00:02:35.9   18,47 
  Roland van Loon 1e M35 00:02:37.2   18,32 
  Bart Noyen 1e Msen 00:02:38.2 PR  18,20 
  Martien van de Ven 1e M55 00:02:49.0   17,04 
  Harrie Bullens 1e M45 00:02:50.6   16,88 
  Cees Koppen 2e M55 00:02:57.3   16,24 
  Michael Boon 3e M55 00:02:59.4   16,05 
  Johan Roefs 2e M45 00:03:03.8   15,67 
  Ad van Zelst 1e M65 00:03:05.6 PR CR 15,52 
  Lars van Kuringen   00:03:08.8   15,25 
  Adrie Louwers 4e M55 00:03:10.0   15,16 
  Erik van Ingen 5e M55 00:03:13.2   14,91 
  Tycho Smits   00:03:13.8   14,86 
  Jeanine van de Kam 1e V45 00:03:22.1  CR 14,25 
  Nellie van Beers 1e V55 00:03:22.4   14,23 
  Joke Bullens 2e V45 00:03:27.8   13,86 
  Leny de Croon 2e V55 00:03:36.9   13,28 
  Silvia Tempelman 3e V55 00:04:03.6 PR  11,82 

 
 
 
 
 

zondag 23 september 2012 NK Oriëntatielopen, Appelscha 

Roland werd 2e in de categorie H40 bij het NK Oriëntatielopen. 

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

11 km Roland van Loon 2e H40 01:23:05   7,94 

zondag 16 september 2012 Halve marathon Deurne, Deurne 

Cees haalde het podium in Deurne met een mooie 2e plaats. 

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

21.1 km Cees Koppen 2e M55 01:36:27   13,13 

vrijdag 21 september 2012 Wageningse Loop- Spring- en Smijtwerk, Wageningen 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
speerwerpen René van de ven 2e  Msen 50,36 m     

UITSLAGEN 
vervolg 
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zaterdag 29 september 29e Hart van Brabantloop, Tilburg 
Team AV Oirschot werd 57e van de 86 teams in deze estafettewedstrijd door het hart van Brabant.  
De overige teams bestonden gedeeltelijk uit AV Oirschotleden  
etappe km naam positie tijd km/u 

1 4,9 Jeanne Kemps 53e 0:24:12 12,15 
2 7,4 Jan Kemps 78e 0:38:56 11,40 
3 5,6 Hennie van Rijt 67e 0:29:45 11,30 
4 3,0 Silvia Tempelman 37e 0:15:49 11,38 
5 6,4 Sandra Verhagen 44e 0:30:59 12,40 
6 10,0 Harrie Bullens 31e 0:41:51 14,34 
7 9,2 Johan der Kinderen 65e 0:47:37 11,60 
8 9,6 Adrie Louwers 52e 0:41:48 13,79 
9 6,1 Joke Bullens 40e 0:30:45 11,91 

10 9,0 Cees Koppen 37e 0:37:40 14,34 
11 7,7 Cees Koppen 29e 0:34:35 13,36 
12 5,5 Irene van Gestel 82e 0:35:37 10,11 
13 8,2 Jac van Heerebeek 65e 0:41:57 11,73 
14 5,0 Jiska van Deijne 57e 0:24:55 12,52 
15 5,0 Roland van Loon 10e 0:18:23 16,98 

totaal 102,6 team AV Oirschot 57e 8:14:41 12,44 
      

1 4,9 Bertie Smetsers  0:28:47 10,22 
3 5,6 Erik van Ingen  0:28:27 11,81 
4 3,0 Gerdi van Gaal  0:14:48 12,17 
8 9,6 Gerrie Dijkstra  0:41:49 13,78 
9 6,1 Marijke de Graaf  0:37:45 9,70 

13 8,2 Jan Heijms  0:42:22 11,62 
14 5,0 Tineke van den Heuvel  0:23:04 13,53 

totaal 102,6 team RTO 80e 8:40:17 11,83 
      

11 7,7 Henk van Gerven  0:33:11 13,92 
totaal 102,6 team De Wever 19e 7:34:24 13,55 

