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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 

545 deelnemers 
Auwjaorscross!  

Terugblik op  
2012  

Gaan we naar 
New York?  

foto Henk van Gerven 
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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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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   
Jan Manders   
Gerda Manders   
Marinka Michielsen   
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   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

ALGEMENE INFORMATIE  

website:  www.avoirschot.nl   
 

 
Een overzicht van alle bestuurs- en commissietaken vind je 
op onze website www.avoirschot.nl > ALGEMENE INFO >  

Bestuur en commissies 
 

 
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 160 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 24 februari 

  
 
 

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

 

Hieronder een lijst van de mensen 
die week-in week-uit bezig zijn om 

de club draaiend te houden 
 

http://www.avoirschot.nl/
http://www.avoirschot.nl/
mailto:j.kemps1@chello.nl
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Morgen staat de 
AUWJAORSCROSS op het 
programma 
Samen met de Oirschotse Stoelloop 
zijn dat de grote loopevenementen 
die wij als vereniging jaarlijks 
organiseren. Er zijn veel atleten die al 
vooraf hebben ingeschreven voor 
onze cross. Dus het belooft weer een 
mooie wedstrijd te worden met veel 
deelnemers. De organisatie werkt er 
elk jaar weer hard voor om de 
wedstrijd tot een succes te maken. 
En dat zal ook deze keer weer 
lukken. Elders in deze Spike leest u 
de verhalen over deze wedstrijd.  
 

Verder is het al goed 
zichtbaar, dat we allemaal 
een nieuw clubshirt hebben 
gekregen 
Ik zie tijdens de trainingen al heel 
veel leden in het nieuwe clubshirt 
lopen. Een mooi gezicht dat nieuwe 
shirt met het nieuwe logo. Ik wil u 
allen oproepen om zoveel mogelijk in 
het nieuwe shirt aan wedstrijden en 
trainingen deel te nemen. Mocht u 
dan het probleem hebben dat uw shirt 
nog niet is uitgewassen terwijl u al 
weer toe bent aan de volgende 
wedstrijd of training? De oplossing 
daarvoor is eenvoudig te realiseren. 
Ga naar de leverancier van de shirts 
en koop er voor je zelf een of twee bij 
dan is er altijd voldoende voorraad 
om in het nieuwe shirt te kunnen 
lopen. 
 

De volgende belangrijke 
afspraak die wij met alle 
leden van de vereniging 
hebben is de algemene 
ledenvergadering op 
maandag 25 februari 2013 
De vergadering zal uiteraard weer 
worden gehouden in ons clubhuis. 
Aanvang is 19.30 uur. 
 
Als bestuur nodigen wij u allen van 
harte uit om met het bestuur en de 
andere leden te komen praten over 
de toekomst van de vereniging.  
 

Uiteraard kijken we samen 
ook nog terug naar het 
afgelopen jaar 
Dit terugkijken doen we aan de hand 
van de verslagen van de diverse 
commissies. Uiteraard zal ook de 
penningmeester weer verslag 
uitbrengen over de financiën van de 
vereniging. Verder zullen we 
aandacht besteden aan de mensen 
die 25 jaar lid zijn van de vereniging 
of in 2013 die mijlpaal zullen 
bereiken.  
Dus kom allen naar de 
jaarvergadering. De agenda voor de 
vergadering zal tijdig aan u allen 
kenbaar worden gemaakt. Houd ook 
de website van de vereniging 
daarvoor in de gaten.  
 

Graag zou ik iedereen die 
25 jaar lid is van de 
vereniging willen uitnodigen 

haar of zijn verhaal in de 
Spike te laten afdrukken 

Schrijf een verhaal over jouw start bij 
de vereniging. Of hoe je de afgelopen 
25 jaren bij de vereniging hebt 
ervaren. Is de vereniging ten goede 
veranderd? Of verlang je terug naar 
de tijden van vroeger? Heb je door te 
trainen bij de vereniging veel 
bijgeleerd en heb je records kunnen 
vestigen? Of ben je inmiddels al weer 
(een beetje) aan het afbouwen? 
Schrijf je verhaal en maak ons allen 
deelgenoot van jouw ervaringen. 
 

In de laatste 
bestuursvergaderingen 
hebben we als bestuur 
gesproken over de vele 
vrijwilligers die binnen de 
vereniging actief zijn 
Na het feest ter gelegenheid van het 
25 jarig bestaan in oktober 2010 is 
het tijd om alle vrijwilligers te 
bedanken voor hun inzet voor de 
vereniging. Traditiegetrouw 
organiseren we daarvoor het Dank U 
Wel feest. Elders in deze Spike leest 
u daarover een bericht van de 
organisatie van het feest. Houd de 
datum alvast vrij in je agenda. Dan 
kunnen we er samen een leuke dag 
van maken. En tegen u allen zeg ik 
 
Tot ziens  
 
Jan Kemps, voorzitter van onze 
Atletiekvereniging Oirschot

VAN DE VOORZITTER 
Jan Kemps 

 

Kom allemaal naar de 
jaarvergadering op  

maandag 25 februari 2013 
 



ATLETIEKVERENIGING OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 27 | NUMMER 1 | JANUARI-FEBRUARI 2013 
6 

 
 
 



ATLETIEKVERENIGING OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 27 | NUMMER 1 | JANUARI-FEBRUARI 2013 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe leden: 
 
Ronny van der Wegen M35 
José van de Sande-van Esch V40 
Mieke de Bresser V35 
Moniek Kemps-Verbeek VSE 
Heidi van Tiel V40 
Miranda Veldhuizen V45 
Laura Vonk MJD 
Vivian Pijnenburg MJD 
Joan van Heerebeek V35 
René Sterken M40 
Antoinet Hems V40 
Miranda Kemps V40 
Monique Theuns V40 
Kartika Luijsterburg V40 
Marij Maas-van de Schoot V50 

 
per 1 mei lid, maar nog niet in de 
Spike vermeld: 

 
Fleur Broks 

 
Afmeldingen: 
 
Mirte Sterken MPB 
Helga Kemps V45 
Tommy Verbakel M35 
Meindert van de Ven JJA 
 

Alle nieuwe leden: van harte 
welkom bij ons “kluppie”. 
 
Gezien de toename van het aantal 
leden vorige maand werd er 
gefluisterd dat ons clublokaal wel 
eens te klein zou kunnen worden.  
Gezien de forse stijging deze maand, 
zal ik mijn baas eens influisteren dat 
ik aan vakantie toe ben….  
 

Jarig in januari… 
 
1 René van de Ven  MSE 

3 Hennie van Rijt  M50 

3 Nicky Verbakel  MPC 

4 Bart  Noyen  MSE 

6 Jeanne van Oirschot  V50 

6 Dilia van Straten  V50 

10 Jan van der Heijden  M60 

16 Johan Roefs  M45 

17 Vanessa Kluytmans  V35 

18 René Coolen  M35 

19 Jozé van de Burgt  V50 

20 Janette van Roosmalen  V35 

22 Jan Heijms (Oirschot)  M60 

27 Ineke Conijn  V55 

28 Laura Vonk  MJD 

31 Hans van de Wal  M50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

…en in februari: 
 
3 Wim de Croon M55 

7 Chris van Eck M60 

12 Ben Vogels M60 

12 Jan Soetens M65 

13 Piet van Oirschot M55 

16 Jacqueline Heijms V40 

20 Henk van Gerven M50 

21 Albert Houwen M60 

24 Ronald vd Vondervoort M40 

25 Erik van Ingen M60 

 

 

 
 

LEDENADMINISTRATIE 
Hans Hoogmoet 

 

Allemaal hartelijk 
gefeliciteerd! 

 
Je ziet steeds meer mensen hardlopen… in hun eentje! 

 
Ken je iemand die alleen loopt? Sleep hem (haar) een 
keer mee naar een recreantentraining. Kost een euro 

en vaak zijn ze meteen verkocht. 
 
