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spike 
• Piet van de Sande kreeg de estafettepen 

• Rondje Kemmer 

• Oirschotse Stoelloop 

• Clubkampioenschappen Meerkamp 

• Marathon Eindhoven  

• Oriëntatieloop 

• Oirschotse Heideloop 

 

 

jaargang 28 / november – december 2014  
HET CLUBBLAD VAN ATLETIEK OIRSCHOT 

  
6 

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

particulieren en bedrijven 
 
 

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

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

 

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

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

kantoren komen. 

 
Eersel                                     Oirschot 

Sigarenmaker 3                                 De Korenaar 39 
0497-517616            0499-574887 

0497-517637             0499-575675 

 
 info@bloxverbeek.nl 

www.bloxverbeek.nl 

 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

Eregalerij 
 

Als je op onze website www.avoirschot.nl kijkt in de 

rubriek  ALGEMENE INFO, vind je daar de 

Marathonlijst aller tijden, een opsomming van alle 

marathons gelopen door onze leden. Er is nu een nieuw 

kopje bijgekomen, de Eregalerij Atletiek Oirschot. Een 

overzicht van door Oirschotse atleten behaalde 

Brabantse en Nederlandse kampioenschappen en 

records. 

Een lid met kennis van de Oirschotse atletiekhistorie – 

en die is heel bijzonder – stelde voor om daar ook 

prestaties bij te vermelden die verricht zijn voordat onze 

vereniging werd opgericht. 

Lees in dat verband maar eens het kostelijke verhaal 

dat Martien van de Ven opschreef uit de mond van ons 

oudste lid Piet van de Sande, op pagina 12 e.v. van 

deze Spike. 

 

Waar zijn die mooie tijden gebleven?  

 

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  

 Gerrie Dijkstra 

 Vogels Groenvoorziening 

 Spoordonkse Watermolen 

 Autobedrijf Verbruggen 

 Kapsalon Marc 

 Karin Verbruggen Beeld Design 

2013 All Outdoor 

 Runnersworld Eindhoven 

 Beauty by Jennie 

 René Coolen (Puro, materiaalsponsor) 

2014 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/
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 180 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 januari 
 

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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VACATURE 
Een ongebruikelijke kop boven mijn 
voorwoord in de Spike. De kop heeft 
geen betrekking op een van posities 
in de commissies die nog open 
staan. Want dan zou die kop elke 
twee maanden boven dit verhaal 
kunnen staan. Want we blijven 
steeds op zoek naar mensen die 
zich in willen zetten voor de 
vereniging. Elders in dit blad leest u 
daar wel meer over. 
 

Nee, de kop boven dit artikel 
heeft betrekking op mijzelf 
Ik heb namelijk besloten om 
afscheid te nemen als voorzitter van 
onze vereniging. In de laatste 
jaarvergadering kwam aan de orde 
hoe lang iemand op een bepaalde 
functie zou moeten zitten. Naar 
aanleiding daarvan ben ik ook eens 
gaan nadenken over hoe lang ik al 
voorzitter ben van onze vereniging.  
 

Op 28 februari 2005 ben ik tot 
voorzitter gekozen als 
opvolger van Mario Wierckx 

Dus bij de volgende jaarvergadering 
in februari 2015 ben ik 10 jaar 
voorzitter van onze vereniging. Een 
mooie periode om het 
voorzitterschap over te dragen. 
Vandaar de kop boven dit artikel dat 
er een functie vacant is waar u allen 
voor in aanmerking komt. Dus als 
een van de leden van onze 
vereniging volgens u geschikt is om 
voorzitter te worden, wijs haar of 
hem dan eens op deze vacature. Of 
vertel het tegen mij of een van de 

bestuursleden. We moeten immers 
met zijn allen op zoek naar een 
nieuwe voorzitter die tijdens de 
volgende jaarvergadering kan 
worden gekozen. 
 

In de afgelopen maanden zijn 
er twee voor onze vereniging 
belangrijke wedstrijden aan 
de orde geweest 
Als eerste natuurlijk onze eigen  De 
Meeuw Oirschotse Stoelloop 2014. 
Deze wedstrijd stond op zaterdag 13 
september op het programma. De 
organisatie was weer prima verzorgd 
door onze Wedstrijd Organisatie 
Commissie. Het weer was door 
anderen prima verzorgd waardoor 
het een mooie dag en een mooie 
wedstrijd kon worden. Iedereen 
hartstikke bedankt voor het laten 
slagen van deze wedstrijd. Zowel de 
hardlopende  deelnemers maar ook 
de mensen van de jury, de 
parcourswachten, de mensen van 
de waterpost, de 
parcoursopbouwers en de 
parcoursafbrekers en alle anderen 
die ik nu vergeten ben met name te 
noemen: hartstikke bedankt. 
 

Een andere belangrijke 
wedstrijd voor onze 
vereniging is de Marathon van 
Eindhoven 
De organisatie van deze wedstrijd 
komt voort uit de regionale 
atletiekverenigingen. Dus ook wij als 
vereniging hebben mede aan de 
wieg gestaan van de organisatie van 
deze wedstrijd. Vele van onze leden 

doen ook steeds mee aan deze 
wedstrijd. Met name bij de halve 
marathon zijn velen vanuit Oirschot 
actief in Eindhoven. En velen helpen 
bij de waterpost die wij als 
vereniging elk jaar weer bemensen. 
Het aantal deelnemers bij de 
waterpost is meestal nog groter dan 
het aantal lopers. En tot slot 
organiseren we in de avonduren 
steeds een after-party voor iedereen 
die aan de wedstrijd in Eindhoven 
heeft meegelopen, mee geholpen of 
toeschouwer is geweest. En als je 
niet aan deze criteria voldoet maar 
wel gezellig mee wilt komen buurten 
dan kan dat ook gewoon. 
 

Tot slot aandacht voor de 
wandelafdeling van onze 
vereniging 
Deze club blijft maar groeien. Maar 
niet alleen het aantal deelnemers 
groeit. Ook de wandelingen die 
worden georganiseerd groeien. Ze 
wandelen nu tegenwoordig ook vaak 
op woensdagmiddag. En men heeft 
nu ook het plan opgevat om zo af en 
toe buiten Oirschot te gaan 
wandelen. De variatie in routes kan 
daardoor aanzienlijk worden 
vergroot. Blijf de website van onze 
vereniging in de gaten houden om 
het laatste nieuws van de 
wandelafdeling mee te pikken.  
 
 
Tot ziens  
  
 

Jan Kemps 
Voorzitter van Atletiek Oirschot 

VAN DE  
VOORZITTER 
Jan Kemps 

 
Het bestuur vergadert op: 
ma 17 nov. en wo 17 dec.  

(20.00 u 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 
 

Deze keer een fors aantal 
afmeldingen: 
Kevin Roefs JPA 
Kevin heeft voor basketbal 
gekozen. Heeft altijd van het lopen 
genoten en bedankt René voor zijn 
inzet. 
 
Madzy de Vries V40 
 
Mario Wiercx M55 
Mario kan niet meer hardlopen  
en heeft andere sporten gevonden. 
Hij bewaart fijne en leuke 
herinneringen aan het lopen en 
begeleiden van de recreanten. 
 
Tim van Gerven JPC 
 
Mandy Smetsers V35 
 
Tippi Smits MPA 
 
Joep Hems JJD 
Joep heeft het altijd leuk gehad  
bij de club maar heeft toch voor 
voetbal gekozen. 
 
Conny Neggers V35 
Conny heeft veel last van haar  
knie. Ze heeft altijd met veel plezier 
gelopen en vond het altijd erg 
gezellig. 
 

Gelukkig ook 3 nieuwe leden: 
Martien van Laarhoven M45 
Tjeerd Lieshout JPC 
Nel Beekmans Wan 
 

Nieuwe leden:  
van harte welkom! 
 

Onze vereniging telt nu  
183 leden, 

waaronder 9 jeugdleden  
en 11 wandelaars 

Jarig in november… 
 

1 Roland van Loon M40 

1 Thijs van den Brand JPA 

4 Mien Herijgers Wan 

5 José van de Sande V45 

6 Marie-José v den Berg V45 

6 Toos de Croon Wan 

9 Roland Poos M40 

19 Harald Gillissen M40 

21 Reny van Straten V40 

22 Mary Kolsters V50 

23 Gerda Witlox Wan 

24 Thomas van Laarhoven MSE 

24 Ad van Zelst M65 

24 Stijn van Beers JJD 

26 Ria Louwers V55 

 

 

 

 

…en in december: 
 

1 Rens Ackermans JPA 

4 Adrie Vermeeren M60 

14 Harrie Bullens M50 

14 Karin Verbruggen V45 

14 Joost van den Brand Wan 

18 Mirjam Smits V40 

23 Toon Erven M55 

23 Martien van Laarhoven M45 

24 Karin Brans V45 

24 Nadja van der Schoot V35 

29 Esther de Wert V40 

30 Toon de Croon M65 

30 Marian van den Oord V55 

30 Monique Fiers V40 

 

Allemaal hartelijk gefeliciteerd! 

 

LET OP: Opzegging van het 

lidmaatschap moet uiterlijk 1 december 

bij onderstaande bekend zijn!  

Na deze datum is opzegging NIET 

meer mogelijk voor het komende jaar. 

Dit komt door de jaarlijkse afdracht 

per lid aan de Atletiekunie. Zij 

hanteren erg strikt deze datum. 

 

De ledenadministratie, Hans Hoogmoet 
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NIEUWS 
Kijk elke dag op onze website www.avoirschot.nl  
naar het nieuws als het nog warm is  

29 augustus 
Nederlands Record Martien van de Ven 
Bij de Open Meeting van SACN in Neerpelt liep Martien 
vandaag de Uurloop op de baan. Hij verbrak daarbij het 10 
jaar oude Nederlands Record* in zijn leeftijdsklasse M65. Het 
oude record stond op 13.117 km, Martien wist er 684 meter bij 
te doen en kwam tot 13.801 km. 
   
 
 

31 augustus 
René van de Ven Zuid-Nederlands kampioen 
speerwerpen ► 
Vandaag waren in Weert de Zuid-Nederlandse 
kampioenschappen baan voor senioren. René er naar toe. En 
ja hoor, een 1e plaats bij het speerwerpen! Kampioen van 
Zuid-Nederland! 
 
 
 

3 september 
CR voor Martien, 1e plaats René 
Bij de baanwedstrijden Memorial René Thomas in 
Tessenderlo België vestigde Martien van de Ven een 
clubrecord op de 10.000 meter met een tijd van 43:07.97 
minuten. Het record stond nog open. 
Bij dezelfde wedstrijden werd René van de Ven 1e bij het 
speerwerpen Mannen senioren, met een worp van 48,36 
meter. 
   
 
 

3 september 
Rondje Kemmer slaat aan! ► 
Ons eerste Rondje Kemmer, een 10 km-loop ter vervanging 
van de wedstrijd in de Notel, is goed aangeslagen. Er deden 
70 lopers mee, waarvan 5 gastlopers van onze club. De 
meeste deelnemers liepen de hele afstand. Het was een 
mooie generale voor de Oirschotse Stoelloop op 13 
september. 
 
 
 

 

 
 

http://www.avoirschot.nl/
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10 september 
Twee CR’s voor de Van de Ven’s 
Ze gaan maar door... Bij de baanwedstrijden in Tessenderlo 
vestigden zowel Martien van de Ven als René van de Ven bij 
hun respectievelijke categoriën een clubrecord op de 2000 m 
op de baan! 
 
 
 

12 september 
Martien scoort weer 2 keer 
Bij de instuif baanwedstrijden in Gemert heeft Martien van de 
Ven weer twee keer gescoord: CR's op de 1000 meter en op 
de 400 meter, categorie M65. De records stonden nog open, 
maar opmerkelijk is dat ze allebei sneller zijn dan Martien's 
CR's op dezelfde afstand in de categorie M60!  
 
