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  spike 

1 

jaargang 28 / januari – februari 2014 1  
HET CLUBBLAD VAN ATLETIEKVERENIGING OIRSCHOT       

  

• René Coolen kreeg de estafettepen 

• Zevenheuvelenloop 

• 2 Nederlandse Records Martien van de Ven 

• Record aantal deelnemers Auwjaorscross 
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Blox & Verbeek adviseurs v.o.f. 
voor 

particulieren en bedrijven 
 
 

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

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

 

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

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

kantoren komen. 

 
Eersel                                     Oirschot 

Sigarenmaker 3                                 De Korenaar 39 
0497-517616            0499-574887 

0497-517637             0499-575675 

 
 info@bloxverbeek.nl 

www.bloxverbeek.nl 

 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@bloxverbeek.nl
http://www.bloxverbeek.nl/
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VAN DE 
REDACTIE 
 

De foto op de voorpagina van de Spike dient aan een 
aantal voorwaarden te voldoen: 

• Recent genomen. Geen winterplaatje in de zomer, 
geen mensen die geen lid meer zijn, 

• Het plezier of de spanning moet er vanaf spatten, 

• Scherp, goed contrast, goede compositie en 
uiteraard staand formaat, 

• Bij voorkeur met atleten die onze clubkleding 
dragen, 

• Niet steeds dezelfde leden (hoe ze ook hun best 
doen om op de foto te komen), 

• Alle niveaugroepen van onze vereniging moeten 
aan bod komen, 

• Nooit een foto van één persoon, altijd een groep. 
 
Aan die laatste voorwaarde heb ik deze keer niet 
voldaan: de fraaie tegenlichtopname van Martien van de 
Ven in de Auwjaorscross, op weg naar de overwinning 
in de categorie M65. Martien vestigde in de week 
daarvoor in Gent (B) twee NEDERLANDSE RECORDS 
in de categorie M65.  
Een zeer bijzondere prestatie. 
 
En dat, vond ik, is wel een ereplaats waard. 
 

Ad van Zelst, redactie Spike 
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ATLETIEKVERENIGING OIRSCHOT – VRIJWILLIGERS 
Atletiekvereniging Oirschot wordt draaiend gehouden door onderstaande vrijwilligers die 

zich week-in week-uit verdienstelijk maken als trainer, begeleider, bestuurs- of 
commissielid en allerhande andere taken. 

 
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   

Jan van der Heijden   

Tineke van den Heuvel   

Bert van Hoof   

Hans Hoogmoet   

Jan Kemps   

Jeanne Kemps   

Johan der Kinderen   

Vanessa Kluijtmans   

Cees Koppen   

Thomas van Laarhoven   

Ton van Liempt   

Adrie Louwers   

Jan Manders   

Gerda Manders   

Wally van Mierlo   

Rikie Moors   

Aubry Mulder   

Bart Noyen   

Jeanne van Oirschot   

Henny van Rijt   

Cees van de Schoot   

Pieter Smits   

Silvia Tempelman   

Sandra Verhagen   

Martien van de Ven   

René van de Ven   

Esther de Wert   

Ad van Zelst   

 
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 175 stuks en is 

gratis voor leden van  

AV Oirschot 

 

Druk- en bindwerk: 

FT-Print Oirschot 

 

Redactie: 

Ad van Zelst 

 

Bezorging 

Jeanne Kemps 

 

Kopij voor het volgende nummer 

digitaal inleveren uiterlijk 

zondag 23 februari 

 

Lees de digitale Spike in full colour 

op www.avoirschot.nl 
 

 

ALGEMENE 
INFORMATIE 
website: www.avoirschot.nl  

mailto:info@avoirschot.nl
mailto:j.kemps1@chello.nl
http://www.avoirschot.nl/
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Ik zou op deze pagina deze 
keer willen beginnen met u 
allen het beste te wensen voor 
het nieuwe jaar 2014 
Dat het u allen veel geluk en voorspoed 
mag brengen en dat u het jaar in een 
goede gezondheid mag doorbrengen. Dan 
kunnen we ook samen blijven sporten bij 
onze mooie vereniging.  
De een zal zijn sport ook in 2014 
beoefenen om records te verbeteren. 
Terwijl de ander alleen maar als doel heeft 
om te blijven lopen en zijn conditie op peil 
te houden. Maar het belangrijkste is voor 
mij altijd dat je het met plezier doet. Zoals 
een van onze trainers altijd zegt: Het moet 
niet maar het mag.  
 

We hebben het oude jaar 
afgesloten met DE MEEUW 
AUWJAORSCROSS 
Als ik dit schrijf moet de wedstrijd nog 
plaatsvinden. Maar de vooruitzichten zijn 
heel goed te noemen, want het beloofd 
uitstekend weer te zijn. Elders in deze 
Spike kunt u meer over deze wedstrijd 
lezen. De redactie heeft me tenminste 
aangegeven dat er in deze Spike ruimte is 
gereserveerd voor onze cross. 
 

Verder is er in de komende 
periode op zondag 19 januari 
de cyclopathon 
Een mooie wedstrijd die wij organiseren 
samen met de wielrenners van Ren- en 
Toerclub De Pedaleur. De hardlopers 
lopen een rondje van 800 meter en de 
wielrenners fietsen vervolgens een rondje 
met de dubbele afstand. Een hardloper en 
een wielrenner vormen samen een team 
en doen ieder 8 rondjes. Een mooi 
evenement om aan deel te nemen en 
geschikt voor deelnemers van alle 
niveaus. Na afloop is er een kopje koffie in 
ons clubhuis. Dus kom gezellig een keer 
meedoen.  
 
 
 

De volgende belangrijke 
afspraak die wij als bestuur 
met alle leden van de 
vereniging hebben is de 
ledenvergadering op maandag 
24 februari 2014 
De vergadering zal uiteraard weer worden 
gehouden in ons clubhuis. Aanvang is 
19.30 uur. 
Hiernaast treft u nog een uitnodiging voor 
deze vergadering aan. Komt allen 
meepraten zodat we samen kunnen 
werken aan de toekomst van onze 
Atletiekvereniging Oirschot.  
We kijken uiteraard ook nog even terug 
naar het afgelopen jaar om te zien wat er 
zoal in dat jaar is gebeurd. Daarnaast zal 
de penningmeester verslag uitbrengen 
over de financiën van de vereniging 
Kom dus allemaal naar de 
jaarvergadering. De agenda voor de 
vergadering zal tijdig aan u allen kenbaar 
worden gemaakt. Houd ook de website 
van de vereniging daarvoor in de gaten.  
 

Tot slot vraag ik uw aandacht 
voor het beleidsplan van onze 
vereniging 
Hier gaan we het in de jaarvergadering 
uiteraard over hebben. Met name omdat 
we in het beleidsplan 2012 tot 2015 
hebben vastgelegd dat we in januari 2014 
beginnen met de evaluatie van dat 
beleidsplan en dat we gaan werken aan 
het nieuwe beleidsplan 2015 tot 2020.  
Vanuit het bestuur lijkt het ons goed om 
een nieuwe commissie te vormen uit alle 
leden die dat nieuwe beleidsplan gaan 
voorbereiden. Graag roep ik u dan ook op 
om u aan te melden om zitting te nemen in 
die commissie voor voorbereiding van het 
beleidsplan. Meld u aan bij een van de 
bestuursleden. Dat kan per mail, per 
telefoon of gewoon mondeling. Ik hoor wel 
van u en zeg 
 

Tot ziens  

Jan Kemps, voorzitter van onze 

Atletiekvereniging Oirschot 

 

 

 

 

 

U I T N O D I G I N G 
 

voor de 

 
Algemene Leden 

Vergadering 
op 

 
maandag 

24 februari 2014 
19.30 uur 

in ons clubhuis 
 

Belangrijke agendapunten: 
 
 

Beleidsplan voor de jaren  
2015-2020 

 
Privatisering accommodatie 

 
Nieuw bestuurslid 

 
 
 
 
 

Zorg dat je er bij bent 
 

VAN DE  
VOORZITTER 
Jan Kemps 
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Ledenmutaties: 
 

Helaas wat meer afmeldingen 
maar dat heeft alles te maken 
met het einde van het jaar: 
 
Nol Veldhuizen M50 
Fleur Broks JPA 
Tom Michielsen JPA 
Jiska van Deijne VSE 
 Met pijn in het hart moet Jiska 
 stoppen vanwege een blessure en 
 drukte 
Theo van Erp M55 
Eelke Smits VSE 
 Vanwege een langlopende blessure 
 kan Eelke niet meer hardlopen. 
Ben Noordijk JJB 
Thea Noordijk V45 
 Na jaren fijn te hebben gelopen bij 
 onze club en ook een bestuursfunctie 
 te hebben vervuld, gaat Thea nu 
 stoppen. Ze kan al enige tijd niet 
 meer hardlopen. 
Emilie Linmans V50 
 Vanwege persoonlijke 
 omstandigheden moet Emilie stoppen 
 met lopen. 
Ger van Heesch M55 
 Ger schreef: Met tranen in de ogen 
 moet ik stoppen met lopen.  
  . 

Maar ook een aantal nieuwe 
leden: 
 
Noel Ackermans JPA 
Rens Ackermans JPA 
Toon Erven M55 
Willem Gerritsen JJD 

 

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

 
 

 
 
 
 

Jarig in januari… 

1 Rene van de Ven MSE 

3 Hennie van Rijt M50 

3 Nicky Verbakel MPB 

4 Bart Noyen MSE 

5 Marieke Meewis V45 

6 Jeanne van Oirschot V55 

6 Dilia van Straten V50 

7 Kevin Roefs JPA 

10 Jan van der Heijden M65 

12 Rens Ackermans JPA 

16 Johan Roefs M50 

17 Vanessa Kluytmans V40 

18 Rene Coolen M40 

19 Jozé van de Burgt V50 

20 Jeanette van Roosmalen V35 

22 Jan Heijms (Oirschot) M60 

27 Ineke Conijn V60 

31 Hans van de Wal M50 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

…en in februari: 

3 Wim de Croon M55 

7 Chris van Eck M65 

12 Ben Vogels M65 

12 Jan Soeters M60 

13 Piet van Oirschot M55 

16 Jacqueline Hems V50 

20 Henk van Gerven M55 

20 Anouk Mols V35 

21 Albert Houwen M60 

24 Ronald van de Vondervoort M45 

25 Erik van Ingen M60 

 

LEDEN 
ADMINISTRATIE 
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! 

Allemaal hartelijk gefeliciteerd! 

