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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 
 
 
 

Af en toe ga ik naar de jeugdtrainingen 

om een serietje foto’s te maken. Dan 

valt me op met hoeveel enthousiasme 

onze jeugdleden en hun trainers bezig 

zijn met atletiek. Alleen… het zijn er 

maar zo weinig.  
 
Na overleg met het bestuur, de PR- en de 

jeugdcommissie is nu besloten om onze jeugd in 

de Spike wat meer aandacht te geven. De 

jeugdpagina’s verhuizen van de laatste pagina’s 

naar een plaats meer voorin, net na de vaste 

rubrieken. Het idee is dat onze volwassen lezers 

niet meer het blad dicht slaan nadat ze de rubriek 

uitslagen gepasseerd zijn. Of deden ze dat niet? 

 
Kijk en lees met plezier!   

 
Ad van Zelst, redactie Spike en website 

 

 
 

Hier een lijst van onze adverteerders en 
sponsors 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  
SPONSORS 
 
 

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-voorzitter)   

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   

Cees Koppen   

Joost van Kuringen (trainer)   

Thomas van Laarhoven   

Ton van Liempt   

Adrie Louwers   

Jan Manders   

Wally van Mierlo   

Bart Noyen   

Jeanne van Oirschot   

Henny van Rijt   

Pieter Smits   

Miranda Veldhuizen   

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 september 
 
 

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

 

 

Zin in een feestje? 

30 JAAR 

ATLETIEK OIRSCHOT 

Zie pagina 8 

Vreugde, verdriet, spanning, sensatie… Je leest het allemaal in de Spike! 

mailto:info@avoirschot.nl
http://www.avoirschot.nl/
mailto:j.kemps1@chello.nl
http://www.avoirschot.nl/
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De zomer is officieel 
begonnen, maar vandaag lijkt 
het er niet op.  
De regen komt met bakken uit de 
lucht. Voor de echte atletieker is dit 
echter geen reden om binnen te 
blijven zitten. Integendeel, bij het 
sporten in de regen hoor je altijd wel 
ergens de kreet: ‘ach, dan zit er 
lekker veel zuurstof in de lucht!’ En zo 
is het, na afloop is de regen zo weer 
weggespoeld met een warme 
douche. 
 

Gelukkig hielden we het bij 
onze eigen Oirschotse 
Stoelloop op 9 mei mooi 
droog.  
Er stond wel een stevig briesje maar 
dat verkoelde de warm gelopen 
hoofden. De opkomst was voor het 
laatste weekend van de meivakantie 
prima. Opvallend was het lage aantal 
vrouwelijke wedstrijdloopsters, 
namelijk 6 tegenover 49 mannelijke 
wedstrijdlopers.  
 

Het evenement kreeg dit jaar 
een extra feestelijk tintje 
doordat het voorafgegaan 
werd door de Candy Run.  
Een run naar Candy voor kinderen tot 
12 jaar. Veel kinderen deden hier met 
veel enthousiasme aan mee en dit is 
zeker voor herhaling vatbaar! Na de 
prijsuitreiking was het nog lang goed 
toeven op het terras bij De Beurs… 
Een succesvol evenement dat door 
vele vrijwilligers perfect 
georganiseerd was. 
 

Ondertussen trainden onze 
cursisten gestaag verder.  
Zo ver dat ze op 17 mei hun cursus 
afsloten met een diploma en ook vast 
een goed gevoel! Gefeliciteerd met 

deze mooie prestatie! Samen lopen, 
doet lopen, dus ik hoop dat we vanuit 
de cursistengroep weer een mooi 
aantal nieuwe leden bij onze 
vereniging kunnen verwelkomen! De 
trainingen zijn speciaal op deze 
nieuwe lopers aangepast zodat ze 
rustig op blijven bouwen en hopelijk 
geen blessures oplopen.  
 

De jeugd heeft zich ook van 
zijn beste kant laten zien op de 
jaarlijkse Jansdag en op de 
tweede Kids sport.  
Beide dagen waren wederom een 
groot succes! Mede dankzij de vele 
vrijwillig helpende handen!  
 

Het bestuur is momenteel 
bezig om uitvoering te geven 
aan het beleidsplan.  
De speerpunten die in het plan 
verwoord zijn en die op de ALV van 
23 februari goedkeuring gekregen 
hebben, worden in concrete acties 
omgezet. Soms lijkt het alsof er niet 
veel gebeurt, maar achter de 
schermen wordt er hard gewerkt aan 
verschillende zaken.  
 

Graag breng ik de expositie in 
het Museum De Vier 
Quartieren onder de aandacht.  
In de tentoonstelling, genaamd Meten 
en Wegen, die van 9 mei 2015 tot en 
met 31 januari 2016 in dit museum 
loopt, heeft Atletiek Oirschot een 
belangrijke plaats gekregen. Immers, 
het meten van tijd en afstand is een 
essentieel onderdeel van de 
atletieksport. Er is een korte schets 
van de geschiedenis van onze club, 
een diapresentatie en een serie mooi 
vorm gegeven foto’s te bewonderen. 
Een unieke kans voor onze club om 
zich te tonen aan een breed publiek!                                                                                                                                       

Hier blijft het echter niet bij. Samen 
met andere sportverenigingen zijn we 
bezig om een aantal gezamenlijke 
activiteiten op te starten. Volgend jaar 
zullen daar verrassende dingen uit 
volgen….  
 

Verrassend was ook Piet van 
Oirschot die het clubrecord 
Discuswerpen bij de Mannen 
Masters 55 op zijn naam zette 
tijdens de open 
avondwedstrijden op onze 
baan.  
Hij zette daarbij ook nog even het 
clubrecord Hoogspringen op 1.10 m! 
Op donderdag 17 september is de 
volgende wedstrijd. Iedereen kan 
hieraan mee doen, dus geef je op en 
doe een poging de records van Piet 
te verbeteren! Wie weet…. 
 

Tot slot een woord van 
felicitatie aan Martien van de 
Ven.  
Hij heeft twee keer zilver veroverd op 
de NK Masters in Zierikzee. Twee 
prestaties van formaat waar heel wat 
trainingen, discipline en hard werken 
aan ten grondslag liggen! Martien, 
gefeliciteerd! 
 

Ik wens iedereen weer veel 
atletiek plezier toe en alvast 
een heerlijke vakantie. Vergeet 
je sportschoenen niet in je 
koffer te stoppen! 
 
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 2 nieuwe leden: 
 
Léon Brands     M40 

Abigail Vermeulen    M40 

 

Van harte welkom  
 

 

Onze vereniging telt nu  
187 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 juli: 
 

2 Mieke Bouwman V40 

3 Adrie van de Wal M45 

4 Martien van Geenen M65 

7 Juul van Hout MJD 

8 Frank Michielsen M40 

9 Willem Gerritsen JJD 

10 Silvia Tempelman V60 

15 Antoinet Hems V40 

17 Marion van de Wal V40 

18 Anthony Conijn M60 

20 Joos van Haaren M65 

24 Heidi van Tiel V40 

25 Godelieve van den Heuvel V55 

 

…en in augustus: 
 

1 Iris Clement V40 

1 Joost van Kuringen MSE 

2 Danny van Overdijk MSE 

4 Jan Kemps M55 

4 Gerda van Oers V60 

4 Jet van Tiel V50 

8 Marja der Kinderen V45 

9 Mia Heijms V65 

13 Hans van Hal M50 

14 Wally van Mierlo M50 

15 Ria Pijnenburg V55 

18 Martien van de Ven M65 

22 Harry Pieschel M55 

24 Noël Ackermans JJD 

25 Ton van Liempt M70 

28 Berti Smetsers WAN 

 

Allemaal hartelijk gefeliciteerd! 

LEDEN 
ADMINISTRATIE 
 
Hans Hoogmoet 

 

Begin juli wordt de contributie geïnd middels 

automatische incasso voor de leden die 

halfjaarlijks contributie betalen en voor de nieuwe 

leden die gedurende het jaar lid zijn geworden en 

waarvan de contributie nog niet is geïnd. 

http://www.avoirschot.nl/
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PRIKBORD 
 
 

mailto:vanzelst-westland@chello.nl


 

ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 29 | NUMMER 4 | JULI - AUGUSTUS 2015 
 9 

  

Atletiek Oirschot in de media 
Op de website van het Weekjournaal 
www.gezien.nl zijn we nu ook regelmatig te 
vinden. Berichten over onze baanwedstrijden 
verzorgt René van de Ven, overige berichten 
komen van de PR-commissie. 