 
 

13 september 
Mark van Kessel wint de Oirschotse Stoelloop ► 
Beetje warm nog en wat wind, maar wel mooi weer. Onder 
deze omstandigheden won Mark van Kessel uit Deurne de 
Oirschotse Stoelloop. Hij bleef met zijn tijd van 33:02 minuten 
meer dan een minuut verwijderd van het parcoursrecord. 
Snelste vrouw was Marjon van der Wansem uit Etten-Leur 
met een tijd van 38:47 min. 
Snelste van onze leden was Roland van Loon in 39+ 
minuten. 
Met 240 deelnemers bleven we net iets onder het aantal van 
vorig jaar (255). Wel weer een grote deelname uit onze eigen 
vereniging.  
   
foto (Peter Kramer): Mark van Kessel op zegekoers. 
 
 
 

19 september 
Martien van de Ven heerst nu ook op de 800 m ► 
Bij de Flying Kiwi BNO instuifwedstrijden in Vught heeft 
Martien het clubrecord op de 800 meter, categorie M65, met 
bijna 20 seconden verbeterd. Zijn tijd: 2:46.57 min. Het oude 
record stond op naam van Ad van Zelst.  
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21 september 
Roland van Loon ook NK oriëntatielopen middle 
distance ► 
Opnieuwe werd Roland van Loon Nederlands Kampioen 
Oriëntatielopen, nu op de middelafstand. De wedstrijd werd 
gehouden in de bossen van het nationale park Drents-Friese 
Wold bij Diever. Roland was bovendien van alle categorieën 
de loper die het snelste de afstand aflegde. 
 
 

21 september 
Tien clubrecords op één dag! 
De Clubkampioenschappen Meerkamp leverden dit jaar maar 
liefst 10 nieuwe clubrecords op. Martien van de Ven 
etaleerde nog eens zijn topvorm van dit jaar door op 6 van de 
7 onderdelen een nieuw clubrecord te behalen bij de Mannen 
masters 65. 
Bij de Vrouwen masters 40 deed Eveline Timmermans haar 
eerste meerkamp ooit en verbeterde meteen 4 clubrecords 
die al sinds 1999 stonden.   
   
 
 

5 oktober 
Drieslag voor Roland van Loon 
Ook de derde ronde van het NK Oriëntatielopen, de long 
distance, wist Roland van Loon te winnen. In de bossen van 
Beekhuizerzand bij Harderwijk wist hij zijn grootste 
concurrent, de winnaar van vorig jaar, te verslaan! Roland 
was de snelste van alle categorieën.  
Drie Nederlandse Kampioenschappen op rij! 
 
 
 

12 oktober 
Nellie van Beers 1e in Eindhoven ► 
Vandaag heeft Nellie van Beers bij de Halve marathon 
Eindhoven de eerste plaats behaald in de categorie V55. Met 
haar tijd van 1:38:36 uur nam ze anderhalve minuut 
voorsprong op de nummer 2. 
Bij de Mannen 60 werd Frans van der Staak 3e.  
   
foto: Nellie passeert de waterpost van Atletiek Oirschot. 
 
 

 

NIEUWS 
Kijk elke dag op onze website www.avoirschot.nl  
naar het nieuws als het nog warm is  

http://www.avoirschot.nl/
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Omdat Piet al 84 is en het 
heel lang geleden is toen hij 
begon met hardlopen, heeft 
hij de hulp van Fons 
Veldhuizen ingeroepen om 
samen herinneringen op te 
halen 

Piet is als jongen sportief bezig 
geweest bij de jonge boerenstand. 
Hij woonde toen op de Kattenberg 
in Spoordonk. Deze boerenstand 
organiseerde sportdagen waarbij 
atletiek ook een belangrijk 
onderdeel was. Piet ging dikwijls in 
zijn eentje trainen en liep dan vaak 
langs het kanaal naar Tilburg en 
via Moergestel terug.  
 

Op een gegeven moment 
kreeg Piet bij wedstrijden 
van de boerenstand op zijn 
donder omdat het veel te 
hard ging als hij voorop liep 

Dat was het moment om bij Orion, 
de eerste Oirschotse atletiekclub, 
te gaan in 1952. Dit was een 
bloeiende vereniging die alle 
onderdelen van de atletieksport 
beoefende. Piet ontwikkelde zich al 
vlug tot een van de toppers. Kort 
daarna kwam ook Fons 
Veldhuizen (onlangs 80 
geworden) bij Orion. Hij had in 
militaire dienst uit verveling en 
omdat hij talentvol was het 
hardlopen opgepakt. Later zou hij 
meerdere malen Nederlands 
kampioen worden op de 10.000 m 
baan en 25 km weg.  
 

Zij vormden samen een 
koppel dat het hele land en 
een deel van België afreisde  

om aan wedstrijden deel te 
nemen 
Ze hebben allebei Nederland 
vertegenwoordigd bij internationale 
wedstrijden. Tijdens de trainingen 
en de bezoeken aan wedstrijden is 
nogal een en ander voorgevallen. 
 

Mensen die de geschiedenis 
van Orion kennen weten dat 
die vereniging een plotseling 
einde kende 
Op een gegeven moment was er 
eigenlijk geen sprake meer van 
een vereniging, maar Piet en Fons 
liepen als enige nog onder de vlag 
van Orion. Ze werden soms 
aangehouden door 
middenstanders die nog geld 
tegoed hadden van Orion en 
probeerden dat te verhalen op 
beide lopers. Dit verveelde hen 
waarna ze besloten bij GM in Best 
te gaan. Daar was het ook niet 
alles want van toen af werd 
gepubliceerd dat Fons en Piet uit 
Best kwamen.  
De verstandhoudingen tussen die 
twee dorpen was niet al te best en 
de supportersclub van Fons, die uit 
150 plaatsgenoten bestond, wou 
dat hij daar weg ging. 
 

Er was een cross in 
Turnhout, hartje winter 
Er lag een heel dik pak sneeuw. Ze 
hadden gepland om met de bus te 
gaan maar die reed niet. Toen 
besloten ze om met de fiets naar 
Turnhout te gaan. Er was nog geen 
spoor gevormd, waardoor ze door 
dat dik pak sneeuw moesten via 
Reusel en Arendonk. Bij aankomst 
bleek dat de wedstrijd was 
afgelast.  

Bijna bevroren en helemaal 
leeg keerden ze om 
Bij de grens in Reusel stopten ze 
even om wat bij te komen en een 
bakje koffie te drinken. Omdat ze 
bij het douanekantoor binnen 
gingen vroeg de douane hen of ze 
wat aan te geven hadden, waarop 
Piet antwoordde: “wel over te 
geven” en kotste alles onder. 

 
In 1958 werden de 
Nederlandse cross 
kampioenschappen 
georganiseerd door GM in 
Best 
Piet en Fons waren nog lid van 
GM. Iedereen had hoge 
verwachtingen van hen en zij ook 
van zichzelf. Daags voor de 
wedstrijd gingen ze trainen en 
kwamen bij de kapel van de Heilige 
Eik. Ze besloten een kaars aan te 
steken. Je weet maar nooit of het 
helpt. Geld hadden ze niet bij zich.  
 
De volgende dag ging Piet niet van 
start omdat hij ziek was geworden 
en Fons viel uit na de eerste ronde. 
Daags erna zijn ze terug gegaan 
naar de kapel en hebben alle 
kaarsen aangestoken zonder te 
betalen. Die hielpen immers toch 
nergens voor. 
 

Piet en Fons waren 
ondertussen in heel 
Nederland bekend 
Ze zouden aan een wedstrijd in 
Geleen meedoen. ‘s Morgens naar 
de eerste mis en bij het kruisje de 
kerk uit. Iedereen keek ze aan 
want zo vlug uit de kerk was bijna 
heiligschennis. Op de fiets naar 
Best om dan met de trein naar   

DE ESTAFETTEPEN 
Piet van de Sande 
opgetekend door Martien van de Ven 
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Geleen af te reizen. Er ging echter geen trein uit 
Best die aansluiting had met de sneltrein naar 
Geleen. Ze spraken de stationschef en die regelde 
een stoomlocomotief die hen naar Eindhoven zou 
brengen. Ze hebben nog geholpen met kolen in de 
vuurmond te scheppen en kwamen zo zwart als roet 
aan in Eindhoven waar de sneltrein keurig op hen 
stond te wachten na een seintje te hebben gehad 
vanuit Best.  
 

Op een morgen komt Piet bij Fons aan in 
trainingspak 
Het is kwart voor elf en hij is net 2 uur wezen 
trainen. Zegt Fons:”Jij zou vandaag toch gaan 
trouwen?” waarop Piet zegt: “Dat is pas om elf uur 
en dat trouwen gaat toch wel door”  
 

Trainen deden ze op gevoel, warming-up 
was onbekend.  

Periodisering hadden ze ook nooit van gehoord. De 
schoenen waren toen net klompen. Trainingspakken 
wogen wel 10 kg als het regende. De trainingen 
gingen altijd zo hard als het kon. Een dag overslaan 
was een doodzonde. Je voelde je dan schuldig en 
dat moest dan de volgende dag goed gemaakt 
worden met een straftraining door henzelf opgelegd. 
Sociaal leven was onbekend. Het leven bestond uit 
vroeg opstaan, werken (ook op zaterdag), trainen, 
na de training opgewarmd eten naar binnen werken 
(het spek was zwart en keihard en de stamppot 
uitgedroogd) en dan naar bed. Op zondag de hele 
dag onderweg naar de wedstrijd.  
 

Piet had ingeschreven voor de marathon 
van Eindhoven 1959 
Die werd toen niet georganiseerd op het snelst 
mogelijk parcours, maar aan de rand van de stad. 
Sommige delen van het parcours waren zelfs niet 
verhard en het parcours was niet verkeersvrij. Fons 
zou hem begeleiden op de fiets. Fons schrok toen 
Piet een onverwachtse beweging naar rechts 
maakte en voor Fons het in de gaten had, had Piet 
een hond toegetakeld die op hem af was gekomen 
en hem wilde bijten. Piet werd overigens vierde en 
eerste Nederlander. 
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Dat Piet en honden geen 
vrienden zijn bleek toen 
enkele jaren geleden Piet 
met zijn loopgroep aan het 
trainen was 
Toen ze op een dag naar Wintelre 
liepen kwam er ter hoogte van de 
Oerlese hut een Duitse herder met 
de haren overeind van een erf op 
hen af. Voor die hond schade kon 
aanrichten had Piet hem flink 
geraakt en de hond keerde terug. 
Toen ze de week erna weer 
dezelfde route liepen kwam 
dezelfde hond weer op hen af. Toen 
hij Piet herkende draaide hij om en 
maakte hij dat hij wegkwam. 
 

In 1959 had Piet aan 30 
wedstrijden deelgenomen en 
werd 7 keer 1e, 6 keer 2e, 3 
keer 3e en 7 keer 4e  
Deze resultaten zorgden ervoor dat 
hij in de A-klasse werd ingedeeld en 
tot de absolute Nederlandse top 
hoorde. 
In 1960 werd Piet uitgenodigd voor 
de Nederlandse ploeg. Hij moest 
een wedstrijd over 30 km lopen  in 
Gronau Duitsland tussen Duitsland, 
Zwitserland, Luxemburg en 
Nederland. De vier genodigde 
atleten zouden om 8.16 uur 
gezamenlijk met de trein vertrekken 
vanuit Utrecht. Piet had de 
uitnodiging daags tevoren pas 
gekregen en om alles op tijd te 
regelen was het laat geworden. 
Prompt versliep hij zich en kon de 
trein in Best niet meer halen. Toen 
is hij gaan liften en de man die hem 
oppikte en eigenlijk naar Den Haag 
moest, heeft hem toen bij het 
station in Utrecht afgezet waardoor 
hij toch bij de rest van de ploeg kon 
aansluiten. 

Voor de bijzondere prestaties 
in 1959 en 1960 kreeg hij in 
1960 de prestatiespeld van 
de KNAU opgespeld 
Dat hij die speld kreeg was extra 
bijzonder omdat deze voor de eerste 
keer werd uitgereikt. De 
omstandigheden waaronder deze 
prestaties kwamen logen er niet om. 
Hij werkte in Breda van 7 uur ’s 
morgens (om 5.15 uur opstaan) tot 
half 6 ’s avonds. Dan moest er nog 
getraind worden. In het ED van 8 
december 1960 wordt hiervan 
verslag gedaan. Een opmerking van 
zijn verloofde Zus: “Als hij een 
avond per maand bij me is ben ik al 
tevreden”. 
 

