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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 

We waren in 
Egmond!  

Drukbezochte 
jaarvergadering 

Bart vrijwilliger 
van het jaar  
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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   
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 
zondag 28 april 

  
 
 

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

 

Hier staan de vrijwilligers 
die onze club draaiend 

houden 
 

http://www.avoirschot.nl/
http://www.avoirschot.nl/
mailto:j.kemps1@chello.nl
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Om te beginnen kijk ik nog 
even terug naar de 
jaarvergadering van onze 
vereniging 
Naast de ruim 30 leden en ouders 
van jeugdleden die zich hadden 
afgemeld waren er ook nog een 
kleine 40 leden op de vergadering 
aanwezig. Dus zeg maar de helft van 
de leden heeft er aan gedacht om 
naar de vergadering te gaan. Dat is 
in mijn ogen een heel mooie score. Ik 
hoorde vorige week van een 
jaarvergadering bij een andere 
vereniging waar naast het bestuur 
geen enkel lid was opgekomen. We 
kunnen allemaal samen trots zijn dat 
zo veel van onze leden zich zodanig 
verbonden voelen bij de vereniging 
dat ze de jaarvergadering bezoeken. 
 
Om 22.00 uur kon ik de vergadering 
sluiten. De dames en heren van de 
clubhuiscommissie hadden het hapje 
en drankje voor na de vergadering 
weer keurig verzorgd. 
 

De vergadering zelf is in 
een leuke, gezellige sfeer 
verlopen 
Sommige agendapunten leverden 
wat discussie op maar daarvoor is de 
vergadering natuurlijk bedoeld. Zo 
hebben we uiteindelijk besloten dat 
het huishoudelijk reglement zodanig 
zal worden veranderd dat het niet 
langer verboden is om in een ander 
shirt dan het clubshirt aan 
wedstrijden deel te nemen. Tot nu 
was dat verbod nog steeds 
opgenomen in het huishoudelijk 

reglement. In de praktijk werd dat 
verbod al lang niet meer 
gehandhaafd. Ook door de 
Atletiekunie was dat verbod al lang 
niet meer aan de orde. 
  

Uiteraard is het wel aan te 
bevelen om zo veel 
mogelijk het clubshirt te 
dragen 

Niet alleen tijdens wedstrijden, maar 
ook tijdens de reis naar wedstrijden 
toe en vervolgens weer op weg naar 
huis. En mocht je shirtje na de 
wedstrijd nat of vies zijn geworden 
gebruik dan het tweede clubshirt dat 
je zelf bij kunt kopen bij onze 
leverancier. 
 

Tijdens de vergadering 
hebben we ook nieuw 
bestuurslid welkom mogen 
heten 
 Mieke Bouwman is toegetreden tot 
het bestuur. Mieke had al aan een 
aantal bestuursvergaderingen deel 
genomen om proef te draaien. En dat 
is zodanig goed bevallen dat ze zich 
kandidaat heeft gesteld voor het 
bestuur. En gelukkig waren de 
aanwezige leden bereid om haar in 
het bestuur te kiezen. Ook vanaf 
deze plek van harte gefeliciteerd 
Mieke. 
 

Als laatste punt uit de 
jaarvergadering de 
contributie 
Het voorstel was de contributie niet 
te verhogen. Met een dergelijk 

voorstel levert dit punt meestal geen 
discussie op. Eerder is echter 
afgesproken de contributie 
gedurende een paar jaar niet te 
verhogen. En daardoor blijft de 
contributie zoals die was in 2012 en 
2011.  
De bijdrage die we als vereniging per 
lid moeten betalen aan de 
Atletiekunie gaat wel iets omhoog. 
De incasso van de contributie, die nu 
snel zal plaatsvinden, zal voor de 
halfjaarbetalers iets hoger zijn dan 
vorig jaar. Maar de bijdrage die later 
in het jaar moeten worden voldaan is 
dan weer iets kleiner. 
 

De winter is weer bijna 
voorbij en het voorjaar staat 
op ons te wachten  

Volgens de weersverwachtingen 
stijgen de temperaturen binnenkort 
overdag tot boven de 10 graden 
Celsius. 
Dit betekent dat we binnen de 
vereniging bezig zijn met allerlei 
planningen voor het zomerseizoen. 
Wanneer zijn er de baanwedstrijden 
en op welke dagen kunnen we de 
interne competitie laten plaatsvinden. 
Ook de eerste voorbereidingen voor 
de Oirschotse Stoelloop zijn al weer 
opgestart. Door de vakantieperiode 
moet eind juni alles geregeld zijn. 
 
Er is weer van alles te doen bij de 
vereniging de komende maanden. Ik 
hoop u bij een van die activiteiten te 
mogen ontmoeten en sluit daarom af 
met: tot ziens.  

Jan Kemps, voorzitter 

VAN DE VOORZITTER 
Jan Kemps 

 

De jaarvergadering is in een 
leuke en gezellige sfeer 

verlopen 
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Ledenmutaties: 
Er zijn de afgelopen 2 maanden 
gelukkig geen opzeggingen 
geweest maar helaas ook geen 
nieuwe aanmeldingen. 
Logisch dat er geen afmeldingen 
zijn geweest want mensen die 
geen lid meer willen of kunnen zijn 
hebben zich, zoals dat hoort, voor 
1 december afgemeld 
 
Na de grote toeloop eind vorig jaar 
met nieuwe leden was het een 
beetje te verwachten dat er zich nu 
nog geen nieuwe leden zouden 
aanmelden. 
Echter de verwachting is dat er 
zeer binnenkort weer een paar 
leden bijkomen. 
 
 

De ledenadministratie, 
Hans Hoogmoet 

 
 
 

Jarig in maart… 
2 Jan Joosen  M55 
3 Jeanne Kemps  V55 
3 Nicole van Zelst  VSR 
4 Marcel Verbruggen  M40 
5 Nellie van Beers  V55 
6 Marij Maas-van de Schoot  V50 
9 Ronny van der Wegen  M35 
12 Tineke van de Heuvel  V50 
14 Arianne Timmermans  VSE 
17 Erik van den Oord  M35 
19 Hans Büsgen  M55 
19 Corrie de Kroon  V65 
23 Michael Boon  M50 
24 Piet van de Sande  M80 
25 Susanne Aarts  V35 
25 Tycho Smits  JJD 
26 Hanny Schilders  V55 
27 Monique Theuns  V40 
29 Ester Adriaanse  V35 
29 Joan van Heerebeek  V35 
30 Guus van de Burgt  M55 
30 Lindy van Dillen  VSE 
31 Evelien Rosch  VSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

…en in april: 
1 Henk Verbeek M60 
2 Annie van Zeeland V60 
6 Nickie Fiers M35 
9 Eelke Smits VSE 
15 Joep van Rees JJD 
19 Mieke de Bresser V35 
21 Conny Neggers V35 
22 Rikie Moors-van Kessel V55 
 

 

 
 

LEDENADMINISTRATIE 
Hans Hoogmoet 

 

 

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, waarvan  

16 bij de jeugd 
 

Allemaal hartelijk 
gefeliciteerd! 

