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jaargang 28 / mei - juni 2014 3  
HET CLUBBLAD VAN ATLETIEKVERENIGING OIRSCHOT 

  

• Judy van Vroonhoven kreeg de estafettepen 

• Burg Haamstede ● Drunen ● Best   

• Clubkampioenschappen Cross 

• Army Urban Run 
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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 
 

Als ik een nieuwe Spike ga maken kijk ik eerst eens 

door het nummer dat vorig jaar op dezelfde tijd 

verscheen. Op de voorplaat van nummer 3 van 2013 

staat prominent Ger van Heesch, helaas door 

langdurige blessures niet meer bij onze club. Verder: 

Pagina 12-13: workshop training geven 

Pagina 20-21: DUW-feest 

Pagina 26-27: Baanwedstrijden in Turnhout 

Pagina 28-29: Interne competitie 

 

Dat hebben we dit jaar allemaal niet! Ik krijg dat blad 

nooit vol! 

 

Maar gelukkig, in de week voor sluitingsdatum stroomt 

het binnen: een stukje van Joos van Haaren, Kids-Sport, 

Army Urban Run en – voor één keer – de kookrubriek 

Bak & Braad. Dan volgen nog wat wedstrijdverslagen, 

de vaste rubrieken van de voorzitter en de 

ledenadministratie. Ik kan weer vooruit. 

 

Kijk en lees met plezier  

 

 

 

Ad van Zelst, redactie Spike en website 

 

ADVERTEERDERS 
en SPONSOREN 
Je staat er zo gauw niet bij stil, maar een clubblad 

zonder advertenties is niet mogelijk. Ook bij onze 

wedstrijden hebben we de sponsoren hard nodig om 

uit de kosten te komen. 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? 

 

Hier een lijst van onze begunstigers op 

volgorde van het jaar waarin ze hun 

sponsoring zijn begonnen.  
 

1987 Rabobank Het Groene Woud Zuid 

1988 C1000/Jumbo supermarkt  

1990 Verspaandonk Herenmode 

1991 Hennie van Rijt - De Merode 

1995 Running Support Joos van Haaren 

1998 Club van 21 - Horeca Oirschot 

1999 Boekhandel De Croon 

 FT-Print 

 Bloemenboetiek ELHA 

2000 IBB Electronic Engineering 

2002 Gasterij De Beurs (wedstrijdsponsor) 

2005 Mitra De Poort Slijterij 

 Blox & Verbeek Adviseurs 

 De Meeuw Bouwsystemen (clubsponsor) 

 Boerenbond Deurne 

 Bakkerij De Reijsende Man 

2008 Roefs Partyverhuur 

 Garage BeKa 

2009 Fysionova 

2010 Frank van Kemenade Bloemen 

 Gebr. Van den Bosch Loonbedrijf 

2011 Bouwbedrijf van den Boom 

 EMA Autobedrijven (materiaalsponsor) 

2012 Van Zelst Automaten (materiaalsponsor) 

 Gerrie Dijkstra 

 Vogels Groenvoorziening 

 Spoordonkse Watermolen 

 Autobedrijf Verbruggen 

 Kapsalon Marc 

 Karin Verbruggen Beeld Design 

2013 Screenrun Henk van Gerven 

 All Outdoor 

 Runnersworld Eindhoven 

 Beauty by Jennie 

 René Coolen (materiaalsponsor) 

 

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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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   

Joke Bullens   

Harrie Bullens   

Anthony Conijn   

Ineke Conijn   

René Coolen   

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   

Jeanine van de Kam   

Jan Kemps   

Jeanne Kemps   

Johan der Kinderen   

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   

Martien van de Ven   

René van de Ven   

Ronald vd Vondervoort   

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 170 stuks en 

is gratis voor leden van  
AV Oirschot 

 
Druk- en bindwerk: 

FT-Print Oirschot 
 

Redactie: 
Ad van Zelst 

 
Bezorging 

Jeanne Kemps 
 

Het volgende nummer  
verschijnt omstreeks 

1 juli 
 

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/
http://www.avoirschot.nl/
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Als ik achter mijn pc zit om dit 
verhaal te schrijven is het 
dinsdag 22 april 
Ik heb zojuist een mail gekregen 
van Ad van Zelst. Waar mijn 
bijdrage aan de Spike blijft? 
In de vorige Spike stond 
aangegeven dat de bijdrage voor de 
nieuwe Spike op vrijdag 2 mei 
binnen moest zijn. Dus ik had er 
nog niet op gerekend dat mijn 
verhaal nu al moest worden 
aangeleverd. Om het verhaal 
compleet te maken. Ad had op 14 
april ook al een mail gestuurd, maar 
die was mij even ontgaan.  
 

Mijn plan was om voor het 
verhaal in de Spike de 
bestuursvergadering van 28 
april nog mee te nemen 

Normaal hebben we de 3e 
maandag van de maand 
vergadering, maar omdat dat 
Paasmaandag was hadden we de 
vergadering verzet naar 28 april. 
Dus dat kwam allemaal mooi uit, 
dacht ik. Maar nu moeten we de 
plannen dus even aanpassen. 
 

Om te beginnen kijken we 
even terug naar de 
ledenvergadering van 24 
februari jl 
In de ogen van het bestuur was de 
vergadering goed verlopen. Er was 
een goede sfeer en we hebben er 
samen een mooie bijeenkomst van 
gemaakt. Volgens de indruk van het 
bestuur waren de leden ook zeer te 

spreken over het verloop van de 
vergadering. 
 

Afgelopen zondag 30 maart 
was er de clubkampioen-
schappen cross 
Traditioneel is dit de afsluiting van 
het winterseizoen. Het was op die 
dag werkelijk schitterend weer en 
de wedstrijden waren dan ook 
allemaal zeer goed verlopen. Ook 
bij de jeugd ging alles van een leien 
dakje. Er waren zelfs nog wat extra 
deelnemers bij de jeugd namelijk 
niet-leden die toch wilden meedoen. 
Uiteraard was daar geen bezwaar 
tegen maar ze konden uiteraard 
geen clubkampioen worden. 
 

Bij de prijsuitreiking verliep 
het wat minder goed 
Ik had op basis van de door het 
secretariaat aangeleverde papieren 
de prijzen uitgereikt aan iedereen. 
Maar ik was vergeten om ook de 
clubkampioenen op het podium te 
zetten. Slordig natuurlijk. Maar door 
wat hulp van het publiek konden we 
dat ook nog even rechtzetten. Dus 
konden de kampioenen de 
wisselbeker nog in ontvangst 
nemen evenals het verdiende 
applaus van het publiek. 
 

In de jaarvergadering waren 
er wat vragen over de 
wandelafdeling 
In de laatste bestuursvergadering 
hebben we daar ook nog weer even 
stil gestaan. We willen de 
wandelafdeling graag verder 
uitbouwen maar zitten nog even met 

de vraag hoe. De begeleiding van 
de groep wandelaars vraagt even 
de aandacht. Het zou prettig zijn als 
we wat meer mensen hebben die de 
leiding van de groep, bij toerbeurt, 
op zich willen nemen. Dus als u nog 
iemand kent die daar mogelijk 
interesse in heeft dan horen we dat 
graag van u. Cees van de Schoot is 
graag bereid om inlichtingen te 
verschaffen als er nog vragen zijn. 
 

Tot slot nog even aandacht 
voor de gesprekken met de 
gemeente over de 
privatisering 
Op dit moment ligt het proces voor 
de privatisering even stil. We praten 
nu met de 9 verenigingen en de 
gemeente over het overnemen door 
de verenigingen van het dagelijks 
onderhoud van de terreinen en de 
gebouwen. Wij hebben als 
vereniging al eerder het dagelijks 
onderhoud van het terrein 
overgenomen. We praten wel mee 
maar voor ons als vereniging staat 
er dus weinig tot niets aan 
verandering op de agenda. Mochten 
er wel grotere beslissingen aan de 
orde komen dan zullen we daarover 
met u als leden contact zoeken en 
zo nodig een extra 
ledenvergadering beleggen. 
 
Maar voor dit moment zeg ik tegen 
u:  
 
Tot ziens  

Jan Kemps 
Voorzitter van onze 

Atletiekvereniging Oirschot 

VAN DE  
VOORZITTER 
Jan Kemps 
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 Ledenmutaties: 
 

 

De wijzigingen in het 
ledenbestand per 1 Mei: 
 
 

Deze keer 2 afmeldingen 
 

Joep van Rees JJC 

Laura van de Broek V40 

Laura schrijft: De opbouw en 

enthousiaste begeleiding in de 

afgelopen 2,5 jaar was top. Maar met 

een druk leventje schiet de 'club' er 

bij in. 

 
 

En gelukkig 1 nieuw lid 
 

Marie-José van den Berg V45 
 

Welkom terug bij onze club! 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Jarig in mei… 

 

1 Pieter Smits  M60 

10 Cees Koppen  M55 

17 Mandy Smetsers  V35 

22 Aubry Mulder  M40 

23 Elia Deenen  V45 

28 Erna van Agt  V55 

30 Hans Hoogmoet  M55 

31 Marijke de Graaf  V55 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

…en in juni: 

 

1 Gerda Manders V50 

2 Caroline Linnemans V40 

4 Jan Heijms M50 

8 Germy Sinke V50 

10 Eveline Timmermans V35 

14 Izzy Smits JJD 

15 Johan der Kinderen M50 

15 Jan Swaans M45 

16 Mario Wiercx M55 

16 Leny de Croon V55 

16 Thea de Jong V45 

17 Anita Timmermans V45 

19 Judy Vroonhoven V35 

25 Kartika Luijsterburg V40 

30 Paul Welvaarts M45 

 

LEDEN 
ADMINISTRATIE 
Hans Hoogmoet 

 

Je ziet steeds meer mensen hardlopen… alleen! 
Ken je zo iemand?  

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! 
 

Zo word je lid: op www.avoirschot.nl staat op het ‘PRIKBORD’ een link 
waarmee je het inschrijfformulier kunt ophalen. Ze liggen ook in het clubhuis. 

 
ALS LID HOOR JE ER ÉCHT BIJ! 

Allemaal hartelijk gefeliciteerd! 

 

 

Onze vereniging telt  

nu 176 leden,  

waarvan  

15 jeugdleden 

http://www.avoirschot.nl/
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9 maart 
Martien en Nellie winnaars Kempische 
Crosscompetitie 
Zoals verwacht voltooiden Martien van de Ven en Nellie van 

Beers een succesvol crossseizoen met een eerste plaats in 

de Kempische Crosscompetitie 2013-2014. Ze wonnen ook 

beiden hun categorie in de Karpencross. 

