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SPECIAL 
hardloopcursus 

Ton van Liempt  
op het podium 

Interne Competitie 
2013 
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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 23 juni 

 
Maak je stukje niet te lang, 575 
woorden is het maximum wat 

we kunnen plaatsen 
  

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

 

Hier de vrijwilligers  
die onze club  

draaiend houden 
 

http://www.avoirschot.nl/
http://www.avoirschot.nl/
mailto:j.kemps1@chello.nl
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Tegen het einde van vorig 
jaar hebben alle leden van 
de vereniging een nieuw 
clubshirt gekregen 
Dat shirt is in de winterperiode 
natuurlijk vaak nog verstopt onder 
andere kleding. Maar nu het weer 
allemaal wat beter weer wordt komt 
het nieuwe shirt steeds vaker in 
beeld. Als je bijvoorbeeld kijkt naar 
de foto's van de clubcross op onze 
website dan zie je een blauwe zee 
op je afkomen. Heel mooi om te zien 
dat de leden het shirt zo massaal 
dragen bij allerlei evenementen en bij 
de trainingen.  
Ook andere personen dan leden van 
de vereniging krijgen het shirt nu te 
zien. Als bijvoorbeeld onze leden  
deelnemen aan wedstrijden bij 
andere verenigingen.  
 

Dan krijgen we ook te 
horen wat anderen van het 
shirt en het logo vinden 
Vaak zijn de geluiden positief en is 
men van mening dat we een mooi 
shirt en een mooi nieuw logo 
hebben. Uiteraard zijn er ook 
mensen die het logo minder mooi 
vinden. Er worden allerlei 
opmerkingen gemaakt over wat er 
mis is met het logo en het shirt. Maar 
dat betekent in ieder geval wel dat 
men aandacht heeft voor het nieuwe 
shirt en logo. En omdat de overgrote 
meerderheid van de geluiden positief 
zijn denk ik dat we een groot aantal 
jaren vooruit kunnen met dit nieuwe 
logo en ons nieuwe shirt. 

In mijn bijdrage voor de 
vorige Spike  heb ik 
uitgebreid teruggekeken 
naar de jaarvergadering op 
25 februari j.l.  
Ik kom nu nog even terug op een 
vraag uit de jaarvergadering. 
Namelijk of we niet iets over doping 
zouden moeten opnemen in ons 
huishoudelijk reglement. Over dit 
punt heb ik contact opgenomen met 
de Atletiekunie. Er is niet een advies 
vanuit de Atletiekunie. Men geeft 
echter wel aan dat het gebruikelijk is 
om inzake doping aan te sluiten bij 
de regels van de KNAU. Als 
vereniging doen wij dit door artikel 7 
van de statuten van onze vereniging. 
In dat artikel is het nodige geregeld 
omtrent "Tuchtrechtspraak". Een 
duur woord maar het geeft wel goed 
aan waar het over gaat. Mij lijkt dat 
we hiermee het punt doping 
voldoende hebben geregeld. Maar 
als je een andere mening hebt dan 
hoor ik die graag. 
 

In de laatste 
bestuursvergadering 
hebben we gesproken over 
het vervolg van de 
discussie over het clubshirt 
Met een groot woord noemt men dat 
de kledinglijn van onze vereniging. 
We hebben de diverse 
kledingstukken de revue laten 
passeren en als bestuur een 
beslissing genomen. Hierover zal 

spoedig nader bericht volgen vanuit 
de deskundigen op dit terrein.  
 

Verder kijk ik nog even 
terug naar het DUW-feest 
op zaterdag 23 maart 
Het Dank U Wel feest is voor alle 
leden, met partner, die zich als 
vrijwilliger inzetten voor onze 
vereniging. De planning was om in 
de middaguren een fietstocht te 
houden, maar het weer was daar de 
spelbreker. In de plaats van fietsen 
hebben we in ons clubhuis, in 
groepjes verdeeld, gezellig een 
aantal vragen over Oirschot en over 
onze vereniging zitten 
beantwoorden. De vragen waren 
aanvankelijk bedoeld om tijdens de 
fietstocht te beantwoorden maar 
kwamen ook op deze wijze goed van 
pas.  
 

In de avonduren hebben we 
mogen genieten van een 
koud en warm buffet bij de 
Spoordonkse Watermolen 

En we hebben allemaal samen nog 
een aantal liederen gezongen die we 
in de loop van de middag zelf 
hadden geschreven. De kwaliteit van 
de teksten was hoog. Maar wie er als 
winnaar uit de bus was gekomen ben 
ik al weer vergeten.  
 
 
 

vervolg op volgende pagina 
 

VAN DE VOORZITTER 
Jan Kemps 

 

De kwaliteit 
van de tekst van het 
clublied was hoog 
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vervolg ‘VAN DE VOORZITTER’ 

 
Tot slot is er nog een groot 
succes te melden 
Velen van jullie zullen het al we 
gezien of gehoord hebben. De 
jaarlijkse loopcursus is begin april 
weer gestart. De cursus zou onder 
leiding staan van Cees en Toon. 
Maar het aantal deelnemers is zo 
groot dat die twee heren het niet aan 
kunnen. Met circa 50 deelnemers op 
woensdag en zondag was het aantal 
trainers niet voldoende. Daarom zijn 
er een aantal andere trainers en 
begeleiders ingeschakeld om de 
cursus voor alle deelnemers in goede 
banen te leiden. Dank aan allen die 
de cursisten het plezier van 
hardlopen willen bijbrengen. Wij als 
lid van de vereniging weten al hoe 
leuk hardlopen is. Mooi dat we onze 
hobby zo met vele anderen kunnen 
gaan delen. Op deze manier zal het 
nog gezelliger worden bij onze 
vereniging en zeg ik tegen u allen 
 
 
Tot ziens  

Jan Kemps 
Voorzitter van Atletiek Oirschot 
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Ledenmutaties: 
 
Geen afmeldingen maar wel vier 

nieuwe leden: 

 

Germy Sinke V50 

Jan van den Heuvel (M’beers) M50 

Marian van den Oord V50 

Marieke Meeuwis V45 

 

 

Alle nieuwe leden: van harte welkom 

bij ons “kluppie”. 

 

 

De ledenadministratie, 

Hans Hoogmoet 

Jarig in mei… 
 
1 Pieter Smits M60 

9 Thea Noordijk V45 

10 Cees Koppen M55 

16 Fleur Broks MPA 

22 Aubry Mulder M35 

27 Luuk van Kuringen JPA 

28 Erna van Agt V55 

29 Nol Veldhuizen M50 

30 Hans Hoogmoet M55 

31 Marijke de Graaf V55 

 
 
 
 
 

 

…en in juni: 
 

1 Gerda Manders V50 

4 Jan Heijms M50 

8 Germy Sinke V50 

10 Eveline Timmermans V35 

14 Izzy Smits JJD 

15 Johan der Kinderen M45 

16 Mario Wiercx M55 

16 Leny de Croon V55 

16 Thea de Jong V45 

17 Anita Timmermans V45 

25 Kartika Luijsterburg V40 

 
 

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 
165 leden, waarvan  

16 bij de jeugd 
 

Allemaal hartelijk gefeliciteerd! 

http://www.avoirschot.nl/
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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. 

 
3 maart  
Moergestel: clubrecord 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! 

 
10 maart 
Vier CR’s in Hoboken 
Vandaag zijn we met drie junioren de grens over gegaan 
en kwamen we terug met 4 clubrecords en 4 pr’s. Laura, 
Vivian en Lars hebben deelgenomen. Lars heeft zich 
geblesseerd moeten afmelden voor het kogelstoten, hij 
liep een blessure aan de pols op tijdens het instoten 
(verkeerde beweging).  
Ze hebben het prima gedaan. Eigenlijk ging alleen de 60 
m sprint bij iedereen slecht, maar verder was het prima. 
De clubrecords waren voor Laura (60 m horden), Lars 
(60 m horden en verspringen) en Vivian (verspringen). 

 
17 maart 
Cees Koppen 3e in Hapert → 
De vandaag gelopen Kempenrun in Hapert was de 
eerste wedstrijd in de Sportplein Eindhoven Kempische 
wegcompetitie 2013. Verdeeld over alle categorieën 
deden meer dan 700 lopers mee aan de verschillende 
afstanden. Hoofdnummer was de halve marathon, 
waarbij Cees Koppen weer op het podium stond: hij 
werd 3e bij de Mannen 55+. 
Het weer was prima, wel wat wind, maar ook een dun 
zonnetje en ong. 8 graden. 

 
27 maart 
Opmerkelijke prestatie in Best 
Het viel niet meteen op bij de uitslagen van de GBB-
loop, maar bij de recreanten leverde Antoinet Hems een 
mooie prestatie. Ze liep 2 rondjes - 14,2 km - en kwam 
als eerste vrouw over de streep. Belofte voor de 
toekomst! 
 
 
 

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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31 maart 
Tineke en Roland zijn de clubkampioenen 
cross 2013 → 
Net als vorig jaar stonden Tineke van den Heuvel en 
Roland van Loon op de hoogste trede van het podium: 
zij zijn de clubkampioenen cross 2013. Voor Roland zat 
er nog extra glans aan zijn zege want hij versloeg voor 
het eerst Ruud van Woensel (bij zijn vorige titels was 
Ruud er niet bij).  