In 1968 pakte Piet het 
wedstrijdlopen weer op na 
een korte pauze 
Er waren ondertussen enkele 
nieuwe lopers opgestaan en de 
Atletiek Unie startte een veteranen 
categorie. Fons was gestopt t.g.v. 
een blessure. Het lopen werd 
ondertussen steeds populairder. 
Tijdens het trainen kwamen steeds 
minder opmerkingen als “Ze hebben 
hem al!” of “Waar is de brand?”. De 
auto werd algemeen goed. Vanaf 
1970 kon Piet deelnemen bij de 
veteranen waar hij weer veel ging 
winnen. Opnieuw werd bijna 
wekelijks een wedstrijd bezocht.  
 

Er ontstond een groepje 
lopers dat onder leiding van 
Piet ging trainen en aan 
wedstrijden deelnam 
Reeds in 1981 verscheen in een 
krantenartikel van ED dat hij al de 
15e overwinning van het jaar had   

geboekt en: ”Deze Oirschotse 
atletiek-veteraan hoopt nog eens ooit 
in Oirschot een atletiekvereniging op 
te richten” 
 

Bij een wedstrijd in Venlo 
lagen folders van een 
vereniging uit Wegberg in 
Duitsland 
Op 31 december 1981 zou er een 15 
km wegwedstrijd zijn. Piet had zijn 
wagen vol. Na afloop van de 
wedstrijd werden koeken 
getrakteerd. Het deelnemen aan 
deze wedstrijd is de inspiratie 
geweest om onze Auwjaorcross op 
31 december te organiseren en met 
oliebollen rond te gaan. Aanvankelijk 
werden die oliebollen gebakken door 
Zus.  
 

Een aantal jaren geleden 
heeft Piet wat lichamelijke 
ongemakken gekregen 
waardoor hij niet meer kan 
hardlopen 
Momenteel verblijft hij in huize Sint 
Joris. Een bezoek wordt erg op prijs 
gesteld. 
 
Behalve het promoten van de 
wedstrijdsport was Piet de eerste 20 
jaar van het bestaan van onze 
vereniging overal bij betrokken. Hij 
zorgde voor het materiaal en zette de 
parcoursen uit. Alles wat van hout is, 
is door Piet gemaakt. Terecht is hij 
lid van verdienste geworden.  
 
 
 
Piet geeft de pen door aan Roland 
van Loon, de kersverse en 
meervoudig Nederlands kampioen 
oriënteren. 

Piet is nu 84 en Fons 80.  
Wat een verhalen! ► 
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  IK WEL! 

JIJ OOK? 
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FAMILIEFIETSTOCHT 
Pieter Smits  

Op zondag 31 augustus vond 
de jaarlijkse fietstocht plaats, 
georganiseerd door onze 
20plus commissie 
De organisatie was volgens mij bijna 
geheel in handen van Toon de Croon. 
Zoals gebruikelijk bij hem was hij al 
lang van tevoren leden aan het porren 
om mee te doen, hetgeen resulteerde 
in zo´n 30 fiets(t)ers. Met dank aan de 
wandelaars die goed 
vertegenwoordigd waren. 
 

Omdat ik ‘s morgens al getraind 
had en ruimschoots op tijd klaar 
was, ging ik om 12.15 u even in 
m’n luie stoel zitten en werd om 
13.15 u wakker 
Opschieten dus, want het vertrek was 
gepland tussen 13.00 u en 13.30 u. Bij 
het clubhuis aangekomen bleek ik de 
laatste te zijn en mocht/moest ik met 
Johanna (Verbruggen), Marja 
(Verbruggen) en Toos (de Croon) op 
pad. Omdat het net begon te regenen 
hebben we nog even de start 
uitgesteld en de verdere middag geen 
regen meer gehad. 
 

Ik werd belast met de 
routebeschrijving en las die 
voor zodat de anderen het 
`werk` mochten doen 
Door de regen waren er wat plassen 
ontstaan en waarschuwde ik de 
voorste twee, dat ze om de plassen 
heen moesten fietsen, omdat het 
anders zou “spèttu” en ik daardoor “d’n 
drèk” in m’n “bakkus” zou krijgen. 
Omdat de dames het dialect goed 
beheersen, was de strekking van m’n 
betoog wel duidelijk. 
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Na 10 mooie km’s belandden we tussen 
Oostelbeers en Vessem in de bossen bij de 
eerste rustplaats, alwaar we door Toon en 
Joke, z’n eendaagse assistente die nog niet 
alleen kan fietsen zonder haar sleutelbeen 
te breken, van drank werden voorzien, een 
banaantje en/of appel verorberden, ons 
tegoed deden aan Mars Celebrations en 
weer goed gemutst onze pad vervolgden  

Via de prachtig nieuwe fietspad door Keyenhurk en 
Wit Holland streken we na de volgende 10 km neer 
op het terras van Camping Rakelbos in Westelbeers, 
alwaar we ons de koffie/thee met gebak goed lieten 
smaken. Toen we daar als laatsten gevieren wat 
zaten te keuvelen kwam er een grote struise vrouw 
langs die de aanlendende cafetaria ging bezoeken 
maar volgens onze waarneming al wel wat kilootjes 
teveel mee moest sjouwen. Marja suggereerde dat ze 
wellicht een emmer friet ging halen terwijl Johanna 
dacht aan een doos frikandellen.  
 

Kort daarna was ik in gesprek met Johanna 
over wie er in het huis woont langs van 
Kessel aan de Bestseweg 
Johanna antwoordde prompt “een Portugees”. De 
ietwat pronte vrouw kwam net terug met 2 grote 
ijsco´s recht op Marja en Johanna af en vroeg  iets op 
een wat dreigende toon. Marja en Johanna dachten 
dat de vrouw hun opmerkingen gehoord had en 
zagen in gedachten al de ijsco in hun gezicht 
belanden. Toen bleek dat de vrouw geen agressieve 
neigingen had maar vroeg “Kende gè onze Kees?”, 
hetgeen ze blijkbaar verstaan had uit “een 
Portugees”, steeg de hilariteit ten top en hebben we 
nog lang nagenoten.  
 

Toch maar weer op de fiets gestapt en via 
de Neterselse Heide en Baarschot naar 
Diessen  

M´n fietsgenoten Johanna en Toos, die al wat ouder 
zijn dan ik, maar toch nog steeds vrijpostiger werden, 
had ik onderweg al gewaarschuwd dat ze zich netjes 
 

 

moesten gedragen omdat ik ze anders, als zijnde hun 
mantelzorger, terug zou brengen naar het 
verzorgingstehuis en ik alleen met Marja de tocht zou 
vervolgen. Je begrijpt wel dat dit commentaar oplevert. 
 

Bij de derde en laatste rustplaats in Diessen 
waren wij de allerlaatste groep en hebben we 
van de drank alle “klètjes” opgemaakt en de 
resterende Mars Celebrations 
Toen we van Toon ook nog alle bananen moesten 
opeten, heb ik hem gezegd dat zulks niet meer lukte en 
hij er maar mee moest gaan spelen met z’n eendaagse 
assistente, waarop ze spoorslags zijn vertrokken naar 
een voor ons onbekende bestemming. N.a.v. onze 
ideeën wat ze gingen doen, werd Toos al wat onrustig 
en dacht al hardop na over een passende straf voor 
Toon. 
 

Via het fietspad door de bossen van Haghorst 
naar Oirschot, vervolgens De Baest en 
Groenewoud kwamen we om 17.30 u na 40 
km aan bij Gasterij De Merode, alwaar we ons 
tegoed deden aan een 
welverdiend drankje met friet en snack 
Omdat ik het eredivisievoetbal wilde zien ben ik om 
18.45 u vertrokken maar heb later vernomen dat 
anderen tot 22.30 u zijn blijven zitten. Wat daar nog 
gebeurd is kan ik dus helaas niet verhalen. Al met al 
hadden we een heel gezellige middag beleefd. 
 
 
 
 

20Plus commissie en in het bijzonder Toon 

hartstikke bedankt voor het werk en de 

bijzonder mooie route. Volgend jaar fietsen 

we zeker weer mee. 

 
Houwdoe,  

Pieter Smits 

Meer foto’s op 
www.avoirschot.nl 

http://www.avoirschot.nl/
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RONDJE KEMMER 
foto’s Ad van Zelst 

Op 3 september organiseerden we voor de 
eerste keer het Rondje Kemmer 
Deze interne wedstrijd is in de plaats gekomen van de 10 

km in de Notel. Daar hadden we de laatste jaren zo rond 

de 20 deelnemers. De verplaatsing naar een 

woensdagavond en de start en finish nabij het clubhuis 

brachten nu 70 lopers op de been. 

 

Roland van Loon wint de eerste editie van het Rondje Kemmer 
met een tijd van 40:45 min. Hier jaagt Harrie Bullens nog achter 
hem aan, hij werd 2e maar moest bijna 4 minuten toegeven. ► 
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◄Tineke van den Heuvel leidt de groep die rond 
de 48 minuten liep. Daarachter Ad van Heerbeek 
(lang uit de running geweest), Antoinet Hems, 
Reny van Straten, Joan van Heerebeek, Bas 
Spanjers en Adrie van de Wal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En hier de groep “Adrie Louwers”. Ze liepen 3 
rondjes – 7,68 km - als generale repetitie voor de 
Oirschotse Stoelloop.  
v.l.n.r. Mieke de Bresser, Marian van de Oord, 
Adrie, Lia Smetsers, Corrie de Kroon, Danny van 
Overdijk, Bernadette Heetvelt, Chantal van der 
Meijden en Gerda Manders  
▼ 
  

Meer foto’s op 
www.avoirschot.nl 

http://www.avoirschot.nl/
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OIRSCHOTSE 
STOELLOOP 
foto’s Anne Joosen en Peter Kramer 

Knal!  
 

En weg zijn ze, de 240 deelnemers aan de 
Oirschotse Stoelloop 2014 
Het was prachtig weer, eigenlijk wat te warm voor goede 
prestaties. Maar wel goed voor de sfeer: de terrassen 
zaten vol, de muziek speelde er op los. Weer een groot 
aantal deelnemers uit onze eigen gelederen: 63! En ook 
weer een groep debutanten, die allemaal de 10 km tot 
een goed einde brachten.  

Winnaar van de Oirschotse Stoelloop 2014 werd 
Mark van Kessel uit Deurne in 33:02 min. Hij bleef 
ruim boven het parcoursrecord van 31:54 min. ► 
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▲ Oirschotse Stoelloop 
2014 met de “Verhagens”  
Het zonnetje scheen en we 

hadden er allemaal zin in. Met 

11 Verhagens gingen we van 

start. Frans, Dirk, Connie, 

Adrie, Sanne, Joost, Joan, 

Renie, Liz, Sjoerd en Karin.  

De één kon na 10 km nog wel 

een rondje, de ander was blij 

aan de finish te zijn. Maar we 

hadden uiteindelijk allemaal 

lekker gelopen en de finish 

bereikt.  

 

Met een pilsje om het af 
te sluiten, was onze 
avond weer geslaagd! 
 
Groetjes, 

Karin 
 

OIRSCHOTSE 
STOELLOOP 
foto’s Anne Joosen en Peter Kramer 

Karin Conny Frans Adrie Reny 

’t Spult spult. Maar nou efkes nie.► 



 

ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 28 | NUMMER 6 | NOVEMBER - DECEMBER 2014 
 25 

  

Meer foto’s op 
www.avoirschot.nl 

Sfeertje! ▲ 
 
 
Debutanten! ► 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De jury wacht op de winnaar ► 
 
 
 

 
 

De volgende Oirschotse Stoelloop 

is op zaterdag 9 mei 2015.  