   

 

9 maart 
Piet van Oirschot op het podium in Tilburg 
Met een tijd van 2:24:36 uur won Piet van Oirschot vandaag 

de categorie M55 in de '30 van Tilburg'. Hij bleef maar een 

minuut verwijderd van het clubrecord (2007, Ad van 

Heerbeek 2:23:24 uur) 

 

 

16 maart 
Ruud van Woensel eerste in Hapert ► 
Met ruim 4 minuten voorsprong op nummer twee kwam 

Ruud vandaag als eerste over de streep bij de M55. De 

Kempenrun was de eerste wedstrijd van de Runamine 

Kempische Wegcompetitie 2014. 

 

 

16 maart 
Martien van de Ven wint in de Hel van Bakel 
Nu het crossseizoen op zijn einde loopt pikt Martien hier en 

daar nog een wedstrijdje mee. Vandaag werd hij afgetekend 

eerste bij de M60 in de Hel van Bakel. 

 

 

16 maart 
Nieuw CR halve marathon M65 ► 
Dankzij perfect haaswerk van Piet van Oirschot wist Ad van 

Zelst vandaag in Drunen zijn eigen clubrecord op de halve 

marathon categorie M65 met meer dan 2 minuten te 

verbeteren. Het staat nu op 1:41:12 uur. 

   

foto: Marathonfoto.nl 

 
 

NIEUWS 
www.avoirschot.nl  
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24 maart 
Piet van de Sande 84 ► 
Vandaag waren we op bezoek bij Piet van de Sande, 

ons oudste lid. Hij werd 84 jaar en praat nog 

geanimeerd over hardlopen, waarbij hij ons nog wat tips 

meegaf. Piet laat aan alle clubleden de groeten 

overbrengen. 

 

30 maart 
De clubkampioenen cross 2014 ► 
Na twee jaar stonden Ruud van Woensel en Nellie van 

Beers weer op de hoogste trede van het podium. Zij zijn 

de clubkampioenen cross 2014. Ruud moest er zwaar 

voor knokken, want de kampioen van vorig jaar, Roland 

van Loon, zat hem kort op de hielen. Pas in de laatste 

ronde kon Ruud wat afstand nemen. 

foto: Ronald van de Vondervoort 

 

5 april 
Ruud van Woensel verbetert clubrecord  
10 EM 
Vandaag heeft Ruud van Woensel bij de Imants 

Grensloop zijn eigen clubrecord op de 10 EM (M55) met 

een halve minuut verbeterd. Omdat de 10 EM geen 

officiële IAAF-afstand meer is wordt deze tijd genoteerd 

als "Beste Prestatie".  

 

15 april 
René van de Ven geslaagd voor scheidsrechter 
Na het volgen van de Atletiekunie-cursus is René vandaag 

geslaagd voor het examen scheidsrechter.  

Naast Martien van de Ven hebben we nu met René twee 

gekwalificeerde mensen in huis die als scheidsrechter mogen 

optreden bij atletiekwedstrijden.  

 

19 april 
Ruud van Woensel wint weer 
Ruud van Woensel bevestigde vandaag zijn goede 
vorm door in de Taxandria Vennenloop te Oisterwijk de 
categorie M55 te winnen.  
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Een paar weken geleden 
kreeg ik een berichtje met de 
vraag of ik m’n schrijfspullen 
al klaar had liggen 
Schrijfspullen? Het was Marjolein 
(de vrouw van Joost), die me 
vertelde dat ik het volgende 
“slachtoffer” zou worden. Vooruit 
dan maar… 
 
Laat ik me eerst maar eens 
voorstellen. Ik ben Judy van 
Vroonhoven, 35 jaar oud, en 
geboren en getogen in Oirschot. 
Hier woon ik, na wat omzwervingen 
tijdens mijn studie, inmiddels al 
weer ruim 10 jaar samen met m’n 
vriend Joris.  
 

Een paar jaar geleden werd 
ik in De Poort aangesproken 
door enkele leden van AV 
Oirschot die met een 
ledenwerfactie bezig waren 

“Of hardlopen niet iets voor mij 
was?” Ik vond toen nog dat ze gelijk 

hadden; hardlopen was inderdaad 
niet iets voor mij. 
Maar toen ik vorig jaar gebeld werd 
door een vriendin, met de vraag of 
ik samen met haar de 
beginnerscursus wilde gaan doen, 
leek me dat toch wel een leuk idee. 
Tijdens deze beginnerscursus ben 
ik besmet geraakt met het 
hardloopvirus. En na afloop ben ik 
dus ook meteen lid geworden van 
de club.  
 

Het hoogtepunt van mijn 
eerste hardloopjaar was toch 
wel de Army Urban Run 
Dat was afgelopen weekend, 
precies één jaar na aanvang van de 
beginnerscursus. Ik had een jaar 
geleden nooit gedacht zo’n 
evenement ooit te kunnen 
volbrengen! 
 

Naast het hardlopen ben ik 
ook nog lid Muziekvereniging 
Arti  

Bij de meesten misschien beter 
bekend als de Oirschotse harmonie 
met die moeilijke naam. Ik speel 
daar dwarsfluit en zit in het bestuur 
als secretaris.  
Naast dit alles ben ik samen met 
Joris regelmatig te vinden op 
bierfestivals (waarbij de nadruk ligt 
op proeven, dus kwaliteit boven 
kwantiteit). Ook gaan we regelmatig 
lekker een weekendje weg. Maar 
tijdens die weekendjes gaan bijna 
altijd m’n loopschoenen mee. Zo 
liep ik afgelopen jaar ook al mijn 
zondagse rondje in Londen, Rome 
en Denemarken. 
 

Tijdens veel van de 
bierfestivals die we bezoeken 
zie ik vaak een andere 
clubgenoot daar rondrennen 

Misschien dat die daar de volgende 
keer eens wat meer over kan 
vertellen. 
Veel succes, René van de Ven! 
 

Judy van Vroonhoven 

DE ESTAFETTEPEN 
Judy van Vroonhoven 



 

ATLETIEKVERENIGING OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 28 | NUMMER 3 | MEI - JUNI 2014 
 12 

  



 

ATLETIEKVERENIGING OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 28 | NUMMER 3 | MEI - JUNI 2014 
 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wanneer je iets organiseert 
moet je daar op tijd mee 
beginnen 
Zo ook met de Cyclopathon. Half 

december werden de eerste e-mails  

verstuurd naar de Pedaleur en naar 

Gen. Michaëlis in Best om de eerste 

contacten te leggen voor de 

Cyclopathon op de derde zondag in 

januari.  

Door Cees werden de mensen van 

de E.H.B.O. gevraagd en voor de 

jury zouden Ria, Antoinette, Joos en 

Adrie garant staan. 

 

Ook de clubhuiscommissie 
werd toen al ingelicht voor het 
vrijhouden van die datum 
Zodat er rekening mee gehouden 

kon worden i.v.m. de personele 

bezetting en koffie. 

Voor het gebak waren wij dit jaar 

verantwoordelijk, (dus Joke), dat is 

om beurten met de Pedaleur. 

Zo ook het woordje achteraf en het 

uitreiken van de ereprijzen door onze 

voorzitter. 

 

Nellie had de ereprijsjes al 
laten veranderen 
Er moest een nieuwe datum op 
komen omdat verleden jaar de 
Cyclopathon in verband met de 
weersomstandigheden was afgelast.  
Deelnemers aan de wedstrijd konden 
zich opgeven via de klapover in het 
clubhuis of op de mail. Al snel 
stonden er enkele namen op papier 
en de rest volgde gestaag. Op 19 
januari waren er in totaal 25 lopers, 
12 dames en 13 heren. Een mooi 
aantal.  
 

Na inspectie van het parcours 
bleek dat de bramen het dit 
jaar goed hadden gedaan 
Dus die moesten verwijderd worden,  
 

evenals wat takken en snoeihout van 
de gemeente dat opgestapeld was op 
het laatste stukje van het lopers-
parcours. Ook moest er hier en daar 
een geultje gegraven worden voor het 
overtollige water, het had flink 
geregend de laatste dagen. Maar op 
de wedstrijddag was de baan goed te 
belopen en te fietsen. 
 

’s Morgens werd het parcours 
uitgezet door Adrie en 
ondergetekende  

Ria zorgde voor de loting van de 
startnummers en het noteren van de 
namen op het bord. Op het laatste 
moment moet er altijd wat gehusseld 
worden om iedereen te kunnen laten 
deelnemen, maar dat werd ook naar 
tevredenheid opgelost. 
 

Om 9.45 uur exact werd het 
startsignaal gegeven en kon de 
wedstrijd beginnen 
 

Voor ieder 8 rondjes, lopen of fietsen. 
In het begin leek het aan de kop een 
spannende wedstrijd te worden maar 
na 4 rondjes was het gat geslagen en 
konden Ruud van Woensel en Edwin 
Traa uitzien naar de overwinning. Wel 
was er onderling flinke strijd en 
wisselde de teams regelmatig. 
 

Na afloop werd gezamenlijk 
alles weer opgeruimd en de 
uitslag op papier gezet 
In het clubhuis was het een drukte van 
jewelste en kon iedereen genieten van 
een stuk vlaai en koffie alvorens de 
prijsuitreiking door onze voorzitter Jan 
plaatsvond. 
 

Al met al mede door het mooie 
weer een geslaagde 
Cyclopathon 2014 

Hartelijk dank aan een ieder die 
geholpen heeft om deze wedstrijd te 
doen slagen. 

                                                                                                                   
Toon 

 

CYCLOPATHON 
Toon  de Croon  

☺ FOUTJE 

Dit artikel van Toon over de 
Cyclopathon had eigenlijk in 
de vorige Spike moeten staan. 
Door een “computerstoring” 
ging dat mis. Hier alsnog zijn 
bijdrage.  
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 ‘s Morgens vroeg eerst langs 
Jac, dan Ton ophalen en met 
zijn drieën naar Best 
Hier staat ons ontvangstcomité al 
klaar. Om 9.45 uur vertrekken wij 
met een volle bus naar Burg-
Haamstede voor de 
Pannenkoekenmolenloop. Na een 
kopje koffie met cake en wat 
geouwebet komen we aan bij het 
pannenkoeken-restaurant dat hier 
zijn naam aan de loop geeft. Even 
de spullen halen, nummer 
opspelden. etc. en dan lopen we 
van het beginpunt langs wat duinen 
naar het bos waar de start en finish 
ligt. 
 

