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verslagen: 
Oirschotse Stoelloop 
Halve van Eindhoven 

regen aan  
PR’s en CR’s bij de 

Meerkamp 

Joan van Heerebeek 
kreeg de 

estafettepen 
 

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 

DUBBELDIK HERFSTNUMMER! 
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Blox & Verbeek adviseurs v.o.f. 
voor 

particulieren en bedrijven 
 
 

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

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

 

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

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

kantoren komen. 

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

 
 info@bloxverbeek.nl 

www.bloxverbeek.nl 

 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@bloxverbeek.nl
http://www.bloxverbeek.nl/
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ATLETIEKVERENIGING OIRSCHOT - VRIJWILLIGERS 
 

Vind je de persoon die je moet hebben niet in deze lijst, stuur dan een e-mail 
naar info@avoirschot.nl. (vet gedrukt zijn recente wijzigingen) 

 

Nellie van Beers   

Mieke Bouwman   

Laura van den Broek   

Joke Bullens   

Harrie Bullens   

Guus van der Burgt                  

Anthony Conijn   

Ineke Conijn   

Leny de Croon   

Toon de Croon   

Wim de Croon   

Pieter van Esch   

Martien van Geenen   

Henk van Gerven   

Irene van Gestel   

Hans van Hal   

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   

Thomas van Laarhoven   

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   

Pieter Smits   

Silvia Tempelman   

Martien van de Ven   

René van de Ven   

Adrie Vermeeren   

Esther de Wert   

Ad van Zelst   

ALGEMENE INFORMATIE  

website:  www.avoirschot.nl   
 

 
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 
bankrekening 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 170 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 29 december 

 
 
 

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

 

Hieronder staan de 
vrijwilligers die onze club  

draaiend houden 
 

mailto:info@avoirschot.nl
http://www.avoirschot.nl/
mailto:j.kemps1@chello.nl
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Om maar direct met de deur 
in huis te vallen: De 
privatisering van ons veld is 
vooralsnog van de baan 
De gemeenteraad van Oirschot heeft 
in haar vergadering van september 
besloten dat ze niet verder willen 
gaan met het privatiseringsproces. 
Reden hiervoor is dat we het niet 
eens konden worden over het bedrag 
dat we als 9 buitensportverenigingen 
moesten bezuinigen. De afspraak 
tussen de gemeente en de 
buitensportverenigingen was 
aanvankelijk dat we zouden gaan 
voor een bezuiniging van €200.000,- 
in 2014. Het voorstel van de 
gemeente aan de 9 verenigingen 
hield echter in dat we ruim €400.000,- 
zouden gaan bezuinigen.  
 

Omdat dit volgens de 
verenigingen in strijd was 
met de vastgelegde 
uitgangspunten hebben wij 
dat voorstel van de 
gemeente afgewezen 
En daarop besloot de gemeenteraad 
om het privatiseringsproces stop te 
zetten.  
Zoals bekend zijn er in maart 2014 
gemeenteraadsverkiezingen. Tot die 
tijd zal er geen nieuw privatiserings-
proces worden gestart. Maar mogelijk 
dat we na de verkiezingen toch nog 
eens kunnen kijken naar privatisering.  
 

Maar de bezuiniging van 
€200.000,- blijft wel staan 
Dus hebben we als bestuur van de 
gemeente inmiddels ook een brief 
ontvangen dat we met de 9 
verenigingen ingaande het jaar 2014  

dat bedrag van €200.000,- moeten 
besparen. Voor ons als vereniging 
betekent dit dat we ingaande 1 januari 
2014 de voorziene accommodatie-
subsidie van €7.600,- niet meer gaan 
ontvangen. Voor onze vereniging is 
een dergelijk bedrag aan lagere 
inkomsten een behoorlijke aderlating. 
We hebben binnen het bestuur in 
onze vergadering in de afgelopen 
maanden al vaker gesproken over 
hoe we dit bedrag moeten en kunnen 
opvangen. We zijn daar nog mee 
doende en zullen in de 
jaarvergadering op dit onderwerp 
terug komen. 
 

In de afgelopen periode 
waren er twee belangrijke 
wedstrijden binnen onze 
vereniging 
Ten eerste was daar de De Meeuw 
Oirschotse Stoelloop op 7 september. 
Een evenement in het centrum van 
ons dorp waar velen van binnen en 
buiten Oirschot deelnemen. De 
organisatie door de Wedstrijd 
Organisatie Commissie was wederom 
perfect verzorgd. De voorzitter van de 
commissie Ad van Zelst heeft de 
organisatie, samen met de andere 
leden van de commissie, prima voor 
elkaar. 
 

Verder waren er op 29 
september de 
clubkampioenschappen 
meerkamp 
Dit jaar waren er, met name bij de 
senioren, veel meer deelnemers dan 
andere jaren. Het aantal persoonlijke 
records en clubrecords was dan ook 
zeer groot. Ik hoop maar dat we deze 
lijn in groei van het aantal deelnemers  

kunnen voortzetten. Wellicht ook voor 
u reden om voor volgend jaar eens na 
te denken om ook deel te gaan 
nemen. 
 

Tot slot was er op 13 
oktober nog de hele en 
halve marathon van 
Eindhoven 
Er waren vanuit Oirschot, de 
waterpost meegerekend, circa 70 
deelnemers uit Oirschot. Voor de 
mensen van de waterpost was het 
afzien omdat ze de hele ochtend in de 
regen hebben moeten staan. En de 
regen viel echt met bakken uit de 
hemel.  
De deelnemers aan de halve 
marathon hadden meer geluk. Bij de 
start van de halve marathon om 13.30 
uur was de regen zo ongeveer 
opgehouden en het bleef de rest van 
de dag redelijk droog. En na afloop 
van de wedstrijd was er 's avonds de 
after party in ons clubhuis waar 
iedereen gezellig kon napraten onder 
het genot van een hapje en drankje.  
 

Een leuke dag die nog 
leuker had kunnen zijn als 
er iets minder regen was 
gevallen 
Dus laten we daar op hopen voor 
volgend jaar en ik zeg graag tegen u: 
 
 
Tot ziens  
 
 

Jan Kemps, voorzitter van onze 
Atletiekvereniging Oirschot 

 

VAN DE VOORZITTER 
Jan Kemps 

 

Het voorstel voor 
privatisering is door de 

verenigingen afgewezen 
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Ledenmutaties: 
 
Afgemeld als lid: 
 
Leny Heijms V50 
Luuk van Kuringen JPA 
Lars van Kuringen JJD 
Moniek Kemps-Verbeek VSE 
Wies van Hout MPC 
Stefan de Graaf MSE 
 
  . 
Nieuwe leden: 
 
Mandy Smetsers V35 
Kevin Roefs JPA 
Joep Hems JPA 
Paul Welvaarts M40 
Madzy de Vries V40 
Anouk Mols V35 
Dre Hoppenbrouwers M45 
Silvia Hoppenbrouwers V35 
 
 

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

 
 

 
 
 

 

Jarig in november… 

 

1 Roland van Loon  M40 

1 Thijs van den Brand  JPA 

5 José van de Sande-van Esch   V45 

6 Theo van Erp  M55 

19 Harald Gillissen  M40 

21 Reny van Straten  V40 

22 Twan Witlox  M45 

24 Thomas van Laarhoven  MSE 

24 Ad van Zelst  M65 

24 Stijn van Beers  JPA 

25 Inge van de Burgt  VSE 

26 Ria Louwers  V55 

 

   

 

 

 

 

 

…en in december: 

 

4 Adrie Vermeeren M60 

14 Harrie Bullens M50 

14 Karin Verbruggen V40 

18 Mirjam Smits V35 

24 Karin Brans V40 

24 Nadja van der Schoot V35 

29 Esther de Wert V40 

30 Toon de Croon M65 

30 Marian van den Oord V50 

30 Monique Fiers 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 
176 leden, waarvan  

16 bij de jeugd 
 

Allemaal hartelijk gefeliciteerd! 

 

Let op! 

 

Opzeggingen moeten 

uiterlijk 1 december bij 

mij binnen zijn 

http://www.avoirschot.nl/
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31 augustus 
2 x podium in Veldhoven → 
Bij de eerste editie van de 10 Miles van Veldhoven werd 
Ruud van Woensel, met een mooie voorsprong op 
nummer 2, 1e bij de M55. Nellie van Beers werd 2e bij 
de V55 
 
foto: Nellie van Beers stuift naar de tweede plaats 

 
7 september 
Veel Oirschotse deelnemers Oirschotse 
Stoelloop → 
In totaal finishten 255 deelnemers bij de Oirschotse 
Stoelloop, vrijwel evenveel als vorig jaar. Wel waren er 
veel meer AV Oirschotleden die meeliepen, waaronder 
een groep beginnende lopers onder begeleiding van 
Adrie Louwers. 
Er werden aan de lopende band PR's verbeterd. 
 
foto: de groep van Adrie Louwers 

 
7 september 
Spectaculair clubrecord Frans van der 
Staak → 
Bij de Oirschotse Stoelloop verbeterde de vandaag 60 
geworden Frans van der Staak het 22 jaar oude 
clubrecord op de 10 km bij de M60 met meer dan een 
minuut. Het oude record stond op naam van Piet van de 
Sande in 41:25, Frans liep de 10 km in 40:03 min en 
werd daarmee 2e bij de M55. 
Ook Wim Verhagen liep een clubrecord: gisteren 70 
geworden, vandaag in 50:36 de 10 km voltooid. Dit 
clubrecord bij de M70 stond nog open. 
Ruud van Woensel liep de 10 km in 37:49 en behaalde 
daarmee de 1e plaats bij de M55. Verder waren er 
ereplaatsen voor Tineke van den Heuvel: 2e bij de V45, 
Nellie van Beers: 2e bij de V55 en Ad van Zelst: 2e bij 
de M65. 
   
foto: Ruud en Frans op het podium 

 
7 september  
Oirschotse Stoelloop voor Jos Elfring 
Jos Elfring uit Eindhoven heeft vanavond de Oirschotse 
Stoelloop gewonnen met 2 seconden voorsprong op zijn 
stadgenoot Pieter van Beekveld. De tijd van de winnaar 
was 32:19 min. op de 10 km. 
Bij de vrouwen won Gwynny Hamilton, van Eindhoven 
Atletiek, in een tijd van 38:09 min. 
Hoewel de omstandigheden gunstig waren - 22 graden 
en een paar druppels regen - zat een verbetering van 
het parcoursrecord er niet in. 

NIEUWS 
  

Het nieuwste nieuws 
staat elke dag op 
www.avoirschot.nl  

 

http://www.avoirschot.nl/
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11 september 
René van de Ven werpt CR discus → 
Bij de Time Tronics Meeting in Tessenderlo (B) 
verbeterde René zijn eigen CR discuswerpen bij de 
Mannen senioren met maar liefst 28 cm naar 31,77 
meter. Onze afvaardiging naar het WK Erik Cadée stond 
er bij te kijken en dat scheelt natuurlijk.  
 
foto: en bij de CR Meerkamp gooit hij weer een CR! 

 
17 september 
3 Clubrecords voor Martien van de Ven 
Bij de 3e serie Interne Avondwedstrijden heeft Martien 
van de Ven - net 65 geworden - zijn kansen benut. Hij 
vestigde drie nog openstaande clubrecords bij de M65 
op de onderdelen discuswerpen, speerwerpen en 
kogelstoten. Zo, die staan. 

 
22 september 
1e plaatsen en clubrecords in Mierlo → 
Mooie prestaties bij de Libertyloop over 10 Engelse Mijl 
in Geldrop: Frans van der Staak werd 1e bij de M55 en 
Nellie van Beers 1e bij de V55. Frans liep ook bijna 4 
minuten onder het clubrecord M60 van Piet van de 
Sande uit 1991. En Nellie vestigde een clubrecord bij de 
V55, dat nog open stond.  
Nellie staat nu eerste in de Kempische wegcompetitie bij 
de V55, Ruud van Woensel is eerste bij de M55. 
   
foto uit archief 

 
24 september 
Clubrecord voor Antoinet Hems → 
In een strakke wedstrijd, waarin ze zich kon handhaven 
tussen de mannen, heeft Antoinet Hems vanavond het 
clubrecord op de 800 meter bij de V40 verbeterd. Het 
oude record stond op naam van Reny van Straten en 
werd met bijna 12 seconden verbeterd. 
   
foto: Antoinet in de sprint met Adrie Louwers  

 
  

  
  

meer foto’s op 
www.avoirschot.nl 
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29 september 
Regen aan PR's en CR's bij 
Clubkampioenschappen Meerkamp → 
Bij typisch Oirschot Kermis-weer, zacht en zonnig, 
hadden we afgelopen zondag de 
Clubkampioenschappen Meerkamp. Met na jaren weer 
een toenemende belangstelling bij de senioren! 
Er werden weer veel PR's verbeterd of geëvenaard. 
Maar het mooiste was toch wel de 6 clubrecords die 
werden verbeterd of gevestigd: René van de Ven gooide 
de discus ruim een meter verder dan zijn eigen record 
en Martien van de Ven was goed voor 5 CR's in de 
categorie M65.  
    
foto: Martien had er zin in 
 

13 oktober 
Weer CR voor Frans van der Staak 
En weer heeft Frans toegeslagen: bij de halve van 
Eindhoven verbeterde hij het clubrecord M60 met maar 
liefst 7 minuten naar 1:27:56 uur (bruto). Het oude record 
stond sinds 1991 op naam van Piet van de Sande.  
 
27 oktober 
Prachtige Heideloop! 
Onder een waterig zonnetje werd de Oirschotse Heideloop 
gehouden. Er kwamen 128 lopers op af, die zich niet lieten 
afschrikken door de regen in de morgen. Bij de start was 
het droog, de temperatuur was aangenaam en niemand is 
verdwaald. Zo mogen we van een succesvol evenement 
spreken. 
 
  

 

Dit is Piet van de Sande. Piet is lid van verdienste en ons 

oudste lid: in maart werd hij 83 jaar. Piet was in de jaren 

’50 een van de beste hardlopers van Nederland. Zowel 

op de weg als op de cross behaalde hij veel ereplaatsen. 

Eens werd hij tweede bij de Marathon Eindhoven.  

 
De laatste tijd gaat het wat minder met Piet. In december brak hij door een 

ongelukkige val zijn schouder en hij revalideert nu in Joris Zorg. Piet laat 

weten dat hij de Spike nog van voor tot achter spelt en wil hierbij de groeten 

overbrengen aan alle leden.  