 
In februari werd de basis 

gelegd voor een ook in de 
toekomst gezonde 

vereniging: 
 

De 16e werd geboren: Guus, 
zoon van Conny Neggers en 

Twan van Dijck. 
 

Op 19 februari kwam Liz ter 
wereld, dochter van Eelke 

Smits en Paul van Stiphout. 
 

En op 24 februari werden 
Adrie & Ria Louwers en Rini 

& Ans Roefs opa en oma 
van kleindochter Fleur. 

http://www.avoirschot.nl/
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WORKSHOP TRAINING GEVEN 
Cees van de Schoot 
 

 
Voor wie? 

We zitten dringend om 

trainers/begeleiders verlegen. Het 

aantal aanmeldingen voor de 

cursus “training geven” geeft 

echter hoop voor de toekomst.  

Toch kunnen we nog meer mensen 

plaatsen: hoe meer trainers we 

hebben, hoe minder ze belast 

worden (trainers willen ook wel 

eens een wedstrijdje lopen).  

De cursus is geschikt voor alle 

leden. 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 maart en 

maandag 25 maart van 20 uur tot 

22 uur. 

 

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 

ceesvandeschoot@kpnplanet.nl  

 

  

Bij alle trainers kun je terecht als er 

nog vragen zijn. 

We zijn vast begonnen,  
maar je kunt  

nog aanhaken! 
 

 

Help onze club vooruit: 
een groep begeleiden is leuk om te doen en je krijgt er  

veel waardering voor terug 

Impressie van 
de eerste 

cursusavond. 

mailto:ceesvandeschoot@kpnplanet.nl
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 4 februari 
Goede start trainerscursus  
Voor de trainercursus (zie de Spike van januari-
februari) hebben zich 10 leden aangemeld. Er 
zijn enkele mensen bij die al training geven en 
hun kennis willen opfrissen. Maar - heel goed - 
ook enkele leden die in de toekomst het 
trainerscorps willen versterken, wat hard nodig 
is. De lessen worden gegeven door Cees van de 
Schoot, die een enorme ervaring heeft als loper 
én als trainer. Er volgen nog lessen op 4 maart 
en 25 maart. De aspirant-trainers gaan ook in de 
praktijk nog ervaring op doen. 

 
 

 25 februari 
Bart Noyen in de bloemetjes gezet  
Ruim 40 leden bezochten vanavond een 
geanimeerde jaarvergadering. Het bestuur had 
dan ook veel positiefs te melden: een flinke 
ledenaanwas en (mede daardoor) een 
aanmerkelijk betere financiële situatie. Aan het 
eind van de avond werd Bart Noyen in de 
bloemetjes gezet als vrijwilliger van het jaar. "Je 
hoeft niet oud te zijn om je jarenlange 
betrokkenheid bij de club te tonen", zei voorzitter 
Jan Kemps. Bart is al heel lang actief als 
begeleider van de jeugd en verzorgt de 
materiaalopslag tot in de puntjes. Bart doet dat 
met veel enthousiasme en kon rekenen op bijval 
van de aanwezigen. 

 
 

 2 maart 
Podiumplaatsen voor AV Oirschot 
Onder prima omstandigheden werd vandaag de 
33e DES halve marathon in Eersel gelopen. In 
de categorie M55 behaalden we twee 
podiumplaatsen: Frans van der Staak werd 2e 
en Cees Koppen 3e. 

 
Cees en Frans bij de Auwjaorscross (montagefoto) 

 

3 maart 
Moergestel: CR en 2 ereplaatsen 
Net als gisteren in Eersel was het ook vandaag 
weer perfect loopweer, ong. 6 graden en windstil. 
Ruud van Woensel werd op de 10 km 2e bij de 
M55 en liep maar liefst 3 minuten van het 
clubrecord af (van Frans van der Staak). 
Ook Antoinet Hems presteerde goed, bij haar 
eerste 15 km wedstrijd liep ze meteen het podium 
op: 3e V35! 
 
(foto staat bij het verslag op pagina 27) 

  

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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JAARVERGADERING 
  

Het was volle bak  
bij de jaarvergadering en de 

stemming zat er goed in 

Ja, laten 
we nog 
maar eens 
klappen! 

Met de benoeming van Mieke (rechts) werd het bestuur niet 
alleen verjongd, maar ook verfraaid… 
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JAARVERGADERING 

Om 10 uur zijn we  
uitvergaderd en is het  

tijd voor een pilsje  

De eerste foto’s! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koffie… 
 

pilsje…                            wijntje 
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René spreekt 
 
Piet, gij bent toch electriciën? 
 

En de bloemen zijn voor Bart! 

Besluiten en andere 
nieuwtjes: 

 

• Mieke Bouwman komt in 
het bestuur 

 

• Cees van de Schoot en 
Jan van der Heijden 
herbenoemd in het bestuur 

 

• René van de Ven wil de 
schakel zijn tussen 
materiaalbeheerders en 
trainers  

 

• De contributie blijft in 2013 
ongewijzigd 

 

• Clubtenue niet meer 
verplicht bij wedstrijden, 
wel aanbevolen 

 

• Bart Noyen vrijwilliger van 
het jaar 
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ONZE VRIJWILLIGERS 
Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel! 
  
 
  

Op appelflappendag worden ons 
veld en gebouw onderhanden 
genomen zodat het er in het 
voorjaar weer piekfijn bij ligt. Veel 
handen maken licht werk. Als je met 
5 man zo’n aanloopstrook onder 
handen neemt is het zo gebeurd. 

De onderhoudsdagen zijn dit jaar op 
zaterdag 16 en zaterdag 30 maart 
telkens van 9.00 tot 12.30 uur. 
Aanmelden hoeft niet, je komt 
gewoon met een schop of een 
emmer sop naar het veld.  

Iedereen is welkom, je hoeft niet 
eens lid te zijn. 

 

En bij de koffie zorgt 
Martien voor appelflappen! 

