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Blox & Verbeek adviseurs v.o.f. 
voor 

particulieren en bedrijven 
 
 

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

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

 

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

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

kantoren komen. 

 
Eersel                                     Oirschot 

Sigarenmaker 3                                 De Korenaar 39 
0497-517616            0499-574887 

0497-517637             0499-575675 

 
 info@bloxverbeek.nl 

www.bloxverbeek.nl 

 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

Website  
 
 
Toen in de zomer van vorig jaar onze website 

een paar dagen uit de lucht was, zijn er wat 

noodreparaties verricht. We kregen te horen dat 

de technische levensduur van het systeem 

verstreken was en dat er gedacht moest worden 

aan een nieuwe website. 

De nieuwste websites passen zich automatisch 

aan op nieuwe apparaten als smartphones en 

tablets. En waar je als ontwerper o.a. rekening 

mee moet houden: zet de menutoetsen wat 

verder uit elkaar, zodat je ook met dikke vingers 

een touchscreen kunt bedienen. 

 

Er wordt aan gewerkt.  

 
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. 
 
clubsponsor: 
2005 De Meeuw Bouwsystemen 
 
wedstrijdsponsors: 
1987 Rabobank Het Groene Woud Zuid 
1988 C1000/Jumbo supermarkt  
2002 Gasterij De Beurs  
2013 Puro hondenvoeding (René Coolen) 
2013 MTO (Joost van Kuringen) 
2014 TM Transport Vessem 
2015 Simply to Change (Anthony Conijn) 
 
adverteerders: 
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 
2005 Mitra De Poort Slijterij 
  Blox & Verbeek Adviseurs 
  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 
2014 Amazonite 
2015 Arianne Huidverzorging 
 Bouwbedrijf Frans Gerritsen 

 

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

 

Voor info over sponsoring 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. (vet gedrukt 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   

Nicole Evers (JC)   

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    

Thomas van Laarhoven   

Ton van Liempt   

Adrie Louwers   

Jan Manders   

Wally van Mierlo   

Bart Noyen   

Jeanne van Oirschot   

Henny van Rijt   

Pieter Smits   

Jan Swaans (WOC)   

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 
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 november 
 
 

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? 

mailto:info@avoirschot.nl
http://www.avoirschot.nl/
mailto:j.kemps1@chello.nl
http://www.avoirschot.nl/
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Net vers terug van vakantie, 
zet ik me achter de laptop om 
dit voorwoord te schrijven voor 
de zomeruitgave van de Spike. 
Buiten is het lekker weer, niet te 
warm en niet te koud. Ideaal 
sportweer dus. Ongetwijfeld hebben 
vele hardlopers van onze club vol 
goede voornemens hun 
hardloopschoenen weer in de koffer 
gedaan met de intentie in de vakantie 
op hun gemak door te trainen. Of het 
ervan gekomen is??? 
 

Ook ik had mijn 
hardloopschoenen 
meegenomen, maar niet voor 
het hardlopen.  
Eerst gingen ze mee voor een 
wandelvakantie op Sardinië. Wat een 
schitterend eiland om te ontdekken. 
Verlaten Bounty-baaitjes, steile 
bergweggetjes, heerlijk eten, elke dag 
zon… genieten. Helaas kwam het 
niet veel van wandelen, maar ach… 
Vervolgens gingen mijn 
hardloopschoenen mee naar de 
Franse Pyreneeën waar ik met mijn 
drie kinderen een actieve vakantie 
tegemoet ging: speleologie, 
klettersteigen, hydrospeed, raften, 
canyoning… elke dag wat anders 
zodat er geen tijd meer overbleef 
voor het hardlopen, maar ach….   
 

Het leuke  van dit soort actieve 
vakanties is dat je altijd en 
overal collega-hardlopers 
ontmoet.  
Ik ontmoette een vrouw die ook haar 
hardloopschoenen bij zich had en 

altijd in de duinen en op het strand 
trainde. Ik ontmoette een man die zijn 
trainingsrondjes altijd door de stad 
rende. En ik vertelde ze van onze 
club en dat wij altijd op de hei trainen. 
Grappig vind ik dat, dezelfde passie 
voor dezelfde sport en de beleving en 
uitvoering is totaal anders. Ik ben 
benieuwd waar jullie sportschoenen 
mee naar toe gegaan zijn…  
 

Afgelopen weekend zijn de 
(halve-)marathon trainingen 
weer begonnen.  
Altijd weer een uitdaging om samen 
naar een gemeenschappelijk doel te 
trainen. De eerste 14 km’s zitten er 
weer op, appte Marion de Kort naar 
mij. Petje af, Marion, dat je er al weer 
14 km op hebt zitten terwijl je nog niet 
zo lang geleden van de operatietafel 
afkwam!  
 

Dat doet me denken: op 
maandag 7 september komen 
twee dames van Podotherapie 
Brons op het clubhuis een 
uiteenzetting geven over 
blessures en het voorkomen 
en behandelen ervan.  
Tevens zullen zij een tijdje ‘meelopen’ 
bij onze club en on-the-run advies 
geven aan onze hardlopers. Het 
belooft een zeer interessante avond 
te worden dus graag nodig ik 
iedereen uit om te komen! 
 

En zo rollen we langzaam het 
leventje weer in van 
vergaderingen, ouderavonden, 
sportdagen, etc.  

De wedstrijdcommissie gaat rustig 
aan beginnen met de 
voorbereidingen voor de 
Auwjoarscross, de feestcommissie 
gaat de puntjes op de i zetten voor de 
feestdag ter ere van ons 30-jarig 
bestaan, het bestuur buigt zich weer 
over de dagelijkse gang van zaken 
van onze club, en zo gaan we met z’n 
allen weer fris en vrolijk aan de slag 
voor onze club.  
 

In de nieuwe rubriek Prikbord 
die Ad opgesteld heeft, 
worden elke keer weer nieuwe 
mededelingen gedaan en ook 
de nieuwe vrijwilligers worden 
daar vermeld.  
Wil je ook op het Prikbord komen, 
geef je dan snel op als vrijwilliger. 
Nieuwe handen zijn altijd welkom! 
 

