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• Jan Swaans kreeg de estafettepen 

• De Clubkampioenen Cross zijn bekend 

• Army Urban Run 

• Ronald Poos liep even een marathon 

• Ouder-Kindcross 

 

 

Zin in een feestje? 

30 JAAR 

ATLETIEK OIRSCHOT 

Zie pagina 8 spike spike 
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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 
 
 

 
Afgelopen 2 maanden ruim 1600 foto’s 
gemaakt voor de atletiek! Een selectie staat op 
onze website. 

 
Ad van Zelst, redactie Spike en website 

 

 
 

Hier een lijst van onze adverteerders en 
sponsoren op volgorde van het jaar waarin 
ze daarmee 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 
 Puro hondenvoeding (René Coolen) 
2014 Amazonite 
 MTO (Joost van Kuringen) 
2015 Arianne Huidverzorging 
 Simply to Change (Anthony Conijn) 
 Bouwbedrijf Frans Gerritsen 

 

 

Onze adverteerders bereik je snel met de 
link op www.avoirschot.nl 

 

Neem contact op met 
anthonyconijn@gmail.com 

 
 

ADVERTEERDERS  
SPONSOREN 
 
 

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 allerlei 
andere taken. Op onze website kun je vinden wie wat doet. 
 
Vind je de persoon die je moet hebben niet in deze lijst, stuur je bericht dan naar 
info@avoirschot.nl. (► zijn recente wijzigingen) 

 
Bestuur   

►Jeanine van Geest (voorzitter)   

►Cees van de Schoot (vice-voorz)   

►Anthony Conijn (penningmeester)   

►Gerda Manders (secretaris)   

►Aubry Mulder    

►Mieke Bouwman   

Overige vrijwilligers   

Nellie van Beers   

Joke Bullens   

Harrie Bullens   

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   

Tineke van den Heuvel   

Hans Hoogmoet   

Jan Kemps   

Jeanne Kemps   

Johan der Kinderen   

►Vanessa Kluijtmans (PR-commissie)   

Cees Koppen   

Thomas van Laarhoven   

Ton van Liempt   

Adrie Louwers   

Jan Manders   

Wally van Mierlo   

Rikie Moors   

Bart Noyen   

Jeanne van Oirschot   

Henny van Rijt   

Pieter Smits   

►Miranda Veldhuizen (Clubhuiscomm.)   

Martien van de Ven   

René van de Ven   

Ronald van de Vondervoort   

Esther de Wert   

Ad van Zelst   

ALGEMENE 
INFORMATIE 
 
website: www.avoirschot.nl  

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 175 stuks en 

is gratis voor leden van  
Atletiek Oirschot.  

De digitale versie wordt gratis 
toegezonden aan onze 

adverteerders, sponsoren en 
belangstellenden buiten Oirschot 

 
Drukwerk: FT-Print Oirschot 

Redactie: Ad van Zelst 
Advertenties: Anthony Conijn 

Bezorging: Jeanne Kemps 
 

Het volgende nummer  
verschijnt omstreeks 

1 juli 
 

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

 

Vreugde, verdriet, 

spanning, sensatie…  

Je leest het allemaal  

in de Spike! 

Zin in een feestje? 

30 JAAR 

ATLETIEK OIRSCHOT 

Zie pagina 8 

mailto:info@avoirschot.nl
http://www.avoirschot.nl/
mailto:j.kemps1@chello.nl
http://www.avoirschot.nl/
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Atletiek Oirschot is het jaar 
goed begonnen met een 
zonnig voorjaar en ontzettend 
veel activiteiten 
We begonnen het voorjaar goed met 
de traditionele voorjaarsschoonmaak. 
Dus toog op zaterdag 14 maart een 
groep vrijwilligers onder de bezielende 
leiding van Martien van Geenen voor 
het buitenwerk, en Jeanne Kemps 
voor het binnenwerk, aan de slag met 
verf, scheppen, harken, emmers, 
dweilen en sopjes. Binnen werd heel 
het clubhuis van top tot teen 
gereinigd, inclusief wanden en 
plafonds. Ook de binnenkant van de 
koffie- en theepotten werd door Joke 
niet vergeten. Buiten werden de 
randjes van gras gestoken, het terras 
onkruidvrij gemaakt en de 
atletiekonderdelen schoongemaakt. 
Het afdekzeil van het hoogspring-
kussen zelfs zo goed, dat de blauwe 
verf eraf droop… Als beloning kregen 
we van Martien een heerlijke, zeer 
warme appelflap!! Een gezellige 
ochtend waarbij we met z’n allen veel 
werk verzet hebben. Hopelijk hebben 
we volgend jaar nog meer helpende 
handjes. 
 

Door al dit poetswerk was het 
terrein een week later perfect 
in orde voor onze jaarlijkse 
Clubcross 
De opkomst was goed en het weer fris 
en droog. Het was mooi om te zien 
hoe een blauw lint van lopers zich 
door het bos slingerde. De clubcross 
leverde twee nieuwe Clubkampioenen 
op: Dana Mollen en Roland van Loon. 
Ook de jeugd was goed 
vertegenwoordigd. Met enorme 
snelheid volbrachten zij hun rondje!! 
Het enthousiasme spatte er van af! Na 
afloop waren er medailles voor de 
winnaars en voor iedereen koffie en 
thee. Al met al een zeer geslaagde 
clubcross. Veel dank aan de mensen 
die zich ingezet hebben om alles zo 
goed te organiseren. 
  

Op 9 april vond de jaarlijkse 
Kids Sport plaats met dit keer 

De Linde als deelnemende 
school 
Onder een stralende zon sprongen de 
kinderen hoog en ver, en gooiden ze 
zo ver mogelijk met de bal. Iedereen 
deed enthousiast mee en er zaten een 
aantal toppertjes bij. Alles was weer 
perfect georganiseerd door de Jeugd 
Commissie en een groot aantal 
vrijwilligers, waarvoor dank.  
 

De zaterdag daarna, op 11 
april, ontving Pieter Smits 37 
leden van de loopgroep Astylos 
uit Tiel 
Toon de Croon heeft met 15 van hen 
een route van 5 km. gewandeld over 
de hei, Adrie Louwers heeft met 8 van 
hen een route van 10 km hardgelopen 
en Pieter nam een deel van de 
Heideloop van 8 km. voor zijn 
rekening met 14 personen. Verderop 
in de Spike staat een mooi 
sfeerverslag van deze dag.  
 

Op zondag 12 april hebben 
zeker 25 leden van onze club 
deelgenomen aan de Army 
Urban Run bij de militairen 
Het was dit jaar een zwaar parcours 
met o.a. zandzakken van 10 kg 
sjouwen, van zeecontainers 
afspringen en door heel veel heel 
koud en diep water gaan. Al onze 
bikkels hebben de eindstreep gehaald 
en dat lieten ze zien door de training 
erop en masse te verschijnen in bijna 
lichtgevend groene loopshirtjes.  
 

Op de club zelf was het die dag 
ook een drukte van belang 
omdat de loopcursus van start 
ging 
Meer dan 20 mensen hadden zich 
aangemeld voor de cursus. Een 
prachtig aantal. Het weer was prima 
dus ze hebben een goede start 
gemaakt.  
 

Tot slot van al deze activiteiten 
had de Jeugd Commissie op 
dinsdag 14 april de Ouder-
Kind-Cross georganiseerd 

Er deden wel 21 koppeltjes mee van 
kinderen met ouders/ooms/tantes. Er 
waren diverse spelletjes en iedereen 
was super enthousiast. Ook de 
vrijwilligers waren niet te stoppen. Aan 
het einde was er ranja en fruit. De 
nummers 1, 2 en 3 kregen een prijs 
uitgereikt, de overige kinderen 
mochten nog een kadootje grabbelen. 
Een zeer geslaagde activiteit! 
 

Zoals iedereen hopelijk 
gelezen heeft, stond Atletiek 
Oirschot met een uitgebreid 
interview in de laatste editie 
van De Uitstraling 
In het volgende nummer komt er nog 
een sfeerverslag van de Urban Army 
Run. Een mooie stukje publiciteit voor 
onze club. 
 

Verder zijn de voorbereidingen 
voor de Oirschotse Stoelloop 
op 9 mei in volle gang 
Elke zaterdag om 9 uur wordt er in 
drie groepen getraind voor de OSL.  
De start is bij het clubhuis. Je kunt 
gewoon aansluiten als je mee wilt 
trainen. Nieuw bij de Stoelloop dit jaar 
is de Candy Run voor jonge rennertjes 
vanaf 4 jaar. De start daarvan is om 
17.30 uur. De kinderen rennen 200 
meter om aan het einde een lekkere 
verrassing te kunnen pakken. 
 

Daarnaast is de 
jubileumcommissie bezig met 
de voorbereidingen van ons 
30-jarig jubileumfeest en de 
pimpcommissie heeft plannen 
klaar om het clubhuis een 
opfrisbeurt te geven 
Kortom, iedereen is druk doende met 
onze mooie club. Heb je zin om ook 
iets te doen, schroom dan niet en 
meld je aan bij Aubry Mulder op dit 
mailadres: aubrymulder@gmail.com. 
 

Ik wens iedereen weer veel 
atletiek plezier! 
Tot ziens,  

Jeanine van Geest 
Voorzitter Atletiek Oirschot

VAN DE 
VOORZITTER 
 
Jeanine van Geest  
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Ledenmutaties 
 
Deze keer geen afmeldingen 
 
Wel weer 5 nieuwe leden: 
 
Luc Kenter    M60 

Bart Putmans    MSE 

Lia Smetsers    V50 

Maurice Ackermans   M45 

Henriëtte van Overbeek  V50 

 

Alle nieuwe leden: van harte welkom  
bij ons “kluppie” 

 
 
 

 

Onze vereniging telt nu  
185 leden, 

waaronder 11 jeugdleden 
en 17 wandelaars. 

 
 

 
 

Maar liefst 80% van de hardlopers in 

Nederland kent niet de gezelligheid  

van een club! 
Ken je zo iemand?  

Sleep hem (haar) een keer mee naar een 

recreantentraining.  

Kost anderhalve euro en vaak zijn ze meteen verkocht. 

 

Leden werven doen we met z’n allen! 

 
Zo word je lid: op www.avoirschot.nl staat op het 

‘PRIKBORD’ een link waarmee je het inschrijfformulier kunt 

ophalen. Ze liggen ook in het clubhuis. 

 

ALS LID HOOR JE ER ÉCHT BIJ! 

 
De verjaardagen in mei: 
 

1 Pieter Smits M60 

10 Cees Koppen M55 

14 Maria van Heesch WAN 

19 Maria de Laat WAN 

22 Aubry Mulder M40 

23 Elia Deenen V45 

28 Erna van Agt V55 

30 Hans Hoogmoet M55 

30 Emmy van de Heuvel-Megens WAN 

31 Marijke de Graaf V55 
 
 

…en in juni: 
 

1 Gerda Manders V50 

2 Caroline Linnemans V40 

3 Marij Maas-van de Schoot V55 

4 Jan Heijms M55 

7 Conny van de Wal V45 

8 Germy Sinke V50 

10 Eveline Timmermans V40 

15 Johan der Kinderen M50 

15 Jan Swaans M45 

16 Leny de Croon V55 

16 Thea de Jong V50 

17 Anita Timmermans V50 

19 Judy van Vroonhoven V35 

25 Kartika Luijsterburg V40 

28 Marinka Michielsen V40 

30 Paul Welvaarts M45 

 

Allemaal hartelijk gefeliciteerd! 