Let op voor boomwortels 
Als je op ’s-Heerenvijvers omhoog kijkt of de 
buizerd er aankomt, let dan goed op boomwortels. 
Ze komen van onderen en slaan genadeloos toe.  

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.convergencepartners.com/2013/11/new-wi-fi-industry-body-for-sa-launched-at-africacom/&ei=VpuKVeyWGKuy7QbvsbGAAg&bvm=bv.96440147,d.ZGU&psig=AFQjCNGzowRILCwmNq1hs8wqwkanA8r5Sw&ust=1435233427998145
http://www.museumdevierquartieren.nl/
http://www.gezien.nl/
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8 mei 
Atletiek in het Museum ► 
Vanmiddag heeft Ruud Rijcken - oud huisarts in Oirschot - 
in het museum De 4 Quartieren de tentoonstelling Meten & 
Wegen geopend. Op deze tentoonstelling is een ruime 
plaats ingeruimd voor atletiek, omdat meten van tijd en 
afstand een essentieel onderdeel van de sport is. Wij 
hebben van het museum de kans gekregen om Atletiek 
Oirschot te promoten door een serie foto's van onze atleten, 
een diapresentatie en een korte schets van de geschiedenis 
van onze club. 
 
 

9 mei 
Dat was leuk: de Candy-Run ► 
Dit jaar hadden we iets nieuws in het voorprogramma van 
de Oirschotse Stoelloop: de Candy-Run. Een kort sprintje 
van de Oirschotse Stoel naar de Markt voor kinderen van 4 
tot 12 jaar. Daar wachtte voor 62 deelnemertjes een 
smakelijke verrassing. 
 
foto Anne Joosen 

 
 

9 mei 
Oirschotse Stoelloop voor Luc Schout 
In een tijd van 31:19 minuten over de 10 km won Luc 
Schout uit Nijmegen met overmacht de Oirschotse 
Stoelloop. Met deze tijd verbeterde hij tevens het 
parcoursrecord van Harm Sengers uit 2012 met 35 
seconden. Gwynny Hamilton won de wedstrijd bij de 
vrouwen in 38:53 min.  
Na een lange blessure is onze clubgenoot Ruud van 
Woensel ook weer terug. Hij won in een tijd van 37:52 min. 
het klassement M55. 
Er waren 228 deelnemers. 
   
 

2 juni 
Clubrecord op de 1500 meter 
Bij de regiocompetitiewedstrijden Circuit 14 in Best wist 
Martien van de Ven het al op zijn naam staande clubrecord 
op de 1500 meter te verbeteren met 12 seconden.  
 
 

7 juni 
Nellie van Beers wint in Maastricht ► 
Met bijna 3 minuten voorsprong op nummer 2 wint Nellie 
van Beers de categorie V55 op de 10 mijl over de Sint 
Pietersberg. 
 
foto Trees Koppen 

 
 

 
 
 
 
 

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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13 juni 
Zilver voor Martien van de Ven op dag 1 NK 
Masters► 
Bij de Nederlandse Kampioenschappen voor masters in 
Zierikzee heeft Martien van de Ven op de eerste dag direct 
een medaille behaald in de categorie mannen 65. Op de 
1500 m liep hij naar een mooie 2e plaats in 5:43.02 min. Hij 
bleef met zijn tijd iets meer dan 2 seconden boven zijn eigen 
clubrecord van afgelopen week in Best.  
   
foto Koos Ophorst 

 
 

14 juni 
NK Masters: 2e Zilver voor Martien van de Ven 
Martien pakte bij de Nederlandse Kampioenschappen voor 
masters opnieuw een zilveren medaille. Op de 800 m kwam 
hij nét tekort voor goud. Het verschil met de nummer 1 was 
minder dan 1.3 seconde. Martien heeft er blijkens zijn tijd in 
ieder geval alles aan gedaan, want hij verbeterde zijn eigen 
clubrecord met ruim 2 seconden naar 2.44.39 min. 
 
 

17 juni 
Hardloopcursus afgesloten ► 
Vanavond kregen de deelnemers aan de hardloopcursus 
hun certificaten uitgereikt. We hadden dit jaar 28 
inschrijvingen, waarvan 26 de cursus tot een einde hebben 
gebracht.  
 
foto: cursusleiders Pieter en Toon krijgen van de cursisten een 
presentje aangeboden. 

 
 

18 juni 
Twee clubrecords voor Piet van Oirschot ► 
Tijdens de open avondwedstrijd op onze baan stal Piet van 
Oirschot de show met twee clubrecords bij de Mannen 
Masters 55. Hij verbeterde het clubrecord discuswerpen van 
Martien van de Ven met zo'n 2 meter en zette bovendien bij 
het hoogspringen het clubrecord op 1,10 m. We hopen dat 
we bij de volgende wedstrijd (donderdag 17 september) 
meer leden mogen verwelkomen, zeker nu Piet het goede 
voorbeeld heeft gegeven! Dus wie volgt? 
 
 

21 juni 
Twee keer podium in Sint Oedenrode 
Bij de Vaderdaglopen in Sint Oedenrode liepen Hans van 
Hal, Henk van Gerven en Nellie van Beers vandaag de 
halve marathon. Henk werd 2e bij de M55 en Nellie werd 2e 
bij de V55. 
 

 
 
 
 
 

Zin in een feestje? 

30 JAAR 

ATLETIEK OIRSCHOT 

Zie pagina 8 
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‘t RAZENDSNELLE 
ESTAFETTE 
PENNETJE 
Jasper van Gool 

Hoi,   
  
Ik ben Jasper van Gool en ben sinds 
vorig jaar lid van de atletiekvereniging 
Het leukste onderdeel vind ik hoogspringen. Ik ben 

12 jaar en woon in Oostelbeers. Mijn hobby’s zijn 

motorcross en atletiek. Ik zit in groep 8 van 

basisschool De Beerze en ga volgend schooljaar 

naar het Heerbeeckcollege in Best. 

 

We hebben een vriendengroep met 7 jongens, we 

doen samen heel veel leuke dingen. Ook doen we 

ieder jaar mee met de optocht en gaan van het 

prijzengeld dat we dan krijgen iets leuks doen. 

  

We hebben thuis best veel dieren zoals alpaca’s, 

honden, katten, een schaap, mara’s,  varkens, 

kippen en konijnen.  Ik heb een zus die heet 

Aniek  mijn moeder heet Rian en mijn vader Paul. 

 

Ik geef ’t razendsnelle estafettepennetje 
door aan Noël Ackermans 
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CANDYRUN 
 
 
Esther de Wert 
Foto’s Anne Joosen en Ad van Zelst 
 

Nadat we de laatste jaren bij de Oirschotse 
Stoelloop Sport en Spel hadden 
georganiseerd  en de opkomst minimaal was, 
leek het ons tijd om iets nieuws te bedenken 
voor de kleintjes.   
Ad attendeerde ons erop dat er in België laatst een 
choco run was.  Kinderen rennen een bepaalde afstand 
en wanneer ze over de finish komen mogen ze iets van 
chocolade uitzoeken.  We hebben ooit eens gehoord dat 
je beter iets goed kunt jatten dan dat je zelf iets bedenkt 
wat slecht is. 
 

In plaats van choco zou het candy worden 
omdat je natuurlijk altijd rekening moet 
houden met het weer in Nederland.  
Je weet maar nooit, stel dat de mussen van het dak 
zouden vallen dan was choco niet zo’n goed idee. De 
kinderen starten, zoals iedereen, bij de grote stoel en 
rennen dan tot de markt waar de finish is. Het zou mooi 
een half uur voor de ‘echte’ wedstrijd zijn, zodat de 
lopers geen hinder ondervonden van de kinderen. De 
kinderen mochten ter plekke inschrijven en ze kregen 
een startnummer. Dit maakte het toch wel echt!! 
 

Maar goed hoeveel candy leg je dan bij de 
finish…waar moet je op rekenen? 
Het laatste wat je wilt is dat er te weinig candy ligt. Maar 
ja, om straks weer 7 plastic tassen mee naar huis te 
nemen is ook zoiets. 
 

We kunnen zeggen dat het evenement goed 
is bezocht. 
Er liepen veel kinderen mee en ze waren allemaal erg 
enthousiast.  Het startschot, de startnummers op de 
buiken, supporters langs de kant en een finish op de 
markt maakten dat het voor de kleintjes een echte  
wedstrijd was. Er hadden 63 kinderen meegelopen dus 
we waren dik tevreden. Er moesten snel nog een paar 
snoepzakken bijgemaakt worden maar voordat de 
laatste over de finish was lagen die al op de tafel. De 
korte paniek bij de organisatie was nauwelijks merkbaar. 
 