Tot slot wens ik iedereen weer 
veel atletiekplezier toe de 
komende maanden. Veel 
succes met trainen voor onder 
andere de atletiekmeerkamp 
en de marathon.  
De sportschoenen zijn vast 
weer klaar voor een nieuwe 
uitdaging. 
 
Tot ziens, 

Jeanine van Geest 
Voorzitter Atletiek Oirschot 

 

  

VAN DE 
VOORZITTER 
 
Jeanine van Geest  
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Ledenmutaties 
 
Deze keer 2 afmeldingen, de eerste dit jaar: 
 
Harald Gillissen    M45 

Dana Mollen    Vsen 

De vereniging is me heel goed bevallen!! Maar in 

combinatie met de komst van ons kleintje wil ik weer voor 

mezelf gaan lopen. Nogmaals dank voor de fijne 

organisatie en fijne loopuren!! Wie weet tot ziens 

 

En gelukkig ook weer 2 nieuwe leden: 
 
Liesbeth Dribbels    V45 

Rick van der Schoot   JPC 

 

Van harte welkom  
 

 

Onze vereniging telt nu  
187 leden, 

waaronder 12 jeugdleden 
en 17 wandelaars. 

 

 
De verjaardagen in september: 
 

6 Wim Verhagen M70 

7 Frans van der Staak M60 

7 Luc van de Ven MSE 

7 Merel van Laarhoven MJB 

7 Dana Mollen VSE 

12 Ton Smetsers M45 

13 Luc Kenter M60 

16 Joke Bullens V50 

18 Peter Schelle M50 

18 Mieke Aarts WAN 

19 Marjon de Kort V50 

21 Gerrie Dijkstra M50 

26 Frans Verhagen M65 

29 Ad van Heerbeek M60 

 
 

…en in oktober: 
 

1 Anita van Ham V55 

5 Sandra Verhagen V40 

6 Jan Manders M50 

7 Jan Smits M65 

7 Vivien Gillissen V40 

12 Ruud van Woensel M55 

12 Tjeerd Lieshout JPB 

12 Henriette van Overbeek V50 

14 Irene van Gestel V50 

14 Jeanine van Geest V45 

14 René Sterken M45 

17 Cees van de Schoot M65 

17 Jac van Heerebeek M55 

18 Adrie Louwers M60 

19 Nicole Evers V40 

21 Miranda Kemps V45 

27 Miranda Veldhuizen V45 

28 Femke Ritz V35 

31 Gemma van Esch - Bullens WAN 

 

Allemaal hartelijk gefeliciteerd! 

LEDEN 
ADMINISTRATIE 
 
Hans Hoogmoet 

 
 

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! 

http://www.avoirschot.nl/
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PRIKBORD 
 
 

mailto:vanzelst-westland@chello.nl
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NIEUW IN DE JC 
Nicole Evers gaat de 
Jeugdcommissie 
versterken. Zij had zich 
aangemeld bij de 
belronde naar vrijwilligers 
eind vorig jaar. 

LEZING SPORT PODOTHERAPIE 
Op maandag 7 september om 19.30 uur is er 
in ons clubhuis een lezing over dit onderwerp 
door Jennifer van Schooten, werkzaam bij 
Brons Podotherapie. 
Daaropvolgend zal Brons Podotherapie 1 keer 
per maand een aantal lopers komen 
observeren bij de baantrainingen en hierover 
adviseren, i.s.m. de trainer.  
 
Voor alle leden! 

NIEUW IN DE WOC 
Jan Swaans gaat in de 
wedstrijdorganisatiecommissie de 
secretariaatswerkzaamheden van Leny de 
Croon overnemen. Leny blijft nog wel alles 
rond de wedstrijden (inschrijven, uitslagen) 
doen. 

http://www.atletiekregio14.nl/
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28 juni 
Roland van Loon prolongeert NK-titel 
Bij de Nederlandse Kampioenschappen Oriëntatielopen in 

Nijmegen heeft Roland van Loon op het onderdeel Sprint 

zijn titel met succes verdedigd. Met 8 seconden voorsprong 

won hij de categorie M40.   

 

 

21 juli 
Nellie van Beers 1e in Kasterlee 
Ons jaarlijkse uitje naar Bels werd een mooi succes voor 

Atletiek Oirschot. Nellie van Beers won met overmacht de 

10 mijl in een tijd van 1:20:50 uur (categorie Vrouwen 

Veteranen III).    

 

 

31 juli 
Roland van Loon bij de WK Oriëntatielopen ► 
Van 25 juli t/m 1 augustus deed Roland van Loon mee aan 

de wereldkampioenschappen oriëntatielopen in Götebörg 

(Zweden). In de categorie M40 behaalde hij bij de Sprint de 

28e plaats en bij de Long Distance werd hij 84e.  

 

Roland schrijft: 

De long distance was in de bossen ten oosten van 

Götebörg. Pure wildernis: geen paden, alleen bossen, 

moerassen, kliffen en rotsblokken. Heel anders dan onze 

Nederlandse bossen en dus erg lastig. 

De sprint distance was in Erikshaven in het noordelijk deel 

van de stad Götebörg. Bebouwd gebied, waarbij snelheid 

zeker zo belangrijk is als oriënteren. Dat lag mij beter. 

 

 

12 augustus 
Podium en CR voor Nellie van Beers ► 
Bij de Vakantieloop in Biest-Houtakker liep Nellie van Beers 

de 10 km in 44:48 minuten. Goed voor een podiumplaats 

(3e V45) en tevens een clubrecord in de categorie V60.  

 foto Leo van de Wassenberg 

 

26 augustus 
Roland en Nellie winnen Rondje Kemmer 
In drukkend warm weer liep Roland van Loon in 41:42.3 
minuten de 10 km van onze interne 10 km. Nellie van Beers 
was met 48:36.4 de snelste vrouw. Maar liefst 80 
deelnemers gingen van start, waaronder enkele lopers die 
nog pas in het voorjaar de hardloopcursus hadden gevolgd. 
 