 

We gaan weg uit de overbezette 

septembermaand en verwachten met 

deze stap het aantal deelnemers te 

vergroten. 

http://www.avoirschot.nl/


 

ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 28 | NUMMER 6 | NOVEMBER - DECEMBER 2014 
 26 

  

CLUB-
KAMPIOENSCHAPPEN 
MEERKAMP 
foto’s Ellen van Beers en Ad van Zelst 

▲ Baf! Die staat. Harker! 
 
 
Toch weer 9 deelnemers bij de volwassen 
categorieën, maar het mogen er nog best meer 
worden  

Martien van de Ven nam maar liefst 6 CR’s voor zijn 
rekening, Eveline Timmermans verbeterde er 4. 
 
 
 
 
◄ Eveline en Judy spuiten weg bij de 100 meter 
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Meer foto’s op 

www.avoirschot.nl 

De vrouwen lopen 800 meter, de mannen 1500 ▲ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podium bij de mannen senioren: Bart, René en Thomas ► 

 
Ton Smetsers bij kogelstoten ► 

http://www.avoirschot.nl/
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MARATHON EINDHOVEN 
Elia Deenen, Karin Verhagen, Henk van Gerven 

 
 
De rest van de club: 
 
Geen deelnemers bij de hele marathon dit jaar, maar 

bij de halve waren we goed vertegenwoordigd: 21 

clubleden liepen de halve marathon uit, waarvan 3 

hun PR konden verbeteren. 

 

Nellie van Beers werd 1e bij de V55 en Frans van der 

Staak 3e bij de M60.  

 

We leverden ook nog eens meer dan 50 vrijwilligers 

voor de waterpost.  

 

Dat zijn resultaten waar we als kleine vereniging trots 

op kunnen zijn!  

Vanaf januari ben ik lid van de 
atletiekvereniging 
Daarvoor liep ik wel en ook wel vrij 
consequent, maar kwam niet veel verder 
dan het bekende rondje, met hetzelfde 
tempo en altijd alleen. Ik kwam er snel 
achter dat het lopen in de groep veel 
gezelliger is, makkelijker gaat en meer 
stimuleert. 
 

De halve marathon in Eindhoven 
kende ik van achter de hekken als 
toeschouwer  
Ik vond dat altijd al leuk, maar zelf 
meedoen? Ik wist niet of ik dat wel zou 
kunnen. Na lang twijfelen ben ik toch 
overstag gegaan en liep ik mijn eerste halve 
marathon in Eindhoven op 12 oktober. 
 

Het trainingsprogramma verliep 
voor mij niet geheel vlekkeloos 
Al snel kwam ik tot de ontdekking dat het 
hoofd wel wil, maar of het lijf bij kon benen 
was nog maar de vraag. 
Desondanks toch wel het programma 
kunnen volgen en na de training van 22 km 
en later nog een keer een rondje van 20 km 
had ik voldoende kilometers in de benen, 
volgens de deskundige en ervaren 
begeleiding. 
 

Dat was één, het tweede was 
voldoende vertrouwen en geloof 
hebben in mijn kunnen 

Dankzij wat peptalk links en rechts, was ook 
het tweede puntje in de pocket. En zo kwam 
ik aan de start, in de grote massa. Vrij 
ontspannen, lopen om de eindstreep te 
halen, geen streeftijd, wel tijd nemen om te 
kijken en beleven, en natuurlijk te genieten, 
want dat was het wel, genieten! 
Lekker gelopen, niet tot het uiterste gegaan 
misschien, maar dat bewaren dan voor 
volgend jaar.  
 

Met de eerste medaille, een mooie 
ervaring en nog heel veel om te 
leren heel voldaan naar huis! 
  

Elia Deenen 
 

Elia liep de halve met haar nichtje Simone 
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Eerst de Mini Marathon gelopen met het werk 

en hierna geholpen bij de waterpost. 
 

Volgend jaar ben ik er weer bij, als helper of loper, maar 

ik ben erbij.  

Het was een geweldige dag! En wat hebben we een 

goeie lopers bij de club, proficiat allemaal! 

 

Groetjes,  

Karin Verhagen 

 

Meer foto’s op 
www.avoirschot.nl 

Go Go de Flamingo was een beleving voor groot en 
klein! 
Zaterdag om 11 uur waren Kees Smetsers en ik al in vol ornaat 
aanwezig op de Marathonbeurs, om weer nieuwe sponsoren te 
scoren voor onze volgende sponsorloop in 2015. 
Ja ja vooruit kijken is ons motto, Stepping Stones Bali zouden 
we dit jaar eens goed op de Eindhovense kaart zetten, en dat 
hebben ze geweten. 
 

Geregeld dook er een roze langharige vogel op 
tussen een warboel van de op hol geslagen kudde 
van runners en runsters 
Wat was het genieten, prachtig weer overspoelde de 
zondagmiddag en niks moet en alles mag, als je maar opvalt en 
in beeld komt. En dat is gelukt. Samen met 15 andere groene 
renners en rensters en natuurlijk onze supporters werd het een 
dag om niet snel te vergeten. Ja, je krijgt wat je verdiend. Het 
publiek was uitzinnig, dus wat houdt je tegen. 
 

Spanning in de startvakken en toen gaan met die 
banaan 
De voelbare energie joeg ons door de Eindhovense straten, 
en de km’s vlogen voorbij. Gejuich, gejoel, geschreeuw, wat 
was ie leuk! Nou, je moet er wel wat voor doen, maar dan krijg 
je ook wat. 
 

Rennen voor de kinderen in Bali, 
(www.steppingstonesbali.org), daar gingen we voor 
Want wat elk kind wil is…? Lopen! Wij hebben genoten, en nu 
zij nog! 
 
Warme groet, 

Henk van Gerven en de Bali-lopers en loopsters 

 

http://www.avoirschot.nl/
http://www.steppingstonesbali.org/
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Eindelijk was het zover, de marathon 
waarop we ons al maanden hadden 
voorbereid 
Eigenlijk nog wat langer. Want vorig jaar, toen ik nog 
maar net lid was geworden, werd ik al een beetje 
gepusht om mee te gaan trainen met de lange 
duurloop. Dat vond ik nog wat te vroeg maar dit jaar 
moest het dan maar gebeuren.  
 

Dat een goede voorbereiding met genoeg 
kilometers in de benen belangrijk is, daar 
was ik inmiddels achter 
Kasterlee was voor mij een goed voorbeeld hoe het 
niet moet, daar had ik namelijk nauwelijks voor 
getraind. Nu zou het dus anders moeten. En dat 
gebeurde ook. We kregen een duidelijk schema en ik 
was vastbesloten om dat schema ook te volgen. Dat 
is ook aardig gelukt. Met veel afwisseling tussen de 
dinsdag, de donderdag en de lange duur van het 
weekend werd het ook nooit saai.  
 

In het begin begonnen de benen na 13 km 
pijn te doen, later werd dat 16, 18 en 20 km 
Het ging steeds beter dus. Na de Oirschotse 
Stoelloop dacht ik dat een tijd van 1.55 erin zou 
moeten zitten. Ik had me al in februari aangemeld en 
toen 2 uur als richttijd opgegeven. Dat dat niet slim 
was, daar kwam ik gisteren achter. We moesten 
namelijk starten in het groene gebied. En daar heb ik 
volgens mij de hele race last van gehad.  
 

Een beetje gespannen maar vooral 
enthousiast gingen we van start 
Al snel had ik het gevoel dat het niet snel genoeg 
ging. Maar Cees van de Schoot had ons geadviseerd 
de eerste 5 km rustig te blijven. Daarna zou je vanzelf 
in je tempo komen. Waar het aan lag, weet ik niet 
maar het lukte me maar niet om een goede cadans te 
vinden. Ik moest echt moeite doen om mijn tempo op 
peil te houden. En het bleef maar druk. Ik had 
gehoopt dat er wat meer ruimte zou komen maar dat 
gebeurde niet. 

 

Pas zo rond de helft had ik mijn slag wat te 
pakken 
En toen ik bij de Oirschotsedijk in een dipje dreigde te 
raken, stonden daar enkele familieleden en vrienden 
die me juist op tijd weer oppepten. Tot aan de 
waterpost kon ik iets sneller. Daarna had ik wel in de 
gaten dat ik mijn tijd niet zou gaan halen. Met nog 
een kilometer of 4 te gaan had ik 2 keuzes. Toch 
proberen en mezelf helemaal kapot lopen of dit tempo 
vast houden en genieten van de aanmoedigingen van 
het publiek. Die keuze was niet moeilijk. Kapot was ik 
namelijk al. Genieten dus. En dat is gelukt. Al bleef 
het vechten tot de laatste meters. Wat was ik blij dat 
ik er was!  
 

Hoewel ik tijdens het lopen een paar keer 
heb gedacht: “waar ben ik aan begonnen?”, 
was al snel de gedachte: “volgend jaar 
weer” terug 
Dan wel in een sneller startvak want ik had mijn 
streeftijd niet gehaald. Dan moeten de anderen mij 
maar inhalen. Al met al een mooie dag, al vond ik de 
voorbereiding zeker zo mooi. Vooral de lange 
duurloopjes van het weekend vond ik erg leuk. 
Trainers, vrijwilligers en collega lopers, keibedankt! 
 
Groeten,  

Jan Swaans 

 

MARATHON EINDHOVEN 
Jan Swaans, Toon de Croon 
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  De waterpost van Atletiek Oirschot 
Zoals eigenlijk ieder jaar waren de voorbereidingen voor de waterpost 
in Eindhoven goed verlopen. Door mijn afwezigheid waren Jac en 
Adrie naar de vergadering in Eindhoven gegaan en hadden daar de 
laatste ontwikkelingen omtrent de water en verzorgingsposten 
meegekregen. We zijn niet voor een gat te vangen. 
 

Nog nooit hadden zich meer deelnemers voor de 
waterpost aangemeld, namelijk 52 
Hieruit blijkt wel dat steeds meer mensen zich echte clubleden voelen 
en ook interesse hebben voor de mensen die meeliepen. Zij werden 
hartstochtelijk aangemoedigd bij het passeren  van de water- en 
sponspost. 
 

Om 8.15 uur was ik met de bus van “Meubelfabriek 
Veldhuizen”, hiervoor onze dank, in Spoordonk bij Jac om 
de watercontainer in te laden en naar Eindhoven te rijden 
We moesten daar voor 9.00 uur zijn om de spullen voor de waterpost 
in ontvangst te nemen en te controleren of alles volgens de lijst 
aanwezig was. Meestal klopt het wel maar het is vervelend als dat niet 
zo is.  
 

De eerste leden voor de waterpost arriveerden om half 
tien 
Over de shirts en de lunchpakketten moest nog even gebeld worden, 
want die waren aan de late kant. En er waren clubleden die geen 
brood hadden mee gebracht en zich zichtbaar zorgen maakten over 
hoe ze de dag dan konden overleven. Maar ook dat kwam goed.  
 

Om half elf was alles aanwezig en kon de “Rode Brigade” 
zich opstellen in afwachting van de eerste lopers 
Om 13.15 uur kwamen nog 10 waterdragers aan voor versterking bij 
de halve marathon. In tegenstelling met verleden jaar was het weer 
fantastisch voor ons. Een heerlijk najaarszonnetje scheen door de 
herfstbladeren en toen de muziek van het orkest naast ons begon te 
spelen, kon het helemaal niet meer kapot. Al dansend werden de 
kramen met waterbekers gevuld en kuipen met sponzen en water 
klaargezet. 
 

Een klein smetje op de organisatie was de koffie en soep 
Een keer koffie en geen soep. Dat was niet volgens afspraak. Maar 
later bleek dat door de grote drukte in de stad, door het mooie weer en 
een record aantal deelnemers er geen doorkomen meer aan was voor 
de koffiewagen. Om met Johan Cruyff te spreken “Elk voordeel heb z’n 
nadeel”. 
 