      
8 9,6 Ruud van Woensel  0:35:56 16,04 

10 9,0 Ruud van Woensel  0:32:21 16,69 
totaal 102,6 team Fré van Dal zwemvijvers 5e 6:41:36 15,33 

      
1 4,9 Antoinet van Esch   0:25:47 11,4 

totaal 102,6 GVAC MiLaTeam 14e 7:18:47 14,03 
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zondag 25 september 2011                                                                     Clubkampioenschappen Meerkamp, Oirschot 
Meisjes pupillen C (* = nog geen lid, buiten mededinging) 

pos stnr naam geb 40 m 
ver-

springen 
kogel-
stoten 

hoog-
springen 

bal- 
werpen 

600 m  totaal punten 

1  Nicky Verbakel  8.6 2,36 PR 4,61 0,85 PR 10,37 PR 3:02.7   
    129 90 214 132 60 0  625 
   Noortje Hofman*  8.9 2,10 3,26 0,70 6,64 3:07.3   
    89 38 111 22 0 0  260 
   Wies van Hout*  11.0 PR 1,75 PR 2,73 0,75 PR 8,31 PR 5:29.3   
    0 0 64 59 18 0  141 

 
Meisjes pupillen B  

pos stnr naam geb 40 m 
ver-

springen 
kogel-
stoten 

hoog-
springen 

bal- 
werpen 

600 m  totaal punten 

1  Juul van Hout  8,2 2,64 PR 3,91 PR 0,85 13,93 2:45.0 PR   
    187 146 163 132 125 61  814 

2  Tippi Smits  8.6 2,1 2,61 0,65 10,43 PR 2:42.1 PR   
    129 38 53 0 61 79  360 

3  Mirte Sterken  9,1 2,21 PR 3,8 0,60 7,84 DNS   
    63 60 154 0 7 0  284 

 
Jongens pupillen B  

pos stnr naam geb 40 m 
ver-

springen 
kogel-
stoten 

hoog-
springen 

bal- 
werpen 

600 m  totaal punten 

1   Luuk v Kuringen   7.3 2,89 4,5 PR 0,90 14,56 2:53.5 PR   
    340 196 207 169 135 14  1061 

2  Thijs vd Brand  8,9 2,38 3,25 0,75 11,57 PR 3:00.7   
    89 94 110 59 83 0  435 

 
Jongens pupillen A  

pos stnr naam geb 60 m 
ver-

springen 
kogel-
stoten 

hoog-
springen 

speer-
werpen 

1000 m  totaal punten 

1  Tom Michielsen  10.8 3,19 4,57 1,15 14,97 4:20.9 PR   
    233 256 212 352 221 223  1497 

2  Izzy Smits  11.2 2,64 5,27 PR 0,95 14,12 PR 5:03.2   
    185 146 260 206 203 75  1075 

 
Jongens junioren D  

pos stnr naam geb 80 m 
ver-

springen 
kogel-
stoten 

hoog-
springen 

speer-
werpen 

1000 m  totaal punten 

1   Lars v Kuringen   13.0 3,14 4,47 1,15 15,01 PR 3:57.2 PR   
    312 246 204 352 222 3269  1665 

2   Tycho Smits   14.2 2,97 4,97 1,20 PR 12,67 4:08.6   
    187 212 239 389 169 275  1471 

3  Joep van Rees  15.1 2,86 DNS 1,00 DNS DNS   
    106 190 0 242 0 0  538 

 
Mannen Senioren 

pos stnr naam geb 100 m 
ver-

springen 
kogel-
stoten 

hoog-
springen 

speer-
werpen 

discus-
werpen 

1500 
m 

totaal punten 

1   René vd Ven   13.9 4,98 10,38 1,45 51,18 27,33 6:11.9  
    293 378 508 332 606 412 218 2767 

2   Thomas v Laarhoven  16.1 3,23 8,12 1,25 27,69 24,98 PR 9:59.3  
    63 94 373 218 267 367 0 1382 

 
Mannen Masters 60 (puntentelling masters met correctiefactor) 

pos stnr naam geb 100 m 
ver-

springen 
kogel-
stoten 

hoog-
springen 

speer-
werpen 

discus-
werpen 

1500 
m 

totaal punten 

1  Martien vd Ven         19,19    

UITSLAGEN 
vervolg 
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zondag 30 september 2012 Loch Ness Marathon, Loch Ness (GB) 

Een mooie prestatie van Piet in de heuvels van Schotland! 