Kom 16 en 30 april met 
een schop of een emmer 

sop naar het veld 
 

12 april 2012: Martien, Jan, Cees, Ton en Toon knappen de aanloopstrook op 
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JUBILARISSEN 
  

 
  

Deze mannen zijn langer 
dan 25 jaar lid van onze 

vereniging 
 

Dit zijn de leden die meer dan 25 jaar onafgebroken lid 

zijn van Atletiekvereniging Oirschot, de meeste al vanaf 

de oprichting op 24 oktober 1985 

 

Van links naar rechts en van boven naar beneden: 

 

Piet van de Sande (82, lid van verdienste) 

Cees van de Schoot (65, erelid) 

Martien van de Ven (64, lid van verdienste) 

Albert Houwen (63, lid sinds 1 okt 1986, lid van verdienste) 

Jan Smits (63) 

Martien van Geenen (65) 

Ton van Liempt (68) 
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Vorig jaar december vroeg Joke of ik een stukje wilde 
schrijven in het clubblad 
Ik stond te trappelen van enthousiasme en heb meteen maar ja gezegd.  
Ik ben geboren en opgeroeid in Vught en in 1987 ben ik samen met mijn 
vriendin (Jacqueline) samen gaan wonen in Den Bosch. We zijn daarna 
getrouwd en hebben drie mooie meiden gekregen. In 1993 zijn we verhuisd 
naar de wijk Blixembosch in Eindhoven en sinds februari 2012 wonen we 
met twee van de drie dochters aan de Wintelresedijk in Oirschot. 
 

In mijn jeugd heb ik veel aan sport gedaan (turnen, 
voetballen en tafeltennis) en in 2010 ben ik gaan 
trimmen bij de buurtvereniging Blixemsnel in Eindhoven 
Na de verhuizing naar Oirschot kwam ik in contact met Anthony bij de 
promotiestand voor de C1000. Hij heeft me gemotiveerd om een keer mee 
te gaan trimmen bij de club.  
In april ben ik weer begonnen met trimmen in groep 1 en heb ik mijn conditie 
weer op kunnen bouwen. Door de gezelligheid en spontaniteit voelde ik me 
meteen thuis bij de club. Ik loop het liefst in de bossen of op de hei en 
probeer dan ook iedere zondag van de partij te zijn.  
 

Naast het trimmen werk ik graag rondom het huis, ga ik 
graag wandelen met de honden en als het even kan 
maak ik een ritje door de bossen op het paard van mijn 
dochter 
Komend jaar willen we een stuk aanbouwen en verbouwen, zodra we dit 
project hebben afgerond krijg ik meer tijd en zou ik het leuk vinden om iets 
te gaan doen binnen de vereniging. Want als het even kan wil ik nog lang 
door gaan met trimmen bij de club. Ik heb in het afgelopen jaar veel leuke 
mensen mogen ontmoeten en voel me ondertussen helemaal thuis in 
Oirschot.  
Voor de volgende Spike zal Ria Pijnenburg) de estafettepen van mij 
overnemen. 
 

Tot zondagochtend, groeten Wally  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE ESTAFETTEPEN 
Wally van Mierlo 

Ik zou het leuk vinden om 
iets te gaan doen binnen 

de vereniging 
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Was dit dan echt mijn laatste halve? 
Om 5.45 uur de wekker, alles pakken, een kop koffie en 
weg naar het oude postkantoor wat er niet meer is. 
Daar om 6.45 uur met ons allen naar Eindhoven om daar 
om 7.30 uur met 6 bussen naar Egmond te vertrekken. 
 

Daar aangekomen kon je meteen merken 
dat het heel druk zou worden 
Ria en Jan hadden een beetje haast want die moesten al 
vrij snel naar de start voor de 10 km. 
Wij, die de halve gingen lopen, hadden nog ruim de tijd. 
Ik hoorde dat Ad en Cees naar de massage gingen, ik dacht 
laat mij dat ook maar eens doen want ik heb de laatste tijd 
veel last. 
Op de massagebank zei de masseur dat mijn spieren er 
goed uit zagen, dus daar komt een toptijd aan. Omkleden 
en vol goede moed op naar het startvak. 
 

Eerst een stukje door het dorp en dan 8 km 
over het strand 
Dat ging goed 10,5 km in 56:20 min. Aan het eind van het 
strand moesten we door het losse zand de duinen in. Dat 
ging niet goed, mijn bilspier vond dat niet leuk. En het 
tempo was er meteen uit, ook de kuit begon te vervelen. 
Ik moest na 400-500 meter steeds een stukje wandelen. 
Daardoor was de tijd op de 15 km 1:31 uur en 11 sec, dus 
35 minuten over 4,5 km. 
 

Toen dacht ik, ik ga door, maar bij de 16 
ging het niet meer en ben ik omgedraaid om 
naar de bezemwagen te gaan bij de 15 km 

Toen ik terug liep riep Harrie “Ge lopt de verkeerde kant op 
Ger!”. Ik dacht “Verrek toch als ge wilt”. 
Bij de 15 aangekomen vroeg ik om de bezemwagen. “Die 
komt pas over een uur, het is verstandiger om door te 
lopen”, zeiden ze daar. 
Dus ik zo goed en zo kwaad als ik kon verder met mijn 
`intervaltraining` met veel aanmoedigen van het publiek. 
Uiteindelijk ben ik toch bij de finish gekomen na een afstand 
van 23,1 km in een tijd van 2:14 uur en 35 sec. 
 

Toen dacht ik: “Ja, dit is was echt mijn laatste” 
Maar na een paar pilsjes in de kantine van de sporthal en 
een paar in de bus was het voorlopig even de laatste. Eerst 
goed laten herstellen en dan maar weer zien. 
 
En toch was het een leuke en gezellige dag. 
 

DE EX-TRAINER. Ger 
 

  

EGMOND 
Ger, Ad 

Ger geeft het begrip 
“uitgewoond”  

nieuwe inhoud 
 

Meer foto’s op 
www.avoirschot.nl  

http://www.avoirschot.nl/
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Zondag 13 januari gaan 

we naar Egmond aan Zee. 

We laten ons vervoeren in 

een luxe touringcar van 

het Belgische merk 

VanHool  
Busbouwer Van Hool is gevestigd 

aan de Bernard van Hoolstraat 58 

(ja ja!) te BE-2500 Lier België. 

Telefoon 0032-3-4202020. De 

firma bestaat al sinds 1947, dus 

het bouwen van bussen hebben ze 

intussen wel onder de knie.  

 

Omdat ik voorin zit kan ik 

wat met de chauffeur 

(Hans) praten 
Zo kom ik aan de weet dat de bus 

van de bouwserie T915 Atlon is, 

uitgevoerd met airco en toilet. 

Onze uitvoering heeft 49 

zitplaatsen, maar er is ook nog een 

iets langere, de T915 Atlino met 57 

plaatsen. 

Beide versies worden aangedreven 

door een 6 cilinder MAN motor met 

turbo en intercooling. 

Cilinderinhoud 10,5 liter, 400 pk! 

De transmissie is een elektronisch 

geschakelde automaat van 

Mercedes Benz, type Astronic. 