 
3 april 
Ton van Liempt op het podium → 
Vandaag bleven we na de recreantentraining nog even 
na voor een bijzondere gebeurtenis: Ton van Liempt 
(van het extra rondje aan het einde van de training en 
van de heel speciale oefeningen bij het rekken en 
strekken) was 25 jaar trainer van de recreanten!  
Ton en echtgenote Josephine werden toegesproken 
door trainingscoördinator Cees van de Schoot. Hij 
memoreerde dat Ton al lid is vanaf de oprichting van de 
club in 1985. Ook is hij al 25 jaar jurylid en 20 jaar lid 
van de Technische Commissie. 
Ton was geen wedstrijdloper, maar liep in Parijs toch 
3:17 uur op de marathon. Omdat hij niet tevreden was 
ging hij een jaar later naar Rotterdam: 3:13 uur als 50-
plusser!  

 
6 april 
Ruud van Woensel 2e met clubrecord 
Bij de nieuwe wedstrijd in Reusel, de Imants Grensloop, 
werd Ruud van Woensel tweede op de 10 engelse 
mijlen bij de M55. Hij verbeterde tevens het clubrecord 
dat op naam stond van Cees Koppen.  

 
7 april 
46 inschrijvingen hardloopcursus → 
Vandaag was de eerste les van de hardloopcursus. Bij 
fris maar zonnig lenteweer gingen 46 aspirant-
hardlopers het Kemmerbos in voor de eerste les.   

 
14 april 
René van de Ven: CR speerwerpen 
René van de Ven en Bart Noyen waren bij de ATAG 
baanwedstrijden in Turnhout. Het werd een mooie dag: 
René verbeterde zijn PR en het CR speerwerpen met 
een worp van 52,43 meter, 1 meter verder dan het oude 
record dat ook op zijn naam stond!  
Bart verbeterde zijn PR bij het kogelslingeren. 
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15 april 
Trainerscursus afgerond → 
De cursus 'Training geven' is vanavond afgerond met 
een praktijktraining. Drie van de 10 cursisten konden 
tonen wat ze geleerd hadden: Wim deed de warming up, 
Reny de looptraining en Hans de cooling down.  
De prestaties werden beoordeeld door Bert van Hoof, 
Henk van Gerven en cursusleider Cees van de Schoot,  
Aan het eind van de sessie waren ze allemaal geslaagd. 
De club heeft weer zicht op uitbreiding van het 
trainerscorps. 
   
foto: opleider Cees en de geslaagden Wim, Pieter, 
Henk, Hans, Jan, Irene, Reny, Ton, Bert en Cees, 

 
20 april 
Ruud 1e in Oisterwijk → 
Vandaag liep Ruud van Woensel het podium op met een 
1e plaats op de 15 km bij de M55. Bovendien verbeterde 
hij het clubrecord M55 met 11 minuten. Het was prima 
weer in Oisterwijk, droog, lichte wind en de laatste 
avondzon.  

 
21 april 
Tineke van den Heuvel 3e in Marathon 
Antwerpen 
In de grote marathon van Antwerpen behaalde Tineke 
van den Heuvel een podiumplaats. Ze werd met een tijd 
van 3:41:21 uur 3e in de categorie V50.  
   

21 april 
Weer CR speer voor René van de Ven 
René heeft er zin in. Nadat hij vorige week in Turnhout 
het CR speerwerpen bij de Mannen senioren op 52,43 
meter zette, deed hij er vandaag nog een schepje 
bovenop met een worp van 52,65 meter. Dat was in 
Valkenswaard bij de Seniorenwedstrijden georganiseerd 
door AVV. Nu de zaak heelhouden, René!  
   

29 april 
DE MEEUW opnieuw hoofdsponsor → 
De Meeuw Bouwsystemen is opnieuw de hoofdsponsor 
van Atletiekvereniging Oirschot! Al 10 jaar krijgen we 
steun van de belangrijkste werkgever van Oirschot, o.a. 
in de vorm van ons mooie clubgebouw. Als 
tegenprestatie dragen we de naam DE MEEUW uit: op 
ons start- en finishdoek, met spandoeken, op de website 
en in de naam van onze wedstrijden.  
 
 
 

 

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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De afgelopen winter heeft 
de vereniging twee keer 
een cursus aangeboden, 
waaraan onze leden 
konden deelnemen 
De 1e cursus ging over trainingsleer, 
hieraan hebben ruim 20 cursisten 
deelgenomen.  
Tijdens de cursus is uitleg gegeven 
over: 

- Waarom ga je trainen 
- Met welke 

trainingswetmatigheden moet 
je rekening houden 

- Welke energieleverings-
systemen gebruik je en 
wanneer  

- Maximale zuurstofopname 
- Structuur en eigenschappen 

van de skeletspier 
- Wat kun je trainen 

- Alle trainingsvormen en welke 
hersteltijden horen daarbij 

- Herstel, hoe kun je dat 
bevorderen, belang cooling-
down 

- Periodisering 
- Conditietesten 

- Overtraining, spierpijn, blessure 
en blessurepreventie 

 

De 2e cursus was “training 
geven”, hieraan hebben 
10 cursisten deelgenomen 
Het is een cursus van de 
Atletiekunie: Assistent Looptrainer 
2 (LT2) 
Tijdens de cursus is uitleg gegeven 
over: 

- Motivatie van lopers, verschil 
tussen recreant en 
wedstrijdloper 

- Rol van de trainer 

- Leiding geven, reflecteren 
tijdens trainingen 

- Opbouw van een training, W-
up - kern - CD 

- Algemene oefeningen, 
techniektraining en 
rekoefeningen 

- Samenstellen en uitvoeren van 
een training, praktijk 

 
De inzet en belangstelling voor 
deze cursus was voortreffelijk, op 
alle vier de avonden waren alle 
cursisten aanwezig! Een mooier 
compliment als cursusleider kun je 
niet krijgen, toch! 

 

We hebben er het volste 
vertrouwen in, gezien hun 
inzet, dat er versterking 
komt voor ons 
trainerscorps 
Uit de waardering van de cursisten 
blijkt dat de investering in kennis en 
ontwikkeling goed is voor onze 
leden en dus ook goed is voor onze 
club! 
Na afloop hebben alle 10 de 
cursisten het Certificaat van 
Deelname ontvangen. 
 
 

Hoe verder?  
Deelname aan de cursus betekent 

niet dat je verplicht bent om daarna 

training te gaan geven en dat 

respecteren we ook. (het woord 

moeten, moeten we vermijden!) 

De 10 deelnemers hebben 

aangegeven wat ze voorlopig gaan 

doen en dat lees je hiernaast: 

 

 
 

 
 

  

WORKSHOP TRAINING GEVEN 
Cees van de Schoot 
 

We hebben  
er vijf nieuwe  
trainers bij! 

 

Als je naar aanleiding van het lezen van dit verslag of reacties van deelnemers ook 
opgeleid wilt worden tot trainer of een trainerscursus, of vervolgopleiding wilt volgen, kun 
je contact opnemen met mij.  
 
Investeren in kaderopleidingen is  
investeren in onze vereniging en dat zijn onze leden! 

Cees van de Schoot 
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 Reny van Straten  
heeft het nu nog te druk, maar in de toekomst kunnen 
we op haar rekenen. 

 
 
 

Irene van Gestel →  
wil tot eind mei invallen, gaat dan eerst de 4-daagse 

lopen. 

 
 
 

 Henk van Gerven  
voorlopig invallen op zondag bij de recreanten en op 
donderdag bij de wedstrijdlopers. In de toekomst 
begeleiding van wedstrijdlopers. 

 
 
 

Hans van Hal →  
voorlopig incidenteel invallen op zondag, b.v. 1 x per 

maand. 

 
 
 

 Bert van Hoof  
zou dolgraag willen maar zijn gezondheid laat het nog 
(even) niet toe. 

 
 
 

Wim de Croon →  
gaat training geven bij de recreanten. 

 
 
 
 

 Cees Koppen  
voorlopig invallen op zondag bij de recreanten en op 
donderdag bij de wedstrijdlopers. 

 
 
 

Jan Heijms →  
voorlopig nog niet inzetbaar 

 
 
 
 
 
 
 Pieter Smits            Ton van Liempt →  
geven al training, zijn weer opgefrist en kunnen weer 
jaren mee!  
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Ook dit jaar is er weer een enorme 
belangstelling voor onze loopcursus 
2013  
 

Hoe komen ze bij ons terecht? 
12 via de internetsite van onze vereniging 
4 via een lid van onze vereniging 
2 via onze flyer van de cursus 
22 via plaatselijk weekblad 
5 anders (vaak via vrienden) 
 

Waar komen ze vandaan? 
35 deelnemers komen uit Oirschot 
12 uit Oost- West- en Middelbeers 
1 uit Best (eerder deelgenomen) 
1 uit Bladel (eerder deelgenomen) 
1 uit Oisterwijk (eerder deelgenomen) 
Dus eigenlijk voornamelijk gemeente Oirschot 
 

Zijn het allemaal nieuwe gezichten? 
2 cursisten zijn oud-lid 
7 hebben deelgenomen aan de loopcursus in 2012 
2 hebben deelgenomen aan de loopcursus in 2011 
1 heeft deelgenomen aan de loopcursus in 2010 
 

Wat is de leeftijd? Geboortejaar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemiddelde, modus en mediaan is 1971. 
De belangrijkste doelgroep is rondom de 42 jaar, 
ruwweg tussen 30 en 50 jaar, zeer breed. 
 
Mannen: 12 (24%), vrouwen: 38 (76%) 
 

Waarom gaan ze hardlopen? 
Belangrijkste redenen zijn:  

• zorgen voor een betere conditie, je fitter 
voelen. 

• Lichaamsgewicht onder controle houden. 