 

Leden werven doen we met z’n allen! 
 

En zo word 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! 

Onze vereniging telt nu 
161 leden, waar van  

16 bij de jeugd 
 

http://www.avoirschot.nl/
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Hallo vrijwilliger van Atletiek Oirschot, het 
is weer zo ver… 
Op zaterdag 23 maart organiseren we voor onze 
vrijwilligers het traditionele 
 

Dank U Wel feest 
 
De dag om onze vrijwilligers in het zonnetje te zetten 
en te bedanken voor de tomeloze inzet van de 
afgelopen jaren. 
 

Wie zijn onze vrijwilligers eigenlijk?  
Dit zijn de leden, die zich structureel inzetten voor onze 
mooie club. 
Dus dan denken wij aan de commissieleden, trainers 
en bijvoorbeeld de mensen die de Spike iedere keer 
door weer en wind rond brengen. 

Eigenlijk bedoelen we alle mensen  die gedurende het 
hele jaar voor of achter de schermen belangeloos 
allerlei zaken doen die nodig zijn om onze club te laten 
draaien zoals we nu doen. 
 

Als feestlocatie hebben we gekozen de 
Spoordonkse watermolen 

Begin februari zullen wij de uitnodigingen versturen per 
e-mail. 
Houdt er rekening mee dat we een middag- en een 
avondgebeuren hebben. 
 
Groeten namens de feestcommissie 

 
 
 

Silvia Tempelman, Pieter Smits, Harrie Bullens, Mieke 
Bouman en Anthony Conijn 

DUWFEEST 
Anthony Conijn 
 

Dank U Wel feest  
op 23 maart voor al  

onze vrijwilligers 
 

ONZE WEBSITE 
 
Ons nieuwe logo staat niet alleen op onze 

mooie nieuwe clubshirts, maar ook al op 

ons clubhuis en de grote toegangspoort.  

 

En het komt natuurlijk ook op de website. 

We zijn nu bezig met een restyling, 

waarbij ook hier en daar de functionaliteit 

wordt verbeterd. 

 

Hiernaast alvast een voorproefje hoe de 

vernieuwde website eruit komt te zien. 
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Een dorp zonder 

verenigingen? Kun je je 

dat voorstellen? Het zou 

maar een dooie bedoeling 

zijn! 
Verenigingen zonder vrijwilligers, 

ook dat kan niet en daarom deze 

oproep om nu of in de toekomst 

onze vereniging te ondersteunen 

d.m.v. een stukje vrijwilligerswerk 

bij de club! 

 

Atletiekvereniging Oirschot 

hecht veel belang aan de 

opleiding van vrijwilligers,  
die als assistent-trainer of trainer 

binnen onze club actief willen zijn. 

Het is namelijk in ieders belang dat 

de trainingen veilig, verantwoord en 

in de juiste trainingsopbouw 

verlopen en dat beginnende lopers 

goed worden begeleid. 

Er zijn bij de Atletiekunie 

opleidingen voor trainers met 

verschillende niveaus maar voor 

velen is deze drempel te hoog of 

het vergt vaak te veel tijd.  

 

 

In de herfst hebben we 

een workshop trainingsleer 

gegeven  

Daarvoor was veel belangstelling: 

23 cursisten.  

Daarom starten we in het voorjaar 

zelf een trainerscursus om training 

te geven en/of lopers te begeleiden. 

Voordeel is dat je snel aan de slag 

kunt en als je het leuk vindt kun je 

later altijd nog een aanvullende 

cursus volgen.  

 

Atletiekvereniging Oirschot 

ondersteunt je daarbij 

volledig 
 

Cees van de Schoot 

 

ceesvandeschoot@kpnplanet.nl  

 

 

 

WORKSHOP TRAINING GEVEN 
Cees van de Schoot 

 

 
Voor wie? 
Voor alle leden. Iedereen die het 

trainerscorps nu of in de toekomst 

wil komen versterken. Daarbij denk 

ik aan de wedstrijdatleten, veel 

recreanten, maar ook aan de 

ouders van onze jeugdleden. 

Ook al ben je (nog) geen lid van 

onze vereniging, je bent van harte 

welkom. 

 

Wanneer? 
Op maandag 4 februari, maandag 

4 maart en maandag 25 maart van 

20 uur tot 22 uur. 

Drie avonden theorie en daarna 

nog een praktijkles, leren in de 

praktijk, die we op de laatste avond 

vastleggen. 

 

Waar? 
Onder het genot van koffie of thee 

in ons eigen warme clubhuis 

 

Kosten? 
Deze worden door de club betaald. 

 

Opgeven?  
Ja, bij Cees van de Schoot per e-

mail en voor vrijdag 25 januari 

2013. 

 

Info? 
Bij alle trainers kun je terecht als er 

nog vragen zijn. 

Een vereniging zonder 
vrijwilligers,  
dat kan niet 

 

 
Help onze club vooruit: 

een groep begeleiden is leuk om te doen en je krijgt veel waardering 

mailto:ceesvandeschoot@kpnplanet.nl
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Begin december, als het 
nog redelijk weer is, wordt 
het parcours vrijgemaakt 
van obstakels 
Braamtakken en wortels worden 
weggehaald, we maken een paadje 
langs een grote plas achter het 
hondenveld. Ook halen we een volle 
vuilniszak afval op.  
Daags voor de wedstrijd begint het 
team van Harrie Bullens en Jan 
Manders om 13 uur met de opbouw 
van start en finish. Cees van de 
Schoot neemt met zijn mannen het 
spannen van het afzetlint voor zijn 
rekening en ze harken het parcours 
nog wat aan. Nellie van Beers richt 
het inschrijfbureau in. Het vlot goed, 
om 16 uur is alles klaar. 
 

De voorinschrijvingen 
geven al een indicatie dat 
het wel eens druk kan 
worden 
Bij een wedstrijd in de winter ben je 
erg afhankelijk van het weer. Vooral 
de recreanten kijken ’s morgens 
eerst naar buiten en besluiten dan 
pas of ze gaan. 
Na een natte week is voor zondag 
een enkel buitje voorspeld, 7-8 
graden en een stevige wind. Dat is 
gunstig en nadat om 8.15 uur de  

eerste lopers zich melden wordt het 
niet meer rustig bij het 
inschrijfbureau. Maar het loopt 
allemaal soepel ondanks dat het in 
het clubhuis zo vol is als haring in 
een tonnetje.  
 

Al die na-inschrijvingen 
moeten zo snel mogelijk 
verwerkt worden, zodat na 
elke finish meteen een 
klassement kan worden 
opgemaakt 
Dat doet Leny de Croon met haar 
mensen We werken dit jaar met een 
nieuw systeem, bij de finish worden 
de startnummers meteen in de 
computer gezet. De complete uitslag 
staat dan ook al vroeg in de avond 
op internet, een prima prestatie. 
 

We hebben 10 starts en 24 
categorieën 
De wedstrijden worden in een strak 
tempo achter elkaar afgewerkt: 
laatste loper binnen, klokken op 0, 
volgende start. Het loopt allemaal 
feilloos, dankzij het goed ingespeelde 
juryteam van Jac van Heerebeek en 
ervaren omroeper Peter Monsieurs 
die alles aan elkaar praat. 

 

Ook een pluim verdient de 
bemanning achter de koffie- 
en soeptafel 
Het is allemaal zeer goed verzorgd, 
met zelfs een koekje bij de koffie. En 
de soep gaat er in als soep.  
 

Als rond half drie de laatste 
lopers Oirschot hebben 
verlaten is het parcours ook 
al bijna opgeruimd en 
kunnen we aan de koffie 
Die is er in alle drukte bij sommigen 
bij ingeschoten. We hebben op een 
paar na het aantal deelnemers van 
vorig jaar gehaald, 545, een mooi 
succes! Er zijn geen wanklanken, 
eigenlijk ging er niets mis. Dat er een 
tent de lucht in ging lag niet aan ons 
maar aan de wind.  
 