Komen we bij de maten: lengte 

12,2 meter, breedte 2,55 m (zonder 

zijspiegels), hoogte 3,16 m.  

 

De wedstrijd 
Een paar weken voor de wedstrijd 

ben ik ongelukkig op mijn knie 

gevallen. Daarom doe ik het rustig 

aan. En dat heeft ook wel wat, 

eindelijk tijd om wat te buurten 

onderweg. Helaas hebben de 

meeste lopers het daar weer te 

druk voor. Na 1:47:42 uur passeer 

ik de finish en dat vind ik heel 

mooi.  

 

Ad van Zelst 

 
 

Harrie, Ria, Marjon, Roland, Adrie, Jiska, Jeanine, Jeanne, Joke, Ger, Jan, Ad en Cees voor de bus 
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Ja inderdaad een mooie marathon 
Wel vroeg, kwart voor zeven. Maar niet voor niets. Volgens Ad een 
gouden tip. Nou, ik vond het ook een koude tip. 
 

Uiteindelijk een prachtige zonovergoten koude 
wintermarathon 

Ben tevreden met mijn doelstelling, uitlopen en genieten. Over mijn tijd 
niet gesproken maar dat is niet erg. Dan de gezelligheid op de 
terugreis in de bus. Leuk en een aanrader. 
 
Misschien tot volgend jaar... (nou...) 
 

Groetjes Marjon 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

Ieder jaar lees ik mooie 
verhalen over de Halve van 
Egmond, dus wilde ik dat zelf 
ook wel eens meemaken 

Met een flinke delegatie uit Oirschot 
vertrokken we op een bijzonder koude 
zondagochtend richting Eindhoven. 
Vandaar met zes volle bussen naar 
Egmond aan Zee, dat was al meteen 
gezellig. 
Ook in Egmond was het erg koud, dus 
was het belangrijkste 
gespreksonderwerp vóór de wedstrijd: 
wat trek ik zo dadelijk voor 
hardloopkleren aan? 
Ria en Jan hadden weinig tijd om 
daarover na te denken, want zij 
moesten direct naar de start voor de 10 
kilometer wedstrijd. 
En enige tijd later kon ook de rest zich 
opmaken voor de halve marathon, 
inclusief Tonny en Jiska, onze 
supporters van vandaag. 
 

Het starschot valt op de 
boulevard en dan gaan de 
eerste kilometers door 
Egmond aan Zee 
Smalle straatjes en het duurt even 
voordat ik voldoende ruimte hebt om 
mijn eigen tempo te lopen. 
 

Daarna zeven kilometer over het 
strand. Hier staan geen 
kilometerpaaltjes, dus ik heb geen idee 
hoe hard ik loop, maar voor mijn gevoel 
gaat het wel lekker. 
Precies op de helft verlaten we het 
strand en gaan omhoog de duinen in. 
Hier staat wel een tijdsklok en ik zie dat 
ik een mooie tussentijd heb.  
Vervolgens lichtjes omhoog en omlaag 
door de duinen, terug naar Egmond. 
Nog één flinke klim vlak voor het einde 
en dan zijn we weer op de boulevard. 
Nog een laatste sprintje naar de finish 
en daar volgt de beloning, een mooie 
medaille.  
 

Ik loop direct door naar de 
sporthal, want nu ik ben 
gestopt met hardlopen voel ik 
ineens weer hoe koud dat het 
vandaag is 

Vervolgens omkleden en wat napraten, 
alle AV O’ers zijn tevreden over de 
prestaties tijdens deze mooie loop. En 
in de bus terug is het nog lang gezellig, 
met een drankje, een hapje en veel 
sterke lopersverhalen. Er wordt al 
gesproken over een vervolg in 2014…. 
 

Groetjes, Roland 
 

EGMOND 
Marjon, Roland 

Een gouden tip,  
maar ook een  

koude tip 
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In het weekend van 9 en 10 februari heeft Roland van 
Loon zich geplaatst voor de Nederlandse selectie van 
de oriëntatie Interlandwedstrijd 
 
In Harderwijk vond de selectiewedstrijd voor het Nederlandse team 

plaats en Roland plaatste zich daar voor het eerst voor deze Interland.  

Hij bemachtigde één van de drie startplaatsen in de categorie M40. 

 

De oriëntatie Interlandwedstrijd vindt jaarlijks plaats met deelname van 

de beste orientatiëlopers van Nederland, Vlaanderen, Wallonië, Noord-

Frankrijk, Zuid-Engeland en Westelijk-Duitsland. 

Per land doen er 42 atleten mee, drie in elke leeftijdscategorie, zowel bij 

de dames als bij de heren. De Interland wordt dit jaar georganiseerd in 

eigen land, in de buurt van Breda, in het weekend van 9 en 10 maart. 

  

ORIËNTATIELOPEN 
Roland van Loon 

Naar de Interland 
Oriëntatielopen  

in Breda! 
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Op 5 februari  heb ik in Utrecht een clinic 
gevolgd over Good Form Running (GFR)  

Ook mijn vrouw Marie José, die toch geen “echte” 
hardloopster is, heeft de clinic gevolgd. We waren 
uitgenodigd door New Balance en de clinic werd gegeven 
door Grant Robison, een Amerikaan die de halve finale 
bereikte op de OS van Athene en die een pr heeft van 
3:35.75 min op de 1500 meter. Dus echt een snelle jongen. 
Voorheen was hij regelmatig geblesseerd (ja, dat zijn 
topsporters bijna altijd of onderweg naar een blessure), 
maar sinds hij aan GFR deed, wat hij mede zelf heeft 
ontwikkeld, waren er geen blessures meer.  
 

GFR is dus om blessures te voorkomen 
Ik moet zeggen dat het echt interessant was. Je gaat 
eigenlijk in 4 simpele stappen naar een andere manier van 
lopen. Geen haklanding maar midfoot. Dus ook geen 
voorvoet. Wel raken je hakken de grond. Op een simpele 
manier wordt voorgedaan om de juiste houding aan te 
nemen en een pasfrequentie aan te houden van 180 per 
minuut. Zelfs ik, die al meer dan 40 jaar aan hardlopen doet 
en al ruim 200.000 km heeft gelopen, vond het een mooie 
ervaring.  
 

Ook geeft hij door een simpel voorbeeld aan 
om de juiste houding te hebben 
Ook Marie José vond het een leuke ervaring. Nu ben ik al 
vanaf september 2012 geblesseerd. Eerst aan mijn 
rechterkuit en na weer rustig begonnen te zijn hebik 
onbewust mijn linkerbeen anders belast en weer last van 
mijn linker achillespees. En ik moet daar voorzichtig mee 
zijn want ik ben al eens aan mijn beide pezen geopereerd. 
Dat is ook de reden dat jullie me sinds september niet meer 
op de training hebben gezien. Ik was weer rustig met 20 
minuutjes begonnen. En op dit moment van schrijven, 
midden februari, zat ik alweer op een half uur.  Het ging nu 
goed, alleen nu weer een carnavalsgriepje, waardoor ik al 
weer een week niet loop.  
 