• Willen ook wel eens kijken of ze het ook 
kunnen, om mee te lopen. 

 
Maar echt “lopen voor je gezondheid” hoor je niet 
of weinig, terwijl onze slogan is:  
 

“investeer in je gezondheid!” 
 

1946: 1 
1949: 1 
1956: 1 
1959: 4 
1960: 3 
1962: 2 
1963: 2 
1964: 1 
1965: 1 

1966: 1 
1967: 1 
1968: 3 
1969: 2 
1971: 6 
1972: 3 
1973: 1 
1974: 4 
1975: 2 

1977: 1 
1978: 2 
1980: 2 
1982: 1 
1984: 1 
1985: 1 
1986: 1 
1988: 1 
1994: 1 

HARDLOOPCURSUS 
Cees van de Schoot 

  
Met 50 deelnemers aan de 

hardloopcursus kunnen we spreken 
van een nieuw record! 

meer foto’s op 
www.avoirschot.nl 
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De trainingen worden gegeven door Cees van de 
Schoot en Toon de Croon, geassisteerd door enkele 
andere trainers. Hieronder zien we Cees, Nellie van 
Beers en Ger van Heesch in actie  
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ONZE VRIJWILLIGERS 
Ze vallen niet op, maar ze zijn er wel. Altijd! 
  
 
  

De clubkampioenschappen cross, kortweg ‘de 
clubcross’, is altijd weer een gezellig gebeuren. 
We hebben graag zoveel mogelijk deelnemers, 
maar we hebben ook vrijwilligers nodig, voor:  

• programma vaststellen 

• publiceren op website 

• e-mailing naar leden 

• medailles en bekers regelen 

• inschrijven en startnummers uitgeven 

• parcours uitzetten en afbreken 

• geluidsinstallatie verzorgen 

• foto’s maken 

• tijdwaarneming en jury 

• koffie zetten 

• uitslagverwerking 

• uitslag op website plaatsen 

• artikel en foto’s in de Spike en op website 
 

Zeg geen nee als we je eens ergens 
voor nodig hebben! 

Voor de clubcross  
zijn 14 mensen 

in touw 
 

Clubcross: Toon, Jac, Ton en Adrie doen de tijdwaarneming 
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Tijdens ‘t lopen vroeg Wally of ik een stukje wilde schrijven 
in de Spike 
Heb spontaan ja gezegd, maar ja, wat.....? 
Ik zal me even een beetje voorstellen want de meeste lopers zullen mij niet 
kennen. Met veel plezier werk ik als apothekers/doktersassistente bij een 
apotheekhoudende huisarts in Middelbeers. Nu de (4) kinderen allemaal het 
huis uit zijn ben ik begonnen (lege nest syndroom??) met een opleiding 
pedicure; hartstikke leuk om te leren. 
Sinds oktober 2011 woon ik in Oirschot. Voorheen in Spoordonk, waar mijn 
grootste hobby paardrijden was. Eindeloze zwerftochten door de Campina en 
ook in de bossen waar we nu rennen. Door de verhuizing is mijn paard bij de 
manege terechtgekomen en inmiddels bij een nieuw baasje. 
 

Maar nu heb ik ‘t weer een beetje terug, in ieder geval weer 
lekker in de bossen 
Heerlijk buiten en alle seizoenen meemaken, daar kan ik zo van genieten. 
En de atletiekvereniging is een fijne club. Iedereen loopt zijn eigen tempo 
wanneer en hoe je zelf kunt en wilt. Geen probleem. Iedereen loopt wel eens 
wat sneller en de andere keer loop je weer eens minder.  
Voorheen wist ik ook helemaal niet dat ik lopen zo fijn zou vinden. Heerlijk mijn 
koppie leeglopen. 
Zoals ook met paardrijden was, ik ben niet zo van wedstrijden en moeten 
presteren. Wel vind ik de eigen georganiseerde Stoelloop, Heideloop en 
Auwjaorscross heel leuk om te doen. 
 

Ik heb echt bewondering voor de trainers, die toch weer 
elke week een leuke route  kunnen uitstippelen en ook 
steeds weer op een andere manier zo’n groep begeleiden 

En als ik zie hoeveel nieuwe leden er steeds bij komen.... hoop ik wel dat er 
genoeg trainers zijn (en komen). 
Graag zou ik de estafettenepen dan ook door willen geven aan een van de 
trainers: ………… 
 
Dus complimenten voor de club!! en tot ziens 
 

Ria Pijnenburg 

  

DE ESTAFETTEPEN 
Ria Pijnenburg 

Ik hoop wel  
dat er genoeg  

trainers bijkomen 
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APPELFLAPPENDAG 
  

En als je zand over hebt 
graaf je een gat en gooit het 

daar in 
 

Frans aan het kwasten. Het is iedereen natuurlijk meteen opgevallen dat de afzetlijn weer mooi wit is… 

links: voor Thijs kan de kruiwagen niet groot genoeg zijn 
 
onder: Adrie, Ton en Martien. Ze maken eerst een hoop troep en 
die ruimen ze dan weer op. 

Met vereende krachten 
is op twee 
zaterdagmorgens het 
clubhuis en het veld 
weer pico bello in orde 
gebracht. 
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DUWFEEST 
 Ad van Zelst 

Het buffet was prima  
en er was  
bier zat… 

 

Zo eens in de zoveel jaar 
wordt er een feestje voor 
onze vrijwilligers 
georganiseerd 
Hoeft natuurlijk allemaal niet, maar 
het wordt wel gewaardeerd. Helaas 
viel de fietstocht in het water, het 
was zo koud dat we allemaal liever 
binnen bleven. We werden 
onderverdeeld in teams en kregen 
een hele lijst opdrachten. De 
winnaars waren… doet er niet toe, 
het was een leuke middag. 
 
’s Avonds waren we te gast bij de 
Spoordonkse Watermolen. Daar 
brachten we het clublied ten gehore 
dat we ’s middags van tekst hadden 
voorzien. Horen we waarschijnlijk 
nooit meer iets van… 
 
Dank aan de organisatoren Harrie, 
Silvia, Pieter, Anthony en Mieke 

 
groep 4, zangeressen: Tonny en Tineke 

 

Wij lopen heel vaak in de week,  

krijgen soms een stukje cake,  

soms treffen wij een teek.  

Altijd zijn wij heel fanatiek 

en bijna nooit ziek 

Oirschotse hei en zand, dat brengt 

ons veel weerstand 

 

beste 
clublied 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=emmers&source=images&cd=&cad=rja&docid=B9CXhGF8GCLoCM&tbnid=Wh7NDz8G8c5Y2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.alliberthome.com/nl/producten.asp?s=p&idmc=26&idsc=59&ei=Iol5UcPfIMbL0QXZ04C4DA&bvm=bv.45645796,d.d2k&psig=AFQjCNGBOWbgU5Kp_2ahUtrrkymboL4IMg&ust=1367005846767308
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Die gaat er langs Jan! 

Het clublied 

Pieter heeft de regie 
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Op zondag 24 maart heb ik samen met Elia meegelopen 
aan de Goed, Beter, Bestloop 

Ik had mogen trainen met ervaren lopers voor de halve marathon, maar 
besloot voor de wedstrijd over 14,2 km te gaan. 
Gevoelstemperatuur was koud door de oostenwind (zie foto). Onderweg trof 
ik al snel een loper die me op sleeptouw nam. Hij noemde mijn naam en ik 
dacht; nou, ben ik hier al bekend, maar nee hoor! Ik moet nog even wennen 
aan mijn naam op de mouw van mijn clubshirtje. 
 

Zijn tempo paste goed en hij liet me mooi uit de wind 
lopen 

Langs het parcours kreeg ik nog de nodige aanmoediging van Henk. (Henk 
liep zelf niet om als vrijwilliger te helpen bij zijn oude club). Toen ik dacht 
binnen te zijn, moest ik nog een zwaar rondje om het veld. 
Tijd: 1:08:18 uur. Tevreden! Moe maar voldaan weer naar Beers 
En realiseer me dat ik sinds ik bij de club ben het loopvirus nog meer te 
pakken heb. 

 
Op naar de volgende wedstrijd! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

GOED BETER BESTLOOP 
Antoinet Hems 

Het weer was  
niet best  
in Best 
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  WOENSDAGMIDDAGGROEP 

  

Op 3 oktober beginnen we 
weer opnieuw met de 

woensdagmiddaggroep 
 

 
Ook deze winter 

hadden we weer 

twee groepen, één 

onder leiding van 

Sjaak Aarts en een 

snellere groep 

onder leiding van 

Pieter Smits.  

Helaas waren er 

gemiddeld toch 

minder lopers dan 

voorgaande jaren.  

 

De laatste weken 

nam de 

belangstelling weer 

toe. 

 

Woensdag 3 

oktober zijn we er 

weer! 
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 
CROSS 
foto’s Jan Manders 

Dit jaar  
71 deelnemers  

aan de clubcross! 
 