Bij de hele marathon en tussen de hele en de halve 
konden we het parcours mooi zuiver houden  

Dat was plezierig voor de lopers, maar bij de halve marathon was dit 
onmogelijk door de grote dichtheid van lopers. Onder de kijkers was 
ook onze hoffotograaf Ad, die zich verwonderde over de hectiek van 
de waterpost. Nog nooit zoiets gezien. Maar volgend jaar loop ik als 
het kan zelf weer mee, zei Ad. 
 

Pas toen de grote meute voorbij was konden we 
voorzichtig weer aan het opruimen beginnen 
Want ook de laatste lopers moeten van water en sponzen kunnen 
worden voorzien en niet gehinderd worden. En als je dan met veel 
mensen bent is dat opruimen in ’n half uur bekeken. 
 

Mensen van de waterpost: hartstikke bedankt namens 
Marathon Eindhoven 
Atletiek Oirschot en ondergetekende, we hebben ons weer goed laten 
zien.      

Toon 
▲Toon: druk druk, druk, maar het 
komt allemaal prima voor elkaar! 
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MARATHON EINDHOVEN 
Antoinet Hems, Roland van Loon 

Het was een mooie dag, goed weer, veel publiek! 
Ik wist dat het moeilijk zou zijn om mijn tijd van vorig jaar te 
verbeteren. Onderweg dacht ik nog: waar ben ik aan begonnen, 
waarom niet een tandje minder en meer genieten van de muziek 
en publiek langs de kant. 
 

Toch maar niet opgegeven en doorgerend tot ik 
eindelijk de finish zag: 10 seconden sneller! 
En dan ben je blij en denk je: volgend jaar niet meer. Maar die 
gedachte duurt niet lang, want als ik denk aan de leuke 
trainingen vooraf, de mooie middag en gezellige avond nadien, 
dan hebt je het er allemaal wel voor over! 
  

Eindhoven, tot volgend jaar! 
  
P.S. Dit jaar gelopen in het shirt van Steppings Stones Bali. 
Complimenten voor de mensen die zich hier zo voor inzetten. 
 

Antoinet Hems 
 

De “Rode Brigade” 



 

ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 28 | NUMMER 6 | NOVEMBER - DECEMBER 2014 
 33 

  De halve marathon van Roland: een 
bijzondere tijd 
Deze halve marathon van Eindhoven leverde mij 
een bijzondere tijd op, maar niet omdat dit mijn 
snelste of mijn langzaamste tijd ooit was. 
Toen ik tijdens de afterparty mijn netto-tijd van 
1:28:38 zag, ging er bij mij een belletje rinkelen, 
want deze tijd heb ik al eens vaker op de klokken 
zien staan. 
Dus ben ik thuis eens in mijn archief gedoken. En 
ontdekte ik dat dit mijn 24e halve marathon was 
geweest, volgend jaar dus een jubileumloop voor 
mij. 

 
In 1994, tijdens mijn eerste halve 
marathon, liep ik ook 1:28:38 
Zes jaar later, in 2000, liep ik weer deze tijd. En 
weer drie jaar later, in 2003, nog eens, maar dan 
niet bruto maar netto. 
En dit jaar liep ik dus wederom op de seconde 
nauwkeurig deze tijd. De tijden van mijn andere 
halve marathons zijn allemaal verschillend, maar 
1.28.38 heb ik dus inmiddels 4x in de boeken 
staan.  
 

Dat lijkt mij vrij bijzonder, aangezien ik het 
niet expres heb gedaan 
Volgend jaar weet ik dus welke tijd ik het beste kan 
invullen bij de prijsvraag over het schatten van je 
eindtijd! 
 
Groeten, 

Roland 
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ORIËNTATIELOOP 
Roland van Loon 

 
Op het laatste moment werd de 

oriëntatieloop door AVGM afgelast 
Maar Martien van de Ven wist nog snel een mooi 

alternatief te organiseren in de omgeving van ’s 

Heerenvijvers. Zeven teams liepen de omloop met 12 

controleposten over een afstand van 5 kilometer, 

hemelsbreed gemeten, dus uiteindelijk werden er een 

paar kilometers meer afgelegd.  

 

Winnaar werd René van de Ven, die met 56 

minuten veruit de snelste tijd klokte 
Dat goed oriënteren belangrijker is dan hardlopen, 

bewees Cees van de Schoot. Hij nam al wandelend 

vaak de kortste route, wat hem de 2e plaats 

opleverde. De 3e plaats werd behaald door Marjolein 

van Kuringen en Judy van Vroonhoven, die voor de 

eerste keer aan de start stonden bij een 

oriëntatieloop. Een mooie prestatie! 

▲ 
▲ Nicky liep met moeder Eveline 
 
 
▲ Ria en Dilia gaan van start.  
 
 
◄Het podium met Cees (2e), René (1e), Judy en Marjolein (3e) 
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▲ 
▲ Roland heeft de controlepunten uitgezet 
 
▲ Tjeerd Lieshout liep met zijn vader. Ze misten maar  
     één controlepost  
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ONZE VRIJWILLIGERS 
Ze vallen niet op, maar ze zijn er wel. Altijd  

Oirschotse Heideloop: hier en daar nog wat plassen… 

“Het bestuur bepaalt het 

beleid van de vereniging, 

voert dit uit en legt 

daarvoor verantwoording 

af in de algemene 

ledenvergadering” 

 

Zo staat het op onze 

website. Voor het werk 

“achter de schermen” 

mogen Aubry, Jeanine, 

Jan, Mieke, Anthony, Jan 

en Cees wel eens in het 

zonnetje worden gezet.  
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OIRSCHOTSE HEIDELOOP 
Martien van de Ven 

Meer foto’s op 
www.avoirschot.nl 

21 Lopers begonnen aan de tocht 
over de hei over 16 km 
De oorspronkelijke route was enigszins 
aangepast wat enkele verrassende 
passages opleverde. Bij verkenning een 
paar dagen geleden waren er nog enkele 
plassen die gelukkig weggetrokken waren.  
 

We moesten een tempo aanhouden 
van 10  km/u, wat aardig lukte 
Als de afstand klopte hebben we er 
ongeveer 3 minuten te weinig over gedaan 
en we hoefden de groep niet te splitsen. 
Ondanks de naam ”Heideloop” waren de 
mooiste stukken toch daar waar we op 
heuvelachtig terrein in de bossen liepen. 
Jammer dat de bomen bij het meertje bij km 
9 gekapt zijn. Nu misten we het gevoel van 
het afdalen tussen de bomen naar de rand 
van het meertje. Hopelijk komt het goed 
met het plan om de heide terug te krijgen 
tussen Wit Holland en de Martiensberg.  
 

Bij km 12 kwam een andere groep 
in zicht en konden een aantal 
lopers zich moeilijk inhouden 
Het wedstrijdgevoel kwam boven en met 
moeite konden we de groep manen rustig 
te lopen. Dat voorbij lopen hebben we 
uitgesteld tot de laatste 2 km en we zijn 
toen samen met de andere groep rustig 
terug gelopen naar ’s-Heerenvijvers.  
 

We hebben uitsluitend positieve 
reacties gekregen en die wil ik 
graag doorgeven aan Pieter en de 
zijnen voor het werk en de tijd die 
er aan vooraf gingen en waar 
menigeen geen idee van heeft 
De stichting “Development by Education” 
dankt alle deelnemers voor de bijdrage, 
waardoor het mogelijk is de talenten van 
studenten die de studie niet kunnen betalen 
te ontplooien. Hierdoor kunnen ze een 
bijdrage leveren om hun familie een beter 
leven te bezorgen en hun land helpen 
verder te ontwikkelen.  
 

Martien van de Ven 

In totaal hadden we 130 

deelnemers aan de Oirschotse 

Heideloop, waaronder 26 

wandelaars. Dat waren er 10 

minder dan vorig jaar.  

5 Deelnemers hebben wel betaald, 

maar konden wegens een 

blesssure niet lopen. Zo kunnen 

we toch vrijwel hetzelfde bedrag 

als in 2013 schenken aan 

“Development by Education”  

http://www.avoirschot.nl/


 

ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 28 | NUMMER 6 | NOVEMBER - DECEMBER 2014 
 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
   
  
 
 
 

 
 
  

WANDELEN 
Joos van Haaren 

Van 9 t/m 12 oktober vond in Spanje de 
Marbella4dayswalking plaats  

Omdat Atletiek Oirschot tegenwoordig weer een wandelgroep 
heeft, is het misschien leuk om hier een stukje over te schrijven. 
Mijn vrouw Marie-José is een ontzettende wandelfanaat. De 
Heuvelland 4-daagse, Het Pieterpad, de Bloesemtocht enz. 
enz. Ze heeft al wat tochtjes gewandeld. Ook hier in de buurt 
weet ze de wandelroutes.  
 

Nu had ze wel zin in een 4-daagse in Marbella 
En vroeg of ik mee wilde. Nu ben ik wel een hardloper wat sport 
betreft maar geen wandelfanaat. Ik wandel wel eens een tochtje 
met Marie-José, maar dit leek mij ook wel leuk. Je kon kiezen 
tussen de 20 of 30 kilometer. Wij kozen voor de 20 omdat we 
ook nog wat andere dingen wilden doen. We hadden een 
hotelletje geboekt in het oude centrum.  
 

Woensdag 8  oktober vlogen we vanaf Eindhoven 
Airport naar Malaga in Spanje 
Van daar is het nog 60 kilometer naar Marbella. Met bus of taxi. 
Dit had ik thuis al geregeld. Evenals de vlucht. De wandeling 
was van donderdag t/m zondag. De tochtjes waren niet vlak en 
niet altijd over verharde weg. De meeste kilometers waren wel 
verhard. De 1e dag was 20 kilometer en had een hoogteverschil 
van 48 meter. Het weer was zonnig en 26 graden. De 2e dag 
was ook 20 km en had een hoogteverschil van 252 meter. Deze 
dag was bewolkt met af en toe zon maar toch 25 graden. De 
derde dag was 19,2 km en had een hoogteverschil van 282 
meter en ook nog eens 5 kilometer terug over het strand. Het 
weer was bewolkt met af en toe zon en 25 graden. Dit was ook 
de zwaarste etappe. De 4e dag was 24,6 kilometer, 
hoogteverschil 252 meter. Het weer? Regen, regen en nog 
eens regen. ‘s Middags rond een uur of 2 klaarde het weer op.  
 

Het was wel typisch dat we iedere dag rond een uur 
of 3 na de finish volop zon hadden 
Dit veraangenaamde het feest. Voor  iedere etappe was er life 
muziek van Mitá Y Mitá . Dit bracht er de stemming al goed in. 
Na iedere etappe ‘s middags was er muziek van de 22-koppige 
Kwakkerbergerband. Speciaal uit Nederland overgekomen voor 
deze 4-daagse. Zij zijn ook bekend van de Nijmegen 4-daagse. 
En de Dixielandband t’jazzezz. Ook uit Nederland. Dit alles 
zorgde voor een voortreffelijke sfeer en de biertjes smaakten 
goed wat ook erg bij droeg aan de ontspannen en geweldige 
sfeer.  
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Wij hebben gelopen samen met 6 andere 
mensen uit Oirschot die wij kenden en 
daar ontmoetten 
Ook uit Oirschot-Zuid ( de Beerzen) waren 
meerdere mensen die de 4 daagse wandelden en 
die we dus regelmatig tegenkwamen. Was ook erg 
leuk. De meesten wandelden de 20 kilometer. 
Totaal liepen er ongeveer 2000 mensen de 
tochten. Je hoefde niet alle dagen mee te lopen, 
dus als je een dag geen zin had kon je overslaan. 
Je kreeg dan niet de medaille. Deze werd 
uitgereikt op de Via Gladiolo inclusief een gladiool. 
Tijdens iedere etappe waren er 2 controles. Daar 
werd je chip gescand. Van woensdag t/m zaterdag 
was er ‘s avonds life-muziek in het oude centrum 
op de Plaza de la Iglesia. Rockbandjes- 
Kwakbergband, Flamenco, enz.. Het was er erg 
leuk en een paar goede bands. Ook kun je in 
Marbella goed en lekker eten. En dat is met al dat 
wandelen ook mooi meegenomen.  