Onze vereniging telt nu 170 

leden, waarvan 16 bij de jeugd 

http://www.avoirschot.nl/
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3 november 
Nellie van Beers wint in Bladel ► 
Bij de No-Limits Najaarscross in Bladel heeft Nellie van Beers 
een mooie eerste plaats bij de V45 behaald. Ze bleef Anne 
Rindt van Eindhoven Atletiek enkele seconden voor. Het was 
de eerste wedstrijd in de Sportplein Eindhoven Kempische 
Crosscompetitie 2013-2014.  
   
foto: Anne Rindt ligt hier nog voor Nellie 
 
 

10 november 
Ruud eerste in Valkenswaard, twee winnaars 
KWC 
Ruud van Woensel won vandaag bij de Valkenloop in 
Valkenswaard zijn categorie M55. Dit was de laatste wedstrijd 
in de Sportplein Eindhoven Kempische Wegcompetitie 2013. In 
de einduitslag heeft Ruud de eerste plaats te pakken bij de M55 
en Nellie van Beers werd eveneens eerste bij de V55. Een mooi 
resultaat voor AV Oirschot!  
   
 

13 november 
Roland van Loon tweede op NK 
oriëntatielopen ► 
Afgelopen zondag is Roland tweede geworden op het NK Lang 
oriëntatielopen, in de categorie M40. Dit Nederlands 
kampioenschap over de lange afstand vond plaats op de 
Veluwe, bij Ede. Roland legde de afstand van 10 km, met 
onderweg 20 controleposten, af in een tijd van 1:06:35 uur. Hij 
werd daarmee nipt verslagen door de Nederlands kampioen, 
die nog 23 seconden sneller was. 
 
 

17 november 
Feest in Veldhoven! 
En weer behalen onze atleten 2 eerste plaatsen bij de cross! Bij 
de Witvencross wordt Martien van de Ven met ruime 
voorsprong 1e bij de M65. Nellie van Beers klopt - net als in 
Bladel met een paar seconden - Anne Rindt en wint de 
categorie V55.  
   
 

23 november 
Martien van de Ven 4e bij NK Cross 
In een veld van nationale toppers wist Martien van de Ven 
vandaag de 4e plaats bij de M65 te behalen bij de Nederlandse 
Kampioenschappen Cross in Tilburg. Mooie prestatie!  
   
  
 

NIEUWS 
www.avoirschot.nl  
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8 december 
Weer twee 1e plaatsen bij de cross 
Bij de l'Avant Sylvestrecross in Reusel stond AV Oirschot twee 
keer op de hoogste trede van het podium. Martien van de Ven 
won met royale voorsprong de categorie M65. Nellie van Beers 
was bij de V45 met enkele seconden de nummer 2 de baas.  
Martien en Nellie gaan nu beiden op kop in hun categorie in de 
crosscompetitie 
   
  

15 december 
Martien en Nellie winnen weer 
Er staat geen maat op onze twee crosstoppers: bij de 
Driedorpencross wint Martien van de Ven weer de categorie 
M65 en Nellie van Beers zegeviert bij de V55. De twee gaan nu 
ver op kop in het klassement van de Kempische 
Crosscompetitie. 
 
 

26 december 
NEDERLANDS record Martien van de Ven! ► 
Niet alleen een CLUB- maar ook een NEDERLANDS record in 
Gent! Bij de internationale Artevelde indoormeeting behaalde 
Martien ruim de limiet op de afstand 1 mijl, categorie M65. Zijn 
tijd: 5:58.70 minuten. Niet alleen voor Martien, maar ook voor 
AV Oirschot een spetterende afsluiting van het wedstrijdjaar 
2013.  

 
28 december 
Weer NEDERLANDS record Martien van de 
Ven 
Vandaag trok Martien opnieuw naar Gent (B) om een aanval te 
doen op een bestaand Nederlands Record. Missie geslaagd. 
En hoe: 1000 meter indoor in 3:28.95 minuten, een verbetering 
van het staande NR uit 1992 met 15 seconden! 
De dag was toch al succesvol voor AV Oirschot, want René van 
de Ven verbeterde 2 CR's (60 m horden indoor en kogelstoten 
indoor). Kevin Roefs was er ook bij. hij stelde 3 PR's.  

 
29 december 
Thomas Thys wint de Auwjaorscross ► 
De winnaar kwam deze keer uit België. Thomas Thys uit 
Westerlo bracht met overmacht de cross over 9288 meter op 
zijn naam. Zijn voorsprong op nummer twee was ruim een 
minuut. 
Bij de vrouwen ging de overwinning naar Kim Dillen van 
Eindhoven Atletiek. Ook met een ruime voorsprong van 2 
minuten. 
Onze clubgenoten: In de categorie M65 werd Martien van de 
Ven 1e, bij de V55 haalde Nellie van Beers de 2e plaats en 
hetzelfde presteerde Tineke van den Heuvel bij de V45. 
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Beleidsplan 2015-2020 
Binnen de commissies en het bestuur worden vaak alleen de ontwikkelingen van de 
laatste weken of maanden besproken. Toch dien je als club vooruit te kijken en welke 
richting we willen geven aan de toekomst van de vereniging.  
  

Door middel van een beleidsplan wordt in kaart gebracht hoe de 
vereniging ervoor staat 
En ook met welke ontwikkelingen de vereniging te maken zal krijgen (vanuit de 
gemeente) en hoe de vereniging daarmee omgaat. In het beleidsplan legt de vereniging 
vast wat zij wil bereiken, hoe zij dat wil bereiken en wanneer zij dat wil bereiken.  
  

Het huidige beleidsplan loopt 1 januari 2015 ten einde  

In 2014 zal een nieuwe commissie gevormd worden met als taak het beleidsplanvoorstel 
2015-2020 te realiseren.  
Hoe gaat dat te werk? Wel, als volgt: 
Stap 1:  Evaluatie huidig beleidsplan (welke doelen zijn wel/niet bereikt?) 
Stap 2: Uitvoeren van een interne en externe analyse (wat willen de leden? Welke 
 kansen en bedreigingen staan ons te wachten? Etc.) 
Stap 3: Het beleidsplanvoorstel uitwerken, wat vervolgens in de algemene 
 ledenvergadering van 2015 zal worden voorgedragen aan het bestuur en 
 leden.  

  

Een leuke klus dus en we zoeken voor deze nog te vormen 
commissie enthousiaste meedenkers  

Heb jij ideeën en/of wil je graag participeren: ik hoor het graag. Het zou goed zijn als de 
commissie breed vertegenwoordigd is: jong en oud / kort lid en al heel lang lid / man en 
vrouw / wedstrijdatleet en recreant / atletiekbeoefenaar en hardloper…  
Dus schuw niet: jouw inbreng is welkom. 
  
Je kunt je bij mij aanmelden (aubry.mulder@gmail.com). Verder is er ook gelegenheid bij 
de komende algemene jaarvergadering waar het beleidsplan ook op de agenda staat. 
   
Met sportieve groet, 

Aubry Mulder  

 
  

VAN HET  
BESTUUR 
Aubry Mulder  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kijk, daarvoor heb je nu 

een beleidsplan nodig:  

deze vrachtcontainers 

waren in 2006 nog onze 

accommodatie▼ 

mailto:aubry.mulder@gmail.com
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Publiciteitscommissie 
 

AV Oirschot heeft een PR commissie 
In oktober zijn we voor het eerst bij elkaar gekomen als 
de nieuwe PR-commissie van AV Oirschot.  
Graag stellen we ons aan jullie voor (op zijn chinees: 
van rechts naar links) 
- Sandra Verhagen  
- Vanessa Kluijtmans 
- Aubry Mulder (bestuursafgevaardigde) 
 

Wat gaan we doen?  
1 het werven van nieuwe leden 
2 meer bekendheid geven aan de activiteiten van  
 AV Oirschot 
 

Hoe gaan we dat doen? 
Er worden gerichte acties, verdeeld door het jaar, 
georganiseerd. Zoals het flyeren, een artikel plaatsen in 
de lokale bladen, etc. Misschien was het interview van 
Monique Fiers in de Uitstraling (zie de pagina 
hiernaast) je al opgevallen of het Auwjaorscross artikel 
op de voorpagina van het Weekjournaal? 
 

We hebben een bijzonder gezellige club 
met tal van sportieve activiteiten. 

Iedereen is welkom of je nu beginnend 
of al geoefend atleet bent. Dat mag elke 
Oirschottenaar weten en daar gaan wij 

voor zorgen. We hebben er zin in! 
 
Met sportieve groet, 

Sandra, Vanessa en Aubry 

 

ONZE 
VRIJWILLIGERS 
Ze vallen niet op, maar ze zijn er wel. Altijd  
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Monique Fiers heeft het 
hardloopvirus te pakken 
Door Piet Blankers – De Uitstraling 
 
 

“Dat ga ik dus echt nόόit 
doen!” Zo dacht Monique 
Fiers (40) uit Middelbeers over 
hardlopen 
“Dan zag ik in het dorp vrouwen lopen 
met een iPhone in hun handen en oortjes 
in en dan dacht ik: ‘dat is dus niks voor 
mij’.” Die gedachte hield ze vast tot april 
2013.  
Nu, een half jaar later, vertelt ze na een 
training over haar nieuwe hobby. Omringd 
door clubgenoten van atletiekverenining 
Oirschot, legt Monique uit waarom 
hardlopen voor haar zo belangrijk is 
geworden.  
 

Monique wandelde voorheen 
veel. Vooral in het voorjaar en 
de zomer 
“Met lekker weer wil je toch graag naar 
buiten. Maar op een gegeven moment gaf 
het wandelen eigenlijk geen voldoening 
meer. Mijn man was al lid van de 
atletiekvereniging. Toen heb ik me in het 
begin van dit jaar toch maar aangemeld. 
En daar heb ik geen moment spijt van 
gehad.”  
In april startte Monique met de 
beginnerscursus. Dat is een cursus die 
bedoeld is voor mensen die al een vast 
rondje hebben, maar die meer uit het 
sporten willen halen. “Ik heb heel snel 
mensen leren kennen”, zegt Monique, “en 
dat zijn allemaal heel verschillende 
mensen. Je deelt alleen dat ene ding: zin 
om te lopen.” 
 

Lopen moet laagdrempelig 
zijn 

Aubry Mulder (40) legt uit dat AV Oirschot 
vooral heel laagdrempelig wil zijn. “We 

hebben ongeveer honderdzestig actieve 
leden bij de volwassenen. We willen 
iedereen de mogelijkheid bieden om 
gewoon lekker te komen sporten. Je hoeft 
echt niet meteen lid te worden van onze 
club. Mensen kunnen voor een euro ook 
gewoon een keer mee komen doen. ”Op 
dinsdag, woensdag donderdag en zondag 
zijn er trainingen. Op woensdagavond en 
zondagochtend is er de mogelijkheid om 
in groepen te gaan lopen. Die groepen 
zijn ingedeeld op niveau, van beginnende 
lopers tot de snellere lopers. Er is een 
kleine groep binnen de vereniging die 
zich echt bezighoudt met het lopen van 
meerdere wedstrijden per jaar.  
 