Zelden hadden we zo'n koude clubcross, het was 
maar een paar graden boven nul. Gelukkig geen 
wind en het was zonnig weer.  
De wedstrijd houden op Paaszondag leek niet 
zo'n gelukkige keuze, maar we hadden toch 71 
deelnemers, tegen vorig jaar 59. 
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pos naam pos naam pos naam  

 Msen  Vsen   JjunD 

1 Bart Noyen 1 Moniek Kemps-Verbeek 1 Lars van Kuringen 

2 René van de Ven   2 Tycho Smits 

  M35   V35 3 Izzy Smits 

1 Roland van Loon  KAMPIOEN 1 Antoinet Hems    

2 René Coolen 2 Sandra Verhagen    JpupA 

3 René Sterken 3 Reny van Straten 1 Stijn van Beers 

  M45   2 Luuk van Kuringen 

1 Harrie Bullens   V45   

2 Gerrie Dijkstra 1 Tineke vd Heuvel KAMPIOEN  MjunD 

3 Johan der Kinderen 2 Ria Pijnenburg 1 Vivian Pijnenburg 

  M55 3 Jeanine van de kam   

1 Ruud van Woensel     MpupA 

2 Cees Koppen  V55 1 Juul van Hout 

3 Henk van Gerven 1 Leny de Croon 2 Tippi Smits 

  M65 2 Jeanne Kemps   

1 Ad van Zelst  3 Hannie Schilders   MpupC 

2 Wim Verhagen   1 Nicky Verbakel 

rechts: Marieke Meeuwis heeft het helemaal te 
pakken: ze meldde zich na de wedstrijd aan als lid. 
Daarachter Ad, Wally, Sandra en Ronald 
 
 
rechtsonder: Lars leidt bij de junioren, gevolgd 
door Vivian. 

linkerpagina 
boven: een mooi gezicht, allemaal in het nieuwe clubshirt! Voorste rij Ria, Tineke, Sandra, 
Antoinet en Cees. Daarachter zien we Michael, Pieter, Jeanne, Hennie en Jan 
 
linksonder: het was weer een mooie strijd tussen Ruud en Roland. Roland won. 
 
rechtsonder: ook een mooi podium: de mannen 45 met Gerrie, Harrie en Johan 

meer foto’s op 
www.avoirschot.nl 
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Turnhout 14 april 2013 

Om 12 u stond Bart aan de deur. 
Deze keer dacht ik alles goed 
voorbereid te hebben; alles stond 
klaar en zelfs ik was zover. Helaas 
kwamen we er na zo'n 5 minuten 
achter dat ik mijn portemonnee was 
vergeten en konden we alsnog 
terug. "Like always".  
De tweede poging ging het wel 
goed en waren we vertrokken 
richting Turnhout.  
 

Bart begon na aankomst 
met de 110 m horden 
Hij was - zo zei hij zelf - op jacht 
naar mijn clubrecord van 20.69 sec, 
maar dat ging niet door deze keer. 
Hij kwam niet goed uit bij de eerste 
en tweede horde, verloor kostbare 
snelheid en kwam uiteindelijk ook 
net tekort voor een PR. Zijn tijd was 
23.92 sec.  
 

Na de horden begon ik aan 
mijn wedstrijddag met het 
discuswerpen 
Ook dit werd niet bepaald een 
succes. Na de eerste 3 worpen had 
ik slechts een afstand van zo'n 26,5 
meter, ruim 3 meter minder dan ik 
had gehoopt (ca. 30 m). Ook in de 
resterende 3 finalepogingen kwam 
ik nauwelijks verder en dus was het 
eindresultaat van 27,85 meter 
teleurstellend te noemen.  
 

Om 16.30 u gingen we 
gezamenlijk naar het 
kogelslingeren op het 
bijveld 
Dit bijveld ligt midden in het park. Er 
zijn dus veel toeschouwers; mensen 
die gewoon een ommetje maken in 
het park zijn - vaak tot hun eigen 
verbazing - ineens getuige van een 
kogelslingerwedstrijd. Overigens 
wordt de pad direct naast het veld 
afgesloten voor wandelaars en 
terecht ook, want er landde 
vandaag een uit de richting 

gevlogen slingerkogel midden op de 
pad. 
 

Bart had een goede eerste 
poging van rond de 19,3 m 
Dat zou al rond zijn PR zijn, ware 
het niet dat hij nog een shirt over 
zijn clubtenue aan had en de poging 
daardoor ongeldig werd verklaard. 
Tja, regels zijn regels. Mijn eerste 
poging was niet slecht: ca. 22,5 m. 
Ik verbeterde me lichtjes in de 2e 
poging naar zo'n 23,5 meter maar 
was nog niet tevreden. Mijn 3e 
poging was een stuk feller en een 
stuk krachtiger, maar... helaas 
eindigde mijn slingerkogel tegen de 
paal van de kooi. Balen, want zelfs 
de juryleden schatten deze poging 
in als een 30-plusser, wat een 
nieuw CR had betekend. Bart had 
na 3 pogingen 19,02 m, net geen 
PR. Ik stond op 23,48 m, redelijk 
voor een eerste wedstrijd maar 
tevreden was ik nou ook weer niet.  
 

Ondertussen was het, 
doordat het kogelslingeren 
al een kwartier te laat was 
begonnen, al bijna 17.30 u 

En dan stond het speerwerpen op 
het programma. Ik was al naar de 
scheidsrechter geweest om te 
vragen of ik/we wat uitstel konden 
krijgen en dat was geen probleem, 
maar besloot me toch na de 4e 
poging bij het kogelslingeren af te 
melden en naar het speerwerpen te 
vertrekken. De 4e poging was 
overigens via de kooi (!) toch nog 
bijna een meter verder: 24,30 m. 
Uiteindelijk minder dan ik had 
gehoopt en ook een stuk minder 
dan wat erin had gezeten vandaag, 
maar ik was blij dat in ieder geval 
bleek dat er meer in zit de komende 
maanden. Bart bleef nog om zijn 5e 
poging te doen voordat hij naar het 
speerwerpen kwam en deed dat 
zeer verdienstelijk met een nieuw 
PR van 21,09 m. 
 

Bij het speerwerpen waren 
we slechts met 3 
deelnemers: Bart, ik en 
een master uit België 
De pogingen zouden elkaar dus 
snel op gaan volgen. Na even te 
hebben ingeworpen konden we 
beginnen. Mijn eerste poging was 
niet onverdienstelijk: 47,85 m. 
Vorige week wierp ik in Dongen 
47,59 m, dus ik was in ieder geval al 
verder dan bij mijn 
openingswedstrijd van het jaar. Bart 
begon met een niet 
onverdienstelijke 29 meter en kwam 
daarna met 27 en 28 meter worpen. 
Ik had een goede 2e poging van - 
aldus de juryleden in het veld - ca. 
49 m maar ik had teveel snelheid en 
kon mezelf niet tegenhouden voor 
de lijn.  
Mijn 3e en 4e poging waren 
ongeconcentreerd en technisch 
slecht. Ik maakte ze ongeldig. 
Waardeloze worpen. Het was op dat 
moment ook een lastige wedstrijd: 
de pogingen kwamen natuurlijk 
extreem kort na elkaar aangezien 
we slechts met zijn drieën in de 
wedstrijd waren en je werparm is 
niet meer volledig fit na 6 pogingen 
discus en 4 pogingen 
kogelslingeren, het inwerpen nog 
niet eens meegerekend. 
 

Bart had een goede 4e 
poging die hem rond de 32 
meter bracht, vlakbij zijn 
PR 
Ik had er op dat moment behoorlijk 
de pee in. De chagrijnigheid kwam 
al opzetten en het kon niet lang 
duren voordat ik kwaad begon te 
worden op alles en iedereen in mijn 
buurt. Hoe kon deze wedstrijd nog 
tot een goed einde gebracht 
worden? De wind hielp ook al niet 
mee. Er stond een wind tegen, die 
kwam van schuin linksvoor en met 
vlagen ook nog flink schommelde, 
niet bepaald gunstig voor een 
rechtshandige speerwerper. Bij een  

TURNHOUT BAANWEDSTRIJDEN 
René van de Ven 

BAM! 
52,43 m! 

CR en PR! 
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aantal pogingen zag je de speer in de 
lucht 3 keer van richting wisselen 
voordat ie neerkwam. Scheef. 
Ongunstig. Maar goed, poging 5. Ik 
had er weinig vertrouwen in, maar 
probeerde mezelf op te peppen.  
 

Bam! Knallen. Wacht even 
tot de wind is gaan liggen en 
dan volle bak erop Aanloop wat 

aanpassen aan de omstandigheden, 
zeker gezien de ongeldige pogingen 
2, 3 en 4. Ik had ook van speer 
gewisseld. Ik heb 3 eigen speren en 
had de eerste 3 pogingen met mijn 
nieuwste aanwinst geworpen, maar 
greep nu toch terug op 'het oudje' in 
de collectie. Met deze wind zou ie wel 
eens beter kunnen vliegen dan de 
nieuwste speer.  
En dat deed ie! 50,81 m in poging 5! 
Mijn 5e prestatie ooit en verder dan ik 
vorig jaar, tijdens mijn elleboog-
blessure-jaar, had geworpen. Wow, 
tevredenheid ineens!  
 

Bart kwam in de 5e poging 
niet verder, maar wierp wel 
een degelijke 30-plusser 

Uiteindelijk zat er in zijn 6e poging 
toch niet meer in dan die bijna 32 m 
die hij al in de eerste 3 pogingen 

had gehaald, maar desalniettemin 
was het een goede wedstrijd.  
Mijn 6e poging kon dat alleen nog 
maar beter maken. De wedstrijd was 
tenslotte al geslaagd.  
 