Wij lopen wat in en besluiten 
daarvoor de korte kinderroute 
te lopen 
We slaan een zijpad in en krijgen 
een klim. We zeggen nog: “Pittig 
klimmetje voor de kidsloop”, maar er 
komen nog twee van deze bultjes 
en dat in 1,2 km! We rekken nog 
wat en gaan het startvak in. 
Dan valt het schot en zijn we weg. 
We laten de meeste G.M.-ers (Best) 
voor ons. Gedrieën lopen we de 
eerste heuveltjes op, maar al vlug 
loopt Ton zijn eigen tempo en loop 
ik samen met Jac door. 
 

Dit bosgebied is niet 
zwaarder dan wij gewend zijn 
in de hei, maar toch houden 
wij ons wat in 

Na 2 km lopen we het bos uit en de 
duinen in. Hier is ook de splitsing 
voor de 7,5 km lopers. Langzaam 
loop ik iets uit op Jac, maar de 
duinen lijken het hooggebergte van 
Marokko wel. We gaan stug door en 
komen er al vlug achter dat de 
duinen oplopen bij veel lopers 
wandelen wordt. Ja, ook voor ons is 
het pittig en we moeten geregeld in 
wandelpas naar boven klimmen, 
waarna je wel met redelijke snelheid 
naar beneden kan. Het gaat hier 
niet snel en je raakt uitgeput. 
 

Ik denk: “Jac zal wel vlak 
achter mij zitten, een man 
met zoveel ervaring kan dit 
natuurlijk beter inschatten 
dan ik” 
Maar als ik omkijk zie ik hem niet 
meer. En dat berg (duinen) gebied 
gaat maar door. Soms word ik 
ingehaald en dan haal ik weer 1 of 2 
man in. Meestal ben ik iets sneller 
met het dalen anderen zijn sterker 
in het stijgen. Het weer is goed en 
het zweet gutst langs mijn lichaam. 
Dan een bocht naar links, tussen 
twee duinen door: het strand. Ik heb 
nu 7 km  gelopen in 50 min. 
  

Moe, maar blij dat het strand 
goed beloopbaar is, probeer 
ik mijn eigen looptempo hier 
op te krikken 
Het loopt hier prima en ik kan mijn 
wedstrijdtempo hier bijna halen. Ik 
ben net te moe om helemaal in dat 

tempo te lopen. Maar met een fijn 
briesje tegen loop ik op vleugels en 
haal verschillende lopers in. Dit 
geeft een goed gevoel en de 
moeheid vergeet je dan. De 
vloedkering staat wel hinderlijk in de 
weg en vermindert de vaart die ik 
heb, maar gelukkig komt mijn 
snelheid vlug terug. Verder lopen 
deze 5 km prettig en gemakkelijk.  
 

Maar we zijn er nog niet, we 
gaan de bossen weer in 
En het is nog eens klimmen 
geblazen, met flinke heuvels die 
veel van mij vragen. 
Maar na elke klim komt een 
afdaling, denk ik maar en zo gaan 
de laatste 2 km’s nog redelijk snel 
voorbij. Op de streep sprint ik er nog 
een G.M.-ster uit en finish in 1 uur 
27 min. 
 

Even later komt Jac over de 
streep: 1 uur 31 min plus nog 
wat seconden 
En ook Ton loopt een prima tijd op 
dit zware parcours: 1 uur 34 
minuten en nog wat. Een weinig 
later wandelen met z’n allen terug 
naar het inschrijfpunt voor een 
pannenkoek en koffie. We horen 
nog wie er gewonnen heeft en 
willen dan ergens gaan eten. Dus 
allemaal de bus weer in en… ho, we 
missen nog iemand. Dat is Ton, 
waar hij gezeten heeft moet je hem 
zelf maar vragen.

 
 
 

PANNENKOEKEN 
MOLENLOOP 
Hans van Hal  
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Wat later is Ton terecht en 
we vertrekken naar het 
restaurant aan de andere 
kant van het dorp 
In het visrestaurant “Het Dolfijntje” 
hebben we lekker gegeten. O nee, 
niet binnen, maar met dit prachtige 
weer lekker op het terras een 
prima garnalengerecht 
opgepeuzeld. 
Later gezellig in de bus met nog 
wat drinken met een hapje naar 
huis.  
 

En dan klinkt door de bus: 
“En de winnaar is: van AV 
Oirschot, Jos (Jac) van 
Heerbeek!” 

Alle lopers hadden een tijd geschat 
voor de beste deelnemer op de 15 
km van G.M. of AV Oirschot en Jac 
zat er het dichtste bij. Zijn prijs: 
een prachtig T-shirt van G.M! Dat 
schonk Jac aan de laatste loopster 
van G.M. op de 15 km. 
 

Na nog een hapje en een 
drankje en een drankje en 
een drankje kwamen we aan 
in Best 
Nog even Ton en Jac thuis 
afzetten en dan naar huis en 
eindelijk een lekkere trappist. 
 
Nog bedankt G.M. voor een 
onvergetelijke loop 
 

 

groeten, Hans 
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DRUNENSE DUINENLOOP 
Ad van Zelst 

Na de pittige wedstrijdtrainingen van Cees en Henk ben ik 
klaar voor een aanval op het clubrecord M65 op de halve 
marathon 
Dat staat sinds 2012 op mijn naam, met een tijd van 1:43:48 uur bruto, 

ook in Drunen gelopen. 

We zijn met negenen. Nadja heeft grote plannen, Cees Koppen zal 

Madzy, Antoinet en Ria naar de 1 uur 50 hazen. 

Henk van Gerven, Piet van Oirschot en Tineke van den Heuvel lopen 

voor “eigen rekening”. 

 

Na de start voelt het al meteen goed 
Ik loop vrij gemakkelijk rond de 4:55 min/km. Als ik dat 21 km kan 

volhouden is dat net genoeg.  

Na 4 km haalt Piet van Oirschot me in, hij stond in het startvak wat 

verder naar achteren. Hij weet van mijn drieste plan en biedt aan me te 

hazen. Goed zo, nu hoef ik alleen maar te lopen en Piet neemt het 

denkwerk over. Hij houdt me netjes uit de wind, neemt mijn drankflesje 

over en voort gaat het.  

Ja, en dat loopt toch net wat gemakkelijker.  

 

Bij elke kilometer knabbelen we zelfs nog wat van het 
schema af 
Dit is mooi! Wat is het lang geleden dat ik zo lekker heb kunnen racen! 

Pas in de laatste twee kilometers zakt ons tempo wat in. Maar Piet juint 

me op en samen daveren we over de finish: 1:41:08 uur netto, 1:41:12 

uur bruto! Tweeëneenhalve minuut van het clubrecord af, mijn beste tijd 

op de halve sinds maart 2007! Bedankt Piet! 

 
 

Het is druk in Drunen: bijna 1400 
deelnemers aan de halve marathon! 
Start en finish zijn tegenwoordig in het 
centrum. Rechts loopt Nadja van der 
Schoot. 

 

De rest van de club: 
 

Nadja loopt 7 seconden van haar 

PR af (1:35:33 uur). Als ze met 

een wedstrijdlicentie had gelopen 

was ze 2e geworden in haar 

categorie. 

 

Henk komt in 1:39 binnen, Tineke 

in 1:44 uur.  

 

Met de groep van Cees gaat het 

mis: Madzy heeft haar dag niet en 

stapt na 6 km uit. Omdat Cees 

hierdoor ook achter is gebleven 

moet hij alles op alles zetten om 

Antoinet en Ria in te halen.  

 

Antoinet ziet hij niet meer, die loopt 

op eigen kracht een mooie 1:47 

uur.  

 

Ria komt met Cees na 1 uur 49 

minuten over de streep. Doel 

bereikt: ook een PR voor Ria! 
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APPELFLAPPENDAG 
foto’s: Noël Ackermans 

Elk voorjaar trommelen we 
vrijwilligers op om ons 
clubhuis en veld weer in 
topconditie te brengen 

 

Deze keer waren we met 35 
man/vrouw en dat schiet op! 
Het clubhuis werd van binnen en 
van buiten afgesopt. Op het veld 
werden de gaten gedicht, de 
aanlopen schoongemaakt en 
graskanten gestoken. De 
polsstokhoogspringbak is 
gereviseerd, er werden een 
stopcontact en een buitenkraan 
gemonteerd. 
 
Rond half een waren we klaar op 
wat dingetjes na die later nog met 
een paar man zijn aangepakt.  

boven: Bij de koffie zijn er appelflappen en deelt Martien de 
lakens uit. 
 
daaronder: Jeanine en Jeanne vangen een spin. 
 
rechts: best wel ingewikkeld, Piet! 
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linksboven: Adrie maakt er even een stopcontact bij 
 
rechtsboven: Kai en Rens doen ook mee 
 
linksonder: Tja, die springbak… 

 
 

☺ CLUBRECORD! 
 In zijn goeie tijd liep Frans de 400 meter 
in 1 minuut. Nu deed hij er 5 kwartier 
over. Maar onderweg wel elke steen wit 
geschilderd! CLUBRECORD! 
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Een week na Drunen is het in Best te 
doen 
Het is 10 graden kouder dan in Drunen, maar de 
zon schijnt. Nu sta ik er alleen voor, geen haas, 
zoals in Drunen. Cees Koppen wil weer eens 
een mooie tijd zetten. Verder zijn er van onze 
club alleen Miranda Veldhuizen en Jan Heijms 
(de Oirschottenaar), die de 10 km lopen. 
 

Vandaag heb ik geen ambities, ik mik 
op 5 minuten per kilometer om op 1:45 
uur uit te komen 

Drie rondjes over een nieuw parcours. We lopen 
beschut langs het kanaal naar Oirschot, komen 
bij Coppelmans op de Bestseweg en hebben 
dan tot Best wind in de rug.  
Ik zit na twee ronden mooi op schema, nee zelfs 
iets er onder.  
 

Maar als ik dan richting kanaal loop 
betrekt de lucht 
Het begint flink te waaien. Vijf tellen later beuk ik 
tegen storm en hagel in. En het wordt koud. 
DONNERWETTER! Mijn tempo zakt flink in. Wat 
een ellende! Ik heb het zelfs te doen met de 
parcourswachten, die staan te bevriezen. 
 