Mijn collega’s van de WOC 
hadden me gezegd dat ik 
maar met mijn handen in 
mijn zakken moest kijken 
hoe ze het allemaal zouden 
fiksen. Dat is me goed 
bevallen… 
 
Allemaal verschrikkelijk bedankt! 

Ad van Zelst 
 
 
  

 
 

ONZE WEDSTRIJDEN 
Ad van Zelst 

Dat er een tent de lucht in 
ging lag niet aan ons, maar 

aan de wind… 

We hadden nooit verwacht 

dat we met de Auwjaorscross 

in de buurt zouden komen bij 

het aantal van 548 

deelnemers van vorig jaar, 

toen we ook het Brabants 

Kampioenschap Cross 

mochten organiseren. 
 

Omdat de Oirschotse Stoelloop nu verplaatst is naar september heeft de 
wedstrijdorganisatiecommissie even rust. Nou ja, rust, we leveren ook weer assistentie 
bij de Cyclopathon, de clubcross en onze andere interne wedstrijden. Maar we vinden 

het leuk, dus geen medelijden. Wel graag een helpende hand als we er om vragen. 
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28 oktober 
Oirschotse Heideloop geslaagd! → 
Dank zij een grondige voorbereiding en begunstigd door mooi 
najaarsweer hadden we een schitterende Heideloop. Er 
kwamen ongeveer 125 lopers op af, waarvan 65 van onze 
eigen vereniging. Er waren vier routes uitgezet die grotendeels 
over het parcours van de Oirschotse Heidemarathons van 2005 
en 2010 liepen.  
De lopers van de langste route liepen de hoogste snelheid en 
dat was behoorlijk pittig. Maar ook aan de kortste route - met 
het laagste tempo - hadden de deelnemers de handen vol. 
Doe we beslist nog eens! 
Uitgebreide fotoreportages staan op de website in het 
FOTOBOEK 

 
25 november 
Frans van der Staak 2e in Swartbroek → 
Swartbroek bij Weert is een bekende naam bij onze oudere 
leden. In vroeger jaren trokken we er elk jaar naar toe voor de 
halve marathon. Nu ging Frans van der Staak in zijn eentje en 
behaalde een mooie 2e plaats in de categorie M55.  
Het gaat goed schrijft Frans, hij denkt al weer aan een 
marathon. 
 
foto: Frans op het podium in Swartbroek 

 
 

22 december 
Indoor Gent: 8 clubrecords! → 
Onze jeugd was present in Gent België. René van de Ven 
schrijft: Om 7 uur 's ochtends vertrokken we met de groep 
richting Gent, want om 9.45 uur was het al de beurt aan Vivian 
om te beginnen met het eerste onderdeel: de 60 m horden. De 
onderdelen volgden elkaar in rap tempo op en omstreeks 12.30 
uur waren de pupillen en junioren D klaar met hun wedstrijd.  
Ik deed zelf mee aan kogel en 400 m. De eerste poging bij 
kogel was best aardig te noemen (10,84 m) maar daarna kwam 
ik niet meer verder en dus was ik alles behalve tevreden. De 
400 m deed ik zomaar een keer. Zonder in te lopen (want ik 
kwam net van de finale kogelstoten af) en zonder tijd om mijn 
startblokken goed te zetten was ook dit alles behalve een 
goede prestatie. Maar ach, zo blijft er nog wat te verbeteren 
over.  
Na afloop natuurlijk zoals het hoort afgesloten met Vlaamse 
frieten. Wat mij betreft een zeer geslaagde dag voor alle 
deelnemers. Hopelijk gaan er volgende keer nog meer 
(jeugd)leden mee en worden er nog meer clubrecords 
verbroken. 
 
foto (archief): Lars van Kuringen nam 3 clubrecords voor zijn rekening. 
De overige CR's waren voor Vivian Pijnenburg, Tom Michielsen en 
René van de Ven. Kijk bij de UITSLAGEN. 

 

NIEUWS 
www.avoirschot.nl  

Het clubnieuws van de afgelopen 
weken. Het nieuwste nieuws staat 

dagelijks vers op onze website 

http://www.avoirschot.nl/
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30 december 
Auwjaorscross was TOP! 
Een buitje in de vroege ochtend maakte het parcours mooi 
soppig. Verder was het de hele dag droog met een lekker 
winterzonnetje, wel veel wind. We hadden een enorme opkomst: 
in totaal 545 finishers, waar we op 450 hadden gerekend. 
Winnaar bij de Mannenwedstrijd was Timothy Karanu (Eindhoven 
Atletiek) die de 9288 meter liep in 31:51 minuten. Snelste vrouw 
was Marjon de Kok (Prins Hendrik), zij liep 4644 m in 18:37 
minuten.  
Snelste deelnemer van onze club was Roland van Loon met een 
tijd van 37:08 over de 4 rondjes. 
 
Foto: latere winnaar Timothy Karanu (midden).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

Nieuwe 
adverteerder!  
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Bedankt Marja, dat je mij gestrikt hebt 
voor de pen 
Ik stond er niet zo op te kijken maar ja iemand moet het 
toch doen. 
Zoals Marja schreef, kom ook ik uit Beers (en een 
echte). Ik ben geboren in Oostelbeers. In 1978 leerde ik 
een jongen kennen uit Oirschot (naam bij de redactie 
bekend). Daar ben ik in 1982 mee getrouwd en we zijn 
eerst in Oostelbeers gaan wonen en 6 jaar later verhuisd 
naar de Vestdijk in Middelbeers. Daar wonen we met 
zoon en dochter heel vredig. 
 

Ik loop al enkele jaren mee in de club,met 
ups en downs 

Zelfs Harrie is met het loopvirus besmet en loopt nu al 
weer enkele jaren de sterren van de hemel. Ooit heb ik 
gezegd, nooit meer een halve marathon, maar Egmond 
aan zee heeft me al jaren getrokken. Met als gevolg dat 
ik me voor de editie van 2013 toch heb laten overhalen 
om deel te nemen. Ik ga niet voor een goede tijd, maar 
voor de gezelligheid en dat ik het toch nog kan. 
 

Voor degenen die mij nog niet kennen, ik 
sta geregeld in het clubhuis mee koffie te 
schenken 

Sorry Chris, dat ik je niet heb gevraagd voor het 
volgende verhaaltje, maar Wally wilde ook graag zijn 
zegje doen. 
 
Vele groetjes, Joke 

DE ESTAFETTEPEN 
Joke Bullens 

Ik sta geregeld in het 
clubhuis koffie te 

schenken 
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Dit jaar wederom met z'n allen lekker gezellig met de 
trein naar Nijmegen afgereisd om daar deel te nemen 
aan een wedstrijd over 7 heuvels 
Na aankomst omgekleed in een parkeergarage van de Rabobank, vlug 
een boterham gegeten, nog even wat drinken en vervolgens een korte 
warming-up gedaan. Hierna vertrokken naar de start om in de juiste 
kleur startvak te wachten tot het startschot klonk. Helaas duurde dit lang 
en begon ik het koud te krijgen van de miezerregen. Gelukkig had ik een 
vuilniszak omgedaan waardoor ik nog een beetje droog en warm bleef.  
 

Eindelijk mocht ik van start en kon ik mezelf warm 
lopen 
Het begin liep gesmeerd, maar na 5 km moest ik m'n haas toch los laten 
en "alleen" m'n weg vervolgen. De heuvels in het loopgedeelte tussen 7 
km en 11 km (Zevenheuvelenweg en Postweg) waren wederom erg steil 
en daar had ik moeite om er tegenop te hardlopen. Hierna ging het 
parcours steeds meer naar beneden, de zon begon te schijnen en toen 
ging het een stuk beter. Laatste stuk lekker sprinten en finishen in 1:13 
uur. Al met al tevreden en m'n doelstelling 100% volbracht!  
 