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

42.2 km Piet van Oirschot 75/287 M50 03:58:44   10,61 

 

zondag 7 oktober 2012 27e Budapest Marathon, Budapest (H) 

En Henk deed het niet minder in Budapest 

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

42.2 km Henk van Gerven 19e S4 03:32:39   11,91 

 
 

zondag 7 oktober 2012 Singelloop, Breda 

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

10 km Michael Boon  Mrecr 00:50:48   11,81 

 
 
 
 
 
 
 

zondag 14 oktober 2012 Herfstinstuif O.S.S. VOLO, ‘s-Hertogenbosch 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
verspringen René van de ven 1e  Msen 5,22 m     
speerwerpen  1e  48,42 m    

Nieuwe 
adverteerder!  

☺ Pfff… 
In een Bossche bol zitten 350 Kilocalorieën. Om die weg te werken moet een persoon van 65 kg 
gedurende 45 minuten hardlopen met een snelheid van 10 km per uur. 
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zondag 14 oktober 2012 Marathon Eindhoven, Eindhoven 

Perfect weer heb je nodig voor een mooie wedstrijd. Dat resulteerde vandaag in 2 clubrecords en 9 pr's. 

Ruud van Woensel behaalde een podiumplaats: 3e bij de M55. 

Deelnemers met * zijn (nog) geen lid van AV Oirschot 

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

42.2 km Cees Koppen 26e M55 03:32:41  CR 11,91 
  Tineke van den Heuvel 11e V50 03:50:52   10,97 

    

21.1 km Ruud van Woensel 3e M55 01:24:12  CR 15,04 
  Roland van Loon 26e M35 01:26:27   14,64 
  Frans van der Staak 17e M55 01:29:47   14,10 
  Léon Brands*  Mrecr 01:31:12   13,88 
  Harrie Bullens  Mrecr 01:32:46 PR  13,65 
  Henk van Gerven 30e M55 01:34:21   13,42 
  Gerrie Dijkstra 99e M50 01:38:43   12,82 
  Piet van Oirschot 63e M55 01:38:50   12,81 
  Nadja van der Schoot*  Vrecr 01:38:58 PR  12,79 
  Ad van Zelst 6e M65 01:44:32   12,11 
  Jeroen de Bie*  Mrecr 01:44:45 PR  12,09 
  Michael Boon  Mrecr 01:50:11   11,49 
  Wally van Mierlo  Mrecr 01:50:33 PR  11,45 
  Jeanine van de Kam  Vrecr 01:51:59 PR  11,31 
  Kees Bressers*  Mrecr 01:52:46   11,23 
  Femke Ritz  Vrecr 01:52:46 PR  11,23 
  Ger van Heesch  Mrecr 01:52:47   11,23 
  Pieter Smits  Mrecr 01:53:02   11,20 
  Ronald van der Vondervoort  Mrecr 01:54:36   11,05 
  Reny van Straten  Vrecr 01:54:50   11,02 
  Mieke Bouwman  Vrecr 01:57:06 PR  10,81 
  Antoinet Hems*  Vrecr 01:57:19   10,79 
  Nicole Evers  Vrecr 02:02:11 PR  10,36 
  Esther de Wert  Vrecr 02:02:42 PR  10,32 
  Eveline Timmermans  Vrecr 02:05:47   10,06 
  Silvia Tempelman  Vrecr 02:06:42   9,99 
  Janette van Roosmalen  Vrecr 02:14:52   9,39 
  Gerdy van Gaal*  Vrecr 02:26:44   8,63 

UITSLAGEN 
vervolg 

☺ Etentje 
Als toetje is er de keuze tussen magere kwark en slagroomijs. De een neemt enkele schepjes kwark. 
De ander laadt zijn bord vol ijs en schept, omdat het zo lekker is, nog een keer zijn bord vol. 
Hoeveel keer gezonder eet de kwark-eter? 
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Zaterdag, 20 oktober 2012 Best, Oriëntatieloop 