LEDEN 
ADMINISTRATIE 
 
Hans Hoogmoet 

http://www.avoirschot.nl/
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Het bestuur vergadert elke derde maandag 
van de maand om 20.00 uur in het 
clubhuis  
 

Leden die punten willen inbrengen of een 

vergadering willen bijwonen kunnen zich melden bij 

de secretaris Gerda Manders 

 

Eerstvolgende vergaderingen: 18 mei en 20 april. 
 

VANALLESWAT 
 
 

 

Museum DE VIER QUARTIEREN (Sint Odulphusstraat 
11) organiseert van 8 mei a.s. t/m 31 januari 2016 de 
tentoonstelling “Meten & Wegen”. 
 
Bij atletiek is meten de essentie van de sport: alle onderdelen 

draaien om meten van afstand of tijd. Het museum heeft daarom een 

ruime plaats ingeruimd voor de atletieksport en wil ons de 

gelegenheid geven onze club te promoten. 

 

We zijn intussen druk bezig met het samenstellen van de expositie. 

Naast atletiekhulpmiddelen als een horde, kogel, discus en speer 

komt er een collectie foto’s te hangen van atletiekonderdelen. 

Daarop is een van onze atleten in actie te zien, het meten van het 

betreffende onderdeel en een korte uitleg. 

 

Website: www.museumdevierquartieren.nl  
 

 

Zin in een feestje? 

 

Dit jaar bestaat  

ATLETIEK OIRSCHOT 

30 JAAR! 

We gaan dit met de hele 

club vieren op zaterdag 24 

oktober. Zet het in je 

agenda! Je mag dit niet 

missen! 

 

Een jubileumcommissie is 

al druk aan het organiseren. 

 

30 JAAR 

ATLETIEK OIRSCHOT 

We zoeken nog enkele vrijwilligers voor de JANSDAG op donderdag 4 juni. 
De groepen 8 van de Oirschotse basisscholen komen een dagje kennis maken met atletiek. 

INFO: Tiny van de Ven hven@chello.nl  
 

▲ De PR-commissie is uit de startblokken! 
Eerste activiteit was een flyer-actie om 
deelnemers te werven voor de hardloopcursus. 
Een belrondje leverde al snel enkele vrijwilligers 
op: Ester, Pieter en Marjo. Aubry had de leiding.  

REAGEER! 

http://www.museumdevierquartieren.nl/
mailto:hven@chello.nl
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En dit is  
Roel van de Ven  
zoon van René 

en Sandra! 

Abdijloop 
De wandelaars gaan op 
Hemelvaartsdag (do 14 mei) 
naar de Abdijloop in Westerlo. 
Je kunt je nog opgeven t/m 
dinsdag 5 mei door je naam te 
schrijven op het formulier in het 
clubhuis. 
 
Of stuur een mailtje naar 
Martien van Geenen 
martienvangeenen@planet.nl  

OPROEP 
Tijdens de jaarvergadering in februari werd een 

diapresentatie getoond met de mooiste 

sportmomenten van 2014.  

Nu willen we met het jubileumfeest weer zoiets 

maken, maar dan met het onderwerp: 

 

DE MOOISTE SPORTMOMENTEN VAN 

30 JAAR ATLETIEK OIRSCHOT! 

 

Ons uitgebreide foto-archief gaat terug tot 2003. 

Van de jaren daarvoor hebben we weinig.  

 

Wie heeft nog oude foto’s op zolder liggen die 

gemaakt zijn in de jaren 1985 – 2002?  

Liefst met datum, plaats en wie er op staan. 

Graag een berichtje aan  

Ad van Zelst vanzelst-westland@chello.nl  

 

De foto’s worden gekopieerd, het origineel krijg je 

terug. 
 

mailto:martienvangeenen@planet.nl
mailto:vanzelst-westland@chello.nl
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1 maart 
Twee podiumplaatsen in Best ► 
Martien van de Ven heeft vandaag de categorie M65 
gewonnen bij de Joe Mann Bosloop in Best. Hij gaat nu 
weer aan kop in het klassement van de Kempische 
Crosscompetitie. 
Nellie van Beers kon dit keer haar rivale Anne Rindt niet 
voorblijven en werd 2e bij de V55. Zij gaat onbedreigd aan 
kop in de competitie. 
 
   
 

8 maart 
Martien en Nellie winnen de Kempische 
Crosscompetitie 
Met een 1e (Martien van de Ven) en een 2e (Nellie van 
Beers) plaats werd vandaag met de Karpencross in 
Eindhoven het crossseizoen afgesloten. Net als vorig jaar 
wonnen zowel Martien als Nellie hun klassement in de 
Kempische Crosscompetitie. 
   
 
 

15 maart 
Nellie van Beers met clubrecord 2e in 
Kempenrun► 
Bij de Kempenrun behaalde Nellie van Beers een mooie 2e 
plaats in de categorie V55. Haar tijd op de halve 
marathon van 1:38:25 uur betekende een clubrecord in de 
categorie V60. 
 
 
 

15 maart 
Martien van de Ven 1e in Bakel 
Nu het cross-seizoen ten einde loopt slaat Martien nog zijn 
slag in Bakel: 1e M60!  
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 

 

 
 

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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22 maart 
Roland van Loon en Dana Mollen clubkampioen 
cross! ► 
Zowel bij de mannen als bij de vrouwen was de strijd spannend 
dit jaar. Nadat Roland bijna 4 ronden achter Ruud had 
aangejaagd, kon hij hem bij het uitkomen van het Kemmerbos 
verschalken. Roland ging met 4 seconden voorsprong over de 
finish en werd zo voor de 5e keer in zijn loopcarrière 
Clubkampioen Cross. 
Bij de vrouwen eindigde de strijd tussen meervoudig 
clubkampioen Nellie van Beers en nieuwkomer Dana Mollen in 
een voorsprong van 11 seconden voor Dana. Nellie kon er wel 
vrede mee hebben: "Dana is bijna 30 jaar jonger, dit zat er een 
keer aan te komen". 

 

6 april 
Nellie van Beers grijpt langs clubrecord ► 
Nellie van Beers behaalde bij de Paasloop in Boxtel een mooie 
2e plaats in de categorie V35(!). Er werd haar echter wel een 
clubrecord door de neus geboord, want na afloop bleek dat de 
afstand tekort was: 14,475 i.p.v. de beoogde 15 km. "Sorry voor 
het ongemak" staat er dan op de website van Marvel... 
 

11 april 
Roland van Loon 3e in Valkenburg 
Roland werd 3e in de Cauberg Trail Run, een mooie, zware 
trailrun over en rondom de Cauberg in Valkenburg. 
Afstand 18 km, 99% onverhard, met 412 meter hoogteverschil. 

 

18 april 
Nu toch een clubrecord voor Nellie op de 15 km 
Nadat 14 dagen geleden een ongeldige uitslag werd gelopen in 
Boxtel (het parcours was te kort gemeten), lukte het dan 
vandaag toch in Oisterwijk: een clubrecord in de categorie V60 
voor Nellie van Beers  
 

19 april 
Hardloopcursus gestart met 26 deelnemers ►   
De hardloopcursus is weer van start. Er hebben zich 26 
deelnemers aangemeld, die onder leiding van Toon de Croon 
en Pieter van Esch in 10 weken hun conditie op peil gaan 
brengen. Onder hen 3 leden die om uiteenlopende redenen een 
tijdje uit de roulatie zijn  geweest en het hardlopen weer gaan 
oppakken.  
 

 
 
 
 
 
 

Zin in een feestje? 

30 JAAR 

ATLETIEK OIRSCHOT 

Zie pagina 8 
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DE 
ESTAFETTEPEN 
 
Jan Swaans 

Toen ik na een fantastische wintersport 
weer thuiskwam op een mooie 
zaterdagavond, lag er flink wat post in de 
gang 
Al snel zag ik tussen een stapel kranten ook de 
Spike liggen. Dus daar ben ik maar meteen aan 
begonnen. Twee dingen vielen me op: Jeanine volgt 
Jan op als voorzitter. Voor mij een beetje verrassend 
omdat ik helemaal niet wist dat Jeanine überhaupt 
kandidaat was. Ze zal het vast erg goed gaan doen. 
In ieder geval nu alvast bedankt Jeanine dat je dit 
wilt doen. En Jan uiteraard ook bedankt.  
 

Tja, en dan het tweede dat ik zag: de Pen 
Ik vind het oprecht een eer om die te krijgen van 
Toon. Toon is toch de eerste persoon binnen de club 
met wie ik echt te maken kreeg. Hij was dan ook 
degene die mij enthousiast heeft gemaakt voor het 
lopen. En waar Toon erg lang op de Pen heeft 
gewacht, komt die voor mij bijzonder snel en 
onverwacht.  
 

Over mij dan. Ik ben Jan Swaans, bijna 48 
jaar (oud) en al mijn hele leven woonachtig 
in Spoordonk 
Geboren in de Lubberstraat, daar heb ik mijn hele 
jeugd, tot mijn 30e dus ☺, gewoond. Daarna een 
tijdje in de prachtige pastorie en sinds een kleine 10 
jaar woon ik aan het Beerseveld. Ook mooi. Ik heb 
geen vrouw en ook geen kinderen. Wel een vader, 
moeder,  broer en zes zussen. En die hebben samen 
weer 21 kinderen en 3 kleinkinderen. 
 

Ik werk als acceptant bij UMG 
Assuradeuren 
Verzekeringen dus. Ik houd me daar bezig met het 
maken van offertes voor diverse verzekeringen en 
alle zaken die daar omheen moeten gebeuren.  
UMG zal jullie niet veel zeggen. De M in de afkorting 
staat  voor Meeùs. En dat is een van de grotere 
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tussenpersonen van het land.  Ongeveer 2 jaar 
geleden zijn we daar ook gestart met hardlopen. Dit 
doen we via de Meeùs Run Club. Erg leuk, vorig jaar 
heeft Erben Wennemars nog een training geleid.  
 

Toch loop ik liever gewoon op de Oirschotse 
hei, en dan uiteraard met groep 2B 
Daar is de mix tussen presteren en gezelligheid wat mij 
betreft optimaal. 
Voetbal is mijn eerste sport, al heb ik dat nooit op hoog 
niveau gespeeld. Uiteraard is Spoordonkse Boys mijn 
club. Ik ben daar bij gegaan toen ik nog jong was. Toen 
ik een jaar of 18 was  ben ik er even, ik denk 2 jaar, 
tussenuit geweest. Toen voetbalde ik samen met mijn 
vrienden bij de buurtvereniging 'Den Oprit'. 
Waarschijnlijk dachten we toen dat het bij de buurt wat 
makkelijker ging na een avondje Donkie Bar in Vessem 
of Centrum Wintelre. Toch ben ik weer teruggegaan 
naar de Boys en daar voetbal ik nu nog steeds, nu bij 
de veteranen op zaterdagmiddag. Toevallig hebben we 
afgelopen zaterdag nog gewonnen van onze vrienden 
van Oirschot Vooruit. En dat is toch de belangrijkste 
wedstrijd van het seizoen, net voor die tegen de Bocht.  
 