Alle groepen worden begeleid 
door professionele trainers 
Zo is het niet alleen maar ‘een rondje 
hardlopen’, maar is er ook aandacht voor 
de techniek. Door die te verbeteren, wordt 
het lopen makkelijker en voor veel 
mensen ook vaak nog leuker”. 
 

Trainen met Cees van de 
Schoot 
Cees van de Schoot is één van die 
trainers. Hij is al ruim dertig jaar actief als 
loper en vijfentwintig jaar als trainer. Je 
ziet het ook aan hem. Hij is 66 jaar oud, 
maar heeft het lichaam van een 
marathonloper. “Voor mij is er zonder 
sport geen leven. Het is heel simpel: ik 
moet eten, drinken en sporten. Op die 
manier sta ik erin. Het is ook gezond voor 
je lichaam en geest. Bovendien zou ik er 
doodongelukkig van worden als ik met 
een bierbuik rond zou lopen.”  
 

Cees vertelt dat hij het 
belangrijk vindt dat lopen ook 
vooral een sociale bezigheid 
is 
Door het hardlopen in groepen komen 
mensen veel met elkaar in contact. 
“Mensen zijn tegenwoordig steeds meer 

met zichzelf bezig. En als ze dan gaan 
sporten, dan lopen ze met van die oortjes 
in en sluiten ze zich nog verder af van de 
buitenwereld. Dat vind ik jammer”.  
Cees geeft ook techniektraining. Door 
goed te kijken naar de motoriek, 
bijvoorbeeld het plaatsen en afwikkelen 
van de voeten, kunnen mensen vaak nog 
veel effectiever lopen dan ze al doen. 
Dan verbruik je relatief minder energie. 
Cees: “En dan kun je het dus ook langer 
volhouden; het enige nadeel is dat je dan 
ook langer moet lopen om de bierbuik 
weg te houden!” 
 

Grenzen verleggen 

Terug naar Monique. Ze heeft, zoals zij 
zelf zegt, ‘het virus te pakken’. Na haar 
beginnerscursus besloot ze om mee te 
doen met de Oirschotse Stoelloop. Dat is 
een parcours van ongeveer tien 
kilometer. Ze ging er twee en later drie 
keer per week voor trainen. “Het lekkere 
aan het lopen is dat je steeds weer een 
nieuwe uitdaging zoekt. Je verlegt je 
grenzen. Ik vraag me altijd af: ‘kan ik nog 
harder?’ Ik weet absoluut niet waar mijn 
plafond ligt.  
Momenteel heb ik een nieuw doel: de 
Zevenheuvelenloop in Nijmegen. Daar 
werken we nu naartoe.”  
 

De Zevenheuvelenloop in 
Nijmegen is inmiddels een 
bekend evenement 
Jaarlijks doen er ruim 30.000 lopers mee. 
Het parcours beslaat vijftien kilometer en 
loopt onder andere over de beruchte 
Zevenheuvelenweg van Groesbeek naar 
Berg en Dal. Voor Monique wordt het de 
bedoeling om binnen een uur en drie 
kwartier de tocht te volbrengen. “Maar ik 
ga me niet blindstaren op die tijd. 
Gewoon uitlopen, dat is het doel. Volgend 
jaar kunnen we dan misschien voor een 
goede tijd gaan trainen. We doen het 
stapje voor stapje.”

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit het blad “DE UITSTRALING” 

Hardlopen op de Oirschotse heide. 
Tweede van links is Monique 
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Beste sportvrienden, 
 

Met tranen in mijn ogen moet 
ik afscheid nemen van de 
loopsport 
Toen ik vijftien jaar geleden moest 
stoppen met voetballen dacht ik: “Wat nu, 
is er nog leven na het voetballen?” en nu 
denk ik: “Wat is er na het hardlopen?”. 
Door de klachten in mijn kuiten en nu er 
volgens de doktoren niets meer aan te 
doen is, moet ik mijn gezond verstand 
gebruiken en stoppen. 
 

De meesten van jullie weten 
dat ik al een tijdje naar een 
andere sport aan het snuffelen 
ben waar ik net zoveel plezier 
en voldoening in kan vinden 

Volgens mij heb ik die gevonden: ik heb 
inmiddels al een paar vierdaagsen 
gewandeld en ook de 80 km. van 
Waalwijk (nog nooit zo moe geweest!). 
Inmiddels heb ik ook al een fiets besteld 
om te gaan kijken of mountainbiken iets is 
voor mij. Er moet toch nog wel wat 
snelheid in zitten. 

 
Ik kijk terug op heel mooie 
jaren bij AV Oirschot, zoals 
b.v. Boedapest en Barcelona 
en niet te vergeten al die 
Zevenheuvelenlopen in 
Nijmegen 
Ook als trainer heb ik mijn steentje bij 
mogen dragen om de vereniging te laten 
worden wat hij nu is. 
Trainers bedankt voor de prettige 
samenwerking en de leuke weekenden 
die we samen hebben mogen beleven.  
Ik kan heel de Spike wel vol schrijven 
over de loopsport, maar daar word ik niet  
beter van. 
 

Beste sportvrienden het gaat 
jullie allemaal goed en nog 
heel veel plezier!  
 
Houdoe 
                                         Ger van Heesch 
 
 

TOT HIER EN NIET 
VERDER! 
Ger van Heesch  

Rotterdam 2008. Ger finisht in zijn 
eerste marathon in 3 uur 54 min. 
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In de Spike van november - 

december 2013 was een 

bijdrage opgenomen van 

Martien van de Ven over het 

onderwerp doping in de sport 
Vanuit het bestuur van onze vereniging 

kan ik u meedelen dat wij het met Martien 

van harte eens zijn dat doping in de sport 

moet worden verboden. Doping is een 

vorm van vals spelen die moet worden 

bestreden.  

 

Je kunt overigens ook als 

uitgangspunt nemen dat 

iedereen mag vals spelen 

Daardoor zou iedereen dan weer gelijk 

zijn. Maar dat zou wellicht tot gevolg 

hebben dat sommige mensen grenzen 

voor hun gezondheid gaan overschrijden, 

met kwalijke gevolgen. Door doping te 

verbieden en te bestrijden beschermen we 

die mensen tegen zichzelf. 

 

Moeten we dan vervolgens, 

zoals de wens van Martien is, 

in ons algemeen reglement 

gaan opnemen dat we 

personen die wel doping 

gebruiken een sanctie gaan 

opleggen? 
Ook hier kunnen we het wel met Martien 

eens zijn. De vraag komt dan aan de orde: 

welke sanctie bij welke overtreding? 

Moeten we dan een eigen 

dopingreglement gaan opstellen? En hoe 

stellen we een overtreding vast?  

Daarom maar eens navraag gedaan bij 

andere verenigingen hoe die dit 

aanpakken. Daaruit is gebleken dat 

andere verenigingen geen specifieke 

bepalingen in hun reglementen hebben 

opgenomen over doping gebruik.  

Dat andere verenigingen niets hebben 

opgenomen over doping betekent 

natuurlijk niet dat wij dat ook niet moeten 

doen. Iemand moet tenslotte de eerste zijn 

en dan dus het goede voorbeeld geven.  

 

Vanuit de Atletiekunie komt de 

mededeling dat het 

sanctioneren van doping 

gebruik al geregeld is doordat 

we zijn aangesloten bij de 

Atletiekunie 
De vertegenwoordiger van de Atletiekunie 

geeft in zijn reactie verder aan: 

Controleren op, en – indien van 

toepassing – sanctioneren van 

dopinggebruik is een landelijke 

aangelegenheid uitstijgend boven het 

verenigingsniveau. Uitvoering ligt in 

handen van de Dopingautoriteit, 

tuchtrechtspraak in handen van Instituut 

Sportrechtspraak (ISR). 

 

Wat dan nog resteert is de 

mogelijkheid om in het 

huishoudelijk reglement een 

bepaling op te nemen 
Zoals bijvoorbeeld: onze vereniging is 

principieel tegen het gebruik van doping 

en is voorstander van fairplay. 

Maar de toegevoegde waarde van een 

dergelijk wijziging van het huishoudelijk 

reglement is in de ogen van het bestuur 

dermate beperkt dat we daartoe niet 

zouden moeten overgaan.  

 

Maar als de meerderheid van 

de leden dat wenst dan zal het 

bestuur zich hiertegen niet 

verzetten 

 

Namens het bestuur 

Jan Kemps 

DOPING IN DE SPORT (2) 
Jan Kemps 
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ONZE WEDSTRIJDEN 
Ad van Zelst 

De Auwjaorscross was weer een 
fantastisch evenement 
Met het record aantal van 600 gefinishte deelnemers 

(er waren 630 inschrijvingen) mogen we heel tevreden 

zijn. Ik heb voor, tijdens en na de wedstrijden 

verschillende mensen aangesproken en gevraagd wat 

ze goed of minder goed vonden aan onze wedstrijd. 

Daar kunnen we weer van leren. 

 

Hiernaast wat opmerkingen, plussen en minnen door 

elkaar:  

 

Auwjaorscross 2013: start van de wedstrijd voor mannen. De latere winnaar 
Thomas Thys (5) neemt resoluut de kop en staat die niet meer af. 

+ een van de mooiste parcoursen van de crosscompetitie, zwaar 
 genoeg, maar niet té, 
 

+ het inschrijfbureau werkt vlot,  
 

+ de wedstrijden worden kort na elkaar afgewerkt met meteen 
 daarna de prijsuitreiking, 
 

+ parkeren ondanks drukte goed geregeld, 
  

- wel erg vol in het clubhuis.., 
 

+ … maar goeie soep 
  

- wc-papier was even op,  
 

- we hadden kort last van een computerstoring zodat de 
 omroeper alleen de namen van de voorinschrijvers had, 
 

- geen categorie Mannen 65+, 
 

+ omkleden goed geregeld met tenten, 
 

+ extra toiletten buiten, 
 

+  wedstrijden mooi te volgen op het punt in en uit het bos 
 

+ gezellige sfeer, 
 

+ uitslagen en foto’s snel op internet. 
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Zit ik relaxed effe de Spike te lezen, zie 
ik opeens dat ik de volgende gegadigde 
ben voor de Estafettepen 

Dus dan maar even proberen creatief een pagina vol te 
maken... 
Ik ben Rene Coolen, 41 jaar en samenwonend met mijn 
vriendin Sandra (loopt ook al weer een tijdje bij de club) 
en onze twee kinderen Ivy en Jorn. Ik ben geboren en 
getogen in het zonovergoten Wintelre, op een gegeven 
moment in Oirschot gaan wonen (ergens in 1995) en 
daar sindsdien gebleven. 
 