Volgend jaar gaat deze run zeker een vervolg 
krijgen misschien een iets andere opzet en 
voor de oudere kinderen een langere afstand. 
 

De Jeugdcommissie 
 

− Het inschrijfbureau 

− Drukte bij de start 

− Daar komen ze! 

http://www.avoirschot.nl/
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De kids van Susanne Aarts waren er 
natuurlijk ook weer bij.  
En dit vonden ze er van: 
 
Lukas - 6 jaar 
"Eigenlijk had het wel een beetje langer 
mogen zijn...! Het was nog niet eens 1 km. 
En verder vond ik het leuk om mee te doen." 
 
Faas - 5 jaar 
"Ik vond het goed gaan. Ik vond het leuk dat 
ik een zak snoep kreeg!" 
 
Jilles - 7 jaar 
"Ik heb meegelopen en daarna heb ik in 1 
keer mijn snoepzak leeggegeten...!! Die was 
heel lekker!” 

 

 
 

Tja, dat startschot! Maar onze voorzitter is er snel bij en 
brengt het manneke hoogstpersoonlijk naar de finish! 

Meer foto’s op 
www.avoirschot.nl 

http://www.avoirschot.nl/
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UITSLAG JANSDAG 4 JUNI 2015 

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

1 Dana Verhagen De Beerze 8.6 Cas van Brakel de Plataan 11.5 

2 Maud vd Hamsvoort Antoniusschool 9.0 Thijs van Haaren Antoniusschool 12.1 

3 Chanelle Gagliardi de Plataan 9.3 Gijs Himpens de Korenbloem 12.1 

4 Dieke van Straten de Korenbloem 9.5 Doy van Brunschot de Linde 12.2 

5 Pien van Kasteren de Linde 9.7 Daan Hofmans St Jozefschool 12.3 

6 Zoë de Kort St Jozefschool 10.2 Jasper van Gool De Beerze 12.8 

 
estafette 4x100 m 
meisjes 

estafette 4x100 m 
jongens 

 
zweedse estafette 
meisjes 

zweedse estafette 
jongens 

 

1 de Korenbloem de Linde  de Plataan St Jozefschool  

2 de Plataan de Korenbloem  De Beerze de Linde  

3 De Beerze de Plataan  de Korenbloem de Plataan  

4 de Linde De Beerze  Antoniusschool De Beerze  

5 St Jozefschool St Jozefschool  de Linde de Korenbloem  

6 Antoniusschool Antoniusschool  St Jozefschool Antoniusschool  

JANSDAG 
 
 
 
  
Foto’s Ad van Zelst  

Deelnemers, juryleden, leerkrachten, 

ouders en supporters 
Hartelijk dank voor jullie hulp tijdens onze 

atletiekdag. Zonder de inzet van vele vrijwilligers is 

het niet mogelijk om de JANSDAG te organiseren. 

Het is ook dit jaar gelukt om er een mooie sportieve 

atletiekdag van te maken. Prachtig zomerweer en 

veel enthousiaste leerlingen maken samen dat wij 

als organisatie ook genieten van deze dag. 

 

Wij hopen dat in 2016 de Jansdag 

wederom georganiseerd kan worden en 

we op hulp van jullie mogen rekenen. 
Mochten er nog  vragen, tips of andere ideeën zijn 

die tot verbetering van deze dag kunnen leiden, 

schroom niet en laat het ons horen. 

 

Iedereen bedankt voor de hulp, 

aanmoedigingen of wat dan ook. 

 

Tiny van de Ven 

Meer foto’s op 
www.avoirschot.nl 

http://www.avoirschot.nl/
http://www.avoirschot.nl/
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vanaf onder met de klok mee: 

 

In één dag krijgen de kinderen alle 

onderdelen te verwerken:  

• verspringen (Korenbloem),  

• kogelstoten (Sint Jozefschool),  

• sprint (De Linde),  

• hoogspringen (Antoniusschool)   

• speerwerpen (De Plataan) 
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KIDS SPORT 
 
 
 
Foto’s Ad van Zelst  
 

Op 18 juni hadden we basisschool De 

Korenbloem te gast. Elke groep een uur, 

waarin ze leerden hoogspringen, 

verspringen, kogelstoten en balwerpen. 

 
 
 

Op de foto’s de mooiste verspringers van 
de dag 
 
 
 
 

Meer foto’s op 
www.avoirschot.nl Lotte uit groep 5 

Romy uit groep 6 Hugo uit groep 7 

http://www.avoirschot.nl/
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OPEN AVOND 
WEDSTRIJDEN 
BAAN  
 
 
 
Foto’s Ad van Zelst  
 

Onze Avondwedstrijden Baan zijn nu OPEN 
wedstrijden, waaraan iedereen kan 
deelnemen. Ja, waarom ook niet? 
 
Donderdag 18 juni was de 2e serie. Er waren 17 
deelnemers, waarvan 4 van buiten de club. Er 
sneuvelden twee CR’s en 21 PR’s werden gevestigd, 
verbeterd of geëvenaard. 

 
 
 
 
 
 
 
boven: start van de 60 m sprint. Er waren 3 winnaars! Van 
rechts naar links: Nicky (1e MPA), Rens (1e JPA), Pien (1e 
MJD). Juul werd 2e MJD. Alle 4 liepen ze een PR. 
 
 
 
 
midden: Milan was ’s morgens bij Kids Sport. Dat vond hij wel 
leuk, want ’s avonds was hij er weer. Een talentje! 
 
 
 
 
onder: Jasper won het hoogspringen bij de JJD met een sprong 
van 1,35 m. 
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Nou, Jan…”een goede 
coach”, bedankt voor het 
compliment èn de uitdaging 
om iets interessants te mogen 
vertellen via deze pen!  
Als club hebben we dit jaar ons 30-
jarig jubileum te vieren…daarvan 
draai ik nu al zo’n 20 jaar als lid mee! 
Komende uit een echt ‘hardlopers 
(AVO)-nest’ heb ik het van geen 
vreemden! 
De club vertegenwoordigt voor mij 
een aantal belangrijke ingrediënten, 
waardoor ik me al lange tijd 
verbonden voel met de club. De 
gezamenlijkheid, het sociale aspect, 
afwisselende goed begeleide 
trainingen, elkaar èn jezelf uit blijven 
dagen. En heerlijk iedere week weer 
die hei op; onze prachtige 
‘Oirschotse achtertuin’ als 
trainingsterrein! Dan nog de vrijheid 
binnen de ruime mogelijkheden om 
zelf te bepalen waar en wanneer je 
aansluit.  
 

Door die onderlinge 
verbinding binnen de club 
ontstaan ook weer allerlei 
nieuwe initiatieven, zoals ons 
‘woensdagochtend groepje’ 
voor (soms langere) 
duurloopjes.  
Omdat het door onze drukke 
gezinslevens niet altijd lukt om bij de 
club aan te haken… 
Dat brengt me bij mijn gezin met man 
Dirk van Rijen en 3 jongens Jilles (8), 
Lukas (6) en Faas (5). We zijn een 

actief, energiek gezin en gaan graag 
samen op pad. Maar ondertussen 
heeft ook ieder zijn eigen bezigheden 
(bij allerlei verenigingen). Wel waren 
we dit jaar compleet 
vertegenwoordigd bij de ouder-kind-
cross, een echte aanrader, 
overigens!  
 

Een ander onderdeel van dat 
‘drukke gezinsleven’ is mijn 
werk als danstherapeut bij de 
GGZE in Eindhoven.  
Daar begeleid ik o.a. ook cliënten in 
een loopgroepje met als 
doel/uitdaging mee te doen aan de 
Beekloop, een groot loopevenement 
dat daar 2x per jaar georganiseerd 
wordt. 
 

Een ander nieuw initiatief wat 
zich ontpopte via de club was 
mijn enorme uitdaging om 
mee te doen aan de kwart 
triathlon in Ter Heijden.  
In de voetsporen van Eveline 
Timmermans, die hier vorig jaar op 
debuteerde. Met voorafgaand een 
pittige trainingsperiode van zo’n 5 
trainingen per week (2x lopen, 2x 
fietsen, 1x zwemmen) hebben we 14 
juni 2015 samen de missie 
volbracht… Beiden met een geweldig 
resultaat om trots op te zijn 
(trainingsmaatje nogmaals dank! Het 
was echt een bijzondere ervaring! 
Wat zou het toch mooi zijn en 
wellicht andere clubgenoten 
inspireren wanneer we in Oirschot 
weer eens een triathlon konden 

organiseren… Ik heb her en der al 
wat zaadjes geplant, wie weet wat er 
ontkiemd? 
 