 
Maandag hadden we een bewolkte dag 
maar wel 25 graden 
Dinsdag zon en dus een stranddag. Ja, niet te lang 
want wij zijn geen strandliggers. Woensdag weer 
naar huis. Andere jaren was het weer beter 
geweest en regen hadden ze nog nooit gehad. 
Mensen die ook eens willen gaan of die 
nieuwsgierig zijn, kunnen kijken op de site 
Marbella4dayswalking. De organisatie is in 
Nederlandse handen en ik denk dat 90% van de 
deelnemers uit Nederland komt. Volgend jaar 
wordt de wandeling gehouden op 8-9-10 en 11 
oktober. Inschrijven kan vanaf januari. Maximaal 
2500 deelnemers. De inschrijfkosten bedragen 
€40,00 per persoon.  
 

Wij vonden het allemaal leuk om te doen  

Ook de andere mensen uit Oirschot en de Beerzen 
vonden het erg leuk. Het is er niet zo druk als in 
Nijmegen. De afstanden zijn afwisselend. Mooi 
landschap. En volgend jaar? Dan zien we wel 
weer. 
 
Wandel ze!  

Joos van Haaren 
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vrijdag 29 augustus 2014 SACN Open Meeting, Neerpelt (B) 
Naast een clubrecord liep Martien ook nog een Nederlands Record! Het oude record stond 10 jaar op 13,117 km. 

onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
uurloop Martien van de Ven   M65 13,801 km  CR+NR  
        
discuswerpen René van de Ven  Msen 29,88 m    

zaterdag 30 augustus 2014 Veldhoven Ten Miles, Veldhoven 

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

10  em Cees Koppen 8e M55 01:12:52     13,26 

zaterdag 30 augustus 2014 Tough Ten Miles, Hilvarenbeek 

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

10  em Ria Pijnenburg 5e V 02:17:02     7,05 

zondag 31 augustus 2014 Zuid-Ned. Kampioenschappen Senioren, Weert 
Een mooie 1e plaats voor René in Weert én Zuid-Nederlands kampioen! 

onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
speerwerpen René van de Ven 1e Msen 50,02 m     
kogelstoten  6e  10,90 m    
kogelslingeren  6e  24,46    
discuswerpen    NM    

woensdag 3 september 2014 Memorial René Thomas, Tessenderlo (B) 
Een clubrecord voor Martien van de Ven! 

onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
discuswerpen René van de Ven 4e Msen 29,50 m     
hamerslingeren  5e  27,24 m    
speerwerpen  1e  48,36 m    
        
discuswerpen Bart Noyen 5e Msen 28,25 m     
hamerslingeren  6e  20,86 m    
        
10.000 m Martien van de Ven  M65 43:07.97 min  CR  

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 
   

☺ OOK DAT NOG 
Drie keer per week lekker rennen kan zes jaar langer leven betekenen.  

(Conclusie uit een onderzoek door de Bispebjerg Hospital University of Copenhagen) 

 
 
 
 
 
 

mailto:vanzelst-westland@chello.nl
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woensdag 3 september 2014 Rondje Kemmer, OIRSCHOT 

Maar liefst 70 deelnemers bij het eerste Rondje Kemmer! De meeste deelnemers liepen de 10 km, waarvan 16 
debutanten op die afstand. Er werden 4 PR's verbeterd.  
  
* = (nog) geen lid van Atletiek Oirschot 

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

10  km Roland van Loon 1e - 00:40:45.0     14,72 

     Harrie Bullens 2e - 00:44:33.9     13,46 

     Nadja van der Schoot 3/4e - 00:44:53.3     13,37 

     Cees Koppen 3/4e - 00:44:53.3     13,37 

     Henk van Gerven 5e - 00:45:10.1     13,28 

     René Coolen 6e - 00:45:46.4     13,11 

     Dana Mollen* 7e - 00:46:34.9     12,88 

     Hans van Hal 8e - 00:47:38.6     12,59 

     Ad van Heerbeek 9e - 00:48:26.6     12,39 

     Michael Boon 10e - 00:48:38.9     12,33 

     Antoinet Hems 11e - 00:48:39.9     12,33 

     Joan van Heerebeek 12e - 00:48:41.1     12,32 

     Tineke van den Heuvel 13e - 00:48:43.5     12,31 

     Reny van Straten 14e - 00:49:04.8     12,22 

     Wally van Mierlo 15e - 00:49:21.5     12,16 

     Bas Spanjers* 16e - 00:49:55.5     12,02 

     Adrie van de Wal 17e - 00:50:34.1     11,87 

     Ton Smetsers 18e - 00:52:33.0     11,42 

     Leny de Croon 19e - 00:52:51.2     11,35 

     Hans Hoogmoet 20e - 00:53:17.7     11,26 

     Jan Manders 21e - 00:53:52.4     11,14 

     Marjo Priem 22e - 00:54:06.5     11,09 

     Susanne Aarts 23e - 00:54:07.4     11,09 

     Karin Verbruggen 24e - 00:54:31.5     11,00 

     Pieter Raijmakers 25e - 00:54:31.8     11,00 

     Kartika Luijsterburg 26e - 00:55:23.8 PR   10,83 

     Arianne Timmermans 27e - 00:55:50.0     10,75 

     Nicole Evers 28e - 00:55:59.3     10,72 

     Jan Soetens 29e - 00:56:52.5 PR   10,55 

     Esther de Wert 30e - 00:56:54.4     10,54 

     Hans van de Wal 31e - 00:57:09.7     10,50 

     Simone Huijbers* 32e - 00:57:10.8     10,49 

     Vanessa Kluytmans 33e - 00:57:11.5     10,49 

     Martien van Laarhoven* 34e - 00:57:49.7     10,38 

     Marij Maas 35e - 00:58:02.4     10,34 

     Jeanne Kemps 36e - 00:58:03.0     10,34 

     Peter Schelle 37e - 00:59:06.2     10,15 

     Eveline Timmermans 38e - 00:59:08.3     10,15 

     Pieter Smits 39e - 00:59:08.5     10,15 

     Caroline Linnemans 40e - 00:59:14.0     10,13 

     Conny van de Wal 41e - 00:59:25.2     10,10 

     Gerry van Heerbeek* 42e - 01:00:54.0     9,85 

     Adrie Vermeeren 43e - 01:01:22.2     9,78 

UITSLAGEN 
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Trainen is goed, maar 

competitie is beter! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

woensdag 3 september 2014 Rondje Kemmer, OIRSCHOT 

vervolg 
  
  
* = (nog) geen lid van Atletiek Oirschot 

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

     Frank Michielsen 44e - 01:03:50.5     9,40 

     Danny van Overdijk 45e - 01:03:58.6     9,38 

     Helga Kemps 46e - 01:04:00.5     9,37 

     Anita van Ham 47e - 01:04:04.0     9,37 

     Sandra Lunenburg 48e - 01:04:50.6     9,25 

     Judy van Vroonhoven 49e - 01:04:53.4     9,25 

     José van de Sande 50e - 01:04:53.6     9,25 

     Miranda Veldhuizen 51e - 01:04:54.8     9,24 

     Germy Sinke 52e - 01:05:03.7     9,22 

     Marja der Kinderen 53e - 01:05:03.9 PR   9,22 

     Thea de Jong 54e - 01:05:16.2     9,19 

     Jeanne van Oirschot 55e - 01:05:16.4     9,19 

     Toon Erven 56e - 01:05:45.8     9,12 

     Heidi van Tiel 57e - 01:06:06.7 PR   9,08 

  

7.68  km Chantal van der Meijden - - 00:51:41.9     8,91 

     Bernadette Heetvelt - - 00:51:42.1     8,91 

     Marian van den Oord - - 00:53:12.9     8,66 

     Corrie de Kroon - - 00:53:13.8     8,66 

     Gerda Manders - - 00:53:15.3     8,65 

     Lia Smetsers - - 00:53:16.3     8,65 

     Monique Fiers - - 00:53:24.1     8,63 

     Mieke de Bresser - - 00:53:27.2     8,62 

     Adrie Louwers - - 00:53:27.6     8,62 

     Marie-José van den Berg - - 00:55:59.1     8,23 

  

5.36  km Elia Deenen - - 00:29:57.9     10,73 

     Marjon de Kort - - 00:33:23.7     9,63 

     Henny van Rijt - - 00:35:48.9     8,98 

zondag 7 september 2014 Tilburg Ten Miles, Tilburg 

Helaas was de deelname uit onze vereniging aan deze mooie wedstrijd maar dunnetjes dit jaar. 

* = gastloper van Atletiek Oirschot 

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

10  em Roland van Loon 20e businessrun 01:05:54     14,66 

     Henk van Gerven - businessrun 01:14:38     12,94 

     Maurice Ackermans* - recr 01:42:04     9,46 

     Gerry van Heerbeek* - recr 01:48:54     8,87 

5  km Madzy de Vries - recr 00:36:05     8,31 
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zaterdag 13 september 2014 De Meeuw Oirschotse Stoelloop, OIRSCHOT 

Onder mooie weersomstandigheden werd de Oirschotse Stoelloop gelopen. Het was wel vrij warm en de wind stond 
tegen op het fietspad. Van onze club deden 63 leden en 6 gastlopers mee, waarvan 17 hun PR op de 10 km wisten te 
verbeteren en 1 evenaring. 
In de Kempische wegcompetitie staat Nellie van Beers nu 2e bij de V55 en Cees Koppen 3e bij de M55. Er komt nog 
één wedstrijd: de Valkenloop. 
  
* = gastloper van Atletiek Oirschot  

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

10  km Roland van Loon 7e M35 00:39:38.0     15,14 

     Léon Brands* - recr 00:42:31.0     14,11 

     Harrie Bullens - recr 00:44:24.0     13,51 

     René Coolen - recr 00:44:45.0 PR   13,41 

     Nadja van der Schoot - recr 00:44:47.0     13,40 

     Cees Koppen 8e M55 00:44:50.0     13,38 

     Johan Roefs 9e M45 00:46:14.0     12,98 

     Nellie van Beers 4e V55 00:46:53.0     12,80 

     Antoinet Hems 3e V35 00:47:19.0     12,68 

     Tineke van den Heuvel 5e V55 00:47:49.0     12,55 

     Joan van Heerebeek - recr 00:48:00.0 PR   12,50 

     Ria Pijnenburg - recr 00:48:30.0 PR   12,37 

     Hans van Hal 11e M45 00:48:44.0     12,31 

     Adrie van de Wal - recr 00:48:53.0     12,27 

     Bas Spanjers* - recr 00:48:54.0 PR   12,27 

     Michael Boon - recr 00:49:03.0     12,23 

     Gert-Jan van Dooren* - recr 00:49:41.0     12,08 

     Reny van Straten - recr 00:49:55.0     12,02 

     Jan Swaans - recr 00:51:50.0     11,58 

     Ton Smetsers - recr 00:52:37.0     11,40 

     Susanne Aarts - recr 00:52:43.0     11,38 

     Joost van Kuringen - recr 00:52:50.0     11,36 

     Marion van de Wal - recr 00:53:48.0 PR   11,15 

     Marjo Priem - recr 00:53:51.0 PR   11,14 

     Kartika Luijsterburg - recr 00:53:51.0 PR   11,14 

     Pieter Raijmakers - recr 00:53:54.0 PR   11,13 

     Nicole Evers - recr 00:54:30.0     11,01 

     Maurice Ackermans* - recr 00:55:04.0     10,90 

     Piet van Oirschot 12e M55 00:55:29.0     10,81 

     Henk van Gerven - recr 00:55:30.0     10,81 

     Jan Soetens - recr 00:55:31.0 PR   10,81 

     Jeanne Kemps - recr 00:55:37.0     10,79 

     Mieke Bouwman - recr 00:55:46.0     10,76 

     Nickie Fiers - recr 00:56:36.0     10,60 

 