Verder heb ik mijn eigen 
hondenbrokkenfabriek en ben ik dus 
een van de weinigen waar het 
gewaardeerd wordt als er "brokken" 
gemaakt worden op het werk 

Ach ja ik ben van straat, zullen we maar zeggen... 
Een paar jaar geleden ben ik begonnen met hardlopen 
omdat ik samen met Ronny Van der Wegen had 
besloten dat we toch maar eens iets aan sport moesten 
gaan doen. 
Nadat we dit al heel vaak met een pilsje erbij hadden 
overlegd, vonden we dat het eens hoog tijd werd om 
daad bij woord te voegen 
en zodoende zijn we met de beginnerscursus 
begonnen. 
En ik moet zeggen, het bevalt goed, 
dus dit houd ik nog wel even vol, denk ik. 
 

Naast het gedeelte sport vind ik ook het 
sociale gedeelte wel belangrijk, en ook 
hierbij  
zit het bij AV Oirschot wel goed... 
De koffie op zondagmorgen sla ik niet over als het even 
kan en ook tijdens het lopen wordt er over van alles en 
nog wat gepraat, waar ik graag aan meedoe. 
Dit jaar heb ik voor het eerst een halve marathon 
gelopen (als iemand drie jaar geleden tegen me zou 
zeggen dat ik dat zou gaan doen dan zou ik hem/haar 
voor gek hebben verklaard). 
Maar dit heb ik toch ook weer gehaald en het was een 
mooie ervaring. 
Zo, dan ga ik de pen ook maar weer eens doorgeven, 
en ik had daarvoor Joost Van Kuringen in gedachten, 
want die is lekker fanatiek bezig met hardlopen (en nog 
wel meer dingen denk ik) dus die krijgt de volgende 
Spike ook wel voor een gedeelte gevuld... 
 

groeten, René Coolen 

 
 
 
 
 

 

Voor de estafettepen heb ik Joost van Kuringen in 

gedachten, want die is lekker fanatiek bezig met 

hardlopen (en nog wel meer dingen denk ik) 

DE ESTAFETTEPEN 
René Coolen 
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SOCIOLOOP 
foto’s: Ad van Zelst  

Zondag 3 november was de SOCIOLOOP. Een 

rustige training met aan het end een verrassing: 

daar stonden Jac en Adrie met koffie en koeken in 

de hei. Ook de wandelclub was present 
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Om nog een minuutje van mijn 
tijd van Eindhoven (1:47:07 
uur) af te halen schrijf ik in 
voor de Valkenloop 
De dag begint lekker: als ik met Cees 
naar Valkenswaard rijd regent het 
pijpenstelen. Maar gelukkig, bij de start is 
het droog en breekt een dun zonnetje 
door. Dit wordt een mooie dag! 
 

Bij km 9 loop ik op een 
schema dat uitkomt op 1:45, 
één minuut reserve! 
We komen bij de rotonde in Borkel en 
Schaft (ja, je komt nog eens ergens!). Het 
is druk daar en er rijdt een auto tussen de 
lopers door. Dat brengt een hoop tumult 
met zich mee en in die drukte volg ik een 
groepje hardlopers dat al een tijdje voor 
me loopt. Dan mis ik een km-bordje en 

bekruipt me een onbehaaglijk gevoel: het 
is wel erg rustig hier…  
 

Achter me loopt niemand 
meer en ik ben toch nog niet 
zo versleten dat ik achteraan 
loop in een wedstrijd 
Ik haal de lopers voor me in en zie dat ze 
geen startnummers hebben: een stel 
zondagse trimmers! Even verderop loop 
ik op een wegafzetting, daar staan ze te 
wachten op de koplopers in de wedstrijd. 
Dat blijkt km-punt 15 te zijn, ik heb 6 km 
afgesneden! 
 

Daar komt een man op me af, 
die me verkeerd heeft zien 
lopen 
Hij was naar zijn auto gelopen om me 
terug te halen, maar ik was al 2 km verder 

voordat hij reed en me ingehaald had 
(allicht, met een Opel).  
Ik besluit maar te wachten op de 
clubgenoten en denk vast na over een 
stukje in de Spike, want die moet ook vol. 
Als Ruud en Cees zijn gepasseerd loop ik 
een stuk met Nellie mee, maar na een 
kilometer laat ik ze gaan, het heeft toch 
geen zin meer. En ik kan ze niet 
bijhouden ook.  
 

Ik ben niet door de finish 
gelopen maar de antenne 
heeft mijn chip toch opgepikt: 
1:43 uur. Mooie tijd hè? 
 

 
 
 
 
 
  

VALKENLOOP 
Ad van Zelst 

 

Ruud van Woensel won in 

Valkenswaard de categorie 

M55 en daarmee ook het 

klassement M55 van de 

Sportplein Eindhoven 

Kempische Wegcompetitie 

2013.  

 

Nellie van Beers werd eerste 

in de categorie V55 van de 

KWC. 

 
 
 
links: Susanne en Pieter raakten niet 
“van het paadje af”. Ruim binnen de 2 
uur! 
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Zaterdagavond 16 november 2013 
Met z’n allen met de trein van 16:58 uur vanuit Best 
naar Nijmegen. De start van de 5 km is om 19:30 
uur en de 10 km om 20:00 uur. 
Jan, Jacqueline, Silvia, Miranda K, Miranda V en ik 
(José) voor de 10 km en Mariëtte met dochter Merle 
en mijn dochter Fleur voor de 5 km. 
 

Goed en wel vertrokken kwam de 
door Jacqueline beloofde (goed 
woord gehouden!) eigen gemaakte 
monchoutaart 
Heel erg lekker, ze had ook nog gezorgd voor koffie 
en thee. We werden door andere reizigers met 
jaloerse blikken aangekeken. Nogmaals bedankt! 
We moesten ons in de parkeergarage omkleden. 
We hadden voldoende tijd, dus op ons gemak, want 
buiten was het toch wel koud. 
Richting en in de startvakken hebben we onze 
jassen aangehouden (tip van trainer Cees Koppen).  
 

Meteen na de start stonden onze 
supporters om deze op te vangen 
Als we net zijn gestart komen we Merle en Fleur, zij 
richting finish, nog tegen. Toevallig dat we hun zien 
tussen duizenden lopers. 
 Onderweg werden we aangemoedigd door veel 

publiek en voorzien van verlichting door fietsers op 
rollerbanden. Voor onze doen toch een paar flinke 
heuvels in een mooie, sfeervolle 10 km loop.  
 

Bij de finish weer door onze 
supporters volop aangemoedigd 
vanuit de verwarmde VIP lounge, 
goed voorzien van luxe hapjes en 
drank 
Wij verwachtten die daar natuurlijk niet, hoe hebben 
ze dat nou voor elkaar gekregen?? 
 
We hebben onze wedstrijd uitgelopen en allemaal 
een p.r. behaald. 
  
Met de trein van 23:00 uur weer huiswaarts waar 
we een lekker warme douche verdiend hebben. 
  

Wij hebben genoten van het nieuwe 
evenement Zevenheuvelnacht 
Nijmegen 
  
Sportieve groet,  

José van de Sande 

  

ZEVENHEUVELENNACHT 
José van de Sande  

Van bijna al onze activiteiten vind je  

de foto’s op onze website 

www.avoirschot.nl 

Onze dames stuiven Nijmegen binnen 
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  ZEVENHEUVELENLOOP 
Antoinet Hems en Harrie Bullens 

Wat een belevenis!!! 
 
Gezellig met de club in de trein 
en ook met de nodige spanning 
voor de wedstrijd 
In Nijmegen was het super georganiseerd en 

konden we omkleden onder de Rabobank. 

Na een rondje warm lopen zei Henk: “Ik 

denk dat het nu maar moet gaan gebeuren”. 

En jawel hoor, niet veel later was mijn “haas” 

veranderd in een groene indiaan. Henk was 

onherkenbaar geworden. In het startvak 

kregen we volop bekijks. 

 

Eindelijk ging het startschot en 
Henk ging er als een haas 
vandoor in zijn aerodynamisch 
pak. 

Ik dacht: “Ojee.. dat gaat veel te hard, dat ga 

ik niet bijhouden”.  

Gelukkig ging daarna het tempo iets naar 

beneden, waardoor ik kon blijven aansluiten. 

Langs de kant was er volop applaus en 

reacties op de green men. Het was wel leuk 

om op deze manier eens te beleven wat zo’n 

verkleedpartijtje doet bij het publiek. 

 

Afijn we gingen dus heuvels op 
en af en het tempo bleef 
constant 
De laatste 4 kilometers bergafwaarts waren 

nog zeer welkom. In 1:09:30 uur over de 

finish.  Wat was ik blij dat ik er was en 

natuurlijk zeer tevreden met de tijd. 

 

Nadien nog gezellig naar Du 
Commerce geweest 
Daar zou ik appeltaart krijgen, omdat ik een 

PR had gelopen,  maar helaas, het gebak 

was op.We hebben er maar een extra 

trappist op gedronken. Nadien ook nog 

lekker gegeten daar en om 21.00 uur weer 

terug met de trein. 

 

Het was een supergezellige 
dag!! 
 

Antoinet Hems 
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Ook dit jaar weer met veel 
leden en aanhang naar 
Nijmegen geweest om te 
hardlopen of te wandelen 
Na ons treinreisje en een wandeling door 
de winkeltenten even klimatiseren, waarna 
er omgekleed werd. En toen konden we 
gaan inlopen onder leiding van trainer 
Cees.  
 

Toen we terug kwamen in de 
omkleedgarage was daar plots 
een groene Indiaan van wie de 
identiteit nu wel bekend is 

Daarna ieder naar zijn startvak waar we 
wachtten op het startsein. Ik ging na 
ongeveer 3 minuten al over de start, 
waarna mijn 15 km begonnen. 
Naar het 5 km-punt ging goed, toen 
geprobeerd om het tempo vast te houden. 
 

 

Want 1 minuut van vorig jaar 
eraf te lopen was wel 
geroepen, maar dat 
waarmaken moest nog wel 
gebeuren  

Bij de 10 km zat ik aan 41:10, dat was een 
teken dat het ging lukken. Toch nog de 
laatste 5 km flink door gestapt en toen ik 
400 meter voor de finish Joke en Adrie zag 
staan riep ik al: PR PR! 
 

Vol gas door naar de 
eindstreep en een tijd waar ik 
zeer tevreden mee ben: 
01:01:07 uur! 
Gelukkig heb ik waargemaakt wat ik een 
jaar geroepen heb, 1 minuut en 2 sec. eraf. 
Voldaan en zeer tevreden omkleden en op 
de rest gewacht voor onze jaarlijkse 
afsluiter (welke best rommelig was) bij ons 
stamcafé. 
 