Opnieuw wierp ik in poging 
zes met mijn 'oudje', mijn 
Sandvik-speer in plaats van 
met mijn nieuwe 'Nemeth'  
Ik wachtte op de wind voordat ik mijn 
aanloop begon en zette toen mijn 
laatste poging van de wedstrijd in. Ik 
kwam perfect uit, voelde dat ik de 
speer lekker raakte bij de afworp, en 
kwam minder dan 2 cm voor de lijn tot 
stilstand. Toen pas kon ik opkijken 
naar de vlucht van de speer... was het 
echt iets of had ik het verkeerd 
gevoeld? Hmm het zag er niet 
helemaal geweldig uit... De speer 
landde wat scheef in de grond. Zou ik 
in mijn enthousiasme toch weer een 
technische fout gemaakt hebben? Of 
had mijn lekkere gevoel het bij het 
rechte eind? Een tiende van een 
seconde kwam het bij me op om de 
poging ongeldig te maken. Doorgaans 
is het zo dat als het er slecht uitziet 
het dat ook is en dan wil je de trieste 
afstand ook liever niet weten. 

Maar het zag er toch wel vrij aardig uit 
qua afstand. Ik had ondertussen toch 
maar aan de goede kant van de 
streep de aanloop verlaten en wat 
bleek...BAM! 52,43 m! CR en PR! 
 

De dag was geheel gered 
en we zijn na het inpakken 
van de spullen deze 
prestatie meteen gaan 
vieren met een heerlijk 
Belgisch bier 
Genieten! Met plezier maakten we de 
reis terug van Turnhout naar Oirschot, 
maar natuurlijk niet zonder 
traditiegetrouw nog even wat frieten 
te gaan eten.  
 

Het seizoen is bij deze al 
goed 
Nog niet geslaagd, zo ver wil ik niet 
gaan, ik wil me nog verbeteren. En 
hoewel ik ontevreden zal zijn aan het 
eind van het seizoen als dat niet is 
gelukt, toch ben ik nu ultiem tevreden. 
BAM! CR! #Genieten. 
 

 
René van de Ven 

 

foto: archief 
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3300 m 
cross 

16 april 

1500 m 
baan 

28 mei 

5000 m 
baan 

18 juni 

10 km 
weg 

20 aug 

800 m 
baan 

24 sept 
punten 

 
strafpunten bij  

niet finishen 
0,40 0,20 0,60 0,80 0,00  

 Msen       

1 Bart Noyen 15,08     15.08 

2 Stefan de Graaf 12,19     12.19 

        

 M35       

1 Roland van Loon 16,69     16.69 

2 Aubry Mulder 14,02     14.02 

3 René Sterken 12,14     12.14 

        

 M45       

1 Harrie Bullens 15,41     15.41 

2 Hans van Hal 13,63     13.63 

3 Michael Boon 12,95     12,95 

        

 M55       

1 Cees Koppen 14,29     14.29 

2 Adrie Louwers 14,16     14.16 

3 Piet van Oirschot 13,59     13.59 

4 Wim de Croon 12,51     12.51 

        

 M65       

1 Ad van Zelst 12,93     12,93 

        

 V35       

1 Antoinet Hems 13,67     13,67 

2 Esther de Wert 10,88     10.88 

        

 V45       

1 Jeanine van de Kam 12,45     12,45 

2 Marjon de Kort 11,09     11.09 

        

 V55       

1 Nellie van Beers 12,56     12.56 

2 Leny de Croon 11,99     11.99 

3 Jeanne Kemps 11,28     11.28 

 
 

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

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

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

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

INTERNE COMPETITIE 
 

De eerste ronde  
was de cross  

over 3300 meter 
 

Aan alle leden: kijk 
eens naar deze 

uitslaglijst. Zie je dat je 
in sommige categorieën 

gemakkelijk op het 
podium komt? 

Deelnemen is al 
voldoende.  

Doen! 
 

http://www.avoirschot.nl/
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Bij de cross hadden we 
21 deelnemers, 5 meer 
dan vorig jaar.  
Maar we willen nog 
meer deelnemers aan 
de Interne Competitie 
2013! 
 
foto’s: 
Boven: We gingen 
allemaal tegelijk van start, 
dat is wel zo eerlijk. 
 
 Piet, Antoinet en 
Hans bleven lang bij 
elkaar, maar in de laatste 
ronde gaf Piet zijn positie 
prijs. Tactisch, want hij 
stond voor de Marathon 
van Antwerpen. 
 
 Ad bleef Michael de 
hele wedstrijd voor, maar 
op de laatste 100 meter 
ging hij eraan 
 
 
 
 Hier Wim, Nellie en 
Jeanine. Nellie zou Wim 
nog passeren. 
 
 Leny redde het 
uiteindelijk niet tegen 
René. Nou ja, zo’n jong 
ventje… mag wel een keer 
winnen! 
 
 
 
 

Volgende ronde: 
 

dinsdag 29 mei 
1500 meter  
op de baan 

meer foto’s op 
www.avoirschot.nl 
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Na 3 maanden heerlijk trainen door de 
ijzige wintermaanden is het dan zover, 21 
april de zondag waar je zo naar uit keek 
Maar het venijn zit in de staart en dat heb ik geweten. 
Nooit wat mee gemaakt, en dan terwijl ge in bed ligt, daar 
is ie dan als een duvel uit een doosje: de blessure. 
Beklemming/ontsteking van een slijmbeurs (vies woord 
trouwens) bij het zitbotje. Nou dank je wel... weg marathon 
Antwerpen. 
 

Maar Tineke, Gerrie en Piet waren er 
helemaal klaar voor 
Het hele draaiboek doorgenomen en hup, met zijn allen 
het busje, laat komen die banaan... op naar de grote 
uitdaging. 
Onder escorte van vijf politieagenten op motoren werden 
we naar de start gebracht, we leken wel Kenianen. Het 
was een beleving en we hadden nog geen meter gelopen. 
Prachtig... 
De spanning werd wat weg gelachen en de ‘zet hem op’-
woorden werden uitgewisseld. De marathon is begonnen. 
 

Prachtig loopweertje en alles stond op 
scherp 
Ze hadden er zin in. Bij de 6 km Gerrie keurig op schema, 
daarna Piet en zoals gezegd Tineke, breed lachend, sluit 
ons drietal. Wat gaat ie mooi. 
Corry en ik naar de streep om de eerst zwarte binnen te 
zien draven. Maar mooie niet: unne blanke komt als eerste 
het hoekje om in 2:12:58 uur! Nou dan wachten we op de 
eerste bekende. 

Gerrie had een schema van 3:30 uur, maar dat viel helaas 
heel anders uit. Want wie kwam er na 2:30 uur omgekleed 
aan gewandeld? Gerrie. Had bij de 13 km pijn in bovenbil 
en was uitgestapt. Erg vervelend, maar het was niet 
anders... 
 

Toen was onze hoop op Piet gericht 
En zeer verrassend kwam hij breed lachend naar de 
streep gerend, heerlijk ontspannen en met grote 
pretoogjes dook hij over de lijn. Geweldig: 3:33 uur, 
prachtige loop, heerlijk genoten, precies zo als een echte 
marathon mag gaan. Keurig Piet je bent een voorbeeld. 
Nou nog Tineke. Nou, als er een vrouw is die weet hoe je 
een marathon moet lopen, vraag maar aan haar. Heerlijk 
ontspannen genietend pakte ze de laatste meters en zet 
haar tijd op 3:41 uur. 
 

De felicitaties waren van harte en het 
eerste pilsje was dan ook het lekkerste wat 
we konden doen 

Er werd nog veel nagebuurt, besproken en uitgewisseld. 
Met een zeer voldaan gevoel gingen 2 prachtige medailles 
mee naar Sporring en Beers. Het was een dag met van 
alles om nog over na te praten. 
 

We richten ons nu op de natuurloop in de 
Ardennen op 9 juni 
 
 
 

loopmaat en marathoncoach Henk van Gerven 
 

MARATHON ANTWERPEN 
Henk van Gerven 

Unne blanke  
komt als eerste het 

hoekje om… 
 

Tineke, Henk, Piet en Gerrie op de 
Grote Markt in Antwerpen 
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HET MYSTERIE VAN DE 
VERDWENEN STARTNUMMERS 

Harrie, Ad 
Een avontuur van 

Harrie en Ad 
 

Samen met Joke op de fiets naar 
Hilvarenbeek, alwaar de 32e Torenloop 
plaatsvond 

Na de inschrijving omkleden en samen met de rest 
van AV Oirschot (Ad v Z) warm lopen en opstellen 
voor de start. Op de eerste rij natuurlijk. Volle bak van 
start en ik kon een goed loopritme aanhouden. 
 

Na ongeveer 3 km kwam ik er achter 
dat mijn startnummer zich nog in mijn 
tas bevond in de verkleed 
accommodatie 

Bij de doorkomst voor de tweede ronde van 5 
km geroepen naar onze supporters (Joke, Ria en 
Adrie) dat ik mijn nummer niet op had. Net voor de 
finish werd mij het startnummer aangereikt waardoor 
mijn tijd toch nog geregistreerd kon worden. 
 

Zou het gewicht van het startnummer 
van invloed kunnen zijn op de gelopen 
tijd? 
Volgens mij wel, want ik heb er toch maar weer een 
PR uitgeperst van 40:32 min. 
Misschien wel leuk: ook Ad had zijn nummer nog in 
de tent laten liggen, zie het stukje hiernaast. 
Jammer van de minimale opkomst vanuit Oirschot. 
 

Met de sportieve groeten van Harrie Bullens 
 

Koninginnedag, Torenloop 
In Hilvarenbeek tref ik alleen Harrie Bullens. Wel met 
3 supporters: Joke, Adrie en Ria. We zijn vroeg, dus 
halen we onze startnummers op en hebben dan nog 
een uur om ons voor te bereiden op de wedstrijd. 
Heel goed, dan gaat er ook niets mis. 
 