UITSLAGEN 
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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 

vind je op onze website > 

PRIKBORD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

zaterdag 13 september 2014 De Meeuw Oirschotse Stoelloop, OIRSCHOT 

vervolg 
 
 
* = gastloper van Atletiek Oirschot  

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

     Ronald Poos - recr 00:56:53.0     10,55 

     Esther de Wert - recr 00:57:11.0     10,49 

     Martien van Laarhoven* - recr 00:57:11.0 PR   10,49 

     Caroline Linnemans - recr 00:57:38.0 PR   10,41 

     Pieter Smits - recr 00:57:40.0     10,40 

     Conny van de Wal - recr 00:57:40.0 PR   10,40 

     Thea de Jong - recr 00:58:21.0     10,28 

     Frans Verhagen - recr 00:58:23.0     10,28 

     Lonne van Esch* - recr 00:59:53.0 PR   10,02 

     Anita van Ham - recr 01:02:36.0 PR   9,58 

     Judy van Vroonhoven - recr 01:02:36.0 PR   9,58 

     Johan der Kinderen - recr 01:02:37.0     9,58 

     José van de Sande - recr 01:05:16.0     9,19 

     Karin Verhagen - recr 01:05:18.0     9,19 

     Miranda Kemps - recr 01:05:20.0     9,18 

     Danny van Overdijk - recr 01:06:19.0     9,05 

     Marinka Michielsen - recr 01:06:29.0     9,02 

     Germy Sinke - recr 01:06:46.0     8,99 

     Paul Welvaarts - recr 01:06:52.0     8,97 

     Heidi van Tiel - recr 01:07:04.0     8,95 

     Chantal van der Meijden - recr 01:07:05.0     8,94 

     Bernadette Heetvelt - recr 01:07:05.1     8,94 

     Viviën Gillissen - recr 01:07:47.0 PR   8,85 

     Anthony Conijn - recr 01:07:48.0     8,85 

     Dilia van Straten - recr 01:08:23.0 PR   8,77 

     Jan Joosen - recr 01:08:25.0     8,77 

     Mieke de Bresser - recr 01:08:50.0 PR   8,72 

     Godelieve van den Heuvel - recr 01:09:01.0     8,69 

     Corrie de Kroon - recr 01:09:02.0     8,69 

     Frank van Laarhoven - recr 01:11:00.0     8,45 

     Merel van Laarhoven - recr 01:25:18.0     7,03 

     Adrie Louwers - recr 01:25:18.1     7,03 

  

6.7  km Elia Deenen - recr 00:37:59     10,58 

     Mandy Smetsers - recr 00:39:20     10,22 

     Hans Hoogmoet - recr 00:48:11     8,34 
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woensdag 10 september 2014 Structabo baanwedstrijden, Tessenderlo (B) 
Weer twee clubrecords in Tessenderlo (stonden nog open) 

onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
discuswerpen René van de Ven 4e Msen 30,35 m     
kogelstoten  3e  11,06 m    
2000 m     8:14.80 min  CR  
        
2000 m Martien van de Ven  M65 7:44:74 min  CR  

vrijdag 12 september 2014 baanwedstrijden GAC, Gemert 
Martien gaat maar door, twee keer raak in Gemert! 

onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
1000 m Martien van de Ven 6e  Mas 3:35.87 min  CR  
400 m  5e Mas 1:15.52 min  CR  

vrijdag 19 september 2014 Flying Kiwi BNO instuifcircuit 2014, Vught 

Martien verbetert het clubrecord op de 800 meter, categorie M65, met bijna 20 seconden. Het oude record stond op 
naam van Ad van Zelst. 

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

800  m Martien van de Ven - M65 00:02:46.57   CR 17,29 

zondag 21 september 2014 Beekse Marathon, Hilvarenbeek 

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

10  km Hans van Hal   recr 00:47:00     12,77 

zondag 21 september 2014 Vescom Halve Marathon, Deurne 

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

21.1  km Cees Koppen 3e M55 01:38:41     12,83 

zondag 21 september 2014 NK Oriëntatielopen middle distance, Diever 
Roland wordt weer Nederlands Kampioen, dit keer op de middelafstand in de bossen van het nationale park Drents-
Friese Wold. 

onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
Oriëntatielopen, middle distance Roland van Loon 1e M40  1:01:19 uur  NK    

zondag 28 september 2014 Keath Beard Javelin Cup 2014, Woerden 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
Speerwerpen René van de Ven   Msen 51,74 m      

UITSLAGEN 
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Van 1 januari tot  

1 november hadden we 482 

deelnames aan wedstrijden. 

Dat is 16% minder dan vorig 

jaar in dezelfde periode. 

Jammer!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

donderdag 18 september 2014 Interne Avondwedstrijden Baan, Oirschot 
De laatste avondwedstrijd werd minder druk bezocht dan de voorgaande twee. Op donderdag zijn er een aantal 
jeugdleden die bij de Scouting zijn en ook waren er door kampen van de basisschool enkele vaste deelnemers niet.  
Nadat het dagenlang droog en zonnig was geweest werden we ook nog eens getroffen door een stortbui, al hadden 
de jeugdleden het net droog weten te houden.  

* = is (nog) geen lid van Atletiek Oirschot, deelname buiten mededinging 
PR0 = geen onderdeel in deze categorie, PR1 = eerste prestatie op dit onderdeel, PR2 = evenaring 

onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
balwerpen Nicky Verbakel 1e JPA 14,30 m    
        
speerwerpen Thijs van den Brand 1e JPA 10.56 m   PR 
 Rens Ackermans 2e JPA 7.22 m   PR 
        
 Willem Gerritsen 1e JJD 14.31 m   PR 
 Rens van Beers*  JJD 13.74 m   PR1 
 Jasper van Gool 2e JJD 13.31 m   PR1 
 Stijn van Beers 3e JJD 12.54 m    
        
 Lisa van der Klei (GM)  MJB 16.47 m    
 Anne Valk (GM)  MJB 12.06 m    
        
 Bart Noyen 1e MSen 26.05 m    
 René van de Ven 2e MSen DNS    
        
discuswerpen René van de Ven 1e Msen 30.67 m    
 Bart Noyen 2e Msen 26.40 m    
        
 Lisa van der Klei (GM)  MJB 16.72 m    
 Anne Valk (GM)  MJB 14.27 m    
        
verspringen Nicky Verbakel 1e MPB 2.92 m   PR 
        
 Rens Ackermans 1e JPA 2.80 m   PR 
 Thijs van den Brand 2e JPA 2.60 m   PR 
        
 Rens van Beers*  JJD 3.67 m     
 Jasper van Gool 1e JJD 3.46 m    PR1 
 Willem Gerritsen 2e JJD 3.37 m   PR1 
 Stijn van Beers 3e JJD 3.12 m   PR 
        
 Lisa van der Klei (GM)  MJB 3.38 m    
 Anne Valk (GM)  MJB 3.34 m    
        
 Bart Noyen 1e MSen 4.80 m    
 René van de Ven 2e MSen DNS    
        
kogelstoten Nicky Verbakel 1e MPB 5.16 m    
        
 Thijs van den Brand 1e JPA 4.99 m   PR 
 Rens Ackermans 2e JPA 4.84 m    
        
 Willem Gerritsen 1e JJD 6.25 m   PR 
 Jasper van Gool 2e JJD 5.70 m   PR1 
 Stijn van Beers 3e JJD 4.81 m    
 Rens van Beers*  JJD 4.51 m   PR1 

☺ DEFINITIE (1) 
De moeilijkste stap in de hardloopsport is het zetten van de eerste stap 
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zondag 5 oktober 2014 NK Oriëntatielopen long distance, Harderwijk 
Voor de derde keer is Roland dit jaar Nederlands Kampioen oriëntatielopen, dit keer over de long distance. Hij wist 
zijn grootste concurrent, de kampioen van vorig jaar, te verslaan! 

onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
Oriëntatielopen, long distance Roland van Loon 1e M40  1:09:50 uur  NK    

zondag 5 oktober 2014 Breda, Bredase Singelloop 

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

10  km Michael Boon - recr 00:48:03     12,49 

Zaterdag, 18 oktober 2014 Oirschot, Oriëntatieloop 

Lees het verslag van de Oriëntatieloop elders in deze Spike 
 
Deelnemers met * liepen als gast mee voor Atletiek Oirschot, ( ) = gemiste posten 

afstand positie naam uur 

5 km 1e René van de Ven 0:56 
 2e Cees van de Schoot 1:18 
 3e Marjolein van Kuringen en Judi van Vroonhoven 1:30 
 4e Jeroen* en Marieke* Duif 2:08 
 5e Tjeerd en vader* Lieshout (1) 1:40 
 6e Ria Louwers en Dilia van Straten (3) 1:42 
 7e Eveline Timmermans en Nicky Verbakel (7) 1:21 

UITSLAGEN 
   

Onze specialist legt het oriënteren uit aan de familie Lieshout 
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zondag 21 september 2014   Clubkampioenschappen Meerkamp 2014 

   40 m verspr. kogelst. hoogspr balw. 600m discusw. punten 

 naam cat. sec. meter meter meter meter min. meter totaal 

1 Tjeerd Lieshout JPC 9.4 2,10 2,04 0,70 6,91 3:27.4   
   PR1 PR1 PR PR1 PR1 PR1   
   27 38 0 22 0 0  87 

        1000m   

1 Nicky Verbakel MPB 8.0 3,01 4,70 1,05 13,98 5:12.1   
    PR  PR PR    
   218 220 220 279 125 48  1110 

   60 m    speerw.    

1 Pien van Kasteren MPA 10.3 3,60 5,20 1,10 9,96 4:53.7   
   PR PR PR PR PR    
   299 338 255 316 100 104  1412 

- Melissa Verbakel* MPA 10.8 3,29 5,23 1,20 7,61 5:52.7   
   PR1 PR1 PR1 PR1 PR1 PR1   
   233 276 257 389 32 0  1187 

           

1 Noël Ackermans JPA 10.9 3,46 6,45 1,00 10,89 4:46.3   
   PR PR PR PR2  PR   
   221 310 333 242 124 128  1358 

2 Rens Ackermans JPA 10.5 2,72 5,03 0,90 6,90 4:27.7   
   PR  PR   PR   
   272 162 243 169 10 195  1051 

3 Thijs van den Brand JPA 12.1 2,74 5,10 0,90 NM 5:31.6   
   PR PR PR      
   87 166 248 169 0 0  670 

   80 m        

1 Jasper van Gool JJD 13.7 3,28 5,68 1,20 12,82 4:38.0   
   PR1   PR1  PR1   
   236 274 286 389 172 157  1514 

2 Stijn van Beers JJD 13.8 2,62 4,72 1,15 8,92 4:27.7   
   PR   PR  PR   
   226 142 222 352 71 195  1208 

- Rens van Beers* JJD 13.2 3,70 4,40 1,25 10,93 4:22.5   
   PR1 PR1  PR1 PR1 PR1   
   290 358 199 426 125 216  1614 

   100m     800 m   

1 Judy v Vroonhoven V35 17.5 3,18 6,66 1,10 9,43 4:09.4 13,58**  
    PR1 PR1 PR1 PR1 PR1 PR1  
   166 167 329 266 106 3  1037*** 

           

1 Eveline Timmermans V40 17.9 2,82 5,81 1,15 14,33 3:44.4 12,51**  
   PR1 PR1 PR1, CR PR1, CR PR1, CR  PR1, CR  
   187 130 299 369 223 114  1322*** 

        1500m   

1 René van de Ven Msen 13.9 4,88 10,69 1,44 51,80 5:57.3 29,62  
           
   293 360 527 345 615 275 457 2872 

2 Bart Noyen Msen 13.6 4,71 9,27 1,62 28,82 6:27.8 25,65  
           
   335 328 442 480 283 162 380 2410 

3 Thomas v Laarhoven Msen 15.9 3,14 8,25 1,15 28,52 8:57.7 22,90  
           
   78 83 381 159 278 0 327 1306 

- Gijs Noyen* Msen 14.2 4,34 8,11 1,59 28,38 6:22.4 19,39  
   253 262 373 457 276 180 261 2062 

           

- Tommy Verbakel* M40 15.7 3,24 7,41 1,26 16,31 7:31.5 14,68  
   PR1 PR1 PR1 PR1 PR1 PR1 PR1  
   156 135 381 263 131 52 201 1319*** 

           

1 Ton Smetsers M45 16.1 3,52 4,83 1,00 17,99 DNS 10,35  
   PR1 PR1 PR1 PR1 PR1 PR1 PR1  
   166 215 237 131 176 0 135 1060*** 

           

1 Martien van de Ven M65 16.7 3,33 6,88 1,10 20,46 5:52.2 21,70  
   CR CR CR CR CR CR   
   348 392 447 404 327 777 372 3067*** 

 
*   Geen lid, buiten mededinging deelgenomen 
**  Discus is geen onderdeel van de meerkamp voor vrouwen, maar ze hebben hier wel aan deelgenomen. Het telt dus wel als PR of  
       CR, maar niet voor punten voor de meerkamp. 
***  Puntentelling met correctiefactor voor leeftijd zoals voorgeschreven door de WMA (World Masters Association) 
 CR = clubrecord, PR = persoonlijk record, PR0 = PR, maar geen onderdeel in deze categorie, PR1 = PR, eerste deelname op dit 
 onderdeel, PR2 = PR, evenaring 
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zondag 12 oktober 2014 Halve Marathon, Eindhoven 

Geen deelnemers van onze vereniging dit jaar aan de hele marathon. Maar bij de halve waren we goed 
vertegenwoordigd: 21 clubleden (plus 1 bij de 5 km) en 6 gastlopers, waarvan 10 debutanten. Het was mooi weer, 
maar te warm voor toptijden. Nellie van Beers won de categorie V55, Frans van der Staak werd 3e bij de M60 en 3 
lopers wisten hun PR te verbeteren. 
  