Met sportieve groet  

Harrie Bullens 
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Een verhaal over afzien, 
vechten tegen de 
vermoeidheid en de warmte 

met aan het einde een voldaan 
gevoel van een overwinning 

 

PARAMARIBO 21-11-2013  

De uitdaging staat voor de deur. Nog 
even, op 23 november is de halve van 
Paramaribo Suriname, ook wel de 
Srefidensi (onafhankelijkheids) marathon 
genoemd. 
Het is al 2 weken 30 graden, dus het 
trainen lukt mij niet zo goed. Eén keer rond 
10.00 uur vertrokken en om 10.30 uur 
kwam ik hem tegen, de man met de 
moker.  
Een paar dagen later in Nickerie (is in het 
noorden van Sur, 3 uur bussen vanaf 
Paramaribo, waar ik een paar dagen 
verbleef) ook maar de hardloopschoenen 
aangedaan. Nu maar iets vroeger 
vertrokken, om 6.30 uur om de hitte voor 
te zijn. Deze keer ging het beter en heb ik 
15 km gelopen en was om 8.00 uur terug, 
waar mijn mede- huisgenoten net aan het 
ontbijt zaten. Dus douchen en 
aanschuiven. 
 

Gisteren was er nog een 
bijeenkomst van de Srefidensi-
loop waar we te horen kregen 
hoe de loop was uitgezet en 
de drinkposten om de 3 km en 
er 3 fruitposten waren 

 

Er wordt met een chip gelopen, maar bij 
de start ligt geen mat. Verder start de 
halve om 5.40 uur ‘s morgens. Dit houdt in 
verzamelen om 3.00 uur en we worden 
dan in busjes naar de verschillende 
startpunten gereden. De echte mannen en 
vrouwen lopen de hele marathon, erna 
komen de wereldkampioenschappen voor 
militairen, uitgezet door het leger. Dan 
volgen de halvemarathonlopers en tot slot 
de estafettelopers. Nu ga ik nog even van 
de zon genieten en straks een stukje 
lopen met het neefje van Hortance. Op 23 
november schrijf ik verder om mijn 
loopmaatjes op de hoogte te houden. 
  

24-11-2013.  
Zoals je ziet is het er gisteren 
niet van gekomen maar nu 
vervolg ik mijn verhaal 
De 22e was ik van plan nog een klein 
rondje te lopen, maar mijn maatje was pas 
om 19.00 uur thuis. Het is hier dan al 
donker en te gevaarlijk om nog te gaan. 
We lopen dus vlug naar huis en gaan 
slapen.  
‘s Morgens om 2.00 uur gaat de wekker. 
Een douche, snel een ontbijt, want de taxi 
van op de hoek komt mij om 2.30 uur 
ophalen.  
Mooi niet dus. Ik loop naar de hoek van de 
straat en gelukkig zijn er nog taxi’s. Ik 
vertel dat ik om 2.30 uur opgehaald zou 
worden. Maar het staat niet in het boek en 
ook niet op het bord waar vermeldingen 
staan die de chauffeurs niet mogen 
vergeten. Maar ze willen mij wel naar de 
andere kant van de stad brengen 

Het voetbalstadion van OK. 
Hier moest ik mij om 3.00 uur 
melden om vervolgens een uur 
te wachten om met busjes 
vervoerd te worden naar het 
startpunt buiten de stad 
Natuurlijk had ik weer een klein probleem, 
waar laat ik mijn tas! Op de bijeenkomst 
van woensdag was gezegd dat we tassen 
bewaakt achter konden laten in het 
stadion. Hier was niemand daarvan op de 
hoogte en na 4 keer vragen kreeg ik het 
advies om mijn spullen in de bus te laten 
liggen.  
Maar net voor de bus vertrok kwam een 
man van de organisatie nog even kijken of 
we in de juiste bus zaten en of er nog 
problemen waren. Ik pakte deze 
mogelijkheid aan om over mijn tas te 
beginnen, waarop hij zei deze zeker niet in 
de bus te laten liggen. Na wat discussie 
mocht ik snel met hem mee om mijn tas bij 
de massagetent achter te laten. 
We liepen terug en kwamen een andere 
loper tegen en ook hij vroeg waar hij zijn 
tas weg kon leggen, waarop de 
organisator zei dat hij het niet wist.  
Maar ja, mijn tas ligt veilig. 
 

De bus in en we vertrekken. 
Om 4.30 uur zijn we bij de 
start, dus ruim op tijd 

Zoals afgesproken is de start om 5.40 uur. 
Nog even wat tijd voor loopverhalen van 
Guyanen, Frans Guyanen, Canadezen, 
Amerikanen, Nederlands Curaçaonaren, 
Duitsers, Surinamers, etc. 
Nog wat inlopen en rekoefeningen en om 
5.40 de start van de halve. 

 
 

PARAMARIBO 
Hans van Hal  
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Het is nog donker en de 
temperatuur valt mee, maar ik 
start rustig, dat is de 
Europeanen op het hart 
gedrukt 
Al stond ik dicht bij de startstreep, ik zal 
niet bij de eerste zijn, dus ik word al snel 
aan alle kanten ingehaald. Tegen deze 
mensen kan ik echt niet op. Natuurlijk 
maak ik mezelf wijs dat de meeste snelle 
lopers estafettelopers zijn, want die 
worden om de 5 km gewisseld. 
 

Het wordt al wat lichter en we 
krijgen een drinkpost. de 
eerste 3 km zitten erop 
Ondertussen is mijn T-shirt zeiknat van het 
zweet, maar ik ga door. Na 5 km zorgt een 
rustig briesje voor wat verkoeling (mooi 
meegenomen) en gelukkig heb ik mijn 
eigen drinken bij me, want het is dorstig 
weer. De wind is al weer gaan liggen. Bij 
het  10 km punt blijkt al dat ik het niet 
onder de  2 uur haal. 
 

Maar dit is wel het punt dat ik 
deze vakantie mijn eerste 
wilde papagaai zie 

Maar ik ben er vandaag niet om een pr te 
lopen maar te genieten. Dit valt eerlijk 
gezegd ook niet mee want het is afzien en 
de temperatuur stijgt. Het lopen blijft zwaar 
maar bij de 15 km haal ik de eerste 
medelopers in. Die zijn te snel van start 
gegaan en moeten nu snelheid inleveren. 
Hier staat de brandweer klaar voor de 
verkoelingsdouche. Maar gelukkig, net 
voor mij stopt hij met spuiten en ik gebaar 
snel dat ik geen water van ze nodig heb 

Hij houdt zijn kraan nog even dicht en ik 
ren voorbij. 
 

Vanaf nu ligt de rechte 
asfaltweg achter ons en lopen 
we de stad in 

De hitte speelt me parten en ik heb het 
gevoel dat het tempo zakt. Dus maar een 
energiedrankje bij de drankpost genomen, 
want dat kan ik wel gebruiken. 
Ik probeer wat te versnellen en hoop toch 
echt de helemarathonlopers voor te 
blijven. Let op, het is een militair veld van 
lopers uit 18 verschillende landen, het zijn 
de wereldkampioenschappen voor 
militairen. Maar ik hoor nog niks en loop 
door.  
 

Een stukje verder zie ik mijn 
privéfotograaf staan en 
probeer het tempo weer 
omhoog te brengen want dat is 
weer gezakt 
Nog wat drinken bij de laatste post, want 
mijn gordel is al leeg. En verder ga ik 
weer, vanaf nu weiger ik snelheid in te 
leveren. Zo kom ik bij het stadion aan en 
doe er nog een tandje bij (een heel klein 
tandje, meer gaat echt niet) en zo maak ik 
mijn ererondje in het stadion. 
 

 

  

Nog even gemasseerd en dan 
tevreden met mijn medaille en 
wat fruit en drinken naar mijn 
schoonmoeder 

Die woont hier vlak bij en mijn tijd, ja, die 
staat morgen op de website. Ergens 
tussen de 2 uur  5 en de 2 uur 10 verwacht 
ik. 
Dus zwaar, maar wel een leuke uitdaging.  
 
Tot horens, Hans 
 

P.S.   
85e plaats van de 170 lopers 
en mijn tijd was 2 uur 4 min en 
52 sec.  
Nog meer opvallend nieuws: één loper van 
de halve, Jeroen Bonnes (Nederlander) 
liep een tijd van 1 uur 18 min. 58 sec. en 
bij de hele marathon Lionel d’Andrade uit 
Guynea in 2 uur 45 min. 
Maar ook de eerste vrouw op de hele even 
vermelden: de Nederlandse Carolien 
Marlet met een tijd van 3 uur 29 min 37 
sec. Dus er is goede hoop voor ons 
Nederlanders. 
Gelukkig kwam ik toch ver voor de eerste 
marathonloper binnen, dat is mij dus mooi 
gelukt  
 
 

 

  

Hans (248) heeft wel zin in een pilsje 
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27e DE MEEUW 
AUWJAORSCROSS 
foto’s: Anthony Conijn  

Zondag 29 december 10.00 uur: daar knalt het startschot voor de recreanten in 
de 27e De Meeuw Auwjaorscross!  
Hieronder enkele bijzondere deelnemers bij de recreanten 

Adrie: na een lange blessure toch weer 
aan de gang. Komt gesloopt over de 
finish. Maar wel uitgelopen!  

Twan: na een lange blessure toch 
weer aan de gang. Vindt het na 2 
rondjes wel mooi geweest.  

Wim: 70-plus, maar wel een halve 
minuut sneller dan vorig jaar!  



 

ATLETIEKVERENIGING OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 28 | NUMMER 1 | JANUARI - FEBRUARI 2014   
 28 

  

27e DE MEEUW 
AUWJAORSCROSS 
foto’s: Ad van Zelst, Peter Kramer, Mike Janssen  

Geen Auwjaorscross zonder vrijwilligers! 
Ongeveer 50 zijn er de hele dag in touw.  
 

1. We zien hier Twan en Adrie de vlag hijsen, zij hebben ’s 

zaterdags het parcours mee opgebouwd.  

2. De juryleden Toon en Ton controleren de volgorde van 

binnenkomst 

3. Leny (uitslagverwerking), Maarten (tikt de gegevens in bij de 

finish) en een van onze fotografen, Peter Kramer.  

4. Jacqueline (tijdwaarneming) en Leo (wedstrijdleider). 

5. Laura en Ad, zij assisteren Leny bij het verwerken van de 

inschrijvingen en uitslagen. 