 
 
 

 
 
 

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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‘t RAZENDSNELLE 
ESTAFETTE 
PENNETJE 
Noël Ackermans 

Ik ben Noël Ackermans, ik ben elf jaar en 
ik zit in groep acht op basisschool de 
Linde.  
Ik word op 24 augustus 12 en ik ben geboren in 

Tilburg.                                                                                                                             

Mijn hobby’s zijn: drummen, atletiek, voetballen en 

gamen. 

Ik zit al 4 jaar op drummen, en ik heb les in 

Spoordonk en in de Enck. Ik zit al ongeveer 2 jaar 

op atletiek en het leukste onderdeel vind ik 

verspringen. In mijn vrije tijd game of voetbal ik 

vaak.  

Ik vind het leuk op de atletiek omdat we leuke 

trainers hebben en we doen vaak leuke dingen.  

 

Ik geef de pen door aan Rick van der 
Schoot 
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WAAR WAS JIJ IN 
DE VAKANTIE? 
 
 

Tjeerd Lieshout was in 
Ierland waar hij een fikse 
wandeling heeft gemaakt. 
Hij is wel een beetje nat 
geworden. 

 

Dit is Rick van der Schoot, 
dat zie je meteen. Hij zit 

klaar voor een motortocht 
met papa Henry door de 

Franse Alpen. 

Willem Gerritsen is wezen 
vliegeren op het strand 
van Egmond aan Zee 
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tijd 
senioren en 
masters 

pupillen en junioren D 

9.30 aanwezig  

10.00 100 m sprint  

10.15 verspringen  

10.30  aanwezig 

11.00 kogelstoten 40 / 60 / 80 m sprint 

11.15  verspringen 

11.30 hoogspringen  

11.45  
balwerpen (pup B/C) 
speerwerpen (pup A / jun D) 

12.15 pauze pauze 

12.45 speerwerpen hoogspringen 

13.15   

13.30 discuswerpen kogelstoten 

13.45   

14.00  
600 m (pup) 
1000 m (pup A/B / jun D) 

14.15 
1500 m (mannen) 
800 m (vrouwen) 

 

omstr.  
14.45 

prijsuitreiking prijsuitreiking 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN  
MEERKAMP 2015    Zondag 20 september  

deelname door jeugd én volwassenen 

Deelname aan de 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 

MEERKAMP is mogelijk voor alle 

leden van Atletiek Oirschot, jong en 

oud.  

Je hoeft niet overal aan mee te doen, 

maar als je clubkampioen wilt worden 

pik je natuurlijk zoveel mogelijk 

onderdelen mee!  

 
INSCHRIJVEN 

Jeugdleden zijn automatisch 

ingeschreven en moeten zich afmelden bij 

René van de Ven indien ze niet mee 

kunnen doen.  

 

Alle andere leden kunnen inschrijven via 

e-mail aan René van de Ven 

(chr_vd_ven@hotmail.com) of via de lijst 

in het clubgebouw.  

Geef bij het inschrijven je naam en 

geboortedatum door!! 

 

Bekijk de foto’s van de clubkampioenschappen meerkamp 2014 op onze 
website www.avoirschot.nl > FOTOBOEK > 2014 > 21 september 

mailto:chr_vd_ven@hotmail.com
http://www.avoirschot.nl/
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DE 
ESTAFETTEPEN 
 
Frank Michielsen 

Bedankt Susanne Aarts voor het doorgeven 
van de estafette pen.  
Ik zal me eens voorstellen voor diegene die mij niet 
kennen. Ik ben Frank Michielsen en woon al heel mijn 
leven in Oirschot, ik ben 15 jaar getrouwd met Anja en 
we hebben 2 golden retrievers. Ik werk als automonteur 
bij Porsche Centrum Eindhoven, in het verleden heb ik 
de bij Peugeot garage Verhoeven en Vingerhoets 
gewerkt. 
 

Scouting Oirschot heb ik vanaf mijn 6 jaar 
gedaan, begonnen bij de welpen, daarna de 
verkenners en de rowans en toen leider bij de 
verkenners.  
De laatste paar jaar ben ik materiaalbeheerder en zit ik 
in het stichtingsbestuur. Susanne en ik kennen elkaar 
daar van.. 
Dit jaar ben ik gestopt met de scouting. En heb ik een 
andere hobby ontdekt. 
 

Vorig jaar ben ik gestart met hardlopen door 
de beginners cursus te volgen.  
We hadden een leuk clubje waarmee we door zijn 
gegaan met hardlopen. Als ik niet met de vereniging op 
pad kan, ga ik zelf met onze Spike, één van de golden 
retrievers of met een vriend van me hardlopen. Samen 
lopen we dan 10 tot 15 km hard, en je ziet de mensen 
kijken.  
 

Dit jaar heb ik mee gedaan met de Army Run. 
Wat een unieke ervaring was dat! 
Al bij de finish had ik zoiets van dit doe ik volgend jaar 
weer. Helaas kon ik vorig jaar niet meedoen met de 
Oirschotse Stoelloop, maar dit jaar heb ik wel 
meegedaan. Dit gaf de doorslag om verder te gaan om 
te oefenen voor de halve marathon in Eindhoven dit 
jaar. Samen met een vriend ben ik bezig met het trainen 
ervoor. 
We zijn al een aantal keren naar de Bokkenrijder 
gelopen in Esbeek. We zijn aan elkaar gewaagd qua 
tempo. We gaan ervoor. 
 

De training bij de atletiek vereniging gaan we 
zeker volgen. 
We willen onze conditie verder uitbouwen. Zodat we 
hopelijk rond de 2 uur over de finish zijn. 
  
Ik wil graag de estafettepen door geven aan: Danny van 
Overdijk 
 
Veel succes 

Groetjes Frank 

Frank passeert Jeanne Kemps in de Oirschotse Stoelloop, met 
op de achtergrond jawel, de Oirschotse Stoel. 
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  DWARS DOOR 
KASTERLEE 
 
Conny van de Wal 
Foto’s Leny de Croon 

Op dinsdag 21 juli j.l. mocht ik met 10 

andere leden van Atletiek Oirschot mee 

naar Kasterlee. 
Om 11 uur moesten we ons verzamelen bij de 

Rabobank en van daaruit vertrokken we naar Belgié. 