Hierna begon de gezellige 3e helft in down town 
Nijmegen 
We hebben lekker gegeten, gedronken en nagepraat over de wedstrijd 
en hoe we het de volgende keer gaan doen.. 
Daarna met de trein weer terug naar Best, autoruit zuiver krabben en 
met de bus van Screenrun weer terug naar Oirschot. 
Eenmaal thuis gekomen kwam ik erachter dat mijn hardloopjack vol met 
snoep zat. Zou Sinterklaas dan toch echt bestaan? 
 
Loopgroeten, Ronald. 

 
 
 

Lang gewacht, dan 
plotseling een schot en 
weg waren we  

Samen met Sandra vertrokken op 
een tijd van 1.58.00 uur. De zon 
kwam er bij. Fantastisch weer en 
wij hadden er zin in. Bij de 5 km 
waren we 0.50 sec voor op 
schema. Bij de 10 km al ruim 1.30 
minuut en toen de afdaling nog 
waarbij het tempo flink omhoog 
kon wat voor Sandra resulteerde 
in een mooie eerste tijd op de 7 
Heuvelen van 1.15.21 uur. Toen 
naar ons restaurantje waar we 
alles nog hebben nagekaart (eten 
en drinken) en daarna weer moe 
maar voldaan naar huis. Weer 
een mooie dag. 
 
Groeten, Adrie (6289) 

 

Mijn allereerste 15 km 
wedstrijd, mét 7 heuvelen 
Mijn 'haas' Adrie had een mooi 
schema opgesteld, voor 1:18 uur. 
Ik vond het erg pittig zo met die 
klimmetjes. Heel grappig vond ik 
de toeschouwers die je 
persoonlijk aanmoedigen (je 
naam staat op je startnummer), 
dat geeft je extra energie. Onze 
eindtijd was 1:15:21! Dat had ik 
vooraf echt niet verwacht. 
Bedankt Adrie, het was leerzaam 
maar vooral heel gezellig! 
 
Groet, Sandra (18008) 
 

ZEVENHEUVELENLOOP 
Ronald, Adrie, Sandra, Marijke, Irene 

AV Oirschot was met 16 
leden present  
in Nijmegen 
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Ik ga van huis met als doel lopen van 
start tot finish, dat is gelukt tijd maakt 
niet uit 
De gezelligheid met z'n allen, kortom in principe 
ben ik volgend jaar weer van de partij. 
 
groeten, Marijke de Graaf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weer een oergezellige zondag 
gehad 

Lekker gelopen, ondanks dat ik een 
achillespeesblessure had. Moest alleen de 
heuveltjes iets vaker wandelen dan ik de laatste  
jaren gewend ben. En natuurlijk het leuke 
gezelschap en het lekkere eten na het lopen. En 
de snoepjes in de trein niet te vergeten. 
 
Irene

Meer foto’s op 
www.avoirschot.nl  

De Zevenheuvelenloop was de wedstrijd waarbij we voor het eerst ons nieuwe 

clubtenue presenteerden. De lichtblauwe kleur blijkt een goede keuze, want we vallen 

weer op in de massa. 

Kijk maar eens naar de foto’s op de website. 

http://www.avoirschot.nl/
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Na ons jaarlijks treinreisje was het in 
Nijmegen nog rustig in onze 
omkleedaccommodatie onder de grond 

Na wat eten en drinken en psychische voorbereidingen 
was het tijd voor omkleden en warm te lopen. Ondanks 
dat ik een jaar heb moeten overslaan in Nijmegen was 
mijn startvak gunstig, het tweede vak, wat inhield dat ik al 
na 52 sec over de start ging en meteen vol gas weg kon.  
De kilometers vlogen voorbij, mede door het weer (een 
beetje regen) en in mijn hoofd de woorden van Cees K dat 
hij mij wel zou inhalen. 
De tussentijden gaven ook een flinke boost met de hoop 
op een PR waar ik al over geroepen had de afgelopen 2 
jaar. 
Mede daardoor liepen de laatste 3 kilometers vol speed 
naar de finish en een geweldige eindspurt resulteerde in  

Een eindtijd van 1.02.09, een PR!. 
Wel zere benen na afloop, maar deze waren zo vergeten 
bij onze Joop in zijn restaurant, waar het weer AV 
Oirschots gezellig was. 
Bij deze alle medelopers van Oirschot bedankt voor de 
sportieve en vooral gezellige dag. 
 
Met sportieve groet, Harrie Bullens. 

 
 
 
 
 

Toch wel weer spannend, halve marathon in 
Eindhoven was geen succes, uitgestapt, 
ondertussen blessure opgelopen 
Dus twijfels tot op het startschot en zelfs in de eerste paar honderd 
meter was de gedachte ik stop er mee nu het nog kan en niet 
straks ergens in de middle of nowhere.  
Maar opgeven is geen optie, dus toch maar doorgelopen en een 
lekker trainingstempo aangehouden. Voor het eerst was ik echt aan 
het genieten van de Zevenheuvelenloop (afgelopen jaren als een 
speer er vandoor gegaan met haas Adrie).  
Bij de 11 km nog steeds nergens last van en ik dacht dan kan de 
rest ook wel, alleen voorzichtig zijn in de afdaling. Ben nog nooit zo 
blij over de finish gekomen. Doel bereikt: uitlopen, blessurevrij en 
pijnloos. Uiteraard energie over, maar dat is voor een volgende 
keer. 
Gezellig met z'n allen aan de koffie en gebak, hapje eten en 
drinken. Het was weer een geslaagd jaar. Volgende staat al in de 
agenda haha. Wie gaat er mee? 

 
Jiska (7607) 
 

ZEVENHEUVELENLOOP 
Harrie, Jiska 

Ik heb twee jaar geroepen 
over een nieuw PR bij de 

Zevenheuvelenloop 
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AUWJAORSCROSS 
foto’s van Mike Janssen en Ad van Zelst 

Meer foto’s op 
www.avoirschot.nl  

De zon scheen, maar 
gelukkig was het parcours 

lekker soppig 
 

Harrie was snelste recreant van onze club. Wat loopt ie 
gruwelijk hard! 
 
Desnoods dragen we ze over de finish. 
 
Blauw treintje: Jan voorop, daarachter Dilia, Chris, Jet, 
Miranda en José  

http://www.avoirschot.nl/
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Héé, wie hebben we daar…! Laurent kwam nog eens kijken bij 
zijn oude club. 
 
Mooi podium bij de Mannen senioren. Jan reikt de prijzen uit. 
 
Roland van Loon was onze snelste man in de wedstrijd. Hij 
werd 9e bij de M35. 
 
De ‘Verhagens’ waren ook weer van de partij. 
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AUWJAORSCROSS 
Ad van Zelst 

Het was wel vervelend als 
je net zaterdag nog je 
voeten had gewassen 

 

Start van de korte cross en junioren 
Jac, Ton en Toon bemannen de jury 
Trees doet de kassa en deelt de koeken uit 
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Op maandagavond 3 december werd er een 
reanimatiecursus gegeven in het clubgebouw 

Deze werd verzorgd door Hennie van de Loo, 
kaderinstructeur en voorzitter van de EHBO Best. 
De avond begon met een korte uitleg over de werking van het 
hart. Daarna begon het echte werk. Hennie had 2 poppen 
meegenomen. We waren met een beperkt groepje, dus 
iedereen kon naar ‘hartenlust’ oefenen. Levensechte situaties 
werden nagespeeld; van het ontdekken van het slachtoffer, 
omstanders instructies geven, reanimeren en beademen tot 
aan het gebruik van de AED (automatische externe 
defibrillator). 
 