De complete uitslag vind je onder ONZE WEDSTRIJDEN > Oriëntatieloop > Uitslagenarchief 

afstand naam positie tijd 

8 km 
René van de Ven 
Marjon de Kort 

2e 1:35 u 

 
Mieke Bouwman 
Jeanne Kemps 

8e 1:55 u 

    

4 km 
Eveline Timmermans 
Nicky Verbakel 

1e 1:10 u 

 
Eric van Kuringen 
Lars van Kuringen 
Luuk van Kuringen 

2e 1:11 u 

 
Irene van Gestel 
Ria Louwers 

3e 1:40 u 
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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  
270612 Bart Noyen Msen Eindhoven 400 m horden 1:11.97 min  
270612 René van de Ven Msen Eindhoven hinkstapsprong 10,00 m  
020912 Cees Koppen M55 Tilburg 10 em 1:11:25 uur  
020915 Ad van Zelst M65 Tilburg 10 em 1:16:53 uur  
190912 Jeanine van de Kam V45 Oirschot 800 m 3:22.1 min  
190912 Ad van Zelst M65 Oirschot 800 m 3:05.6 min  
141012 Cees Koppen M55 Eindhoven marathon 3:32:42 uur  
141012 Ruud van Woensel M55 Eindhoven halve marathon 1:24:15 uur  

 

Meld je clubrecord zelf aan bij de beheerder clubrecords: vanzelst-westland@chello.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBRECORDS 
De clubrecords in alle categorieën vind je op onze 
website  
Ad van Zelst 
 
  

René van de Ven in Zoetermeer 

ONZE VRIJWILLIGERS 
Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel! 
  
 
  

Zo’n 50 vrijwilligers worden ingezet 
bij de Oirschotse Stoelloop. Als 
deelnemer zie je de 
parcourswachten staan, de 
waterposten en de jury. Maar achter 
de schermen wordt nog veel meer 
gedaan.  
 
Hier zijn Bart en Cees bezig met het 
plaatsen van de tijdklok. Van te 
voren is die door Jac al opgehaald 
bij de verhuurder. Jac laadt de 
batterij op en kijkt of de klok goed 
werkt.  
 
Na afloop wordt hij weer netjes 
terug gebracht en de 
penningmeester betaalt de kosten.  

http://www.avoirschot.nl/
mailto:vanzelst-westland@chello.nl
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Tenzij anders vermeld starten alle trainingen bij 
het clubhuis. 
 

dinsdag     
19.00 uur:  clubtraining op de atletiekbaan  
 

woensdag     
14.00 uur:  woensdagmiddaggroep vanaf  
 ’s-Heerenvijvers  
19.00 uur:  recreantentrainingen, groep 1, 2a, 2b, 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, 2a, 2b, 3, (4) 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

TRAININGEN 
Het schema van de clubtrainingen staat op 

de website (PRIKBORD) 
Cees van de Schoot 

 
  

Bij de recreantentrainingen op 
woensdag en zondag zien we dit 
jaar een flinke groei in aantal 
deelnemers. Goed nieuws, maar 
sommige groepen worden voor de 
begeleiders nu te groot om 
voldoende aandacht aan iedereen 
te kunnen geven. De trainersgroep 
heeft daarom besloten groep 2 te 
splitsen. Dat houdt het volgende in: 
 

Groep 4:  
Dit zijn onze beste atleten die naast de 
recreantentrainingen vaak ook de clubtrainingen 
op dinsdag en donderdag bezoeken, waar ze 
aan hun snelheid werken. Omdat we door 
blessures een tijdelijk tekort aan trainers hebben 
is voor deze groep voorlopig geen begeleiding 
beschikbaar. Zij kunnen de woensdag- en 
zondagtraining naar eigen inzicht benutten voor 
wedstrijdvoorbereiding en duurlopen.  

 

Groep 3: 
Geoefende lopers, waarvan een deel vlot met 
groep 4 mee kan trainen. 

 

Groep 2b: 
Dit zijn de snellere lopers van niveaugroep 2, 
waarvan de besten naar groep 3 kunnen 
doorstromen. 