  

En dan hebben we nog parkeerwachten, parcoursomzetters,  

kantinebemanning, inschrijfbureau, pr-mensen, teveel om 

allemaal op de foto te zetten. Maar bij deze: allemaal bedankt!  

2 1 

4 3 

5 
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Met een wedstrijdlicentie mag je meedoen aan de officiële wedstrijd en strijden om de ereplaatsen. 

Hier de leden van AV Oirschot die een licentie hebben en meeliepen met de Auwjaorscross. 
1:  Roland van Loon (9e M35), 2: Ruud van Woensel (4e M55), 3: Henk van Gerven (12e M55), 4: Martien van de Ven (1e M65), 5: Nellie 
van Beers (2e V55), 6: Tineke van den Heuvel (2e V45), 7: René van de Ven (22e M, korte cross), 8: Nicky Verbakel (6e MpupB), 9: Kevin 
Roefs (24e JpupA) en Thijs van den Brandt (36e JpupA) 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 
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Zondagochtend.  
Van half negen tot half elf 
moesten de kleine sportieve 
meisjes hockeyen in De 
Kemmer, dus dachten de 
sportieve moeders: Dan gaan 
wij precies in die twee uur de 
halve-heidemarathonroute 
lopen 
Dan zijn we precies op tijd terug om de 
meisjes weer op te halen. Voor de 
zekerheid reden de sportieve moeders 
met de auto naar het vertrekpunt en 
haalden we onderweg ook nog even een 
mobiele telefoon op. Ook gewoon voor de 
zekerheid. Misschien wilden ze onderweg 
wel muziek luisteren of even een nieuw 
level halen bij Candy Crush. 
 

De auto werd geparkeerd en 
de sportieve moeders werden 
nieuwsgierig welkom geheten 
door een weiland vol stieren 
(mannelijke kalveren) 
De watergordels werden omgegord en 
daar gingen de sportieve moeders. Ze 
hadden van te voren afgesproken écht 

heel goed op de blauwe pijlen te letten; 
die gaven immers de richting aan en met 
tweeën moest dat toch wel lukken. 
Daarnaast waren ze ook ervaren lopers 
van oriëntatielopen, dus ze zagen het wel 
zitten. De ochtend was prachtig. Er 
scheen een waterig zonnetje, een lage 
spookachtige mist hing over de heide en 
het was doodstil op de ploffende 
voetstappen in het zand en wat gehijg na.  
 

Het ging echt heel goed. Het 
viel wel op dat het leek alsof 
er een leger van tuinmannen 
over de hei getrokken was 
De paden waren van onkruid ontdaan en 
strak aangeharkt, overtollige bomen 
omgehakt, alles zag er goed uit.  
Al ras staken ze het eerste fietspad over 
en liepen al kletsend rechtdoor. Bij de T-
splitsing naar rechts. STOP!! Dit ziet er 
niet bekend uit. Hoe kan dat nou? Terug, 
zoeken naar de blauwe pijl die misschien 
gemist is. Van voor naar achter liepen ze, 
en van achter naar voor en van voor naar 
achter en van achter naar voor.  
 

En ja hoor, vlak na de 
oversteek van het fietspad 

stond er een hele lichtblauwe 
pijl naar links 
Gelukkig! De turbo werd weer aangezet 
en verder ging de tocht. Ze zagen 
konijnen, hazen, reeën en wolven. Wat 
een geluk dat we gegaan zijn, zeiden de 
sportieve moeders tegen elkaar. Hé…. 
Waar lopen we nu eigenlijk? Hier zijn we 
nog nooit geweest! Vlak over de hoge 
zandberg naar links, en dan??? Toen 
kwam de oriëntatie ervaring voor de 
eerste keer te pas. Ze dachten dat daar 
aan de rechterhand het grote meertje 
moest liggen. Even wat ruig door het 
hoge gras struinen en ja!! Het meertje!! 
Rechtsom gerond en toen rechtdoor er uit 
om enkele honderden meters later weer 
de weg kwijt te zijn. Terug naar het 
meertje dan maar.  
 

En ja hoor, tussen omhakte 
bomen en struiken en bomen 
die stiekum verplaatst waren 
door vonden ze de juiste 
uitgang, de weg naar rechts 

Intussen werden de benen al wat 
zwaarder en de minuten tikten sneller 
weg dan de sportieve moeders konden 
lopen. Tandje erbij dan maar. 
 

HELE-HALVE-HEIDE-
ORIËNTATIE-MARATHON-
LOOP-2013 
Mieke Bouwman en Jeanine van de Kam  

een lage spookachtige mist hing over de heide… 
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Maar verdorie!! Nadat ze linksaf gegaan waren, was er geen 
enkele pijl meer te vinden. Ze liepen maar heen en weer, 
rolden omgehakte bomen om, om te zien of daar misschien 
een pijl op stond, liepen alle zijwegen tot het einde in, 
vooruit en achteruit om maar niets te hoeven missen. Maar 
nee, geen pijl.  
 

Intussen was het half elf, tijd om de kleine 
sportieve meisjes op te halen 
Gelukkig hadden ze hun telefoon nog. De coach werd 
gebeld waarmee meteen de situatie voor iedereen thuis 
duidelijk was… Pijnlijk duidelijk voor de sportieve 
moeders…. die van te voren al gewaarschuwd waren door 
het thuisfront dat ze toch wel zouden verdwalen…. 
 

Afijn, na zeker een half uur gezocht en 
gedwaald te hebben, kregen de sportieve 
moeders het zo koud dat ze besloten weer 
te gaan rennen  

Hun onfeilbare intuïtie zou ze wel leiden. En zo gebeurde 
het ook!! Ze gingen op goed geluk rechts en toen op de T-
splitsing naar links en opeens zagen ze door hun 
vertroebelde blik opeens een blauwe pijl (De ene: Ja! Ja! Ja! 
Een blauwe pijl!!! De andere: Waar dan??? Daar!! Op die 
boom!! Oh, dat zie ik niet van zover met mijn ogen. Maar fijn 
dat jij hem ziet hoor!! Kom we lopen er naar toe en maken er 
een foto van!! Ohhh, het is maar een stuk nat mos… Geeft 
niet joh, het heeft best de vorm van een pijl hoor.…) 
 

En toen gebeurde het. De sportieve 
moeders kwamen op een bekende 
kruising!!  
Enkele amazones werden voor de zekerheid gevraagd of ze 
waren waar ze dachten dat ze waren (JA!) en ze renden met 
lichte tred verder. Aan het einde sneden ze een stukje af 
om, dwars door het struikgewas, door sloten en over 
prikkeldraad heen, naar de auto te komen die ze in de verte 
zagen staan. Ze hadden het gehaald in krap 2,5 uur en 16,6 
km. Ze waren blij met hun prestatie én blij dat ze de auto 
gevonden hadden. En de stieren waren ook blij de sportieve 
moeders weer te zien.  
 
 

Moe en voldaan keerde ze huiswaarts naar 
een lekker warm kopje Latte Machiato 

 
Twee sportieve moeders die wel op Mieke en Jeanine lijken, 
zie foto 
 

nieuwe adverteerder 

 
☺ AVO? 
De officiële – bij de Kamer van Koophandel en de 

Atletiekunie geregistreerde - naam van onze club is 

ATLETIEKVERENIGING OIRSCHOT, afgekort  

AV OIRSCHOT.  

Als werknaam gebruiken we ook wel ATLETIEK 

OIRSCHOT, dat staat b.v. in ons logo. Fout is de 

afkorting AVO, die naam is n.l. gereserveerd voor de 

Atletiekvereniging Oudenbosch!  

 

Let hier ook op bij inschrijven voor een 

wedstrijd, waarbij je de vereniging waar je 

lid van bent moet invullen 
Anders vinden we je niet als we naar uitslagen 

zoeken… 
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zondag 3 november 2013 No-Limits Najaarscross, Bladel 

In de eerste wedstrijd van de Sportplein Eindhoven Kempische Crosscompetitie 2013-2014 behaalde Nellie van Beers 
een mooie eerste plaats in de categorie V45. 

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

6865  m Martien van de Ven 23e M45 00:30:53     13,34 

  

4620  m Nellie van Beers 1e V45 00:21:05     13,15 

  

1000  m Kevin Roefs 16e JPA 00:04:28     13,43 

     Thijs van den Brand 27e JPA 00:05:16     11,39 

zondag 10 november 2013 Molenvencross, Helmond 

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

8600  m Martien van de Ven 3e M60 00:38:36     13,37 

zondag 10 november 2013 Maresiacross, Kaatsheuvel 

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

6800  m Madzy de Vries   recr 00:43:41     9,34 

zondag 10 november 2013 Holapress Valkenloop, Valkenswaard 

Het was net als in Eindhoven: plensbuien in de morgen en bij de start was het droog. De zon ging zelfs schijnen en het 
was een graad of 8. 
Ruud van Woensel werd mooi eerste bij de M55. Zowel Ruud als Nellie van Beers zijn na deze laatste wedstrijd eerste 
in hun categorie bij de Sportplein Eindhoven Kempische Wegcompetitie. Een mooi resultaat voor AV Oirschot! 
Ad van Zelst ging wel van start, maar werd bij het 9 km-punt de verkeerde kant op gestuurd en sneed daardoor 6 km 
af. Dat schijnt niet te mogen.  
   
* = gastloper van AV Oirschot 

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

21.1  km Ruud van Woensel 1e M55 01:23:48     15,11 

     Cees Koppen 19e M55 01:37:42     12,96 

     Nellie van Beers 4e V55 01:38:28     12,86 

     Pieter Smits   recr 01:56:57     10,83 

     Susanne Aarts   recr 01:56:57     10,83 

     Jeanne Kemps   recr 01:58:23     10,69 

     Hans van de Wal   recr 01:59:29     10,60 

  

7.1  km Lonne van Esch*   recr 00:39:08     10,89 

De uitslagen worden dagelijks 
geplaatst op onze website. Dat 
is allemaal handwerk. Dus als je 
een naam mist, of er staat een 
foutje in: graag even doorgeven 
aan de beheerder uitslagen 
vanzelst-westland@chello.nl.  

UITSLAGEN 
   

mailto:vanzelst-westland@chello.nl
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zaterdag 16 november 2013 Zevenheuvelennacht, Nijmegen 

Een nieuw evenement aan de vooravond van de "echte" Zevenheuvelenloop. Er kwamen maar liefst 22.000 
deelnemers op af! Onze mensen liepen allemaal een PR.  

