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spike 
• Martien van de Ven kreeg de estafettepen 

• Jansdag, Kasterlee, Biest-Houtakker   

• De Oirschotse Stoelloop komt er aan en… 

• … de halve van Eindhoven 

 

 

jaargang 28 / september - oktober 2014  
HET CLUBBLAD VAN ATLETIEK OIRSCHOT 
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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 
 

Website 
 

Een tijdje terug was onze website plotseling uit de lucht. 

Het mannetje ingeschakeld die hem indertijd heeft 

ontwikkeld:  

“Ja, de host heeft waarschijnlijk een update 

geïmplementeerd en dan gebeurt het wel ’s dat de PHP-

codes niet meer werken, dat heeft te maken met de 

Magic Quotes, etc. etc.” 

 

Binnen 2 dagen werkte het weer, maar in het 

controlpanel (het systeem waarmee we de website 

bijhouden) was nog van alles mis. Het plaatsen van 

nieuws- en prikbordberichten ging niet, de Spike 

uploaden lukte niet en nog wat dingen.  

Er zijn wat noodreparatie verricht zodat het nu weer 

werkt, maar we kregen toch de mededeling dat we maar 

eens een nieuwe website moeten laten bouwen, want 

deze is al 7 jaar oud en dat is héél oud voor een 

website. 

Moderne techniek… 

 

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 

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 (Puro, materiaalsponsor) 

2014 B-Fysic 

 Amazonite 

 TM Sneltransport (materiaalsponsor) 

 Joost van Kuringen (MTO, materiaalsponsor) 

 

Onze adverteerders bereik je snel met de 
link op www.avoirschot.nl 
Adverteren in dit blad? Neem contact op met 
Anthony Conijn: anthonyconijn@gmail.com 

 
  

http://www.avoirschot.nl/
mailto:anthonyconijn@gmail.com
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ATLETIEK OIRSCHOT - VRIJWILLIGERS 
Atletiek 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   

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 van de Vondervoort   

Esther de Wert   

Ad van Zelst   

 
Atletiek 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 177 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 november 
 

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 dit schrijf is het vrijdag 
22 augustus 2014 
De laatste dag van mijn 
zomervakantie. Maandag a.s. 
beginnen ook weer de basisscholen. 
De vakantie periode is dan zo goed 
als voorbij, alhoewel een enkeling 
natuurlijk nog wel van haar of zijn 
vakantie kan en mag genieten. Voor 
het bestuur van onze vereniging 
staat op 25 augustus weer de eerste 
bestuursvergadering op de agenda. 
Die vergadering was eerst gepland 
op 18 augustus maar vanwege de 
vakantie één week opgeschoven.  
 

Op de agenda van de staat 
wederom de privatisering van 
onze accommodatie 

We hebben namelijk in de loop van 
deze week een brief gekregen van 
de gemeente over dit onderwerp. In 
deze brief komt tot uitdrukking dat er 
inmiddels, na de verkiezingen, een 
nieuw college is aangetreden in 
Oirschot. De keuzes die dit nieuwe 
college maakt pakken, in ieder geval 
voorlopig, goed uit voor ons als 
vereniging. 
Eerder had de gemeente 
aangekondigd dat we, samenlopend 
met de privatisering, ingaande 1 
januari 2014 geen subsidie meer 
zouden krijgen van de gemeente. De 
brief van de gemeente bevatte op dit 
punt goed nieuws. In de brief kondigt 
de gemeente namelijk aan dat we in 
2014 en 2015 nog subsidie gaan 
ontvangen. Weliswaar in 2014 5% 
minder dan in 2013 en in 2015 10% 
minder dan in 2013 maar in ieder 

geval een flinke verbetering ten 
opzichte van geen subsidie zoals 
eerder aangekondigd. Overigens 
hebben de andere buitensport-
verenigingen over de subsidie ook 
een zelfde toezegging gekregen van 
de gemeente. 
 

Verder bevat de brief van de 
gemeente nog een nieuwtje 

De gemeente gaat het 
privatiseringstraject, in ieder geval 
voorlopig, stop zetten. Men wil zich 
eerst gaan beraden op haar rol in de 
leefbaarheid binnen de gemeente in 
zijn algemeenheid en de sport in het 
bijzonder.  
Meestal gaat de gemeente over tot 
het zich beraden op haar rol als er 
minder geld is om uit te geven.  
Als we de brief goed lezen krijgen 
we als verenigingen wel de 
gelegenheid om inbreng te hebben 
in het proces dat de gemeente gaat 
doorlopen. Het is natuurlijk wel even 
de vraag hoe lang dit beraad van de 
gemeente gaat duren en wanneer er 
dus een einde komt aan de 
onzekerheid. Maar dat zullen we 
wellicht even af moeten wachten. 
 

Inmiddels staan er al weer de 
nodige activiteiten gepland 
voor onze vereniging 
Als eerste is er natuurlijk de De 
Meeuw Oirschotse Stoelloop 2014 
die op zaterdag 13 september gaat 
plaatsvinden. De voorbereidingen 
voor dit evenement zijn nagenoeg 
rond. De wedstrijdcommissie is er 
weer druk mee geweest. De 

wedstrijdcommissie heeft 2 nieuwe 
leden mogen begroeten dus de 
taken kunnen nu over meer 
personen worden verdeeld. Dat 
maakt het voor ieder lid van de 
commissie wat makkelijker om de 
taken te vervullen. En samen met 
alle andere leden kunnen we dan tot 
een goed eindresultaat komen. Het 
belooft dus weer een mooie 
wedstrijd te worden. Doe allemaal 
mee als atleet, helper bij de 
organisatie of anders als 
toeschouwer. Dit evenement in het 
centrum van het gezellige Oirschot 
mag je niet missen. 
 

Helaas hebben we het 
zomerweer ook al weer achter 
ons moeten laten zodat we 
geleidelijk al weer richting 
herfst gaan 
Dan gaan de gedachten al naar de 
marathon van Eindhoven. De 
trainingen voor de halve marathon 
van Eindhoven zijn ook al weer 
begonnen. Mocht je nog aan willen 
sluiten dan kan dat mogelijk nog 
maar dan moet je er wel vlug bij zijn. 
 
Maar de eerste afspraak is dus onze 
eigen Oirschotse Stoelloop in het 
centrum van Oirschot. Ik zie u dan 
graag terug en zeg daarom 
 
Tot ziens  

Jan Kemps 
Voorzitter van Atletiek Oirschot 

 

VAN DE  
VOORZITTER 
Jan Kemps 

 
Het bestuur vergadert op: 
 
ma 15 september,  

ma 20 oktober,  

ma 17 november en 

woensdag 17 december. 

 
Alle vergaderingen beginnen om 

20.00 uur in het clubhuis. 

 

Leden die punten willen inbrengen 

of een vergadering willen bijwonen 

kunnen zich melden bij de 

secretaris Jan van der Heijden: 

j.heijden7@chello.nl  
 

mailto:j.heijden7@chello.nl
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LEDEN 
ADMINISTRATIE 
Hans Hoogmoet 

Ledenmutaties per  
1 september: 
 

afgemeld als lid: 
Twan Witlox M45 

Inge van de Burgt VSE 

Nicole van Zelst V35 

Kay Pijnenburg JPA 

Bert van Hoof M60 

Bert is op 14 juli overleden.  
Marita schrijft: Bedankt voor alle 
fijne vriendschappen die wij al die 
jaren tijdens onze lidmaatschappen 
hebben ervaren. Als er hulp nodig 
is voor hand- en spandiensten dan 
mag je mij benaderen. 
 

En veel nieuwe leden: 
Frank Michielsen M40 

Marinka Michielsen V40 

Frank van Laarhoven M50 

Merel van Laarhoven MJB 

Danny van Overdijk MSE 

Helma Kemps VSE 

Chantal van der Meijden V35 

Mirjam Willems-van Aarle VSE 

Bernadette Heetvelt V45 

Gerda Witlox W 

Joost van den Brand W 

Maria van Heesch W 

Emmy van de Heuvel W 

Carry Luijsterburg W 

Toos de Croon W 

Joanna Verbruggen W 

Tonnie van Geenen W 

Mien Herijgers W 

Salar Amjadyan Msen 

Salar komt uit het oorlogsgebied in 
Iran en sluit zich tijdelijk bij onze 
vereniging aan om te integreren. 
Hij spreekt al heel behoorlijk 
Nederlands. 
 
(W=Wandelgroep) 
 

Welkom bij onze club! 

Jarig in september… 
 

6 Wim Verhagen M70 

7 Frans van der Staak M60 

7 Luc van de Ven MSE 

7 Merel van Laarhoven MJB 

12 Ton Smetsers M40 

16 Joke Bullens V50 

18 Peter Schelle M50 

19 Marjon de Kort V45 

21 Gerrie Dijkstra M50 

26 Frans Verhagen M65 

27 Madzy de Vries V40 

29 Ad Heerbeek M60 

 

 

 

 

 

 

Allemaal hartelijk gefeliciteerd! 

…en in oktober: 
 

1 Anita van Ham V50 

5 Sandra Verhagen V40 

6 Jan Manders M50 

6 Silvia Hoppenbrouwers V40 

7 Jan Smits M60 

7 Vivien Gillissen V40 

12 Ruud van Woensel M55 

14 Irene van Gestel V50 

14 Jeanine van de Kam V45 

14 Rene Sterken M45 

16 Jan van den Heuvel M50 

17 Cees van de Schoot M65 

17 Jac van Heerebeek M50 

18 Adrie Louwers M55 

19 Nicole Evers V40 

21 Miranda Kemps V40 

23 Diane van Heeswijk V45 

24 Joep Hems JJD 

27 Miranda Veldhuizen V45 

28 Femke Ritz  V35 

Onze vereniging telt nu 188 leden,  
waaronder 12 jeugdleden en 9 wandelaars 

 

Maar liefst 80% van de hardlopers in Nederland kent niet de 
gezelligheid van een club! 

 
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! 

http://www.avoirschot.nl/
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NIEUWS 
Kijk elke dag op onze website www.avoirschot.nl  
voor het nieuws als het nog warm is  

20 juni  
Martien van de Ven vestigt clubrecord 
Vandaag deed Martien van de Ven mee met de Asterix 

Baanwedstrijden 2014. Hij stelde het nog openstaande 

clubrecord op de 3000 meter in de categorie M65 vast op 

12:16.54 minuten.   

 
 
 

27 juni 
Twee eerste plaatsen in Eindhoven  
Bij de Karpenrun in Eindhoven behaalde AV Oirschot twee 

eerste plaatsen. Ruud van Woensel won de categorie M55, 

Nellie van Beers werd eerste bij de V55 

 
 
 

29 juni 
Roland van Loon Nederlands Kampioen! ► 
Nadat hij er vorig jaar kort bij was is Roland nu in zijn missie 

geslaagd: vandaag werd hij Nederlands Kampioen 

Oriëntatielopen op het onderdeel sprint in de categorie M40.  