Als ik de Bestseweg weer op draai heb 
ik een paar minuten verloren 
Nu alles op alles zetten, dan haal ik misschien 
nog de 1:42. 
Het klaart op en de zon komt weer door. En de 
wind is gaan liggen. Dat is wel mooi, want in de 
vorige ronden hadden we die langs de Randweg 
flink tegen.  
Ik pers er alles uit en finish in 1:42:56 uur. 
 

Cees is maar matig tevreden met zijn 
1:35. Bij de 10 km verbetert Miranda 
haar PR (1:00:41 uur) en Jan Heijms 
hebben we wel eens in betere doen 
gezien: 52:44 min. 

 
 
 
  

GOED BETER BESTLOOP 
Ad van Zelst 

Cees blijft Karin Verheijden van GVAC nog voor. Het 
vrouwenveld was slecht bezet, Karin werd met haar 55 
jaar 1e overall. 



 

ATLETIEKVERENIGING OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 28 | NUMMER 3 | MEI - JUNI 2014 
 21 

  

WOENSDAGMIDDAG-
GROEP 
Karin Verhagen  

26 Maart, vandaag alweer de laatste keer 
gelopen op de woensdagmiddag… helaas 
Om 14.00 uur gingen we van start vanaf ‘s 
Heerenvijvers. Met 5 heren en 5 dames hadden we een 
mooie groep, met Jan in de korte broek en Toon hield 
zijn handschoenen aan. Nellie liep voorop waardoor het 
tempo vrij hoog lag, maar dat mocht de pret niet 
drukken. Ze werd op tijd terug gefloten door Toon. 
Uiteindelijk hebben we 12 km door de Oirschotse heide 
gelopen (of was het de Oostelbeerse, Frans?). 
Het winterseizoen zit er op en nu moeten we weer 
wachten tot oktober. Bedankt Toon voor de fijne 
trainingen!  
 
O ja, de koffie met appelflappen waren niet geleverd bij 
terugkomst. In oktober maar mee beginnen, oké?  
 
Fijne zomertijd!  

Karin Verhagen 

 

José, Karin, Jan, Toon, Pieter, Wim en Ad 
waren er dit seizoen bijna altijd bij.  

Evaluatie 
De deelname aan de “minder snelle groep” was deze 

winter goed. Zij trainden o.l.v. Toon de Croon.  

Helaas was er voor de “Snelle Jelles” minder 

belangstelling. Pieter, Wim, Ad, Nellie, soms Cees. Dat 

was het wel. 

 

En we zijn niet naar het Aouwmeer in Vessem 

geweest! 

 

We starten weer op woensdag 1 oktober met deze 

toch wel mooie trainingen door bos en hei. 
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Ook dit jaar zouden de 
Clubcrosskampioenschappen 
spannend worden bij de 
mannen 
Roland van Loon was natuurlijk 
gebrand op het behouden van het 
kampioenschap, maar Ruud van 
Woensel wilde toch nog een keer 
proberen om de snelste crosser van 
Oirschot te worden. 
 

Dit crossseizoen had ik, op 
de Auwjaorscross na, geen 
enkele cross wedstrijd 
gelopen 
Wel heb ik vele uren doorgebracht 
in de Oirschotse heide voor het 
uizetten van de wandeltocht van 
RTO. Ik beschouwde dit telkens als 
een goede training en dat het met 
de conditie goed zat, bleek bij de 
Kempenrun in Hapert. Ik liep 
1:24:20 op de halve marathon. 
 

Op de wedstrijddag samen 
met Roland ingelopen onder 
fantastische omstandigheden 
Het was boffen dit jaar met het 
weer. Het finishvak was aangepast, 
zodat het finishen in klasse M55 
(rondje minder) soepel kon 
verlopen, zonder extra meters te 
maken (chapeau voor de 

organisatie). 
 

Na de start nam ik direct de 
leiding, want het is altijd 
lekker om als eerste de 
smalle paden in te gaan 
Zeker nu de extra kuil, achter bij 
hondenveldje, in het parcours is 
opgenomen. Vorig jaar liep Roland 
ook enkele toonden achter me, om 
daarna met een weergaloze 
versnelling bij mij uit beeld te raken. 
Dat moest ik dit jaar zien te 
voorkomen.  
 

Na driekwart van het eerste 
rondje, kwam Roland me 
voorbij om als eerste het 
smalle pad vlak bij de 
snelweg in te kunnen lopen 
Ik dacht hij loopt toch wel goed, die 
Roland. Terug op het veld, besloot 
ik om weer als eerste het bos te 
bereiken, zodat ik het tempo kon 
bepalen. Deze strategie lukte, maar 
het was opnieuw Roland, die net 
voor het smalle paadje weer de kop 
nam. Op het veld nam ik de kop 
weer over en zo ging het ronde 3 en 
4 ook.  
 

Echter op het eind van ronde 
4 leek het alsof Roland iets 

minder snel doorliep, toen hij 
op kop kwam 
Daardoor trapte ik hem nog op de 
hakken, sorry Roland.  
Op het veld moest ik eerst finishen 
om vervolgens vanuit de finish 
lekker vaart te maken en weer als 
eerste het bos in te schieten. Het 
leek of ik al snel de voetstappen van 
Roland niet meer hoorde en 
inderdaad al vrij snel zag ik dat hij af 
moest haken. Toch maar volle bak 
doorgelopen, want je weet nooit.  
 

Uiteindelijk finishte ik als 
eerste en dat was weer een 
mooi gevoel 
Het verschil met Roland was toch 
groter dan ik gedacht had. Dus de 
grote beker komt weer een jaartje 
bij mij thuis te staan. De beker is 
trouwens gewend om in de Beerzen 
te staan, want ook Roland woont 
daar. Benieuwd waar ie volgend 
jaar terecht komt. De motivatie 
wordt niet minder als je ouder wordt, 
dus het kan volgend jaar weer een 
mooi duel worden.  
 

Zoals elk jaar was de 
organisatie weer perfect, 
bedankt hiervoor. 

 
Ruud van Woensel  

CLUBKAMPIOEN-
SCHAPPEN CROSS 
Ruud van Woensel en Marjo Priem 
Foto’s Ronald van de Vondervoort  
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN CROSS 2014 

pos naam pos naam pos naam  

 Msen   V35   JjunD 

1 Joost van Kuringen 1 Antoinet Hems  1 Willem Gerritsen 

  M35 2 Reny van Straten 2 Joep Hems 

1 Roland van Loon 3 Susanne Aarts 3 Izzy Smits 

2 Ton Smetsers     

3 Ronald Poos   V45    JjunC 

  M45 1 Ria Pijnenburg 1 Tycho Smits 

1 Harrie Bullens 2 Marjo Priem   

2 Gerrie Dijkstra 3 Marij Maas  JpupA 

3 Hans van Hal   1 Kay Peijnenburg 

  M55  V55 2 Kevin Roefs 

1 Ruud van Woensel KAMPIOEN 1 Nellie van Beers KAMPIOEN   

2 Henk van Gerven 2 Tineke van den Heuvel   MpupA 

3 Cees Koppen 3 Leny de Croon 1 Pien van Kasteren 

  M65   2 Juul van Hout 

1 Ad van Zelst  V65 3 Tippi Smits 

2 Wim Verhagen 1 Corrie de Kroon   

3 Jan Soetens     

Vandaag, 30 maart 2014 mijn 
eerste clubcross bij AV Oirschot 
Het is een mooie zonnige 

zondagmorgen, om 9.30 uur. Er zijn al 

een heleboel clubleden aanwezig en er 

hangt een gezellige sfeer. 

Na de nummers opgespeld te hebben 

gaan we rustig inlopen met ons groepje. 

We lopen de ronde zoals we die gaan 

lopen tijdens de clubcross. Het is de 

bedoeling dat ik drie rondes gaan lopen. 

 

Om 10.00 uur starten we 
Ik had het idee dat het tempo al snel 

hoog lag en dat met de gedachten dat 

we drie rondes te gaan hadden. Het lukte 

mij om mijn eigen tempo te gaan lopen. 

Misschien kwam het door het warme 

weer, ik had het gevoel dat het niet 

vanzelf ging.  

 

Onderweg werd ik nog ingehaald 
door enkele „snelle hazen” (Ruud 
en Ronald)► 
Knap hoe hoog hun tempo lag! 

Ik was blij dat ik na drie rondes de finish 

in zicht had. Uiteindelijk viel de tijd niet 

eens tegen en bleek zelfs dat ik een 

medaille gewonnen had.  

 

Na enkele maanden eurolid 
geweest te zijn ben ik blij om nu 
echt lid te zijn. Ik vind het erg 
leuk! 
 
Groeten  

Marjo 

 
Oe, da’s schrikken! 
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CLUBKAMPIOEN-
SCHAPPEN CROSS 
Roland van Loon 
foto’s: Ronald van de Vondervoort  

De laatste zondag van maart vindt 
traditioneel de strijd om het 
clubkampioenschap cross plaats 
En dat betekent voor mij de jaarlijkse 

krachtmeting met Ruud van Woensel, met als 

inzet de overall titel “clubkampioen van AV 

Oirschot”. Sinds 1997 won Ruud altijd als hij 

meedeed, de paar keer dat hij niet mee kon 

lopen pakte ik de overwinning.  

 

De laatste jaren kwam ik echter steeds 
dichter bij hem in de buurt en vorig jaar 
wist ik hem voor het eerst te verslaan 
Uiteraard wilde Ruud de titel dit jaar weer 

heroveren, dus beloofde het een zware strijd te 

worden.  

Na het startschot nam Ruud direct de kop en 

liep een hoog, strak tempo. Ik kon hem volgen, 

maar het tempo lag zo hoog dat ik al gauw 

besefte dat ik dit geen vijf rondes zou 

volhouden, laat staan dat ik hem nog zou 

kunnen lossen. Ik pakte daarom af en toe de 

kop over om vervolgens het tempo wat te 

vertragen. Zo hoopte ik het toch te kunnen 

volhouden en hem dan in de eindsprint wellicht 

te kunnen kloppen.  

 

Ruud voerde het tempo echter steeds 
weer op en na vier rondjes was de pijp 
leeg bij mij en moest ik hem laten gaan 
Een mooie overwinning voor Ruud, we hebben 

er samen voor gestreden, maar hij was dit jaar 

net iets te sterk voor mij. Volgend jaar doe ik 

weer een nieuwe poging! 