De voetbaltrainingen stelden de laatste jaren 
op conditiegebied niet veel meer voor 
Ik ging daarom wel eens voor mezelf een stukje lopen. 
Ik kan me niet herinneren dat ik dit ooit met plezier heb 
gedaan. Dus dat bleef ook niet duren. Een dikke 2 jaar 
geleden werd mijn badkamer betegeld. Toen ik even 
iets moest halen beneden en dit boven aan de 
tegelzetter gaf, vroeg die: “Wat is er met jou aan de 
hand?”.  Ik stond te hijgen als een oud paard. Toen ik 
vrij kort daarna de advertentie zag voor de cursus, heb 
ik me meteen opgegeven.  En ik kan in alle eerlijkheid 
zeggen dat dat een van de betere beslissingen van de 
afgelopen jaren is geweest. Ik vond het vanaf het begin 
leuk, al had ik soms wel het gevoel dat we voor joker 
stonden als we de loopschooloefeningen deden. Wat 
me vooral aansprak, was wat Toon telkens zei: “Je 
moet er niet te moe van worden, dan doe je iets 
verkeerd”. Terwijl ik juist altijd andersom gedacht had. 

Als ik niet kapot zat, dacht ik dat ik de kantjes eraf had 
gelopen.   
 

Toon noemt mij een fanatiek clublid. Ik denk 
dat dat wel klopt 
Al moet ik wel zeggen dat ik minder plezier heb in het 
lopen van wedstrijden dan vele anderen. Zo heb ik wel 
genoten van Kasterlee, maar dan meer van de sfeer, 
de Trappisten en de friet dan van het lopen zelf. De 
halve marathon van Eindhoven vond ik geweldig. Maar 
ik heb minstens zo genoten van de voorbereidingen. 
Het lopen met een groepje mensen die allemaal 
hetzelfde willen, is gewoon erg leuk. Beter worden, 
iedereen op zijn eigen niveau. En vooral het gevoel dat 
je krijgt als dat lukt, als je sterker wordt.  Merken dat je 
iedere week een stukje verder kunt.  En ondertussen 
elkaar ondersteunen.  
 

Terwijl ik dit aan het schrijven ben, zie ik een 
mailtje binnenkomen. “Schrijf je nu in voor de 
Oirschotse Stoelloop!”  
Helaas kan ik dit jaar niet meedoen. Ik heb al te veel 

voetbalwedstrijden gemist dit seizoen. Ik hoop dat ik 

wel even kan komen kijken en misschien wat kan 

meehelpen. De Stoelloop brengt me wel bij het 

overdragen van de Pen. Die draag ik graag over aan 

de persoon die weliswaar geen trainer is, maar wel een 

bijzonder goede coach. Dankzij haar aanwijzingen 

liepen we vorig jaar bij de Stoelloop niet te hard in de 

eerste 2 ronden. Hierdoor heb ik echt kunnen genieten 

en had ik in de laatste ronde nog over. Ik weet zeker 

dat zij (ook) iets interessants te vertellen heeft: 

Susanne Aarts, succes! 
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Na deelname aan deze loop in 2014, in 
samenwerking met Generaal Michaelis uit 
Best, besloten Hans en ik om dit jaar weer 
deel te nemen aan dit leuke en uitdagende 
evenement 
Na lang lobbyen en proberen om andere leden van 
Atletiek Oirschot enthousiast te krijgen om ook deel 
te nemen, kwamen we tot de conclusie dat dit toch 
een loop is voor de meer ervaren en sterkere lopers, 
zodat we ervoor kozen het aantal beperkt te houden 
en met twee lopers af te reizen naar Zeeland. 
 

Na een voorspoedige autorit moesten we 
een kleine 10 kilometer voor aankomst op 
de eindbestemming, alsnog op eigen 
kracht de kleedkamers en inschrijving 
zoeken omdat de navigatie ermee ophield 
We waren ruim op tijd en begaven ons naar de start, 
in de duinen, een kleine kilometer lopen vanaf de 
inschrijving. Hans had zijn camera meegenomen, 
zodat we enkele foto's van de wedstrijd konden 
maken om de achterblijvers te laten zien wat ze 
hadden kunnen beleven. 
 

Na het startsein liepen we eerst enkele 
kilometers over een smal bospad, zodat je 
op moest passen niet in het gedrang ten 
val te komen en je energie moest sparen 
voor wat ging komen 
We moesten hierna 2,5 kilometer door los duinzand 
ploegen, enkele kilometers strand oversteken en 
daarna 6 kilometer over glooiende tegelpaden 
afleggen naar de finish. 
De laatste paar kilometer heb ik alleen gelopen 
omdat ik het tempo van Hans niet meer kon volgen. 
Hans had wat behoudend gelopen zodat hij van de 
omgeving kon genieten en hierdoor o.a. een hert 
met jongen opmerkte. Ik finishte net binnen 
anderhalf uur en was zeer tevreden met deze tijd. 
 

Na de wedstrijd dronken we eerst wat bij 
de Molenberg 
Daarna gingen we wat eten bij restaurant de Dolfijn, 
waar we ons de friet en vis goed lieten smaken. 
Bij thuiskomst konden we terugblikken op een 
geslaagde dag, die zeker voor herhaling vatbaar 
was. 
 

Ton Smetsers 

PANNEKOEKEN 
MOLENLOOP 
 
 
Ton Smetsers en Hans van Hal 

Na een goede nachtrust ga ik mijn loopmaat 
Ton ophalen 

We rijden voor de zekerheid nog langs de Rabo, maar 
zoals verwacht rijden we met zijn tweeën naar Zeeland. 
De TomTom, een Bels vrouwke weet de weg vandaag. 
Het gaat goed en we rijden vlug zeeland in. Nu nog naar 
Burgh-Haamstede. Ons Belske weet de weg denk niet, 
want de TomTom valt uit. Maar we zijn er  bijna en 
volgen de verkeersborden en komen zo aan in Burgh-
Haamstede. Nog even de juiste straat vragen aan een 
voorbijgangster (natuurlijk een mooie vrouw,  wat had je 
anders verwacht van twee mannen). Even later halen 
we ons startnummer op en drinken rond 11.30 uur een 
bakje koffie op het terras. Een weinig later wandelen we 
samen naar de start. Dat is 10 minuten lopen langs de 
duinen naar een bosje. Nog even wat oefeningen en 
een klein rondje inlopen in het bos en we zijn er klaar 
voor. 
 

De wedstrijd begint en we spreken af om 
voorlopig samen te lopen 
Eerst een mooi stuk door het bos, 3 km en dan volgen 
de duinen. Het is wat koeler dan vorig jaar dus het loopt 
iets beter, maar het blijft een zware loop. Gelukkig is er 
na 5 km een waterpost waar ik even stil houd en nog 
een paar foto’s maak De water aangevers vinden het 
maar raar dat een loper onderweg fotografeert, maar ik 
wil ze in Oirschot laten zien wat voor mooie wedstrijd ze 
missen. Dus vlug Ton gekiekt en weer verder. Ton krijgt  
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mee. En we zien tot onze verbazing een ree met twee 
jongen het pad over steken. Dan kan de Zeeuwse niet 
meer bijbenen en loop ik alleen verder. Nog een 
eindsprint en ik ben er, net onder de 1 uur 30 minuten. 
Ik schep wat water uit de emmer en drink dit op. Ik 
denk nog vlug terug te lopen naar de finish om Ton te 
zien finishen, maar ik ben te laat, hij is er al. Goed 
gedaan jochie (had ik niet van je verwacht). Hij zat 
maar 30 seconden achter mij. 
 

Even teruglopen naar het inschrijfcafé, 
douche en natuurlijk een pannenkoek eten, 
een koffie  en zo’n ding dat Cees Koppen 
graag drinkt genuttigd 

Nog wat nagepraat en dan? NATUURLIJK is onze dag 
nog niet om. We rijden naar het centrum, want we 
weten dat hier een perfecte friterie zit, Waar Ton nog 
een uitgebreide hamburger met friet en rauwkost naar 
binnen werkt. Ik pak een vishapje met wat patat (is 
een puntzak friet met inktvis, garnalen, mosselen, 
kibbeling met wat groenvoer) en wat te drinken. Dat 
hadden we wel verdiend vonden wij zelf. Na wat 
uitbuiken weer terug naar Oirschot, Ton thuis gebracht 
en naar huis. Om 20.15 weer op de bank en wat later 
pitten. De foto’s staan op de website als Ad zijn werk 
heeft gedaan. 
 

Groet, Hans en tot de volgende uitdaging. 
 

ook geregeld het fototoestel in zijn handen gedrukt, 
zodat hij ook wat plaatjes kan schieten. Maar vlug  
verder, er komen nog meer bultjes (duinen) om te 
bedwingen, want zo snel omhoog gaat het niet. Maar we 
kunnen aan het lopen blijven, dat was vorig jaar niet het 
geval. We blijven bij elkaar en moedigen elkaar aan. 
 

Ineens, na 7 of 8 km, zien we de zee tussen 
twee duinen door 
Gelukkig, we zijn uit de duinen. Op het strand loopt het 
wel een stuk beter. We blijven bij elkaar  en lopen een 
stelletje tegemoet. 
Ik ren vooruit en vraag of ze van ons samen een foto 
willen maken. Met mijn charme kunnen ze daar niet 
omheen, dus dat is mooi geregeld. We moeten ons 
buikje inhouden om tussen de vloedkeringspalen door te 
gaan, maar verder loopt het strand lekker. 
Wat later weer een duin over. Tot ons verdriet zien we 
dat we hier nog een stukje duinen krijgen. Dit was uit 
mijn geheugen gewist. Dus nog even de tanden op 
elkaar en lopen met die hap. Ton blijft goed bij en we 
gaan gestaag verder. Gelukkig is dit maar een klein 
stukje duinen, los zand en dan gaan we het bos weer in. 
Maar ook hier zijn er nog heuvels te verslaan. 
 

De vermoeidheid slaat toe, maar het is nog 
maar 3 km, dus weer samen verder 
Wat later beslis ik toch om wat te versnellen en laat Ton 
achter. Ik loop nog een stukje met een Zeeuwse schone  
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APPELFLAPPEN 
DAG 
 
 
Foto’s Ad van Zelst 

Een week voor de Clubcross vliegen we met 
wat mensen het clubhuis en het veld aan. Het 
moet er weer piekfijn bijliggen 
 
De foto’s: 

- Nellie doet de deuren 

- Jeanine en Mieke schrobben het blauw van de 

hoogspringmat 

- Ronald Poos had Tim en Lars meegebracht 

- Martien heeft de leiding 

- Appelflappen! 
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Op deze koude zondagochtend werd het 
clubcrosskampioenschap georganiseerd  
Ik ben pas lid van de club en ik had al even geen 

wedstrijd meer gelopen, dus ik vond het leuk om 

hieraan deel te nemen. De cross verliep goed. In de 

eerste ronde kon ik aansluiten bij een groepje met 

een hoog tempo.  

 

In de laatste ronde werd het spannend, omdat ik 

merkte dat Nellie steeds dichterbij kwam. 

Desondanks kwam ik als eerste vrouw over de finish 

als clubcrosskampioen. Leuk! (op het podium na 

dan...). 

Maar nog leuker: Deze mooie dag met elkaar sportief 

bewegen in een geweldige sfeer! Bedankt! 