Op 30 juli werd Roland van Loon officieel gehuldigd voor het 
behalen van dit NK Oriëntatielopen. In het bijzijn van 
familieleden en enkele clubleden hield burgemeester Ruud 
Severijns een toespraak en overhandigde Roland een bos 
bloemen en een geschenkbon.  
 
 
 

20 juli 
René van de Ven wint bij speerwerpen ► 
Na een lange blessure begint René er weer een beetje in te 

komen: bij de Wageningse Loop- Sping- en Smijtweek 

behaalde hij een eerste plaats bij het speerwerpen senioren, 

met een worp van 50,99 meter.   

 

 

http://www.avoirschot.nl/
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21 juli 
Twee 1e plaatsen in Kasterlee ► 
Het was weer een mooie dag in Kasterlee. Het busje, het 
bier, de frites. En, o ja, het hardlopen. Door het warme en 
drukkende weer waren de tijden niet geweldig. Maar we 
behaalden wel twee eerste plaatsen: Nellie van Beers op de 
16 km en Leny de Croon op de 10 km. Allebei kwamen uit in 
de categorie Vrouwen Veteranen III (V55). 
 

 

30 juli 
Clubrecord Martien van de Ven, René van de Ven 
eerste 
Bij de atletiekmeeting in Lanaken (B) behaalde René van de 
Ven een eerste plaats bij het speerwerpen. Martien van de 
Ven verbeterde zijn eigen clubrecord op de 3000 meter met 
0.44 seconde. Martien startte in het geweld van enkele erg 
snelle lopers wat te snel (1000 m in 3:54 min) en viel 
daardoor in de tweede helft van de wedstrijd terug. Hij was 
uiteindelijk niet tevreden met zijn tijd, ondanks het feit dat hij 
toch zijn CR aanscherpte 
 
 

6 augustus 
Martien van de Ven verbetert 8 jaar staand CR ► 
Bij de Herentalse Atletiekmeeting heeft Martien van de Ven 
het clubrecord op de 5000 meter baan verbeterd met bijna 3 
minuten. Het oude record stond sinds 2006 op naam van ons 
oudlid Laurent Linssen.   
 
 

22 augustus 
Weer een clubrecord voor Martien van de Ven 
En weer heeft Martien van de Ven een clubrecord verbeterd! 
Het gaat om zijn eigen record op de 3000 meter baan, 
waarvan hij in Uden 9 seconden wist af te knabbelen.  
 
 

23 augustus 
Nellie van Beers 1e in Best 
In de Ronde van Naastenbest werd Nellie van Beers eerste 
op de 10 km in de categorie V45. Cees Koppen stond ook op 
het podium, hij werd 3e bij de M55.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bert van Hoof † 
Op 14 juli is ons trouwe lid Bert van 
Hoof  overleden. Bert heeft jaren 
gekampt tegen een ernstige ziekte, 
die aanvankelijk overwinnen leek. 
Maar ruim een jaar geleden was het 
weer mis. Hij heeft gevochten voor 
wat hij waard was en alles 
aangegrepen om het leven vast te 
houden. 
Onze gedachten gaan uit naar 
Marita en de kinderen en 
kleinkinderen van Bert. We zullen 
hem allemaal verschrikkelijk missen 
vanwege zijn goedmoedig 
karakter. Bert is 62 jaar geworden.  
 

Uw blijken van medeleven, de vele hartelijke 
reacties, kaarten en bloemen, ontvangen 

tijdens zijn ziekte en na het overlijden van 
mijn man, ons pap, opa en zoon 

 
Bertus van Hoof 

 
waren overweldigend. Wegens de enorme 
belangstelling is het niet mogelijk u allen 

persoonlijk te bedanken. Het is ons duidelijk 
geworden dat Bert  

niet alleen voor ons, maar ook voor anderen 
veel heeft betekend. 

 
Marita van Hoof-van der Linden 
Kinderen en kleinkinderen 
Cees van Hoof  

Erica 5, 5091 EC Middelbeers 
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Mijn naam is Martien van de 
Ven, geboren in 1948 
Ik ben getrouwd met Oxana en we 
hebben twee zonen. Ik doe al bijna 
50 jaar aan atletiek waar ik heel 
veel over kan vertellen. 
Binnen de vereniging was ik de 
eerste voorzitter, ben trainer, heb 
diverse jury aantekeningen en zit 
momenteel nog in de technische 
commissie.  
 

Als 4-jarig menneke mocht ik 
op 1 maart 1953 mee naar de 
witte bergen in Oirschot naar 
het NK cross kijken 
Deze wedstrijd werd georganiseerd 
door Orion, de eerste Oirschotse 
atletiekvereniging. We stonden te 
kijken boven op de grote 
zandverstuiving.  
Nadat ik op de schoolsportdagen 
aardig presteerde met hardlopen 
deed ik in maart 1966, op 17-jarige 
leeftijd mee aan een scholierenloop 
die werd georganiseerd door GVAC 
in Veldhoven.  
 

Bij de inschrijving vroeg men 
of Fons Veldhuizen ook zou 
komen 
Fons kwam ook uit Oirschot en was 
op dat moment een van de 
allerbeste hardlopers van 
Nederland. Hij won iedere week een 
wedstrijd en was meervoudig 
Nederlands kampioen op de 10.000 
m en 25 km. Het gebeurde soms 
dat hij een minuut na de andere 
lopers moest starten en dan won hij 
nog.  
 

Kort na die wedstrijd in 
Veldhoven heb ik me 
aangemeld bij ACE 
(Atletiekclub Eindhoven) 
Ik zat in Eindhoven op de MTS en 
enkele leerlingen waren lid van 
deze vereniging. De sintelbaan lag 
in Strijp aan de rondweg. Op de 
fiets naar school en twee keer per 
week ’s avonds nog een keer op de 
fiets naar Strijp om te trainen. De 
rest van de week trainde ik op de 
hei waar ik ongewild soms extreem 
lange duurlopen maakte omdat ik 
verdwaalde.  
 

Een jaar later kwam er een 
fusie tussen ACE en PSV 
Enkele atleten van GM Best 
vroegen of ik bij hen wou komen. Ik 
had toch al niet zo veel op met PSV 
vooral omdat toen het deelnemen 
aan crossen verboden was. 
Na enige tijd durfde ik Fons te 
vragen of ik met hem mocht trainen. 
Bij de eerste training hield ik het 
amper 2 km vol om bij hem te 
blijven. Mijn ontzag voor hem werd 
nog groter. ’s Avonds gingen we 
dikwijls naar de voetbalvelden van 
Oirschot Vooruit om daar in het 
donker snelheid te trainen. Toen ik 
er later alleen trainde werd ik eens 
weggejaagd door de voorzitter van 
de hockeyclub.  
 

In die tijd werden bij 
wedstrijden prijzen in natura 
uitgereikt 
In België is dat op veel plaatsen nog 
zo. De meeste atleten stopten zodra 
ze de uitzet bij elkaar hadden 
gelopen, getrouwd waren en 
kinderen kregen of een blessure 

opliepen. Als je naar de dokter ging 
kreeg je altijd te horen: “rusten”. 
Fysiotherapie stond nog in de 
kinderschoenen. Er waren toen 
geen veteranen categorieën en als 
de prestaties minder werden t.g.v. 
de leeftijd was er niets meer te 
winnen. Fons was ook t.g.v. een 
blessure gestopt na een 
“rustperiode”. 
 

Piet van de Sande was net 
weer begonnen na een 
bouwpauze 
We hebben nog enige tijd met zijn 
drieën getraind. Wat een weelde om 
door 2 Nederlandse toppers 
getraind te worden en de fijne 
kneepjes van het vak te leren. Ik 
bezocht de wedstrijden op de fiets 
binnen een straal van ongeveer 30 
km. Dat betekende wel dat ik niet 
iedere zondag kon deelnemen. Er 
waren ook minder verenigingen en 
minder wedstrijden.  
 

Eind 1970 ben ik naar Afrika 
gegaan en heb daar de 
trainingen en het 
wedstrijdlopen voortgezet 
Ik werd lid van SES-landers in 
Nigeria; een club die bestond uit 
hele goede sprinters en minder 
goede middenafstand lopers maar 
die waren wel beter dan ik. Ik had 
bij wedstrijden steeds moeite om 
niet laatste te worden terwijl ik 
tijdens de trainingen goed mee kon. 
Ik ben daar ook nog nationaal coach 
wielrennen geweest maar dat 
terzijde.  
 

Na 4 jaar Afrika ging ik 3 
avonden per week naar de 

DE ESTAFETTEPEN 
Martien van de Ven 
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lerarenopleiding in Eindhoven 
terwijl ik overdag werkte 
Om nog wat te kunnen trainen liep 
ik dan van Eindhoven naar huis. 
Buiten op straat omkleden en mijn 
broer, die ook op de 
lerarenopleiding zat, nam mijn 
spullen mee. 
Toen ik na 3 jaar mijn opleiding had 
afgerond ging ik naar Guinee 
Bissau in Afrika waar ik 2 jaar 
werkte in een puttenproject. Ik bleef 
lekker trainen maar wedstrijden 
werden er niet georganiseerd.  
 

Op een dag was ik aan een 
duurloop bezig en het begon 
donker te worden 
Ik was bijna terug. Er lag een tak op 
de weg dacht ik. Ik twijfelde of ik 
hem weg zou schoppen maar 
sprong er toch overheen.Terwijl ik 
sprong kroop de tak, die een slang 
bleek te zijn, de berm in. Het 
gebeurde ook vaak dat er een stel 
apen op de weg zaten. Die gingen 
niet aan de kant dus moest je wel 
door die groep apen heen lopen. 
Gorilla’s zaten er ook maar die 
bleven gelukkig in de bush. 
 

Bij terugkomst in 1980 ben ik 
bij Veteranen Nederland 
gegaan 
Ik had geen zin meer in een 
vereniging buiten Oirschot. VN was 
een verzameling individuen. Om 
aan wedstrijden deel te nemen 
moest je bij een vereniging zijn. Dit 
was al mijn 5e vereniging.  
 

Ondertussen werd het 
hardlopen steeds populairder 
in Oirschot en sloten zich 
meer mensen aan bij Piet 
We hadden vaak gesprekken om 
ook in Oirschot een club op te 
richten maar er was toen nog niet 
voldoende interesse. De Atletiek 
Unie eiste minimaal 40 leden en dat 
konden we met de groep Piet niet 
halen. Er zat weinig progressie in de 
loopcarrière omdat ik nogal wat 
blessures heb gehad. De trainingen 
waren behoorlijk pittig en naar het 
lichaam luisteren ging niet. Een 
blessure was het gevolg. Daar heb 
ik 25 jaar mee gelopen tot ik 
ongeveer 8 jaar geleden ben 
geopereerd.  
 