Twee seconden voor de start merk ik 
dat ik vergeten ben mijn startnummer 
op te spelden!  
Het startschot knalt en we zijn weg. Twee rondjes 
om na te denken hoe ik dat op ga lossen.  
 

Na 1 ronde duik ik de kleedtent in, rits 
mijn tas open, graai het startnummer 
eruit en draai weer het parcours op 
Het startnummer in mijn hand. Dat is toch lastig en ik 
steek het in mijn short. Als ik even later een hoek om 
ga slaat de wind eronder en waait het de straat over. 
Ik ga het oprapen en houdt het verder toch maar in 
mijn hand. 
 

Na 46:56 min. stuif ik over de finish. 
Maar 52 seconden boven het 
clubrecord M65. Is dat nou pech of 
stom?  
 

Ad van Zelst 
 

meer foto’s op 
www.avoirschot.nl 
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zaterdag 9 maart 2013 Pannekoekenmolenloop, Burgh-Haamstede 

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

15  km Henk van Gerven 4e M55 01:14:20     12,11 

zondag 10 maart 2013 Indoorwedstrijden Haki, Hoboken (B) 
René ging met drie junioren de grens over en kwam terug met 4 clubrecords en 4 pr’s.  
Verslag van René: Junioren D zijn in België "Miniemen". Laura, Vivian en Lars hebben deelgenomen. 
Lars heeft zich geblesseerd moeten afmelden voor het kogelstoten, hij liep een blessure aan de pols op 
tijdens het instoten (verkeerde beweging).  
Ze hebben het prima gedaan. Eigenlijk ging alleen de 60 m sprint bij iedereen slecht, maar verder was 
het prima.  
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
60 m horden Laura Vonk  MjunD 12.29 sec  CR  
 Vivian Pijnenburg   MjunD 12.54 sec    PR  
 Lars van Kuringen   JjunD 13.49 sec  CR PR 
        
60 m Lars van Kuringen   JjunD 10.07 sec    
 Vivian Pijnenburg   MjunD 10.45 sec     
 Laura Vonk   MjunD 10.49 sec     
        
hoogspringen Laura Vonk  MjunD 1,20 m    
 Vivian Pijnenburg  MjunD 1,15 m    
 Lars van Kuringen   JjunD 1,10 m    
        
kogelstoten Laura Vonk  MjunD 5,48 m     
 Vivian Pijnenburg  MjunD 5,22 m   PR 
        
verspringen Lars van Kuringen  JjunD 3,51 m  CR PR 
 Vivian Pijnenburg  MjunD 3,48 m  CR  
 Laura Vonk  MjunD 3,05 m    

zondag 10 maart 2013 Sportmáx Karpencross, Eindhoven 

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

1550  m Tom Michielsen 11e JpupA 00:06:52     13,54 

     Thijs van den Brand 24e JpupA 00:08:42     10,69 

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! 
 

☺ Geachte Lid, 
We merkten, ongeldige login pogingen met een onbekend IP-adres. Daarom hebben we tijdelijk 
opgeschort uw account. We moeten opnieuw activeren van uw account informatie te herstellen uw 
account nu opnieuw activeren uw account enkel nagaan of de informatie die u ingevoerd correct is. 
Met vriendelijke groet, webmaster AV Oirschot 
   

 
 

http://www.uitslagen.nl/
mailto:vanzelst-westland@chello.nl
http://tinyurl.ms/ythg


 

ATLETIEKVERENIGING OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 27 | NUMMER 3 | MEI - JUNI 2013 
 35 

 
 

  

zondag 17 maart 2013 Indoorwedstrijden AVGM, Best 
René deed buiten mededinging mee met de clubkampioenschappen indoor van AVV, GM en GVAC. Hij 
schrijft: Het ging niet onaardig, ik ben eigenlijk best tevreden. Bij kogel haalde ik in de eerste poging 
11,04 m, slechts 26 centimeter onder mijn CR. De tweede en derde poging waren helaas stukken 
minder. De 40 m sprint ging in 6.0 (handtijd). Met een PR van 6.12 is 5.9 of 6.0 handtijd te verwachten, 
dus opnieuw niet onaardig. Het hoogspringen is zoals bekend al zo'n 10 jaar een groot probleem 
vanwege mijn enkelproblemen. Ik haalde 1,45 m en ben toen gestopt. Ik wilde het niet riskeren om 
opnieuw vroeg in het seizoen geblesseerd te raken net als vorig jaar. Nu de clubkampioenschappen 
cross nog en dan eindelijk weer speerwerpen. Ik kan niet wachten! 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
kogelstoten René van de Ven  Msen 11,04 m     
40 meter sprint       6.0 sec       
hoogspringen       1,45 m      

zondag 17 maart 2013 Drunense Duinenloop, Drunen 

Ook in Drunen waren de omstandigheden prima: droog, beetje zon, beetje wind. Tineke miste net het 
podium. 

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

21.1  km Henk van Gerven 10e M55 01:32:56     13,62 

     Gerrie Dijkstra 15e M50 01:36:24     13,13 

     Piet van Oirschot 17e M55 01:40:06     12,65 

     Tineke van den Heuvel 4e V50 01:42:06     12,40 

zondag 17 maart 2013 Gulbergencross, Nuenen 

De Gulbergencross is een zware cross over de afvalberg in Nuenen, met 250 meter hoogteverschil. 
Roland behaalde een eervolle 5e plaats bij de mannen. 

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

10000  m Roland van Loon 5e M 00:41:36     14,42 

zondag 17 maart 2013 Kempenrun, Hapert 

Dit was de eerste wedstrijd in de Sportplein Eindhoven Kempische Wegcompetitie 2013. Cees Koppen 
behaalde een mooie 3e plaats in de categorie M55. 

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

21.1  km Cees Koppen 3e M55 01:35:43     13,23 

 
Kijk elke dag naar het nieuws op onze website www.avoirschot.nl 

Je weet nooit of er wat gebeurd is. 

http://www.avoirschot.nl/
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We reizen gezamenlijk 

naar de wedstrijden in de 

regio. De vertrektijd staat 

enkele dagen voor de 

wedstrijddag op onze 

website (PRIKBORD). 

We rijden om de beurt. 

  

zondag 24 maart 2013 Goed Beter Bestloop, Best 

Het was me het wedstrijdje wel. Temperatuur 2 graden boven nul, maar met een ijzige oostenwind was 
de gevoelstemperatuur -10 graden. Opmerkelijk is de prestatie van Antoinet Hems. Zij liep met de 
recreanten mee en was de 1e vrouw die na twee rondjes binnen kwam! 

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

21.1  km Frans van der Staak 4e M50 01:29:44     14,11 

     Cees Koppen 5e M50 01:35:45     13,22 

     Ad van Zelst 4e M60 01:50:30     11,46 

  

14.2  km Antoinet Hems   Vrecr 01:08:18     12,47 

     Eveline Timmermans   Vrecr 01:24:18     10,11 

     Anthony Conijn   Mrecr 01:26:50     9,81 

  

7.4  km Berti Smetsers   Vrecr 00:50:35     8,78 

UITSLAGEN 

Loop ook eens een 
wedstrijdje, je wordt er 

scherp van! 
 

Frans van der 
Staak was onze 
snelste man in 
Best: 1:29:44 u 
op de halve 
marathon. 
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zondag 31 maart 2013 Clubkampioenschappen Cross, OIRSCHOT 

**  liep niet de bij de leeftijd behorende afstand 
*** Ruud werd geklokt op de bij zijn leeftijd behorende afstand en liep nog een extra rondje voor het 
kampioenschap 
  
De uitslagen per categorie vind je bij het fotoverslag elders in dit blad 

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

10500  m Roland van Loon KAMPIOEN 1e M35 00:40:31     15,55 

     Ruud van Woensel***   recr 00:40:45     15,46 

     Harrie Bullens 1e M45 00:45:19     13,90 

     Gerrie Dijkstra 2e M45 00:47:05     13,38 

     Bart Noyen 1e Msen 00:48:16     13,05 

     René Coolen 2e M35 00:49:28     12,74 

     Johan der Kinderen 3e M45 00:52:23     12,03 

     Adrie van de Wal 4e M45 00:52:39     11,97 

     Hans van Hal 5e M45 00:52:45     11,94 

     Ronald van de Vondervoort 6e M45 00:53:35     11,76 

     René van de Ven 2e Msen 00:56:22     11,18 

     René Sterken 3e M35 00:59:04     10,67 

     Hans van de Wal 8e M45 00:59:32     10,58 

     Ton Smetsers 4e M35 00:59:59     10,50 

     Hennie van Rijt 9e M45 01:01:11     10,30 

  

8400  m Ruud van Woensel*** 1e M55 00:32:34     15,48 

     Cees Koppen 2e M55 00:37:55     13,29 

     Henk van Gerven 3e M55 00:39:12     12,86 

     Piet van Oirschot 4e M55 00:39:53     12,64 

     Pieter Smits 5e M55 00:43:16     11,65 

     Wim de Croon 6e M55 00:44:30     11,33 

     Hans Hoogmoet 7e M55 00:47:26     10,63 

     Jan Kemps 8e M55 00:49:11     10,25 

     Henk Verbeek 9e M55 00:51:30     9,79 

     Jan Soetens 10e M55 00:51:30     9,79 

     Jan Joosen 11e M55 00:56:28     8,93 

     Jan Heijms (M'beers)**   recr 00:57:15     8,80 

UITSLAGEN 

Ook voor onze recreanten 
ligt een wedstrijd binnen 

de mogelijkheden 
 

☺ Studentjes 
Bij een halve marathon in Tokyo Japan liepen op 4 maart 2012 maar liefst 193 van de 738 
deelnemers onder de 1:06 uur. Het aantal was des te opmerkelijker omdat het hier om een 
studentenwedstrijd ging.  