Het was een zeer leerzame avond 
Ik ben blij dat ik dit gedaan heb. Ik had altijd al het voornemen 
om dit te gaan doen, maar het kwam er gewoon nooit van. 
Totdat ik tijdens de halve marathon in Eindhoven weer met de 
neus op de feiten werd gedrukt. Ik hoop natuurlijk dat ik het 
nóóit hoef toe te passen, maar ik kan ik elk geval iets doen.  

CURSUS REANIMATIE 
Mieke Bouwman 

In Eindhoven werd ik met 
mijn neus op de feiten 

gedrukt 
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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 graag zelf even doorgeven wat je 
gepresteerd hebt aan de beheerder uitslagen vanzelst-westland@chello.nl. 
Ook p.r.’s en c.r.’s  erbij vermelden. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

zondag 2 september 2012 25e Tilburgse Ten Miles, Tilburg 

ERRATUM: In de vorige Spike stond een fout in de uitslag. Niet Gerrie Dijkstra, maar Piet van Oirschot 
(inmiddels lid van onze vereniging) liep in Tilburg mee.  

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

10 em Piet van Oirschot  Bedr 01:17:27   12,47 

zaterdag 27 oktober 2012   Indoorwedstrijden, AVR’69 Reusel 

pos stnr naam cat. 40 m 
kogel-
stoten 

hoog-
springen 

600 m 
totaal 

punten 
8  Luuk van Kuringen JPB 6.60 5,07 PR 1,00 2:44.4  
    645 346 342 164 1497 
          
   Lars van Kuringen JJD 7.03 4,35    

zondag 4 november 2012 No-Limits Najaarscross, Bladel 

Een mooie deelname uit Oirschot bij de eerste cross van het seizoen. 
Deelnemers met * zijn (nog) geen lid van AV Oirschot 

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

9110 m Gerrie Dijkstra  Mrecr 00:40:45   13,41 
  Bart Noyen 21e Msen 00:43:33   12,55 
  Ronald van de Vondervoort  Mrecr 00:44:31   12,28 

   

6865 m Martien van de Ven 18e M45 00:29:35   13,92 

    

2850 m René van de Ven 7e M 00:13:20   12,83 

     

1870 m Lars van Kuringen 9e JJD 00:08:05   13,88 

   

1490 m Vivian Pijnenburg*  recr 00:06:46   13,21 
  Laura Vonk*  recr 00:07:29   11,95 

   

1000 m Luuk van Kuringen 18e JPA 00:05:14   11,46 
  Thijs van den Brand 20e JPA 00:05:31   10,88 

UITSLAGEN 

☺ Honger 
Onderzoek heeft uitgewezen dat een Keniaan die achter een leeuw aanjaagt een topsnelheid haalt 
van 30 km per uur. Echter, zit de leeuw achter de Keniaan aan dan haalt hij 31 km per uur.  
Het is maar wie de meeste honger heeft. 

 
 
 
 

Trainen is leuk maar 
competitie maakt er een 

sport van! 
 

http://www.uitslagen.nl/
mailto:vanzelst-westland@chello.nl
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zondag 11 november 2012 Holapress Valkenloop, Valkenswaard 

Prachtig herfstweer. De zon scheen en het was nagenoeg windstil. De ideale conditie voor een regen aan 
PR's. Niet dus. Alleen Frans van der Staak schitterde door een 3e plaats bij de M55. 

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

21.1 km Frans van der Staak 3e M55 01:29:24   14,16 
  Cees Koppen 18e M55 01:38:58   12,79 
  Ad van Zelst 48e M55 01:45:51   11,96 
  Erik van Ingen 72e M55 01:53:47   11,13 
  Femke Ritz 24e V35 02:00:36   10,50 
  Marjon de Kort 39e V45 02:00:49   10,48 
  Susanne Aarts 28e V35 02:03:14   10,27 
  Ger van Heesch 93e M55 02:03:16   10,27 
  Jeanne Kemps 48e V45 02:03:34   10,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Susanne  liep na lange tijd weer eens een halve marathon. Maar het zat niet mee, ondanks het haaswerk van Ger. 

 

zondag 11 november 2012 Molenvencross, Helmond 

In Helmond behaalde Martien van de Ven een fraaie 2e plaats in de categorie M60. 

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

9170 m Martien van de Ven 2e M60 00:40:26   13,61 

 

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

UITSLAGEN 
  

Martien van de Ven 
schitterde in Helmond 

met een mooie 2e plaats 
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zondag 18 november 2012 Zevenheuvelenloop, Nijmegen 

Ondanks een licht regenbuitje bij de start waren de omstandigheden ideaal. Er werd dan ook hard 
gelopen in Nijmegen. Toch maar één PR: Harrie Bullens snoepte 1 minuut van zijn tijd uit 2010 af. De 
nettotijd van Ad van Zelst lag onder het CR M65, maar voor erkenning telt alleen de brutotijd. In totaal 
waren er 26327 finishers.. 

Lopers met * zijn gastlopers van AV Oirschot 

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

15 km Harrie Bullens 98e M50 01:02:09 PR  14,48 
  Léon Brands* 1816e M40 01:03:59   14,07 
  Henk van Gerven 83e M55 01:06:02   13,63 
  Cees Koppen 120e M55 01:07:47   13,28 
  Ad van Zelst 20e M65 01:11:20   12,62 
  Jeroen de Bie* 803e M35 01:12:31   12,41 
  Ronald van de Vondervoort 1059e M45 01:13:13   12,29 
  Ger van Heesch 445e M55 01:15:13   11,97 
  Adrie Louwers 451e M55 01:15:19   11,95 
  Sandra Verhagen 122e V40 01:15:21   11,94 
  Joke Bullens 78e V50 01:17:09   11,67 
  Hans van Hal 1427e M50 01:20:21   11,20 
  Jiska van Deijne 1017e Vsen 01:22:16   10,94 
  Anthony Conijn 612e M60 01:28:44   10,14 
  Silvia Tempelman 174e V55 01:29:28   10,06 
  Irene van Gestel 1122e V45 01:40:06   8,99 
  Marijke de Graaf 327e V55 01:42:03   8,82 
  Ria Louwers 350e V55 01:46:04   8,49 

 
 
 
 
 
 
 

UITSLAGEN 
  

Silvia, Irene, Henk, Marijke, Adrie, Ger, Anthony, Hans, Jeroen, Ria, Harrie, Léon, Sandra, Cees, Ronald en Ad 
klaar voor de beklimming van de zeven heuvelen. Let op het nieuwe clubtenue.  
Jiska was te laat voor de foto, ze stond nog in de rij voor de kleedhokjes. 

Het was weer een mooi 
feestje na afloop van de 

Zevenheuvelenloop 
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zondag 18 november 2012 Get Running Campuscross, Veldhoven 

Ideaal crossweer met af en toe wat regen. Maar daardoor was het parcours wel modderig en glad. 

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

8620 m Gerrie Dijkstra  Mrecr 00:40:53   12,65 
  Piet van Oirschot  Mrecr 00:44:18   11,67 

  

6920 m Martien van de Ven 12e M45 00:31:59   12,98 

  

2730 m René van de Ven 9e M 00:13:14   12,38 

   

1030 m Tom Michielsen 8e JPA 00:04:40   13,24 
  Thijs van den Brand 23e JPA 00:06:13   9,94 

 
 
 

zondag 25 november 2012 Halve Marathon, Ell-Swartbroek 

In vroeger jaren trok AV Oirschot elk jaar naar Swartbroek voor de halve marathon. Nu was Frans van der 
Staak alleen en behaalde een mooie 2e plaats bij de M55. 