Trainen doe ik daarom het 
liefst alleen 
Dan kan ik de ondergrond opzoeken 
die me op dat moment het beste 
past en de afstand of snelheid 
aanpassen aan wat ik nodig heb.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovendien houd ik meer van de 
middenafstanden en crossen, ken ik 
de weg op de hei en heb ik geen 
moeite met alleen zijn. 
Uiteindelijk hebben we toch een 
club opgericht met de lopers van 
Piet en van Joos. Bij de 
oprichtingsvergadering was er 
zoveel jeugd dat we een 
volwaardige atletiekvereniging 
konden oprichten. Dat verhaal is 
bekend. Nu ben ik dus bij de 6e 
vereniging.  
 

Op 30 november 1985, een 
maand na de oprichting, 
hebben we de start van de 
vereniging officieel ingeluid 
met een wedstrijd bij de 
Kemmer 
Piet van de Sande had een 
parcours uitgezet in de vorm van 
een acht. De lopers konden elkaar 
dus kruisen. We hadden de 
burgemeester uitgenodigd om het 
startschot te lossen. De 
burgemeester liet zich 
vertegenwoordigen door wethouder 
Meeuwis. Hij meldde zich in 
sporthal “De Kemmer” en droeg zijn 
ambtsketting al. Ik ging hem als 
voorzitter ophalen en begeleidde 
hem naar het parcours via de 
kortste weg. Een van de leden, 
Henk heette hij en hij was niet de 
snuggerste, liep ook mee. De 
kortste weg betekende wel dat we 
over een prikkeldraad moesten. 
Meneer de wethouder bleef echter 
met zijn broekspijp achter het 
prikkeldraad hangen en scheurde 
zijn broek open waarop Henk zei: 
”dat is niet zo erg want het is toch 

een oude broek”. De wethouder 
werd er niet vrolijk van. 
 

Bij de oprichting van AV 
Oirschot meldde zich ook 
Pieter Matthijse aan 
Zijn inzet is ondergewaardeerd 
gebleven. Hij was de enige trainer 
en gaf alle trainingen. Wij, 
bestuursleden, zagen de noodzaak 
in van het opleiden van meer 
trainers. Cees van de Schoot, Cees 
Verkooijen en Toon Aarts gingen 
een cursus volgen voor looptrainer. 
Albert Houwen en ik begonnen met 
training geven aan de jeugd en in 
1988 hebben we het diploma JAL 
(jeugd atletiek leider) gehaald. Later 
heb ik nog een trainersdiploma 
gehaald.  
 

Het training geven ging ten 
koste van mijn eigen 
wedstrijdatletiek en het zelf 
trainen 
Training geven geeft ook 
voldoening. Helaas gebeurt het te 
vaak dat de jeugdleden, waar je 
veel energie in hebt gestoken, na 
enige tijd weer opzeggen. Heb je 
daarvoor je eigen carrière 
verwaarloosd? 
 

Ik denk dat het in 1993 was 
Ik had kleine kinderen. Om het 
nuttige met het aangename te 
verenigen ging ik trainen met mijn 
zoontje van 3. We namen de 
trapauto mee en met een touw trok 
ik hem vooruit. Mijn zoontje genoot 
van de snelheid waarmee we over 
de zandpaden scheurden. We 
kwamen bij de hoek van het 
zwembadje van de hei en daar 
lagen 4 konijnen met de poten aan 
elkaar gebonden aan een soort 
rekje. We hebben die konijnen 
meegenomen. Natuurlijk kwamen 
we toen wat mensen tegen, maar 
we konden ze meenemen zonder 
dat iemand het gezien had. Toen ik 
later Kees de Mats zag vertelde hij 
dat hij die bewuste dag was trainen 
met andere leden van de club en 
dat ze jagers tegenkwamen in een 
Jeep die vroegen of ze konijnen 
hadden gezien. Ik zei: “Als jij 
konijnen lust heb ik er nog 4 in de 
diepvries”  
 

We mochten trainen op het 
grasveldje achter de 
tennisbanen 
Daar konden we net een 250 m-
baan uitzetten. Na enkele jaren 
hadden zich een aantal heel goede 
jeugdleden aangemeld. Bij 
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clubwedstrijden moest iedereen aan 
de kant als René moest 
speerwerpen. Hij wierp de speer 
van de ene kant van het veld naar 
de andere. Deze situatie was zo 
gevaarlijk dat we de gemeente 
vroegen om een grotere 
accommodatie. De gemeente 
werkte toen nog mee en had in 
1992 zelfs een baan met kunststof 
aanlopen aanbesteed. Op de laatste 
dag van de mogelijkheid tot 
indiening van bezwaren ging het 
fout.  
 

We konden niet verder en 
hebben toen tijdens de 
Auwjoarcross van 2003 ons 
huidige veld gekraakt 
Na de kraak zijn we begonnen met 
de open stukken in te planten. Er 
werd een actie op touw gezet om 
afgedankte kerstbomen in te 
zamelen en daarmee hebben we de 
hoek bij Bloemendaal ingeplant. 
Daarna zijn er nog sparren 
bijgekomen die te dicht stonden in 
de hei. 
 

Toen we net opgericht waren 
in 1985 was er een 
vergadering geweest die 
vanuit de gemeente was 
georganiseerd om jumelage 
wedstrijden te houden met 
Westerlo 
We werden hierover ingelicht door 
de ambtenaar sportzaken. Hij 
vertelde dat de secretaris van de 
atletiekvereniging in Westerlo een 
broeder was uit de abdij. Het zou 
broeder Fons zijn. In België is het 
de gewoonte dat men bij het 
voorstellen eerst de achternaam 
noemt en dan de voornaam. Deze 
secretaris is zeker geen pater. Hij 
heet Fons Gebruers. Als je half 
luistert en eerst de achternaam 
hoort kun je er broeder Fons van 
maken. Deze Fons was secretaris 
bij Westerlo en is nog steeds 
secretaris van Looise, de 
overkoepelende vereniging waar 
ook Westerlo onder valt. We 
ontmoeten hem nog steeds bij 
wedstrijden in Tessenderlo.  
 

We hebben in totaal drie 
wedstrijden gehouden met 
Westerlo, twee op hun 
sintelbaan en een in Oirschot 
op ons 250 m-baantje 
Boze tongen beweren dat het was 
stopgezet omdat onze voetballers, 
die het hele weekeinde in Westerlo 
bleven, de zaak in de abdij gesloopt 

hadden. Het bezoek aan onze cross 
hebben de Belgen lang 
volgehouden maar dat was puur uit 
vriendschap die wederzijdse leden 
hadden opgebouwd. Het bezoek 
aan de Abdijcross onzerzijds moet 
ook in dat licht worden gezien. We 
gingen er ook graag naartoe omdat 
daar iedereen prijs had. Je moest 
wel zo lang op je prijs wachten dat 
de kosten van de prijs dubbel en dik 
terug verdiend waren met het 
lessen van je dorst, zoals dat nog 
steeds gaat bij Belgische 
wedstrijden. Toch leuk een keer of 
meer mee te maken.  
 

Op 26 juni 1987 had Albert 
Houwen een oriëntatieloop 
uitgezet op het oefenterrein 
van de militairen ten oosten 
van de Wintelresedijk 
Voor velen was het de eerste (en 
laatste) keer dat ze met een kaart 
door de hei liepen. Op een gegeven 
moment kwam zowat iedereen op 
hetzelfde punt naar een post 
zoeken die, na later bleek, 
weggehaald was. Een van de leden, 
die altijd smoesjes heeft als hij niet 
kan winnen, vond het niet eerlijk dat 
de lopers die na hem gestart waren 
voorsprong namen omdat hij 
ingehaald was bij het zoeken naar 
een post die er niet stond. Hij heeft 
nooit meer mee gedaan. Kees en 
Ton zagen het niet meer zitten en 
gingen tegen een boom zitten. Ik 
heb ze daarna niet meer gezien. 
Misschien zitten ze er nog. In ieder 
geval hebben ze ook nooit meer 
meegedaan.  
 

1988. Olympische Spelen in 
Oirschot 
Onder leiding van Pieter Matthijse 
werd een soort Olympische Spelen 
georganiseerd. In optocht liepen 
onze jeugdleden vanaf ons veldje 
naar het gemeentehuis met een 
echte fakkel die ze om beurten 
mochten dragen. De fakkel was nog 
niet getest maar bleef wonderwel 
branden. Op het bordes van het 
oude gemeentehuis werd de 
Olympische vlam ontstoken. Daarna 
volgde een fantastisch sportfestijn 
voor de jeugd. 
 

Rond die tijd deden we met 
de jeugd in de wintertraining 
in de sporthal van De 
Kemmer 
We hadden een trainer die het niet 
heel lang volgehouden heeft. Hij 
deed spierversterkende oefeningen 
met de grotere jeugd. De rugspieren 

moesten versterkt worden vond hij 
en hij deed voor hoe dat moest. Hij 
ging met zijn buik op de kast liggen, 
trok zijn benen en zijn armen 
omhoog en lag als een schoteltje 
met een frutje eronder op de kast. 
Twee meiden keken elkaar aan en 
naar het frutje en toen greep een 
van de meiden naar het frutje dat 
het klokkenspel bleek te zijn. 
 

In 1990 hebben we 
deelgenomen aan de 
veteranencompetitie 
Ons team bestond uit enkele zeer 
goede atleten en wat opvulling. 
Adrie Jonkers en Albert Houwen 
verzamelden het gros van de 
punten. Ook deden we mee met 
een mixed team veteranen. De 
Zweedse estafette bestond uit 2 
mannen en 2 vrouwen.  
 

Op 28 juni 1986 deden we 
mee aan de Elfstedentocht in 
estafettevorm 
Eigenlijk geen echte wedstrijd want 
er waren geen prijzen. Wel werd 
elke etappe gestreden om de winst. 
Onze grote leider zou de etappe 
naar Bartlehiem lopen. Daar sloeg 
de man met de hamer ongenadig 
toe en de leider werd lijder. 
 

Ik heb bijzondere 
herinneringen aan enkele 
wedstrijden, zoals toen ik in 
1970 deelnam aan de 5000 
m. bij de Zuid-Nederlandse 
Kampioenschappen op de 
baan in Tilburg 
Er was gepubliceerd dat er in series 
op tijd zou worden gelopen. Vlak 
voor aanvang werd gezegd dat er 
maar één serie zou zijn en dat de 
gedubbelden uit zouden moeten 
stappen. De mindere lopers zoals ik 
protesteerden. We wisten dat we 
gedubbeld zouden worden en we 
deden niet mee om uit de wedstrijd 
genomen te worden. Opgeven had 
ik nooit gedaan. Wij, mindere 
lopers, zouden niet uitstappen. 
Toen de eerste loper gedubbeld 
was, werd omgeroepen dat hij de 
baan moest verlaten. Hij bleef 
lopen. De volgende gedubbelde 
werd ook gesommeerd om te 
stoppen. Ook niet. Op een gegeven 
moment probeerde de jury om de 
gedubbelden er uit te trekken. Toen 
gaven enkele lopers op.  
 