 
 

NIEUWS 
  

Het nieuwste nieuws 
staat elke dag op 

onze website 
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ONZE VRIJWILLIGERS 
Ze vallen niet op, maar ze zijn er wel. Altijd! 

  
 
  

En even later staan 
ze de herinneringen 

uit te delen… 
 

Razendsnel en foutloos verwerken 

de dames van het inschrijfbureau de 

na-inschrijvingen bij de Oirschotse 

Stoelloop. Op de foto zien we 

Antoinet, Jacqueline, Silvia en Irene. 

Niet in beeld zijn Trees, Ria en 

Nellie, die de leiding heeft. 

 
Onze club kan niet vooruit 

zonder vrijwilligers. 
 

Zeg geen nee als we je 
eens ergens voor nodig 

hebben! 
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Beste sportvrienden,  

 

Het was al weer begin 2011 

toen ik een stukje schreef 

over mijn gezondheids-

situatie 
Het is nu 16 oktober 2013 als ik weer 

achter de computer zit om via de 

Spike een bericht aan jullie te 

schrijven. Het zal jullie wel ter ore 

gekomen zijn dat ik opnieuw getroffen 

ben, nu voor de derde keer, met een 

tumor aanval. In het voorjaar was ik 

nog zo vooruitstrevend (na de 2e-

aanval in 2011) dat ik de aspirant-

trainerscursus ben gaan volgen. Deze 

heb ik met goed gevolg doorlopen, 

net zoals de andere deelnemers. Op 

dat moment had ik nog de hoop dat ik 

weer aan hardlopen toe zou komen. 

Nu ik weer met chemo’s bezig ben zie 

ik niet dat ik nog aan hardlopen 

toekom.  

 

Dat neemt niet weg dat mijn 

hart nog steeds bij AV 

Oirschot ligt  
Zondag nog naar de TV gekeken, 

naar de marathon van Eindhoven. Ik 

zag op de uitslagenlijst op onze 

website dat er maar liefst 37 

deelnemers waren die hebben 

deelgenomen aan de halve marathon, 

met diverse ereplaatsen.  

 

Of er aan de hele marathon AV 

Oirschot-leden hebben deelgenomen 

kon ik niet opmaken uit de site maar 

daar zal de Spike zeker verslag van 

doen.   

 

Petje af voor alle 

deelnemers! 
Zoals het er nu naar uitziet ben ik de 

rest van dit jaar nog met chemo’s 

bezig om de kwaadaardige cellen in 

mijn neusgebied te bedwingen. Direct 

na een chemokuur heb je al die 

narigheid van misselijkheid, koorts en 

wat er allemaal niet als reactie op de 

chemie kan plaats vinden. Dan komt 

er weer extra medicatie aan te pas 

om zo goed mogelijk je leven op orde 

te houden. De doktoren verwachten 

niet dat ze de tumor geheel kunnen 

uitschakelen, zij spreken eerder dat 

de behandelingen levensverlengend 

zijn en niet levensreddend.  

 

Wij, Marita en Bert, gaan 

voor het optimale resultaat 
Wij zeggen dat het glas halfvol is 

i.p.v. van halfleeg, dus we houden 

goede moed op een goede afloop.  

Wij willen bij deze ook onze dank 

uiten voor het meeleven door AV 

Oirschotleden, het sterkt ons in de 

strijd..  

 

Groeten van Bert van Hoof 

NIEUWS VAN BERT 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tip van de Spike-redactie: 
stuur eens een mailtje of 

kaartje naar Bert en Marita: 
 

e-mail:  vanhoof.bert@gmail.com 
 
adres:  Erica 5,   
 5091EC Middelbeers 

mailto:vanhoof.bert@gmail.com
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Tijdens de jaarvergadering 

2012 is de vraag gesteld 

om in ons huishoudelijk 

reglement op te nemen 

wat de sancties zijn bij het 

gebruik van doping 
De voorzitter stelde voor om de 

richtlijnen van het overkoepelend 

orgaan, de Atletiekunie, te volgen. 

De vraag werd gesteld n.a.v. de 

openbaringen van dopinggebruik in 

alle sporten gedurende de laatste 

jaren. De sancties die opgelegd 

werden door de sportploegen en 

sportorganen waren: ontslag op 

staande voet, levenslange 

schorsing, alle titels en prijzen kwijt.  

 

Bij veel mensen leeft de 

gedachte dat doping ver 

weg is en vooral bij andere 

sporten wordt toegepast 
Het schijnt echter dat er bij niet-

competitieve sporten zoals body 

building en fitness meer doping 

wordt gebruikt dan bij andere echte 

sporten. Veel geld verdienen met 

topsport is niet de enige reden om 

over te gaan op het gebruik van 

doping. Bij sporten zoals wielrennen 

is het normaal dat allerhande legale 

middeltjes, zoals vitaminen en 

medicijnen, die niet op de dopinglijst 

voorkomen, worden gebruikt.  

De stap naar illegale middeltjes is 

dan niet zo groot. Niet voor niets 

werd gesuggereerd dat er nergens 

zo veel medicijnen worden gebruikt 

als tijdens de Tour de France, terwijl 

juist daar supergezonde mensen 

dagelijks zwaar werk moeten 

verrichten. 

 

Definitie van doping 
Rond 1900 luidde de definitie: “een 

combinatie van medicijnen voor het 

prestatie verbeteren van 

racepaarden”.  

Nu gebruikt men de definitie: “een 

overtreding van een of meer 

bepalingen uit het dopingreglement”. 

Ook wordt gesteld: “middelen en 

methoden die de prestatie 

verbeteren, de gezondheid schaden 

en de competitie vervalsen”. 

 

Middelen en methoden 

1. Stoffen en methoden die binnen 

en buiten wedstrijdverband 

verboden zijn   

Verboden stoffen: Anabole 

middelen, groeihormonen, 

metabole modulatoren (epo) 

Verboden methoden: 

Bloedmanipulatie, chemische 

en fysieke manipulatie 

2. Stoffen die binnen 

wedstrijdverband verboden 

zijn: Stimulantia (amphetamine) 

(zie de uitgebreide lijst op de 

site van de A.U.) 

 

De ontmaskerde 

dopingzondaars uit de 

duursport gebruikten vooral 

middelen om sterker te 

worden, beter te herstellen 

en meer zuurstof te 

gebruiken 
De sprinters werkten vooral aan 

kunstmatig verhogen van kracht en 

herstel. 

Ook wordt gebruik gemaakt van 

hypnose en andere mentale 

beïnvloeding zoals peptalk en 

suggestieve middeltjes zoals 

compressiekousen en 

rodebietensap, veel koffie. 

 

Het belangrijkste argument 

om doping te verbieden lijkt 

mij de competitievervalsing 

Daarom zou in ons algemeen 

reglement opgenomen moeten 

worden dat bij overtreding van het 

dopingreglement de betreffende 

persoon een sanctie opgelegd wordt. 

Welke sanctie dat moet zijn is niet 

aan mij. 

 

Martien van de Ven 

 

DOPING IN DE SPORT 
Martien van de Ven 

 
Geld verdienen is niet 

de enige reden om 
doping te gebruiken 
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leverancier van het enige 
echte clubjasje van 

AV Oirschot 

• winddicht 

• waterafstotend 

• ademend 

• lichtgewicht 
 

op voor- en achterzijde 
bedrukt met het clublogo 

€ 44,75 
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Het inhalen van Ad van 
Zelst tijdens de 
stoeltjesloop kwam me 
duur te staan  

Een stukje schrijven in de Spike 
was mijn “straf”. Ik kon me 
natuurlijk niet laten kennen. Dus 
voilá, dit is het resultaat. 
Ik ben Joan van Heerebeek, 41 
jaar, geboren en nog steeds 
woonachtig in Oostelbeers. Ik 
ben getrouwd met Frank en 
moeder van Plien (12), Sjors 
(11), Gus (9) en Suus (6). 
 

Na jarenlang fanatiek 
voetballen bij Beerse 
Boys Girls, stonden mijn 
sportieve prestaties een 
tijd lang op een laag 
pitje 
Hoewel een gezin met 4 kleine 
kinderen runnen ook een sport 
op zich is, wilde ik vorig jaar 
toch weer echt iets gaan doen. 
En als je dan Verhagen heet is 
het wel gezellig als je ook gaat 
lopen.  
Daarom in 2012 de loopcursus 
gestart samen met enkele 
anderen uit de Beerzen. Het 
lopen in een groep beviel 
meteen goed en ik had de 
smaak te pakken. Daarom trouw 
2 keer in de week blijven lopen, 
met de club of thuis, alleen of 
met anderen. En lid geworden 
natuurlijk. 

 

Naast moeder zijn werk 
ik ook al jaren als 
groepsleidster bij 
Lunetzorg, een 
instelling voor mensen 
met een verstandelijke 
beperking  

Misschien bij jullie ook wel 
bekend door het 
woonbegeleidingcentrum aan 
de Kanunnikensteeg in 
Oirschot, waar 12 mensen 
woonachtig zijn. Naast Oirschot 
werk ik ook wel op de Bolle 
Akker in Vessem of op de 
Donksbergen in Duizel. Leuk 
werk met onregelmatige 
diensten. Daarom is lopen wel 
een praktische sport voor mij: je 
kunt het overal en op alle 
momenten van de dag. Goed te 
combineren met al mijn andere 
dagelijkse bezigheden! 
 

Sportief gezien ben ik 
nu bezig met de 
voorbereiding voor mijn 
eerste halve marathon 
Ik heb nog maar een paar 
wedstrijdjes gelopen, dus we 
zullen zien hoe het gaat. Ik vind 
het leuk om ergens naar toe te 
trainen en te kijken waar mijn 
grenzen liggen, te proberen 
deze te verleggen.  
 Ook leuk om dit samen met 
anderen te doen in een groep: 
ongemerkt ga je toch verder dan 
je van te voren misschien had 
gedacht. Want je laat je toch 
zeker niet inhalen door “d’n ome 
van 30 jaar ouder”…….. 

DE ESTAFETTEPEN 
Joan van Heerebeek 

Als je Verhagen heet  
ga je natuurlijk  

hardlopen 
 

Al met al bevalt het lopen prima en als het goed is 
zien jullie mijn gezicht voorlopig nog wel bij de club  

 
Veel loopgroetjes, 

Joan van Heerebeek 

Ik geef de estafettepen door aan René 

Coolen omdat wij tegelijk gestart zijn 

bij AV Oirschot met de loopcursus en 

nu ook tegelijk onze eerste halve 

marathon hebben gelopen. 
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Na 5 weken intensief getraind 

te hebben met onze personal 

trainer Adrie was ons lichaam 

topfit voor de Stoeltjesloop 

Een beetje zenuwachtig stonden we 

voor De Beurs op elkaar te wachten. 

Voor de meesten van ons was het een 

eerste echte wedstrijd. De tijd vonden 

we eigenlijk niet zo belangrijk als we de 

10 kilometer maar uit zouden lopen. Na 

de warming up met onze personal 

trainer gingen we enthousiast van start. 

De eerste en tweede ronde bleven we 

als groep nog een beetje bij elkaar. De 

derde ronde ging ieder van ons zijn 

eigen tempo lopen. Allemaal haalden 

we voldaan en trots de finish. 

 

Mede namens de groep wil ik 

onze trainer Adrie van harte 

bedanken voor de tijd die hij 

voor ons heeft vrij gemaakt. 

Het was kei gezellig  

Heidi van Tiel 

OIRSCHOTSE STOELLOOP 
Heidi van Tiel 

  
De tijd was niet belangrijk, 
als we de 10 km maar uit 

zouden lopen 
 

 looporkest “’t Spult” bracht de sfeer er in. 
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meer foto’s op 
www.avoirschot.nl 

  
  

 Personal Trainer Adrie 
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De laatste interne 
baanwedstrijd van het 
seizoen viel helaas 
enigszins in het water 
Hoewel slagregens en onweersbuien 
uitbleven viel er gedurende de hele 
avond gestaag regen uit de hemel, 
waardoor uiteindelijk toch iedereen 
kletsnat was. Voordat ik aan het 
verslag van de wedstrijd begin wil ik 
daarom eerst de juryleden Adri, Jac, 
Ria en Cees bedanken voor hun 
inzet tot laat op de avond. 
 

De jeugdleden gingen om 
18.30 uur van start met de 
onderdelen verspringen en 
kogelstoten 
Voor de pupillen A die dat wilden 
stond helemaal op het eind ook nog 
speerwerpen op het programma, een 
onderdeel dat ze bij de 
clubkampioenschappen meerkamp 
over minder dan twee weken ook 
voor de kiezen krijgen. Snel werden 
de leden in twee groepen verdeeld 
en na ingestoten en ingesprongen te 
hebben ging de wedstrijd van start.  
 

Na zo’n 25 minuten 
wisselden de groepen van 
onderdeel 
De verste sprong bij de jongens 
kwam – heel knap – op naam van 
Noel Ackermans, die pas voor het 
eerst meedeed, met 3,10 meter. Bij 

de meiden was dit Pien van Kasteren 
met 2,62 m, net voor Nicky Verbakel 
met 2,58 m. Het kogelstoten werd 
gewonnen door een van de andere 
nieuwelingen: Kevin Roefs met 5,.95 
m. Nicky Verbakel kwam het verst bij 
de meisjes met 5,.28 m, al heeft zij 
wel het voordeel dat ze als C-pupil 
nog met de 1 kg kogel mag stoten en 
de andere meiden al een kogel van 2 
kg moeten gebruiken. Niettemin een 
mooie prestatie. 
 

Het speerwerpen is een 
onderdeel dat officieel pas 
bij de junioren D op het 
wedstrijdprogramma staat 
Wij hebben dit onderdeel echter al 
jaren op het programma van de 
clubkampioenschappen en interne 
wedstrijden staan voor A-pupillen ter 
voorbereiding op hun juniorentijd. Zo 
ook vandaag. Enkele A-pupillen 
kozen ervoor om niet mee te doen, 
maar de meesten hadden er wel zin 
in. Het blijft echter een moeilijk 
onderdeel. Een speer werpen is één 
ding, maar om de speer ook geldig te 
werpen is een tweede. De punt van 
de speer moet namelijk als eerste de 
grond raken anders is de worp 
ongeldig. En dat leverde nog wel 
eens problemen op! Uiteindelijk 
bleek het speerwerpen een prooi te 
zijn voor Stijn van Beers die tot 12,57 
meter kwam. Bij de meisjes pupillen 
A won Fleur Broks met 8,60 m. We 
zijn blij dat Fleur weer terug is van 

een vervelende blessure en hopelijk 
kan ze vanaf nu weer voluit 
meedoen. 
 