Mijn volgend loopdoel wordt 
wederom de halve marathon 
van Valkenswaard; een goed 
georganiseerde marathon met 
snel en mooi parcours…, waar 
ik de afgelopen jaren al voor 
lobby.  
Dus wie gaat er mee? 
Maar ook bij mij is het niet alleen 
hardlopen wat de klok slaat… Ik ben 
daarnaast lid van de ouderraad van 
de Linde, waar de kinderen op 
school zitten. En zelf lid en 
bestuurslid van Scouting Oirschot; de 
andere vereniging waar mijn 
(gedeelde) hart ligt. Dat brengt mij tot 
slot bij degene aan wie ik deze pen 
ga overdragen, want onze hobby’s 
brengen ons keer op keer weer bij 
elkaar! Mijn scouting- en nu ook 
loopmaatje Frank Michielsen, zet ‘m 
op, hè! 
 

Rest mij als afsluiting, nu ik de 
kans heb, nog een pluim uit te 
delen aan alle vrijwilligers van 
de club (die al die mooie 
clubevenementen mogelijk 
maken), want vrijwilligers 
dragen een club! Op naar een 
mooi jubileumfeest met z’n 
allen!

DE 
ESTAFETTEPEN 
 
Susanne Aarts 
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De Oirschotse Stoelloop was voor ons (vriendin 
Erica en ik) de eerste georganiseerde loop 
waar we aan meededen.  
Op de Beekloop van een paar jaar geleden na…  
We dachten gewoon lekker een rondje van 10 km te lopen 
in ons tempo en ondertussen kletsen en leuk rondkijken...  
 

Toen ik Pieter en z’n groepje zag, dacht ik: daar 
kunnen we mooi bij aansluiten 
Pieter ken ik van groep 2B dus dat leek me prima om 
daarmee te lopen. Het groepje bleek een doordachte 
strategie met tijden te hebben. Wij zijn lekker meegelopen, 
maar waren niet bezig met tijd of competitie. Het best 
pittige tempo was wel goed te doen maar bleek te hoog 
om bij te buurten...  
Dus dat hebben we naderhand maar gedaan met een 
wijntje erbij! 

Karin Verbruggen 
 
 
 
 

 
Karin en Pieter razen op de finish af ► 

OIRSCHOTSE 
STOELLOOP 
 
 
Karin Verbruggen, Sjoerd van Straten 

Zin in een feestje? 

30 JAAR 

ATLETIEK OIRSCHOT 

Zie pagina 8 
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◄ Dit was de derde keer dat ik de 10 kilometer 
liep bij de Oirschotse Stoelloop  

Vroeger deed ik mee met de kleinere afstanden van 800 
meter, en daar heb ik voor zover ik weet nog elk jaar een 
medaille kunnen pakken.  
Zelf zit ik niet op atletiek, maar voetbal ik in de C1 van 
Oirschot Vooruit.  
 

Drie jaar geleden liep ik de 10 kilometer dus 
voor het eerst 
Toch wel even wennen, want het was toch wel wat 
verder. Ik liep toen 49:01, iets achter mijn moeder.  
Het jaar daarna 43:01, en dit jaar 39:30.  
 

Dit jaar heb ik voor het eerst loopschoenen 
gekocht  
(Bedankt Joos van Haaren!) Het was dit jaar al in de 
meivakantie, dus relatief vroeg vergeleken met andere 
jaren. De wind was erg sterk, maar in het 
‘aardbeienpaadje’ gaf het gelukkig een duwtje in de rug. 
Ik heb met plezier gelopen en zal zeker nog vaker 
meedoen!  

Sjoerd van Straten 
 

Meer foto’s op 
www.avoirschot.nl 

http://www.avoirschot.nl/
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Dit jaar weer met een grote schare 
vrijwilligers het parcours en de markt 
opgetuigd voor onze Oirschotse Stoelloop 
Het was weer hartstikke gezellig met de koffie en taart 
van Joke. Om vijf uur vlug naar huis, eten en omkleden 
en als een speer naar de Beurs voor mijn startnummer. 
Samen met Cees ingelopen en naar de start. 
 

De start ging goed en ik kwam snel in mijn 
tempo. 
Elke doorkomst op de markt was leuk door de 
aanmoedigingen van het publiek. Ik kon alle drie de 
ronden nagenoeg hetzelfde tempo lopen wat een 
eindtijd opleverde van 42.20. 
 

Zeer tevreden met dit resultaat was het 
omkleden in de vrachtwagen van onze 
materiaalwagensponsor 
En meteen met de aanwezige vrijwilligers alles weer 
netjes opgeruimd, naar huis, omkleden en douchen. 
En met de fiets naar de Beurs met Joke en Hans, waar 
de rest al zat te genieten van een afterdrankje (met 
bitterballen). 
 

Een leuke dag met de club gehad en 
nogmaals: 
ALLE VRIJWILLIGERS BEDANKT en tot ons volgende 
evenement, van Jan (Manders) en Harrie (Bullens). 
 
 

OIRSCHOTSE 
STOELLOOP 
 
 
Harrie Bullens, Miranda Kemps 

Zo’n tent staat in een kwartiertje als je met 5 man bent. 
Samen toch nog meer dan een uur werk… ► 
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Nadat onze dochters Fleur en Julia eerder 
die dag samen nog een hockeywedstrijd 
gespeeld hadden, kwamen we elkaar weer 
tegen bij het afhalen van de startnummers 
Daar besloten we spontaan om met z'n vieren te gaan 
lopen en de meiden wilden voor 2 rondes gaan. 
Na een drukke start, waarbij ze letterlijk over het hoofd 
werden gezien en bijna omver werden geduwd, kregen 
we na het passeren van de Markt, alle ruimte voor 
onszelf.  
 

Mieke gaf het tempo aan en we konden 
constant op 9,7 km per uur blijven 
Een knappe prestatie voor Fleur en Julia, die eigenlijk 
nooit  hardlopen. Dat niet alleen wij mama's trots 
waren op onze meiden, bleek wel uit de vele 
aanmoedigingen die zij onderweg kregen, waarbij het 
mooiste compliment toch wel kwam van de snelste 
vrouw van wedstrijd.  
 

Toen we in de tweede ronde de Grote Stoel 
weer hadden gepasseerd, besloten we 
om het nog even op een sprintje te zetten en 
met z'n vieren hand in hand over de finish te 
gaan 

Het was genieten, en voor herhaling vatbaar! 
  

Miranda Kemps 
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CLUBESTAFETTE 
 
 
Adrie Louwers 
 

Wat was het druk op woensdagavond  

17 juni op ons atletiekveld 
Onze jaarlijks terugkerende estafette. Mooi droog 

weer, een geweldige sfeer en dit jaar 15 teams. Het 

heeft wel enige voorbereiding nodig maar wat we er 

voor terug krijgen is er ook naar.  

 

Doel van de estafette is om teams samen 

te stellen uit alle niveau groepen, die elkaar 

alleen maar zien vertrekken op woensdag 

en zondag 
Door de estafette leer je ook andere clubleden 

kennen en gaan we samen een prestatie neerzetten. 

Samen met Irene hebben we de teams samen 

gesteld, wat niet meevalt omdat niet iedere groep 

evenveel deelnemers heeft. Ook enkele afmeldingen 

hielden de samenstellingen spannend tot aan de 

start toe.  

 

Onze geblesseerden en vrijwilligers 

vormden de jury waar we hen dankbaar 

voor zijn 
Om 19.05 uur van start voor een 45 min durende 

estafette, die zwaar is, maar met volle inzet is 

volbracht. Moe maar voldaan naar de koffie met 

cake. Gestreden hebben jullie voor wederom 

geweldige prijzen, maar bovenal saamhorigheid 

onderling 

 

Op naar volgend jaar en met mogelijk nog 

meer teams. 
 

Sportieve groet, Adrie 

 

Meer foto’s op 
www.avoirschot.nl 

Adrie heeft de regie 

Kwart over zeven: start! 

http://www.avoirschot.nl/
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Prima weersomstandigheden 
voor een leuke clubwedstrijd. 
Dankzij de vrijwilligers was de 

organisatie goed geregeld. Er heerste 

een gezellige drukte op het veld. De 

lopers zochten hun groepje op en hier en 

daar werd er kennis gemaakt met lopers 

die je anders niet spreekt. De beste 

tactiek werd besproken in de groepjes, 

zoals wie gaat er als eerste vertrekken. 