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

21.1 km Frans van der Staak 2e M55 01:28:08   14,36 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zondag 25 november 2012 Warandeloop, Tilburg 

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

10 km Ruud van Woensel 16e Businessrun 00:38:11   15,71 
  Roland van Loon 22e Businessrun 00:39:08   15,33 

zondag 9 december 2012 l'Avant Sylvestrecross, Reusel 

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

9890 m Roland van Loon 10e M35 00:40:58   14,48 
  Bart Noyen 21e Msen 00:47:28   12,50 

   

7680 m Martien van de Ven 6e M55 00:35:01   13,16 

   

2360 m René van de Ven 10e M 00:11:15   12,59 

   

1180 m Tom Michielsen 15e JPA 00:05:34   12,72 
  Thijs van den Brand 21e JPA 00:06:37   10,70 

☺ Passen 
Een van onze dames benadert een lid van de commissie clubshirts: “Ik heb maat S besteld want ik 
was dus aan het lijnen maar dat is dus mislukt en nou heb ik liever maat M kan dat nog veranderd 
worden?” 
Tuurlijk kan dat, maar waarom voor de zekerheid niet meteen een XL’tje?  
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VOOR COMPLEET  
AUTO-ONDERHOUD 

 
 
 

Haven 2 | 5688DR Oirschot | 0499-574477 
 

www.garagebeka.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             airco service 
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zondag 16 december 2012 Driedorpencross, Sint Oedenrode 

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

8957 m Bart Noyen 15e Msen 00:44:03   12,20 

  

5966 m Martien van de Ven 10e M55 00:28:50   12,41 

  

995 m Tom Michielsen 10e JPA 00:04:21   13,72 

 
 

zondag 16 december 2012 Mescherbergloop, Eijsden 

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

15 km Roland van Loon 62e M35 01:07:26   13,35 
  Harrie Bullens 141e M45 01:14:12   12,13 
  Cees Koppen 200e M55 01:18:00   11,54 

 

UITSLAGEN 

Na Nijmegen hadden we 
de smaak van heuveltjes 

te pakken 
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zaterdag 22 december 2012 Indoorwedstrijden Nieuwjaarsmeeting VITA, Genk (B) 
Kijk, we liepen een beetje achter met de clubrecords. En dan denkt René: Ik laai mijn auto vol jeugd, 
beloof ze een zak friet en dan zullen we eens zien wat er gebeurt. 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
60 m horden Vivian Pijnenburg 36e MjunD 12.67 sec  CR  
 Tom Michielsen 26e JpupA 13.54 sec    
 Luuk van 

Kuringen 
32e JpupA 14.41 sec    

 Stijn van Beers 33e JpupA 15.34 sec    
 Lars van Kuringen 33e JjunD 16.37 sec  CR  
        
60 m Tom Michielsen 49e JpupA 10.22 sec  CR  
 Luuk van 

Kuringen 
55e JpupA 10.43 sec    

 Stijn van Beers 61e JpupA 10.97 sec    
 Vivian Pijnenburg 64e MjunD 9.97 sec  CR  
 Lars van Kuringen 56e JjunD 9.86 sec  CR  
        
400 m René van de Ven 27e Msen 1:07.65 min  CR  
        
1000 m Tom Michielsen 27e JpupA 4:00.64 min  CR  
 Stijn van Beers 39e JpupA 4:29.20 min    
 Lars van Kuringen 49e JjunD 4:00.08 min    
        
hoogspringen Vivian Pijnenburg 31e MjunD 1,15 m    
        
kogelstoten Tom Michielsen 25e JpupA 5,24 m   PR 
 Luuk van 

Kuringen 
33e JpupA 4,44 m    

 Stijn van Beers 37e JpupA 4,16 m    
 Vivian Pijnenburg 53e MjunD 4,65 m    
 René van de Ven 6e Msen 10,84 m    
        
verspringen Lars van Kuringen 33e JjunD 3,39 m  CR  

UITSLAGEN 
  

☺ Snorren 
In het clubhuis liggen altijd wat reserve-Spikes. Die geven we aan nieuwe leden. Omdat ik 
naar een bedrijf moet voor een flinke opdracht neem ik een exemplaar mee. Misschien kan ik 
ze overhalen om te adverteren in ons prachtige blad.  
De ondernemer bladert er eens door. Ziet dan dat de personen op de foto’s met een balpen 
voorzien zijn van snorren, brilletjes, hoedjes en andere carnavalsartikelen.  
 
Nee, een advertentie hoeft hij niet. 
(Ad van Zelst) 
 
 

 
 
 
 

Je laait je auto vol jeugd, 
belooft ze een zak friet en 

hoppa, 8 clubrecords! 
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zondag 30 december 2012 26e De Meeuw Auwjaorscross, OIRSCHOT 

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

9288 m Roland van Loon 9e M35 00:37:08   15,01 
  Harrie Bullens  recr 00:41:45   13,35 
  Gerrie Dijkstra  recr 00:43:14   12,89 
  Bart Noyen 22e Msen 00:43:25   12,84 
  Piet van Oirschot  recr 00:44:06   12,64 
  Nadja van der Schoot  recr 00:45:08   12,35 
  Henk van Gerven  recr 00:45:08   12,35 
  Tineke van den Heuvel  recr 00:47:11   11,81 
  René Coolen  recr 00:47:43   11,68 
  Ronny van der Wegen  recr 00:48:10   11,57 
  Wally van Mierlo  recr 00:48:39   11,45 
  Antoinet Hems  recr 00:49:06   11,35 
  Aubry Mulder  recr 00:49:08   11,34 
  Sandra Verhagen  recr 00:49:32   11,25 
  Wim Verhagen  recr 00:49:36   11,24 
  Joan van Heerebeek  recr 00:49:37   11,23 
  Ria Pijnenburg  recr 00:49:38   11,23 
  Reny van Straten  recr 00:49:40   11,22 
  Adrie van de Wal  recr 00:49:44   11,21 
  Hans van Hal  recr 00:50:36   11,01 
  Jan Heijms (Oirschot)  recr 00:51:15   10,87 
  Michael Boon  recr 00:51:42   10,78 
  Pieter Smits  recr 00:52:42   10,57 
  Joke Bullens  recr 00:52:48   10,55 
  Hans Hoogmoet  recr 00:53:42   10,38 
  Mieke Bouwman  recr 00:54:28   10,23 
  Karin Verbruggen  recr 00:54:53   10,15 
  Jeanne Kemps  recr 00:54:55   10,15 
  René Sterken  recr 00:54:57   10,14 
  Marjon de Kort  recr 00:56:32   9,86 
  Marij Maas  recr 00:57:49   9,64 
  Moniek Kemps  recr 00:57:58   9,61 
  Eveline Timmermans  recr 00:58:27   9,53 
  Kartika Luijsterburg  recr 00:58:39   9,50 
  Monique Theuns  recr 00:58:40   9,50 
  Marcel Verbruggen  recr 00:59:16   9,40 
  Jan Soetens  recr 00:59:49   9,32 
  Henk Verbeek  recr 01:00:03   9,28 
  Jan Heijms (O'beers)  recr 01:02:13   8,96 
  Jet van Tiel  recr 01:03:24   8,79 
  José van de Sande  recr 01:03:24   8,79 
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zondag 30 december 2012 26e De Meeuw Auwjaorscross, OIRSCHOT 

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

6966 m Ruud van Woensel 5e M55 00:27:57   14,95 
  Frans van der Staak 9e M55 00:29:55   13,97 
  Cees Koppen 24e M55 00:32:43   12,78 
  Hans van de Wal  recr 00:40:28   10,33 
  Vincent Klabbers  recr 00:43:46   9,55 
  Karin Verhagen  recr 00:44:19   9,43 
  Frans Verhagen  recr 00:44:19   9,43 
  Marijke de Graaf  recr 00:46:18   9,03 
  Miranda Kemps  recr 00:47:42   8,76 
  Chris van Eck  recr 00:48:38   8,59 
  Jacqueline Heijms  recr 00:48:57   8,54 

   