Ondanks de aanhoudende 
regen was de wedstrijd wel 
erg gezellig 

Vooral bij de junioren-senioren-
masters later op de avond werd er 
veel gelachen ondanks de over het 
algemeen matige prestaties. Buiten 
de matige prestaties vanwege de 
regen, kou en invallende duisternis 
kan ik de prestaties van Martien 
echter niet onopgemerkt laten.  
 

Martien is afgelopen 
augustus 65 geworden en 
dat betekent een nieuwe 
categorie 
Bij de Masters 65 hadden Ad van 
Zelst en Laurent Linssen in het 
verleden al de nodige clubrecords 
gevestigd op loopnummers, maar de 
technische nummers stonden nog 
allemaal open. Martien heeft de 
standaard gezet en zette clubrecords 
neer bij kogel, speer en 
discuswerpen. Buiten deze prestaties 
waren de 5-meter sprong van Bart 
Noyen en mijn eigen discusworp van 
29,87 meter de beste resultaten van 
deze natte en koude avond.  
 

René van de Ven 

AVONDWEDSTRIJDEN BAAN 
René van de Ven 

De speer geldig 
werpen is een 

tweede… 
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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 15,68 (0,60) 12,59 18,84 14.947 

        

 M35       

1 Roland van Loon 16,69 17,20 13,76 13,82 18,97 16.088 

2 Aubry Mulder 14,02 15,23 (0,60) (0,80) 18,91 14.653 

        

 M45       

1 Harrie Bullens 15,41 16,29 13,82 13,93 17,48 15.386 

2 Hans van Hal 13,63 14,50 12,63 12,47 16,14 13.874 

3 Michael Boon 12,95 14,04 (0,60) 11,94 16,61 13.285 

        

 M55       

1 Cees Koppen 14,29 15,13 13,67 13,83 16,49 14.682 

2 Henk van Gerven (0,40) (0,20) 12,58 13,23 16,44 13.483 

3 Adrie Louwers 14,16 (0,20) 12,98 (0,80) 16,30 13.480 

4 Piet van Oirschot 13,59 13,95 (0,60) 12,62 16,03 13.447 

        

 M65       

1 Ad van Zelst 12,93 (0,20) 12,43 12,38 14,81 12.937 

        

 V35       

1 Antoinet Hems 13,67 14,48 12,57 12,75 16,26 13.946 

        

 V45       

2 Marjon de Kort 11,09 (0,20) (0,60) 10,76 11,98 10.476 

        

 V55       

1 Nellie van Beers 12,56 13,53 12,88 12,89 14,40 13.252 

2 Leny de Croon 11,99 12,44 11,44 11,12 13,80 12.158 

3 Jeanne Kemps 11,28 12,27 11,18 10,99 13,24 11.792 

 

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 
Ad van Zelst 

 
Clubrecord en  
4 PR’s bij de 

800 meter 
 

http://www.avoirschot.nl/
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24 september: laatste ronde,  
de 800 m 
Droog, windstil en een redelijke temperatuur waren 
gunstig om twee rondjes over de baan te vlammen. 
We starten allemaal tegelijk: 20 lopers, waaronder 
2 gasten. Na 1 ronde komen Aubry, Bart, Jeroen 
en Roland als eerste door met Harrie kort 
daarachter. Dan een groep met Henk, Cees, 
Michael, Piet, Adrie, Antoinet, Hans, en Gijs. 
Daarachter lopen Ton en Ad bij elkaar, op korte 
afstand gevolgd door Nellie en Tineke. Dan op 10 
meter Leny, die afstand neemt van Jeanne. Marjon 
sluit de rij. 
 
De finish: in een felle sprint verslaat Roland Aubry, 
Bart en Jeroen. Harrie heeft het gat niet kunnen 
dichten en wordt vijfde. Michael sprint met Cees en 
Henk en wint die strijd. Antoinet probeert het wel, 
maar moet Adrie laten gaan. Dan komen Hans, 
Gijs en Piet. Ton wint met één paslengte de strijd 
met Ad. De rest van het veld is uit elkaar 
getrokken: Nellie, Tineke, Leny, Jeanne en Marjon. 
 
Antoinet loopt met haar tijd een nieuw clubrecord 
bij de V40. Roland, Bart, Hans en Leny verbeteren 
hun PR. 

Is dit het einde van de interne competitie? 
 
De laatste jaren is de deelname aan de Interne 
Competitie steeds minder geworden. Een opleving 
in 2010 - na enkele wijzigingen in het programma 
- duurde maar kort. Met maar 16 finalisten 
(iedereen prijs!) is er weinig animo om ermee door 
te gaan. 
 
De laatste tijd hebben we er enkele mooie 
evenementen bij gekregen die goed zijn 
aangeslagen: de CLUB-ESTAFETTE, de 
OIRSCHOTSE HEIDELOOP en de trainingen voor 
de OIRSCHOTSE STOELLOOP. Ook de 
ORIËNTATIELOOP kent een groeiende 
belangstelling.  
 
We willen wel eind augustus de 10 KM 
WEGWEDSTRIJD blijven organiseren, daar is 
voldoende belangstelling voor. 
 

… of heeft iemand nog een idee? 
 
 
 
 
 

meer foto’s op 
www.avoirschot.nl 
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Zondag 29 september 2013 
was ons atletiekveld weer 
volledig uitgezet, zoals een 
echte atletiekbaan moet zijn, 
voor de 
clubkampioenschappen 
meerkamp 
Het weer was gelukkig prima en ook 
de deelname was weer een stukje 
groter dan vorig jaar, hoewel het 
jammer is dat sommige jeugdleden 
toch zonder afmelden niet aanwezig 
waren. 
Hoewel de wedstrijd voor de senioren 
‘pas’ om 9.30 uur begon met de 100 
m was ik samen met Thomas al rond 
8.30 uur op het veld. Bekers uitladen 
en uitstallen, materialen klaarzetten, 
USB met puntentelling op de 
computer aansluiten, startnummers 
klaarleggen, etc. Genoeg te doen. 
Bart was zelfs nog eerder begonnen 
om de geluidsinstallatie gebruiksklaar 
te maken. 
 

Rond 9.10 uur was ik klaar 
om te gaan inlopen 
Even een paar rondjes rustig om het 
veld, daarna nog een paar 
steigerungen. Terug naar de tas, 
eerste paar spikes van de dag aan en 
nog een paar oefeningen en korte 
sprintjes. Dan clubtenue aan en naar 
de start. De deelname bij de senioren 
was prima: 6 heren (René, Bart, 
Thomas, Joost, Jeroen en Gijs) en 2 
dames (Marjolein en Marieke). Een 
grote groep deelnemers die veel 
gezelligheid, onderlinge strijd, maar 
ook onderlinge aanmoedigingen 
opleverden. Bij de heren waren er 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
overigens vier leden en bij de dames 
één, de overige deelnemers deden 
buiten mededinging mee. Over het 
geheel gezien waren er drie 
debutanten: Marjolein en Joost van 
Kuringen van de leden en Marieke 
Klessens als gastdeelneemster. Viel 
het mee met de zenuwen of waren ze 
stiekem toch wat nerveus? De sfeer 
was in ieder geval goed, de wedstrijd 
kon beginnen. 
 

Ik startte zelf in een serie 
tegen mijn vaste 
wedstrijdmaat Jeroen Duif 
(gastdeelnemer van GM uit 
Best) en Bart Noyen 
Bart en ik strijden onderling al jaren 
om het kampioenschap en gezien zijn 
bloedvorm van de laatste tijd kon dit 
wel eens zijn dag worden. Zoals 
gebruikelijk was ik extreem scherp 
weg bij de start van de 100 m. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot ongeloof van iedereen was het 
deze keer geen valse start, zo 
oordeelde de starter. Bij de finish was 
ik echter ondanks mijn snelle start 
gewoon 3e in mijn serie, maar het 
goed nieuws was dat ik weinig tijd 
verloren had op Bart. Marjolein liep op 
haar eerste 100 m 17.5 sec. Een 
prima tijd, maar haar doel om sneller 
dan Joost (16.4 sec) te zijn lukte 
helaas niet. Martien van de Ven 
behaalde zijn eerste clubrecord van 
de dag met 16.8 sec. Op naar het 
verspringen. 
 

Tijdens het verspringen 
begonnen de pupillen het 
veld op te komen voor hun 
wedstrijd die om 10.30 uur 
zou beginnen 
Vlug even aangeven waar de 
startnummers liggen en ze aan het 
inlopen sturen. 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 
MEERKAMP 2013 
René van de Ven 

 

Thomas kwam tot de 
hardste schreeuw 

van de dag 
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 Dan sprintspikes uit, verspringspikes 
aan en aanloop uitzetten. Het 
verspringen ging slechter dan 
verwacht, maar omdat ook Bart niet 
buitensporig goed sprong bleef de 
schade beperkt: 4,68 m om 4,94 m. 
Ondanks dat het de eerste keer was 
voor Marjolein was ze niet tevreden 
met haar 2,69 m. Ze wilde namelijk 
niet alleen winnen maar ook 
clubrecords verbeteren! Toch was 
het een PR en voor een eerste keer 
is het altijd goed. Zo heb je een 
richtprestatie voor de volgende keer. 
Toch houd ik wel van die instelling: 
het kan en moet beter! Hoewel ik de 
laatste jaren toch iets ingetogener 
ben geworden (denk ik) klinkt me die 
instelling bekend in de oren. Martien 
behaalde zijn tweede clubrecord van 
de dag met 3,01 m. 
 

Bij het kogelstoten moest ik 
mijn eerste slag slaan ten 
opzichte van Bart 
Terwijl de pupillen en junioren D hun 
wedstrijd startten met de sprint kwam 
ik bij het kogelstoten tot 11,22 m, 
terwijl Bart bleef steken op 9,.00 m. 
Marjolein kwam mooi over de 6 
meter (6,06 m), terwijl Gijs Noyen 
(die in het verleden jarenlang lid was) 
na de 100 m (14.1 sec) en het 
verspringen (4,29 m) ook bij het 
kogelstoten een stabiele prestatie 
neerzette (7,.09 m). Martien 
verbeterde zijn prestatie van de 
interne baanwedstrijd begin 
september en kon zodoende zijn 
derde clubrecord van de dag 
bijschrijven.  
 

Na het kogelstoten stond ik 
eerste in de tussenstand, 
maar die leiding zou ik 
natuurlijk weer onmiddellijk 
kwijtraken bij het 
hoogspringen 
Voor mij was het met mijn zwakke 
enkel zaak om zo weinig mogelijk te 
verliezen. Ik begon voorzichtig met 
enkele schotse sprongen en kwam 
uiteindelijk zonder al te veel pijn aan 
die vermaledijde enkel tot 1,45 m. 
Daar was ik al prima tevreden mee 
en toen bleek dat Bart niet hoger dan 
1,65 m sprong begon het er zowaar 
gunstig voor me uit te zien. Zou ik 
Bart (4 jaar jonger) dan toch nog van 
me af kunnen houden in mijn laatste 
jaar als twintiger? Een speciale 
vermelding bij het hoogspringen is 
trouwens voor Thomas, die tegen 
ieders verwachting en tot ieders 
verbazing zich gracieus over 1,30 m 
tilde. Het hoogspringen bleek voor de 
debutanten een van de moeilijkere 
onderdelen, maar een eerste keer 
deelnemen is sowieso een PR, dus 
prima gedaan. ‘Herintreder’ Gijs had 
het hier allerminst moeilijk mee en 
zette zijn beste prestatie van de dag 
neer met 1,60 m! 
Weer terug naar de tas.  
 

Hoogspringspikes uit, 
speerwerpspikes aan en 
vlug inwerpen 
Ik moest punten terugpakken op Bart 
nu hij met het hoogspringen ondanks 
de wat mindere hoogte, toch ruim 
150 punten op me gewonnen had. 
Ondanks de slechte vorm van de 

laatste weken lukte het me ondanks 
technisch verschrikkelijk slechte 
worpen (zo wezen de foto’s uit) toch 
om een redelijke afstand neer te 
zetten van 49,02 m. Bart kwam tot 
29,28 m, wat betekende dat ik weer 
aan de leiding ging in de 
tussenstand. Thomas kwam tot de 
hardste schreeuw van de dag, terwijl 
Joost een strak PR neerzette in zijn 
eerste wedstrijd van 21,63 m! 
Martien ging vrolijk verder met het 
verbeteren van clubrecords: 20,35 m. 
 

Het was weer tijd voor een 
schoenenwissel: 
speerspikes uit, 
discusschoenen aan 
Pas dit jaar heb ik discusschoenen 
gekocht, terwijl ik me toch al jaren als 
werper presenteer. Had ik het maar 
eerder gedaan, want het scheelt echt 
een enorme slok op een borrel. De 
eerste poging was onrustig en te 
wild, maar de tweede poging was 
kalm en gecontroleerd. En ver! Een 
nieuw PR en CR bleek tijdens het 
meten: 32,93 m! Dankzij deze goede 
poging kon me het kampioenschap 
nauwelijks meer ontgaan en ik kon 
ontspannen de 1500 m in. De dames 
hebben weliswaar geen 
discuswerpen in hun meerkamp, 
maar deden dit onderdeel wel mee. 
Marjolein zegevierde hierop dan toch 
op Joost: 17,30 m om 15,61 m. Dat 
Joost met 2 kg moet werpen en 
Marjolein met 1 kg laten we voor het 
gemak even buiten beschouwing. 
Voor de volledigheid meld ik nog 
even dat Martien zijn eigen CR ook 
hier verbeterde naar 20,32 m. >> 
 

 

meer foto’s op 
www.avoirschot.nl 
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De 1500 m is eigenlijk altijd 
vreselijk, ook als je ‘m rustig 
aan kunt doen 
Bart liep een prima tijd van 5:47 min. 
terwijl ik naar 6:31 min. sjokte, maar 
zoals verwacht was het voldoende. 
De dames hadden het ook zwaar op 
hun 800 m, maar laat ik ook zeker 
Thomas even noemen die 38 
seconden sneller was dan vorig jaar.  
 