Zo was er toch een sportieve 

winnaarsmentaliteit. 

 

Er werd door velen hard gelopen.  
Ik had niet echt veel tijd om uit te rusten, 

voordat ik het wist was ik al weer aan de 

beurt. Dankzij de goede “haas” liep ook 

ik de laatste ronde een toptijd. En de 

aanmoediging van de vrijwillige 

rondentellers heeft zeker ook geholpen. 

 

De prijzen werden uitgereikt en er 
was een gezellige drukte.  
Een leuke manier  om eens met andere 

clubgenoten te praten die in een andere 

groep lopen. Gelukkig viel de spierpijn 

die elk jaar na deze wedstrijd volgt viel 

mee. Dat komt vast door de goede 

begeleiding van mijn medegroepsgenoot. 

Wie weet met wie ik volgende jaar in de 

groep loop! 

  
Groetjes,  

Marja der Kinderen 

 

Marja lost Conny af 

Zin in een feestje? 

30 JAAR 

ATLETIEK OIRSCHOT 

Zie pagina 8 
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Op zondagavond 22 juni 

2015 zat ik naar de tv te 

kijken. 
Andere tijden sport. Het ging over 

Jan Knippenberg die naar 

Stockholm liep: 1600 km in 18 

dagen. Twee marathons per dag. 

Jan was helemaal bezeten van het 

ultralopen. Hardlopen was geen 

sport maar een manier om te 

verplaatsen. Zijn passie, het lange 

afstand lopen, was en is nog 

steeds mijn passie. Ook al doe ik 

er tegenwoordig weinig aan. Dit 

i.v.m. mijn achillespezen.  

 

Een van de begeleiders en 

trainer van Jan was Wim 

Verhoorn. 
In die  tijd de bondscoach lange 

afstand. Nadat ik me met goede 

prestaties ook op de ultralopen had 

laten zien en na een gesprek met 

Wim Verhoorn mijn doel kenbaar 

had gemaakt om een 100 km te 

gaan lopen, kreeg ik van hem een 

schema. Dit schema kan ik voor 

marathonlopers van onze club 

interessant zijn al is het maar om 

een inkijk te krijgen hoe zo’n 

schema in elkaar zit. En als je 

eraan wilt beginnen moet je wel 

beseffen dat je al een HEEL goede 

basis moet hebben. Dus weet waar 

je aan begint!  

Voor onze leden die geen 

lange afstanden of 

wedstrijden willen lopen: zie 

hier wat je er voor moet 

doen om te presteren. 
Het komt niet aanwaaien. Het 

schema heb ik gekregen op 10 mei 

1983. Door hardnekkige 

achillespees klachten kon ik helaas 

de 100 km niet lopen. Tot op de 

dag van vandaag vind ik dit erg. 

Sterker nog. Ik heb door die pezen 

eigenlijk mijn passie moeten 

loslaten.  

 

Het schema: 
1 dag snel 2 rustig 

1 dag snel 2 rustig 

1 dag snel 2 rustig 

1 dag snel 1 rustig 

1 dag snel 1 rustig 

1 dag snel 2 rustig 

1 dag snel 2 rustig 

1 dag snel 2 rustig 

1 dag snel 1 rustig 

1 dag snel 1 rustig 

enz. 

  

4 wekelijkse cyclus. 

 

1x per 2 - 3 weken een duurloop 

van 2,5 uur, de rest korter dan 

maximaal 2 uur. 

 

Tempo’s b.v. 3 x 10 min.  – pauze   

120 slagen p/m of 2 x 20 min. 

5 – 4 – 3 – 2 - 1 km of 10 – 8 – 6 – 

4 – 2 min.  

 

Snelheidstraining: viaduct afdalen, 

op top terugwandelen, rustig 

 

Weken van b.v. 80 – 100 – 120 – 

140 – 80 km. Dan b.v. wedstrijd. 

 

Wat opvalt is dat de 

duurlopen voor een lange 

afstandloper eigenlijk niet 

lang zijn. 
Er zijn ook goede marathonlopers 

die niet verder gaan dan 2 uur. Zelf 

liep ik regelmatig 2,5 uur. En 3 uur 

en 3,5 uur (46 km) was me ook niet 

vreemd). 

Dit kan b.v. Ook terug gekoppeld 

worden naar de halve marathon. In 

schema’s die ik tegenwoordig 

maak voor halve marathonlopers 

komt slechts 1x een 18 km voor. 

Voor mij gold in die tijd een 

duurlooptempo van ongeveer 4.30 

min. p/km  voor de duurloop. Ik ben 

daarna mijn duurlopen 

(noodgedwongen) langzamer gaan 

doen en werd ook op de kortere 

wedstrijden trager.  

 

Loop ze 

Joos van Haaren 

ULTRALOPEN 
 
 
 
 
Joos van Haaren 
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HARDLOOP 
CURSUS 
 
 
Nadine van Gestel 
 
Monique Fiers, Chantal van der Meijden 

Aan mij is gevraagd om een stukje te 

schrijven over de hardloopcursus.  
Laat ik maar beginnen met mezelf voor te stellen, 

mijn naam is Nadine van Gestel, 23 jaar en 

woonachtig in Hapert. Na de vakantie ga ik 

verhuizen (samenwonen) in Oirschot. Ik ben met de 

hardloopcursus gestart omdat ik mijn conditie wilde 

verbeteren en ik kan jullie zeggen dat dit gelukt is!  

 

We zijn de cursus gestart met 26 fanatieke 

deelnemers.  
Het doel: na 20 lessen, 20 minuten aan een stuk 

kunnen lopen. We hebben dit met zijn alle heel rustig 

opgebouwd, en met succes afgesloten! Vele van de 

groep sluiten na de cursus aan bij groep 1. 

 

Namens de cursisten wil ik via deze weg 
Pieter en Toon bedanken voor de leuke en 
leerzame trainingen! 
 

Nadine van Gestel    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto’s: 

− Nadine miste maar één les 

− De trainers Pieter en Toon kregen van de cursisten 
een presentje aangeboden 

− Voor het eerst het donkerebomenbos in 
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De hardloopcursus 2015 krijgt een 
vervolg met een mooie actie: de 
deelnemers mogen voor een 
bescheiden bedrag tot 1 oktober mee 
trainen met groep 1. Er zal dan 
speciale begeleiding zijn voor hen 
waarvoor het niveau nog te hoog is.  
 
Als ze daarna lid worden betalen ze 
pas contributie vanaf 1 januari 2016. 
Deze actie is ook bekend gemaakt aan 
de deelnemers van de hardloopcursus 
van 2013 en 2014 (voor zover ze nog 
geen lid zijn) en aan onze "eurolopers". 

Meer foto’s op 
www.avoirschot.nl 

Er schreven zich  

28 deelnemers in voor de 

hardloopcursus 2015. Op 

17 juni hebben  

26 hardlopers, want zo 

mogen ze zich nu wel 

noemen, de cursus 

afgerond.  

De trouwste bezoekers van 

de trainingen waren Nadine 

van Gestel en Riekie van 

de Looy: ze misten elk 

maar één training.  

 
Onder de cursisten 

waren verschillende 

leden die wegens een 

teruggelopen conditie 

het hardlopen weer 

willen oppakken.  

Een van hen had zelfs 

al een ervaring van 56 

halve en 6 hele 

marathons. 

Toon had weer de leiding. Voor de hoeveelste keer al? 

http://www.avoirschot.nl/
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Op Hemelvaartsdag hebben we met 13  
liefhebbers van de club de Abdijtocht gelopen bij 
onze zuiderburen. Het weer was perfect en we 
hebben allemaal heerlijk gewandeld op de prachtige 
route. En onderweg natuurlijk een enkele 
versnapering gehad.  
 
De tocht was goed georganiseerd. Door de 
gezelligheid in de groep hadden we de 16 kilometer 
zo achter ons gelaten.. 

WANDELEN 
ABDIJENLOOP 
 
 
Tekst en foto Joost van den Brand 

Meer foto’s op 
www.avoirschot.nl 

http://www.avoirschot.nl/
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zaterdag 9 mei 2015 Oirschotse Stoelloop, OIRSCHOT 

Eén of twee rondjes kon natuurlijk ook. Lees het verslag van Julia, Mieke, Miranda en Fleur elders in dit blad. 