Ik wil het heel rustig opbouwen. Komt niet 
meer zo net want ik loop toch geen 
wedstrijden 
Ik probeer me een beetje aan de GFR te houden. Ik let een 
beetje op de landing en de pasfrequentie komt overeen met 
mijn normale. Als ik weer een uur zonder blessures kan 
lopen zien jullie me weer op de club. Als er belangstelling is 
wil New Balance in Oirschot ook een clinic verzorgen. 
Samen met Running Support. Dit gaat dan om 2 keer een 
goed uurtje. Deelname ongeveer 15 personen. Zijn er meer 
dan worden er op die dagen 2 clinics gegeven. In Amerika 
hebben ze er al goede ervaringen mee. Je hoort nog van 
mij. Ik hoop dat jullie interesse net zo nieuwsgierig is als de 
mijne was.  
 

LOOP ZE, Joos van Haaren 

 
Grant Robison, Amerikaan, liep 3:35.75 
min. op de 1500 meter en bereikte de 
halve finale op de Olymische Spelen in 
Athene 

 
 

GOOD FORM RUNNING 
Joos van Haaren 

In vier simpele stappen 
naar een andere manier 

van lopen 
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Tijdens het Sportgala op 
zaterdag 23 februari was 
er in de vroege avond een 
ludieke sportieve activiteit 
op de agenda gezet   
Geheel in de doelstelling van het 
Sportgala – kennismaken met de 
Oirschotse sportverenigingen – 
gingen atleten, zwemmers, 
voetballers, judoka’s etc. vanuit de 
Oirschotse sportverenigingen 
tegen elkaar sporten.  
 

En dan een sport die niet 
zo voor de hand ligt: 
korfballen  
Het AV Oirschot-team, bestaande 
uit: Jacques van Heerebeek, Pieter 
Smits, Anthony Conijn, Aubry 

Mulder, Jeanine van de Kam, 
Mieke Bouwman, Laura van den 
Broek en invaller Bart Noyen onder 
leiding van coach Jan Manders, 
kwam goed voorbereid het veld op. 
Pieter had immers de spelregels al 
weken geleden uitgeprint, het 
uithoudingsvermogen was 
voldoende aanwezig en zelfs enige 
korfbal (jeugd)ervaring. En dat in 
een poule met de wielrenners, 
voetballers en judo; doet moet 
lukken.  
 

Helaas haakten de 
wielrenners af en 
speelden wij onze eerste 
wedstrijd tegen 
korfbalclub Spoordonkse 
Girls 

Geen wonder dat wij in die eerste 
wedstrijd roemloos tegen onder 
gingen. Maar we kregen hierdoor al 
wel snel in de gaten hoe het 
spelletje gespeeld moest worden. 
Gewoon blijven mikken en ‘dekken’ 
volgens de enthousiaste 
supporters aan de zijlijn.  
 

Beetje moe maar vol 
goede moed traden we 
direct daarna aan tegen 
de voetballers van  
Oirschot Vooruit 
Bloedje fanatiek (ja wij) en met 
tactische wissels (of gewoon moe) 
hielden we redelijk stand tussen 
die jonge honden. De korf – en die 
hangt op 3,50 m - bleek toch 
bereikbaar. Wij deden een beroep  

SPORTGALA 2013 
Laura van den Broek 

Volgend jaar een halve 
marathon voor alle 

Oirschotse sporters? 
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op ons duurvermogen, veel lengte en 
vooral heel veel inzet. Nipt ging de 
overwinning aan onze neus voorbij. 
  

Na een welverdiende rust 
en tactische 
teambespreking gingen we 
echt voor de winst in die 
laatste wedstrijd 
En dat wierp vruchten af, we gingen 
winnen! Uiteindelijk bleek het een 
heel leuk spelletje. Moegestreden 
werd er in de kantine nagepraat over 
dit succesvolle evenement.  
 

Volgend jaar een halve 
marathon voor alle 
Oirschotse sporters? 
 

linkerpagina: het sterrenteam van AV Oirschot 
 
boven: zaterdagmiddag presenteerden de Oirschotse 
sportverenigingen zich op de Open Sportdag 2013. 
Mieke, Anthony en Ineke achter de kraam. 
 
onder: en we gaven een clinic hoogspringen, waarbij 
sommigen verrassend hoog kwamen.  
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RICO SALVETTILOOP 
foto’s Silvia Tempelman 

Clubrecord  
en  

twee podiumplaatsen! 
 

linksboven: Ruud verbeterde het clubrecord M55 op de 10 km met bijna 3 minuten! 
rechtsboven: Joke loopt de 10, Antoinet de 15 km. Hier zitten ze nog bij elkaar na een ronde 
linksonder: Antoinet met de champagne op het podium bij haar eerste 15 km 
rechtsonder: Gerrie bij de start. Hij was onze snelste man op de 15 km 

Meer foto’s op 
www.avoirschot.nl  

http://www.avoirschot.nl/
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zondag 13 januari 2013 Halve marathon, Egmond aan Zee 

We hadden een prachtige dag in Egmond: stralende zon, weinig wind, temperatuur rond het vriespunt. 
Doordat het eb was hadden we een breed en hard strand voor ons, zodat we allemaal mooie tijden 
konden lopen. Ger van Heesch raakte geblesseerd, huppelde 1 km terug naar een EHBO-post en is later 
toch weer van start gegaan. Hij liep dus ruim 23 km! 

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

21.1 km Roland van Loon 79e M40 01:28:12   14,35 
  Harrie Bullens  recr 01:36:08   13,17 
  Cees Koppen 38e M55 01:37:52   12,94 
  Adrie Louwers 57e M55 01:42:26   12,36 
  Ad van Zelst 13e M65 01:47:42   11,75 
  Jeanine van de Kam  recr 01:57:31   10,77 
  Joke Bullens  recr 01:58:17   10,70 
  Jeanne Kemps  recr 02:02:20   10,35 
  Marjon de Kort  recr 02:05:37   10,08 
  Ger van Heesch  recr 02:14:11   9,43 

    

10.5 km Jan Kemps  recr 01:01:23   10,26 
  Ria Louwers  recr 01:16:28   8,24 

zondag 20 januari 2013 DES Dieprijtcross, Eersel 

Het leek de Noordpool wel in Eersel, maar we hadden toch enkele dapperen die meededen mat de 
Dieprijtcross. 