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

10  km Jan Heyms (M'beers)   recr 01:02:22 PR   9,62 

     Miranda Veldhuizen   recr 01:02:52 PR   9,54 

     Miranda Kemps   recr 01:02:56 PR   9,53 

     Jacqueline Heyms   recr 01:02:57 PR   9,53 

     José van de Sande   recr 01:02:58 PR   9,53 

zondag 17 november 2013 Zevenheuvelenloop, Nijmegen 

Bij 8 graden en windstil weer waren we met 18 hardlopers en 4 wandelaars in Nijmegen. Harrie Bullens verbeterde, 
zoals beloofd, met 1 minuut zijn PR, Antoinet Hems liep 6 minuten van haar PR af.  
Alle (26.289!) deelnemers, ook de recreanten, worden in Nijmegen in hun leeftijdscategorie geklasseerd.  
  
* =  gastloper AV Oirschot  

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

15  km Harrie Bullens 84e M50 01:01:07 PR   14,73 

     Léon Brands* 283e M40 01:04:22     13,98 

     Cees Koppen 153e M55 01:07:53     13,26 

     Antoinet Hems 34e V40 01:09:35 PR   12,93 

     Henk van Gerven 204e M55 01:09:36     12,93 

     Ad van Zelst 32e M65 01:12:42     12,38 

     Ronald van de Vondervoort 1139e M45 01:13:40     12,22 

     Aubry Mulder 1552e M40 01:16:33     11,76 

     Michael Boon 1343e M50 01:18:44     11,43 

     Ton Smetsers 860e M55 01:20:40     11,16 

     Marij Maas 197e V50 01:21:44     11,01 

     Jeanine van de Kam 498e V45 01:25:56     10,47 

     Mieke Bouwman 630e V40 01:25:57     10,47 

     Eveline Timmermans 693e V35 01:28:50     10,13 

     Thea de Jong 705e V45 01:29:25     10,07 

     Anthony Conijn 761e M60 01:34:17     9,55 

     Irene van Gestel 630e V50 01:34:51     9,49 

     Monique Fiers 1236e V40 01:39:18     9,06 

UITSLAGEN 
   

Dilia, Trees, Ineke en Ria wandelden de Zevenheuvelenloop 
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zondag 17 november 2013 Witvencross, Veldhoven 

Feest in Veldhoven! Twee eerste plaatsen voor AV Oirschot-atleten! Martien van de Ven wint met ruime voorsprong bij 
de M65 en Nellie van Beers klopt weer met een paar seconden Anne Rindt bij de V55. 

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

8150  m Roland van Loon 6e M35 00:31:31     15,52 

  

6790  m Martien van de Ven 1e M65 00:30:09     13,51 

  

5440  m Nellie van Beers 1e V55 00:25:10     12,97 

  

1150  m Thijs van den Brand 28e JPA 00:06:09     11,22 

zondag 24 november 2013 't Is voor Niksloop, Geldrop 

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

21.1  km Ria Pijnenburg   recr 01:51:45     11,33 

zaterdag 23 november 2013 Warandeloop, Tilburg 

De Warandeloop was tevens Nederlands Kampioenschap Cross. Martien van de Ven behaalde hier een 4e plaats bij 
de Mannen 65.  

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

7500  m Roland van Loon 30e M40 00:29:37     15,19 

  

5600  m Martien van de Ven 4e M65 00:24:48     13,55 

zaterdag 23 november 2013 Suriname Srefidensi Marathon, Saramacca (Suriname) 

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

21.1  km Hans van Hal   recr 02:04:52     10,14 

Veldhoven: Nellie van Beers in strijd met Anne Rindt (374) – foto Peter Kramer 
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zondag 1 december 2013 Enclavecross, Baarle-Nassau 

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

9600  m Martien van de Ven 5e M60 00:41:07     14,01 

zondag 8 december 2013 3e Krijnen Bouw Schaats-Loop, Tilburg 

Weer wat nieuws: 10.000 meter schaatsen en daarna 4950 meter hardlopen. 

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

14950  m Madzy de Vries   recr 00:58:26     15,35 

zondag 8 december 2013 l'Avant Sylvestre Cross, Reusel 

Weer twee 1e plaatsen bij de cross! Martien van de Ven won de categorie M65 met ruime voorsprong en Nellie van 
Beers bleef in de categorie V45 de nummer 2 enkele seconden voor.  
Martien en Nellie gaan nu beiden op kop in hun categorie in de crosscompetitie. 

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

9890  m Roland van Loon 7e M35 00:40:28     14,66 

  

7680  m Martien van de Ven 1e M65 00:34:48     13,24 

  

5470  m Nellie van Beers 1e V45 00:26:13     12,52 

UITSLAGEN 
   

Reusel: Martien van de Ven wint de categorie M65 – foto Peter Kramer 

☺ DAT GAAT DE GOEDE KANT OP 
In heel 2013 hadden alle leden van onze vereniging bij elkaar 703 deelnames aan wedstrijden. Vorig jaar waren 
dat er 650, een toename van ruim 8%. 
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zondag 15 december 2013 Driedorpencross, Sint-Oedenrode 

En weer slaan Martien en Nellie toe: bij de Driedorpencross winnen ze weer hun categorie.  

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

8957  m Roland van Loon 5e M35 00:36:09     14,87 

  

5966  m Martien van de Ven 1e M65 00:26:03     13,74 

     Nellie van Beers 1e V55 00:28:24     12,60 

  

995  m Thijs van den Brand 33e JPA 00:05:09     11,59 

zondag 22 december 2013 ATAC Veldloop, Gierle (B) 

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

6600  m Martien van de Ven 2e M65 00:30:02     13,19 

donderdag 26 december 2013 Artevelde Indoormeeting, Gent (B) 

Niet alleen een CLUB- maar ook een NEDERLANDS record in Gent! Bij de internationale indoormeeting behaalde 
Martien ruim de limiet op de afstand 1 mijl, categorie M65. Niet alleen voor Martien, maar ook voor AV Oirschot een 
spetterende afsluiting van het wedstrijdjaar 2013. 

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

1  em Martien van de Ven 3e M35 00:05:58.7   CR+NR 16,16 

zaterdag 28 december 3e Cédric van Brantegem meeting, Gent 
Weer een Nederlands Record voor Martien, zijn tweede binnen een week en een verbetering van maar liefst 15 
seconden van het staande NR uit 1992. 
Verder mooie prestaties van René (2 CR’s) en Kevin Roefs, die ook eens aan “het grote werk” wilde ruiken. 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
1000 m indoor Martien van de Ven 1e  M65 3:28.95 min  CR+NR PR 
        
60 m horden indoor René van de Ven 5e Msen 11.14 sec  CR PR 
kogelstoten indoor  6e  11,48 m  CR PR 
60 m indoor  3e  8.54 sec    
        
60 m indoor Kevin Roefs 8e JpupA 11.43 sec   PR1 
60 m horden indoor  6e  15.63 sec    PR1 
kogelstoten indoor  38e  5,24 m   PR1 

UITSLAGEN 
   

De schitterende sporthal in Gent. Als je goed kijkt zie je René aanzetten voor zijn geslaagde CR-poging 
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zondag 29 december 2013 27e De Meeuw Auwjaorscross, OIRSCHOT 

Een record van 600 gefiniste deelnemers en mooi weer maakten van onze cross een TOPdag.  
Na een week waarin hij 2 Nederlandse Records liep werd Martien van de Ven ook nog 1e bij de M65. Nellie van Beers 
werd 2e bij de V55 en Tineke van den Heuvel 2e bij de V45. 

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

9288  m Roland van Loon 9e M35 00:36:38     15,21 

     Harrie Bullens   recr 00:40:56     13,61 

     Nadja van der Schoot   recr 00:43:39     12,77 

     Cees Koppen   recr 00:44:15     12,59 

     René Coolen   recr 00:44:16     12,59 

     Gerrie Dijkstra   recr 00:44:22     12,56 

     Piet van Oirschot   recr 00:44:30     12,52 

     Antoinet Hems   recr 00:44:31     12,52 

     Sandra Verhagen   recr 00:47:17     11,79 

     Ad van Zelst   recr 00:47:18     11,78 

     Joost van Kuringen   recr 00:47:23     11,76 

     Johan der Kinderen   recr 00:47:47     11,66 

     Hans van Hal   recr 00:48:01     11,61 

     Michael Boon   recr 00:48:04     11,59 

     Ria Pijnenburg   recr 00:48:28     11,50 

     Reny van Straten   recr 00:48:40     11,45 

     Wim Verhagen   recr 00:49:14     11,32 

     Jac van Heerebeek   recr 00:49:28     11,27 

     Pieter Smits   recr 00:50:05     11,13 

     Dré Hoppenbrouwers   recr 00:50:50     10,96 

     Hans van de Wal   recr 00:52:50     10,55 

     Mieke Bouwman   recr 00:53:07     10,49 

     Ton Smetsers   recr 00:53:17     10,46 

     Mandy Smetsers   recr 00:53:21     10,45 

     Jeanne Kemps   recr 00:53:21     10,45 

     Kartika Luijsterburg   recr 00:56:02     9,95 

     Ester Adriaanse   recr 00:56:02     9,95 

     Arianne Timmermans   recr 00:56:33     9,85 

     Jan Soetens   recr 00:57:13     9,74 

     Conny Neggers   recr 00:57:27     9,70 

     Jeanine van de Kam   recr 00:57:52     9,63 

     Eveline Timmermans   recr 00:58:39     9,50 

     Adrie Vermeeren   recr 00:59:10     9,42 

     Jan Heyms (M'beers)   recr 00:59:33     9,36 

     Caroline Linnemans   recr 01:00:07     9,27 

     Anita van Ham   recr 01:00:34     9,20 

     Miranda Kemps   recr 01:00:52     9,16 

     José van de Sande   recr 01:00:52     9,16 

     Heidi van Tiel   recr 01:01:44     9,03 

     Mieke de Bresser   recr 01:03:05     8,83 

     Gerda Manders   recr 01:03:06     8,83 

     Jeanne van Oirschot   recr 01:04:31     8,64 

     Thea de Jong   recr 01:04:31     8,64 

 

UITSLAGEN 
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zondag 29 december 2013 27e De Meeuw Auwjaorscross, OIRSCHOT 

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

6966  m Ruud van Woensel 4e M55 00:27:04     15,44 

     Martien van de Ven 1e M65 00:30:35     13,67 

     Henk van Gerven 12e M55 00:31:42     13,18 

     Madzy de Vries   recr 00:38:20     10,90 

     Harald Gillissen   recr 00:40:59     10,20 

     Jacqueline Heyms   recr 00:46:08     9,06 

     Marjolein van Kuringen   recr 00:46:10     9,05 

     Hannie Schilders   recr 00:47:27     8,81 

     Jan Joosen   recr 00:49:05     8,52 

     Marijke de Graaf   recr 00:50:12     8,33 

  