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

6.7  km Julia Bouwman*  recr 00:41:22     9,72 

     Mieke Bouwman  recr 00:41:23     9,71 

     Miranda Kemps  recr 00:41:23     9,71 

     Fleur Kemps*  recr 00:41:23     9,71 

3.4  km Rens Ackermans  recr 00:19:01     10,73 

     Juul van Hout  recr 00:20:51     9,78 

     Noël Ackermans  recr 00:21:22     9,55 

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 

vervolg ► 

mailto:vanzelst-westland@chello.nl
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zaterdag 9 mei 2015 Oirschotse Stoelloop, OIRSCHOT 

Onze club was weer goed vertegenwoordigd bij de Oirschotse Stoelloop: 59 leden en 4 gastlopertjes deden mee. Ruud 
van Woensel werd 1e bij de M55. Er werden 25 PR's verbeterd. 

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

10  km Ruud van Woensel 1e  M55 00:37:52     15,85 

     Sjoerd van Straten*  recr 00:39:30     15,19 

     Harrie Bullens  recr 00:42:20     14,17 

     René Coolen  recr 00:43:32 PR   13,78 

     André van Gerven  recr 00:43:36     13,76 

     Cees Koppen 7e  M55 00:43:50     13,69 

     Henk van Gerven 8e  M55 00:44:17     13,55 

     Joan van Heerebeek  recr 00:47:14 PR   12,70 

     Ria Pijnenburg  recr 00:47:32 PR   12,62 

     Joost van Kuringen  recr 00:47:44 PR   12,57 

     Ronald Poos  recr 00:47:48 PR   12,55 

     Johan Roefs  recr 00:48:14     12,44 

     Reny van Straten  recr 00:48:16     12,43 

     Kelly Vermeer  recr 00:49:15     12,18 

     Hans van Hal 10e  M45 00:49:15     12,18 

     Marjo Priem  recr 00:49:22 PR   12,15 

     Marieke Meeuwis  recr 00:49:24     12,15 

     Johan der Kinderen  recr 00:49:25     12,14 

     Susanne Aarts  recr 00:49:28     12,13 

     Ton Smetsersrecr  recr 00:49:58     12,01 

     Maurice Ackermans  recr 00:51:49 PR   11,58 

     Frank Michielsen  recr 00:52:09 PR   11,51 

     Michael Boon  recr 00:52:16     11,48 

     Ester Adriaanse  recr 00:52:19     11,47 

     Kartika Luijsterburg  recr 00:52:21 PR   11,46 

     Marion van de Wal  recr 00:52:22 PR   11,46 

     Jeanne Kemps  recr 00:52:22     11,46 

     Karin Verbruggen  recr 00:52:26 PR   11,44 

     Pieter Raijmakers  recr 00:52:28 PR   11,44 

     Danny van Overdijk  recr 00:53:46 PR   11,16 

     Paul Welvaarts  recr 00:54:28 PR   11,02 

     Elia Deenen  recr 00:54:38     10,98 

     Piet van Oirschot 14e  M55 00:54:39     10,98 

     Chantal van der Meijden  recr 00:55:25 PR   10,83 

     Pieter Smits  recr 00:55:27     10,82 

     Jan Kemps  recr 00:55:29     10,81 

     Thea de Jong  recr 00:55:30 PR   10,81 

     Conny van de Wal  recr 00:55:35 PR   10,79 

     Marinka Michielsen  recr 00:55:35 PR   10,79 

     Esther de Wert  recr 00:55:36 PR   10,79 

     Miranda Bressers  recr 00:55:37 PR   10,79 

     Daan Fiers*  recr 00:57:00     10,53 

     Nickie Fiers  recr 00:57:01 PR   10,52 

     Frans Verhagen  recr 00:58:39     10,23 

     Miranda Veldhuizen  recr 00:59:02 PR   10,16 

     Jeanine van Geest  recr 00:59:03     10,16 

     Adrie Louwers  recr 00:59:07     10,15 

     Bernadette Heetvelt  recr 01:00:07     9,98 

     Hennie van Rijt  recr 01:00:16     9,96 

     Henriëtte van Overbeek  recr 01:02:26     9,61 

     Godelieve van den Heuvel  recr 01:02:58 PR   9,53 

     Germy Sinke  recr 01:03:00 PR   9,52 

     Marie-José van den Berg  recr 01:03:23     9,47 

     Lia Smetsers  recr 01:03:52     9,39 

     Gerda Manders  recr 01:04:36 PR   9,29 

     Karin Verhagen  recr 01:05:07     9,21 
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Dinsdag 12 mei 2015 Avondwedstrijden Baan, Oirschot 
We hadden een mooie deelname waardoor het een gezellige wedstrijd was. Piet van Oirschot was afgelopen 
donderdag komen trainen om vandaag mee te doen en had misschien 1 week eerder moeten beginnen met trainen, 
want hij miste gisteren op 70 (speerwerpen) en 7 (!) centimeter (discuswerpen) twee clubrecords bij de mannen 
masters 55. René van de Ven is op de weg terug van een liesblessure en deed het voorzichtig aan, maar de 
resultaten waren niet onverdienstelijk.  
Bij de jeugd werden veel PR's gescoord die hopelijk later in het seizoen nog weer verbeterd zullen worden. De beste 
prestatie van de avond echter kwam van een van de gastatleten. Ans Saalberg van GVAC is in training voor de 
wereldkampioenschappen voor masters in augustus van dit jaar. Gisteren wierp ze de speer voor het eerst over de 30 
meter naar 30.15 m. Proficiat met dit mooie PR!  
De volgende baanwedstrijd is op donderdag 18 juni. We hopen dan op nog meer deelname en opnieuw mooie 
prestaties. 
* = is (nog) geen lid van AV 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 Evi Lavrijsen*  MPC 9.82 m    
 Wouter van den Brand*  JPC 9.84 m   PR 
 Tjeerd Lieshout  JPB 11.45 m   PR 
 Tim Lavrijsen*  JPA 13.82 m   PR1 
        
speerwerpen Nicky Verbakel  MPA 11.35 m   PR1 
        
 Rens Ackermans  JPA 10.67 m   PR 
        
 Juul van Hout  MJD 12.09 m   PR 
 Pien van Kasteren  MJD 11.42 m   PR 
 Lynn Tekath*  MJD 6.48 m   PR1 
 Anne Brans*  MJD 5.06 m   PR1 
        
 Jasper van Gool  JJD 16.33 m   PR 
 Stijn van Beers  JJD 15.70 m   PR 
 Noël Ackermans  JJD 14.71 m   PR 
 Willem Gerritsen  JJD 13.91 m   PR1 
 Thijs van den Brand  JJD 10.72 m   PR 
        
 Lisa van der Klei (GM)  MJB 15.13 m    
 Anne Valk (GM)  MJB 13.26 m    
        
 Maureen de Bresser (GM)  MJA 22.89 m    
        
 René van de Ven  Msen 47.02 m    
 Jeroen Duif (GM)  Msen 33.01 m    
 Thomas van Laarhoven  Msen 27.85 m     
 Niels Faessen (GM)  Msen 24.62 m     
        
 Ans Saalberg (GVAC)  V50 30.15 m   PR 
        
 Piet van Oirschot  M55 24.59 m   PR1 
        
 Martien van de Ven  M65 16.57 m    

zondag 17 mei 2015 Goed Beter Bestloop, Best 

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

21.1  km Cees Koppen 8e  M50 01:39:34     12,72 

     Tineke van den Heuvel 4e  V40 01:50:16     11,48 

zondag 17 mei 2015 Marikenloop, Nijmegen 

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

10  km Vanessa Kluijtmans   recr 00:55:40 PR   10,78 

UITSLAGEN 

vervolg ► 
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Dinsdag 12 mei 2015 Avondwedstrijden Baan, Oirschot 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
discuswerpen Lisa van der Klei (GM)  MJB 17.31 m    
 Anne Valk (GM)  MJB 17.18 m    
        
 Maureen de Bresser (GM)  MJA 22.20 m    
        
 René van de Ven  Msen 31.49 m    
 Jeroen Duif (GM)  Msen 26.11 m    
 Thomas van Laarhoven  Msen 23.47 m    
 Niels Faessen (GM)  Msen 22.51 m    
        
 Ans Saalberg (GVAC)  V50 20.45 m    
        
 Piet van Oirschot  M55 19.26 m   PR1 
        
 Martien van de Ven  M65 19.56 m    
        
600m Evi Lavrijsen*  MPC 3:10.3 min   PR1 
 Wouter van den Brand*  JPC 3:21.0 min   PR 
        
1000m Tjeerd Lieshout  JPB 5:47.4 min   PR1 
 \\\\\\\\\\\\\\       
 Nicky Verbakel  MPA 5:34.5 min    
        
 Rens Ackermans  JPA 4:44.3 min    
 Tim Lavrijsen*  JPA 5:09.4 min   PR1 
        
 Juul van Hout  MJD 5:33.9 min    
 Pien van Kasteren  MJD 5:34.1 min    
 Lynn Tekath*  MJD 6:10.8 min   PR1 
 Anne Brans*  MJD 6:15.1 min   PR1 
        
 Noël Ackermans  JJD 4:48.1 min    
 Stijn van Beers  JJD 5:28.6 min    
 Thijs van den Brand  JJD 5:36.9 min    
 Jasper van Gool  JJD 6:43.1 min    
        

Clubcross 

◄ Goed Beter Bestloop 
 
Cees Koppen geeft aan welke kant hij op gaat. 
Cees Wouters (Eersel) en Frans Pasmans 
(Goirle) geloven het wel. 
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dinsdag 2 juni 2015 Circuit 14, Best 

Bij de regiocompetitiewedstrijden Circuit 14 wist Martien van de Ven zijn eigen clubrecord op de 1500 meter te 
verbeteren met 12 seconden.  