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

2200 m Lars van Kuringen 13e JjunD 00:11:52   11,12 

   

1500 m Luuk van Kringen 17e JpupA 00:10:25   8,64 
  Thijs van den Brand 18e JpupA 00:11:08   8,08 

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 

UITSLAGEN 

Trainen is leuk maar 
competitie maakt er een 

sport van! 
 

☺ Mirjam 

Per vergissing is er voor Mirjam een shirtje te veel gemaakt. Nu zoeken we iemand die lid van onze 
club wil worden. Het moet wel een vrouw zijn met maat L.  
O, en ze moet ook Mirjam heten, want die naam staat erop. 

 
 
 

http://www.uitslagen.nl/
mailto:vanzelst-westland@chello.nl
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zondag 27 januari 2013 Schietbergencross, Geldrop 

Er was maar één dappere uit Oirschot die zich in de sneeuw aan de Schietbergencross waagde. 

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

1250 m Tom Michielsen 8e JpupA 00:05:34   13,47 

zondag 3 februari 2013 Midwintermarathon, Apeldoorn 

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

18.5 km Roland van Loon 38e Mannen 01:12:52   15,23 

zaterdag 9 februari 2013 Orthense halve marathon, Orthen 

Jac en Cees waren weer in Orthen. Het was lekker weer om te lopen, weinig wind en niet te koud op deze 
carnavalszaterdag. De afstanden kloppen niet helemaal in Oeteldonk. 

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

21.36 km Cees Koppen   01:36:30   13,28 

    

14.54 km Jac van Heerebeek   01:10:10   12,43 

Egmond 

☺ Grootste 
Onze voorzitter kwam met het vermoeden dat we met de Auwjaorscross het grootste Oirschotse 
sportevenement in 2012 hadden. We hebben het uitgezocht: wielerclub De Pedaleur had bij de 
jaarlijkse toertocht in januari 2012 maar liefst 825 inschrijvingen. We hebben dus niet het 
SPORTEVENEMENT, maar wel de SPORTWEDSTRIJD met het grootste aantal deelnemers. 
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zondag 17 februari 2013 Wedertcross, Valkenswaard 

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

9500 m Gerrie Dijkstra  Mrecr 00:42:18   13,48 
  Henk van Gerven  Mrecr 00:42:19   13,47 
  Piet van Oirschot  Mrecr 00:42:48   13,32 
  Cees Koppen  Mrecr 00:42:58   13,27 
  Bart Noyen 13e Msen 00:43:55   12,98 

   

2910 m René van de Ven 14e M 00:14:37   11,95 

   

1710 m Tom Michielsen 8e JpupA 00:07:22   13,93 
  Thijs van den Brand 22e JpupA 00:08:50   11,62 

zaterdag 23 februari 2013 6e Aalsterse Indoormeeting, Gent  
René schrijft: Ik had ingeschreven voor de 60m en verspringen. Bij de 60m had ik een superstart, maar 
helaas was een gast naast me in de baan vals weg en moesten we opnieuw in de blokken. De 2e start 
was een stuk minder, zo'n superscherpe start heb je nou eenmaal niet al te vaak. Balen, zeker nadat 
mijn tijd (8.60s) maar 11 honderdste boven mijn PR bleek te zitten. Dat was dus het tiende dat ik bij de 
start heb laten liggen. Maar op zich redelijk tevreden.  
Dat werd helaas anders bij het verspringen. Mijn oude enkelblessure speelde al bij het inspringen 
behoorlijk op en ondanks dat ik slechts 2x heb ingesprongen moest ik het na 2 dramatische pogingen in 
de wedstrijd opgeven: door de pijn kon ik niet eens meer aanlopen. Een enorme teleurstelling, zeker 
gezien de vele blessures van afgelopen jaar en het feit dat de laatste wedstrijd van afgelopen seizoen in 
Den Bosch (waar ik bij het verspringen 5.22m haalde) ergens eind oktober juist pijnvrij was verlopen. Ik 
hoop dat het niet weer een "blessure-seizoen" wordt en probeer mijn enthousiasme te temperen, maar 
ik vrees dat ik het aantal wedstrijden komend seizoen opnieuw zal moeten doseren helaas. We zullen 
zien.  
onderdeel  naam  positie  cat.  prestatie  punten  cr  pr  
60 m indoor René van de Ven  Msen 8.60 sec    

UITSLAGEN 

Loop ook eens een 
wedstrijdje in de regio, je 
wordt er scherper van! 

 

René (248) in Valkenswaard 
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zondag 24 februari 2013 Joe Mann bosloop, Best 

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

11600 m Roland van Loon 8e M35 00:47:07   14,77 

  

8700 m Cees Koppen  Mrecr 00:40:14   12,97 

  

3000 m René van de Ven 16e M 00:15:00   12,00 

  

2340 m Lars van Kuringen 16e JjunD 00:10:39   13,18 

  

1500 m Tom Michielsen 7e JpupA 00:07:14   12,44 
  Thijs van den Brand 17e JpupA 00:09:00   10,00 

zaterdag 2 maart 2013 DES halve marathon, Eersel 

Een 2e en een 3e plaats voor AV Oirschot! 

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

21.1 km Frans van der Staak 2e M55 01:28:07   14,37 
  Cees Koppen 3e M55 01:34:48   13,35 

zondag 3 maart 2013 Rico Salvettiloop, Moergestel 

Twee podiumplaatsen en een clubrecord leverde de Rico Salvettiloop Moergestel op voor onze club: 
Ruud van Woensel veroverde op de 10 km de 2e plaats bij de M55 met een tijd van 37:19 (CR). Antoinet 
Hems werd 3e in haar eerste 15 km-loop in een tijd van 1:15:38. 

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

15 km Gerrie Dijkstra 5e M45 01:06:56   13,45 
  Henk van Gerven 5e M55 01:10:49   12,71 
  Antoinet Hems 3e V35 01:15:38   11,90 
  Anthony Conijn 8e M60 01:29:35   10,05 

  

10 km Ruud van Woensel 2e M55 00:37:19  CR 16,08 
  Tineke van den Heuvel 8e V35 00:45:46   13,11 
  Ad van Zelst 8e M60 00:48:26   12,39 
  Hans van Hal 30e M45 00:50:01   12,00 
  Joke Bullens 16e V35 00:50:48   11,81 
  Vincent Klabbers 20e V55 00:57:45   10,39 
  Marijke de Graaf 43e V35 01:03:06   9,51 

UITSLAGEN 

Ook voor onze recreanten 
ligt een wedstrijd binnen 

de mogelijkheden 
 

☺ Op je geld zitten 

Google: Piriformis is een klein, maar o zo belangrijk spiertje ter hoogte van het zitvlak.  
Wanneer deze spier overbelast is, geeft ze een bepaalde druk op de grote beenzenuw. Met als 
gevolg een tintelend en soms pijnlijk gevoel in de bilstreek. Komt vaak voor bij mensen met een 
zittend beroep, b.v. chauffeurs, die uren op hun portemonnee in de achterzak zitten. Etc, etc. 
 