De onderdelen van de 
pupillen en junioren D 
werden in een andere 
volgorde afgewerkt dan die 
van de senioren, waardoor 
het moeilijk was om 
tussenstanden in te 
schatten 
Uiteindelijk bleek dat het erg 
spannend was, vooral bij de Jongens 
Pupillen A waar Kevin Roefs zich met 
slechts 3 punten voorsprong op Kai  

Peijnenburg tot kampioen kroonde. 
Stijn van Beers werd hier derde, voor 
Joep Hems en Thijs van den Brand. 
Bij de meisjes pupillen C had Nicky 
Verbakel ‘concurrentie’ van twee 
vriendinnetjes, maar ze liet zien dat 
ze duidelijk de sterkste was met ruim 
300 punten voorsprong op de 
nummer twee.  
 

Bij de Jongens Junioren D 
won Tycho Smits van zijn 
één jaar jongere broer Izzy 
Vooral bij het speerwerpen (een PR 
van 22,25 m) was hij erg goed. Bij de 
Meisjes Pupillen A werd door een 
foutje in de puntentelling in eerste 
instantie Juul van Hout uitgeroepen 
tot winnares, maar na correctie van 
de uitslag bleek zij als tweede te zijn 
geëindigd, wat haar toch een mooie 
grote beker opleverde. Clubkampioen 
werd Pien van Kasteren die vooral 
uitblonk bij de 60 m sprint (11.0 sec) 
en het verspringen (3,19 m). 
 

Bij de prijsuitreiking was er 
voor de jeugdleden nog een 
lekker zakje chips en 
werden vervolgens de 
prijzen uitgereikt 
Mooie grote bekers voor de 
podiumplaatsen en een medaille voor 
alle deelnemers. We waren voor 15 
uur klaar en terwijl de jeugdleden 
richting kermis vertrokken ruimden 
Bart, ik, Thomas, Martien en enkele 
juryleden het veld op, waarna we met 
een biertje de dag afsloten. De 
deelname was prima, maar kan altijd 
beter.  
 
 
 

Hopelijk zijn er volgend jaar 
nog meer aanmeldingen en 
kunnen we er opnieuw een 
gezellige strijd om het 
kampioenschap van maken! 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 
MEERKAMP 2013 
vervolg  
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Even een berichtje over de 
beleving van Amsterdam 

Vol zelfvertrouwen gingen Piet en ik 
van start. Alle omstandigheden, vorm, 
weer, training, schema, voeding, 
overtuiging, wees op een geweldig 
mooie marathondag... 

 
Maar niets is zo als het lijkt 
Piet  en ik gingen op 5 min/km van 
start. We hadden het tempo snel  te 
pakken, dus gaan met die banaan. Na 
7/8 km  zei Piet: “Henk ga maar, veel te 
zware benen”. Het zal toch niet waar 
zijn, nu al? Wreed drong de 
werkelijkheid bij mij door. Dan maar 
ieder voor zich. Ik liep heerlijk mee met 
de ballon van 3.30 uur. 
 

Ik liep als een fluitje, tot de 27 
km 
Lichte spanningen in mijn linkerkuit, 
raar. Wat is dit nou, even wat rustiger, 
maar het komt steeds weer terug… het 
zal toch niet waar zijn? Ja, het is wel 
waar, lichte kramp! Nooit eerder gehad, 
hoe gaat dit verlopen? Twijfel, 
onzekerheid, angst. Gaat deze mooie 
marathon dan toch naar de klote? 

 
De laatste 5 km meer wandelen 
dribbelen. Geen herstel, het noodlot 
slaat onverbiddelijk toe. Niks helpt, na 
veel pijn en moeite komt het Olympisch 
stadion in zicht. 
 

Wat een ellende, na 3:52 uur 
over de streep 
Piet volgt enkele seconden later. Wat 
kan het toch heel anders gaan dan je 
verwacht. Weer een harde les rijker 
en vele vragen. Wat is er fout? Wat 
moet er anders? Met al mijn ervaring… 
 

De marathon krijgt nog een 
staartje 
We lopen rustig naar de omkleedruimte. 
Over een stoeprandje ga ik helemaal 
onderuit door een heftige krampaanval 
aan beide benen. Via de eerste hulp 
wordt ik binnengebracht. Na de warme 
deken, massage, warme douche kon ik 
na een uurtje weer rustig wandelen en 
achter in de bus mee naar Oostelbeers. 
  

Thuisgekomen van een koude 
kermis, drink ik een koud 
alcoholvrij pilsje 

MARATHON AMSTERDAM 
Henk van Gerven  

Na veel pijn en moeite 
komt het Olympisch 

stadion in zicht 
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Regen wind en kou teisterde 
de gespannen gezichten om 
me heen in het startvak 

Donkere wolken als een grijze massa 
geven weinig hoop, de wilskracht en 
de vele trainingsuren zijn het beetje 
houvast waaraan een ieder zich 
vastklampt. 
 

De halve van Eindhoven zal 
een strijd worden met de 
elementen 

Rennen voor je plezier, niets moet… 
ja die woorden klinken ergens ver 
achter in mijn hoofd. Samen met 
Thijs, mijn zoon, die voor zijn eerste 
meteen voor de leeuwen wordt 
gegooid. Hier zal hij nog vaak aan 
terug kunnen denken. 
 

We gaan van start, had jij 
iets gehoord van een knal? 

Langzaam komt de meute voor ons in 
beweging, de plastic zakken vliegen 
ons om de oren.  

Maak ik niet de bekende fout? Rustig 
beginnen, maar met enkele 
duizenden voor je wil dat best goed 
lukken. Vrij snel komen we in ons 
ritme van 5 minuten per km, dat ons 
zal brengen naar de verwachte 
eindtijd van 1:45 uur 
Maar 't moet nog wel gebeuren, het 
loopt vol verwachting, wind in de rug 
en 't regen niet meer. 
Tempo vast houden en vertrouwen in 
eigen kunnen, de kilometers vliegen 
voorbij, we passeren links en rechts 
en slalommend een bos van gelijk 
gezindten,  
 

We gaan ervoor, geen 
zware benen, geen man met 
de hamer, alleen de finish, 
dat gaat ie worden 

“Wat maakt rennen toch zo mooi?” 
denk ik, terwijl de wind door mijn 
groene haren waait. Het publiek gaat 
uit zijn dak, wat is er gebeurd? O ja, ik 
zit op een knalgele struisvogel, zou 't 
dat zijn? 

De koude handen gaan op 
elkaar en warme glimlachen 
komen tevoorschijn 
Tussen een haag van een 
schreeuwende mensenmassa 

bereik ook ik de alles verlossende 
streep, die ons bevrijd uit ons lijden. 
Wat was het heerlijk, wat was ’t mooi! 
We hebben 't gedaan, Thijs zijn 
eerste zit er op, en ruim binnen de 
tijd! Zeer voldaan en blij worden 
felicitaties uitgewisseld, handen 
geschud en glinsterende oogjes 
worden ontroerd geraakt. 
 
 
 
 

Dit smaakt naar meer, weer 

een loper erbij, iemand die 

weet... Wat kan lopen toch 

een beleving zijn! 
  

Henk van Gerven 

  

Wil jij dat de kinderen in Bali dit 
ook kunnen beleven? 

Steun ze op rekening nummer 
15 94 05 432 

t.n.v. Stepping Stones Bali 
 

Want elk kind wil lopen...! 

MARATHON EINDHOVEN 
EN MEER… 

 Henk van Gerven 
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Ook dit jaar konden onze leden weer 
“gokken” op hun eindtijd. De hoofdprijs was 
de moeite waard: een reis naar Barcelona! 
Helaas ging net OAD failliet, dus dat kon niet 
doorgaan. Maar Mieke Bouwman, die haar 
eindtijd precies goed had, nam een lekkere 
fles wijn mee naar huis. Spaanse! 
 
 
 

Roland van Loon  
Streeftijd: 1:23:00 uur, gehaald: 1:24:10 uur  
Dit jaar goed in vorm en daarom weer eens geprobeerd 
om mijn oude PR te verbeteren. Niet gelukt, ik kwam 
een minuutje te kort. Maar toch erg tevreden, want 
lekker gelopen. 
 

René Coolen 
Streeftijd: 1:45:00 uur, gehaald: 1:42:31 uur 
Samen met Gert-Jan van Dooren gestart, lekker 
meegelopen achter de 1:45 ballon. Een stuk voor ons 
liep Johan Roefs. Daar zijn we na ongeveer 18 km 
aangehaakt. Vanaf hier begon hij te versnellen en ik had 
besloten me in hem “vast te bijten”. Dat is gelukt, Johan 
bedankt! Zonder jou was het niet gelukt. 
 

Léon Brands 
Streeftijd: 1:31:00 uur, gehaald: 1:29:42 uur PR 
Vandaag niet verwacht te PR-en. Wat geklooi gehad 
met een blessure en tot overmaat van ramp de avond 
voor de halve een vrijgezellenfeest… 
Lekker begonnen om 13.30 uur in voor mij ideaal weer. 
Na 6-7 km dacht ik, poeh, als ik dit maar volhoud. Op de 
10 km liep ik een PR. Toen dacht ik, dan maar kijken 
wanneer het op is. Dat was na 19 km. Toen op het 
tandvlees verder. De laatste 500 meter zag ik dat het er 
nog in zat: onder het anderhalf uur. Super! 
 

Antoinet Hems 
Streeftijd: 1:45:00 uur, gehaald: 1:44:44 uur PR 
Vandaag lekker gelopen. De laatste kilometers wat 
kunnen versnellen. Het weer viel gelukkig mee. Het was 
weer een mooie beleving. Gezellig met de club! 
 

Nadja van der Schoot 
Streeftijd: 1:37:30 uur, gehaald: 1:35:40 uur PR  
☺  Zijpijn van het lachen in het startvak met Tineke, 
 Cees en Harrie 
☺  Luxe geplast bij Grieks restaurant “Athene” op de 
 Kruisstraat. Aanrader! 
☺  Geweldige race in een super ambiance 
☺  Cees en Harrie bedankt!  
 

HALVE MARATHON EINDHOVEN 
  

  
 

Nadja en Harrie gaan zo hard, niet 
scherp te krijgen! 
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Hans van de Wal 
Streeftijd: 2:09:11 uur, gehaald: 2:10:03 uur  
Blessures, minder trainen, fysio, de laatste week ziek 
geweest. En dan sta je helemaal onderaan de 
uitslagenlijst van AV Oirschot! 
 

Hans van Hal  
Streeftijd: 1:45:28 uur, gehaald: 1:45:14 uur PR 
’s Morgens vroeg op, even ontbijten en de TV aan. Het 
regende hard in Eindhoven. Verder ging het lopen 
uitstekend en het weer was beter geworden. In het 
clubhuis bleek mijn goede tijd zelfs een PR. Nu nog 
even napraten met een natje en een hapje. 
Iedereen bedankt voor de aanmoedigingen, trainingen 
en het drinken tijdens de halve. Tot de volgende loop. 
 

Esther de Wert 
Streeftijd: 2:02:54 uur, gehaald: 2:01:13 uur PR  
Nicole Evers 
Streeftijd: 2:02:00 uur, gehaald: 2:01:13 uur PR 
De “1” ervoor helaas (nog) niet gelukt, maar toch dik 
tevreden met onze PR’s. Veel samen getraind, samen 
gestreden, uiteindelijk hand in hand over de finish. We 
did it!! Het was weer kicken. 
 

Mieke Bouwman 
Streeftijd: 1:57:48 uur, gehaald: 1:57:48 uur  
Eigenlijk dacht ik de hele tijd dat ik onder mijn PR liep. 
Ongeveer 1 km voor de finish kwam ik er pas achter dat 
dat niet het geval was . 
Toen zat er nog maar één ding op: gaan voor de reis 
naar Barcelona. Jammer dat OAD net failliet is! 
 

Joan van Heerebeek 
Streeftijd: 1:52:00 uur, gehaald: 1:46:53 uur   
Lekker gelopen op mijn eerste halve marathon. 
Ondanks het slechte weer ’s morgens viel het ’s 

middags reuze mee en gaan we weer voor de volgende 
uitdaging. Allemaal bedankt voor de gezellige 
voorbereiding. 
 

Ronald van de Vondervoort 
Streeftijd: 1:57:34 uur, gehaald: 1:46:12 uur 
Lekker gelopen in Eindhoven. Dit smaakt naar meer…  
Alle vrijwilligers bedankt! 
 

Marieke Meeuwis 
Streeftijd: 1:50:00 uur, gehaald: 1:46:52 uur   
Heerlijk gelopen met mijn maatje Joan. Het weer viel 
100% mee. Trainers en vrijwilligers kei-bedankt. 
Volgend jaar zijn we er weer! 
 

Vanessa Kluijtmans 
Streeftijd: 2:05:00 uur, gehaald: 2:06:57 uur   
Ik vond ’t heel spannend, wist niet zo goed wat me te 
wachten stond of hoe ik het zou ervaren. Ondanks alle 
goede voorbereidingen en de steun en hulp die we 
vanuit de club hebben gehad. Nu achteraf kan ik 
zeggen dat ’t een geweldige ervaring is, een leuke sfeer 
en veel gezelligheid onderweg. Ik vond dat ik onderweg 
prima mijn eigen tempo kon lopen en dat de drukte 
eigenlijk wel meeviel. We hebben zeer zeker een goede 
training gehad en ik denk erover om met de halve 
marathon van Valkenswaard mee te doen! 
 

Eveline Timmermans 
Streeftijd: 2:04:02 uur, gehaald: 2:07:03 uur  
Voor de tweede keer de halve marathon gelopen. Vorig 
jaar 2:05 gelopen en nu iets meer. Het was koud, guur 
en nat en dan ben je maar wat blij als je gezin tot drie 
keer toe aan de kant staat. Dat doet je goed. Dan maar 
de volgende keer voor een PR. Clubleden bedankt voor 
het water, de training en de klets. 
 

Marij Maas 
Streeftijd: 1:59:56 uur, gehaald: 2:03:38 uur 
Ik vond het best wel spannend. Allerhande adviezen 
komen je tegemoet en daar moet je de dingen voor 
jezelf uitpakken. De wedstrijd ging goed. We zijn met 
vieren rustig gestart en na ong. 15 km ben ik gaan 
versnellen, samen met mijn maatje voor vandaag 
(Nicole van Zelst). Ben niet stuk gegaan, misschien 
volgende keer iets sneller! 
 