 

Groetjes, 

Roland 

 

☺ JEUGD 
Dit jaar liepen 61 leden mee met de 

Clubkampioenschappen Cross. Iets minder dan vorig jaar, 

toen waren het er 68. Maar wel weer leuk was een flink 

aantal kinderen van onze leden die met de jeugdloop 

meededen. Zie de foto’s op www.avoirschot.nl   

 
 

Jan, Chris, Lia, Ria en 
Silvia ploeteren door 
dat rotkuiltje 

http://www.avoirschot.nl/
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  links: Het podium V55.  
Nellie van Beers werd ook eerste bij de vrouwen 
overall en daarmee voor de 17e keer Clubkampioen 
Cross!  
Tineke van den Heuvel – de kampioen van vorig jaar – 
werd tweede, Leny de Croon derde. 
 
 
onder: Ruud van Woensel haalt de wisselbeker op bij 
voorzitter Jan Kemps. Hij werd voor de 14e keer 
Clubkampioen Cross bij de mannen. 

Bekijk alle foto’s op 
www.avoirschot.nl 

http://www.avoirschot.nl/
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ARMY URBAN RUN 
Harrie Bullens en Gerda Manders 

Op zondagochtend verzameld bij het 
clubgebouw en om 9.45 op de fiets richting de 
legerplaats Oirschot 
Daar werden de fietsen gestald en gingen we met onze 
grote groep lopers naar de kleedaccommodatie waar we 
ons Strijdtenue aantrokken. Bij de start was het al best 
druk, maar Piet van Oirschot en ik gingen ons bij de 
voorste gelederen opstellen voor een start bij de eerste 
100 lopers. 
 

De eerste sloot was al meteen goor en 
stinken 
Maar niet aan denken en erdoor. Vervolgens de grote 
waterbak, koud maar meteen weer zuiver. Toen 
kwamen de overige obstakels welke rustig genomen 
werden, tot ik bij een gat kwam met veel toeschouwers. 
Dus sensatie. wat ook wel bleek bij de afdaling naar de 
modderpoel en de doorwading van deze kuil. Uit dit gat 
met een kilo zand per schoen op naar de laatste serie 
hindernissen, waarna de finish in zicht kwam.  
 

Nog even flink afsprinten en klaar was deze 
klus 

Piet kwam even na mij over de meet. Vlug douchen en 
naar de watercontainers om onze clubleden te kunnen 
zien. Veel respect heb ik  voor de mensen die achter in 
het veld liepen. Want voorin was alles nog redelijk goed 
begaanbaar en geen opstoppingen, maar achterin werd 
alles natter en zwaarder.  
 

Dus wat ik zag: hoe later binnen, des te meer 
respect voor deze prestatie! 
 

Met sportieve groet 
 Harrie Bullens 

 

Bekijk alle foto’s op 
www.avoirschot.nl 

http://www.avoirschot.nl/
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Army Urban Run 
Er ging een groep recreatieve lopers 
aan mee doen.En de groep werd 
steeds groter. Ikzelf had me nog niet 
opgegeven. Ik zag me het me nog 
niet zomaar doen, 10 km hardlopen 
met daarbij 16 hindernissen. Het 
lopen is niet zo’n probleem maar die 
hindernissen.  
 

Kort voor de sluitingsdatum 
heb ik me toch ook maar 
ingeschreven 
Nog net op tijd, want het was bijna 
vol. Wekelijks op de trainingsavonden 
werden de verschillende hindernissen 
beschreven en heb ik vaak gedacht: 
waar ga ik aan beginnen.  
 

En toen werd het 13 april 
Met alle deelnemers en fans op weg 
naar de legerplaats. Shirt afhalen en 
naar de start. Er waren ruim 2200 
deelnemers. Alleen dat was al een 
bijzondere ervaring om daar tussen te 
staan. Er werd in groepen gestart. We 
zouden met een deel van de groep bij 
elkaar blijven om elkaar te helpen bij 
de hindernissen. 

En dat bleek ook nodig te zijn 
Opgezweept door de muziek konden 
we al gauw starten. Adrie Louwers, 
die ons zou begeleiden, was 
geblesseerd. Maar gelukkig nam 
Irene van Gestel deze zware taak 
over.  
 

We waren nog maar net de 
hoek om of een modderige 
sloot wachtte op ons 
Hierna kwam de kweekvijver en 
hierdoor werden we weer wat schoon 
gespoeld. Daar bleef het niet bij. 
Klimmen over stapels buizen, muren 
die steeds hoger werden, tijgeren 
onder tanks door die steeds lager 
werden, een groot aantal heuvels 
gevolgd door opnieuw een 
modderbad, de muur van Oirschot 
(gelukkig zat er een touwladder op), 
banden, balken, en de modderhelling.  
 

Hier had het meeste publiek 
en ook onze fans zich 
verzameld want dat was een 
spectaculaire gebeurtenis 

Gelukkig kregen we goede tips van 
onze geblesseerde collega’s aan de 
kant hoe we dit het beste aan 

konden pakken. Na dit modderbad 
was iedereen praktisch onherkenbaar 
geworden. Ook het lopen werd steeds 
zwaarder met schoenen vol modder.  
 

Maar gelukkig werden we wat 
later door de wasstraat schoon 
gespoeld en konden we, na 
wat klauteren over containers, 
richting finish 

En dat gaf me een kick! We ontvingen 
een medaille. Ik was de 584e vrouw 
die binnen kwam (met een tijd van 1 
uur en 40 minuten) maar het voelde 
alsof ik de overwinning had behaald.  
Kortom een mooi spektakel zowel 
voor de deelnemers als de 
toeschouwers. Het heeft mooie 
plaatsjes opgeleverd en tijdens de 
trainingen komt het nog regelmatig 
aan de orde. 
 

En volgend jaar dan zien we 
wel weer 
Ik ga er in ieder geval heen en bekijk 
nog even of het deelnemer of 
toeschouwer wordt.  
 

Gerda Manders 

 

Gerda stapt zo elegant mogelijk uit bad 
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  KIDS-SPORT 
foto’s: Ad van Zelst 

 
De opvolger van het  
BOS-IT project heet  
KIDS-SPORT  

 

Kinderen van de basisscholen 

maken in samenwerking met 

sportverenigingen kennis met 

sport.  

 

Op 10 april was basisschool De 

Plataan te gast bij AV Oirschot.  

 

De leerlingen van de groepen 4, 

5, 6 en 7 kregen les in 

verspringen, hoogspringen en 

balwerpen.  
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Bekijk alle foto’s op 
www.avoirschot.nl 

http://www.avoirschot.nl/
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HARDLOOPCURSUS 
 

 

 

Er ging iets mis met de 

publiciteit voor de 25e 

hardloopcursus. Daardoor 

bleven we steken op 17 

inschrijvingen. 

Maar goed, ze krijgen nu 

wel alle aandacht van Toon 

en… Hennie en Pieter 

(onder).  

 

Ze zijn er weer bij! 
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Cursusleider Toon gaat voorop. Beetje moeizaam gaat het nog.  
Maar moet je over 10 weken eens kijken! 
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Mogen we nog wel en doen 
we het nog goed? 
Het was me het weekje wel. Ik zit in de 
auto. Luister naar het nieuws. En wat 
horen we: “Hardloopschoenen 
voorkomen geen blessures”.  
Er volgt een klein uitlegje maar daar kan 
niemand iets mee, alleen wordt er 
gezegd (voor de slechte verstaander) 
dat hardloopschoenen niks brengen.  
 

What the F’ck now?  
‘s Avonds nog een item op het nieuws. 
De volgende dag in “Een vandaag”. (Ja, 
je moet wat doen om op de hoogte te 
blijven).  
Uiteindelijk komt het er op neer dat 
hardlopen op blote voeten net zo goed is 
als op hardloopschoenen. Je draagt 
schoenen ter bescherming en die 
moeten wel comfortabel zijn. Nou, daar 
hebben we wat aan. Op blote voeten 
lopen moet je echt leren. Op blote 
voeten lopen in Nederland zal niet 
meevallen. Op blote voeten lopen zal je 
aan moeten wennen met, denk ik, 
blessures op de koop toe.  
Maar wie ben ik?  
 

Ik heb even gekeken in mijn 
dagboeken en kom op 
ongeveer 180 paar 
hardloopschoenen die ik 
zowat versleten (gedragen) 
heb  
Ben begonnen op zaalsportschoenen 
van Puma. Er waren toen nog geen 
hardloopschoenen. Daarna heb ik 
diverse tennisschoenen versleten: 
Adidas Robert Haillet. Deze laatste is 
wat later veranderd in de Stan Smith. 
Mijn eerste echte hardloopschoen was 
de Adidas SL 72. Hier heb ik er 
verschillende van versleten. Daarna 
kwam Intersport met een kopie van 
deze schoen, 100% hetzelfde, alleen 
een stuk goedkoper.  
 

Op dit soort schoenen liepen 
we eigenlijk allemaal 

Ook liepen er nog op de Adidas Rom. Ik 
zal wat opnoemen van wat ik allemaal 
heb gehad. Diverse van deze types 
versleten. Van Adidas: Formule One, 
de TRX, de ZX 500, 800, 930, de 
Toronto en nog wat Torsion modellen. 
Die laatste waren niet zo goed en heeft 
Adidas zich mee uit de markt gewerkt. 
In dat gat is Asics gesprongen.  
Dan de Adidas Marathontrainer. Ik 
denk 30 paar, dat was mijn favoriete 
hardloopschoen. De Nijboer Trainer, 
Athene, Silverwind, Fire, enz.  
Verder wat van New Balance o.a. de 
620, de 990, de 1300, de 760 en de 870. 
Enkele Nike’s. En ook nog wat Reebok 
Karhu Synchrom.  
We vergeten natuurlijk niet een tig, tig, 
tig en nog eens tig Asics. Waarvan de 
Madaro geweldig liep en ik van de 
Kayano, waarvan ze nu bij het model 
Kayano 20 zijn, zowat alle modellen heb 
gehad.  
 

De eerste hardloopschoenen 
waren allemaal neutraal 
Daarna kwam er achterdemping. Toen 
ondersteuning en ook nog voordemping. 
Ik kan zeggen dat het wel degelijk 
uitmaakt op wat voor hardloopschoen je 
loopt. En zeker in onze westerse 
samenleving. Maar dat onderzoek wordt 
weer verkeerd (sensationeel) gebracht 
en door velen ook weer verkeerd 
begrepen. Door de verbeteringen en 
kennis van nu zijn de schoenen wel 
degelijk blessurepreventief. En 
comfortabel. En dat laatste laat je ook 
fijner hardlopen.  
 