  

Groetjes, Dana   

   

CLUBCROSS 
 
 
 
 
Dana, Bas 

De clubcross, mijn eerste wedstrijd in een 
T-shirt van Atletiek Oirschot 
Het was een frisse ochtend en de trainingen voor de 
halve marathon van een week eerder waren een 
goede voorbereiding. De omstandigheden waren 
dus prima te noemen. Zo prima zelfs, dat ik na één 
ronde op 9.38 doorkwam. Enige zelfkennis maakte 
mij duidelijk dat dit toch echt wel iets te snel voor mij 
was om meer dan 10 kilometer vol te houden. 
 

Het voelde beter nadat ik het gas iets 
teruggenomen had en na twee ronden had 
ik een comfortabele snelheid te pakken 

Hoewel, echt comfortabel was het niet, want telkens 
als je net je ritme gevonden had, werd dit weer 
verstoord door een bultje of een kuil. Maar dat is 
cross en maakt het lopen ook weer erg leuk en 
uitdagend. 
 

Uiteindelijk kwam ik na iets meer dan 52 
minuten over de finish 
Goed voor een plaats op het erepodium in mijn 
leeftijdscategorie naast ‘munne’ maat Bart. Een 
mooie afsluiting van een leuke en goed 
georganiseerde wedstrijd, waarvoor ik alle 
vrijwilligers nogmaals wil bedanken. 
 

Met vriendelijke groet, Bas Spanjers 
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN CROSS 2015 

pos naam pos naam pos naam  

 Msen  Vsen   JJD 

1 Bart Putmans 1 Dana Mollen KAMPIOEN 1 Jasper van Gool 

2 Bart Noyen   2 Noël Ackermans 

3 Bas Spanjers  V35 3 Thijs van den Brand 

  M35 1 Antoinet Hems    

1 Roland van Loon KAMPIOEN 2 Susanne Aarts  JPA 

2 René Coolen 3 Kartika Luijsterburg 1 Rens Ackermans 

3 Ronald Poos       

  M45  V45  JPB 

1 Wally van Mierlo 1 Reny van Straten 1 Tjeerd van Lieshout 

2 Hans van Hal 2 Marjo Priem   

3 Johan der Kinderen 3 Marieke Meeuwis  MJD 

  M55   1 Pien van Kasteren 

1 Ruud van Woensel   V55 2 Juul van Hout 

2 Harrie Bullens 1 Nellie van Beers    

3 Cees Koppen 2 Tineke van den Heuvel   

  M65 3 Ria Pijnenburg   

1 Wim Verhagen     

2 Frans Verhagen  V65   

3 Ben Vogels 1 Corrie de Kroon   



 

ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 29 | NUMMER 3 | MEI - JUNI 2015 
 20 

  

Allereerst zal ik mijn eigen even 
voorstellen: mijn naam is Bart 
Putmans  
Ik ben 34 jaar, woonachtig in Oirschot, 

getrouwd met Moniek en we hebben samen 

een zoon, Max van 1,5 jaar. Ik ben nu 

inmiddels een paar weken lid en ben 

ontzettend goed verwelkomd bij deze 

gezellige en gemoedelijke club. Lopen doe ik 

al wat langer maar met een groep is toch wel 

wat leuker dan alleen. Eerst liep ik op 

woensdag voor een euro mee. Uiteindelijk 

ben ik lid geworden op aanraden van 

bepaalde mensen 😉.  

 

Zondag 22 maart voor het eerst de 
clubcross gelopen 
Het was allemaal goed geregeld en ik kwam 

uiteindelijk nog op het podium ook. Al met al 

een geslaagde ochtend!  

CLUBCROSS 
 
 
 
Bart, Reny 
Foto’s Ad van Zelst en Marjolein van Kuringen 

Ik had weer lekker 
gelopen in het bos,  
6300 meter is een mooie 
afstand 
Altijd gezellig zo’n 

evenement, wederom 

geslaagd, met de 

complimenten voor de 

organisatie.  

Goed om te zien dat er 

weer nieuwe gezichten 

op het podium staan.  

 

Groetjes Reny   
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Meer foto’s op 
www.avoirschot.nl 

Van boven naar onder: 

- Karin, Marie-José, Danny en Paul 

- Wally, Hans en Reny 

- José en Chantal: sprintje! 

- Frans en Marinka: sprintje? 

http://www.avoirschot.nl/
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Zoals ik met de 
jaarvergadering mededeelde 
kwam in het weekend 10-12 
april de atletiekvereniging 
Astylos uit Tiel voor een actief 
weekend naar de 
groepsaccommodatie de 
Nieuwe Erf in Diessen 
Ze hadden mij gevraagd om op 
zondag te komen vendelen en ik had 
voor hen voor de zaterdag een heel 
mooie fietstocht van 45 km uitgezet 
op afstandmeten.nl. Zaterdagmorgen  
waren ze om 9.00 u met de fiets 
vertrokken vanuit Diessen naar de 
Baest, alwaar ze wat hadden 
ingelopen. Om 10.30 u waren ze bij 
de parkeerplaats van ´s-
Heerenvijvers, waar Toon (de Croon) 
een groep van 15 personen meenam 
voor een wandeltocht van 5 km, 
Adrie (Louwers) met 7 hardlopers 
voor de 10 km ging en ik met 15 
hardlopers voor 8 km. 
 

Hun leiding wilde een pittig 
parcours en met de globale 
routes van de 8 en 10 km van 
de Heideloop hebben we hen 
een zware, afwisselende maar 
zeker ook mooie tocht 
voorgeschoteld 

In mijn groep hoorde ik binnen 2 km 
al veel gehijg en gepuf en 3 lopers, 
die overigens net terugkwamen van 
een blessure, maakten al 
rechtsomkeer. Ik hoorde wel dat zij 
praktisch alleen op de harde weg 
lopen of op hun grasbaan. Dan valt 
een pittig parcours over de 
Oirschotse heide natuurlijk niet mee. 
Een kunststofbaan is voor hen 
overigens ook niet haalbaar. Ze 
hebben ongeveer 200 leden, maar 
daarvan wel 70% jeugd! Dat kan dus 
ook bij een grasbaan!  
 

Toen we na een uur allen 
terug waren was het tamelijk 
hard gaan regenen 

Omdat we bij onze vereniging tegen 
betaling geen koffie mochten gaan 
drinken, hetgeen ik in strijd vind met 
de alom geroemde Brabantse 
gastvrijheid, had ik statafels  
meegenomen en koffie/thee met 
koek om hen gratis aan te bieden als 
compensatie voor mijn belofte dat we 
wel bij Atletiek Oirschot terecht 
zouden kunnen. Vanwege de regen 
hebben we geschuild in “het schop” 
(schuurtje) achter het gebouw bij het 
parkeerterrein en daar het lekkers 
genuttigd.  
 

Ondanks het zware parcours 
waren ze vol lof en 

dankbaarheid hetgeen werd  
uitgedrukt in een fles wijn voor 
ieder van ons drieën 
We werden ook nog uitgenodigd om 
’s avonds een vat bier mee leeg te 
komen maken. Dat hebben we niet 
gedaan, maar wij vonden het wel erg 
leuk om lopers van een andere 
atletiekvereniging door ons 
loopgebied te gidsen.  
Na ’s-Heerenvijvers zijn ze naar het 
Grootmeer in Vessem gefietst, toen 
naar Wit Holland in Middelbeers en 
vervolgens naar de Bockereijder in 
Esbeek. Op alle plaatsen hebben ze 
ook hardgelopen. Ze hadden die dag 
een halve marathon gelopen, 50 km 
gefietst en ’s avonds een vat bier 
leeg gemaakt. Je kunt toch eigenlijk 
beter een dag gaan werken, niet? 
 

Op zondagmiddag hebben we 
met vieren van het St. 
Jorisgilde hen ruim een uur 
kennis laten maken met 
vendelen,  
middels uitleg, demonstreren en hen 
zelf aan de gang zetten, waarna ik 
de 2e fles wijn in ontvangst mocht 
nemen. Na wat gedronken te hebben 
vertrokken ze om 15.30 u moe maar 
voldaan richting Tiel. 
 

Pieter Smits

 

ASTYLOS 
 
 
Pieter Smits 
 



 

ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 29 | NUMMER 3 | MEI - JUNI 2015 
 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 29 | NUMMER 3 | MEI - JUNI 2015 
 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al langere tijd heerst onder de 
trainers, lopers en wellicht 
ook MTB-ers en 
motorcrossers de vraag hoe 
het nou komt dat er telkens 
weer takken op de paden 
liggen en dan zodanig alsof 
ze er zijn neergelegd 

Vanmiddag, 2e paasdag, dacht ik er 
aan dat we  (Adrie, Toon en ik) de 
wandelaars en hardlopers van 
atletiekvereniging Astylos uit Tiel 
komende zaterdag gaan begeleiden 
en wilde ik de tocht alvast een keer 
lopen. 
Ik zou de 8 km voor mijn rekening 
nemen en had daarvoor de route 
van de Heideloop gekozen. Door de 
storm van een week tevoren lagen 
er veel takken op de paden die ik 
aan de kant gooide.  
 

Ongeveer bij de 3,5 km, op 
een smal pad, naderde mij 
een onbekende 
gezonnebrilde vrouw met een 
loslopende hond 
Ze had hoogblond halflang grof 
golvend haar en verkeerde op het 
eerste gezicht in de herfst/winter van 
de middelbare vrouwenleeftijd en 
kon volgens mij gerust zonder enig 

risico alleen in de hei gaan 
wandelen. 
 

Ze riep me al vanaf 25 m toe: 
“Laat die takken maar liggen, 
want ik leg ze toch weer 
allemaal terug”. 
Ik stond net een dikke tak, ongeveer 
een halve boom, te ontdoen van wat 
zijtakken met de bedoeling de stam 
te laten liggen omdat hij me nogal 
zwaar leek. Toen ze bij me was zei 
ze: “Je moet die takken laten liggen 
anders rijden hier allemaal 
crossmotors en fietsers door”. Ik zei 
dat ik gastlopers zou krijgen en hen 
een takvrije route aan zou willen 
bieden.  
Ze zei: “Jullie moeten maar dwars 
door de bossen lopen, dat doe ik 
ook”.  Toen ik zei dat ze dat niet 
deed, omdat ze op dezelfde pad liep 
als ik, werd ze al een beetje knorrig. 
Bovendien zei ik dat hardlopers niet 
zo maar dwars door de bossen 
kunnen lopen met het risico op 
blessures zoals verstuikingen, 
verzwikkingen en erger.  
Ze zei op een gebiedende, ja zelfs 
ietwat dreigende toon: “Dan moeten 
jullie maar hoge schoenen aandoen, 
zoals ik. Ik leg álle takken terug die 
jij er afgooit.”  
 

Ik dacht dat zullen we nog wel 
eens zien! 
De dikke tak, oftewel de halve boom, 
die ik eigenlijk wilde laten liggen, 
tilde ik met een uiterste 
krachtsinspanning aan één kant op 
en kantelde hem van de pad af. 
Prompt begon zij eraan te trekken 
(aan de tak), maar kreeg hem niet 
terug de pad op. Ik lachte niet in mijn 
vuistje maar hardop, hetgeen haar 
er toe bewoog zonder verder iets te 
zeggen met de loslopende hond 
haar weg te vervolgen en iedere tak 
die ze tegen kwam en kon hanteren 
terug op de pad legde.  
 

Ik heb haar buiten haar 
zichtveld zo’n 100 m gevolgd 
en de takken weer van de pad 
afgegooid  

Toen ben ik maar weer omgedraaid 
om mijn route verder te lopen.  
 