Onderweg hebben we Joost en Harrie nog 

opgehaald en toen we de TomTom ingesteld hadden 

kon de grote reis beginnen. Ondanks dat Leny en 

Wim het niet altijd eens waren met elkaar zijn we 

toch mooi op tijd daar aangekomen. Het viel wel op 

dat er maar weinig Nederlanders waren. Later 

hoorden we dat er in totaal 20 Nederlanders mee 

hadden gelopen waarvan 11 van onze club. 

 

Het was een moeilijk parcours vond ik (was 
ook wel wat zenuwachtig voor de 
internationale wedstrijd, haha). 
Maar gelukkig heb ik het volbracht dankzij de steun 

van Adrie. En dan bedoel ik niet mijn Adrie maar 

Adrie Louwers. Ik denk dat we in het begin te hard 

van start zijn gegaan en daarna was het moeilijk om 

het tempo vol te houden. Maar de 10 km heb ik toch 

maar mooi weer gedaan, al is het dan niet in een 

hele mooie tijd, het was wel weer mooi om te doen.  

 

Het was een parcours van 10 kilometers 
dwars door Tienen, Lichtaart en Kasterlee.  
Deze 3 gemeentes hebben alle drie een 

atletiekvereniging en ieder jaar organiseert een 

van deze verenigingen de loop. Dit gaat dan 

dwars door de drie gemeentes zowel over 

zandpaden als verhard fietspad, weilanden, 

bossen en over bruggen. Jan Swaans heeft het 

snelst de 10 km gelopen, Jeanne, Adrie en ik 

hebben er iets langer over gedaan. We stonden 

nog te wachten op Wim maar het bleek dat hij 

halverwege al afgedraaid was en dus de 5 km 

gelopen heeft (weet niet zeker of dat wel de 

bedoeling was want ze stonden wel heel hard 

te roepen hier links af, terwijl de 10 km rechtsaf 

moest). Leny heeft onderweg ons 

aangemoedigd en foto’s gemaakt. 

De andere lopers hebben de 10 mijl gelopen.  
Harrie kwam als eerste met kort daarachter Cees. Niet 

veel daarachter kwam Nellie (1e geworden in haar 

categorie ondanks dat ze zelf niet tevreden was) en toen 

Joost. Michael was wat later maar ook hij heeft het prima 

gedaan. Misschien dat hij toch wat eerder met de training 

moet beginnen, hij dacht dat het nog een paar weken 

duurde voordat deze wedstrijd was, heb ik horen 

vertellen.  

 

Toen we allemaal binnen waren zijn we gaan 
douchen (en nee, niet gezamenlijk) en toen 
begon het feest pas echt.  
De trappisten kwamen op tafel en de praatjes vlogen om 

mijn oren. Heb in lange tijd niet zoveel voorbij horen 

komen. Ben overigens wel blij met mijn nieuwe vrienden! 

Jan weet nu dat hij zijn wasmachine minder toeren moet 

laten maken wil hij zijn blousen niet zo te hoeven strijken. 

Adrie heeft eindelijk zijn Kathleen ontmoet dus Ria hou 

het in de gaten. Bij ontsteking niet in de soda maar in de 

BLAUWE Biotex of Badedas en nog zoveel meer. 

 
 

 

Jeanne Kemps, Adrie Louwers en Conny van de Wal 
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Meer foto’s op 

www.avoirschot.nl 

We hadden aan verschillende Belgen gevraagd 
waarom 21 juli een nationale feestdag was maar er 
was niemand die ons daar een antwoord op kon 
geven, dus hebben we het maar even opgezocht 
Het is de datum waarop in 1831 de eerste koning der Belgen, 

Leopold van Saksen-Coburg-Gotha, de grondwettelijke eed 

aflegde als koning. Deze dag is een wettelijke feestdag wat 

neerkomt op een algemene verlofdag. Op deze dag zijn de 

winkels, banken, postkantoren en andere openbare diensten 

zodoende gesloten. 

 

Nadat we onze bonnen op hadden zijn we nog wezen 
eten.  
Wim en Leny wisten een lekker tentje waar we naartoe 

konden, het IJsmenneke in Kasterlee. Daar hebben we 

inderdaad lekker gegeten en nog veel gelachen. Joost en 

Wim waren toch wel heel benieuwd wat nu een PLAYBOY 

was die op de menukaart stond en bestelden deze dus. 

Wim deed er nog een scheutje bovenop en bestelde de 

PLAYBOY SPECIAAL. Of hij het nu heel lekker vond weet 

ik nog steeds niet maar volgens Nellie is Wim uit de kast 

gekomen.... 

 

 

Nadat we onze buiken rond hadden 
gegeten gingen we weer op huis aan.  
Nellie wilde al in de verkeerde auto stappen en 

de mannen moesten nog even slipjes kijken. 

Toen iedereen weer in de auto zat kon de reis 

naar huis beginnen. Iedereen was wat stiller 

geworden dan op de heenreis maar ondanks dat 

weten we nu ook dat Kees geen knuffelbeer 

meer is en dat Jeanne wel van knuffelen houdt 

maar dan weer niet samen met Kees (begrijp ik 

ook wel). Rond half negen waren we terug in 

Oirschot en ging ieder weer naar zijn eigen 

huisje.  Al met al was het een gezellige, 

sportieve warme dag geweest waar ik met een 

glimlach op mijn gezicht op terug kijk. Ik hoop 

dan ook dat ik volgend jaar weer mee mag en 

met misschien nog meer leden dan nu.  

Iedereen bedankt, 

Groetjes Conny 

 

P.S. Joke bedankt voor het bewaren van de 

portemonnee van Kasterlee, maar nu is hij echt 

leeg. 