En toen hoorde en zag ik 
weer wat op de tv: Hardlopen 
is niet gezond!  
Wa now wir?  Heb ik ruim 200.000 
kilometer hardgelopen. Eigenlijk ook nog 
mede trendsetter geweest voor de 
hardloopboom. En nu zeggen ze dat ik 
altijd verkeerd bezig ben geweest. Alle 
vorige onderzoeken worden zo van tafel 
geveegd. Dr. Ernst van Aaken, de 
duurloopgoeroe, zal zich omdraaien in 
zijn graf. Dat ik me lekker voel met mijn 

sport en ook nog eens lekker in mijn vel 
zit als ik kan hardlopen, daar wordt een 
(hard)loopje mee genomen.  
 

Een paar keer in de week 
met matige inspanning zou 
wel goed zijn 
Kijk, het is natuurlijk wel zo dat het niet 
bewezen is dat je door te hardlopen 
langer leeft. Maar één ding weet ik 
zeker: dat je door te hardlopen wat 
gemakkelijker en aangenamer in het 
leven staat. Denk ook aan de mensen 
met psychische klachten die behandeld 
worden door te gaan hardlopen.  
 

En pak maar eens iemand 
willekeurig van de straat van 
65 (net als ik) en laat hem 
maar eens 100 meter 
meelopen in mijn 
duurlooptempo dat ik uren 
volhoudt 
Hij nog geen 100 meter... Oké, ik ben 
dan wel aan mijn achillespezen 
geopereerd, maar dan verwijs ik even 
naar het begin van mijn verhaal. Dat wijt 
ik toch echt aan het probleem dat de 
hardloopschoenen tijdens het ontstaan 
van die blessures nog niet zo goed 
waren.  
 

Ik heb mijn sport altijd 
ontspannen beoefend en ben 
nooit tot het uiterste gegaan 

Vroeger dacht ik wel eens: wat jammer 
dat ik niet dieper kan gaan. Dat ik die 
gave niet had. Of heb. Nu ben ik er heel 
gelukkig mee. Want ik ken natuurlijk 
nogal wat voorbeelden van hardlopers 
die vroeger erg hard trainden. Ook diep 
konden gaan in wedstrijden, maar nu al 
lang uitgeblust zijn.  
Ik heb vroeger diverse collega-lopers 
gewaarschuwd dat ze toch eens wat 
rustiger moesten trainen. Dat werd niet 
altijd in dank afgenomen. En wordt 
natuurlijk ook nu nog niet toegegeven.  
 

T’IS ALTÈD WA 
Joos van Haaren 
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Maar ze zijn wat hardlopen betreft wel echt 
opgebrand.  
 

Ook nog zoiets: vroeger zei 
men “Blik op oneindig en 
verstand op nul” 
Ik zeg altijd: Je verstand moet je dus 
gebruiken!  
En ik geloof dat als je met mate traint en af 
en toe een wedstrijdje loopt (als je zou 
willen), je goed bezig bent. Waar ik 

persoonlijk wel op tegen ben is 
snelheidstraining en intensieve interval 
voor mensen van boven de 50. Mijn idee is 
dat als je op die leeftijd af en toe een 
wedstrijdje loopt (en ook als je die niet 
loopt) je aan rustig duurlopen, duurlopen in 
wisselend tempo, een rustig vaartspel of 
misschien af en toe een vlotter duurloopje 
voldoende hebt.  
En het is natuurlijk niet zo dat als er een 
onderzoeker wat zegt dat ook meteen 
waar is. Meerdere onderzoeken vertellen 

me dat ik toch wel heeeeeeeeeeeeeeel 
goed bezig ben geweest en nog ben.  
 
 

Dus: WE LOPE GEWOON 
DUR! 
 
Loop ze 
 

Joos van Haaren 

De Adidas Robert Haillet, 

genoemd naar de Franse 

tenniskampioen, was een 

tennisschoen. Toen Robert 

zich terugtrok uit de sport werd 

de naam gewijzigd in “Stan 

Smith”.  

Deze schoenen waren zo 

populair dat ze het merk 

Adidas op de kaart hebben 

gezet. 

 

Originele, in goede staat 

verkerende “Robert Haillets” 

worden op Ebay aangeboden 

voor $300,-. ► 
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Een recept in het clubblad van een 
atletiekvereniging 
Geen wedstrijdverslag, uitslagen, agenda of 
clubrecords maar een bakrecept. Dat vraagt om 
enige uitleg. 
Omdat ik weer een jaartje ouder was geworden heb 
ik onderstaande taart of koek gebakken en 
getrakteerd. 
 
De eerste die het at vroeg wat erin zat, bij de tweede 
en derde gebeurde hetzelfde.  
Totdat ik zei: ‘Ik moet koffie zetten en heb geen tijd 
om het opnieuw te vertellen. Ik zet het wel in de 
Spike’.  
En belofte maakt schuld.  
 

Dus hierbij het recept, eenvoudig en 
gemakkelijk te maken 
300 tot 350 gram volkoren- of tarwebloem 
1½ kop havermout 
100 tot 150 gram bruine suiker 
1 ei 
1 pakje bakpoeder 
1½ of 2 koppen yoghurt 
koekkruiden (niet noodzakelijk) 
kop vrij sterke koffie  
flinke scheut olie  
 
vullen met ongeveer ½ pond: rozijnen/krenten*, 
walnoten (fijngemaakt)*, appel(s)*, dadels, vijgen, 
gedroogde abrikozen, sesamzaad 
 
* dit moet er zeker in. 
 
Alles door elkaar mengen, in een ingevet bakblik 
doen van 24 cm doorsnee,  
35 min in de oven op 200 graden en klaar is het. 
 
Smakelijk! 

Hannie Schilders  

 
   
  
 
 
 

 
 
  

BAK & BRAAD 
Hannie Schilders  

☺ RE-”CREATIEF” 
Zeker 129 recreatieve deelnemers aan de Marathon Rotterdam hebben een deel van de route overgeslagen.  

Een ervan maakte het wel heel bont. Hij liep slechts 600 meter en haalde vervolgens een medaille op bij de 

finishlijn. 

Ze liepen tegen de lamp bij de controle van de tussentijden. De organisatie verwijdert de sjacheraars uit de 

officiële uitslag. De medaille mogen ze houden.                                                               (bron: Algemeen Dagblad) 
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zaterdag 1 maart 2014 Kruikenloop, Tilburg 

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

15  km Madzy de Vries   recr 01:29:34     10,05 

  

10  km Joost van Kuringen   recr 00:49:57 PR   12,01 

     Jac van Heerebeek   recr 00:50:25     11,90 

zaterdag 8 maart 2014 Pannenkoekenmolenloop, Burgh Haamstede 

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

15  km Hans van Hal   recr 01:27:00     10,34 

     Jac van Heerebeek   recr 01:31:07     9,88 

     Ton Smetsers   recr 01:34:09     9,56 

zondag 9 maart 2014 Karpencross, Eindhoven 

In de laatste cross wonnen Martien en Nellie vandaag hun categorie én de eerste plaats in de Kempische 
Crosscompetitie 2013-2014. Het was mooi voorjaarsweer, rond de 18 graden en zonnig. 

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

10895  m Roland van Loon 4e M35 00:43:00     15,20 

  

8730  m Martien van de Ven 1e M65 00:37:17     14,05 

  

5230  m Nellie van Beers 1e V55 00:23:34     13,32 

  

1420  m Thijs van den Brand 26e JpupA 00:07:54     10,78 

zondag 9 maart 2014 30 van Tilburg, Tilburg 

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

30  km Piet van Oirschot 1e M55 02:24:36     12,45 

zondag 16 maart 2014 26e Hel van Bakel, Bakel 

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

7000  m Martien van de Ven 1e M60 00:31:42     13,25 

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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Martien van de Ven rondde een 
succesvol crossseizoen af in Bakel: 1e 
M60! ► 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zondag 16 maart 2014 Kempenrun, Hapert 

Ruud wint de halve marathon bij de M55 met 4 minuten voorsprong op nummer twee. Hans van Hal verbetert zijn pr 
met 7 seconden. 

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

21.1  km Ruud van Woensel 1e M55 01:24:20     15,01 

     Hans van Hal   recr 01:45:07 PR   12,04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zondag 16 maart 2014 Drunense Duinenloop, Drunen 

Onder prima omstandigheden, 14 graden, dun zonnetje en matige wind, werd de Drunense Duinenloop gelopen door 8 
van onze leden. Ad van Zelst verbeterde zijn clubrecord bij de M65 met meer dan 2 minuten naar 1:41:12 uur bruto. 
Nadja van der Schoot en Ria Pijnenburg verbeterden hun PR.  

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

21.1  km Nadja van der Schoot   recr 01:35:33 PR   13,25 

     Henk van Gerven 18e M55 01:39:38     12,71 

     Piet van Oirschot 21e M55 01:40:45     12,57 

     Ad van Zelst 14e M60 01:41:08   CR 12,52 

     Tineke van den Heuvel 7e V50 01:44:47     12,08 

     Antoinet Hems 6e V40 01:47:42     11,75 

     Cees Koppen 34e M55 01:49:37     11,55 

     Ria Pijnenburg   recr 01:49:38 PR   11,55 
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zondag 23 maart 2014 Goed Beter Bestloop, Best 

Het weer was een stuk minder aangenaam dan een week eerder in Drunen. In de 3e ronde van de halve marathon 
begon het zelfs te hagelen, zodat we verkleumd over de finish kwamen.  

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

21.1  km Cees Koppen 10e M50 01:36:39     13,10 

     Ad van Zelst 15e M50 01:42:56     12,30 

  

10  km Jan Heijms (Oirschot)   recr 00:52:44     11,38 

     Miranda Veldhuizen   recr 01:00:41 PR   9,89 

zondag 30 maart 2014 Venloop, Venlo 

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

10  km Marion van de Wal   bedrijvenloop 00:56:20     10,65 

donderdag 3 april 2014 Dommelloop, Eindhoven 

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

10  km Madzy de Vries   recr 00:52:58     11,33 

zaterdag 5 april 2014 Imants Grensloop, Reusel 

Met meer dan 5 minuten voorsprong won Ruud van Woensel vandaag de categorie M55 bij de Imants Grensloop. Die 
tijd is een verbetering van Ruud's clubrecord op de 10 EM. Omdat de 10 EM geen officiële IAAF-afstand meer is wordt 
deze tijd genoteerd als BP (Beste Prestatie). 

Cees Koppen en Nellie van Beers vielen net buiten het podium. 