Meestal neem ik mijn telefoon mee 
als ik alleen de hei inga. Net nu had 
ik hem niet bij me, anders had ik 
zeker een foto van “het takke(n)wijf” 
gemaakt. Haar signalement blijft me 
echter nog wel even bij! 
 

Houwdoe, Pieter Smits

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAKKENWIJF 
 
 
 
Pieter Smits 

Nieuwe adverteerder! 
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  ARMY URBAN RUN 

 
 
 
 
Monique Fiers, Chantal van der Meijden 

 

Het is een stralende dag. Vandaag gaan we, 
Nickie, Monique, Lotte en Daan meedoen 
aan de Army Urban Run op het militaire 
terrein van de legerplaats in Oirschot 
Als we aankomen gaan we eerst onze chip en T-shirts 

halen die we nodig hebben om te mogen starten. 

Lotte en Daan doen mee aan de kids-run van 5 km. De 

start is om 10.30 uur. Hier doen zo’n 100 kinderen aan 

mee. 

 

Na het startsein begint het afwisselende 
parcours met diverse obstakels 
Klimmen over opleggers, lopen door een waterplas, 

springen over sloten, over zandheuvels, door het 

moeras (modder), autobandenparcours , waterbakken, 

balkendoolhof en over gestapelde buizen. 

Ze finishen allebei op 37 minuten. Lotte eindigt als 4de 

bij de meisjes (van de 41) en Daan als 33ste bij de 

jongens (van de 61) een hele knappe prestatie! 

 

Dan gaan Nickie en ik van start  
Wij gaan voor de 10 km. Het begin van het parcours is 

hetzelfde, maar wij mogen ook nog achter het militaire 

terrein komen. Daar volgen voor ons nog andere 

obstakels, o.a. zandzakken dragen, klimmen tegen 

een touwenwand, een stuk hardlopen door het mulle 

zand van de Oirschotse heide, door ‘diepe’ 

waterplassen, onder camouflagenetten doorkruipen, 

een hindernisbaan en over containers en palletboxen. 

Ondertussen aangemoedigd door de militairen die bij 

de obstakels staan. 

 

na 1 uur 15 minuten komt NIckie over de 
finish en ikzelf kom op 1 uur 37 minuten over 
de finishlijn  

Hierna ontvangen we onze medaille en een fles water. 

We kunnen ons omkleden in de sporthal wat zeker 

nodig is!! En we gaan met een voldaan gevoel weer 

naar huis toe. Het was een geweldige ervaring, erg 

leuk parcours, heerlijk weer, enthousiaste 

toeschouwers en volgend jaar doen we zeker weer 

mee! 

 
Groetjes Monique Fiers 
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Vorig jaar april ben ik begonnen 
met de hardloopcursus en zag de 
armyrun, na precies 1 jaar, wel 
als een grote uitdaging!  
Met, toch wel, een zenuwachtig gevoel in 

mijn buik, begon ik vol goede moed,  aan 

deze tocht. Ik wist niet precies wat me te 

wachten stond, maar ik had afgesproken 

met een maatje (Frank Michielsen) van 

de hardloopcursus, dat wij bij elkaar 

zouden blijven en dat gaf een veilig 

gevoel. 

 

Het eerste half uur viel me zwaar, 
maar na verloop van tijd,  kreeg 
ik er meer vertrouwen in dat het 
goed ging en werd ik steeds 
enthousiaster! 
Adrie (trainer) bleef bij ons en 
ondertussen sloot Lonne van Esch ook 
bij ons aan. Met z'n vieren hebben we 
elkaar geholpen en gemotiveerd (nou ja, 
vooral ik werd geholpen en 
gemotiveerd, haha) Allerlei hindernissen, 
met veel water, klimmen en klauteren en 
nog veel meer, hebben we getrotseerd!  
Wat tijdens deze run zo mooi is, is dat 
iedereen elkaar wil helpen, want 
sommige hindernissen, kon je echt niet 
zonder hulp van anderen.  
 

Na 1 uur 28 minuten en 45 
seconden  kwamen we met z'n 
vieren over de finish (valt niet 
tegen, toch?)  
Dat gaf toch wel een enorme kik! Frank 
vroeg meteen: volgend jaar weer??? 
Toen zei ik: nou, ik weet nog niet, maar 
na een paar uur dacht ik er al anders 
over.  
 

Waarschijnlijk ga ik volgend jaar, 
weer gewoon mee doen, want die 
overwinning op jezelf, is toch echt 
wel de moeite waard!  
 

Groetjes Chantal 

Meer foto’s op 
www.avoirschot.nl 

http://www.avoirschot.nl/
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MARATHON  
DE PARIS 
 
 
Ronald Poos 

 
 
Mieke Bouwman 

 

Op 12 april was het eindelijk zover dat 
ik mijn eerste marathon mocht gaan 
lopen 
Na maanden van kilometers maken was ik er 

klaar voor. Mijn doelstelling was zo dicht 

mogelijk bij de 4:00 uur te lopen, maar met name 

het uitlopen was het belangrijkste (en genieten 

van de prachtige omgeving). We zijn met een 

paar vrienden en aanhang al op vrijdag naar 

Parijs vertrokken, om ons goed te kunnen 

voorbereiden. We hebben bij "Le Salon du 

Running” bij de Porte de Versailles onze 

startnummers opgehaald en ‘s avonds natuurlijk 

pasta gegeten. Op zondag was het stralend 

weer (veel te warm wat mij betreft, maar daar ga 

ik niet over).  

 

De start was aan de van de voet van de 
Arc de Triomphe, waarna we in de 
richting van de Place de la Concorde 
liepen 
De hele route is natuurlijk een plaatje (Rue de 

Rivoli, Place de la Bastille, deel van het bos bij 

Bois de Vincennes, uitzicht op de Notre Dame 

en de Eiffeltoren). Waar ik me op verkeken had 

waren de hoogteverschillen en de 

verschrikkelijke tunnels (als je al verzuring hebt 

in je bovenbenen is het afdalen en weer naar 

boven gaan echt een drama).  

 

We eindigde weer vlak bij de Arc de 
Triomphe 
Ik was redelijk gaar, maar heel erg voldaan. Mijn 

tijd was 04:17:14. In totaal hebben er 41.342 

lopers meegelopen, waarvan circa 18.000 

internationale lopers uit 150 landen.  

 

Wederom wil ik mijn club, mijn trainers 
en loopmaatjes enorm bedanken voor 
de support, want zonder jullie had ik dit 
niet kunnen bereiken! 

Groet, Ronald 

 
 

https://twitter.com/CallOfTheRun/status/589013125099315201/photo/1
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VENNENLOOP 
 
 
 
Karin Verhagen 

Zaterdag 18 april was het zover, met z’n 
vieren stonden we aan de start van de 
15 km trimloop in Oisterwijk.  

Voor de 15 km loop kreeg men een blauw 

nummer en tot onze verbazing waren er weinig 

deelnemers met een blauw nummer. Dat gaf 

denken! Maar we waren er helemaal klaar voor, 

en met een heerlijk zonnetje en een beetje wind 

was het prima lopen. 

 

Nellie van Beers deed mee met de wedstrijdloop, 

ze was aanzienlijk sneller en kwam, na haar 

finish,  ons tegemoet om met ons de laatste 

kilometers te lopen. Met een finishtijd tussen de 

1:30 en 1.34 uur waren we allemaal zeer 

tevreden.  

 

Laat de Oirschotse Stoelloop maar 
komen! 
 

Groetjes, Chantal, Caroline, Miranda en Karin 
 

☺ WIE KAN ONS HELPEN? 
Voor mijn werk ben ik op zoek naar 
een trainer voor de maandagavond. 
Ik werk met mensen met een lichte 
verstandelijke beperking die trainen 
voor de City-run of 10 km tijdens de 
marathon van Eindhoven en de 
Grote Beekloop. 
 
Gezocht: 
Vrijwilliger / trainer voor een groep 
van ong. 10 enthousiaste cliënten 
met een lichte verstandelijke 
beperking die op maandag samen 
trainen.  
Tijd: van 19.00 – 20.00 uur.  
Locatie: Eindhoven Woensel 
Info: mail karin.verhagen@hetnet.nl 
of bel 0499 571182 
  
 
 
 

mailto:karin.verhagen@hetnet.nl
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TIJDEN 
VERANDEREN 
 
 
Joos van Haaren 

Of: Hoe men verandert van 
een gek tot een normaal mens 
Wat is dit nu weer zal je misschien 
denken. Nou, soms als je iets doet 
wat (bijna) niemand doet, kan het als 
abnormaal worden beschouwt. 
Echter als meerdere mensen 
datzelfde abnormale gaan doen is het 
(ineens) normaal. Soms is iemand 
trendsetter en is niet helemaal goed 
bij zijn hoofd. Echter als meerderen 
de trend volgen wordt het toch als 
normaal gezien.. Ik was vroeger zo 
iemand die als gek werd gezien. Nu 
doe miljoenen mensen hetzelfde als 
deze “gek” 46 jaar geleden al deed 
en is het zelfs een hype. Een 
complete industrie. Bladen, boeken. 
Films, internetsites , coaches, 
begeleiders enz. enz. Zelfs het 
journaal en de actualiteitprogramma’s 
besteden er aandacht aan.. 
 

Vroeger deed bijna niemand 
aan hardlopen 

In het begin dat ik liep waren dat in 
Oirschot Piet van de Sande, Martien 
van de Ven en ik (Joos van Haaren).  
Er was zelfs een hele tijd dat ik in 
Oirschot de enige was. Piet was even 
gestopt en Martien zat ergens in 
Afrika. In Eindhoven bij PSV (waar ik 
lid van was) waren er op dat moment 
ook niet veel. Wel wat sprinters en 
technische mannen en vrouwen maar 
het echte lopen, dat waren er niet 
veel. Een hardloper werd toen toch 
gezien als iets aparts. Je werd een 
beetje voor gek verklaard. Je werd 
nog nageroepen. Je werd gezien als 
een uitslover. Wie doet nou zoiets. Bij 
da menneke moet toch wel un 
steekske loszitten.  
 
Ik voetbalde er in de jaren 70 
ook nog bij 
Ik zal hier een geheimpje verklappen. 
De voetbalwedstrijden waren op 
zondagmiddag om 12 uur of om half 
3. Het geheim: regelmatig ging ik op 
zondagmorgen 20 of meer km 
hardlopen en ‘s middags voetballen. 
Ik reed dan met de auto ergens naar 
toe en ging lopen. Ze 

mochten me dus van Oirschot Vooruit 
niet zien. Ik vertelde dit uiteraard ook 
nooit. Want dan werd ik natuurlijk niet 
opgesteld. Dat ik wisselend 
presteerde op het voetbalveld, daar 
wist ik wel de reden van. Soms 
speelde ik goed. Soms dus wat 
minder. Maar ja, ik had al wel lekker 
gelopen. Dit heeft nooit iemand 
geweten.  Ook deed ik nog aan 
zaalvoetballen. Competitie. 
Zaterdagmorgen 30 km hardlopen en 
‘s avonds een wedstrijdje 
zaalvoetballen. Ik was niet kapot te 
krijgen.  
 