Als we dit aantal vergelijken met Nederland zou dit in de halve marathon van Eindhoven bij de 
mannen senioren ongeveer neerkomen op 391 lopers onder de 1:06 uur.  

In 2012 waren er dat 0 (nul)! 

 
 

 
 
 
 

clubcross 
 

10500 m 
8400 m 
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zondag 31 maart 2013 Clubkampioenschappen Cross, OIRSCHOT 

*   geen lid, liep buiten mededinging mee 
**  liep niet de bij de leeftijd behorende afstand 
  
De uitslagen per categorie vind je bij het fotoverslag elders in dit blad 

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

6300  m Tineke vd Heuvel KAMPIOEN 1e V45 00:29:32     12,80 

     Antoinet Hems 1e V35 00:29:50     12,67 

     Ria Pijnenburg 2e V45 00:30:27     12,41 

     Ad van Zelst 1e M65 00:31:35     11,97 

     Wim Verhagen 2e M65 00:31:50     11,87 

     Wally van Mierlo**   recr 00:31:52     11,86 

     Marieke Meeuwis*   recr 00:32:01     11,81 

     Sandra Verhagen 2e V35 00:32:02     11,80 

     Reny van Straten 3e V35 00:32:36     11,60 

     Jeanine van de Kam 3e V45 00:32:37     11,59 

     Michael Boon**   recr 00:33:07     11,41 

     Marion de Kort 4e V45 00:35:52     10,54 

     Esther de Wert 4e V35 00:36:13     10,44 

     Eveline Timmermans 5e V35 00:36:58     10,23 

     Vanessa Kluytmans 6e V35 00:36:58     10,23 

     Thea de Jong 5e V45 00:37:11     10,17 

     Moniek Kemps-Verbeek 1e Vsen 00:37:46     10,01 

     Monique Theuns 8e V35 00:37:56     9,96 

     Kartika Luijsterburg 7e V35 00:37:56     9,96 

     Miranda Kemps 9e V35 00:38:12     9,90 

     Ellen van Beers 10e V35 00:39:19     9,61 

     Jacqueline Heijms 11e V35 00:39:56     9,47 

     Marja der Kinderen 6e V45 00:40:30     9,33 

     Gerda Manders 7e V45 00:42:17     8,94 

     Astrid van Rooijen**   recr 00:44:15     8,54 

     Germy Sinke 8e V45 00:44:35     8,48 

     Dilia van Straten 9e V45 00:45:58     8,22 

  

4200  m Leny de Croon 1e V55 00:22:26     11,23 

     Jeanne Kemps 2e V55 00:23:33     10,70 

     Hanny Schilders 3e V55 00:28:11     8,94 

     Jan van der Heijden**   recr 00:29:10     8,64 

     Chris van Eck**   recr 00:29:14     8,62 

     Ria Louwers 4e V55 00:29:18     8,60 

  

2100  m Ben Vogels**   recr 00:12:21     10,20 

     Miriam Kemps*   recr 00:14:46     8,53 

clubcross 
6300 m 
4200 m 
2100 m 
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zondag 31 maart 2013 Clubkampioenschappen Cross, OIRSCHOT 

De uitslagen per categorie vind je bij het fotoverslag elders in dit blad    

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

1101  m Lars van Kuringen 1e JjunD 00:04:27     14,84 

     Tycho Smits 2e JjunD 00:04:31     14,63 

     Vivian Pijnenburg 1e MjunD 00:04:40     14,16 

     Sam*   recr 00:04:43     14,01 

     Stijn van Beers 1e JpupA 00:05:05     13,00 

     Juul van Hout 1e MpupA 00:05:07     12,91 

     Tippi Smits 2e MpupA 00:05:13     12,66 

     Izzy Smits 3e JjunD 00:05:21     12,35 

     Luuk van Kuringen 2e JpupA 00:05:31     11,97 

     Nicky Verbakel 3e MpupC 00:06:08     10,77 

maandag 1 april 2013 HAC Openingswedstrijden, Helmond 
Het baanseizoen werd geopend in Helmond. Bart Noyen was er bij. Hij schrijft: het weer zat goed mee 
alleen jammer van die koude wind af en toe. Maar dat heeft de prestatie niet mogen onderdrukken, ben 
heel tevreden,  zeker nadat ik de dag ervoor meegedaan heb aan de clubkampioenschappen cross. 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
verspringen Bart Noyen  Msen 4,53 m     
speerwerpen       28,56 m       

maandag 1 april 2013 Paasloop, Boxtel 

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

15  km Cees Koppen 4e M50 01:07:15     13,38 

zaterdag 6 april 2013 Imants Grensloop, Reusel 

Een 2e plaats op het podium bij de M55 en een clubrecord M55 voor Ruud van Woensel bij deze nieuwe 
wedstrijd op de kalender.  

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

10  em Ruud van Woensel 2e M55 01:01:44   CR 15,65 

     Cees Koppen 7e M55 01:11:33     13,50 

zondag 7 april 2013 Atledo werp 3-kamp, Dongen 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
discuswerpen René van de Ven  Msen 28,52 m     
speerwerpen       47,59 m       

woensdag 10 april 2013 Leemputtenloop, Rijen 

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

10  km Roland van Loon 7e M 00:38:15     15,69 

 
clubcross 

jeugd 
 

☺ Singh 
's Werelds oudste marathonloper, de 101-jarige Fauja Singh, stopt met hardlopen nadat hij zijn 10e 
marathon uitliep in Hongkong. Hij zegt dat zijn leeftijd hem parten is gaan spelen. 'Tulband Tornado', 
zoals Singhs bijnaam luidt, begon op 89-jarige leeftijd met hardlopen.  
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zondag 14 april 2013 Open Meeting ATAC, Turnhout (B) 
René en Bart hadden een mooie dag in Turnhout. Resultaat: 1 club- en 2 persoonlijke records!  
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
discuswerpen René van de Ven  Msen 27,85 m     
speerwerpen       52,43 m  CR  PR 
kogelslingeren    24,30 m    
        
speerwerpen Bart Noyen  Msen 31,89 m    
kogelslingeren    21,09 m   PR 
110 m horden    23.92 sec     

dinsdag 16 april 2013 Interne Competitie 3300 m cross, OIRSCHOT 

* geen lid, loopt buiten competitie mee  

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

3300  m Roland van Loon 1e M35 00:11:51.9     16,69 

     Léon Brands*     00:12:43.3     15,56 

     Harrie Bullens 1e M45 00:12:51.0     15,41 

     Bart Noyen 1e Msen 00:13:07.7     15,08 

     Cees Koppen 1e M55 00:13:51.4     14,29 

     Adrie Louwers 2e M55 00:13:58.9     14,16 

     Aubry Mulder 2e M35 00:14:07.1     14,02 

     Antoinet Hems 1e V35 00:14:28.8     13,67 

     Hans van Hal 2e M45 00:14:31.6     13,63 

     Piet van Oirschot 3e M55 00:14:34.0     13,59 

     Michael Boon 3e M45 00:15:17.5     12,95 

     Ad van Zelst 1e M65 00:15:18.7     12,93 

     Nellie van Beers 1e V55 00:15:45.8     12,56 

     Wim de Croon 4e M55 00:15:49.4     12,51 

     Jeanine van de Kam 1e V45 00:15:54.0     12,45 

     Stefan de Graaf 2e Msen 00:16:14.6     12,19 

     René Sterken 3e M35 00:16:18.4     12,14 

     Leny de Croon 2e V55 00:16:30.6     11,99 

     Jeanne Kemps 3e V55 00:17:33.0     11,28 

     Marjon de Kort 2e V45 00:17:51.5     11,09 

     Esther de Wert 2e V35 00:18:12.2     10,88 

dinsdag 16 april 2013 Circuit 14, Veldhoven 
De reeks baanwedstrijden in regio 14 is weer begonnen 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
speerwerpen René van de Ven 1e Msen 48,25 m     
kogelstoten   3e   10,54 m      

UITSLAGEN 

In de AGENDA elders in 
deze Spike lees je waar 

we naar toe gaan 
 

☺ Boon 
En dan ontdekten we ook nog een fout in de uitslagen van de Interne Competitie 2012! Michael Boon 
was geklasseerd als M55, terwijl hij, gezien zijn leeftijd, bij de M45 hoorde. Als hij nou tussentijds 
even naar de uitslagen had gekeken was hij – na correctie – achter Harrie Bullens 2e M45 geworden. 
De fles wijn die daarvoor staat heeft de wedstrijdcommissie inmiddels opgedronken. 
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zaterdag 20 april 2013 Taxandria Vennenloop, Oisterwijk 

Mooi loopje in Oisterwijk. En met een mooie prestatie van Ruud van Woensel: 1e M55 en een fraai 
clubrecord. Maar liefst 11 minuten er af!  