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

10  em Ruud van Woensel 1e M55 01:01:18   CR 15,76 

     Cees Koppen 4e M55 01:10:00     13,80 

     Nellie van Beers 4e V45 01:16:00     12,71 

woensdag 9 april 2014 Leemputtenloop, Rijen 

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

10  km Roland van Loon 9e overall 00:37:41     15,92 

UITSLAGEN 
   

☺ LIJNEN 
Afvallen begint met letten op wat je eet.  
Een tip: alles wat lekker is, is verdacht. Te zoet, te zout, te vet. En je eet er nog meer van ook. 
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zondag 30 maart 2014 Clubkampioenschappen Cross 2014, OIRSCHOT 

Het was vandaag voorjaar op ons atletiekveld. De zon scheen en de stemming was weer prima. Met 53 deelnemers bij 
de volwassenen en 17 bij de jeugd was de opkomst bijna even groot als vorig jaar. Ruud van Woensel en Nellie van 
Beers werden de kampioenen cross van 2014.  
. 
*** Liep 1 ronde meer, vereist voor het kampioenschap. 

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

10500  m Ruud v Woensel*** KAMPIOEN 1e overall 00:41:03     15,35 

     Roland van Loon 1e M35 00:42:04     14,98 

     Harrie Bullens 1e M45 00:46:23     13,58 

     Gerrie Dijkstra 2e M45 00:50:44     12,42 

     Hans van Hal 3e M45 00:52:51     11,92 

     Jac van Heerebeek 4e M45 00:54:14     11,62 

     Wally van Mierlo 5e M45 00:55:41     11,31 

     Joost van Kuringen 1e Msen 00:56:11     11,21 

     Ton Smetsers 2e M35 00:57:07     11,03 

     Jan Swaans 6e M45 00:57:50     10,89 

     Ronald Poos 3e M35 01:00:34     10,40 

     Jan Heijms (M'beers) 7e M45 01:06:34     9,46 

  

8400  m Ruud van Woensel*** 1e M55 00:32:57     15,30 

     Henk van Gerven 2e M55 00:38:21     13,14 

     Cees Koppen 3e M55 00:38:45     13,01 

     Michael Boon 4e M55 00:41:58     12,01 

     Pieter Smits 5e M55 00:44:18     11,38 

     Wim de Croon 6e M55 00:44:29     11,33 

     Pieter Raijmakers 7e M55 00:48:00     10,50 

     Adrie Vermeeren 8e M55 00:49:56     10,09 

     Toon Erven 9e M55 00:57:02     8,84 

     Jan Joosen 10e M55 00:57:51     8,71 

UITSLAGEN 
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zondag 30 maart 2014 Clubkampioenschappen Cross 2014, OIRSCHOT 

(Enkele kinderen liepen zonder startnummer, daar is geen naam en tijd van genoteerd en ze staan daarom niet in de 
uitslag). 
  
* Geen lid, deed buiten mededinging mee. 
** Liep minder ronden dan vereist voor klassering 
*** Liep 1 ronde meer, vereist voor het kampioenschap  

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

6300  m Nellie van Beers*** KAMPIOEN 1e overall 00:29:17     12,91 

     Antoinet Hems 1e V35 00:30:04     12,57 

     Ria Peijnenburg 1e V45 00:30:45     12,29 

     Ad van Zelst 1e M65 00:30:50     12,26 

     Reny van Straten 2e V35 00:32:10     11,75 

     Wim Verhagen 2e M65 00:32:11     11,75 

     Susanne Aarts 3e V35 00:33:06     11,42 

     Marjo Priem 2e V45 00:33:39     11,23 

     Mieke Bouwman 4e V35 00:34:23     10,99 

     Kartika Luijsterburg 5e V35 00:34:27     10,97 

     Hans Büsgen**   recr 00:34:29     10,96 

     Marij Maas 3e V45 00:35:15     10,72 

     Nicole Evers 6e V35 00:35:59     10,50 

     Jan Soetens 3e M65 00:36:36     10,33 

     Esther de Wert 7e V35 00:36:46     10,28 

     Nickie Fiers**   recr 00:37:21     10,12 

     Frans Verhagen 4e M65 00:37:28     10,09 

     Thea de Jong 4e V45 00:37:44     10,02 

     José van de Sande 5e V45 00:40:40     9,30 

     Miranda Kemps 8/9e V35 00:40:41     9,29 

     Heidi van Tiel 8/9e V35 00:40:41     9,29 

     Dilia van Straten 6e V45 00:41:48     9,04 

     Nicole Scheepers*   recr 00:41:49     9,04 

     Lia Smetsers*   recr 00:42:18     8,94 

     Chris van Eck 5e M65 00:43:20     8,72 

  

4200  m Nellie van Beers*** 1e V55 00:19:25     12,98 

     Tineke van den Heuvel 2e V55 00:20:02     12,58 

     Adrie van de Wal**   recr 00:20:36     12,23 

     Leny de Croon 3e V55 00:21:37     11,66 

     Marieke Meeuwis**   recr 00:21:39     11,64 

     Jan Kemps**   recr 00:25:20     9,95 

     Corrie de Kroon 1e V65 00:28:14     8,93 

     Ria Louwers 4e V55 00:29:17     8,61 

     Silvia Hoppenbrouwers**   recr 00:30:49     8,18 

              

1100  m Kay Peijnenburg 1e JPA 00:04:26     14,89 

     Willem Gerritsen 1e JJD 00:04:32     14,56 

     Tycho Smits 1e JJC 00:04:36     14,35 

     Pien van Kasteren 1e MPA 00:04:42     14,04 

     Mara van de Kerkhof*   recr 00:04:43     13,99 

     Juul van Hout 2e MPA 00:04:47     13,80 

     Joep Hems 2e JJD 00:04:50     13,66 

     Romée van de Kerkhof*   recr 00:05:15     12,57 

     Izzy Smits 3e JJD 00:05:19     12,41 

     Tippi Smits 3e MPA 00:05:22     12,30 

     Kevin Roefs 2e JPA 00:05:33     11,89 

     Raf Versantvoort*   recr 00:07:14     9,12 

     Lucas van Rijen*   recr 00:07:17     9,06 

     Jilles van Rijen*   recr 00:07:19     9,02 

     Puck Versantvoort*   recr 00:08:10     8,08 

     Mila Sterken*   recr 00:08:18     7,95 

     Faas van Rijen*   recr 00:10:28     6,31 
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zondag 13 april 2014 Army Urban Run, Oirschot 

Beetje nat, maar het was weer lachen bij de zwem-klim-kruip-loop op de legerplaats Oirschot. Maar liefst 33 leden van 
onze club + nog 6 gasten (*) deden mee. 

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

10  km Harrie Bullens     00:55:18     10,85 

     Piet van Oirschot     00:59:33     10,08 

     Ria Pijnenburg     01:06:57     8,96 

     Tygo van Straten*     01:12:43     8,25 

     Jan Swaans     01:13:27     8,17 

     Joost van Kuringen     01:13:28     8,17 

     Nicole Sleegers*     01:15:42     7,93 

     Susanne Aarts     01:15:44     7,92 

     Eveline Timmermans     01:15:59     7,90 

     Antoinet Hems     01:18:29     7,64 

     Marieke Meeuwis     01:18:29     7,64 

     Madzy de Vries     01:18:35     7,64 

     Aty Wolff*     01:19:56     7,51 

     Femke Ritz     01:21:13     7,39 

     Ester Adriaanse     01:21:13     7,39 

     Marij Maas     01:21:17     7,38 

     Kartika Luijsterburg     01:26:08     6,97 

     Monique Theuns     01:26:09     6,96 

     Arianne Timmermans     01:26:12     6,96 

     Esther de Wert     01:26:13     6,96 

     Nicole Evers     01:26:13     6,96 

     Mieke Bouwman     01:26:14     6,96 

     Vanessa Kluytmans     01:26:15     6,96 

     Patricia van Oers*     01:33:46     6,40 

     Gerda van Oers     01:33:46     6,40 

     Anthony Conijn     01:38:08     6,11 

     Judy van Vroonhoven     01:38:11     6,11 

     Miranda Veldhuizen     01:38:16     6,11 

     Irene van Gestel     01:38:20     6,10 

     Ria Louwers     01:38:21     6,10 

     Dilia van Straten     01:38:21     6,10 

     Marijke de Graaf     01:38:33     6,09 

     Gerda Manders     01:40:46     5,95 

     Heidi van Tiel     01:40:51     5,95 

     Mieke de Bresser     01:40:52     5,95 

     Marjolein van Kuringen     01:43:53     5,78 

     Conny van de Wal*     01:43:55     5,77 

     Gerda Witlox*     01:43:55     5,77 

zaterdag 19 april 2014 Taxandria Vennenloop, Oisterwijk 

Met een mooie overwinning in de categorie M55 bevestigde Ruud van Woensel vandaag zijn goede vorm.  

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

15  km Ruud van Woensel 1e M55 00:56:41     15,88 

     Henk van Gerven 9e M55 01:06:00     13,64 

UITSLAGEN 
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Clubrecords erkend in 2014 

datum naam cat. plaats discipline prestatie  

020214 Piet van Oirschot M55 Apeldoorn marathon 3:29:18 uur  
160214 Kevin Roefs JpupA Hoboken (B) verspringen indoor 2,92 m  
160414 Ad van Zelst M65 Drunen halve marathon 1:41:12 uur  
050414 Ruud  van Woensel M55 Reusel 10 engelse mijl 1:01:18 uur BP 
*behoudens goedkeuring beheerder clubrecords, BP = Beste Prestatie 

Nu de 10 Engelse Mijl niet meer 
voorkomt op de IAAF lijst van erkende 
afstanden wordt de tijd van Ruud van 
Woensel niet als CLUBRECORD, 
maar als BESTE PRESTATIE 
genoteerd.  

CLUBRECORDS 
 René van de Ven 
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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 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 
verspringen, discuswerpen, 
speerwerpen, polsstokhoogspringen, 
en kogelstoten) krijgen bij de 
jeugdafdeling van AV Oirschot 
aandacht.  
Daarnaast zijn er het hele 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. 

HARDLOPEN  
BIJ  AV OIRSCHOT 
   

Meld je nu aan als lid bij Hans Hoogmoet, telefoon 0499-575602, e-mail: avo@hoogmoet.eu 

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

Di 13 mei: OIRSCHOT 
Avondwedstrijden Baan ► 
Echt niet alleen voor onze jeugd. Iedereen 
mag meedoen. Zie het programma op onze 
website 

 
Zo 18 mei: Nijmegen 
Marikenloop 
Alleen voor onze Marikens. 5 of 10 km. Schijnt 
heel leuk te zijn 

 
Zo 25 mei: ’s-Hertogenbosch 
Vestingloop 
Wegwedstrijd over 15 km, die zijn er niet zo 
veel. 