Ik kwam ook aan de beurt, 
maar uiteraard stopte ik niet 
De volgende ronde probeerde een 
jurylid mij pootje te haken. Ik sprong   
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er over. De horden voor het 
volgende onderdeel werden 
geplaatst. De binnenbaan werd als 
laatste gezet. Ik was in mijn laatste 
ronde op het rechte eind en toen 
plaatsten ze ook de horden in baan 
1, te beginnen bij de tiende. Omdat 
ik niet officieel gedeklasseerd wilde 
worden was ik genoodzaakt om de 
laatste horde te springen. Dit 
leverde meer applaus op van het 
publiek dan voor de winnaar. 
 

Datzelfde jaar was ik op de 
fiets naar Uden gereden 
Daar hadden ze toen nog een 
sintelbaan. Ik schreef in voor 3000 
meter steeple chase. Toen we aan 
de start stonden kwamen er 
donkere wolken aan en de start 
werd uitgesteld. Een geweldig 
onweer zette de baan blank en de 
wedstrijd werd afgelast. De baan 
zou te veel schade oplopen. Ik kon 
onverrichter zake weer naar huis. 
 

Nationale grasbaan 
kampioenschappen 
Monickendam 2000 

Ik was geblesseerd aan mijn 
hamstring en zou de 400 meter 
lopen. Vanwege de blessure durfde 
ik niet voluit te starten. Bij het 
ingaan van het laatste rechte stuk 
lag ik 2e op ongeveer 20 meter. De 
leider zakte terug en ik kon met een 
geweldig eindsprint de overwinning 
binnen halen. Dankzij een blessure 
winnen! 
 

Parijs 1989, 20 km, de start 
was net over de brug bij de 
Eifeltoren 
De lopers stonden opgesteld op de 
brug. Wij stonden erg ver achterin. 
Ik had geen zin om naar Parijs te 
gaan voor een slechte prestatie, 
bovendien wil ik altijd vooraan 
staan. Ik ben toen over de 
brugleuning (niet zomaar een 
leuninkje) naar voren gelopen en 
stond net achter de genodigde 
lopers. Resultaat: 365e van de 
25.000 deelnemers in 1.16’.15”. 
 

Reusel 1999. Nationale 
Grasbaan Kampioen-
schappen 1500 m 

Ik had ervaring met het construeren 
van de startlijn bij onze wedstrijden 
en zag dat ze in Reusel een fout 
hadden gemaakt. Ik maakte de 
starter er op attent, maar die zag de 
fout niet. Iedereen stelde zich op bij 
de binnenbaan maar helemaal aan 
de buitenbaan was het meer dan 5 
meter korter. Ik stond daar als enige 
maar heb wel 1495 meter gelopen 
en gewonnen. Overigens, de 
andere lopers hadden het niet in de 
gaten en de voorsprong op de 
tweede was zo groot dat die start 
het verschil niet gemaakt heeft.  
 

Dezelfde grasbaanspelen, 
100 meter sprint 
Ik werd 2e, maar na enige tijd 
ontstond er discussie over de 
leeftijd van de winnaar. Die bleek 49 
te zijn maar liep wel mee met de 
50+. Scheidsrechter erbij. Die vroeg 
wanneer hij jarig was. Ik ging me er 
mee bemoeien want dat had er 
niets mee te maken. Je bent 49 of je 
bent 50. Bijna 50 bestaat niet. De 1e 
plaats was voor mij. 
 

Wat mij opvalt na bijna 50 
jaar atletiek is, dat in mijn 
beginperiode en zelfs in het 
begin van onze vereniging, 
alles draaide om wedstrijden 
en nu draait bijna alles om 
gezelligheid en gezondheid 

Om ooit een fatsoenlijke 
accommodatie te krijgen is het 
nodig dat er prestaties geleverd 
worden. Wedstrijden zijn nodig voor 
het behoud van de vereniging. We 
hebben genoeg recreanten die een 
goed figuur zouden slaan op 
wedstrijden. Doe mee. Er kan er 
maar één laatste worden en dat is 
geen schande. 
 

Wat betreft gezondheid en 
goed presteren 
Ik heb nog nooit alcohol gedronken 
en vanaf het begin van mijn 
sportcarrière geen koffie of thee, 
omdat daar opwekkende middelen 
in zitten. Mijn motto is dan ook: 
“geen alcohol, koffie en thee en ’s 
nachts moet je slapen”. Als je dat 
vanaf je jeugd volhoudt heeft dat 
zeker invloed op je gezondheid op 
latere leeftijd. Nu pluk ik daar de 
vruchten van. 
 

Afgelopen winter heb ik weer 
veel crossen gelopen 
Ik was een beetje geblesseerd 
waardoor het duurlopen niet goed 
ging. Daar heb ik toch profijt van 
gehad, want met mijn 
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snelheidstrainingen heb ik toch 
weer twee Nederlandse records 
gelopen. Het crossen is de meest 
pure vorm van hardlopen. Lopen op 
de weg is voor mij niet zo geschikt 
omdat ik daar te veel blessures heb 
opgelopen, en niet alleen ik. 
 

Een paar jaar geleden was ik 
aan trainen en hoorde achter 
me een stuk of tien motoren 
aankomen 
Ik liep over een smal pad waar 
plaats is voor maar één. Ik had 
geen zin aan de kant te gaan. Ze 
reden vlak achter mij en ik stopte, 
draaide me om en hield mijn armen 
horizontaal om ze uit te dagen om 
te keren. Enkele crossers gingen 
van de pad af de hei op en eenmaal 
voorbij gaven ze flink gas om mij vol 
zand te spuiten. Van een andere 
heb ik het nummer schoon gemaakt 
en onthouden. Hij stapte af en stond 
dreigend voor me. Voor ik het wist 
lag ik op de grond naast het pad en 
het volgende wat ik weet is dat ik ze 
in de verte weg zag rijden en dat ik 
helemaal onder het bloed zat. Ik 
heb toen bij Jan van de Berk 
verzorging gekregen en de politie 
gebeld. Ze zijn gekomen. Het 
nummer van bewuste motor bleek 
het nummer van een wegmotor te 
zijn en die was afkomstig uit 
Rotterdam. De politie kon hier 
verder niets mee. 
 

Vorig jaar was ik op een 
zondag op de terugweg nabij 
het zwembadje 
Ik kwam van een open stuk en ging 
het bos in. Daar was een lint 

gespannen bij een fietscrosspad. Ik 
ging er onderdoor en zag aan de 
kant een schuttersputje met takken 
erover. Ineens zat ik vast in het 
pikkeldraad dat ik niet gezien had 
en schreeuwde het uit. Net ter 
hoogte van de edele delen zaten 
twee prikkers vast in mijn benen. Ik 
kon ze er met moeite uittrekken. 
Onder de takken kwam een militair 
vandaan. Hij informeerde zijn 
meerdere en ik werd naar de 
commandotent gebracht. Er werd 
medische assistentie opgeroepen. 
Na enige tijd verschenen er twee 
prachtige verpleegsters die mijn 
wonden verzorgden. 
 

Er is de laatste 25 jaar of 
meer veel veranderd in de 
atletiek 
Steeds meer mensen ontdekten dat 
hardlopen goed is voor de 
gezondheid maar ook een euforisch 
gevoel geeft bij duurlopen. Het 
wedstrijdlopen daarentegen wordt 
steeds minder. Alsof competitie niet 
fair is. Competitie is nodig om een 
hoger doel te bereiken. Zonder 
competitie zouden we allemaal in 
een Trabant rijden. Er zou niemand 
beter zijn dan een ander. Ik kan 
moeilijk begrijpen dat er atleten zijn 
die naar een camera zwaaien of 
carnevalesk gekleed gaan. 
Natuurlijk moet iedereen dat zelf 
weten maar de sport wordt daardoor 
een beetje belachelijk gemaakt. 
 

Het gevolg van de enorme 
belangstelling voor het 
trimmen is dat bij de meeste 

verenigingen het bestuur 
gevormd wordt door trimmers 
Ik wil geen afbreuk doen aan het 
werk van de bestuurders maar 
begrijpen de bestuurders van nu de 
belangen van de wedstrijdatleten, 
vooral die van de baanatleten? Om 
atletiek te populariseren in Oirschot 
zou het goed zijn andere sporters 
de gelegenheid te geven onder 
onze trainers te werken aan 
conditie, sprongkracht, snelheid, 
uithoudingsvermogen. Een eerste 
aanzet is gegeven sinds er enkele 
voetballers meelopen en een 20-tal 
jeugdbasketballers snelheid hebben 
getraind. Ook heeft Cees van de 
Schoot jeugd van de hockeyclub 
getraind. Er zijn meer sporters die 
gebaat zouden zijn met wat extra 
training vooral tijdens de winterstop 
of einde competitie. Zouden we 
daarmee de boer op moeten gaan? 
Of is bij andere sporten presteren 
ook minder belangrijk? Misschien 
zijn er wel mensen bij die eenmaal 
bij ons getraind ook atletiek willen 
doen. 
 

Ik geef de pen door aan Piet. 

Ons oudste lid, lid van 

verdienste, voormalig lid van 

Orion, in zijn jonge jaren een 

Nederlandse topatleet.  

Daar moet hij zelf meer over 

vertellen. 
 

Martien van de Ven 
  
 
 

 
  

B-Fysics werkt 

samen met 

Sportmáx 

Eindhoven 
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WANDELGROEP 
 

Wandelgroep van onze atletiekvereniging weer actief! 
Bij de Oirschotse Heideloop in november vorig jaar heeft Cees van 
de Schoot een start gemaakt met een groepje wandelaars die een 
gedeelte van het marathonparcours wandelden. Hij hoopte hiermee 
de wandelactiviteit bij de club weer van de grond te krijgen. 
Ondanks de slechte weersomstandigheden in het begin kwam er al 
snel een aantal  wandelaars die er zin in hadden en plezier beleven 
aan wandelingen in de natuurrijke omgeving van Oirschot. 
 

Dankzij de inzet van Cees en de vaste opkomst van de 
wandelaars is er intussen een leuke groep bijeen die 
op de zondagmorgen om 9 uur klaar staat om er op uit 
te gaan om ongeveer 2 uurtjes op stap te gaan 

Intussen is er druk overleg geweest met ons bestuur over de 
centjes, faciliteiten en inbedding van de wandelafdeling binnen AV 
Oirschot. Dit heeft ertoe geleid dat er vanaf 1 juli al 9 aanmeldingen 
zijn van wandelaars die al die tijd met plezier onder begeleiding 
over met name de Oirschotse heide hun wandelingen maken. Ook 
zijn er al ideeën de activiteiten te intensiveren en ook om periodiek 
eens een andere omgeving te bewandelen. 
 

Er is ook besloten één aanspreekpunt te  benoemen 
Dat is Martien van Geenen. Martien en Cees (als reserve) 
begeleiden de groep en zorgen voor een zo afwisselend mogelijke 
wandeling. 
Mogelijk kunnen we in de toekomst nog méér mensen overtuigen 
van het genoegen van wandelen in de natuur. Er is niet veel nodig 
om mee te doen. Redelijk schoeisel en lekker zittende kleding zijn 
de belangrijkste zaken. Omdat we met zijn allen starten en tegelijk 
weer aankomen is het logisch dat “samen uit, samen thuis” telt. 
 