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

15  km Ruud van Woensel 1e M55 00:55:45   CR 16,14 

     Ad van Zelst 14e M55 01:13:31     12,24 

     Hans van Hal   Mrecr 01:14:04     12,15 

     Jeanne Kemps   Vrecr 01:21:13     11,08 

  

10  km Nellie van Beers   Vrecr 00:46:47     12,83 

zondag 21 april 2013 Seniorencompetitie, Valkenswaard 
René van de Ven was bij de baanwedstrijden in Valkenswaard. Hij schrijft:  
Het ging opnieuw erg goed, net als vorige week in Turnhout. Bij speer begon ik met 49,30 m, al geen 
verkeerd resultaat. Poging 2 maakte ik ongeldig; de aanloop was waardeloos en de worp daardoor ook. 
Maar bij poging 3 viel alles weer samen en kwam ik tot 52,65 m! Opnieuw een CR! Poging 4 (bij 
competitie heb je 4 pogingen) sloeg ik over vanwege wat pijn in mijn enkel. 
 
Bij kogel begon het zo slecht dat ik het bijna niet kon geloven. Een stoot onder de 10 meter? Absoluut 
totaal waardeloos. De 2e poging was ook niet best: 10,35 m. Afgelopen dinsdag ging het bij circuit 14 ook 
al niet naar tevredenheid met slechts 10,54 m, en dit was nog slechter. Poging 3 leverde 10,63 m op, 
maar tevreden was ik nog steeds allerminst. Gelukkig had een andere atleet mijn poging opgenomen 
met een fototoestel en kon ik in slow motion terug zien wat ik fout deed. Dat hielp! In poging 4 kwam ik 
tot 11,07 m. Het is nog een eind van mijn PR/CR maar het was in ieder geval weer een stuk verder dan 
vorige week. 
 
Het lijkt een mooi seizoen te worden. Zolang ik heel blijf ten minste, want zo'n blessureseizoen als vorig 
jaar wil ik in geen geval meemaken!  
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
speerwerpen René van de Ven   Msen 52,65 m   CR PR 
kogelstoten       11,07 m      
        
 

zondag 21 april 2013 Marathon, Antwerpen 

Prachtige prestaties van onze deelnemers aan de Marathon Antwerpen: Tineke van den Heuvel werd met 
een tijd van 3:41:21 uur 3e in de categorie V50. Piet van Oirschot eindigde als 23e M55 in 3:32:59 uur. 
  
Henk van Gerven kon vanwege een blessure niet meelopen, Gerrie Dijkstra moest vanwege een blessure 
uitstappen. 

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

42.2  km Piet van Oirschot 23e M55 03:32:59     11,89 

     Tineke van den Heuvel 3e V50 03:41:21     11,44 

dinsdag 30 april 2013 Torenloop, Hilvarenbeek 

Lees het verhaal van de verdwenen startnummers in deze Spike 

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

10  km Harrie Bullens   Mrecr 00:40:32 PR   14,80 

     Ad van Zelst   Mrecr 00:46:56     12,78 

UITSLAGEN 

Het aantal deelnames 
aan wedstrijden is weer 

aan het stijgen 
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Clubrecords erkend in 2013 

datum naam cat. plaats discipline prestatie  

030313 Ruud van Woensel M55 Moergestel 10 km 37:19 min  
100313 Laura Vonk MjunD Hoboken (B) indoor 60 m horden 12.29 sec  
100313 Lars van Kuringen JjunD Hoboken (B) indoor 60 m horden 13.49 sec  
100313 Lars van Kuringen JjunD Hoboken (B) indoor verspringen 3,51 m  
100313 Vivian Pijnenburg MjunD Hoboken (B) indoor verspringen 3,48 m  
060413 Ruud van Woensel M55 Reusel 10 em 1:01:44 uur  
140413 René van de Ven Msen Turnhout (B) speerwerpen 52,43 m  
200413 Ruud van Woensel M55 Oisterwijk 15 km 0:55:46 uur  
210413 René van de Ven Msen Valkenswaard speerwerpen 52,65 m  

CLUBRECORDS 
Ad van Zelst 

 
  

ACHT clubrecords 
erbij in  

maart en april! 
 

In verschillende categorieën staat op een aantal onderdelen nog geen clubrecord. 
Misschien ook in jouw categorie? 

 
Kijk op onze website www.avoirschot.nl > 

CLUBRECORDS 
 

 

Nieuwe 
adverteerder!  

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 aan de Bloemendaal. 
 

dinsdag     
19.00 uur:  clubtraining op de atletiekbaan  
 

woensdag     
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 

 
  
Als lid van AV Oirschot kun je 

op vijf dagen in de week  
je ei kwijt 

 

Niet-leden mogen als kennismaking met onze 
club tegen betaling van 1 euro deelnemen aan 

de recreantentrainingen op zondag en 
woensdag 

 

http://www.avoirschot.nl/
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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 
Atletiekvereniging 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. 
 
Elk nieuw lid ontvangt het lichtblauwe 
clubshirt met AV Oirschot-logo. 

 
 

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, 2a, 2b en 3 

trainer Johan loopt met groep 2b het Kemmerbos in 

http://www.inschrijven.nl/
http://www.avoirschot.nl/
mailto:avo@hoogmoet.eu
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AGENDA 
Samenstelling Leny de Croon, tekst Ad van Zelst 

  
Dit zijn de 

 wedstrijden waar we 
naar toe gaan! 

 

De wedstrijden van de  
Sportplein Eindhoven Kempische 
Wegcompetitie 2013 (KWC 2013): 
 

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 

Ma 20 mei: Eersel 
Pinksterloop 
wegwedstrijd over 10 km (KWC 2013). 
 

Di 28 mei: OIRSCHOT 
Interne competitie 1500 m 
3¾ rondje op de baan. Best heftig, maar het doet maar 
even pijn. 
 

Di 4 juni: Valkenswaard 
Avondwedstrijd baan Circuit 14 
Iets voor onze technische jongens. Zit er nog een CR 
in? 
 

Zo 9 juni: La Roche en Ardenne 
Les Boucles Ardennaises 
Hier heeft Henk reclame voor gemaakt. Ook Gerrie, 
Piet, Tineke en Hans gaan er heen. Mooie, maar zware 
wedstrijd. 
 

Zo 16 juni: Sint-Oedenrode 
Vaderdaglopen (KWC 2013) 
5, 10 en een halve marathon. Mooi parcours. 
 

Zo 16 juni: Legerplaats Oirschot 
Army Urban Run → 
Lekker door de modder. Is volgeboekt. 
 

Di 18 juni: OIRSCHOT 
Interne Competitie 5000 meter baan → 
12½ ronden op de baan. Goed indelen is de kunst, 
uiteindelijk kunnen we allemaal gemakkelijk 5 km 
hardlopen! 
 

Di 18 juni: Best 
Avondwedstrijden baan Circuit 14 
Ook weer voor onze specialisten. 
 

Vr 21 juni: Eindhoven 
Karpenrun (KWC 2013) 
wegwedstrijd over 10 km, maar… er is ook een 
baanwedstrijd over 10.000 meter! 
 

Za 7 sept: OIRSCHOT 
Oirschotse Stoelloop 
Wordt weer een mooi feestje van 10 km. Doen we 
allemaal aan mee! 
 

Zo 13 okt: Eindhoven 
Marathon Eindhoven 
Binnenkort hoor je over de speciale trainingen voor de 
halve marathon. Vorig jaar liepen 2 leden de hele en 22 
de halve. En we hadden ook nog 6 gastlopers. 

Army Urban Run, als je niet schrikt van wat modder 

Koffie na de 5000 m Interne Competitie 
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jeugdtrainingen 
René van de Ven 
 
  

Bij de jeugd komen alle 
atletiekonderdelen aan bod, maar 

wordt het spelelement niet vergeten 
 

Trainingen in het zomerseizoen: 
 

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 

Ook de jeugd was er bij met de Clubcross.  
Rechts komt Stijn uit het bos met vlak erachter 
Juul en Tippi.  
En let nu op: die twee gaan zo hard dat ze 
nog maar net op de foto hieronder staan! 

meer foto’s op 
www.avoirschot.nl 
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Hallo allemaal, 
 

De laatste wedstrijd zit er 
weer op 
Ik heb vandaag (10 maart) samen met 

Tom Michielsen de Karpencross, de 

laatste wedstrijd van de Kempische 

Crosscompetitie uitgelopen. Het was 

een leuke maar drassige wedstrijd.  

 

En dan nu de uitslag:  
Tom: 11e in 6:52 min. 

Thijs: 24e in 8:42 min. 

 

Ik heb alle wedstrijden gelopen behalve 

Sint-Oedenrode en Geldrop. En Tom 

heeft ook alle wedstrijden gelopen 

behalve Bladel en Eersel.  

 

Ook hebben we crosstraining 
van Cees en een keer van 
Martin gehad  

Soms gingen we naar de hei en anders 

bleven we in het bos achter het veld. We 

vonden het wel jammer dat er geen 

andere kinderen meededen. We hopen 

dus dat er volgend jaar meer kinderen 

met de crosscompetitie en de 

crosstraining meedoen.  

 

Groetjes Tom en Thijs 

 

 

 

 

 

karpencross 
Tom en Thijs 

 
  We hopen dat volgend 

jaar meer kinderen  
gaan crossen 

 

Dinsdag 7 mei is de eerste interne baanwedstrijd van het seizoen 2013 
 

18.30 uur pupillen C + B: balwerpen en 600 meter 
  pupillen A + junioren D: speerwerpen en 1000 meter 
19.30 uur junioren C en ouder: speerwerpen en kogelstoten 

 

Niet alleen voor de jeugd, ALLE leden kunnen meedoen! 
Van te voren inschrijven hoeft niet, wel tijdig aanwezig om startnummer op te halen 
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WE WAREN IN… 
 
 
 
  

Kom ik zo achter in de Spike? 
 

OIRSCHOT  
Trainerscursus, 

praktijkles 
 

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? 
 

• All Outdoor 

• 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 

• 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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