Harrie Bullens 
Streeftijd: 1:36:58 uur, gehaald: 1:35:33 uur   
De hele rit heerlijk gelopen met Cees Koppen en Nadja. 
Met het nieuwe parcours een fijne halve marathon 
beleefd.

 
  

 

32 clubleden liepen 
de halve marathon, 

2 ereplaatsen 
 

Hallo Hans, hier loop je nog voorop! 



 

ATLETIEKVERENIGING OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 27 | NUMMER 6 | NOVEMBER - DECEMBER 2013   
 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

We waren met het mooie aantal van 
46 mensen van AV Oirschot en dat is 
gezien de grootte van onze 
vereniging een heel geweldig aantal. 
Zelfs mensen van buiten de club 
hielpen mee.  
Onze taak is om zoveel mogelijk 
lopers te voorzien van water en 
sponzen als er om gevraagd word. 
En dat gebeurt dan ook. 
 

In de vroege ochtend, het 
was geweldig slecht weer,  
zijn we met z’n tweeën met 
de bus van Nol 
(Meubelfabriek) Veldhuizen 
de watercontainer, de 
muziek, emmers, tafeltje en 
stoeltjes, koffie enz. gaan 
ophalen 
We moesten voor negen uur op de 
kruising Zwaanstraat- 
Bezuidenhoudseweg zijn om de 
spullen voor de waterpost in 
ontvangst te nemen. Gelukkig een 
plaats meer uit de wind als de laatste 
twee jaren. Toen we daar 
aankwamen arriveerde ook de 
vrachtwagen met de waterpost 
attributen. Na controle bleek dat alles 
er was. 

Om half tien arriveerden de 
meeste mensen, die met 
auto’s van Oirschot waren 
gekomen omdat het pijpen- 
stelen regende, om met het 
inrichten van de post 
beginnen 
Bekertjes vullen, bakken met 
sponzen vullen, enz, Twee leden die 
iets later waren lieten zich per 
ambulance brengen, omdat het 
parcours inmiddels was gesloten. De 
zelf mee gebrachte koffie liet zich 
goed smaken. 
Inmiddels waren ook de 
lunchpakketten en de shirtjes 
gearriveerd en had iedereen zijn 
Marathonshirt aan. 
Ook de watercontainer die op de 
verhoogde middenberm stond moest 
nog wat verhoogd worden dit voor 
het gemak van de waterdragers. 
Verkeersregelaars hoefden we ook 
dit jaar niet te leveren, dus twee man 
meer op de waterpost. 
 

Aan de buggy met 
ingebouwde 
muziekinstallatie van Pieter 
Smits hebben we ook dit 
jaar weer veel plezier 
beleefd, zeker in de morgen 
toen het bij ons geplaatste 
orkest nog niet wakker was 

Om een uur werd de regen wat 
minder en arriveerden nog 9 mensen 
die alleen met de halve marathon 
kwamen helpen. Die hebben we dan 
ook meer nodig dan bij de hele 
marathon, want dan begint de echte 

drukte voor ons dachten wij. Ruim 
8000 lopers kwamen voorbij en dat is 
een hele hoop. Nu konden we het 
goed aan. 
 

Doordat het na de regen 
tamelijk koud was 
geworden stonden we daar 
met z’n allen te 
blauwbekken 
De lopers hadden niet veel water of 
sponzen nodig en zodoende konden 
we het gemakkelijk aan. 
Tussen de bedrijven door veegden 
we de hele waterpost en omgeving 
weer schoon, zodat de lopers een 
mooi glad parcours hielden en niet 
hun nek braken over de lege bekers 
en sponzen. En nadat de laatste 
loper voorbij was hoefden we dan 
ook niet veel meer te doen. Om vier 
uur was alles opgeruimd en konden 
de mensen van de marathon alle 
spullen die over waren weer ophalen. 
Na een lange natte en koude dag 
konden we weer naar Oirschot. 
 

Mensen van de waterpost 

hartelijk dank voor de 

spontane toezegging en 

geweldige inzet waarmee 

we deze natte en koude 

klus weer hebben geklaard 

en hopelijk tot volgend jaar 

met beter weer en wat 

meer zon 

 
 Toon de Croon

 

MARATHON EINDHOVEN 
WATERPOST 
Toon de Croon en Heidi van Tiel 
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Zondag 13 oktober 
waterpost marathon 
Eindhoven stond er in mijn 
agenda 
Vorig jaar had ik voor de eerste keer 
meegeholpen en dat was een super 
leuke dag geweest. Dus had er dit 
jaar ook weer erg veel zin in. Deze zin 
werd eerlijk gezegd een beetje minder 
toen ik ’s ochtend wakker werd en de 
regen met bakken naar beneden 
kwam. Maar ik had Toon beloofd dat 
ik mee zou helpen en bovendien 
hadden de lopers “water” nodig dus 
als een gek door het huis voor 
regenkleding.  
 

Helemaal ingepakt fietste ik 
samen met ons Mieke naar 
het clubgebouw 
Als we er bijna zijn zien we onze 
waterpost collega’s met de auto 
vertrekken. Tja, we waren ook 1 
minuut te laat! 
Dus ook wij met de auto, maar bij de 
Anthony Fokkerweg mochten we niet 
verder. Dan maar het hele stuk lopen. 
Gelukkig konden we meeliften met 
een ambulance.  

Bij de waterpost 
aangekomen werd er al 
hard gewerkt 
Er stonden al honderden bekers 
gevuld met water klaar. Ook de 
sponzenpost had het druk met de 
voorbereidingen. Rond 10.45 uur 
verwachtten we de eerste lopers van 
de hele marathon. We stonden goed 
voorbereid met heel veul mensen 
klaar. Helaas hadden ze niet heel 
veul dorst. Dan maar wachten op de 
dorstige lopers van de halve 
marathon. Deze startten om 13.30 
uur.  

 
De regen was ondertussen 
gestopt, fijn voor de lopers 
maar ook voor ons 
Ook veel lopers van de halve 
marathon liepen ons voorbij zonder 
water van ons te nuttigen.  
Ik ben toen overgegaan tot het 
aanmoedigen van onze clubleden en 
andere marathonlopers. Onze 
waterpost stond op 17 kilometer dus 
er waren al heel veel kilometers 
afgelegd. En sommigen konden wel 
wat positieve stimulans gebruiken. 

Het is prachtig om te zien 
hoe lopers na 17 kilometer 
er nog redelijk fit uit zien 
terwijl anderen het erg 
zwaar hebben maar toch 
door gingen 
Ik heb iemand op All Stars zien lopen, 
een loper die aan het jongleren was, 
mensen met een blessure en zelfs 
iemand met een struisvogelpak aan.  
Maar ze gingen allemaal voor 
hetzelfde doel. Chapeau !!! 
 
Thuis aangekomen eerst in een warm 
bad. Hierna begon ik langzaam op 
temperatuur te komen.  
 
 

Maar het was fantastisch! 

Volgend jaar ben ik er weer 

bij. 
 

 
Heidi van Tiel 

 

Er liep zelfs iemand 
mee met een 

struisvogelpak aan 
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Voor het derde jaar 
organiseerden we de 
oriëntatieloop, samen met 
AV GM uit Best 
De organisatie wisselt af, vorig jaar 
lag die bij GM zoals dat ook volgend 
jaar het geval zal zijn. Dit jaar zette 
Roland van Loon, ‘onze’ specialist in 
oriënteren de tocht uit.  
 

De start was in Oostelbeers, 
nabij de kruising van de 
Dennendijk en de Broekdijk 

Deelnemers hebben elk jaar de keuze 
tussen een korte (hemelsbreed ca. 4-
5 km) en een lange tocht 
(hemelsbreed ca. 8-10 km). Er 
schreven zich 7 deelnemers/teams in 
voor de lange tocht en 11 voor de 
korte, waarvan er helaas eentje af 
moest haken omdat ze zaterdags al 
bij het startpunt stonden en zondags 
geen tijd hadden. 
 

Bij beide afstanden stonden 
de winnaars van vorig jaar 
opnieuw aan de start:  
Hein Asveld (dit keer zonder dochter 
Kim) van GM bij de lange tocht en 
Eveline Timmermans met dochter 
Nicky bij de korte tocht. 

Niet geheel verrassend was Hein 
Asveld, die samen liep met Nicolai 
van der Heijden, met afstand de 
snelste. De korte tocht werd echter 
een prooi voor oud-AV Oirschot-leden 
Martijn van de Ven en Robbert van de 
Kerhof, vóór Hans Hoogmoet en Wim 
de Croon. Tussen de derde en vierde 
plaats zat slechts 8 seconden!  

 
Het team van AV Oirschot 
bestaande uit Ria Louwers, 
Anouk Mols en Jan van der 
Heijden trok aan het langste 
eind 

Ruim 14 minuten achter Hein en 
Nicolai finishten Norbert de Zeeuw 
met Dennis Schepers (GM) als 
tweede in 1 uur 17:14. Dat mag best 
een verrassing heten, aangezien ze 
twee jaar geleden nog finishten na 
bijna 2 uur en een kwartier met twee 
gemiste posten! Dat noem ik nog 
eens vooruitgang!  
Martien van de Ven werd derde in 1 
uur 24 en zelf finishte ik samen met 
Nathalie Pritsch van GM als vierde na 
1 uur 33. Ik had een foutje gemaakt 
bij post 4 waardoor we zo’n 15 
minuten verloren. Achteraf bleek dat 
er meer mensen waren die bij post 4 
de mist in waren gegaan.  

Het kaartje was echter duidelijk 
genoeg, dus iedereen mag de fout bij 
zichzelf zoeken. 
 

De reacties die ik heb 
gehoord waren louter 
positief 
Goed georganiseerd, leuke tocht. 
Natuurlijk was het ook fijn dat het 
weer meewerkte en de lopers onder 
aangename temperaturen in droge 
omstandigheden hun ronde liet 
maken. We hopen natuurlijk dat 
volgend jaar weer iedereen meedoet 
en we ook nieuwe deelnemers mogen 
verwelkomen. Twijfel je nog? Vraag 
dan aan een van de deelnemers hoe 
het is geweest en sluit volgend jaar bij 
een ervaren deelnemer aan, dan kun 
je in 2015 al zelf meedoen. 
 

Roland, zeer bedankt voor 
het mede-organiseren en 
het uitzetten van de tochten. 
En tegen alle deelnemers 
zeg ik: tot volgend jaar bij 
AV GM! 
 

René van de Ven 
 

ORIËNTATIELOOP 
René van de Ven en Pieter Smits 

Goed 
georganiseerd, 

leuke tocht 
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Met Femke heb ik deelgenomen aan 
de oriëntatieloop, hetgeen voor ons 
beiden de eerste keer was 
Na duidelijke uitleg voorafgaande aan de start van 
onze bijna professionele oriëntatieloper Roland 
van Loon, gingen we vol goede moed op pad. We 
hadden ons militaire camouflageshirt 
aangetrokken dat we vorig jaar bij de Army Urban 
Run hadden gekregen met als doel dat anderen 
ons moeilijker zouden kunnen volgen. We waren 
zo goed gecamoufleerd dat ik Femke wel eens 
moest roepen waar ze was, terwijl ze langs me 
liep.  
Dat werkte dus goed! 
 

De eerste post was snel gevonden, 
we vervolgden dwars door de bossen 
en het kreupelhout onze tocht en 
hadden al flink jeuk van de pikkers 
(brandnetels) alvorens we post 2 
hadden gevonden 
Als rambo’s gingen we overal over- en doorheen 
en al voordat we bij post 3 waren hadden we het 
bloed op onze benen van de brìmmu 
(bramenstruiken). 
Toen kwamen we twee anderen tegen. Na kort 
gebuurt te hebben kregen we - heel goed bedoeld 
- stiekem de pad gewezen naar de volgende post. 
Omdat zulks in strijd is met het reglement noem ik 
natuurlijk geen namen, maar ze leken hééél veel 
op Mieke en Jeanine. Na de finish zou echter 
blijken dat we ons zelf daarmee in de voet hadden 
geschoten. 
 

Nadat we iemand, die ook zoekende 
was, hoorde zeggen “achter de 
boomstronken”, kwamen we er 
achter dat we de legenda nog niet 
bekeken hadden, hetgeen toch zeer 
belangrijk is vanwege de 
aanwijzingen 
We begonnen het spelletje steeds meer te 
begrijpen en vonden de overige 17 posten vrij 
vlot. Toen we de finish passeerden werd een tijd 
genoteerd van 1:49:42 uur. De hemelsbrede 
afstand was 7,28 km, wij hadden 11,11 km 
gelopen. Bij controle van de kaart door Roland 
bleek echter dat we post 4 twee keer hadden 
bezocht en post 3 niet en dientengevolge 
gediskwalificeerd werden! Omdat we het wel  
wilden maar niet konden geloven, zijn we nog  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

terug gegaan naar post 3 en 4 en hebben ruiterlijk toegegeven 
dat we post 3 gemist hadden.  
Omdat degenen waarvan ik de namen niet genoemd heb, maar 
die hééél veel op Mieke en Jeanine leken, de korte route liepen 
en wij de lange, correspondeerden hun genummerde posten 
niet met de onzen. Daardoor gingen wij de mist in, terwijl de zon 
scheen. 
 

Eindconclusie: we vonden het geweldig leuk om 
deel te nemen, bedanken hierbij de organisatie 
en zijn er het volgend jaar normaal gesproken 
weer zeker bij!  
Elders in dit blad staan de uitslagen. 
 

Pieter Smits 
 
p.s. Degenen waarvan ik de namen niet genoemd heb, maar die 
hééél veel op Mieke en Jeanine leken, liepen met kompas de 
korte route (4 km) in 1:42:14 uur (hahaha…) 
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OIRSCHOTSE HEIDELOOP 
  

Beste leden van onze geweldige atletiekvereniging, 

 

Het was voor de mensen van de stichting 

“development by education” een geweldige ervaring 

te zien hoe iedereen zich inzette voor het slagen van 

de heideloop die in het teken stond van ons 28-

jarig bestaan maar ook van ons project in Ghana.  