Na afloop drinken we een kopje koffie of thee in de 
kantine, altijd gezellig! 
Als je mee wilt wandelen, kom gewoon op zondagmorgen eens 
meedoen. Je spullen kun je in de kleedkamer laten en er enkele 
keren over na denken mee te blijven doen. Je kunt je dan ook als 
lid aanmelden van de wandelafdeling van AV Oirschot. Dit kost dan 
32 euro per jaar.  
Ook niet-leden kunnen mee wandelen. Zij betalen dan € 0,80 per 
deelname. 
 

Voor meer informatie vraag Cees of Martien of nog 
beter: erváár het en doe eens mee! 
 
 
Contact:  
Martien van Geenen  
coördinator wandelen 
06-83195240 
martienvangeenen@planet.nl 
 
  
 

 

mailto:martienvangeenen@planet.nl
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nieuwe adverteerder 
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WAT?  
ALWEER APPELFLAPPEN? 
Martien van Geenen 

In het voorjaar hebben de met een groep vrijwilligers het 
atletiekveld en clubhuis in orde gemaakt. Maar we zijn toen niet 
helemaal klaar gekomen. Het volgende moet nog gebeuren: 
 

• graskanten bijwerken, 

• de stenen van de baan nog eens schoonmaken, 

• het materiaalhok schoonmaken 

• en nog wat dingetjes. 

 
We willen ook de kantine nog een extra beurt geven. 
 
Tussendoor is er koffie en natuurlijk de overbekende flappen. 
 
We willen dit doen op  

  
zaterdag 20 september van 9.00 – 13.00 uur. 
 
Hierbij een oproep voor vrijwilligers. Het werk is geschikt voor jeugd, recreanten, 

wandelaars en onze topatleten. De voorinschrijving is geopend: stuur een mailtje 

naar martienvangeenen@planet.nl als je kunt helpen. 

 

Laat Frans niet alleen klooien: hoe meer mensen, des te sneller we klaar zijn 

mailto:martienvangeenen@planet.nl
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JANSDAG 
Tiny van de Ven  

Beste vrijwilligers, 
 
De jaarlijkse JANSDAG op donderdag 26 

juni is dankzij jullie medewerking een zeer 

geslaagde dag geweest. Een kleine 200 

leerlingen van de basisscholen uit Oirschot, 

Spoordonk en Oostelbeers hebben genoten 

van de atletiekdag. Het mooie weer heeft 

daar zeker ook aan bijgedragen, maar 

daarnaast ook de inzet van de leerlingen en 

niet te vergeten de juryleden, helpers, 

supporters, leerkrachten en ouders.  

 

We hopen dat deze JANSDAG nog 

vaak mag plaats vinden en we in 2015 

voldoende medewerking hebben om 

deze sportieve traditie niet verloren te 

laten gaan.  

 
Bedankt voor ieders inzet!  
 
Met vriendelijke groeten,  

Tiny van de Ven 

De traktatie vanuit de RABOBANK in de vorm van 
fruit spiezen en een frisbee werden door de 

leerlingen enthousiast in ontvangst genomen 
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UITSLAG JANSDAG 26 JUNI 2014 

 finale 60 m meisjes sec. finale 80 m jongens sec. 

1 Renske Veldman De Beerze 9.2 Stan van Kroonenburg Sint Jozefschool 11.9 

2 Fije Spanjers De Linde 9.4 Jelle Hems De Plataan  12.2 

3 Lakeisha Obispo De Plataan 9.6 Dereje van Hagen De Korenbloem 12.4 

4 Britt van de Schoot De Korenbloem 9.7 Tom Michielsen  Antoniusschool       12.5 

5 Anne Habraken Antoniusschool 9.9 Jip Stam  De Linde 12.9 

6 Loeke van Duijnhoven Sint Jozefschool 10.0 Kees Rooijakkers De Beerze 13.0 

 
estafette 4x100 m 
meisjes 

estafette 4x100 m 
jongens 

 
zweedse estafette 
meisjes 

zweedse estafette 
jongens 

 

1 De Linde De Linde  De Beerze De Plataan  

2 De Korenbloem De Korenbloem  De Linde De Beerze  

3 De Beerze De Plataan  De Korenbloem Sint Jozefschool  

4 Sint Jozefschool De Beerze  De Plataan Antoniusschool  

5 Antoniusschool Sint Jozefschool  Sint Jozefschool De Linde  

6 De Plataan Antoniusschool  Antoniusschool De Korenbloem  

Bekijk alle foto’s op 
www.avoirschot.nl 

Zie op YouTube hoe Kamal op de 
streep geklopt wordt door Jip  

(kijk op onze website in het 
FOTOBOEK of  

Google: youtube jansdag) 

http://www.avoirschot.nl/
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DWARS DOOR 
KASTERLEE 
Ad van Zelst en Harrie Bullens 

Reactie van 
Michael: 
 

"Ik heb respect 

voor ouderen, dus 

laat ik ze voor" 

Nog 50 meter! 

Elk jaar op de agenda: het busje 
naar Kasterlee 
De wedstrijd is altijd op de Belgische 

nationale feestdag. De start is in Kasterlee 

en van daar lopen we zo hard mogelijk 16 

km naar Tielen. 

 

Om 2 uur (’s middags) roept er 
iemand “START!” en weg zijn we 
Eerst een kilometer door het dorp, bij het 

bos rechtsaf en daar is ie: DE TRAP! Dit 

heet de Kabouterberg, maar er is niks 

kabouterigs aan. Alle 16-km lopers lopen al 

voor me, inclusief Michael, die ik anders 

gemakkelijk voor blijf. Maar vandaag is hij 

duidelijk sterker. Dan komen er wat 

zandverstuivingen met van dat witte losse 

zand dat we bij ons ook hebben.  

Geleidelijk aan wordt het parcours wat 

lichter. Maar Michael loopt nog steeds 100 

meter voor me. Ik blijf kalm, na een 

kilometer of 10 zakt ie wel in en dan kan ik 

er langs.  

Vandaag niet dus. Het gat blijft 100 meter. 

 

De laatste drie kilometer lopen we 
op de harde weg  

Als ik het op een sprint aan laat komen, 

verlies ik het van zo’n jonge gast, dus nu 

moet het onderhand gebeuren.  

Bij het binnenlopen van het sportpark is het 

verschil nog 10 meter, maar dan zie ik daar 

onze supporters staan. Als die naar mij 

beginnen te roepen dan kan ik het wel 

schudden. Dat hoort Michael namelijk ook 

en dan zet hij het op een sprinten…  

Ik laat hem maar lopen en het gat wordt 

weer wat groter. Maar als ik op het laatste 

rechte stuk het finishdoek zie denk ik: “Het 

zal toch niet gebeuren…”.  

Met het mes tussen mijn tanden pers ik er 

alles uit en klop hem op de streep! 

 

Mijn dag is weer goed.  

Ad van Zelst 

Bekijk alle foto’s op 
www.avoirschot.nl 

http://www.avoirschot.nl/
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Wederom een geslaagde dag 
naar Kasterlee 

Dit jaar mochten Jac en ondertekende 

weer het uitstapje organiseren naar het 

Belgische Kasterlee. Met hulp van een 

sponsor en de club hebben we het 

vervoer betaalbaar kunnen houden 

voor de deelnemers en wandelaars. 

Met een luxe taxibus van Mytax uit 

Oirschot zijn we met 16 personen naar 

België getogen voor een bosloop van 

10 of 16 km. 

Jac liep met de 10 km mee en ik met 

de 16 km. 

 

Daar ik nog herstellende was 
van een kijkoperatie aan mijn 
knie had ik met Cees Koppen 
afgesproken met hem mee te 
lopen tot km-paal 10, en daarna 
rustig uitlopen 
Start ging foutloos, maar net in het bos 

ging het al mis, omdat ik struikelde 

over een wortel wat een mooie koprol 

opleverde voor mijn medelopers achter 

mij. 

Opstaan en weer doorgaan natuurlijk, 

wat erg goed ging, want ik zat zo weer 

bij Cees op zijn hielen. Kon mooi met 

Cees mee, dan voor dan weer achter 

hem, maar het tempo ging lekker. 

 

Na 11 km afgehaakt en rustig 
uitlopen tot het sportveld er was 
met de aanmoedigende leden 

Handen in de lucht, want ik was toch 

blij dat deze 16 km probleemloos 

waren verlopen. 

Douchen en naar de feesttent voor een 

paar heerlijke afzakkers met ons 

clubke, en  

Waar Ad onze afterparty vastlegde 

voor de Spike om aan de leden van AV 

Oirschot te laten zien hoe gezellig dit 

clubuitstapje weer was. 

 

Na ons drankje en de 
prijsuitreiking gingen we na een 
frietkot aangedaan te hebben 
voldaan weer naar huis.  
 
Met sportieve groet,  

Harrie Bullens 

 

De rest van de club: 
 
Nellie behaalt op de 16 km een mooie eerste plaats bij de “Vrouwen Vet 
III” (Vet betekent hier Veteranen) en Leny wordt eerste in haar categorie 
op de 10 km. Joke wint het bier drinken en de wandelaars hebben het ook 
allemaal gehaald. 

Harrie blij! 
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VAKANTIELOOP 
Foto’s: Adrie Louwers 

Vorig jaar waren we nog met 19 

man/vrouw present in Biest-

Houtakker. Dit jaar maar 5! 

Waar zijn onze wedstrijdlopers? 

 
 

 

 

foto’s: 

Cees was als eerste binnen. Dan Nellie, 

Hans en Michael. 
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GROETEN UIT… 
Onze sportieve vakanties 
 

Frank van Laarhoven:  
“Wij zijn deze vakantie wezen Blokarten. 
Omdat wij zelf zeilen was ik erg benieuwd 
hoe dit zou gaan, het ging echt super goed!  
Ik heb het samen met mijn zoon gedaan in 
Ouddorp!”  
 
 

Ad van Zelst:  
“Met mijn zoon heb ik in 
Zeeuws-Vlaanderen 
een paar mooie 
fietstochten gemaakt. 
En ik ben dwars door 
Turkeye gelopen, 
ongeveer 100 meter!”  

Adrie en Ria Louwers:  
“Hier zitten we op 2195 meter hoogte 
op de Gartnerkofel bij Nassfeld in 
Oostenrijk. Hoe we daar gekomen 

zijn? Te voet, natuurlijk!” 

Adrie en Silvia: “Wij zijn in 
de Vogezen de Grand 
Ballon opgefietst. En wie 
kwamen we daar tegen?” 
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Ton van Liempt:  
“In juli ben ik een weekje wezen 
fietsen in de Italiaanse Alpen met 
o.a. de beklimming van de Gavia pas 
(2652 m), Mortirolo pas (1852 m, een 
van de zwaarste beklimmingen van 
de Giro d'Italia) en de Umbrail pas 
(2503 m)”.  