 
Zo 31 mei: Luxemburg 
ING Night Marathon 
Voor onze avonturiers: Henk van Gerven, Piet 
van Oirschot, Tineke van den Heuvel en Hans 
van Hal zijn er bij! 

 
Ma 9 juni: Eersel 
Pinksterloop (KWC) 
Mooi 10 km wedstrijdje langs de terrasjes op 
de markt. Telt mee voor de Runamine 
Kempische Weg Competitie (KWC). 

 
Zo 15 juni: Maastricht 
Maastrichts Mooiste 
Was 15 km, nu 10 mijl. De Sint Pietersberg op 
en dan 5 km naar beneden! TOP! Cees 
Koppen en Ad van Zelst hebben al 
ingeschreven 

 
Zo 15 juni: Sint-Oedenrode 
Vaderdaglopen (KWC) 
Kiezen uit 5 km, 10 km of de halve marathon. 
Mooie loop. 

 
 
 
 
 
 

 
 

De avondwedstrijden beginnen weer! 
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Di 17 juni: OIRSCHOT 
Avondwedstrijden Baan 
Hoogspringen, sprint en discuswerpen. 

 
Do 26 juni: OIRSCHOT 
Jansdag 
De schoolverlaters van de Oirschotse 
basisscholen zijn te gast bij AV Oirschot.  

 
Vr 27 juni: Eindhoven 
Karpenrun (KWC) 
10 km wegwedstrijd met start en finish op de 
mooie atletiekbaan van Eindhoven Atletiek. 

 
Ma 21 juli: Kasterlee (B) 
Dwars door Kasterlee ► 
10 of 16 km door bos en hei. Na afloop bier en 
friet! Gaan we weer met de bus? 

 
Zo 7 sept: Tilburg 
Tilburg Ten Miles 
 
Za 13 september: OIRSCHOT► 
De Meeuw Oirschotse Stoelloop 
(KWC) 
Informatie staat al op onze website. De 
inschrijving is geopend.  
NIEUW: jeugd loopt mee voor slechts 1 euro! 

 
Zo 12 okt: Eindhoven 
Marathon Eindhoven 
 
Zo 16 nov: Nijmegen 
Zevenheuvelenloop 
 
Zo 28 dec: OIRSCHOT 
28e De Meeuw Auwjaorscross 
 
 
 
 

 
 
.  
 
 

Adrie en Joost in Kasterlee 2013 

Oirschotse Stoelloop 2013: ‘t Spult! 
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VOOR COMPLEET  
AUTO-ONDERHOUD 

 
 
 

Haven 2 | 5688DR Oirschot | 0499-574477 
 

www.garagebeka.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             airco service 
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ONZE VRIJWILLIGERS 
Ze vallen niet op, maar ze zijn er wel. Altijd  

 
Na de clubcross zorgen René, Leny en Jeanne er 
voor dat vliegensvlug de uitslagen bekend zijn.  
 

Hier zijn drie duizendpoten aan het werk:  

 

René zit in de Technische Commissie, geeft training aan de 

jeugd en senioren. Dan is hij ook nog beheerder clubrecords. 

 

Leny verzorgt in de wedstrijdcommissie de inschrijvingen en 

uitslagverwerking, zit in de sociocommissie en houdt de 

mailbox en de agenda op de website bij. 

 

Jeanne verzorgt de verspreiding van de Spike, houdt ons 

clubhuis schoon en onze voorzitter op de been.  
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VOLWASSENEN 
 
De recreantentrainingen en clubtrainingen 
staan onder leiding van deskundige trainers 
en begeleiders.  
Er wordt getraind in vier niveaugroepen, van 
rustig tot pittig: 1, 2a, 2b en 3 
 
Tenzij anders vermeld starten de 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) 
hardloopcursus (t/m wo 18 juni) 
   

donderdag  
19.00 uur 
clubtraining in het buitengebied (Cees Koppen) 
  

zaterdag   
9.00 uur 
vrije training, rustige duurloop door de bossen. 
vertrek bij LACO Sportcentrum aan de Kempenweg 
(Deze training heeft geen begeleiding vanuit de club) 
 

zondag   
9.00 uur 
wandelen, 10 km 
 
9.30 uur 
recreantentrainingen, groep 1, 2a, 2b, 3, (4) 
hardloopcursus (t/m wo 18 juni) 
 
 
De clubtrainingen 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. 

  

Het schema van de baantraining op dinsdag staat op 

de website www.avoirschot.nl > PRIKBORD 

 
 

 

JEUGD 
 
Bij de jeugdtrainingen komen alle 
atletiekonderdelen aan bod, maar wordt het 
spelelement niet vergeten 
 
Zomertrainingen 2014 op het atletiekveld 
 

De trainingen zijn óók tijdens de meivakantie en de 
herfstvakantie, maar niet in de zomervakantie (12 juli 
tot 24 augustus) 
 

dinsdag  
18.30 – 19.30 uur  
pupillen C, pupillen B, pupillen A 1e jaars 
(geboortejaren 2004 en later) o.l.v. Rikie Moors 
 
pupillen A 2e jaars, junioren (geboortejaren 2003 en 
eerder)  
o.l.v. Martien van de Ven 
 
19.30 – 21.00 uur 
senioren, vrije training 
 

donderdag 
18.30 – 19.30 uur  
pupillen C, pupillen B, pupillen A 1e jaars 
(geboortejaren 2004 en later) o.l.v. Martien van de Ven 
 
pupillen A 2e jaars, junioren, senioren (geboortejaren 
2003 en eerder) o.l.v. René van de Ven 
 
19.30 – 21.00 uur 
senioren hebben de mogelijkheid om tot 20.30 uur 
door te trainen o.l.v. René van de Ven 
 
Assistentie bij de trainingen door Bart Noyen en 
Thomas van Laarhoven 

TRAININGEN 
Cees van de Schoot en René van de Ven (jeugd)  

 

Vanaf half augustus organiseren we weer 

speciale trainingen voor de  

OIRSCHOTSE STOELLOOP (13 september)  

en de  

HALVE MARATHON EINDHOVEN (12 oktober) 

http://www.avoirschot.nl/
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Stukje Rens voor in Spike 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallo allemaal, 

 

Mijn naam is:  Joep Hems. 

Leeftijd:   11 jaar. 

Ik ben jarig:  24 oktober. 

Broer:   Guus. 

Zus:   Noor. 

School:   basisschool “De Beerze”. 

Ik zit in:   groep 7. 

Mijn meester is:  Ruud van Rijt. 

Mooiste liedje:  Come On  van Emely Sande. 

Leuke muziek:  House en Hardstyle. 

Mijn hobby is:  muziek draaien en met m’n IPod spelen. 

Mijn sport is:  Atletiek 

 

 

Mijn lievelingskleur is:  Geel. 

Mijn lievelingsdier is:   Zebra. 

Mijn lievelingsbedrijf is:  DHL. 

Mijn droom is:   dat ik een wereldberoemde DJ 

wordt. 

Mijn lievelings-DJ’s zijn:  Hardwell en Armin van Buuren. 

Zou wel willen werken bij:  Fl. Liebregts (grondwerk). 

Ik vind het leuk om:  DJ tekeningen te maken. 

Leukste vak op school:  Knutselen. 

 

Groetjes en Houdoe!!! 

Joep 

JEUGD 
DE PEN (1) 
Joep Hems  

Ik hou van actiefiguren en mythische dingen 
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Hallo, ik ben Juul, 
Ik ben 10 jaar en zit in groep 7 en zit al sinds groep 4 op 

atletiek. Ik zit op atletiek omdat het leuk is en om dat je er 

lekker moe van wordt. Ik zit ook nog op hockey. 

Mijn hobby’s zijn buitenspelen met kinderen uit de klas, 

sporten, voetballen (wie scoort is keep), enzovoort enzovoort. 

Ik heb al aan verschillende wedstrijden mee gedaan, zoals 

WAT-weekend, clubkampioenschappen.  

En mijn moeder (Esther de Wert) heeft mee gedaan aan de 

army urban run en daar wil ik volgende jaar ook aan mee 

doen omdat het leuk is om door de modder te lopen en 

hindernissen te moeten ondergaan. 

Mijn beste vriendin Pien van Kasteren zit tegenwoordig ook 

op atletiek, en het is super gezellig. 

Ik hoop dat ik nog heeeeeel lang op atletiek kan blijven. 

 

Groetjes Juul van Hout 

 

Ps: Ajax is de beste voetbalclub van Nederland 

  

JEUGD 
DE PEN (2) 
Juul van Hout  
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CLUBKAMPIOEN 
SCHAPPEN CROSS 
 Foto’s Ronald van de Vondervoort  

Bekijk alle foto’s op 
www.avoirschot.nl 

Naast onze eigen jeugdleden deden aan de 
clubcross een 10-tal kinderen mee van onze 
leden. Heel leuk!  
Onze hoop voor de toekomst? 
 

Pagina hiernaast: 

Pien en Juul lopen samen. Pien komt een paar 

seconden eerder over de finish. 

 

links: 

Dat gat is diep hoor! Susanne met haar zoontjes Lucas 

(639) en Jilles (blauw shirt). Nummer 635 is Raf, 

zoontje van Arianne. 

 

linksonder: 

Willem vlak achter Tycho, hij gaat er nog voorbij! 

 

http://www.avoirschot.nl/
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TILBURG 
KRUIKENLOOP 
 
We zijn er nog steeds niet uit met onze 
nieuwe clubkleding. 
  

 

WE WAREN IN… 
   

 

Hier hebben we nog plaats voor een advertentie!  
 

Trek je baas aan zijn jas. Voor 55 eurootjes* mag hij een heel jaar in ons prachtige 
blad zijn zaak promoten! 

 
info: Anthony Conijn anthonyconijn@gmail.com 

 

WIE WIL ER NIET ADVERTEREN IN HET CLUBBLAD  

VAN DE SPORTVERENIGING VAN HET JAAR? 
 

*Prijs voor 1 jaar adverteren op een kwart pagina. Halve en hele pagina is ook mogelijk, prijs op aanvraag. Alle 
adverteerders krijgen een link naar hun bedrijf op onze website. 

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