  

Hartelijk dank, Martien van de Ven 

namens de stichting “development by education” 
 

meer foto’s op 
www.avoirschot.nl 

O, en wie geen geld bij zich had: het 
banknummer van de stichting “Development by 

Education” is: NL60 RABO 0133071626 
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woensdag 11 september 2013 Time Tronics Meeting, Tessenderlo (B) 
Weer een CR voor René van de Ven! Hij schrijft: gisteren in Tessenderlo bij Looise AV weer een 
wedstrijdje meegedaan. Discus en speer. Bij discus voor het eerst sinds hele lange tijd weer eens 
uitgekomen tegen mijn goede vriend Erik Cadee die dit jaar nog deelnam aan de WK in Moskou. We zijn 
even oud en kennen elkaar al vanaf de pupillen C, maar onze laatste wedstrijd tegen elkaar dateert 
misschien wel van meer dan 10 jaar geleden. Wel hebben we door de jaren heen contact gehouden en 
ben ik een paar keer wezen kijken bij een Diamond League wedstrijd waar hij meedeed en bijvoorbeeld 
de WK in Berlijn in 2009. Erg leuk dus om weer eens samen een wedstrijd te doen.  
Zoals verwacht mocht worden won Erik de wedstrijd met maarliefst 64.66m. Prachtig om zulke grote 
afstanden te zien. Bij mij ging het ook prima: ik verbeterde mijn eigen CR en PR met 28 cm naar 31.77m. 
Het speerwerpen was pas laat op de avond en het koelde snel af. Dat in combinatie met een niet al te 
beste vorm leverde een zeer matig resultaat op van slechts 47.77m. Het CR discus maakte echter veel 
goed! 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
discuswerpen René van de Ven    Msen 31,77 m   CR PR 
speerwerpen    47,77 m      

zaterdag 31 augustus 2013 Veldhoven 10 Miles, Veldhoven 

Mooi! Weer twee ereplaatsen voor onze club: Ruud van Woensel 1e M55 en Nellie van Beers 2e V55 

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

10  em Ruud van Woensel 1e M55 01:02:45     15,39 

     Nellie van Beers 2e V55 01:16:59     12,55 
           

2  km Stijn van Beers 14e JpupA 00:10:40     11,25 

zondag 8 september 2013 Tallinn Marathon, Tallinn (Estland) 

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

42.2  km Henk van Gerven 20e M55 03:58:42     10,61 

zaterdag 31 augustus en zondag 1 september 2013 Keistad meerkamp, Amersfoort 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
100 m Bart Noyen  Msen 13.42 sec    
verspringen         4,89 m      
kogelstoten    9,09 m    
hoogspringen    1,72 m    
400 m    1:02.60 min    
110 m horden    23.47 sec    
discuswerpen    24,70 m    
polstokhoogspringen    2,25 m    
speerwerpen    28,52 m    
1500 m    5:37.91 min    
     3383  PR 

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 

Tot en met 31 oktober hadden we 
575 deelnames aan wedstrijden  

(tot en met 31 oktober 2012: 526) 

http://www.uitslagen.nl/
mailto:vanzelst-westland@chello.nl
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zondag 1 september 2013 Tilburg Ten Miles, Tilburg 

Het was mooi loopweer in Tilburg, 18 graden en een matige wind die uit Breda kwam, dus rugwind na 8 
km. Roland van Loon en Léon Brands verbeterden hun PR. Ruud van Woensel deed rustig aan na zijn 
overwinning van gisteren in Veldhoven. 
 * gastloper van AV Oirschot  

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

10  em Roland van Loon 12e M40 01:03:03 PR   15,32 

     Léon Brands*   Mrecr 01:09:45 PR   13,85 

     Ruud van Woensel 68e M55 01:10:21     13,73 

     Jeroen de Bie*   Mrecr 01:16:53     12,56 

     Sandra Verhagen   Vrecr 01:21:06     11,91 

     Marieke Meeuwis   Vrecr 01:21:08     11,91 

     Ad van Zelst 4e M65 01:23:20     11,59 

     Linda Timmermans*   Vrecr 01:28:07     10,96 

     Jan Kemps   Mrecr 01:30:23     10,69 

     Jeanne Kemps   Vrecr 01:30:23     10,69 

     Anthony Conijn   Mrecr 01:43:24     9,34 

  

5  km Heidi van Tiel   Vrecr 00:34:32     8,69 

☺ ONSPORTIEF 

Toen de Olympische spelen in 1896 voor het eerst weer werden gehouden was het de bedoeling 
dat de heren sportief zouden wedijveren. Trainen deden de deelnemers niet. Dat werd als 
onsportief beschouwd. 

 
 

   
 

Jan en Jeanne in Tilburg 



 

ATLETIEKVERENIGING OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 27 | NUMMER 6 | NOVEMBER - DECEMBER 2013   
 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

zaterdag 7 september 2013 Oirschotse Stoelloop, OIRSCHOT 

Met een enorme deelname uit eigen gelederen mogen we de Oirschotse Stoelloop wel als geslaagd 
beschouwen. Er deden 69 AV Oirschotleden mee, waaronder 8 in de wedstrijd. Van hen verbeterden er 
13 hun PR. 
Verder waren er 5 ereplaatsen: Ruud van Woensel 1e M55, Frans van der Staak 2e M55, Ad van Zelst 3e 
M65, Tineke van den Heuvel 2e V45 en Nellie van Beers 2e V55. 
De tijd van Frans van der Staak was goed voor verbetering van het clubrecord M60 van Piet van der 
Sande uit 1991 (!) met meer dan een minuut. Wim Verhagen vestigde een clubrecord bij de M70. 
  
Naast onze leden liepen er nog 11 gastlopers van AV Oirschot mee (ex-cursisten, eurolopers en 
deelnemers halvemarathontraingen), aangeduid met *  

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

10  km Ruud van Woensel 1e M55 00:37:49     15,87 

     Roland van Loon 9e M35 00:38:55     15,42 

     Frans van der Staak 2e M55 00:40:03   CR 14,98 

     Jeroen de Bie*   recr 00:43:29     13,80 

     Nadja van der Schoot   recr 00:43:39 PR   13,75 

     Kees Bressers*   recr 00:44:56 PR   13,35 

     Piet van Oirschot 11e M55 00:45:21     13,23 

     René Coolen   recr 00:45:23 PR   13,22 

     Gert-Jan van Dooren*   recr 00:45:27     13,20 

     Nellie van Beers 2e V55 00:45:49     13,10 

     Johan Roefs 10e M45 00:46:12     12,99 

     Aubry Mulder   recr 00:46:40     12,86 

     Jan Manders   recr 00:46:48     12,82 

     Antoinet Hems   recr 00:46:50     12,81 

     Tineke van den Heuvel 2e V45 00:46:58     12,78 

     Joan van Heerebeek   recr 00:48:06 PR   12,47 

     Hans van Hal   recr 00:48:09     12,46 

     Adrie van de Wal   recr 00:48:12     12,45 

     Ad van Zelst 2e M65 00:48:17     12,43 

     Marieke Meeuwis   recr 00:48:19 PR   12,42 

     Ria Pijnenburg   recr 00:48:30 PR   12,37 

     Reny van Straten   recr 00:49:03     12,23 

     Michael Boon   recr 00:49:46     12,06 

     Joost van Kuringen   recr 00:50:23     11,91 

     Wim Verhagen   recr 00:50:36   CR 11,86 

     Erik van Ingen   recr 00:51:16     11,70 

     Jan Heijms (Oirschot)   recr 00:51:31     11,65 

     Jan van den Heuvel   recr 00:52:06     11,52 

     Linda Timmermans*   recr 00:52:42     11,39 

     Dré Hendriks*   recr 00:52:43 PR   11,38 

     René Sterken   recr 00:52:44     11,38 

     Hans Hoogmoet   recr 00:53:04     11,31 

     Hennie van Rijt   recr 00:53:32     11,21 

     Susanne Aarts   recr 00:53:35     11,20 

     Jeanne Kemps   recr 00:53:37     11,19 

 UITSLAG OIRSCHOTSE STOELLOOP 

De complete uitslag staat op 
www.avoirschot.nl > ONZE 

WEDSTRIJDEN > uitslagarchief 
 

http://www.avoirschot.nl/
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vervolg     Ton Smetsers   recr 00:54:14     11,06 

     Joke Bullens   recr 00:54:50     10,94 

     Conny Neggers   recr 00:55:29     10,81 

     Marij Maas   recr 00:55:48     10,75 

     Nicole Evers   recr 00:55:54     10,73 

     Thea de Jong   recr 00:56:13 PR   10,67 

     Marjon de Kort   recr 00:56:13     10,67 

     Eveline Timmermans   recr 00:57:25     10,45 

     Ester Adriaanse   recr 00:58:27     10,27 

     Kartika Luijsterburg   recr 00:58:27 PR   10,27 

     Frans Verhagen   recr 00:59:16     10,12 

     Jan Soetens   recr 00:59:41     10,05 

     Monique Theuns   recr 01:00:22 PR   9,94 

     Nickie Fiers   recr 01:02:21     9,62 

     Jan Heyms (O'beers)   recr 01:02:47 PR   9,56 

     Marjolein van Kuringen   recr 01:02:54 PR   9,54 

     Judy van Vroonhoven   recr 01:02:54     9,54 

     Anita Timmermans   recr 01:03:12     9,49 

     José van de Sande   recr 01:03:34     9,44 

     Jacqueline Heyms   recr 01:03:35 PR   9,44 

     Miranda Kemps   recr 01:03:36     9,43 

     Miranda Veldhuizen   recr 01:03:36     9,43 

     Germy Sinke   recr 01:03:38     9,43 

     Peter-Paul van Griensven   recr 01:04:06     9,36 

     Esther van Agt*   recr 01:07:11     8,93 

     Ellen van Beers   recr 01:08:52     8,71 

     Jan Joosen   recr 01:08:57     8,70 

     Gerda Manders   recr 01:08:58     8,70 

     Christien van de Merwe   recr 01:09:06     8,68 

     Monique Fiers   recr 01:09:08     8,68 

     Dilia van Straten   recr 01:09:30     8,63 

     Mieke de Bresser   recr 01:09:32     8,63 

     Marloes Brands*   recr 01:09:33     8,63 

     Petra van den Heuvel*   recr 01:09:34     8,62 

     Heidi van Tiel   recr 01:09:35     8,62 

     Hannie Schilders   recr 01:09:36     8,62 

     Anouk Mols*   recr 01:09:37     8,62 

     Vivién Gillissen   recr 01:09:41     8,61 

     Petra van Spreuwel*   recr 01:09:50     8,59 

     Marij Kolsters*   recr 01:09:50     8,59 

     Ria Louwers   recr 01:11:47     8,36 

     Adrie Louwers   recr 01:11:48     8,36 

  

6.73  km Marijke de Graaf   recr 00:43:32     9,28 

3.467  km Stijn van Beers   recr 00:19:56     10,44 
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zondag 15 september 2013 Beekse Marathon, Hilvarenbeek 

Na een lange blessure liep Ad van Heerbeek weer eens een wedstrijd: de halve in Hilvarenbeek.  

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

21.1  km Ad van Heerbeek 52e M 01:53:02     11,20 

zondag 22 september Clubkampioenschappen Meerkamp AVGM, Best 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
kogelstoten René van de Ven  Msen 10,39 m    
discuswerpen         31,54 m      
speerwerpen    45,83 m    

zondag 22 september 2013 Libertyloop, Geldrop 

Twee eerste plaatsen en twee clubrecords! Frans was bij de M60 bijna 4 minuten sneller dan Piet van de 
Sande in 1991 en Nellie vestigde een clubrecord bij de V55.  

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

10  em Frans van der Staak 1e M55 01:06:40   CR 14,49 

     Nellie van Beers 1e V55 01:15:26   CR 12,81 

UITSLAGEN 

Als we samen naar een 
wedstrijd gaan staat de 
vertrektijd op de website 
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dinsdag 17 september 2013 Interne Avondwedstrijden Baan, Oirschot 

 * = is (nog) geen lid van AV Oirschot, deelname buiten mededinging 
PR0 = geen onderdeel in deze categorie, PR1 = eerste prestatie op dit onderdeel, PR2 = evenaring 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
discuswerpen Maureen de Bresser* (GM)  MJB 18,12 m    
 Natalie Pritsch* (GM)  MJB 15,26 m    
        
 René van de Ven  Msen 29,87 m    
 Jeroen Duif* (GM)  Msen 27,43 m    
 Thomas van Laarhoven  Msen 22,36 m    
        
 Martien van de Ven  M65 19,13 m  CR  
        
speerwerpen Fleur Broks  MPA 8,60 m   PR1 
 Pien van Kasteren  MPA 7,16 m   PR1 
 Juul van Hout  MPA 6,81 m    
        
 Stijn van Beers  JPA 12,57 m   PR 
 Kevin Roefs   JPA 12,08 m   PR1 
 Noel Ackermans*  JPA 9,76 m   PR1 
 Thijs van den Brand  JPA 8,22 m   PR 
        
 Maureen de Bresser* (GM)  MJB 20,60 m    
 Nathalie Pritsch* (GM)  MJB 18,11 m    
        
 Rene van de Ven  MSen 45,66 m    
 Jeroen Duif* (GM)  MSen 34,49 m    
 Thomas van Laarhoven  MSen 29,23 m    
 Bart Noyen  MSen 25,69 m    
        
 Martien van de Ven  M65 15,52 m  CR  
        
kogelstoten Nicky Verbakel  MPC 5,28 m   PR 
        
 Tim van Gerven  JPC 2,89 m   PR1 
        
 Rens Ackermans*  JPB 3,58 m   PR1 
        
 Juul van Hout  MPA 4,58 m   PR 
 Pien van Kasteren  MPA 4,46 m   PR1 
 Fleur Broks  MPA 3,86 m   PR1 
        
 Kevin Roefs  JPA 5,95 m   PR1 
 Noel Ackermans*  JPA 5,17 m   PR1 
 Kai Peijnenburg  JPA 4,89 m   PR1 
 Stijn van Beers  JPA 4,63 m   PR1 
 Joep Hems*  JPA 4,61 m   PR1 
 Thijs van den Brand  JPA 4,50 m   PR 
        
 Martien van de Ven  M65 5,60 m  CR  

UITSLAGEN 

☺ KIP 

De namen van die Kenianen beginnen “allemaal” met KIP: Kiplagat, Kipkemei, Kipketer, Kipsang… 
Maar wij Brabanders kunnen er ook wat van: Onsvadder, Onsmoeder, Onssjan, Onsjoke, etc 