Mia Heijms:  
“Op 21 en 22 juni deed ik mee met 
de bedevaart van Valkenswaard 
naar Handel. Zaterdag 40 km heen 
en zondag 40 km terug.  
Te voet, anders is het geen echte 
bedevaart 

Antoinet Hems: “Deze foto is 
gemaakt tijdens het hardlopen 
langs het Gardameer in Italië. 
Even rust onderweg... en 
genieten!” 
 

Anthony en Ineke Conijn: “Wij hebben 
in de Vogezen op de Grand Ballon 
gewandeld en wat kwamen we daar 
tegen?” 

Roland van Loon bij de 
Trail des Maures, 
Collobrières, Zuid-
Frankrijk: “Tijdens de 
vakantie…  lopen we 
gewoon door!”. 
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Hardlopen, het is een mooie 
en fijne sport 
Je kunt wedstrijdlopen of recreatief 
lopen, het maakt niets uit. Als we 
maar lopen. Vroeger liep er bijna 
niemand. Maar het hardlopen werd 
steeds populairder en maakt ook nu 
weer een groei door. En ook in 
Oirschot zie je steeds meer mensen 
die de hardloopsport beoefenen.  
 

Toen ik met de gedachte liep 
om in Oirschot een club op te 
richten was de doelstelling zo 
veel mogelijk mensen aan 
het hardlopen te krijgen en 
deze op een goede manier te 
begeleiden 
Dit is aardig gelukt. Het is jammer 
dat niet alle mensen die hardlopen 
bij de club zijn. Maar dat is als 
beoefenaar van een individuele 
sport ook weer niet noodzakelijk. Je 
leert bij de club ook een beetje 
variatie in je training aan te 
brengen. Dat houdt het leuk en is 
ook voor de training beter.  
 

Maar de basis van alles is de 
duurloop 
Als beginner valt dat natuurlijk niet 
altijd mee, maar als je al een tijdje 
loopt dan gaat dat steeds 
gemakkelijker. De meesten lopen 
veel te hard. En voor hen is er bijna 

geen onderscheid in duurlooptempo 
of “wedstrijdtempo”. Laat staan dat 
de tempo’s tijdens tempotraining of 
interval meestal te hard gaan.  
 

Maar nu de duurloop. Hoe 
bereken je nu vrij eenvoudig 
je duurlooptempo? 
Er zijn vele methodes, maar ik zal 
hier twee simpele beschrijven. De 
eerste is, wat ik zal noemen de 
kilometermethode. Hoe bereken je 
een duurlooptempo van 80%. Als je 
je tijden kent is dit simpel toe te 
passen op jezelf.  
 

• Loop je de 10 km in 50 minuten 
dan is dat 100%. Dit is 5 
minuten per kilometer, oftewel 
300 seconden. Daarvan 20% is 
60 seconden is 1 minuut. Dat 
tel je op bij je wedstrijdtempo 
en dan zit je op 360 minuten is 
dus 6 minuten per kilometer. Dit 
kan ook met 75 of 90%. Dit kan 
dus ook als je b.v. de 10 
kilometer in een andere tijd 
loopt. Het gaat om de 
percentages. 

  

• De tweede methode is de 
hartslagmethode. Is je 
maximale hartslag 180, dan is 
20% 36. Deze 36 trek je af van 
de 180 en dan kom je uit op de 
144. Dit kan dus ook met 75 of 
90% enz.  

Let wel, dit zijn dan de 
globale minuten of hartslagen 
Je moet ook op gevoel lopen. Maar 
als je vandaag 6 minuten per km 
moet lopen mag dat best een paar 
seconden verschillen. Maar b.v. 
geen 5.45. En een hartslag van 144 
mag ook 148 zijn maar niet veel 
meer. Houd er rekening mee dat bij 
de meesten de hartslag op het 
laatst op kan lopen. Dat weet je van 
jezelf het beste als je dat 
controleert. Een ieder kent zichzelf 
het beste. Ik geef hiermee dus een 
indicatie.  
 

Het zal je in ieder geval 
verder brengen als wanneer 
je zomaar wat doet 
En voor diegenen die graag hard 
trainen heb ik hieronder een stukje 
geplaatst dat ik heb gehaald bij 
Prorun.nl. Dat gaat over een 
onderzoek naar de training van 
toppers. Hierin staat een heel artikel 
over hoe hard of zacht te trainen. 
Lees dit, denk erover na en doe je 
voordeel. 
 
.  
 
Loop ze!  
 

Joos van Haaren

 

 
 
 
 
  

DE LANGE DUURLOOP 
Het duurlooptempo simpel berekend 
Joos van Haaren  

Hoe trainen topmarathonlopers?  

Onderzoek onder elite atleten op de marathon laat zien dat het merendeel 
van hun kilometers in de laagste zone wordt gelopen. Bij Franse en 
Portugese lopers bestaat gemiddeld 78% van de training uit zone 1, 4% 
zone 2 en 18% zone 3. Bij atleten uit Nieuw-Zeeland en Kenia is dit 
respectievelijk 96% en 85% in de laagste zone. Bij Spaanse atleten gaat het 
om 71% in zone 1, 21% zone 2 en 8% zone 3 
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ONZE VRIJWILLIGERS 
Ze vallen niet op, maar ze zijn er wel. Altijd  

Op dinsdag 8 juli j.l. hebben we 
afscheid genomen van Rikie 
Moors als trainster van de 
jeugd 

Het weer werkte die dag niet mee 
waardoor haar laatste training letterlijk 
in het water is gevallen. 
De meeste jeugdleden waren toch 
gekomen om Rikie te komen 
bedanken. 
Rikie was blij verrast door alle 
bloemen, tekeningen die de kinderen 
zelf gemaakt en meegebracht hadden. 
Ook een bedankwoord en een kleine 
attentie van de J.C. en de T.C. om 
haar in het zonnetje te zetten. 
 

Rikie is bij de oprichting van 
onze vereniging in 1985 al zeer 
nauw betrokken bij onze club 
en heeft zitting genomen in het 
eerste bestuur met Martien van 
de Ven als voorzitter  
5 jaar geleden kwamen Martien en 
Rikie elkaar weer tegen op een 
ouderavond en in het gesprek kwamen 
ze op het tekort aan jeugdtrainers. 
Toen heeft Rikie dat ( tijdelijk!) 
opgelost.  
De zorg van Rikie ging bij de jeugd 
vooral uit naar de pupillen. Als een 
echte moeder waakte ze over het 
welzijn van de jeugd zodat iedereen 
zich veilig en vrij motorisch kan 
ontwikkelen. Wij vinden dat ze dat 
fantastisch heeft gedaan door haar 
invulling. 
 

We zijn haar veel dank 
verschuldigd voor het geven 
van training en begeleiding van 
onze jeugd, heel hartelijk 
bedankt! 
Rikie gaat nu alle aandacht geven aan 
de verzorging van haar man en wij 
wensen hen alle goeds toe en tot 
ziens! 
 
De Technische Commissie, 

 
Cees van de Schoot 

 

Boven: Rikie kreeg bloemen bij 
haar afscheid. 
 
Onder: In haar element bij de 
zaaltraining voor de jeugd. 
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Tough Ten Miles:  
Hier glibberen Joost en Judy 

naar beneden.  
(foto Egmondcomplexfoto.nl) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vrijdag 20 juni 2014 Asterix Baanwedstrijden 2014, Eindhoven 

Martien van de Ven vestigde een clubrecord op de 3000 meter, categorie M65. Het record stond nog open.  

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

3000  m Martien van de Ven   M65 00:12:16.54   CR 14,66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vrijdag 27 juni 2014 Karpenrun, Eindhoven 

Twee eerste plaatsen voor Atletiek Oirschot! Ruud van Woensel won de categorie M55 en Nellie van Beers werd 
eerste bij de V55.  

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

10  km Ruud van Woensel 1e M55 00:38:02     15,78 

     Cees Koppen 5e M55 00:44:54     13,36 

     Nellie van Beers 1e V55 00:46:26     12,92 

zaterdag 28 juni 2014 Tough Ten Miles, Oisterwijk 

Weer een "mud-race", ze worden populair!  

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

5  em Joost van Kuringen   recr 01:19:12     6,10 

     Judy van Vroonhoven   recr 01:19:13     6,10 

De uitslagen worden dagelijks bijgehouden 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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Het podium in  
’s-Hertogenbosch.  

Roland in het midden: 
Nederlands Kampioen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zondag 29 juni 2014 NK Oriëntatielopen Sprint, ‘s-Hertogenbosch 
Nadat hij vorig jaar al dicht bij de overwinning was werd Roland nu Nederlands Kampioen Masters (40+) 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
Oriëntatielopen, sprint Roland van Loon 1e M40  14:38 min      

zondag 29 juni 2014 Marvel Kampinaloop, Boxtel 

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

17.1  km Nellie van Beers   recr 01:31:29     11,22 

     Hans van Hal   recr 01:32:34     11,08 

vrijdag 18 juli 2014 Wageningse Loop- Spring- en Smijtweek 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
discuswerpen René van de Ven 10e Msen 30,39 m      
speerwerpen  1e  50,99 m    

☺ TOUR DE FRANCE 
“Ja, en dan ben je een uur helemaal op jezelf aangewezen. Stel je voor, alleen jij. En je fiets. EEN 

UUR! Racen tegen de klok. Het is afzien hoor, een tijdrit!” 

Die fietsers. Watjes zijn het, allemaal. De hele dag zitten ze in het peloton wat te lummelen en de 

laatste 5 minuten persen ze er een sprintje uit. En mag Kittel winnen. En dan klagen als ze een 

keer een uur alleen moeten fietsen. 

Nee, dan wij, hardlopers. Een uur? Ha! Bij een marathon ben je meer dan 3 uur op jezelf 

aangewezen!  
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Jac en Jan ergens tussen 
Kasterlee en Tienen.  

Zet het bier maar koud! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

maandag 21 juli 2014 Dwars door Kasterlee, Kasterlee (B) 

Wat mindere tijden door het warme en drukkende weer. Maar wel 2 eerste plaatsen voor Atletiek Oirschot in de 
categorie Vrouwen Vet III! (Vet betekent hier Veteranen). 

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

16  km Cees Koppen 23e M Vet III 01:18:10     12,28 

     Nellie van Beers 1e V Vet III 01:18:48     12,18 

     Harrie Bullens 30e M Vet II 01:21:26     11,79 

     Ad van Zelst 7e M Vet III 01:26:54     11,05 

     Michael Boon 46e M Vet II 01:26:55     11,05 

  

10.44  km Joost van Kuringen 39e Msen 00:53:22     11,74 

     Jac van Heerebeek 12e M Vet II 00:55:38     11,26 

     Jan Swaans 13e M Vet I 00:55:56     11,20 

     Leny de Croon 1e V Vet III 00:56:56     11,00 

     Wim de Croon 8e M Vet III 00:57:48     10,84 

     Ton Smetsers 16e M Vet I 00:58:13     10,76 

     Joke Bullens 3e V Vet II 00:59:58     10,45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UITSLAGEN 
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maandag 28 juli 2014 Stratenloop, Duizel 

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

10  km Cees Koppen   recr 00:45:27     13,20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zaterdag 23 augustus 2014 Ronde van Naastenbest, Best 

Twee podiumplaatsen voor Atletiek Oirschot!  