Met de huidige inzichten was 
het natuurlijk niet allemaal zo 
verstandig 
In mijn dagboeken kan ik terugvinden 
wanneer dat allemaal is geweest. 
Ook de tegenstanders en de 
uitslagen staan in dat dagboek 
vermeld. En ook nam ik er af en toe 
nog een potje bier bij. Ik viet er nogal 
uns inne.  Dit tot ergernis en soms 
wanhoop van Piet en de trainers bij 
PSV. Maar op een gegeven moment 
namen ze mij bij PSV toch hoe ik 
was. Ik was er altijd ook voor de 
wedstrijden en trainingen en ze 
konden altijd een beroep op me 
doen. Zo is hij nu eenmaal. Op een 
gegeven moment heb ik voor het 
hardlopen gekozen. En ik kan nu nog 
niet begrijpen dat ik zo’n fanatieke 
voetballer ben geweest  
 
In juni 1973 kwam ik te werken 
op de legerplaats in Oirschot 
Vanaf dinsdag 18 oktober 1973 ging 
ik hardlopend naar mijn werk. Iedere 
morgen 8 km en in de middag 
minimaal 8 maar meestal wat meer 
terug. In de weekenden trainde ik dan 
in Eindhoven of met Piet. Nadat ik 
een paar maanden op en neer naar 
mijn werk liep moest ik bij 
personeelszaken komen. Wat jij doet 
dat kan niet, zei de personeelsman 
tegen mij. En hardlopen en werken 
en nog een keer hardlopen, Dat kan 
nooit goed gaan. Daar moet natuurlijk 
je werk onder lijden. Dus vanaf nu  

gaan we daar mee stoppen.. Oei, dat 
was even schrikken. Gelukkig stond 
de deur naar de kamer van de baas, 
de commandant open. Die had alles 
aangehoord en stormde binnen. Wel 
g..ver… riep hij. Waar bemoei jij je 
mee zei hij tegen de personeelsman. 
Al komt hij kruipend, achteruitlopend 
of met muizendribbeltjes deze kant 
op, dat moet hij weten. Als ze 
allemaal zo waren als hij dan hadden 
we goed personeel. En van jou zei hij 
tegen de personeelsman wil ik niets 
meer horen. En Joos je blijft maar 
lekker hardlopen. En als er wat is 
kom je maar naar mij.  
 

Ik heb dat op en neer lopen 
dus 32 jaar volgehouden 
Zelfs toen ik een tijdje in Eindhoven 
woonde liep ik er over de gevaarlijke 
(vanuit Eindhoven gezien) 
Oirschotsedijk. Er was toen nog geen 
fietspad. En in de winter in het 
donker. Ik moet er nu niet aan 
terugdenken. Levensgevaarlijk. Maar 
alles stond in het teken van 
hardlopen.  
 
Als voetballer had ik al het 
diploma jeugdtrainer gehaald 
en trainde al wat lagere 
elftallen 
Bij PSV vroeg de trainer wel eens in 
te vallen. Ik deed dat graag. En zo 
rolde ik ook in het vak van trainer. Ik 
deed alles om het hardlopen te 
promoten. Ik werd gevraagd als 
“droogtrainer” bij de zwemclub 
EOZC. Dat deed ik op zondag-
morgen. Daarna zelf trainen. Ook bij 
EOZC wilde ik het lopen promoten en 
kwam op het idee om een trimloop te 
houden. Ik kreeg alle medewerking 
van EOZC en we organiseerden een 
trimloop. Ik was dus diegene die de 
1e trimloop in Oirschot organiseerde. 
Deze werd gelopen op zondag 29 
november 1978 bij het zwembad “de 
Kemmer”. 7 km. En buiten de 
deelnemers van EOZC waren er toch 
nog verschillende andere mensen uit 
de omstreken komen opdagen. 
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Want de trimlopen werden in die tijd 
populair.  De 1e runnersboom was 
aangebroken.  
 
Op 28 februari 1982 
organiseerde ik de 1e 
Cyclopathon in Oirschot Samen 

met Henk Vogels van de“Pedaleur”. 
Ik deed oproepen in het weekjournaal 
om lopers mee te krijgen om mee te 
gaan trainen. En ik liep met de 
gedachte rond om een loopgroep op 
te richten. Een echte. Aangesloten bij 
de KNAU. Dit wilde aanvankelijk niet 
zo vlotten omdat veel wedstrijdlopers 
die ik benaderde het te druk hadden 
met zichzelf. Uiteindelijk is het me 
toch gelukt om mensen bij mekaar te 
krijgen en een vereniging van de 

grond te krijgen. Deze bestaat dit jaar 
al 30 jaar.   
 

Alles in het teken van de 
loopsport  
Dit resulteerde ook in een 
hardloopwinkel. Training geven bij 
diverse verenigingen. Bij PSV en in 
Oisterwijk TVO. In Oirschot bij EOZC. 
Oirschot-Vooruit. De Hockeyclub en 
uiteraard de AV Oirschot. Tot op de 
dag van vandaag maak ik schema’s 
voor hardlopers. In Rotterdam 
resulteerde het dit jaar weer in Pr’s. 
Ook vorig jaar in Eindhoven. Ik heb 
getraind met en/of gesproken met 
wereld- en Olympisch kampioenen. 
Heb thuis Kenianen en Russen enz. 
over de vloer gehad. Er zijn er zelfs 
blijven slapen en ik heb er mee op de 

Oirschotse en Beerse heide gelopen. 
En nu zitten we dan in de 3e 
runningboom. Dus ik was eigenlijk 
nog niet zo’n grote gek. Nog nooit 
deden zoveel mensen aan de 
hardloopsport. Weliswaar  is het niet 
meer om wedstrijdprestaties te 
leveren, maar puur om te genieten en 
conditie op te doen. Het wordt dus nu 
als iets normaals gezien. Mijn 
gezegde van vroeger wordt steeds 
meer waar. Ik zei altijd: iemand die 
zelf niet aan hardlopen doet kan niet 
weten hoe fijn dat is. Steeds meer 
mensen krijgen dat fijne gevoel. 
 

 
Loop ze, Joos van Haaren 
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  WANDELEN 
BLOESEMTOCHT 
 
Ineke Conijn 

Op zaterdagmorgen om ongeveer 8 uur 
vertrekken we met zonnebril, rugzak en 
wandelschoenen aan richting station in 
Best 
Wij gaan met z’n 4en de Bloesemtocht in 
Geldermalsen wandelen, en wel de 15 km. Het 
beloofd een mooie zonnige dag te worden dus we 
hebben er zin in. Al snel blijkt dat wij niet de enige 
zijn die er met de trein naar toe gaan. We hadden 
thuis de inschrijfkaarten al uitgeprint dus konden we 
snel starten. 
 

Al snel na de start kwam het eerste ponton 
over het water en zo volgden er nog 
meerdere (dit gerealiseerd door het leger).  
Ondanks de drukte konden we goed ons eigen 
tempo lopen. Wat heel erg leuk was, is dat we echt 
door de boomgaarden liepen, alleen jammer dat er 
maar heel weinig bloesem te zien was. Er waren 
voldoende rustplaatsen waar je wat te eten en te 
drinken kon kopen. Onze Joost (enige man onder de 
vrouwen) ging voor koffie met APPELTAART en ja 
hoor, dat was er inderdaad ook, dus smullen maar. 
 

Al met al hebben we heerlijk gewandeld en 
veel plezier gehad en is het zeker voor 
herhaling vatbaar 

Joost ,Dilia, Gerda en Ineke 
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zondag 1 maart 2015 Rico Salvettiloop, Moergestel 

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

15  km Tineke van den Heuvel 6e V35 01:13:28     12,25 

     Hans van Hal   recr 01:18:22     11,48 

  

10  km Ton Smetsers   recr 00:52:13     11,49 

     Jeanne Kemps   recr 00:54:19     11,05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zondag 22 februari 2015 Commanderije Bosloop, De Mortel 

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

9566  m Martien van de Ven 10e M45 00:41:54     13,70 

zondag 1 maart 2015 58e Joe Mann Bosloop, Best 

Martien van de Ven wint  de categorie M65. Nellie van Beers moest genoegen nemen met een 2e plaats 
bij de V55, achter Anne Rindt. 

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

10400  m Roland van Loon 5 M35 00:41:37     14,99 

     Bart Noyen 14 Msen 00:50:44     12,30 

  

5200  m Martien van de Ven 10e M65 00:22:08     14,10 

     Nellie van Beers 2e V55 00:23:59     13,01 

  

2120  m Thijs van den Brand 24 JJD 00:14:58     8,50 

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 
Zin in een feestje? 

30 JAAR 

ATLETIEK OIRSCHOT 

Zie pagina 8 

Joe Mann Bosloop 

mailto:vanzelst-westland@chello.nl
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zondag 8 maart 2015 30 van Tilburg, Tilburg 

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

30  km Henk van Gerven 9 M55 02:29:20     12,05 

     Piet van Oirschot 10 M55 02:33:46     11,71 

zondag 8 maart 2015 Karpencross, Eindhoven 

Met een 1e (Martien van de Ven) en een 2e (Nellie van Beers) plaats werd vandaag het crossseizoen 
afgesloten. Zowel Martien als Nellie wonnen hun klassement in de Kempische Crosscompetitie.  

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

10900  m Bart Noyen 11 Msen 00:55:37     11,76 

  

8700  m Martien van de Ven 1 M65 00:39:23     13,25 

     Nellie van Beers 2 V55 00:42:27     12,30 

  

2200  m Thijs van den Brand 22 JJD 00:14:08     9,34 

zaterdag 14 maart 2015 De Hel van Bakel, Bakel 

  

Het is bijna gedaan met het cross-seizoen, maar Martien slaat nog even zijn slag in Bakel: 1e M60!  

  

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

7000  m Martien van de Ven 1 M60 00:31:12     13,46 

zondag 15 maart 2015 Kempenrum, Hapert 

Het resultaat van de wedstrijdtrainingen van Cees zijn duidelijk zichtbaar: PR's werden soms met minuten 
verbroken. 
Nellie van Beers werd 2e V55 en vestigde een clubrecord in de categorie V60  

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

21.1  km Nadja van der Schoot   recr 01:35:25 PR   13,27 

     Bart Putmans   recr 01:36:34 PR   13,11 

     Henk van Gerven 6 M55 01:37:20     13,01 

     Cees Koppen 7 M55 01:38:16     12,88 

     Nellie van Beers 2 V55 01:38:25   CR 12,86 

     Piet van Oirschot 8 M55 01:40:19     12,62 

     Ronald Poos   recr 01:46:27 PR   11,89 

     Bas Spanjers   recr 01:47:39 PR   11,76 

     Elia Deenen   recr 02:05:03 PR   10,12 

UITSLAGEN 
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zondag 15 maart 2015 Pannekoekenmolenloop, Burgh Haamstede 

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

15  km Hans van Hal 40 M45 01:29:15     10,08 

     Ton Smetsers   recr 01:29:42     10,03 

zondag 22 maart 2015 Venloop, Venlo 

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

10  km Marion van de Wal   recr 00:53:00 PR   11,32 

zondag 22 maart 2015 Clubkampioenschappen Cross, OIRSCHOT 

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

1101  m Rens Ackermans 1 JPA 00:04:55     13,44 

     Pien van Kasteren 1 MJD 00:05:01     13,17 

     Jasper van Gool 1 JJD 00:05:04     13,04 

     Noël Ackermans 2 JJD 00:05:09     12,83 

     Juul van Hout 2 MJD 00:05:18     12,46 

     Tjeerd van Lieshout 1 JPB 00:05:32     11,94 

     Thijs van den Brand 3 JJD 00:05:36     11,80 

     Saar van Hout*   recr 00:05:40     11,66 

     Raf Versantvoort*   recr 00:07:01     9,41 

     Puck Versantvoort*   recr 00:07:22     8,97 

Clubcross 
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zondag 22 maart 2015 Clubkampioenschappen Cross, OIRSCHOT 

Het was frisjes op het veld, maar voor een cross was het prima weer. Er waren maar liefst 73 deelnemers 
bij de volwassenen en 13 bij de jeugd. Roland van Loon werd voor de 5e keer in zijn carrière 
clubkampioen cross bij de mannen, Dana Mollen werd kampioen bij de vrouwen.  
  