4644 m Jan Manders  recr 00:22:36   12,33 
  Ger van Heesch  recr 00:24:16   11,48 
  Thea de Jong  recr 00:28:20   9,83 
  Dilia van Straten  recr 00:33:02   8,44 
  Jan van der Heijden  recr 00:33:42   8,27 

   

3303 m René van de Ven 11e M 00:17:28   11,35 

   

2202 m Lars van Kuringen 13e JjunD 00:09:50   13,44 

   

1101 m Tom Michielsen 10e JpupA 00:04:34   14,47 
  Stijn van Beers 22e JpupA 00:05:32   11,94 
  Thijs van den Brand 23e JpupA 00:05:40   11,66 
  Luuk van Kuringen 24e JpupA 00:07:29   8,83 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

UITSLAGEN 
  

In 2011 liepen 37 leden 
mee met onze cross, 

deze keer 63! 
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Meld je clubrecord zelf aan bij de beheerder clubrecords: vanzelst-westland@chello.nl 
 
 
 

 

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  
221212 Vivian Pijnenburg MjunD Gent (B) 60 m horden indoor 12.67 sec  
221212 Lars van Kuringen JjunD Gent (B) 60 m horden indoor 16.37 sec  
221212 Tom Michielsen JpupA Gent (B) 60 m indoor 10.22 sec  
221212 Vivian Pijnenburg MjunD Gent (B) 60 m indoor 9.97 sec  
221212 Lars van Kuringen JjunD Gent (B) 60 m indoor 9.86 sec  
221212 Tom Michielsen JpupA Gent (B) 1000 m indoor 4:00.64 min  
221212 Lars van Kuringen JjunD Gent (B) verspringen indoor 3,39 m  
221212 René van de Ven Msen Gent (B) 400 m indoor 1:07.65 min  

CLUBRECORDS 
Ad van Zelst 

 
  

In 2012 werden in 
totaal 25 clubrecords 

erkend 
 

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? 
 

 

MARATHONLIJST ALLER TIJDEN 
 
Op onze website www.avoirschot.nl staat in de rubriek ALGEMENE INFO een overzicht van al onze leden die ooit een 
hele marathon hebben gelopen. De lijst is nu helemaal bijgewerkt. 
 

• Vanaf de oprichting van onze vereniging in 1985 liepen 57 leden in totaal 305 marathons*.  

• De meeste deelnames waren in Eindhoven (93), dan volgen Rotterdam (76) en de Oirschotse Heidemarathon (14). 

• Nellie van Beers liep de meeste marathons (25), dan volgen Henk van den Heuvel (21) en Cees van de Schoot (19). 

• De snelste marathon werd in Apeldoorn gelopen door Joseph van den Bosch op 28 januari 1989 in 2:41 uur. 

• Jongste marathonloper is Nickie Fiers, hij was op 21 april 2002 in Rotterdam 29 jaar en 15 dagen oud. 

• Oudste marathonloper is Ad van Zelst, hij was op 15 april 2012 in Rotterdam 66 jaar en 143 dagen oud. 

 
* marathons gelopen vóór of nadat iemand lid is zijn niet in de lijst opgenomen. 

 

mailto:vanzelst-westland@chello.nl
http://www.avoirschot.nl/
http://www.avoirschot.nl/
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ONZE VRIJWILLIGERS 
Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel! 
  
 
  

Zo’n 50 vrijwilligers worden ingezet 

bij de Auwjaorscross. Als 

deelnemer zie je het inschrijfbureau, 

de jury en de mensen van de soep. 

Maar achter de schermen wordt nog 

veel meer gedaan.  

 

Hier zijn Jac, Hans, Pieter en Cees 

druk bezig met het klaarmaken van 

het parcours. Enkele weken voor de 

wedstrijd halen we de takken weg 

die over het pad groeien, dichten de 

gaten en verwijderen omhoog 

gekomen boomwortels.  

 

Daags voor de wedstrijd lopen we 

het hele parcours nog eens na en 

worden de linten gespannen. Na 

afloop wordt alles weer opgeruimd.  

Bij de Auwjaorscross 
worden zo’n 50 vrijwilligers 

ingezet 
 

links: Irene heeft het druk bij het 
inschrijfbureau. Daarachter Jozé. 
 
linksonder: Leny, Laura en Ad zorgen dat 
meteen na elke wedstrijd de uitslag bekend 
is. Eerst moeten alle na-inschrijvingen nog 
ingevoerd worden. Zonder fouten! 
 
rechtsonder: Ronald en Martien hadden een 
fris baantje: zij bewaakten het parcours en 
zorgden er voor dat het tijdig werd omgezet 
van grote ronde naar middelronde en kleine 
ronde. 
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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 
Cees van de Schoot 

 
  

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: dan 
trainen we 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. 
 

gedetailleerde informatie over de 
trainingen vind je op de website 

www.avoirschot.nl > 
TRAININGEN 

 

Als lid van AV Oirschot 
kun je op vijf dagen in de 

week je ei kwijt 
 

MARATHON ANTWERPEN  
We gaan met enkele mensen trainen voor de marathon van 

Antwerpen (zondag 21 april 2013). 
Vanaf 7 januari gaan we starten met een trainingsschema dat 

gemaakt word door Cees van de Schoot. 
Mochten er mensen zijn die mee willen trainen: iedereen is van 

harte welkom. De baantraining doen we gewoon op 

dinsdagavond. De duurlopen zullen meestal op zondag zijn. Als 

we op een zondag een cross of een wedstrijd lopen is de 

duurloop op zaterdag. 
Zijn er mensen die zeggen de marathon wordt me teveel, maar 

ik wil wel aan de duurlopen mee doen: ook prima. 
 

en… NEW YORK? 
Op 3 november 2013 wil ik zelf weer de marathon van New York 

gaan lopen. Als er mensen mee willen gaan kunnen ze zich bij 

mij aanmelden. 
Het is een reis van 8 dagen (6 nachten) en de prijs zal liggen 

tussen de €2000,- en €2500,-. Voor supporters is dat €350,- 

minder. 
In 2007 zijn we daar met de club geweest en het was een 

prachtige belevenis. 
Graag wel voor eind januari aanmelden omdat de mensen die 

vorig jaar ingeschreven waren voorrang krijgen. 

Gerrie Dijkstra 
 

Na de Auwjaorscross komen we Henk, Gerrie en Piet 
nog tegen. Ze willen naar Antwerpen voor ‘de hele’. 
En misschien ook nog naar New York! 

http://www.avoirschot.nl/
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Zo 6 jan: OIRSCHOT 
Nieuwjaarsbijeenkomst 
Om 11 uur, na de trainingen, blijven we nog even in ons 
clubhuis om een toost uit te brengen op het nieuwe jaar. 
Alle leden, partners, jeugdleden en hun ouders zijn welkom. 
 

 
 

Zo 13 jan: Egmond 
Halve Marathon  
Helemaal prachtig is deze schitterende wedstrijd over het 
strand en de duinen. We zijn benieuwd naar de uitslagen 
van 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.  
 
 
 

Zo 20 jan: OIRSCHOT 
Cyclopathon → 
In samenwerking met wielerclub De Pedaleur organiseren 
we weer een estafette tussen een loper en een fietser. De 
koppels worden door loting bepaald, dus iedereen kan 
winnen. Ook deze keer nodigen we weer de atleten van 
Generaal Michaelis uit Best uit, ze nemen hun eigen fietsers 
mee. Info op onze website. Doe ook een keer mee! 
 
foto’s: de cyclopathon 2012 gaf strijd op het scherpst bij de lopers 
en bij de fietsers! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA 
Samenstelling Leny de Croon, tekst Ad van Zelst 

  
Gaan we ook  

in 2013 weer voor het 
podium? 