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

10  km Cees Koppen 3e M55 00:44:09     13,59 

     Nellie van Beers 1e V45 00:44:58     13,34 

     Johan Roefs   Recr. 00:46:40     12,86 

     Ad van Heerbeek 10e M55 00:48:26     12,39 

 

woensdag 30 juli 2014 Kampersmeeting, Lanaken (B) 
Martien startte in het geweld van enkele erg snelle lopers wat te snel (1000 m in 3:54 min) en viel daardoor in de 
tweede helft van de wedstrijd terug. Hij was uiteindelijk niet tevreden met zijn tijd, ondanks het feit dat hij toch zijn CR 
met enkele tienden aanscherpte. 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
speerwerpen 800g René van de Ven  3e  Msen 48,12 m    
discuswerpen  1e   30,11 m    
        
3000 m baan Martien van de Ven  18e overall 12:16.10 min  CR  

woensdag 6 augustus 2014 Herentalse Atletiekmeeting, Herentals (B) 
Martien verbeterde het 8 jaar oude clubrecord van Laurent Linssen met bijna 3 minuten. 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
5000 m baan Martien van de Ven   M65 20:55.61 min  CR  

woensdag 13 augustus 2014 Vakantieloop, Biest-Houtakker 

Bij de Vakantieloop werden ook de recreanten in het klassement opgenomen. 
* = gastloper van Atletiek Oirschot. 

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

10  km Cees Koppen 9e M55 00:44:22     13,52 

     Nellie van Beers 4e V45 00:45:46     13,11 

     Hans van Hal 33e M45 00:47:54     12,53 

     Michael Boon 24e M55 00:50:13     11,95 

     Lonne van Esch* 22e Vsen 01:00:44     9,88 

vrijdag 22 augustus 2014 Flying Kiwi BNO instuifcircuit 2014, Uden 

Martien knabbelt weer 9 seconden van zijn clubrecord af!  

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

3000  m Martien van de Ven - M65 00:12:07.12   CR 14,85 
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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 
210414 Nellie van Beers V55 Boxtel 15 km 1:09:28 BP 
170614 Martien van de Ven M65 Oirschot discuswerpen 21,83 m  
200614 Martien van de Ven M65 Eindhoven 3000 m baan 12:16.54 min  
300714 Martien van de Ven M65 Lanaken (B) 3000 m baan 12:16:10 min  
060814 Martien van de Ven M65 Herentals (B) 5000 m baan 20:55:61 min  
220814 Martien van de Ven M65 Uden 3000 m baan 12:07.12 min  
*behoudens goedkeuring beheerder clubrecords, BP = Beste Prestatie 

Vier keer raak voor  
Martien van de Ven!  

CLUBRECORDS 
 René van de Ven 
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30 Jaar Atletiekvereniging Oirschot 
 

Atletiekvereniging Oirschot is opgericht op 24 oktober 1985. Volgend 

jaar vieren we onze 30e verjaardag! We deden in de vorige Spike een 

oproep voor mensen die iets willen organiseren ter gelegenheid van dit 

jubileum. We willen een sportieve en een feestelijke activiteit.  

 

Er hebben zich nu twee mensen aangemeld voor het sportieve deel. Nu 

nog twee voor het feestje en we zijn er. Je hoeft niet alles zelf te doen, 

het gaat om de ideeën en het samenstellen van een programma. Dan 

trommelen we wat mensen op die het allemaal mee in elkaar zetten. 

 

Kom op! Twee mensen die een feestje kunnen 
verzinnen! Die hebben we toch wel?  

Aanmelden bij het bestuur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

GRRR! 
Een lid meldt herhaaldelijk overlast 
te hebben ondervonden van 
loslopende honden in het 
buitengebied. Hij heeft hiervan 
melding gemaakt bij de gemeente. 
 
Heb je ook nare ervaringen met 
loslopende honden dan kun je dit 
melden bij de handhavings-
ambtenaar Heinz van Schijndel:  
 

h.vanschijndel@oirschot.nl 

Wijzigingen in commissies 
 
René Coolen zit nu in de Materialencommissie 
 
Wally van Mierlo en Roland van de Vondervoort hebben 
de WOC (Wedstrijdorganisatiecommissie) versterkt 
 
Jeanine van de Kam vervangt Jan Kemps als 
bestuursafgevaardigde in de WOC. 
 
Martien van Geenen is coördinator van de Wandelgroep. 
 
Zie voor de samenstelling van alle commissies en 

vacatures onze website www.avoirschot.nl > ALGEMENE 

INFO > Bestuur en commissies. 

Het einde van AVO 
 
Vaak wordt door leden nog de afkorting AVO gebruikt voor onze club. Die is door 
de Atletiekunie echter voorbehouden aan de Atletiekvereniging Oudenbosch. Dit 
leidt regelmatig tot fouten bij het inschrijven op wedstrijden en zoeken op 
internet.  
Daarom is besloten om naast onze officiële naam ATLETIEKVERENIGING 
OIRSCHOT als roepnaam het kortere ATLETIEK OIRSCHOT te gaan gebruiken. 
De naam die nu al in ons logo staat.  
We gaan deze roepnaam vanaf nu steeds meer toepassen, o.a. bij inschrijven.nl, 
onze domeinnaam op internet, perspublicaties, enz.  
 
ONTHOUD DUS: vanaf nu is het  

ATLETIEK OIRSCHOT 

PRIKBORD 
   

mailto:h.vanschijndel@oirschot.nl
http://www.avoirschot.nl/
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Kennismaken met de 
loopsport… 
Om de clubsfeer te proeven is er voor 
niet-leden de mogelijkheid tegen een 
kleine vergoeding mee te doen met 
de recreantentrainingen op 
zondagmorgen en woensdagavond. 
Aanmelden hoeft niet, een euro in het 
potje en lopen maar.  
Door het jaar zijn er dan nog 
verschillende mogelijkheden om deel 
te nemen aan speciale trainingen, b.v. 
de hardloopcursus en de trainingen 
voor de halve marathon Eindhoven. 
 

…tegen lage kosten 
Een voordeel in deze moeilijke tijden 
is dat hardlopen bijna niets kost. In 
vergelijking met andere sporten is 
onze contributie bescheiden.  
Alles wat je verder nog nodig hebt zijn 
een paar hardloopschoenen en 
sportkleding. 

Vrijheid Blijheid! 
En heel belangrijk: je bepaalt zelf 
wanneer je gaat lopen en aan welke 
activiteiten je meedoet.  
 
Bij Atletiek 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 
Atletiek 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 Atletiek 
Oirschot 
Niet alleen hardlopen, maar ook de 
technische nummers (hoog- en 
verspringen, discuswerpen, 
speerwerpen, polsstokhoogspringen, 
en kogelstoten) krijgen bij de 
jeugdafdeling van Atletiek 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 Atletiek Oirschot-logo. 

HARDLOPEN  
BIJ  ATLETIEK 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  

 
Wo 3 sept: OIRSCHOT 
RONDJE KEMMER 
Nieuw. Komt in de plaats van de 10 km in de 
Notel. Wordt leuk hoor! 

 
 

Zo 7 sept: Tilburg 
Tilburg Ten Miles 
Grote wedstrijd. Prima sfeertje in Tilburg. 
Mooie voorbereiding op Eindhoven. 
 
 

Za 13 september: OIRSCHOT ► 
De Meeuw Oirschotse Stoelloop 
(KWC) 
Informatie staat op onze website. De 
inschrijving is geopend.  
NIEUW: jeugd loopt mee voor slechts 1 euro! 
 
 
onder: vanaf 2 augustus hebben we volop getraind 
voor onze Oirschotse Stoelloop 

 

 
 
 
 
 

 
 
.  
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  De clubkampioenschappen meerkamp 
bestaan uit 7 (mannen) of 6 (vrouwen) 
onderdelen 
De behaalde prestaties worden omgezet in punten. 
Degene met in totaal de meeste punten is 
clubkampioen.  
Masters mogen onderdelen die zij niet willen of 
kunnen overslaan. Bovendien wordt er gewerkt met 
leeftijdscorrectie. Dit houdt in dat een man van 60 
jaar bij gelijke prestatie meer punten krijgt dan een 
man van 55 jaar. Kortom, iedereen kan winnen! 
 
Op onze website www.avoirschot.nl staan nu de 
clubrecords in nieuwe stijl opgemaakt. Je kunt nu 
snel op welke onderdelen een record of beste 
prestatie kan worden gevestigd en dus ook of er al 
een record staat. Bij veel masters-categorieën staan 
nog geen records gevestigd. Dus: dus doe mee en 
vereeuwig jezelf in de clubrecordlijsten!  
 
Wie van tevoren een keer wil oefenen op de 
technische onderdelen kan zich op donderdagavond 
om 19.30 uur op het veld melden bij René van de 
Ven. Ook voor meer informatie kun je bij hem 
terecht:  
06-53448618 of via e-mail 
chr_vd_ven@hotmail.com.  
 
Daarnaast is het ook een kans om onze jeugdleden 
eens aan het werk te zien. De jeugdleden hebben 
het hele jaar hard getraind en tijdens de interne 
baanwedstrijden kunnen oefenen, nu is het tijd om 
met elkaar te strijden voor het clubkampioenschap 
van 2014!  
 

Meedoen is belangrijker dan winnen! Hoe 
meer deelname, hoe meer gezelligheid! 
 
Na afloop zijn er prijzen voor de winnaars en koffie 
(en ranja) voor alle deelnemers om de tijd tussen 
finish en prijsuitreiking te overbruggen.  
 
Wij hopen op een geslaagd kampioenschap met 
veel deelnemers! 
 
Sportieve groet, 
 

De Technische Commissie 
 

Inschrijven 
Jeugdleden zijn automatisch ingeschreven en 
moeten zich afmelden bij René van de Ven indien ze 
niet mee kunnen doen.  
 
Alle andere leden kunnen inschrijven via e-mail aan 
René van de Ven (chr_vd_ven@hotmail.com) of via 
de lijst in het clubgebouw. Geef bij het inschrijven je 
naam en geboortedatum door! 
 

Juryleden 
Kun je niet meedoen? Draag dan bij aan de 
gezelligheid en het goed verlopen van het 
kampioenschap. We kunnen je hulp goed gebruiken. 
Meld je bij Jac van Heerebeek (heere461@planet.nl) 
als jurylid. Je hebt hiervoor geen speciale kennis 
nodig, alles wordt op de dag zelf duidelijk aan je 
uitgelegd en er zijn voldoende ervaren juryleden om 
te helpen. 