* Geen lid, deed buiten mededinging mee. 
** Liep minder ronden dan vereist voor klassering. 
*** Liep 1 ronde meer, vereist voor het kampioenschap. 

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

10500  m 
Roland van Loon 
KAMPIOEN 

1 M35 00:41:29     15,19 

     Ruud van Woensel   *** 00:41:33     15,16 

     Harrie Bullens   *** 00:46:21     13,59 

     Bart Putmans 1 Msen 00:47:29     13,27 

     René Coolen 2 M35 00:48:00     13,13 

     Bart Noyen 2 Msen 00:48:25     13,01 

     Ronald Poos 3 M35 00:51:27     12,24 

     Bas Spanjers 3 Msen 00:52:18     12,05 

     Joost van Kuringen 4 Msen 00:53:02     11,88 

     Wally van Mierlo 1 M45 00:53:05     11,87 

     Hans van Hal 2 M45 00:54:40     11,52 

     Johan der Kinderen 3 M45 00:54:43     11,51 

     Ton Smetsers 4 M35 00:55:40     11,32 

     Johan Roefs 4 M45 00:57:17     11,00 

     Frank Michielsen 4 M35 00:57:30     10,96 

     Jan Swaans 5 M45 00:58:45     10,72 

     Henk van Eek 6 M45 01:00:38     10,39 

     Danny van Overdijk 5 Msen 01:01:46     10,20 

     Paul Welvaarts 7 M45 01:03:51     9,87 

  

8400  m Ruud van Woensel 1 M55 00:33:15     15,16 

     Harrie Bullens 2 M55 00:36:52     13,67 

     Cees Koppen 3 M55 00:39:17     12,83 

     Hans Büsgen 4 M55 00:42:30     11,86 

     Jac van Heerebeek 5 M55 00:42:54     11,75 

     Pieter Raijmakers 6 M55 00:45:55     10,98 

     Wim de Croon 7 M55 00:46:12     10,91 

     Jan Kemps 8 M55 00:48:14     10,45 

     Piet van Oirschot 9 M55 00:51:27     9,80 

     Anthony Conijn 10 M55 00:56:09     8,98 

     Jan Joosen 11 M55 00:57:04     8,83 

     Thomas van Laarhoven**   recr 01:07:26     7,47 

  

UITSLAGEN 
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zondag 22 maart 2015 Clubkampioenschappen Cross, OIRSCHOT 

* Geen lid, deed buiten mededinging mee. 
** Liep minder ronden dan vereist voor klassering. 
*** Liep 1 ronde meer, vereist voor het kampioenschap 

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

6300  m Dana Mollen KAMPIOEN 1 Vsen 00:28:28     13,28 

     Nellie van Beers   *** 00:28:39     13,19 

     Tineke van den Heuvel   *** 00:30:12     12,52 

     Antoinet Hems 1 V35 00:30:29     12,40 

     Ria Pijnenburg   *** 00:30:52     12,25 

     Susanne Aarts 2 V35 00:31:37     11,96 

     Reny van Straten 1 V45 00:31:43     11,92 

     Marjo Priem 2 V45 00:32:05     11,78 

     Marieke Meeuwis 3 V45 00:32:13     11,73 

     Wim Verhagen 1 M65 00:33:10     11,40 

     Leny de Croon   *** 00:33:12     11,39 

     Kartika Luijsterburg 3 V35 00:33:58     11,13 

     Jeanne Kemps   *** 00:34:06     11,09 

     Arianne Timmermans 4 V35 00:34:16     11,03 

     Elia Deenen 4 V45 00:34:26     10,98 

     René van de Ven**   recr 00:35:16     10,72 

     Conny van de Wal 5 V45 00:36:01     10,50 

     Thea de Jong 6 V45 00:36:15     10,43 

     Anita van Ham   *** 00:36:32     10,35 

     Caroline Linnemans 5 V35 00:36:52     10,25 

     Frans Verhagen 2 M65 00:37:41     10,03 

     Marinka Michielsen 6 V35 00:37:41     10,03 

     Chantal van der Meijden 7 V35 00:38:28     9,83 

     Miranda Veldhuizen 8 V45 00:38:29     9,82 

     José van de Sande 7 V45 00:38:29     9,82 

     Miranda Kemps 9 V45 00:38:33     9,81 

     Karin Verhagen 10 V45 00:39:03     9,68 

     Heidi van Tiel 8 V35 00:39:32     9,56 

     Marie-José van den Berg 11 V45 00:39:33     9,56 

     Ben Vogels 3 M65 00:40:06     9,43 

     Marjon de Kort 13 V45 00:40:22     9,36 

     Jeanine van de Kam 12 V45 00:40:22     9,36 

     Bernadette Heetvelt 14 V45 00:40:39     9,30 

     Godelieve van den Heuvel   *** 00:41:06     9,20 

     Judy van Vroonhoven 9 V35 00:41:52     9,03 

     Mieke de Bresser 10 V35 00:41:55     9,02 

     Lia Smetsers*   recr 00:42:37     8,87 

     Irene van Gestel 15 V45 00:43:05     8,77 

  

4200  m Nellie van Beers 1 V55 00:19:08     13,17 

     Tineke van den Heuvel 2 V55 00:19:54     12,66 

     Ria Pijnenburg 3 V55 00:20:03     12,57 

     Leny de Croon 4 V55 00:22:09     11,38 

     Jeanne Kemps 5 V55 00:22:38     11,13 

     Adrie van de Wal**   recr 00:23:06     10,91 

     Silvia Tempelman 6 V55 00:27:14     9,25 

     Hannie Schilders 7 V55 00:27:26     9,19 

     Dilia van Straten 8 V55 00:28:27     8,86 

     Corrie de Kroon 1 V65 00:28:58     8,70 

     Ria Louwers 9 V55 00:29:33     8,53 
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maandag 6 april 2015 Paasloop, Boxtel 

Klein foutje: na afloop bleek dat het parcours van de 15 km niet goed was uitgezet. De afstand was 
14.475 meter. "Sorry voor het ongemak" staat er op de website van Marvel, maar het kostte Nellie van 
Beers wel een clubrecord. Troostprijs was de 2e plaats bij de V35. 

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

14475  m Nellie van Beers 2 V35 01:04:47     13,41 

     Cees Koppen 6 M50 01:05:39     13,23 

     Tineke van den Heuvel 5 V35 01:08:45     12,63 

 
 

zaterdag 11 april 2015 Cauberg Trail Run, Valkenburg 

Roland werd 3e in de Cauberg Trail Run, een mooie, zware trailrun over en rondom de Cauberg in 
Valkenburg. Afstand 18 km, 99% onverhard, met 412 meter hoogteverschil.  

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

18  km Roland van Loon 3 M 01:30:42     11,91 

 
 

 
      
 
 
       

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

maandag 6 april 2015 Testwedstrijden Prins Hendrik, Vught 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
speerwerpen Bart Noyen 9 Msen 29,77 m      
hoogspringen  4 Msen 1,60 m     

zondag 12 april 2015 Open Meeting ATAC, Turnhout (B) 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
discuswerpen René van de Ven   Msen NM     
kogelslingeren      25,54 m     
speerwerpen    49,66 m    
        
kogelslingeren Bart Noyen  Msen 20,86 m    
110 m horden    27.01 sec    
        
100 m horden Jasper van Gool  JJC 23.08 sec   PR 
100 m    15.76 sec   PR 
hoogspringen    1,40 m   PR 
        
100 m horden Willem Gerritsen  JJC 22.39 sec   PR 
100 m    16.36 sec   PR 
hoogspringen    1,20 m   PR 

zondag 12 april 2015 Marathon de Paris, Paris (F) 

Na 2 halve marathons vond Ronald het tijd om eens een marathon te lopen. Resultaat: een fraaie 4:17:14 
uur.  

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

42.2  km Ronald Poos   recr 04:17:14     9,84 

UITSLAGEN 
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zondag 12 april 2015 Army Urban Run, Oirschot 

Het water was koud en heel erg nat vandaag, maar gelukkig scheen de zon. Van onze club waagden 26 
leden en 3(*) gastlopers zich in het poeliebad op de legerplaats.  

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

10  km Harrie Bullens   recr 00:59:46     10,04 

     Piet van Oirschot   recr 01:03:38     9,43 

     Loes van Hest-Hermans*   recr 01:08:33     8,75 

     Ria Pijnenburg   recr 01:09:16     8,66 

     Joost van Kuringen   recr 01:09:17     8,66 

     Joan van Heerebeek   recr 01:09:20     8,65 

     Kelly Vermeer   recr 01:09:24     8,65 

     Jan Swaans   recr 01:13:18     8,19 

     Nickie Fiers   recr 01:15:54     7,91 

     Marieke Meeuwis   recr 01:16:15     7,87 

     Antoinet Hems   recr 01:16:16     7,87 

     Henk van Gerven   recr 01:16:18     7,86 

     Conny van de Wal   recr 01:21:38     7,35 

     Eveline Timmermans   recr 01:21:39     7,35 

     Susanne Aarts   recr 01:21:40     7,35 

     Lonne van Esch*   recr 01:26:33     6,93 

     Sandra Lunenburg*   recr 01:27:07     6,89 

     Frank Michielsen   recr 01:28:45     6,76 

     Chantal van der Meijden   recr 01:28:45     6,76 

     Adrie Louwers   recr 01:28:46     6,76 

     Vanessa Kluijtmans   recr 01:28:51     6,75 

     Nicole Evers   recr 01:28:52     6,75 

     Mieke Bouwman   recr 01:28:52     6,75 

     Esther de Wert   recr 01:28:52     6,75 

     Jeanne Kemps   recr 01:28:53     6,75 

     Irene van Gestel   recr 01:35:38     6,27 

     Heidi van Tiel   recr 01:35:39     6,27 

     Monique Fiers   recr 01:37:18     6,17 

     Ria Louwers   recr 01:43:15     5,81 

 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 

 

zondag 26 april 2015 Marathon Düsseldorf, Düsseldorf (D) 

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

42.2  km Piet van Oirschot 56 M55 03:50:33     10,98 

 

zondag 19 april 2015 Vennenloop, Oisterwijk 

Bij de Vennenloop was er maar één vrouwencategorie, ze werden dus allemaal op een hoop gegooid. 
Nellie van Beers werd dan toch nog 9e met een clubrecord V60!  

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

15  km Nellie van Beers 9 Vrouwen 01:08:34   CR 13,13 

     Chantal van der Meijden   recr 01:29:51     10,02 

     Karin Verhagen   recr 01:29:51     10,02 

     Caroline Linnemans   recr 01:29:51     10,02 

zondag 26 april 2015 Maratón de Madrid, Madrid (E) 

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

42.2  km Henk van Gerven 247 M55 03:59:30     10,57 
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De mollenvanger 
 

Een tijdje geleden fietste ik naar Eindhoven. Langs 

ons veld komende zag ik daar een rood mutsje 

bewegen: Cees van de Schoot, ons erelid! Mollen 

vangen. Niemand die het ziet, maar het moet wel 

gebeuren. Door iemand. Cees van de Schoot dus. 