Waar hebben we het nou weer over? Zukke dikke portemonnees hebben wij niet… 
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Slechts één clubrecord nog maar dit jaar. Maar 
er is wel wat te vertellen 
Het gaat over enkele wijzigingen in het reglement clubrecords. 

Ons reglement wordt op de volgende punten aangepast aan de 

regels van de IAAF, de internationale atletiekfederatie: 

 

• Voortaan wordt ook een evenaring van een bestaand 
clubrecord erkend en opgenomen in de recordlijst. 
Eigenlijk wel logisch, maar in ons oude reglement was dit 
uitgesloten. 

 

• De IAAF heeft alle afstanden in Engelse mijlen geschrapt 
als afstanden waarop records kunnen worden gelopen. 
Uitgezonderd – uit traditionele motieven – de 1 mijl op de 
baan.  
Omdat we sinds enkele jaren geen records van incourante 
onderdelen meer bijhouden, zouden we nu onze clubrecords 
op de 10 EM in het archief moeten plaatsen. Onze 
Technische Commissie moet hierover nog een besluit 
nemen. 

 

• De nieuwe onderdelen bij de pupillen (z.g. “pupillen nieuwe 
stijl”) komen niet in aanmerking voor opname in de 
recordlijsten.  
Het gaat om onderdelen als vortexwerpen, medicinbal en 
spring- en werpnummers waarbij de afstanden niet meer 
worden gemeten maar geschat. 

 

• Er zijn enkele onderdelen die deel uitmaken van de 
meerkamp (1000 meter baan voor Jongens junioren C) of 
al jaren opgenomen zijn in het programma van onze 
clubkampioenschappen meerkamp (speerwerpen voor 
Pupillen A en kogelstoten voor Pupillen C).  
Deze zijn indertijd als incourant naar het archief verplaatst, 
maar komen nu weer terug als te erkennen clubrecord.  
Dat hebben we gedaan om onze jeugd te stimuleren. 

 

• Bij baanafstanden van 400 meter en korter wordt bij 
handgeklokte tijden een correctiemarge bij de tijd geteld.  
Dit is gedaan om meetfouten te elimineren die zouden 
kunnen leiden tot het ten onrechte verbeteren van een 
elektronisch gemeten tijd. Voor details zie het reglement. 

 
 

 
 
 

Clubrecords erkend in 2013 

datum naam cat. plaats discipline prestatie  

030313 Ruud van Woensel M55 Moergestel 10 km 37:19 min  

CLUBRECORDS 
Ad van Zelst 

 
  

Geen clubrecords 
meer op de 10 
Engelse mijl? 

 

De wijzigingen worden 

binnenkort opgenomen in 

het reglement clubrecords. 

Dat kun je vinden op onze 

website www.avoirschot.nl 

> CLUBRECORDS > info  

 

En dan nog wat: 

In verschillende 

categorieën staat op een 

aantal onderdelen nog 

geen clubrecord. 

 

Misschien ook in jouw 

categorie? 

 

 vortexwerpen: telt niet mee voor clubrecords 

http://www.avoirschot.nl/
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VOOR COMPLEET  
AUTO-ONDERHOUD 

 
 
 

Haven 2 | 5688DR Oirschot | 0499-574477 
 

www.garagebeka.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             airco service 
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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 
 

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  
 (tot en met 27 maart) 
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) 
 
 
In de nacht van 30 op 31 maart gaat de zomertijd in en wordt 
de klok een uur vooruit gezet. 
 
*trainingen gaan ALTIJD door, slechts bij zeer uitzonderlijke 
weersomstandigheden (ijzel) is er geen training. 

 

TRAININGEN 
Cees van de Schoot 

 
  
Als lid van AV Oirschot kun je 

op vijf dagen in de week  
je ei kwijt 

 

http://www.avoirschot.nl/
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Ook in 2013 sponsort SPORTPLEIN 
EINDHOVEN weer de Kempische 
Wegcompetitie  
Dit jaar zijn er maar liefst 11 wedstrijden. De 

aftrap is op 17 maart met de Kempenrun in 

Hapert, de laatste wedstrijd is op 10 november 

de Valkenloop in Valkenswaard. Dan zitten we 

alweer in het crossseizoen! 

 

Voor de punten tellen de 8 beste resultaten 

mee. Je moet aan minimaal 7 wedstrijden 

deelnemen om mee te doen voor de prijzen. 

Kijk voor alle informatie op 

www.wegcompetitie.nl  

  

KEMPISCHE WEGCOMPETITIE 
Ad van Zelst 
 
  

Dit jaar bestaat de 
wegcompetitie uit maar liefst 

11 wedstrijden 
 

Dit zijn de wedstrijden van de Sportplein 
Eindhoven Kempische Wegcompetitie 2013: 
 
 

Zo 17 maart:  Hapert, No-Limits Kempenrun 

Zo 24 maart:  Best, Goed Beter Bestloop 

Za 6 april:  Reusel, Grensloop 

Ma 20 mei:  Eersel, Pinksterloop 

Zo 16 juni:  Sint-Oedenrode, Vaderdaglopen 

Vr 21 juni:  Eindhoven, Karpenrun 

Za 24 augustus:  Best, Ronde van Naastenbest 

Za 31 augustus:  Veldhoven, Veldhoven 10 miles 

Za 7 september:  Oirschot, Oirschotse Stoelloop 

Zo 22 september:  Geldrop, Liberty Loop 

Zo 10 november:  Valkenswaard, Valkenloop 

LA ROCHE: LES BOUCLES 

ARDENNAISES  
Op zondag 9 juni is er een natuurloop van 25 

km en een natuurmarathon (42 km) in La 

Roche in de Ardennen. We zijn daar twee jaar 

geleden ook al geweest (Tineke, Gerrie, Piet, 

Ad van Heerbeek en enkele lopers uit Best).  

Het is een erg mooie loop. Ook is er een 

mogelijkheid om te wandelen. We willen er dit 

jaar opnieuw naar toe en onderzoeken of we 

een bus kunnen regelen. Een bus voor 50 

personen kost ong. €20,- per persoon. Het is 

één dag uit en thuis. 

Wanneer we de bus niet vol krijgen kunnen 

we dit samen met AVGM uit Best organiseren.  

 

Hardlopers en wandelaars, wie heeft 

belangstelling? 