Met de klok mee: Jeanne Kemps, Adrie Louwers, Harrie Bullens, Joost van Kuringen, Cees Koppen,  
Michael Boon, Nellie van Beers, Leny de Croon, Conny van de Wal, Jan Swaans. 

http://www.avoirschot.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_monarchie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leopold_I_van_Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grondwet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eed
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koning_(titel)
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MARATHON 
REYKJAVIK 
 
Piet van Oirschot 
 
 
 
 
Foto’s Ad van Zelst 

Samen met mijn vrouw Ellie heb ik een prachtig mooie 
rondreis door IJsland gemaakt en tevens heb ik nog een 
marathon gelopen in Reykjavik.  
Mijn voorbereiding was achteraf, toch niet zo slecht, door de Staat over de 
tankbaan en de wasbordjes! En in IJsland berg op en berg af (wandelen, 
niet hardlopen, want mijn krachten kon ik beter sparen voor de marathon).  
 

Vrijdagmiddag 21 augustus gingen we het startbewijs en de 
schoenchip ophalen.  
Gelukkig was daar een klok aanwezig, die de tijd deed aftellen tot de start. 
Doordat ik het even natelde kwam er een andere tijd uit dan 9  uur in de 
morgen. Bij navraag bleek dat de marathon om 8.40 begon. Daar hadden 
ze ook een blaadje liggen, met de kilometers en de hoogtes daarbij. Ik 
denk dat er maar 7 km vlak waren, de rest was een wasbord. 
  

’s Avond nog een goeie pint gepakt en daarna goed uitrusten 
voor  de volgende morgen. 
’s Morgens wandelden we naar de start, dat was maar 1300 meter van ons 
hotel. Het weer was prachtig 12 graden, weinig wind en geen regen. Bij de 
start stond alles door elkaar. Er gingen namelijk  3 afstanden tegelijk van 
start,10 km, halve marathon en de marathon. Bij de marathon was er maar 
1 ballon en die liep voor de 4 uur. Zelf had ik 4 tot 4.30 in gedachten, dus 
de ballon van 4 uur was prima.  
 

Na het startschot duurde het nog bijna twee minuten, voor 
we over de streep gingen.  
Lekker achter de  hazen was het goed lopen. Eenmaal langs de kust 
begon het meer te waaien, dus dicht achter de hazen lopen. De ballonnen 
tikten op mijn hoofd, dus ik liep goed uit de wind. Een gedeelte van het 
parcours moesten we nog een keer lopen. Toen ik het bordje van 35 km 
(nog 7 km) zag, zei ik tegen de hazen dat het nog maar een stukje was. Hij 
lachte en zei, we zullen wel zien of je er dan nog bij bent.  
 

We liepen mooi vlak, iets voor op het schema van 4 uur. 
Doordat het parcours constant vals plat omhoog en omlaag liep, voelde ik 
het goed in mijn benen. Langs de kust waaide het ook veel harder. Maar 4 
uur was mijn doelstelling geworden, daarvan afwijken was geen optie. Bij 
de waterposten was het elke keer weer lastig. Heel veel lopers staan 
meteen stil, als ze water of sportdrank te pakken hebben. Als je er dan 
achter loop kun je niet in je tempo doorlopen, maar moet je uitwijken. 
Daardoor raakte ik mijn hazen  kwijt, langzaam zie je ze dan uitlopen. Maar 
bij de 35 km berekende ik dat mijn tijd goed was voor 4 uur, dus door 
blijven lopen.  
 

Bij de 41 km haalde ik de haas van 4 uur weer in,  en hij zei 
dat ik een vechter was.  
Zoiets geeft je dan weer een extra impuls, dus al wat het kan naar de 
streep. Als je over de streep gaat, geeft je dat een  goed gevoel.  Blij dat 
mijn tijd zo was,  met 3:59net onder de 4 uur. Dus mijn doelstelling was 
gehaald. Weer een marathon om nooit meer te vergeten. 
 

 Piet van Oirschot 
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RONDJE KEMMER 

 
 
 
 
Foto’s Ad van Zelst 

Dit was de tweede keer dat we het Rondje 
Kemmer organiseerden, ter vervanging van 
de 10 km in de Notel.  
Bij de start telden we 80 deelnemers, waarvan er 77 

over de finish kwamen. Drie lopers zijn hoogst-

waarschijnlijk langs de snelweg rechtdoor zijn gelopen. 

Of liepen ze na 1 rondje recht de kantine in? 

In ieder geval mogen we van een succes spreken, met 

10 deelnemers meer dan vorig jaar, ondanks de 

vakantie. 

Het was drukkend warm en daarom werd er in allerijl 

nog een waterpost ingericht, waar veel gebruik van werd 

gemaakt. Geen toptijden dus en ook geen PR’s. 

Opvallend was de deelname van lopers die pas onlangs 

de hardloopcursus hebben voltooid en waarvan 

sommigen zelfs de hele 10 km volbrachten. 

 
 
 
 
Rechts: Na 200 meter kijkt Harrie eens om waar “ze” blijven en 
daar komt hij al gauw achter. Enkele mannen waar we een paar 
jaar geleden nog nooit van gehoord hadden (Bart en André) 
waren hem nu de baas. Mooie sport! 
 
 
 
 
 
 
Onder: de blauwe shirtjes zijn van de club, de andere kleuren 
zijn gastlopers en oud-cursisten.   
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RONDJE KEMMER 
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Meer foto’s op 
www.avoirschot.nl 

Foto’s linker pagina: 
Boven: Ton, Leny en Toon deden de 
tijdwaarneming. 
 
Midden: Miranda en Irene bemanden de 
waterpost.   
 
Onder: Cees fietst het rondje even voor. 
Roland ligt hier al op kop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op deze pagina: 
Boven: Cees haasde zoon Johan, hij komt uit 
de hardloopcursus en was H E L E M A A L 
leeg. Maar wel ruim binnen het uur!  
 
Midden: Sprintjes, dat vinden we mooi! Hier 
Bernadette, Anita, José en Karin. 
 
Onder: Het was een mooie zomeravond. Waar 
kun je die beter doorbrengen dan op ons 
veld? 

http://www.avoirschot.nl/
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Hardlopen, voor de meeste is 
het ontspanning.  
Anderen willen een beetje meer. Er 
zijn er die zo maar wat doen. Er zijn 
er die een schema (willen) volgen. 
Maar ook voor een loper die puur 
voor ontspanning bezig is, kan het 
goed zijn de hartslag in de gaten te 
houden. Hardlopen op gevoel is ook 
een optie maar de kans dat je wat te 
veel doet is groter dan te weinig.  
 