 

Groep 2a: 
De wat minder snelle lopers van groep 2.  

 

Groep 1:  
Deze groep met veelal beginnende lopers is het 
hardst gegroeid en heeft de meeste begeleiding 
nodig vanwege de grote verschillen in snelheid 
en conditie. De betere lopers uit deze groep 
kunnen zich bij groep 2a aansluiten.  
 

Het is belangrijk voor de kwaliteit 
van de trainingen dat de begeleiders 
overzicht hebben in de groepen en 
deze niet te groot worden. Bekijk 
goed je eigen situatie en bespreek 
met je trainer of je wel in de groep 
loopt die bij je mogelijkheden en 
ambities past. 
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Zo 4 nov: Bladel, 
No-Limits Najaarscross 
Eerste crosswedstrijd van het seizoen. Telt 
mee voor de SPORTPLEIN EINDHOVEN 
KEMPISCHE CROSSCOMPETITIE 2012-2013 

 
Zo 11 nov: Valkenswaard 
Holapress Valkenloop 
Mooie halve marathon door de bossen en 
heide van de Malpie. Dit jaar flinke Oirschotse 
deelname. 

 
Zo 18 nov: Nijmegen 
Zevenheuvelenloop → 
Ons jaarlijkse clubuitstapje. Wel drukke, maar 
prachtige wedstrijd door het heuvelland van 
Nijmegen naar Groesbeek en terug. Omdat de 
laatste kilometers naar beneden gaan hebben 
velen hier een p.r. staan op de 15 km. We gaan 
met de trein en ’s avonds eten we een hapje bij 
Du Commerce. De inschrijving is gesloten.   

 
Zo 18 nov: Veldhoven 
Get Running Campus Cross 
Tweede crosswedstrijd van het seizoen. Telt 
mee voor de SPORTPLEIN EINDHOVEN 
KEMPISCHE CROSSCOMPETITIE 2012-2013 

 
Zo 9 dec: Reusel → 
l’Avant Sylvestrecross 
Derde crosswedstrijd van het seizoen. Telt mee 
voor de SPORTPLEIN EINDHOVEN 
KEMPISCHE CROSSCOMPETITIE 2012-2013 

 
Zo 16 dec: Eijsden 
Mescherbergloop 
Ook zoiets aparts. Midden in de winter. En dan 
die trappen… En die wei… 

 
Zo 30 dec: OIRSCHOT 
De Meeuw Auwjaorscross → 
Een van de grootste crosswedstrijden in de 
regio vanaf ons eigen atletiekveld door het 
Kemmerbos. 
Vierde crosswedstrijd van het seizoen. Telt 
mee voor de SPORTPLEIN EINDHOVEN 
KEMPISCHE CROSSCOMPETITIE 2012-2013 
 

AGENDA 
De volledige agenda met wedstrijdinformatie vind je 
op onze website www.avoirschot.nl 
Samenstelling Leny de Croon, tekst Ad van Zelst 

  

http://www.avoirschot.nl/
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Ma 31 dec: Hilvarenbeek 
 Oudejaarsloop 
De laatste 10 km wegwedstrijd van het jaar. Mooi 
voor onze vrijwilligers die niet konden meelopen met 
de Auwjaorscross.  

 

Zo 13 jan: Egmond 
Halve Marathon  
Helemaal prachtig is deze schitterende wedstrijd 
over het strand en de duinen. We gaan met de bus 
van Eindhoven Atletiek. 
Wie lopen er mee met Cees Koppen, Harrie en Joke 
Bullens, Adrie en Ria Louwers, Jiska van Deijne, Jan 
en Jeanne Kemps, Roland van Loon, Marjon de 
Kort, Jeanine van de Kam en Ad van Zelst? 

Egmond moet je een keer meegemaakt hebben! 
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Hoi spikelezers, 
Zaterdag 1 en zondag 2 september zijn wij met 10 kinderen 
naar het WAT-Weekend in Dongen geweest. We waren te gast 
bij Atledo. Wie zijn er allemaal mee geweest: Bart, René, 
Marion (De moeder van Luuk en Lars), Tommy (de vader van 
Nicky), Willem (de vader van Tippi, Izzy en Tycho), Lars, Tom, 
Thijs, Luuk, Izzy, Tycho, Tippi, Nicky, Mirthe, Juul en TEDDY 
(onze mascotte).  
 