 
 

Trainen is leuk maar 
competitie maakt er een 

sport van! 
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dinsdag 17 september 2013 Interne Avondwedstrijden Baan, Oirschot 

 * = is (nog) geen lid van AV Oirschot, deelname buiten mededinging 
PR0 = geen onderdeel in deze categorie, PR1 = eerste prestatie op dit onderdeel, PR2 = evenaring 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
verspringen Nicky Verbakel  MPC 2,58 m   PR 
        
 Tim van Gerven  JPC 1,72 m   PR1 
        
 Rens Ackermans*  JPB 2,27 m   PR1 
        
 Pien van Kasteren  MPA 2,62 m   PR1 
 Fleur Broks  MPA 2,44 m    
 Juul van Hout  MPA 2,44 m    
        
 Noel Ackermans*  JPA 3,10 m   PR1 
 Kai Peijnenburg  JPA 2,92 m   PR1 
 Stijn van Beers  JPA 2,77 m   PR 
 Joep Hems*  JPA 2,60 m   PR1 
 Kevin Roefs   JPA 2,59 m   PR1 
 Thijs van den Brand  JPA 2,43 m    
        
 Maureen de Bresser* (GM)  MJB 3,76 m    
 Nathalie Pritsch* (GM)  MJB 3,47 m    
        
 Bart Noyen  MSen 5,00 m    
 Jeroen Duif* (GM)  MSen 4,86 m    
 Thomas van Laarhoven  MSen 3,74 m   PR 

  

☺ ZWANGER 

Gezien mijn leeftijd gebruik ik op aanraden van de sportarts in de winter een voedingssupplement: 
Soft Multi 65+. Ik lees de tekst op het potje: Geschikt voor personen van 60 jaar en ouder. Niet 
gebruiken bij zwangerschap of borstvoeding… 
(Ad van Zelst) 
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dinsdag 24 september 2013 Interne Competitie 800 m, OIRSCHOT 

Droog, windstil en een redelijke temperatuur waren gunstig voor de prestaties in de laatste wedstrijd van 
de Interne Competitie 2013. Antoinet Hems verbeterde het clubrecord categorie V40 van Reny van 
Straten met bijna 12 seconden. Roland, Bart, Hans en Leny verbeterden hun PR. Er werd stevig gesprint, 
zie het verloop van de wedstrijd in het FOTOBOEK op onze website. 
   
* geen lid, buiten mededinging voor de competitie  
    
De uitslag van de competitie staat elders in dit blad   

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

800  m Roland van Loon 1e M35 00:02:31.8 PR   18,97 

     Aubry Mulder 2e M35 00:02:32.3     18,91 

     Bart Noyen 1e Msen 00:02:32.9 PR   18,84 

     Jeroen de Bie* 3e M35 00:02:34.2     18,68 

     Harrie Bullens 1e M45 00:02:44.8     17,48 

     Michael Boon 2e M45 00:02:53.4     16,61 

     Cees Koppen 1e M55 00:02:54.7     16,49 

     Henk van Gerven 2e M55 00:02:55.2     16,44 

     Adrie Louwers 3e M55 00:02:56.7     16,30 

     Antoinet Hems 1e V35 00:02:57.1   CR 16,26 

     Hans van Hal 3e M45 00:02:58.4 PR   16,14 

     Gijs Noyen* 2e Msen 00:02:58.9     16,10 

     Piet van Oirschot 4e M55 00:02:59.7     16,03 

     Ton Smetsers 4e M35 00:03:14.0     14,85 

     Ad van Zelst 1e M65 00:03:14.4     14,81 

     Nellie van Beers 1e V55 00:03:20.0     14,40 

     Tineke van den Heuvel 1e V45 00:03:23.6     14,15 

     Leny de Croon 2e V55 00:03:28.7 PR   13,80 

     Jeanne Kemps 3e V55 00:03:37.6     13,24 

     Marion de Kort 2e V45 00:04:00.5     11,98 

UITSLAGEN 

Loop ook eens een 
wedstrijdje, je wordt er 

scherp van! 
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zaterdag 28 september 30e Hart van Brabantloop, Tilburg 
Team AV Oirschot werd 36e van de 82 teams in deze estafettewedstrijd door het hart van Brabant.  
De overige teams bestonden gedeeltelijk uit leden of gastlopers (*) van AV Oirschot. 
etappe km naam positie tijd km/u 

1 4,9 Jeanne Kemps 32e  23:15 12,64 
2 7,4 Jan Kemps 70e 39:48 11,15 
3 5,6 Hennie van Rijt 61e 28:20 11,85 
4 3,0 Jeanne van Oirschot 53e 16:46 10,73 
5 6,4 Jan Swaans 39e 30:45 12,48 
6 10,0 Harrie Bullens 36e 41:17 14,53 
7 9,2 Hans van Hal 57e 45:45 12,06 
8 9,6 Piet van Oirschot 41e 42:07 13,67 
9 6,1 Nellie van Beers 19e 28:37 12,79 

10 9,0 Cees Koppen 36e 37:45 14,30 
11 7,7 Henk van Gerven 32e 34:12 13,50 
12 5,5 Irene van Gestel 71e 33:22 9,89 
13 8,2 Ad van Zelst 53e 39:56 12,32 
14 5,0 Thea de Jong 59e 25:35 11,72 
15 5,0 Roland van Loon 13e 17:49 16,83 

totaal 102,6 team AV Oirschot 36e 8:05:19 12,68 
      

1 4,9 Mandy Smetsers*  23:13 12,66 
2 7,4 Erik van Ingen  35:45 12,42 
3 5,6 Jan Heijms  27:11 12,36 
6 3,0 Henk van de Ven  46:04 13,02 
9 6,1 Marijke de Graaf  37:46 9,69 

10 9,0 Martien van Gerven  41:31 13,00 
12 5,5 Tineke van den Heuvel  25:10 13,11 
13 8,2 Arja Oerlemans  43:09 11,40 
14 5,0 Sandra Verhagen  22:12 13,51 

totaal 102,6 team RTO 61e 8:27:42 12,13 
      

8 9,6 Ruud van Woensel  36:17 15,87 
totaal 102,6 team Fré van Dal zwemvijvers 6e 6:42:00 15,31 

zondag 6 oktober 2013 Singelloop, Breda 

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

10  km Michael Boon   recr 00:48:32     12,36 

zondag 20 oktober 2013 Marathon Amsterdam, Amsterdam 

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

42.2  km Henk van Gerven 133e M55 03:52:40     10,88 

     Piet van Oirschot 134e M55 03:52:55     10,87 

  

☺ SLIM 

Prof. dr. Erik Scherder (Vrije Universiteit Amsterdam) zou het wel van de daken willen schreeuwen 
zodat heel Nederland wakker wordt: “Mensen beweeg! Beweging heeft een geweldig effect op de 
hersenen. Je wordt slimmer, kunt beter problemen oplossen en je vermindert het risico op 
dementie op latere leeftijd” 
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zondag 29 september 2013 Clubkampioenschappen Meerkamp, Oirschot 

* = (nog) geen lid, buiten mededinging 
CR=Clubrecord, PR=Persoonlijk Record, PR1=idem, eerste prestatie op dit onderdeel, PR2=idem, evenaring 

 MPC 40m Ver Kogel Hoog Bal 600m  punt 

1 
Nicky 
Verbakel 

8.1 
PR 

2.75 
PR 

4.82 0.95 
PR 

13.19 2.51 
PR 

  

  203 168 229 206 112 27  945 

- 
Noortje 
Hoffmans* 

8.5 
PR 

2.48 
PR 

4.85 
PR 

0.75 
PR 

11.01 
PR 

2.55 
PR 

  

  143 114 231 59 72 5  624 

- 
Noortje 
Hems* 

9.2 
PR1 

2.13 
PR1 

3.37 
PR1 

0.75 
PR1 

11.36 
PR1 

2.59 
PR1 

  

  51 44 120 59 79 0  353 

 MPA 60m Ver Kogel Hoog Speer 1000m   

1 
Pien 
van Kasteren 

11.0 
PR2 

3.19 
PR 

4.23 0.95 
PR2 

6.62 4.39 
PR1 

  

  208 256 187 206 0 154  1011 

2 
Juul 
van Hout 

11.3 
PR 

2.64 
PR2 

4.53 0.90 9.62 
PR 

4.53   

  173 146 208 169 90 106  892 

3 
Tippi 
Smits 

13.0 2.19 3.69 
PR 

0.80 
PR 

6.80 
PR 

4.58   

  2 56 145 96 6 90  395 

 JPA 60m Ver Kogel Hoog Speer 1000m   

1 
Kevin 
Roefs 

11.3 
PR1 

2.72 
PR 

6.27 
PR 

1.05 
PR1 

11.90 4.32 
PR 

  

  173 162 323 279 129 179  1245 

2 
Kai 
Peijnenburg 

10.5 
PR 

2.86 4.90 
PR 

0.95 
PR 

10.63 
PR 

4.19   

  272 190 234 206 110 230  1242 

3 
Stijn 
van Beers 

10.6 
PR 

2.85 
PR 

4.53 1.05 11.48 4.56 
PR 

  

  259 188 208 279 139 97  1170 

4 
Joep 
Hems 

11.2 
PR1 

2.78 
PR1 

4.86 
PR1 

0.80 
PR1 

9.08 
PR1 

4.35 
PR1 

  

  185 174 232 96 75 168  930 

5 
Thijs van den 
Brand 

12.3 
PR 

2.47 4.46 0.90 
PR 

7.34 5.29   

  67 112 202 169 24 3  577 

 JJD 80m Ver Kogel Hoog Speer 1000m   

1 
Tycho 
Smits 

13.9 
PR 

3.38 
PR 

5.32 
PR 

1.10 22.25 
PR 

4.21   

  216 294 263 316 366 222  1677 

2 
Izzy 
Smits 

15.2 2.82 4.87 0.95 16.11 
PR 

4.51   

  97 182 232 206 246 113  1076 

 Vsen 100m Ver Kogel Hoog Speer 800m Discus  

1 
Marjolein 
van Kuringen 

17.5 
PR1 

2.69 
PR1 

6.06 
PR1 

1.15 
PR1 

15.60 
PR1 

4.00.6 
PR1 

17.30** 
PR1 

 

  151 59 275 266 208 14  973 

- 
Marieke 
Klessens* 

23.7 
PR1 

2.21 
PR1 

4.43 
PR1 

0.90 
PR1 

8.56 
PR1 

5.56.3 
PR1 

12.11** 
PR1 

 

  0 5 173 71 80 0  323 

UITSLAGEN 

Wedstrijden lopen geeft 
een nieuwe dimensie aan 

je hardloophobby 
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zondag 29 september 2013 Clubkampioenschappen Meerkamp, Oirschot 

* = (nog) geen lid, buiten mededinging 
CR=Clubrecord, PR=Persoonlijk Record, PR1=idem, eerste prestatie op dit onderdeel, PR2=idem, evenaring 

 Msen 100m Ver Kogel Hoog Speer Discus 1500m  

1 
René 
van de Ven 

14.0 4.68 11.22 1.45 49.02 32.93 
PR CR 

6.31.8  

  279 323 559 352 574 522 149 2758 

2 
Bart 
Noyen 

13.7 4.94 9.00 1.65 29.28 25.30 5.47.9  

  321 371 426 504 289 373 316 2600 

3 
Thomas van 
Laarhoven 

15.5 3.51 7.87 1.30 26.38 22.56 9.21.0  

  111 132 359 250 249 320 0 1421 

4 
Joost 
van Kuringen 

16.4 
PR1 

3.25 
PR1 

5.54 
PR1 

1.20 
PR1 

21.63 
PR1 

15.61 
PR1 

6.42.7 
PR1 

 

  44 96 222 188 183 191 117 1041 

- 
Jeroen 
Duif* 

12.9 4.99 8.95 1.50 35.03 26.27 5.13.7  

  444 380 423 389 371 392 483 2882 

- 
Gijs 
Noyen* 

14.1 4.29 7.09 1.60 21.84 16.46 6.28.9  

  266 254 313 464 186 207 158 1848 

 M65 100m Ver Kogel Hoog Speer Discus 1500m *** 

1 
Martien 
van de Ven 

16.8  
CR 

3.01  
CR 

6.37  
CR 

DNS 20.35  
CR 

20.32  
CR 

DNS  

  338 121 374 0 269 329 0 1431 

** Discus is geen onderdeel van de meerkamp voor dames, maar ze hebben hier wel aan deelgenomen. Het telt 
dus wel als PR of CR, maar niet voor punten voor de meerkamp. 
*** Puntentelling voor Masters 65 
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zondag 13 oktober 2013 Halve Marathon, Eindhoven 

Koud (8 graden), nat en wind. Nog nooit was het slechter als bij de Marathon Eindhoven 2013. Maar bij 
de start van de halve marathon was het droog en na afloop was iedereen tevreden. Er deden 32 leden 
van onze club mee en 4 gastlopers (*).  
Voor Frans van der Staak was het weer een mooie dag: hij werd 2e bij de M60 en verbeterde het oude 
clubrecord van Piet van de Sande met 7 minuten! Ook Nellie van Beers stond op het podium met een 
eervolle 2e plaats bij de V55. Verder werden er 9 PR's verbeterd. 