In de tijd dat ik fanatiek 
hardliep waren er nog geen 
hartslagmeters.  
Maar wij hadden een trainer die ons 
regelmatig onze hartslag liet 
controleren. Ook tijdens een 
duurloop. Zaten we te hoog, dan 
moesten we langzamer. Zo werden 
er groepjes duurlopers gevormd. 
Tijdens interval moest onze 
hartslagen b.v. naar 180 en na de 
rustpauze moest hij weer op 120 
zijn. We telden dit door 15 
seconden je hartslag te tellen en te 
vermenigvuldigen met 4. B.V. 40 
was dan 4X40 is 160. Dan had je 
een hartslag van 160. Ikzelf ben 
vooral bij mijn duurlopen mijn 
hartslag blijven tellen. Zeker als ik 
stopte met de duurloop. Onze 
trainer was al vooruitstrevend en 
had er goed resultaat mee gezien in 
de grote groep met goede 
hardlopers, waaronder diverse 
kampioenen. Maar ook tijdens de 
meting zonder hartslagmeter kon de 
hartslagwaarde verschillen. Dit door 
omstandigheden. Zie verder het 
verhaal.  
 

Is er dan een hartslagmeter 
nodig?  
Nee, niet persé. We bewezen 
vroeger door simpele handtelling 
dat dit ook ging. Ja, het is 
gemakkelijker met een 
hartslagmeter. Maar wordt geen 

slaaf van de hartslagmeter. En 
doe hem dan ook niet om voor de 
show. Dat is het ook niet.  
 

Maar hoe gebruik je zo’n ding 
nu?  

Om het goed te kunnen toepassen 
heb je je trainingszones nodig. Die 
moet je berekenen. De bepaling van 
je rusthartslag is simpel. Je wordt ‘s 
morgens wakker en telt je hartslag. 
Noot: Is je rusthartslag hoger dan 
normaal, dan kan dat wijzen op nog 
niet genoeg hersteld zijn van je 
trainen, vermoeidheid, opkomende 
ziekte of ziekte. Train dan niet. De 
maximale hartslag is te bepalen 
door 15 minuten voluit te lopen of 
een uur maar dan moet je op het 
laatst niet sneller gaan lopen. Om 
de anaërobe drempel te bepalen 
zijn er diverse methodes, b.v. 
bloedprikken, Coconi of Karvonen, 
enz. Maar daar wil ik het hier niet 
over hebben.  
 
Je kan ook uitgaan van je maximale 
hartslag, beginners 80% en 
gevorderden 90% hiervan. Is je 
maximale hartslag 180 dan is de 
drempel voor gevorderden dus 162. 
Let wel: globaal. Maar perfect te 
gebruiken. Pas je dit toe in je 
training dan zie je het volgende:  
 
Hersteltraining is dan 60% tot 75% 
is 97 - 122 
Extensieve duurtraining 75% tot 
85% is 122 - 138 
Intensieve duurtraining 85% tot 95% 
is 138 - 154 
Extensieve interval 95% tot 100% is 
154 - 162 
Intensieve interval 100% is 162 
Let wel, dit is dus anders dan 
gebruik maken van je minimale en 
maximale hartslag voor je 
trainingszones. Dus uitgang 
Karvonen. Deze berekening geef ik 
hier even niet.  

 

Als echte gevorderde kan je 
altijd nog harder gaan 
trainen. 
75% komt dan op ongeveer 65% 
VO2Max. Dan gaat men uit van een 
bovengrens, b.v. 60% is dan 132. 
Rustige duurtraining 70% is 144. 
Intensieve duurtraining is 156. 
Anaërobe drempeltraining 80% is 
168. Weerstandtraining is 180. 
Ikzelf geef aan de wat rustiger 
eerste methode de voorkeur. Zoals 
weergegeven. 
 

Na verloop van tijd gaat je 
conditie beter worden en je 
hartslagen zakken.  
Dan dus bijstellen. Tijdens een 
duurloop en ook wedstrijd loopt op 
het laatst je hartslag op (zeker bij 
een lange duurloop). Begin dus 
nooit te hard. Dus in de toekomst 
bijstellen is dan eenvoudiger. Bij 
hoge temperaturen kan er een 
hogere hartslag zijn. 
 

Zijn er ook nadelen aan het 
trainen met een 
hartslagmeter?  

Ja, die zijn er. Wat kan dan zoal de 
hartfrequentie beïnvloeden? Het 
weer (luchtvochtigheid b.v), Je 
bioritme, je trainingstoestand (b.v. 
vermoeidheid), vochtverlies, je eten, 
een ziekte, stress, medicatie, enz. 
Ik kan hier nog wel meer over 
schrijven maar dit is de essentie. 
 

En, misschien is trainen op 
gevoel nog niet zo slecht. 
Deden we vroeger toch iets 
goeds. 
 
Loop ze 

                  Joos van Haaren 

TRAINEN MET DE 
HARTSLAGMETER 
 
 
Joos van Haaren 
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WAAR WAS JIJ IN 
DE VAKANTIE? 
 

Bart Putmans: in 
de Vogezen was 
het zo heet dat 
we bijna niet van 
de camping af 
zijn geweest. 

Mieke Bouwman: 
wij waren met ons 
gezin in Slovenië. 
Paragliden! 

Ad van Zelst: wij 
zijn lekker wezen 
fietsen langs de 
Zeeuwse kust. 
Ons Tonny loopt 
tegenwoordig op 
batterijen, dus 
sportief gezien 
kwam ik wel aan 
mijn trekken! 

Roland van Loon: 
onze vakantie was 
in de Zwitserse 
alpen. En ‘toevallig’ 
was daar een 

wedstrijdje: 3e! 

Ton van Liempt: met de fiets 
op de Loseralm (1600 meter) 
met uitzicht op de Altaussee 
(Oostenrijk)    

Harrie en Joke Bullens: 
mountainbiken in 
Frankrijk! Joke staat 
hier op de Torrent de 
l’Eysalette 
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Piet van Oirschot: ik heb 
een prachtige vakantie in 
IJsland afgesloten met de 
Marathon van Reykjavik.   