* gastlopers van Atletiek Oirschot  

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

21.1  km Roland van Loon 40e M40 01:28:38     14,28 

     Frans van der Staak 3e M60 01:30:06     14,05 

     Nadja van der Schoot - recr 01:36:34     13,11 

     Harrie Bullens - recr 01:37:13     13,02 

     Nellie van Beers 1e V55 01:38:36     12,84 

     Dana Mollen* - recr 01:39:43     12,70 

     Cees Koppen 44e M55 01:41:35     12,46 

     René Coolen - recr 01:43:56     12,18 

     Antoinet Hems 21e V40 01:44:34 PR   12,11 

     Joan van Heerebeek - recr 01:46:46 PR   11,86 

     Michael Boon - recr 01:48:29     11,67 

     Kelly Vermeer* - recr 01:50:07     11,50 

     Reny van Straten - recr 01:51:52     11,32 

     Piet van Oirschot 182e M55 01:56:41     10,85 

     Jeroen Leermakers* - recr 01:57:03     10,82 

     Bas Spanjers* - recr 01:57:39     10,76 

     Jan Swaans - recr 01:57:56     10,73 

     Marjo Priem - recr 02:02:28     10,34 

     Maurice Ackermans* -  recr 02:03:08 PR   10,28 

     Nicole Evers - recr 02:05:08     10,12 

     Henk van Gerven 285e M55 02:05:23     10,10 

     Esther de Wert - recr 02:06:26     10,01 

     Martien van Laarhoven - recr 02:07:25     9,94 

     Jan Soetens - recr 02:09:45     9,76 

     Pieter Raijmakers - recr 02:10:00     9,74 

     Elia Deenen - recr 02:19:38     9,07 

     Simone Huijbers* - recr 02:25:21     8,71 

  

5  km Karin Verhagen - recr 00:38:07     7,87 

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 
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  
290814 Martien van de Ven M65 Neerpelt (B) uurloop 13,801 km NR 
030914 Martien van de Ven M65 Tessenderlo (B) 10.000 m 43:07.97 min  
100914 René van de Ven Msen Tessenderlo (B) 2000 m 8:14.80 min  
100914 Martien van de Ven M65 Tessenderlo (B) 2000 m 7:44:74 min  
120914 Martien van de Ven M65 Gemert 1000 m 3:35.87 min  
120914 Martien van de Ven M65 Gemert 400 m 1:15.52 min  
190914 Martien van de Ven M65 Vught 800 m 2:46.57 min  
210914 Eveline Timmermans V40 Oirschot kogelstoten 5,81 m  
210914 Eveline Timmermans V40 Oirschot hoogspringen 1,15 m  
210914 Eveline Timmermans V40 Oirschot speerwerpen 14,33 m  
210914 Eveline Timmermans V40 Oirschot discuswerpen 12,51 m  
210914 Martien van de Ven M65 Oirschot 100 m 16.7 sec  
210914 Martien van de Ven M65 Oirschot verspringen 3,33 m  
210914 Martien van de Ven M65 Oirschot kogelstoten 6,88 m  
210914 Martien van de Ven M65 Oirschot hoogspringen 1,10 m  
210914 Martien van de Ven M65 Oirschot speerwerpen 20,46 m  
210914 Martien van de Ven M65 Oirschot 1500 m 5:52.2 min  

       
*behoudens goedkeuring beheerder clubrecords, BP = Beste Prestatie, NR = Nederlands Record 

TIEN clubrecords bij de 
Clubkampioenschappen 
Meerkamp!  

CLUBRECORDS 
 René van de Ven 

☺ DEFINITIE (2) 
Record: (sport-) prestatie die elke vroegere van dezelfde aard overtreft. (Dikke van Dale)  
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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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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 en Tineke de halve. 
 

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. 

 

Za 15 nov: Nijmegen ► 
Zevenheuvelennacht 
Je ziet geen klap van het mooie Nijmeegse 
land, maar vooruit, toch wel leuk. Inschrijven 
niet meer mogelijk. 
 

Zo 16 nov: Nijmegen ► 
Zevenheuvelenloop 
Een van de mooiste lopen van Nederland, 
maar wel massaal. Altijd grote deelname uit 
Oirschot. Ga je dit jaar ook mee? 
Inschrijflimiet is bereikt. 
  

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

Za 22 en zo 23 nov: Tilburg 
Warandeloop 

Heel groot, uitgesmeerd over 2 dagen. tevens 
NK cross 2014 

 

Zo 30 nov: Bladel 
No Limits Najaarscross (KCC) 
 

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

Zo 14 dec: Eijsden 
Mescherbergloop 

Ook wel lekker, met die trappen! 

AGENDA 
samenstelling Leny de Croon, tekst Ad van Zelst  

▲ 
▲ Zevenheuvelennacht 2013. Atletiek Oirschot stuift over de finish 
 
▲ Zevenheuvelenloop 2013. Mieke en Jeanine zijn blij dat ze over de  
    helft zijn. 
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Zo 21 dec: Sint Oedenrode 
Drie Dorpencross (KCC) 
 

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

Wo 31 dec: Hilvarenbeek 
Oudejaarsloop 
Laatste kans om dit jaar nog een mooie 10 km 
neer te zetten 
 

Zo 11 jan: Egmond aan Zee ▼ 
Halve marathon 
Een van Neerlands topparcoursen. Lekker een 
dagje naar zee. We kunnen weer met de 
bussen mee van Eindhoven Atletiek. 

 

Zo 18 jan: Eersel 
Dieprijtcross (KCC) 
 
Zo 8 febr: Valkenswaard 
Wedertcross (KCC) 
 
Zo 1 maart: Best 
Joe Mann Bosloop (KCC) 
 
Zo 8 maart: Eindhoven 
De Karpencross (KCC) 
Laatste cross van de Kempische 
Crosscompetitie 2014-2015 
 

 
 
 

 

 

Auwjaorscross 2013 

Halve marathon Egmond 
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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 die de 
weg weten op de Oirschotse hei.  
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  
(Van 1 oktober t/m 25 maart)  
 

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

donderdag 19.00 uur 
Clubtraining in het buitengebied (Cees Koppen) 
t/m do 13 november voor de Zevenheuvelenloop 
  

zaterdag 9.00 uur 
Training gericht op wedstrijden 
Vanaf 18 oktober: crosstraining (groep 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: 
 
De clubtraining op dinsdag om 19.00 uur.  
Je doet mee aan de warming-up en de uitgebreide 
loopschool oefeningen van Toon. Beetje bijbuurten. 
Daarna loop je rustig in je eigen tempo wat rondjes op 
het veld. 
 
De wandelgroep.  
Start elke zondag om 9 uur (clubhuis) en elke 
woensdag om 13.30 uur (’s-Heerenvijvers) voor een 
tocht van ong. 10 km door het buitengebied.  
Lekker ontspannen en goeie klets. 

WANDELEN 
Martien van Geenen  
 
 
zondag 9.00 uur 
vanaf het clubhuis, ong. 10 km, 2 uur 
LET OP: 
zondag 9 november om 8.30 uur vertrek met auto’s 
vanaf het clubhuis naar Oisterwijk, 7-Vennentocht. 
 

woensdag 13.30 uur 
vanaf ’s-Heerenvijvers, ong. 10 km, 2 uur  

http://www.avoirschot.nl/
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CLUB- 
KAMPIOENSCHAPPEN 
MEERKAMP 
foto’s: Ad van Zelst en Ellen van Beers 
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Meer foto’s op 
www.avoirschot.nl 

Wat deden ze weer hun best, onze jeugdleden. Er werden op 
deze mooie zonnige dag liefst 21 PR’s verbeterd! 

http://www.avoirschot.nl/
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HET RAZENDSNELLE 
ESTAFETTEPENNETJE 
Willem Gerritsen 

Ik ben Willem Gerritsen, ben 12 
jaar en woon in Oostelbeers 
Ik heb een zusje, zij heet Wieke. 
Ik zit in Oostelbeers op school in 
groep 8. 
Ik heb een hele leuke 
vriendengroep. Wij bouwen elk jaar 
een carnavalswagen en doen dan 
met de optocht mee. 
 

Mijn hobby's zijn timmeren, 
dieren houden en scouting 

Ik heb zelf een boomhut getimmerd 
achter in de tuin. 
Mijn huisdieren zijn 3 kippen, 1 
haan, 1 cavia en 7 konijnen. 
 

Het leukste onderdeel bij atletiek 
vind ik ver- en hoogspringen. 

 

Ik geef de pen 
door aan Pien 
van Kasteren 
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Wintertrainingen seizoen 2014-
2015 (tot einde wintertijd) 
ingaande dinsdag 28 oktober (ook 
tijdens de herfstvakantie) 
 

De trainingen worden gegeven in 
zaal De Linde (Lindenlaan) 
 
 
Assistentie bij de trainingen van  
Bart Noyen en Thomas van Laarhoven 

 

dinsdag 18.30 – 19.30 uur   
 
Zaaltraining voor pupillen en 
junioren D  
o.l.v. Martien van de Ven 
 
 
 
 

donderdag 18.30 – 19.30 uur   
 
Zaaltraining voor pupillen en 
junioren D  
o.l.v. René van de Ven 
 
donderdag 19.30 – 21.00 uur  
 
Zaaltraining voor junioren CBA, 
senioren, masters  
Spierversterkende / 
krachtoefeningen voor alle 
spiergroepen 
o.l.v. René van de Ven 

JEUGDTRAININGEN 
René van de Ven  

FAMILIEFIETSTOCHT 
Thijs van den Brand  

Hoi Spike-lezers, 

 
Op 31 augustus heb ik 
meegedaan aan de 
familiefietstocht 
We hadden een tocht over ong. 40 

km. Ons eerste rustpunt was na 10 

km waar we drinken en een banaan 

kregen. Toen weer vertrokken voor 

de volgende 10. Daar kregen we 

drinken met gebak. Daarna weer 10 

km gefietst. Na een paar km een 

uitkijktoren beklommen. Wel met een 

trap en dus niet via die balken. 

Daarna door 2 heel irritante 

hindernissen want we moesten door, 

volgens mij, een natuurgebied. Weer 

een rustpunt. Daarna nog 10 km 

gefietst naar de Merode voor een 

lekker frietje. 

 

Groetjes  

Thijs  
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OIRSCHOT, OIRSCHOTSE STOELLOOP 
“Gaat het weer een beetje met de achillespees, Adrie?” 
  

 

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. 

foto Peter Kramer 

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