 
Zo 21 sept: OIRSCHOT van 10.00 tot 15.00 uur  
Clubkampioenschappen Meerkamp 
Dit jaar zijn de kampioenschappen een week eerder dan in 

voorgaande jaren, zodat we niet tegelijk vallen met de 

kermis. De TC hoopt dat hierdoor meer leden mee zullen 

doen aan deze leuke ontspannen afsluiting van het 

zomerseizoen. 

 

 
Kijk op onze website 

(ONZE WEDSTRIJDEN)  
voor verdere informatie en het 

dagprogramma 
 

en… 
 

kijk dan meteen even in het FOTOBOEK 
hoe leuk het vorig jaar was! 

 
 
 
 
 

 
 
.  
 

De 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 

MEERKAMP  

zijn voor ALLE leden, 

jong en oud! 

http://www.avoirschot.nl/
mailto:chr_vd_ven@hotmail.com
mailto:chr_vd_ven@hotmail.com
mailto:heere461@planet.nl
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Za 26 sept: Tilburg e.o. 
Hart van Brabantloop 
Estafetteloop van en naar Tilburg. Doet ook 
Middelbeers en Oirschot aan.  
 
 

Zo 12 okt: Eindhoven ▼   
Marathon Eindhoven 
De lange duurlopen zijn begonnen. 
Overtreffen we het aantal van 32 deelnemers 
van vorig jaar? 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
.  
 
 
 

 
 

 

 

AGENDA 
samenstelling Leny de Croon, tekst Ad van Zelst  

2013: Reny van Straten komt over de finish na 21 natte kilometers 
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SPONSORLOOP TIJDENS DE HALVE MARATHON EINDHOVEN 
 
Marjanne Oomen uit Oirschot is al zes jaar als vrijwilligster actief op een project 
in het noorden van het eiland Bali. Op dit project krijgen gehandicapte kinderen 
via operaties, fysiotherapie en revalidatie weer een kans op een betere toekomst. 
 
Recent is Marjanne via de stichting Stepping Stones Bali aan een nieuwe 
uitdaging begonnen. Uitgebreide informatie over deze stichting is te vinden op de 
website www.steppingstonesbali.org.  
 
De werkgroep sponsoring van de stichting Stepping Stones Bali probeert via 
diverse activiteiten de doelstellingen van de stichting onder de aandacht van een 
breed publiek te brengen. Uiteraard proberen zij ook geld in te zamelen voor dit 
goede doel. 
 
In de komende maanden staan o.a. de volgende activiteiten op het programma: 
 

• vrijdag 19 september:  
 SPONSORDINER BIJ GASTERIJ DE MERODE IN SPOORDONK 
 Voor een mooi prijsje lekker eten én dit mooie doel steunen 
  

• zondag 12 oktober:  
 SPONSORLOOP HALVE MARATHON EINDHOVEN 
 Je kunt je aanmelden als hardloper of als supporter.  
 
 Informatie over deze en andere activiteiten staan op de website 

www.wijrennenvoorbali.reismee.nl  
  
 Aanmelden en info bij  
 Henk van Gerven:  henkrunner@hotmail.com of 
 Christ Oomen:  c.oomen@chello.nl   
 
 Met vriendelijke groeten, 

 Christ Oomen en Henk van Gerven 
  
 
 
 
 
 

 

Henk van Gerven en Cees 
Smetsers liepen ook in 2013 

de halve marathon Eindhoven 
voor Bali 

 

Za 18 okt: Best/Oirschot 
Oriëntatieloop 
Ook mooi. Je kunt alleen lopen of met een 
team van twee. 
 
 

Zo 26 okt: OIRSCHOT ► 
Oirschotse Heideloop 
Prachtig! Al voor de derde keer. Sponsorloop 
voor alle niveau’s. Komen veel lopers van 
buiten Oirschot op af. Info komt op de website 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

http://www.steppingstonesbali.org/
http://www.wijrennenvoorbali.reismee.nl/
mailto:henkrunner@hotmail.com
mailto:c.oomen@chello.nl
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Zo 26 okt: Etten-Leur 
Marathon Brabant 
Halve en hele marathon. Zijn we de laatste 
jaren niet meer geweest, maar nu lopen Henk 
en Piet er de hele. 
 
 

Zo 2 nov: Valkenswaard ► 
Valkenloop (KWC) 
Mooie halve marathon door de Malpie. En dit 
jaar geen last van de Dakar-dag op het Euro-
circuit. Laatste wedstrijd van de Kempische 
Wegcompetitie. 
 

 

Zo 16 nov: Nijmegen  
Zevenheuvelenloop 
Een van de mooiste lopen van Nederland, 
maar wel massaal. Altijd grote deelname uit 
Oirschot. Je kunt al inschrijven. Ga je dit jaar 
ook mee? 
  
 

Zo 16 nov: Veldhoven 
Witvencross (KCC) 
Het crossseizoen begint weer! Dit is de eerste 
wedstrijd in de Kempische Crosscompetitie. 
 
 

Zo 30 nov: Bladel 
No Limits Najaarscross (KCC) 
 
 

Zo 14 dec: Reusel 
l’Avant Sylvestre Cross (KCC) 
 
 

Zo 21 dec: Sint Oedenrode 
Drie Dorpencross (KCC) 
 
 

Zo 28 dec: OIRSCHOT ► 
28e De Meeuw Auwjaorscross (KCC) 
Het grootste sportevenement van Oirschot. 
Daar moet je bij zijn, als deelnemer of 
vrijwilliger! 
 
 

 
 
 

 

 

AGENDA 
samenstelling Leny de Croon, tekst Ad van Zelst  

Susanne Aarts en Pieter Smits in Valkenswaard 2013 

Af en toe een wedstrijdje 

lopen, dat is voor iedereen  

goed! 

Ook als recreant moet je 

dat eens meemaken. 

Informatie over wedstrijden 

waar we gezamenlijk naar 

toe gaan staat altijd op 

onze website > PRIKBORD 
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VOOR COMPLEET  
AUTO-ONDERHOUD 

 
 
 

Haven 2 | 5688DR Oirschot | 0499-574477 
 

www.garagebeka.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             airco service 
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De trainingen van Atletiek Oirschot 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 14.00 uur 
Woensdagmiddaggroep, start op ’s-Heerenvijvers  
(vanaf 1 oktober) 
 

woensdag 19.00 uur 
Recreantentrainingen, groep 1, 2a, 2b, 3, (4) 
   

donderdag 19.00 uur 
Clubtraining in het buitengebied (Cees Koppen) 
  

zaterdag 9.00 uur 
Training gericht op wedstrijden 

t/m za 6 sept: training Oirschotse Stoelloop, groep 1/2a 

t/m za 4 okt: halve marathon Eindhoven (2a/2b/3/4)  

 

zondag 9.30 uur 
Recreantentrainingen, groep 1, 2a, 2b, 3, (4) 
 
Het schema van de baantraining op dinsdag staat op de 

website www.avoirschot.nl > PRIKBORD 

 
 

 

TRAININGEN 
Cees van de Schoot   

Geblesseerd geweest? Tijdje niet gelopen?  
Atletiek Oirschot heeft twee prima mogelijkheden om het sporten weer voorzichtig op te 
pakken: 

 
1. De clubtraining op dinsdag om 19.00 uur.  
 Je doet mee aan de warming-up en de uitgebreide loopschooloefeningen van Toon. 
 Beetje bijbuurten. Daarna loop je rustig in je eigen tempo wat rondjes op het veld. 

 

2. De wandelgroep.  
 Start elke zondag om 9 uur voor een tocht van ong. 10 km door het buitengebied. 

 Lekker ontspannen, goeie klets en koffie na. 

http://www.avoirschot.nl/
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WOENSDAGMIDDAG 
GROEP 
Pieter Smits   

Het programma 
14.00 uur: samenkomst op de 
parkeerplaats bij ’s Heerenvijvers,  
ong. 750 m warmlopen; 
 
14.05 uur: rekoefeningen bij het 
kapelletje (tot 14.15 uur zijn we daar) 
 
14.15 uur: aanvang duurloop; 
 
15.30 uur: terugkomst wat minder 
snelle groep, aansluitend oefeningen 
 
15.45 uur: terugkomst wat snellere 
groep, aansluitend oefeningen. 

Woensdagmiddaggroepen starten op  
1 oktober!   
Zoals gebruikelijk beginnen we met Oirschot 
kermis weer met de 
woensdagmiddaggroepen.  
  
Net als afgelopen 10 jaren (nu dus voor de 
11e keer) lopen we een langere duurloop op 
zachte ondergrond in ’s Heerenvijvers, de 
Oirschotsche Heide, De Straatsche Heide, de 
Oostelbeersche Heide of landgoed De Baest.  
 

Omdat we altijd vanaf  
’s Heerenvijvers vertrekken, kunnen we 
verder de hei in en belopen we de mooiste 
plekjes 

Tijdens het lopen kunnen we dan nóg meer in 
de natuur verblijven, daarvan genieten én 
buurten natuurlijk. Als je ’s middags tijd hebt, 
dan is het zeker de moeite waard om eens mee 
te gaan. 
We lopen met een snellere groep (2b en 3) en 
een wat minder snelle groep (1 en 2a).  

 
Lopers van elk niveau zijn dus welkom. 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!  
Omdat we natuurlijk onze clubgenoten van de 
avondgroepen toch wel gaan  missen, sluiten 
we ons weer gaarne bij hen aan zodra de 
zomertijd in 2014 ingaat. 
 
Met sportgroeten, 

Pieter Smits 
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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) 
 
Assistentie bij de trainingen door Bart 
Noyen en Thomas van Laarhoven 

dinsdag  
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 
(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. René 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

JEUGDTRAININGEN 
René van de Ven  
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HET RAZENDSNELLE 
ESTAFETTEPENNETJE 
Stijn van Beers 

Ik ben Stijn van Beers 

 
Ik ben 11 jaar en wordt 24 november 12 jaar, net als mijn tweelingbroer 
Rens. 
 
Ik zit op de Korenbloem in groep 8.  
 
Ik zit al 2 jaar op Atletiek. Eerder zat ik op voetbal, maar ik wilde graag 
een andere sport gaan doen. Met ons mam deed ik mee met de ouder 
en kindcross in het bos. Ik vond de atletiek spelletjes erg leuk, vooral 
speerwerpen. Daardoor ben ik bij atletiek gegaan. 
 
Ik heb al met verschillende wedstrijden meegedaan, zoals: indoor Gent, 
kidsrun in Veldhoven, clubkampioenschappen en stoelloop. 
 
Hardlopen vind ik het minst leuk en hoogspringen het allerleukst. 
 
Groetjes Stijn 

 

Ik geef de pen 
door aan 
Willem 

Gerritsen 

Stijn (rechts) vorig jaar in Veldhoven 
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KASTERLEE. Onze mannen hadden aangeboden om alle startnummers op te spelden. 
  

 

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