Ineke Conijn en Silvia 
Tempelman: wij zijn langs het 
meer van Belfort wezen rennen! 
Het clubshirtje zat in de koffer!   

Leny en Wim de Croon: 
op de Veluwe kwamen we 
bij deze zandverstuiving, 
Beekhuizerzand. Wim 
loopt daar achter ergens   

Ria Pijnenburg: op blote 
voeten gewandeld in 
Zuid-Engeland, bij de 
Seven Sisters. Prachtig!   

Pieter Raijmakers en 
Marjo Priem: We hebben 
een wandelpad gelopen 
van ongeveer 130 km in 
Zuid-West Portugal: de 
Rota Vicenta, the 
fisherman’s trail. Een 
prachtig wandelgebied.    

Johan Roefs: Bali! 
Na een wandeling 
lekker met de 
voetjes in het 
koude water.    



 

ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 29 | NUMMER 5 | SEPTEMBER - OKTOBER 2015 
 28  

  

 

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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30 JAAR ATLETIEK 
OIRSCHOT 
 
 

1985 
24 oktober: oprichting 
Atletiekvereniging Oirschot.  
 
Helaas is er geen fotomateriaal 
opgedoken uit de jaren dat 
hardlopers nog snorren hadden. 
Wel hebben we een boeiend 
verhaal over de geschiedenis van 
de atletieksport in Oirschot en het 
ontstaan van onze club. Op deze 
pagina het eerste deel.  

GESCHIEDENIS VAN DE ATLETIEKSPORT IN 

OIRSCHOT 

 

1950 – 1985 

 

Voorgeschiedenis 

 

Tot stand gekomen uit publicaties van Piet Zeeuwen 

in Streekbelangen (1972) en Joos van Haaren in 

clubblad De Spike (1994-1995).  

 

Het eerste initiatief voor het oprichten van een 

atletiekvereniging in Oirschot kwam in 1950 van 

Johan Louwers, die was aangemoedigd door de 

resultaten die Oirschotse hardlopers hadden behaald 

op Middenstands- en Kajotterssportdagen. Door het 

oprichten van een atletiekvereniging zou men kunnen 

deelnemen aan wedstrijden die werden georganiseerd 

door de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie 

(KNAU).  

Samen met zijn sportvriend Sjef van Esch zocht hij 

liefhebbers en onder aanvoering van Piet Zeeuwen 

en Jan van den Avort werd op 18 juli 1950 op de wei 

bij het KJV-huis aan de Gasthuistraat met een 20-tal 

mannen gesproken over het oprichten van een 

atletiekvereniging. Omdat men dacht dat een 

zelfstandige atletiekvereniging in Oirschot niet 

levensvatbaar zou zijn werd besloten de 

voetbalvereniging SOA (Samenspel Overwint Alles) 

om te dopen tot Oirschot Vooruit met drie 

activiteiten: voetbal, korfbal en atletiek.  

Op de eerste wedstrijd in Geleen, waar de club met 

een volle bus supporters naar toe trok, won Johan 

Louwers de 100 meter en werd hij tweede op de 400 

meter. Sjef van Esch werd tweede bij het 

speerwerpen en Frans Louwers tweede bij het 

kogelstoten. De prestaties werden in 1951 steeds 

beter en Johan Louwers stond aan het einde van dat 

seizoen zelfs tweede op de lijst van snelste mannen 

van Zuid-Nederland! 

Aangemoedigd door deze successen besloot het 

bestuur op 25 augustus 1951 haar eerste eigen 

wedstrijd te organiseren op het sportveld van Oirschot 

(toen nog gelegen aan de Rijkesluisstraat, waar thans 

de oprit van de Kempenweg ligt).   

 

Niet minder dan 225 atleten namen aan deze 

avondwedstrijden deel. Alles wat in de atletiekwereld 

naam had was vertegenwoordigd. Daags er na, op 

zondag, organiseerde de atletiekafdeling wedstrijden voor 

de schooljeugd uit Oirschot, Spoordonk, Straten en 

Middelbeers waaraan ruim 250 kinderen deelnamen. De 

wedstrijden werden een succes, maar financieel een 

enorme strop. Bijna 300 gulden kwam men tekort, maar 

Oirschot had wel een klinkende naam op het gebied van 

wedstrijdorganisatie in de atletiekwereld gekregen. Door 

dit tekort ontstonden echter problemen binnen de club en 

op 25 mei 1952 kwam er een breuk en besloten de atleten 

een eigen vereniging op te richten: Atletiekvereniging 

Orion.  

 

De nieuwe vereniging was meteen erg actief en 

organiseerde op 17 augustus 1952 de Tuinfeesten in de 

tuin van Hotel Princée (thans Princéehof), welke ondanks 

de regen ruim 200 gulden in het laatje brachten. De 

prestaties waren denderend en toen eind 1952 de lijst 

uitkwam met beste prestaties van Zuid-Nederland stond 

daarop zes keer de naam van Orionleden: Wim van 

Kollenburg was de beste speerwerper van het zuiden 

en… van Nederland! Johan Louwers  was de 

tweedesnelste man van het zuiden zowel op de 100 als op 

de 200 meter en stond zevende bij de 400 meter. Pierre 

Louwers was tweede op de 800 meter en Jo Smetsers 

vierde op de 5000 meter. 

 

Op 2 januari 1954 werd de 2e Internationale Witte 

Bergencross gehouden met atleten uit binnen- en 

buitenland. Fanny Blankers-Koen – die in 1948 bij de 

Olympische Spelen in London vier gouden medailles had 

gewonnen - loste het startschot en er werden zelfs 

radioreportages van de wedstrijden gemaakt…  

 

Lees verder op www.avoirschot.nl > 
ALGEMENE INFO > Historie AV Oirschot 
  

 

 

http://www.avoirschot.nl/
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1995 
10 jaar Atletiekvereniging Oirschot.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het jubileumfeest werd gevierd in 

de schuur achter de boerderij van 

Vogels aan de Heersdijk. Nu is dat 

het onderkomen van het gilde Sint 

Joris. 