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

21.1  km Roland van Loon 21e M40 01:24:10     15,04 

     Ruud van Woensel 4e M55 01:25:14     14,85 

     Frans van der Staak 2e M60 01:27:47   CR 14,42 

     Léon Brands*   recr 01:29:42 PR   14,11 

     Harrie Bullens   recr 01:35:33     13,25 

     Cees Koppen 33e M55 01:35:38     13,24 

     Nadja van der Schoot   recr 01:35:40 PR   13,23 

     Nellie van Beers 2e V55 01:38:05     12,91 

     Jeroen de Bie*   recr 01:40:05 PR   12,65 

     René Coolen   recr 01:42:31     12,35 

     Gert-Jan van Dooren*   recr 01:42:41 PR   12,33 

     Tineke van den Heuvel 5e V50 01:43:07     12,28 

     Johan Roefs 175e M50 01:43:11     12,27 

     Antoinet Hems   recr 01:44:44 PR   12,09 

     Michael Boon   recr 01:44:52     12,07 

     Hans van Hal   recr 01:45:14 PR   12,03 

     Roland van de Vondervoort   recr 01:46:12     11,92 

     Marieke Meeuwis   recr 01:46:52     11,85 

     Joan van Heerebeek   recr 01:46:53     11,84 

     Ad van Zelst 10e M65 01:47:07     11,82 

     Henk van Gerven 135e M55 01:48:53     11,63 

     Reny van Straten   recr 01:50:48     11,43 

     Lindfa Timmermans*   recr 01:55:01     11,01 

     Madzy de Vries   recr 01:56:19     10,88 

     Jeanne Kemps   recr 01:56:52     10,83 

     Mieke Bouwman   recr 01:57:48     10,75 

     Jan Kemps   recr 01:58:45     10,66 

     Esther de Wert   recr 02:01:13 PR   10,44 

     Nicole Evers   recr 02:01:13 PR   10,44 

     Lenie Heyms   recr 02:02:02     10,37 

     Nicole van Zelst   recr 02:03:36 PR   10,24 

     Marij Maas   recr 02:03:38     10,24 

     Marjon de Kort   recr 02:03:52     10,22 

     Vanessa Kluytmans   recr 02:06:57     9,97 

     Eveline Timmermans   recr 02:07:03     9,96 

     Hans van de Wal   recr 02:10:03     9,73 

 
 

UITSLAGEN 

Eindhoven is voor velen 
van ons toch wel het 

hoogtepunt van het jaar 
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Zondag, 20 oktober 2013 Oostelbeers, Oriëntatieloop 

De oriëntatieloop vond dit jaar plaats op de Oostelbeersche heide, alwaar 17 teams aan de start stonden. 
Één team meldde zich een dag te vroeg op de Oostelbeersche heide, maar trof daar toen nog geen posten 
aan….. 
 
De prijzen werden dit jaar mooi verdeeld tussen Atletiek Oirschot en AV Generaal Michaëlis. Op de lange 
afstand ging de overwinning naar Hein Asveld en Nicolai van der Heijden (AV GM), terwijl op de korte 
afstand de eerste plaats werd behaald door Martijn van de Ven en Robbert van de Kerkhof (Atletiek 
Oirschot). 
 
Deelnemers met * liepen als gast mee voor AV Oirschot 

afstand naam vereniging positie tijd 

7,3 km 
Hein Asveld 
Nicolai van der Heijden 

AVGM 1e 1:03:14 u 

 
Norbert de Zeeuw 
Dennis Schepers 

AVGM 2e 1:17:18 u 

 Martien van de Ven AV Oirschot 3e 1:24:50 u 

 
René van de Ven 
Nathalie 

AV Oirschot 
AVGM 

4e  1:33:22 u 

 Cees van de Schoot AV Oirschot 5e 1:44:45 u 

 
Nellie van Beers 
Hans van Hal 

AV Oirschot 6e 3:36:25 u 

 
Pieter Smits 
Femke Ritz 

AV Oirschot (7e) 1:49:42u 

     

4,3 km 
Martijn van de Ven* 
Robbert van de Kerkhof* 

AV Oirschot 1e 0:41:44 u 

 
Wim de Croon 
Hans Hoogmoet 

AV Oirschot 2e 0:49:19 u 

 
Ria Louwers 
Anouk Mols 
Jan van der Heijden 

AV Oirschot 3e 1:17:08 u 

 
Jan 
Mike 

AVGM 4e 1:17:16 u 

 
Jan Kemps 
Jeanne Kemps 

AV Oirschot 5e 1:18:52 u 

 Familie der Kinderen AV Oirschot 6e 1:22:14 u 

 
Eveline Timmermans 
Nicky Verbakel 

AV Oirschot 7e 1:23:29 u 

 
Mieke Bouwman 
Jeanine van de Kam 

AV Oirschot 8e 1:42:14 u 

 
Hans Bouwman* 
Julia Bouwman* 

AV Oirschot 9e 1:43:28 u 

 
Dorine Roefs* 
Kevin Roefs 

AV Oirschot (10e) 1:15:08u 

     

            ( ) = post gemist 

☺ NIET ZEUREN 

Nederland staat dit jaar 4e op de lijst van “gelukkige landen” van de Verenigde Naties, achter de Denen, 
Noren en Zwitsers. 
Dus… pas je nu maar aan, dan worden we vanzelf 3e  
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VOOR COMPLEET  
AUTO-ONDERHOUD 

 
 
 

Haven 2 | 5688DR Oirschot | 0499-574477 
 

www.garagebeka.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             airco service 
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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  
010513 René van de Ven Msen Herentals (B) speerwerpen 54,02 m  
200513 Ruud van Woensel M55 Eersel 10 km 37:16 min  
160613 Ruud van Woensel M55 Sint Oedenrode halve marathon 1:21:59 uur  
180613 Roland van Loon 

Aubry Mulder 
René van de Ven 
Bart Noyen 

 Best Olympische estafette 
800-400-200-200 m 

4:26:92 min  

110613 Antoinet Hems V40 Oirschot discuswerpen 9,51 m  
240813 Martien van de Ven M65 Best 10 km 44:17 min  
070913 Frans van der Staak M60 Oirschot 10 km 40:03 min  
070913 Wim Verhagen M70 Oirschot 10 km 50:36 min  
110913 René van de Ven Msen Tessenderlo (B) discuswerpen 31,77 m  
170913 Martien van de Ven M65 Oirschot discuswerpen 19,13 m  
170913 Martien van de Ven M65 Oirschot speerwerpen 15,52 m  
170913 Martien van de Ven M65 Oirschot kogelstoten 5,60 m  
220913 Frans van der Staak M60 Geldrop 10 em 1:06:40 uur   
220913 Nellie van Beers V55 Geldrop 10 em 1:15:26 uur   
240913 Antoinet Hems V40 Oirschot 800 m 2:57.1 min   
290913 René van de Ven Msen Oirschot discuswerpen 32,93 m   
290913 Martien van de Ven M65 Oirschot 100 m 16.8 sec   
290913 Martien van de Ven M65 Oirschot verspringen 3,01 m   
290913 Martien van de Ven M65 Oirschot kogelstoten 6,37 m   
290913 Martien van de Ven M65 Oirschot speerwerpen 20,35 m   
290913 Martien van de Ven M65 Oirschot discuswerpen 20,32 m   
131013 Frans van der Staak M60 Eindhoven halve marathon 1:27:56 uur * 

       
*behoudens goedkeuring beheerder clubrecords 

CLUBRECORDS 
René van de Ven 

 
  

maar liefst 16 
clubrecords in 

september! 
 

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

Kijk op onze website www.avoirschot.nl > 
CLUBRECORDS 

 

 

Op onze website www.avoirschot.nl kun je 
alle clubrecordlijsten inzien.  
Ook kun je daar het reglement clubrecords 
lezen 

http://www.avoirschot.nl/
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 
  
 
  Onze trainers kennen de 

Oirschotse Hei op hun 
duimpje! 

 

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 

NIEUW! 
We gaan weer wandelen!  
Bij de Oirschotse Heideloop 
hebben we nog eens de 
reacties gepeild om te 
komen tot een wandelgroep.  
 
Dat heeft er toe geleid dat 
we nu echt van start gaan! 
Vanaf zondag 3 november 
vertrekken we om 9.00 uur 
vanuit het clubhuis aan de 
Bloemendaal voor een tocht 
van 10 km. Daarna koffie. 
 
 

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

dinsdag en donderdag zijn 

erop gericht je prestaties te 

verbeteren, zowel snelheid als 

duurvermogen.  

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.  

 

 

Zie ook 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) 
14.00 uur: woensdagmiddaggroep, groep 1/2a en 2b/3 
 (start bij ’s Heerenvijvers) 
   

donderdag     
19.00 uur:  clubtraining in het buitengebied 
 (t/m 14 november voorbereiding Zevenheuvelenloop) 
 

zaterdag       
9.00 uur:  vrije training, rustige duurloop 10 km. Vanaf Laco    
 Sportcentrum Kroonenburg aan de Kempenweg. 
 

zondag   
9.00 uur:  wandelen, 10 km 
9.30 uur:  recreantentrainingen, groep 1, 2a, 2b, 3, (4) 
 
 
 
 
 

 

TRAININGEN 
Cees van de Schoot 

 
  

http://www.avoirschot.nl/
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AGENDA 
Samenstelling Leny de Croon, tekst Ad van Zelst 

  
Dit zijn de 

 wedstrijden waar we 
naar toe gaan! 

 

Word sterker en daag jezelf uit, Doe mee aan 
de Kempische Cross Competitie en ga de 
strijd aan met de natuur en met jezelf. 
Dit kan gewoon per wedstrijd, men is niet 
verplicht om er meerdere te lopen. 
Wat is er heerlijker om de elementen te 
trotseren? Voel en beleef de kleuren, wind, 
regen, zon, sneeuw, ijs, modder, strijd en lust. 
Alles loslaten en gaan. 
Voel de uitdaging gieren door je lichaam, 
spanning en pijn. Wat kan lopen toch een 
beleving zijn! 
 
Zie de agenda of kijk op de website van de 
KCC: www.crosscompetitie.nl en doe mee. 
We vertrekken gezamenlijk, tijd wordt bekend 
gemaakt op onze website. Je kunt me ook 
mailen of bellen: 

 
Henk van Gerven 
henkrunner@hotmail.com   
mobiel: 06 1695 5448  
werk: 0499 577262 

 
Pak die uitdaging aan! Groen is doen! 

  
 

 

Zo 3 november: Bladel 
No Limits Najaarscross (KCC) 
Het crossseizoen wordt geopend in Bladel. 
Eerste wedstrijd van de Sportplein Eindhoven 
Kempische Crosscompetitie (KCC) 

 
 

Zo 10 november: Valkenswaard 
Holapress Valkenloop (KWC) 
Eindhoven mislukt? Probeer het nog een keer. 
Halve marathon door de prachtige Malpie. 
Laatste wedstrijd van de Kempische 
Wegcompetitie 2013. 

 
 

Zo 17 november: Nijmegen 
Zevenheuvelenloop  
Elk jaar ons mooiste uitje. Eventjes 15 km 

rennen en dan eten we een hapje bij Du 

Commerce in de binnenstad.  

Lijkt zwaar, maar valt best mee. De laatste 

kilometers gaan bergaf en daardoor hebben 

velen daar hun PR staan. 

Dit jaar voor het eerst ook kortere afstanden op 

zaterdagavond. 

De inschrijving is gesloten 

 
 

Zo 17 november: Veldhoven 
Get Running Witvencross (KCC) 
 
 

Zo 8 december: Reusel 
l’Avant Sylvestrecross (KCC) 
 
 

Zo 15 december: Eijsden 
Mescherbergloop 
Echt iets aparts, 15 km over de weg en door de 
Limburgse dabber. En die trappen…! 

 
 

Zo 15 december: Sint-Oedenrode 
Driedorpencross (KCC) 
 

 

 

In Reusel was het ploeteren door de sneeuw voor Bart 

 
  

http://www.crosscompetitie.nl/
mailto:henkrunner@hotmail.com
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Zo 29 december: OIRSCHOT 
De Meeuw Auwjaorscross   
Ons eigen feestje! Vorig jaar de grootste cross van de 

regio en ook de grootste sportwedstrijd van Oirschot. Ook 

nu gaan we er weer voor! 

 

Di 31 december: Hilvarenbeek 
Oudejaarsloop 
Een wegwedstrijd midden in de winter, die zijn er niet zo 

veel. 10 km. 

 

Zo 12 januari: Egmond aan Zee 
Egmond halve marathon 
Ruig. Moet je eens in je leven meegemaakt hebben. Het 

gevecht tegen de elementen, de sfeer, het is allemaal top. 

We kunnen weer met de bussen van Eindhoven Atletiek 

mee, informatie volgt. Snel inschrijven, er is een limiet. 

 

 

 

 Zo 19 januari: Eersel 
 Dieprijtcross (KCC) 
 
 Zo 9 februari: Valkenswaard 
 Wedetcross (KCC) 
 
 Zo 23 februari: Best 
 56e Joe Mann Bosloop (KCC) 
 
 Zo 9 maart: Eindhoven 
 Karpencross (KCC) 
 
 
 

 En dan is het weer voorjaar! 
 

Vorig jaar 545 deelnemers, waarvan 63 uit onze club, bij de Auwjaorscross! 
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clubkampioenschappen meerkamp 
foto’s: Ad van Zelst 
 
  

Het verslag en de 
uitslagen van de jeugd 
staan elders in dit blad 
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jeugdtrainingen 
René van de Ven 

 
  

Bij de jeugd komen alle 
atletiekonderdelen aan bod, maar wordt 

het spelelement niet vergeten 
 

We gaan weer naar de zaal, maar ook 
op het veld kun je je ei nog kwijt! 
 
Wintertrainingen seizoen 2013-2014 
ingaande dinsdag 29 oktober 
 
dinsdag 18.30 – 19.30 uur zaal De Linde  
Zaaltraining voor alle jeugdleden  
o.l.v. Rikie Moors en Bart Noyen 
 
donderdag 15.45 – 16.45 uur atletiekveld  
Crosstraining voor alle jeugdleden  
o.l.v.  Cees van de Schoot en Martien van de Ven 
 
donderdag 19.00 – 20.30 uur zaal De Linde 
Kracht-  en techniekopbouw voor baanseizoen 2014 
voor junioren, senioren, masters 
o.l.v. René van de Ven (assistentie: Bart Noyen en 
Thomas van Laarhoven) 

En Zwarte Piet, komt die nog wel? 
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WE WAREN IN… 
 
 
 
  

SMS:  
Over 30 minuten het 
bad aanzetten! 
 
(ingezonden door Heidi van Tiel) 

 

EINDHOVEN  
waterpost  

AV Oirschot 
 

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 

• Runnersworld Eindhoven 

• 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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Heeft u behoefte aan een nieuw pand of wilt u 
het bestaande kantoor uitbreiden? De Meeuw 
biedt u tijdelijke en permanente oplossingen voor 
uw kantoor- of productieruimte. 
 
Eenvoudig en doelmatig of luxueus met alle 
moderne faciliteiten. Met de bouwsystemen van 
De Meeuw beschikt u snel over kantoorruimte op 
maat voorzien van de gewenste uitstraling, sfeer 
en veiligheidsvoorzieningen! 
 

T +31 (0)499 57 20 24       info@demeeuw.com      Industrieweg 8      5688 DP Oirschot 

mailto:%20%20%20%20info@demeeuw.com