Ik had mijn camera niet bij me, maar in het archief 

zat nog een foto voor deze gelegenheid… 

 

 

Ad van Zelst 

 

ONZE 
VRIJWILLIGERS 
 
Ze vallen niet op, maar ze zijn er wel. Altijd 
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clubrecords erkend in 2015 

datum naam cat. plaats discipline prestatie  

100115 René van de Ven Msen Gent (B) 200 m indoor 28.59 sec   
100115 Martien van de Ven M65 Gent (B) 200 m indoor 35.15 sec  
100115 René van de Ven Msen Gent (B) 800 m indoor 2:46.75 min  
100115 Martien van de Ven M65 Gent (B) 800 m indoor 2:50.94 min  
140215 Martien van de Ven M65 Apeldoorn 1500 m indoor 5:31.99 min  
150215 Martien van de Ven M65 Apeldoorn 800 m indoor 2:43.90 min  
150214 Martien van de Ven M65 Apeldoorn 3000 m indoor 11:56.60 min  
150315 Nellie van Beers V60 Hapert halve marathon 1:38:25 uur  
180415 Nellie van Beers* V60 Oisterwijk 15 km weg 1:08:34 uur  

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

We hebben al het dubbele aantal clubrecords  
van vorig jaar rond deze tijd! 

CLUBRECORDS 
 
 
René van de Ven 

 
Geblesseerd? 

Tijdje niet gelopen? 
 
Hier twee gouden tips om in clubverband weer de 

draad op te pakken: 

 

1. De clubtraining op dinsdag van 
19.00 – 20.15 uur 
Je doet mee met de uitgebreide loopschool-

oefeningen van Toon, daarna loop je in je 

eigen tempo wat rondjes op het veld. Vlak en 

zachte ondergrond! 

 

2. De wandelgroep (zondag 9.00 uur 
vanaf het veld, woensdag 13.30 uur 
vanaf ’s-Heerenvijvers) 
Je bent in de buitenlucht en het is niet te 

belastend als je geblesseerd bent. Onder 

leiding van Martien, Toon, Cees of Pieter.  

 

Allemaal gratis als  
je lid bent van  

ATLETIEK OIRSCHOT! 
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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, €1,50 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. 

Jeugd bij Atletiek Oirschot 
Niet alleen hardlopen, maar ook de 
technische onderdelen (hoog- en 
verspringen, discuswerpen, 
speerwerpen, polsstokhoogspringen, 
en kogelstoten) krijgen bij de 
jeugdafdeling van Atletiek Oirschot 
aandacht.  
Daarnaast zijn er het hele jaar door 
ontspannende activiteiten. In de 
winter worden de avondtrainingen in 
de 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 bij aanmelding 
het lichtblauwe clubshirt met Atletiek 
Oirschot-logo 

 

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

HARDLOPEN  
BIJ  ATLETIEK 
OIRSCHOT 
 

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 

 

Za 9 mei: OIRSCHOT 
Oirschotse Stoelloop ► 
Ons eigen feestje op de markt nadert snel! 
Voorinschrijven – met korting – t/m 5 mei. 

 
NIEUW bij de Oirschotse Stoelloop:  
de Candy-run 
Een wedstrijdje over 200 meter voor kinderen van 4 
t/m 12 jaar. Start in de Rijkesluisstraat bij de 
Oirschotse stoel, finish op de Markt. Je rent je rot en 
bij de finish ligt voor elke deelnemer een smakelijke 
verrassing.  
GRATIS, inschrijven hoeft niet, wel even een 
startnummer ophalen bij de start.   
 

Di 12 mei: OIRSCHOT 
Avondwedstrijden Baan ► 
Balwerpen, speerwerpen, discuswerpen. Alle leden 
mogen meedoen. 
 

Do 14 mei (Hemelvaartsdag): Westerlo 
Abdijentocht Tongerlo-Averbode  
De wandelgroep gaat er naar toe. We maken er een 
mooi dagje van! Aanmelden uiterlijk dinsdag 5 mei 
door je naam te schrijven op de lijst in het clubhuis.  
Info bij martienvangeenen@planet.nl   
Zie ook het PRIKBORD-bericht op onze website.  
 

Zo 17 mei: Nijmegen 
Marikenloop ► 
5 en 10 km. Alleen meiden! 
 

Zo 17 mei: Best 
Goed Beter Bestloop 
Lekker kort bij huis. Je kunt 10 meedoen aan de 10 
km of de halve marathon. 
 

Di 19 mei: Valkenswaard 
Avondwedstrijden Circuit 14 
Na Veldhoven de tweede van een serie 
baanwedstrijden in de regio. Divers programma van 
8 onderdelen.  

 
Di 2 juni: Best 
Avondwedstrijden Circuit 14 
De derde reeks baanwedstrijden 
 

mailto:martienvangeenen@planet.nl
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Halve marathon Egmond 

Zin in een feestje? 

30 JAAR 

ATLETIEK OIRSCHOT 

Zie pagina 8 

 

Do 4 juni: OIRSCHOT 
Jansdag 
De groepen 8 van de Oirschotse basisscholen 
komen een dagje kennis maken met atletiek. Altijd 
een mooie dag.  
 

Zo 7 juni: Maastricht 
Maastrichts Mooiste 
10 Engelse Mijlen. Over de Sint Pietersberg, dat 
wel. Ook 5 of 10 km. Vlaai aan de finish. 
 

Di 16 juni: Eindhoven 
Avondwedstrijden Circuit 14 
De vierde reeks en de laatste van dit seizoen. 
 

Wo 17 juni: OIRSCHOT 
Clubestafette ► 
Mooi, mooi, mooi! 
 

Do 18 juni: OIRSCHOT 
Avondwedstrijden Baan 
Sprint, hoogspringen en discuswerpen 
 

Zo 21 juni: Sint-Oedenrode 
Vaderdaglopen 
Halve marathon. Daarnaast ook een 5 en 10 km. 
 

Za 27 juni: Eindhoven 
Karpenrun 
Wegwedstrijd over 10 km. 
 

Di 21 juli: Kasterlee (B) 
Dwars door Kasterlee ► 
Mooie wedstrijd door natuurgebied De Hoge 
Mouw van Kasterlee naar Tielen. Keuze uit 10 
km, 10 mijl en diverse soorten Trappist.  
 

Zo 6 sept: Tilburg 
Tilburg Ten Miles 
Goed sfeertje, de hele stad staat op zijn kop! 
 

Zo 11 okt: Eindhoven 
Marathon Eindhoven ► 
Binnenkort gaan we weer trainen voor de halve 
marathon van Eindhoven.  
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zondag 9.00 uur 
vanaf het clubhuis, ong. 10 km, 2 uur 

 

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

 

 

Tijdje niet hard gelopen? Geblesseerd? 

Haak een keer aan bij onze wandelgroep! 

Goeie klets en koffie na. 

 

 

WANDELEN 
Martien van Geenen 
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TRAININGEN 
 
 
Cees van de Schoot en René van de Ven  
 

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.  
 
De trainingen voor pupillen en 
junioren duren 1 uur, de 
trainingen voor volwassenen 
1:15 uur. 
 

 

De hardloopcursus is 12 april begonnen met 26 deelnemers. Toon de 
Croon, Cees van de Schoot en Pieter van Esch proberen de aspirant 
hardlopers warm te maken voor onze mooie sport. Dat lukt goed, warm 
hadden ze het de eerste keer al! 

zondag 9.30 uur: recreantentrainingen 
Groep 1, 2a, 2b, 3, (4) en Hardloopcursus (t/m 17 juni) 

 

dinsdag 18.30 uur: pupillen en junioren 
o.l.v. Martien van de Ven  
assistentie van Bart Noyen en Thomas van Laarhoven 

 

dinsdag 19.00 uur: clubtraining op de baan 
o.l.v. Toon de Croon, alle niveau’s  
Kijk voor het schema op de website www.avoirschot.nl > TRAININGEN 

 

dinsdag 19.30 uur: junioren, senioren en masters 
Technische onderdelen (vrije training) 
 

woensdag 19.00 uur: recreantentrainingen 
Groep 1, 2a, 2b, 3, (4) en Hardloopcursus (t/m 17 juni) 

 

donderdag 18.30 uur: pupillen en junioren 
o.l.v. René van de Ven  
assistentie van Bart Noyen en Thomas van Laarhoven 

 

donderdag 19.00 uur: clubtraining 
o.l.v. Cees Koppen, niveau 2b-3 
Buitengebied, weg of cross 

 
donderdag 19.30 uur: junioren, senioren en masters 
o.l.v. René van de Ven 
Technische onderdelen 
 
  
 

 
 

 

http://www.avoirschot.nl/
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Hallo, ik ben Tjeerd Lieshout ben 8 jaar en 
zit in groep 4 van de Plataan 
Ik heb een boomhut en die heb ik gemaakt samen 

met mijn papa. 

Dit is mijn eerste jaar bij de Atletiek en het leukste 

onderdeel vind ik polsstokhoogspringen en dan 

hardlopen. Ik heb al een aantal cross-wedstrijden 

meegedaan. Het is leuk dat je bij atletiek van allerlei 

verschillende sporten in een doet. 

Het zou leuk zijn als de andere kinderen ook mee 

gaan doen met de wedstrijden dat is veel gezelliger.  

 

Groetjes Tjeerd  

 

Ik geef ’t razendsnelle estafettepennetje 
door aan Jasper van Gool 
 

‘t RAZENDSNELLE 
ESTAFETTE 
PENNETJE 
Tjeerd Lieshout 
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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 ZO’N 

MOOIE CLUB? 
 
 

*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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CLUBCROSS 
 
 
 
Foto’s Ad van Zelst 
 

▲ dat wordt een grote, dat zie je zo! 
 
 
▼Thijs heeft het even gehad…                                               ▼ Tjeerd krijgt de medaille 

Meer foto’s op 
www.avoirschot.nl 

http://www.avoirschot.nl/
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KIDS SPORT 
 
 
 
Foto’s Ad van Zelst  
 

Op 22 maart hadden we basisschool De 

Linde te gast. Elke groep een uur, waarin 

ze in sneltreinvaart kennis maakten met 

atletiek. 

Esther en Mieke leggen uit 

Daar moet je zijn 

We zijn weg! 

Rennen! Gassie, een pier! 
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  OUDER-
KINDCROSS 
 
 

Die houden we er in: de Ouder-Kindcross! 

Zo’n 40 ouders en kinderen trokken op 14 

april door het Kemmerbos van opdracht 

naar opdracht. Spijkerbroek hangen, 

schoenwerpen, zaklopen, pijlwerpen, een 

puzzeltochtje en een sprintje over het 

bultje. 

Meer foto’s op 
www.avoirschot.nl 

http://www.avoirschot.nl/
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VOOR COMPLEET  
AUTO-ONDERHOUD 

 
 
 

Haven 2 | 5688DR Oirschot | 0499-574477 
 

www.garagebeka.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             airco service 
 

 
 

 

  

OIRSCHOT, CLUBCROSS 
Kleine zelfstandige: altijd bereikbaar! 
 
  

 

WE WAREN IN… 
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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