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

1500  m Martien van de Ven   M65 00:05:40.95   CR 15,84 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

zondag 7 juni 2015 Maastrichts Mooiste, Maastricht 

Met bijna 3 minuten voorsprong op nummer 2 wint Nellie van Beers de categorie V55 op de 10 mijl over de Sint 
Pietersberg.  

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

10  em Cees Koppen 11e  M55 01:15:07     12,86 

     Nellie van Beers 1e  V55 01:15:41     12,76 

     Hans van Hal 124e  M45 01:26:42     11,14 

 
 
 
 
 
 
 

zondag 31 mei 2015 Haagse Beemdenloop, Breda 

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

15  km Hans van Hal 17e M45 01:16:25     11,78 

za 6 en zo 7 juni 2015 Open Brabantse Kampioenschappen Meerkamp, Gemert 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
100 m Bart Noyen 7e    13.72 sec    
110 m horden  8e   25.14 sec    
1500 m  8e   6:00.88 min    
400 m  7e   1:05.22 min    
discuswerpen 2kg  6e   27,78 m    
hoogspringen  3e   1,63 m    
kogelstoten 7,25 kg  6e   9,38 m    
polsstokhoogspringen  6e   2,60 m   PR 
speerwerpen 800 gr  8e   26,32 m    
verspringen  6e   4,85 m    
totaal  8e  Msen  3148   
        
100 m René van de Ven 8e   13.81 sec    
110 m horden  6e   21.20 sec    
1500 m  7e   5:50.35 min    
400 m  8e   1:06.93 min    
discuswerpen 2kg  3e   30,12 m    
hoogspringen  8e   1,51 m    
kogelstoten 7,25 kg  2e   11,02 m    
polsstokhoogspringen  5e   2,80 m    
speerwerpen 800 gr  1e   50,28 m    
verspringen  7e   4,84 m    
totaal  6e  Msen  3778   
        

vrijdag 12 juni 2015 Baanwedstrijd, werpmeerkamp, Asterix, Eindhoven 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
discuswerpen Bart Noyen   Msen 25,09 m 357    
kogelstoten      9,00 m 385    
speerwerpen    27,56 m 287   
  6e    1029   

UITSLAGEN 

De glorie, het zweet, de tranen… 

je leest het in de Spike! 
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zondag 14 juni 2015 Kwart Triatlon, Terheijden 

Dit werkt aanstekelijk. Hadden we vorig jaar één deelnemer aan de triatlon Terheijden, dit jaar is de deelname 
verdubbeld. Susanne en Eveline ondernamen de kwart triatlon. Dat is 1 km zwemmen, 38 km fietsen en 10 km 
hardlopen.  

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

49  km Susanne Aarts 12e  V20+ 02:36:30     18,79 

     Eveline Timmermans 5e  V40+ 02:41:20     18,22 

 
zondag 14 juni 2015 NK Masters, Zierikzee 

Het NK Masters speelde zich op 2 dagen af: zaterdag 13 en zondag 14 juni. Martien van de Ven liep de 1500 meter en 
de 800 meter en was zeer succesvol: twee keer zilver! Zijn tijd op de 800 meter was tevens een nieuw clubrecord. 

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

1500  m Martien van de Ven 2e M65 00:05:43.02     15,74 

  

800  m Martien van de Ven 2e M65 00:02:44.40   CR 17,52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

woensdag 17 juni 2015 Clubestafette, Oirschot 

Deze keer kregen we 15 teams bij elkaar! De estafette duurde 45 minuten. Het verschil tussen de eerste 3 teams 
was bijna 0. De eerste 2 gefinishte teams zijn buiten de uitslag gelaten omdat ze niet reglementair waren 
samengesteld.  

pos # lopers afstand km/u 

BM 31 Nadja van der Schoot, Ronald Poos, Caroline Linmans, Marcel Verbruggen 11.175 14,9 

BM 30 Loes van Hest, Janneke Smulders, Jan Swaans, Maurice Ackermans 11.175 14,9 

1e 29 Henk van Gerven, Eveline Timmermans, Jan Kemps, Danny van Overdijk 11.175 14,9 

2e 23 Judy van Vroonhoven, Piet v. Oirschot, Johan der Kinderen, Esther de Wert 11.025 14,7 

3e 25 Hennie van Rijt, Nicole Evers, Ria Pijnenburg, Reny Verstraten 10.900 14,6 

4e 28 Helga Kemps, Bas Spanjers, Leny de Croon, Paul Welvaarts 10.875 14,5 

5e 24 Nellie van Beers, Chantal van der Meijden, Karin Verhagen, Hans Hoogmoet 10.700 14,3 

6e 21 Bernadette Heetvelt, Ton Smetsers, José van de Sande, Frank Michielsen 10.625 14,2 

7e  16 Gerda Manders/Irene van Gestel, Cees Koppen, Jeanne Kemps, Elia Deenen 10.600 14,1 

8e  19 Anthony Conijn, Joan van Heerebeek, Toon Erven, Karin Verbruggen 10.600 14,1 

9e  27 Miranda Kemps, Miranda Bressers, Wim de Croon, Joost van Kuringen 10.600 14,1 

10e  17 René Coolen, Ria Louwers, Antoinet Hems, Wim Verhagen 10.600 14,1 

11e  22 Marian van de Oord, Harrie Bullens, Frans Verhagen, Mieke Bouwman 10.600 14,1 

12e  18 Frank v. Laarhoven, Marieke Meeuwis, Henriëtte v. Overbeek, Jac v. Heerebeek 10.400 13,9 

13e  20 Luc Kenter, Hans van Hal, Marja der Kinderen, Connie van de Wal 9.450 12,6 

     

coördinatoren: Adrie Louwers en Irene van Gestel 

zondag 21 juni 2015 Vaderdaglopen, Sint Oedenrode 

Twee podiumplaatsen voor onze club: Henk van Gerven werd 2e bij de M55 en Nellie van Beers werd 2e bij de V55. 

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

21.1  km Henk van Gerven 2e  M55 01:38:10     12,90 

     Nellie van Beers 2e  V55 01:39:55     12,67 

     Hans van Hal 12e  M45 01:54:24     11,07 
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donderdag 18 juni 2015 Open Avondwedstrijden Baan, Oirschot 
Voor de eerste keer stonden onze baanwedstrijden open voor deelnemers buiten onze vereniging. Er 
was een gezellige sfeer en prima prestaties, met een speciale vermelding voor Milan, die na een uur 
proberen in de ochtend met zijn school 's avonds terug kwam om zich nog eens te verbeteren. En 
natuurlijk ook voor Piet van Oirschot die twee clubrecords behaalde. 