Zaterdag 1 september 
Het was heel leuk geweest, eerst hebben we de tent opgezet 
en daarna moesten we de 3 onderdelen van die dag doen. 
Toen zijn we met alle A, B en C pupillen en  D junioren van het 
WAT weekend naar het zwembad geweest dat was erg leuk. 
Toen we weer aan kwamen stond er plots een frietwagen daar 
hadden we lekker friet gegeten en een ijsje. Daarna kwamen de 
beste speerwerpers van Nederland en België een wedstrijd 
houden, toen ze klaar waren zijn we heeeeeeeeeeeeeeeeeel 
lang opgebleven (1 uur). 
 

Zondag 2 september 
We begonnen met een goed ontbijt, daarna deden we allemaal 
weer 3 onderdelen gedaan. We hebben nog heel veel gespeeld 
en toen moesten we alweer onze tentjes op gaan ruimen. 
 
Thijs van den Brand en Tom Michielsen.         Einde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wat-weekend 
We hebben lekker friet gegeten… 
Thijs van den Brand en Tom Michielsen 

 
  

Tom en Tycho op de baan in Dongen. 
Van Thijs is helaas geen foto gemaakt. 
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Hoi allemaal, 
Ik heb meegedaan aan de clubkampioenschappen 2012. 
Ik zat samen met Tippy en Mirte in een categorie. 
Ik ben meisje pupillen B. 
 

De onderdelen die ik moest doen waren: 
40 meter sprint 
Verspringen 
Hoogspringen 
Balwerpen 
Kogelstoten en  
600 meter   
over de 600 meter heb ik 2 min en 45 sec gelopen. 
Mijn favorieten onderdeel is verspringen. 
 

En ik was 1e geworden dat vond ik heeeeeeeeel leuk! 
 
Groetjes Juul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

clubkampioenschappen 
meerkamp 

En ik was 1e geworden… 
Juul van Hout 

 
  

Juul nummer 1! 
Daarnaast Tippi die 2e is en Mirte is 3e  

Meer foto’s op 
www.avoirschot.nl  

http://www.avoirschot.nl/
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Na de tips die de trainers van jullie kregen om de trainingen 
aantrekkelijker te maken hebben we het volgende veranderd: 
 
• we gaan korter binnen trainen, hierdoor kunnen we langer genieten van onze buiten 

accommodatie 

• één binnentraining wordt vervangen door een crosstraining (vrijdagmiddag) 

• voor de junioren is er een extra trainingsmogelijkheid om op donderdag mee te 
trainen met de senioren 
 

 

Wintertrainingen 
 

dinsdag 18.30 – 19.30 uur 
atletiekveld (vanaf 4 dec. in zaal De Linde) 
pupillen en junioren o.l.v. Rikie Moors en Bart Noyen 
 

dinsdag 19.30 – 21.00 uur 
atletiekveld (vanaf 4 dec. in zaal De Linde) 
senioren 
 

donderdag 18.30 – 19.30 uur 
atletiekveld (vanaf 6 dec. van 19.00 – 20.30 uur in zaal De Linde) 
junioren en senioren o.l.v.  René van de Ven en Bart Noyen 
 

vanaf vrijdag 7 december 15.45 – 16.45 uur 
crosstraining op het atletiekveld en in het Kemmerbos 
pupillen en junioren o.l.v. Cees van de Schoot 
 

De trainingen zijn ook tijdens de herfstvakantie 
 
 

 
 
 

 
 
  

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

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. 

 

http://www.inschrijven.nl/
http://www.avoirschot.nl/
mailto:hans.hoogmoet@online.nl
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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) ● Gerrie Dijkstra ● 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 ● 

Spoordonkse Watermolen ● Autobedrijf Verbruggen ● Karin Verbruggen Beeld Design ● 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, 10 km interne competitie 
foto Adrie Louwers 
 
 
  

Kam vergeten! 
 

mailto:anthonyconijn@gmail.com
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