Graag snel een e-mail naar Henk van Gerven 

henkrunner@hotmail.com  

 

Dit bericht staat ook op de website (prikbord) 

 

 

Tineke (1257) liep er in 2011 de halve marathon (2:11 uur) 

http://www.wegcompetitie.nl/
mailto:henkrunner@hotmail.com


 

ATLETIEKVERENIGING OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 27 | NUMMER 2 | MAART - APRIL 2013 
 37 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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? 
Verreweg onze meeste leden lopen 
alleen recreatief. Maar we hebben 
ook wedstrijdlopers die in 
clubverband bijna wekelijks 
deelnemen 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 AV Oirschot 
 loop je nooit  

verloren 
 

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:avo@hoogmoet.eu
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Zo 10 maart: Eindhoven 
Sportmáx Karpencross 
En dit is alweer de laatste wedstrijd van de Kempische 
Crosscompetitie. We gaan weer de weg op! 

 

Zo 17 maart: Drunen 
Drunense Duinenloop →  
Deze halve marathon wordt elk jaar goed bezocht door 
“Oirschot”, en is dan ook een prachtige wedstrijd 
 

Zo 17 maart: Hapert 
Kempen Run (KWC 2013)  
6 Km, 10 km of halve marathon. Tja, op dezelfde dag als 
Drunen, nu moet je kiezen. Eerste wedstrijd van de 
Kempische Wegcompetitie (KWC) 2013 
 

Zo 24 maart: Best 
Goed Beter Bestloop (KWC 2013) 
Halve marathon. Is van januari naar het voorjaar verhuisd. 
Toch een ander sfeertje.   
 

Zo 31 maart: OIRSCHOT 
Clubkampioenschappen cross → 
We ruiken het voorjaar bij sluiting van het crossseizoen. Daar 
doet toch de hele club aan mee?  
 

Ma 1 april: Boxtel 
Rabobank Paasloop 
15 Km wedstrijden zijn er niet zo gek veel. 
 

Za 6 april: Reusel 
Grensloop (KWC 2013) 
Nieuwe wedstrijd georganiseerd door AVR’69 en ARAC 
(Arendonk). 10 Km of 10 EM. Gaat over de grens. 
 

Zo 7 april: OIRSCHOT 
start hardloopcursus 
Vorig jaar 44 inschrijvingen, gaan we dat overtreffen? Maak 
vrienden en bekenden warm voor de loopsport! 
 

Zo 14 april: Rotterdam 
ABN AMRO Marathon Rotterdam 
Een van de grootste marathons van Nederland met de 
wereldtop aan de start. Ze hebben het gemakkelijk dit jaar, 
want er is niemand uit Oirschot bij. 
 

Di 16 april: OIRSCHOT 
Interne competitie 
De eerste wedstrijd van de Interne Competitie 2013 is de 
cross 
 

AGENDA 
Samenstelling Leny de Croon, tekst Ad van Zelst 

  
We gaan weer  

een mooi wegseizoen 
tegemoet 
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Za 20 april: Oisterwijk 
Taxandria Vennenloop  
Hé, nog een 15 km loopje. Mooie wedstrijd langs de vennen 
 

Zo 21 april: Antwerpen 
Marathon van Antwerpen 
Ons doel dit jaar: Gerrie, Piet, Henk en Tineke gaan er naar 
toe 
 

Wo 24 april: Eindhoven 
Hypotheker Beekloop 
Trimloop waarbij je kunt kiezen tussen 4, 8, 12 of 16 km. Wel 
zelf je tijd opnemen. Alleen voorinschrijven. Druk. 
 

Zo 28 april: Lieshout 
Oranjeloop 
Alle afstanden: 5, 10, 15 km en nu ook een halve marathon 
 

Di 30 april: Hilvarenbeek 
32e Torenloop → 
Gezellige wedstrijd vanuit het mooie centrum over 5, 10 of 20 
km. Vlak bij huis, dus… 
 

Zo 9 juni: La Roche (B) 
Les Boucles Ardennaises 
Nieuwe naam voor een oude wedstrijd. Zie het artikel op de 
vorige bladzijde. 
 

16 juni: Oirschot 
Army Urban Run  
Spektakel op de Legerplaats Oirschot. Limiet van 1000 
deelnemers. 
 

Zo 21 juli: Kasterlee 
Dwars door Kasterlee → 
Zware dag! Gaan we het aantal Oirschotse deelnemers van 
vorig jaar overtreffen? 

 
Zo 1 september: Tilburg 
Tilburg Ten Miles  
Topwedstrijd, met fantastisch publiek. Groeit elk jaar. Ook 10 
km. 
 

Za 7 september: OIRSCHOT 
Oirschotse Stoelloop (KWC 2013) 
Past nu mooi tussen Tilburg en Eindhoven. Mooie 
voorbereiding op de halve marathon. 
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jeugdtrainingen 
René van de Ven 
 
  

Bij de jeugd komen alle 
atletiekonderdelen aan bod, maar 

wordt het spelelement niet vergeten 
 

Na de Clubkampioenschappen Cross starten 
weer de zomertrainingen. Dat is op dinsdag 2 
april.  Tijden en indelingen (onder voorbehoud): 
 

Dinsdag 18.30 – 19.30 uur 
Groep 1 o.l.v. Rikie:  pupillen C, pup B en pup A 1e jaars 
Groep 2 o.l.v. Martien:  pupillen A 2e jaars en Junioren D 
 

Donderdag 18.30 – 19.30 uur 

Groep 1 o.l.v. Martien:  pupillen C, pup B en pup A 1e jaars 
Groep 2 o.l.v. René:  pupillen A 2e jaars en Junioren D 
 

Donderdag 19.30.-.21.00 uur 

Groep 3 o.l.v. René:  Senioren.  
 Junioren D die extra willen trainen mogen 
 aansluiten tot 20.30 uur 

Eerst komt nog de Clubcross op 31 maart. Hier foto’s uit 2012 
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‘t estafettepennetje 
Laura van den Broek 

 
  

Vivian kwam  
bij de club door de 

JANS-dag! 
 

Wie ben jij?  
Vivian 
 

Hoe oud ben je?  
12 
 

Welke school zit je?  
jacobroeland in Boxtel 
 

Hoe ben je bij de club gekomen?  
in groep 8 atletiekdag 
 

Waarom is het zo leuk bij onze club?  
het is een leuke sport je doet altijd iets anders 
 

Ga je je vriendinnen vertellen over onze club?  
heb ik al gedaan, maar niemand zoekt nog een sport 

 

Onze jeugd was bij de cross in 
Valkenswaard. Kijk Tom eens gaan! 
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WE WAREN IN… 
 
 
 
  

Als Toon het 
parcours wil 
inspecteren 
heeft hij het 
gauw gezien 
 
 
 
fotomontage  
Henk Verbeek 

Oirschot,  
Kemmerbos, daags voor 
de afgelaste cyclopathon 

 

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 
 

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