4644  m Nellie van Beers 2e V55 00:21:02     13,25 

     Tineke van den Heuvel 2e V45 00:22:01     12,66 

     Hans Hoogmoet   recr 00:26:31     10,51 

     Twan Witlox   recr 00:28:59     9,61 

     Viviën Gillissen   recr 00:31:30     8,85 

     Noël Ackermans   recr 00:32:41     8,53 

     Berti Smetsers   recr 00:33:50     8,24 

     Dilia van Straten   recr 00:34:24     8,10 

     Ria Louwers   recr 00:34:25     8,10 

     Silvia Hoppenbrouwers   recr 00:35:26     7,86 

  

3303  m René van de Ven 22e M 00:16:08     12,28 

  

2322  m Jan Manders   recr 00:11:34     12,04 

     Adrie van de Wal   recr 00:12:56     10,77 

     Jan van der Heijden   recr 00:17:21     8,03 

     Rens Ackermans   recr 00:18:53     7,38 

  

1101  m Kevin Roefs 24e JpupA 00:04:51     13,62 

     Thijs van den Brand 36e JpupA 00:05:23     12,27 

  

811  m Nicky Verbakel 6e MpupB 00:03:51     12,64 

dinsdag 31 december 2013 29e Oudejaarsloop, Hilvarenbeek 

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

10  km Cees Koppen 7e M55 00:44:27     13,50 

☺ OPSCHIETEN 
Op de avond van de Auwjaorscross zit ik om een uur of 10 nog de uitslagen in te tikken op onze website. Als onze 
Oirschotse deelnemers erin zitten begin ik aan ‘Beers’. 
Ping! Een mailtje. Uit ‘Beers’:  
Hallo Ad,  
Mijn naam staat niet bij de uitslagen op de site van AV Oirschot.  
Groetjes ( … )                                                                                                                                   Ad van Zelst 
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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   
261213 Martien van de Ven M65 Gent (B) 1 engelse mijl indoor 5:58.70 min NR* 
281213 Martien van de Ven M65 Gent (B) 1000 meter indoor 3:28.95 min NR* 
281213 René van de Ven Msen Gent (B) 60 m horden indoor 11.14 sec*  
281213 René van de Ven Msen Gent (B) kogelstoten indoor 11,48 m*  
*behoudens goedkeuring beheerder clubrecords 

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

Kijk op onze website www.avoirschot.nl > 
CLUBRECORDS 

 

 

De laatste twee maanden van het jaar leverden 
nog vier CR’s op. Twee hiervan waren tevens 
een NEDERLANDS RECORD!  

CLUBRECORDS 
 René van de Ven 

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

Zo 12 januari: Egmond aan Zee 
Egmond halve marathon 
Helaas dit jaar maar twee mannen die de Oirschotse kleuren hoog 

moeten zien te houden: Cees Koppen en Ad van Zelst 

 

 

 

Zo 19 januari: OIRSCHOT 
Cyclopathon ► 
In 2012 mooie strijd tussen Roland en Ruud. Moest vorig jaar 

jammer genoeg afgelast worden wegens hevige sneeuwval. 

Wisselestafette met lopers en fietsers. Interne wedstrijd in 

samenwerking met Wielerclub De Pedaleur. Ook onze collega’s 

van AV Generaal Michaelis uit Best zijn uitgenodigd om mee te 

doen.  

 

 

 

Zo 19 januari: Eersel 
Dieprijtcross (KCC) 
Na onze Auwjaorscross is dit de zesde cross in de Kempische 

Crosscompetitie. Nellie van Beers en Martien van de Ven staan 

aan kop in hun klassement. Gaan zij die positie behouden? 

 

 

 

Zo 3 februari: Apeldoorn 
Midwintermarathon 
Piet van Oirschot en Henk van Gerven gaan er naar toe 

 

 

 

Zo 9 februari: Valkenswaard 
Wedertcross (KCC) ► 
Mooie cross in de bossen achter het zwembad De Wedert 
LET OP: de datum staat verkeerd in het Runnersplaza Magazine! 
 

 

 

Za 15 februari: Eersel 
DES halve marathon 
Voor de liefhebbers van een winterse wegwedstrijd. Ook 5 km en 

10 km 

 

 

Zo 16 februari: Oss 
Brabantse Kampioenschappen Cross 
Georganiseerd door AV Oss ’78. Martien? Nellie? 
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Zo 23 februari: Best 
56e Joe Mann Bosloop (KCC) 
Vlak bij huis in de mooie omgeving bij het Joe Mann natuurtheater 
 
  
 

Ma 24 februari: OIRSCHOT 
Algemene Ledenvergadering ► 
Beslis mee over je club, nu krijg je de kans om je zegje te doen! 
En… we zetten de vrijwilliger van het jaar in de blommen. Vorig 
jaar was dat Bart Noyen. 
 
 
 

Za 8 maart: Burgh Haamstede 
Pannekoekenmolenloop 
Met de bus en de lopers van AV Generaal Michaelis een dagje uit. 
Keuze uit 7,5 of 15 km. 
 

 

 

Zo 9 maart: Eindhoven 
Karpencross (KCC) 
Laatste cross van de KCC. Meteen daarna prijsuitreiking van de 
competitie. 
 
 
 

Zo 16 maart: Drunen 
Drunense Duinenloop 
Hier zijn we elk jaar bij! Een mooie halve marathon over de 
fietspaden door dit mooie natuurgebied.  
 
 
 

Zo 23 maart: Best 
Goed Beter Bestloop ► 
Was vorig jaar een ramp door het ijzige winterweer. Rondje van 7 
km dat je 1, 2 of 3 keer kunt lopen. 
 
 
 

Zo 30 maart: OIRSCHOT 
Clubkampioenschappen Cross ► 
Afsluiting van het crossseizoen. Wie mogen zich Crosskampioen 
2014 noemen? Op de foto de kampioenen van 2013: Tineke van 
den Heuvel en Roland van Loon. 
 
 
 

Zo 13 april: Legerplaats Oirschot 
Army Urban Run 
Lopen, klimmen, springen en zwemmen. Gelukkig is het nog niet 
zo warm in april. Er is een limiet aan het aantal inschrijvingen. 
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VOOR COMPLEET  
AUTO-ONDERHOUD 

 
 
 

Haven 2 | 5688DR Oirschot | 0499-574477 
 

www.garagebeka.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             airco service 
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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  

wandelen 
 

Begin november hebben 

we een bescheiden begin 

gemaakt met een 

wandelgroep. Vertrek elke 

zondag om 9 uur bij het 

clubhuis, afstand ong.  

10 km. 

 

Daarna een gezellig bakkie 

koffie 

 
 

HARDLOPEN  
BIJ AV OIRSCHOT 
   

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 (Toon de Croon)  
 

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 (Cees Koppen) 
  

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) 

 
 
 
 
 

 

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 

TRAININGEN 
Cees van de Schoot  

http://www.avoirschot.nl/
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In de winter kun je in de zaal, maar ook op 
het veld je ei kwijt! 
 

Wintertrainingen seizoen 2013-2014 
 

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) 

JEUGD 
Foto’s: Peter Kramer, Mike Janssen, Ad van Zelst  

Dit seizoen hebben we bij onze jeugd helaas niet zoveel 
crossers. Daarom hier een ereplaatsje voor Nicky, Thijs 
en Kevin. Zij zijn niet bang voor een beetje modder!► 
 
 
▼En daar gaan ze! Links Thijs en Kevin 
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  JEUGD 

 Foto’s: Ad van Zelst  

Zaaltraining met Rikie, Thomas en Bart 

is ook leuk. En zeker als er dan nog 

een zak met Sinterklaascadeautjes 

wordt binnengebracht.  

Maar je moet er wel voor rennen! 
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HET WAS EEN MOOI 
SPORTJAAR 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

links:  

Januari. Het jaar begon mooi: met z’n 

allen met de bus naar Egmond. 

Sommigen wisten niet dat ze daar 

een halve marathon moesten lopen, 

maar de pret was er niet minder om. 

 

 

onder: 

Maart. Het Kemmerbos kleurde blauw 

bij de Clubkampioenschappen cross. 

Kampioen 2013 werden Ruud van 

Woensel en Tineke van den Heuvel 

 

linksboven:  

April. Ton van Liempt 25 jaar trainer! 

Hij werd met echtgenote Josephine in 

de bloemen gezet. 

 

links: 

April. De cursus ‘Training geven’ 

leverde 5 nieuwe trainers op. 
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HET WAS EEN MOOI 
SPORTJAAR 
   

boven:  

April. Tineke behaalde de beste marathon-

klassering van het jaar: 3e in de categorie 

V50. 

 

Maar er werden in 2013 meer opmerkelijke 

prestaties geleverd. Zomaar een greep:  

• Frans van der Staak veroverde enkele 

stokoude clubrecords M60 op onze 

legende Piet van de Sande. 

• Ruud van Woensel en Nellie van Beers 

werden 1e in hun categorie in de 

Kempische Wegcompetitie. 

• Martien van de Ven werd 65 en dat 

zullen we weten: 2 Nederlandse Records 

en 11 Clubrecords! 

• René van de Ven nam 8 clubrecords 

voor zijn rekening, Ruud van Woensel 5 

en Frans van der Staak 3. 

• Wim Verhagen liep met zijn 70 jaar naar 

een clubrecord in de Oirschotse 

Stoelloop. 

• In oktober begint een zegereeks van 

Martien van de Ven en Nellie van Beers 

in de Kempische Crosscompetitie. Ze 

winnen wat er te winnen valt en staan 

bovenaan op de ranglijsten in hun 

categorie. 

 

 

boven:  
April. 46 deelnemers aan de 
hardloopcursus, dat hebben we nog nooit 
meegemaakt! 
 
onder: 
Juni. Een nieuw idee: de clubestafette. Je 
loopt je helemaal te pletter, maar o, wat is 
het mooi! 
 
links:  
Juli. Ook heel zwaar: Kasterlee! 
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links:  

September. Adrie bracht een groep recreanten naar de eindstreep van 

de Oirschotse Stoelloop. 
 

boven: 

Oktober. Dit wordt een nieuwe traditie: de Oirschotse Heideloop 
 

onder: 

November. Naar Nijmegen. Met de trein! 

 
Dit was slechts een greep 
uit de vele mooie 
sportmomenten die we in 
2013 mochten beleven.  
 
Onze club is flink 
gegroeid, maar daarbij 
blijft één ding overeind 
staan: de lol in het lopen, 
stoten, springen, werpen. 
 
Ook in 2014 maken we er 
weer iets moois van!  
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NIJMEGEN, 
ZEVENHEUVELENNACHT 
 
Miranda, Jan, Jacqueline, Silvia, Miranda 
en José razen over de finish. 
  

 

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 

• 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  

• Beauty by Jennie 

 

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 
 

WE WAREN IN… 
   

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