* = 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 
Sprint 40 m  Milan Neele*  1e  JPB 7.4 sec   PR1 
 Rens Ackermans**  1e  JPA 7.0 sec   PR1 
 Pien van Kasteren**  1e  MJD 7.0 sec   PR1 
        
Sprint 60 m  Nicky Verbakel  1e  MPA 11.4 sec   PR1 
 Rens Ackermans  1e  JPA 10.2 sec   PR 
 Pien van Kasteren  1e  MJD 10.3 sec   PR2 
 Juul van Hout  2e  MJD 10.7 sec   PR 
        
Sprint 80 m  Jasper van Gool  1e  JJD 13.3 sec   PR 
 Stijn van Beers  2e  JJD 13.5 sec   PR 
 Thijs van den Brand  3e  JJD 17.2 sec   PR1 
        
Sprint 100 m  Bart Noyen  1e  MSen 13.8 sec    
 René van de Ven  2e  MSen 13.9 sec    
 Theo Wenting*  3e  MSen 14.2 sec   PR1 
 Piet van Oirschot  1e  M55 17.0 sec   PR1 
        
Hoogspringen  Milan Neele*  1e  JPB 1.00 m   PR1 
 Nicky Verbakel  1e  MPA 1.05 m   PR2 
 Rens Ackermans  1e  JPA 1.00 m    
 Pien van Kasteren  1e  MJD 1.05 m    
 Juul van Hout  2e  MJD 0.95 m   PR2 
 Jasper van Gool  1e  JJD 1.35 m    
 Stijn van Beers  2e  JJD 1.20 m   PR 
 Thijs van den Brand  3e  JJD 1.00 m   PR2 
 Bart Noyen  1e  MSen 1.55 m    
 René van de Ven  2e  MSen 1.43 m    
 Theo Wenting*  3e  MSen 1.30 m   PR1 
 Piet van Oirschot  1e  M55 1.10 m  CR PR1 
        
Discuswerpen  René van de Ven  1e  Msen 32.19 m    
 Jeroen Duif (GM)*  2e  MSen 27.21 m    
 Bart Noyen  3e  Msen 25.89 m    
 Theo Wenting*  4e  MSen 19.07 m   PR1 
 Piet van Oirschot  1e  M55 21.36 m  CR PR 
 Martien van de Ven  1e  M65 21.25 m    
 Henk Knapen (DES 

Eersel)*  
1e  M70 22.46 m    

zondag 21 juni 2015 Cross du Cubly, Montreux (H) 

Roland deed mee aan een trailrun in Zwitserland. Het was een wedstrijd met 800 hoogte meters.  

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

15  km Roland van Loon 3e M40 01:34:31.5     9,52 

UITSLAGEN 

Trainen is mooi, maar wedstrijden 

maken er een sport van! 
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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  
020615 Martien van de Ven M65 Best 1500 m baan 5:40.59 min  
140615 Martien van de Ven M65 Zierikzee 800 m baan 2:44.40 min  
180615 Piet van Oirschot M55 Oirschot hoogspringen 1,10 m  
180615 Piet van Oirschot M55 Oirschot discuswerpen 21,36 m  

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

Twee mooie 
clubrecords erbij voor 
Martien van de Ven.  
En wat een verrassing! 
Piet van Oirschot gooit 
zich in de strijd! 

CLUBRECORDS 
 
 
René van de Ven 
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Kennismaken met de 
loopsport… 
Om de clubsfeer te proeven is er 
voor niet-leden de mogelijkheid tegen 
een kleine vergoeding mee te doen 
met de recreantentrainingen op 
zondagmorgen en woensdagavond. 
Aanmelden hoeft niet, €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 

 
 

Zo 5 juli: Lanschotse Heide 
Voor onze wandelaars. Vertrek om 8.30 uur bij de 
Rabobank. 

 
 

Di 21 juli: Kasterlee (B) 
Dwars door Kasterlee  
Mooie wedstrijd door natuurgebied De Hoge Mouw. 
Nieuw parcours, geen pendelbussen meer.  Keuze 
uit 10 km, 10 mijl, wandelen en diverse soorten 
Trappist.  
 
 

Ma 27 juli: Duizel 
Stratenloop 
Vlak bij huis. 4 of 10 km. 

 
 

wo 26 augustus: OIRSCHOT 
Rondje Kemmer ► 
Vorig jaar 70 deelnemers. Mooie training voor de 
halve van Eindhoven. 

 
 

Zo 6 sept: OIRSCHOT 
Familiefietstocht ► 
Voor alle leden, partners en kinderen. Start tussen 
13.00 en 13.30 uur bij het clubhuis. Ong. 40 km. Zie 
de info op de website > PRIKBORD. 

 
 
Zo 6 sept: Tilburg 
Tilburg Ten Miles 
Goed sfeertje, de hele stad staat op zijn kop! 
Sommigen vinden dit nog mooier dan Eindhoven. 

 
 

Za 12 sept: Waalre 
Ronde van Waalre 
Mooi wedstrijdje over 10 km. 

 

 
 
 



 

ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 29 | NUMMER 4 | JULI - AUGUSTUS 2015 
 45 

  

Halve marathon Egmond 

Zin in een feestje? 

30 JAAR 

ATLETIEK OIRSCHOT 

Zie pagina 8 

 
 

Do 17 sept: OIRSCHOT 
Open Avondwedstrijden Baan 
Verspringen, kogelstoten, speerwerpen. Niet alleen 
jeugd, maar ook volwassenen kunnen meedoen. 
Wie herhaalt de stunt van Piet van Oirschot en 
vestigt een nieuw clubrecord? 

 
 

Zo 11 okt: Eindhoven 
Marathon Eindhoven ► 
Elk jaar grote deelname uit onze club voor hét 
hardloopfeest van Brabant. Zaterdag 15 augustus 
beginnen de lange duurlopen ter voorbereiding op 
de halve marathon.  
En loop je niet mee, dan ben je toch zeker present 
bij onze waterpost! 
 
 

Za 14 nov: Nijmegen 
Zevenheuvelennacht 
Zeven kilometer over zeven heuvelen. In het 
donker. 
 
 

Zo 15 nov: Nijmegen: 
Zevenheuvelenloop ► 
Massaal evenement, 30.000 deelnemers! Maar 
prachtig om mee te maken. Schitterend parcours. 
We maken er weer een clubdagje van. 
 
 
 

In het najaar volgen nog de volgende 
evenementen: 
 

Clubkampioenschappen Meerkamp 

Oriëntatieloop 

Oirschotse Heideloop 

Jubileumfeest 30 jaar Atletiek Oirschot 

Auwjaorscross 
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zondag 9.00 uur 
vanaf het clubhuis, ong. 10 km, 2 uur 

 

LET OP: zondag 5 juli gaan we naar de 

Landschotse Heide. Vertrek om 8.30 uur bij de 

Rabobank. 

 

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. 
 

 

zondag 9.00 uur (vanaf 16 augustus) 
Clubtraining o.l.v. Cees Koppen en anderen 
Duurlopen voor de halve marathon Eindhoven 
 

zondag 9.30 uur: recreantentrainingen 
Groep 1, 2a, 2b, 3, (4)  

 

 

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)  

 

 

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 

 

 

zaterdag 9.00 uur clubtraining gericht op 

wedstrijden 
o.l.v. Cees Koppen en anderen 
Vanaf 15 augustus gericht op de halve marathon 
Eindhoven 

 
 
 
 
  
 

 
 

 

 

 
 

Zondag 11 oktober 
 

De speciale trainingen voor de halve 

marathon Eindhoven beginnen weer! 
Ook dit jaar staan de trainingen voor deze wedstrijd 

weer open voor lopers die geen lid zijn van Atletiek 

Oirschot. Zij mogen vanaf 1 juli meelopen met alle 

clubtrainingen. Ze krijgen dan ook een persoonlijk 

trainingsschema. De kosten bedragen 40 euro. Voor 

leden zijn deze trainingen uiteraard gratis.  

 

Op zaterdag 15 en zondag 16 augustus 

gaan de lange duurlopen van start 
We beginnen met relatief korte afstanden van rond 

de 12 kilometer. Er zijn verschillende niveaugroepen, 

ook voor lopers die boven de 2 uur denken te 

finishen. Aanvangstijd van de duurlopen is 9.00 uur, 

vertrek vanaf het clubhuis. 

 

Alle info op: www.avoirschot.nl > TRAININGEN.  

 

http://www.avoirschot.nl/
http://www.avoirschot.nl/
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Waterpost Oirschotse Stoelloop 

 

 

◄ Sinds 2009 staat in het mooiste straatje 

van Oirschot de buurt paraat om de lopers 

van water te voorzien.  

 

◄ Harrie van Moorsel (helemaal links) regelt 

het daar allemaal. We hoeven er alleen maar 

een tentje, sponzen en bekers heen te 

brengen en de overschot terug te halen. 

 

Via deze weg bedankt, mensen! 

 

foto’s Anne Joosen 

 

 

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

 

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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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


 

ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 29 | NUMMER 4 | JULI - AUGUSTUS 2015 
 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOOR COMPLEET  
AUTO-ONDERHOUD 

 
 
 

Haven 2 | 5688DR Oirschot | 0499-574477 
 

www.garagebeka.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             airco service 
 

 
 

 

  

TONGERLO, ABDIJENLOOP 
Eigenlijk moet je eerst overlijden voordat 

er een plaats naar je genoemd wordt, 

maar Cees vond het zo ook wel goed. 

 
  

 

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