 

Dit zijn de wedstrijden van de 
SPORTPLEIN EINDHOVEN  
Kempische crosscompetitie 2012-2013: 
 

Zo 20 jan: Eersel 
Dieprijtcross 
 
Zo 27 jan: Geldrop 
Athletic Shop Schietbergencross 
 
Zo 17 febr: Valkenswaard 
Wedertcross 
 
Zo 24 febr: Best 
56e Joe Mann Bosloop 
 
Zo 10 maart: Eindhoven 
Sportmáx Karpencross 
 



ATLETIEKVERENIGING OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 27 | NUMMER 1 | JANUARI-FEBRUARI 2013 
39 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Zo 3 maart: Moergestel 
Rico Salvettiloop 
Vlak bij huis een mooie gelegenheid om je tijd op de 10 km 
te verbeteren. Of zomaar voor de lol mee te lopen. Gezellig 
wedstrijdje. Gratis erwtensoep. 
 
 
 

Zo 17 maart: Hapert 
Kempen Run 
En dan begint het wegseizoen weer. Halve marathon en 
kortere afstanden. 
 
 
 

Zo 17 maart: Drunen 
Drunense Duinenloop → 
Hier zijn we elk jaar bij! Een mooie halve marathon over de 
fietspaden door de mooie natuur. Vorig jaar stond Tineke op 
het podium: 3e V55! 
 
 
 

Zo 21 april: Antwerpen 
Marathon Antwerpen 
Altijd al eens een marathon willen lopen in het buitenland? 
Dit is je kans. Je kunt meetrainen met Henk, Gerrie en Piet. 
Zie het artikel elders in dit blad (TRAININGEN) 
 
 
 
 
  
 
 
 

links een beeld van de Rico Salvettiloop 
in 2012. Harrie liep er de 10 km, Cees 
de 15. 
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zaaltrainingen 
Marinka Michielsen 

 
  

Na enig aandringen 
hebben ze voor Piet nog 

een liedje gezongen 
 

Tijdens de eerste binnentraining 
voor de jeugd zijn er twee zwarte 
Pieten op bezoek geweest. Ze 
hebben de kinderen even flink 
laten rennen en vliegen over de 
apenkooi baan, veel pepernoten 
gestrooid en ook nog een kado 
uitgedeeld. 
Alle kinderen hebben een mooi 
shirt van AV Oirschot gekregen 
met het nieuwe logo en hun naam 
erop. Na enig aandringen hebben 
ze dan ook nog samen een lied 
gezongen voor de Pieten. 

 

Meer foto’s op 
www.avoirschot.nl  

Op 18 december waren we weer in de zaal. De kinderen moesten van Rikie een vogelnestje maken,  
maar ze deed het zelf niet even voor! 

http://www.avoirschot.nl/
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Wintertrainingen 
 

dinsdag 18.30 – 19.30 uur 
zaal De Linde 
pupillen en junioren o.l.v. Rikie Moors en Bart Noyen 
 

dinsdag 19.30 – 21.00 uur 
zaal De Linde 
senioren 
 

donderdag 19.00 – 20.30 uur 
zaal De Linde 
junioren en senioren o.l.v.  René van de Ven en Bart Noyen 
 

vrijdag 15.45 – 16.45 uur 
crosstraining atletiekveld en Kemmerbos 
pupillen en junioren o.l.v. Cees van de Schoot 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

jeugdtrainingen 
René van de Ven 

 
  

Beste SPIKE-lezers,  
 
Ik heb Ad van Zelst beloofd om het NIEUWE logo te tekenen                 
En dat is me gelukt! 
 
Groetjes Thijs van den Brand (JPA) 
   

Bij de jeugd komen alle 
atletiekonderdelen aan bod, maar 

wordt het spelelement niet vergeten 
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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: avo@hoogmoet.eu  
 
 

HARDLOPEN BIJ AV OIRSCHOT 
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. 

 

Bij AV Oirschot 
 loop je nooit  

verloren 
 

http://www.inschrijven.nl/
http://www.avoirschot.nl/
mailto:avo@hoogmoet.eu


ATLETIEKVERENIGING OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 27 | NUMMER 1 | JANUARI-FEBRUARI 2013 
43 

 
 
 
 
Het gaat in de sport niet alleen om presteren, ook aan het 
sociale aspect wordt bij AV Oirschot veel aandacht gegeven. 
Daarom in dit jaaroverzicht naast de spannende momenten 
ook lachende gezichten 

 
boven:  
Op 8 april geven we 25 jaar recreantentrainingen. Dat wordt gevierd met een 
fotozoektocht in het Kemmerbos. Esther, Jeanine, Mieke en Femke denken hier 
al aan de verjaardagstaart die klaar staat. 
 
links:  
15 april. Vergeef me mijn onbescheidenheid, maar 3:47 uur op de Marathon 
Rotterdam – 16e van de 74 65-plussers - is mijn hoogtepunt van 2012 én van 
mijn hardlooploopbaan. 
 
onder:  
En dan melden zich in april zomaar 44 aspirantlopers aan voor de 
hardloopcursus. Een aantal dat we in jaren niet haalden. 

 

HET WAS EEN MOOI SPORTJAAR 
samenstelling Ad van Zelst 

  
 
  

Hier laten we zien wat 
een prachtige club we 

hebben! 
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boven:  Op 19 april is de ouder en kindcross. Een nieuw initiatief dat we zeker nog eens over doen 
li.onder:   In juli gaan we naar Kasterlee. Dit gezelschap troffen we aan langs het parcours. 
re.onder:  Maar muziek maken kunnen wij ook! Hier de Meidenband bij de Oirschotse Stoelloop op 8 september. 

 

HET WAS EEN MOOI SPORTJAAR 
  

 
  

Naast het sportieve besteden 
we veel aandacht aan het 

sociale aspect 
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boven:  
Eindhoven, 15 oktober. We laten Tineke niet alleen 
tobben op de marathon. Hier wordt ze 
aangemoedigd na het voltooien van de eerste ronde 
door de deelnemers aan de halve marathon. 
 
rechts:  
De Oirschotse Heideloop op 29 oktober trok een 
grote deelname uit onze club, maar ook van buiten. 
De hei lag er mooi bij in de najaarszon. Wel koud. 
 
onder:  
Afsluiting van een mooi sportjaar was de 
Auwjaorscross op 30 december. Hier de start van de 
A-pupillen met in het midden Tom Michielsen die er 
als een speer vandoor gaat. 
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WE WAREN IN… 
 
 
 
  

Cees denkt er nu over om de nieuwe 
trainingsmethode voor de jeugd zo 
snel mogelijk voor de hele club door te 
voeren. 
 

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 

• Boekhandel De Croon 

• Club van 21 (Horeca Oirschot) 

• Gerrie Dijkstra 

• Bloemenboetiek ELHA 

• FT-Print 

 

• Fysionova 

• IBB Electronic Engineering 

• Jumbo Hamers supermarkt 

• Frank van Kemenade Bloemen 

• Schildersbedrijf Van der Kruijs 

• Sandra van Leuken Fotografie 

• Screenrun Henk van Gerven 

• Kapsalon Marc 

• De Meeuw Bouwsystemen 

• Gasterij De Merode 

• Mitra De Poort Slijterij 

 

• Bakkerij De Reijsende Man 

• Roefs Partyverhuur 

• Running Support Joos van Haaren 

• Rabobank Het Groene Woud Zuid 

• Spoordonkse Watermolen 

• Autobedrijf Verbruggen 

• Karin Verbruggen Beeld Design 

• Verspaandonk Herenmode 

• Vogels Groenvoorziening 

• Van Zelst Automaten 

Onze adverteerders bereik je snel met de link op www.avoirschot.nl 
Adverteren in dit blad? Een sportieve doelgroep! Neem contact op met 

Anthony Conijn: anthonyconijn@gmail.com 
 

Oirschot,  
zaal De Linde bij de 

jeugdtrainingen 
 

http://www.avoirschot.nl/
mailto:anthonyconijn@gmail.com
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