In de feestcommissie zaten o.a. 

Martien van Geenen, Carry 

Luijsterburg en Josje Franken. 

Joseph van den Bosch werkte 

indertijd bij Brouwerij De Kroon en 

leverde de drank en de dames 

maakten de hapjes. Achter de bar 

stonden Martien en Tonnie van 

Geenen met hun kinderen.  

 
Bovenste foto: mannen van het eerste uur: 
Cees van Rijen, Henry Ebbing*, Joos van 
Haaren, Joseph van den Bosch, Martien 
van de Ven.  
 
 
 
Onder: het AVO-10 buffet met Mieke 
Raaymakers en Josje Franken  
 

 
 
 
 
 
 
 
*Henry Ebbing was voorzitter van het district 

”zuid” van de KNAU, ex-gemeentesecretaris van 

Oost- West en Middelbeers en onze steun en 

toeverlaat bij en na de oprichting van 

Atletiekvereniging Oirschot.  

 

30 JAAR ATLETIEK 
OIRSCHOT 
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2005 
20 jaar Atletiekvereniging Oirschot 
 
We organiseerden een spelmiddag 

voor de jeugd en een daverend feest 

in de Stapperij. Maar het hoogtepunt 

was toch wel de organisatie van de 

eerste Oirschotse Heidemarathon met 

ruim 500 deelnemers! 

Oefenronde Oirschotse Heidemarathon. We zien Cees van de Schoot, Wim Verhagen, Piet 
Swaans, gast, Henry van der Schoot, Jan Kemps, gast, Piet van Oirschot, Laurent Linssen 

Bijna rond: Tineke van den Heuvel, Piet 
van Oirschot, Cees van de Schoot 

Spelmiddag voor de jeugd met Adrie 
Louwers. 
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30 JAAR ATLETIEK 
OIRSCHOT 
 
 

2010 
25 jaar Atletiekvereniging Oirschot 
 
De tweede Oirschotse 
Heidemarathon!. Helaas, door het 
slechte weer in de dagen voor de 
wedstrijd viel de deelname tegen. De 
wedstrijddag was echter schitterend! 
 
Voor onze jeugdleden 
was er een spelmiddag in 
de Witte Bergen, jammer 
genoeg een beetje nat 
verlopen. 
 
Het jubileumfeest werd 
gevierd in Gasterij De 
Beurs.  
 

Cees van de Schoot, Jack van 
de Sande (Hilvarenbeek) en 
Hans van Hal voltooien hun 
eerste ronde van de Oirschotse 
Heidemarathon. 
Voor Cees was het zijn laatste 
marathon en voor Hans de 
eerste. Jack liep er meer dan 
200! 

Cees van de Schoot 
wordt benoemd tot 
erelid. 

Joke Bullens en Jeanne van Oirschot 
organiseren het koekhappen 
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2015 
30 jaar Atletiekvereniging Oirschot 
 
En kijk eens wat we georganiseerd 
hebben! 
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vrijdag 26 juni 2015 Open baanwedstrijden, Lanaken (B) 
René trok in zijn eentje naar Lanaken. Hij schrijft:  
Ik was wel tevreden: een dik seizoensbeste (SB) op kogel en net geen SB op discus. Bij speer was ik kennelijk toch vermoeid van het 
kogelslingeren van donderdagavond en de 6 pogingen kogel en 6 pogingen discus, waardoor het met mijn techniek en aanloop niet 
wilde vlotten en ik slechts tot 49,09 m kwam. 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
kogelstoten René van de Ven 2e   Msen 11,47 m      
discuswerpen  3e    32,13 m     
speerwerpen  1e   49,09 m    

zondag 28 juni 2015 Ladies Run, Eindhoven 

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

10 km Marjo Priem   recr 00:53:37     11,19 

     Vanessa Kluijtmans   recr 00:56:45     10,57 

zondag 12 juli 2015 Werpwedstrijden Scorpio, Oosterhout 
René was in Oosterhout. Hij schrijft:  
Vandaag naar Oosterhout geweest voor een wedstrijdje kogel en speer. Kogel wilde niet vlotten, geen enkele stoot ging goed en ik 
behaalde dan ook slechts 10.75m. Het speerwerpen daarentegen ging des te beter: een dik seizoensbeste met 53.40m. In de 
Nederlandse ranglijst ben ik nu de top 50 weer binnen gekomen op plaats 47. Hopelijk zit er nog wat meer in het vat dit jaar. 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
kogelstoten René van de Ven 4e   Msen 10,75 m      
speerwerpen  3e   53,40 m    

zondag 28 juni 2015 NK Oriëntatielopen, Nijmegen 

Roland wist in Nijmegen zijn Nederlandse titel te prolongeren. Hij won met 8 seconden voorsprong het onderdeel Sprint bij de M40.  

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

3 km Roland van Loon 1e M40 00:13:55     12,93 

De uitslagen worden dagelijks 

bijgehouden op onze website. Dat is 

allemaal handwerk. Dus als je een naam 

mist, of er staat een foutje in: graag even 

doorgeven aan de beheerder uitslagen 

vanzelst-westland@chello.nl.  

UITSLAGEN 

mailto:vanzelst-westland@chello.nl


 

ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 29 | NUMMER 5 | SEPTEMBER - OKTOBER 2015 
 36  

 

 
 
 
 
 
 
  



 

ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 29 | NUMMER 5 | SEPTEMBER - OKTOBER 2015 
 37  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dinsdag 21 juli 2015 Dwars door Kasterlee, Kasterlee (B) 

Met 8 minuten voorsprong op nummer 2 won Nellie van Beers de categorie V veteranen III in Kasterlee  

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

16.1 km Harrie Bullens   recr 01:19:31     12,15 

     Cees Koppen 24 M Vet II 01:19:59     12,08 

     Nellie van Beers 1 V Vet III 01:20:50     11,95 

     Joost van Kuringen   recr 01:26:49     11,13 

     Michael Boon   recr 01:36:35     10,00 

  

10.3 km Jan Swaans   recr 00:57:35     10,73 

     Jeanne Kemps   recr 01:00:16     10,25 

     Conny van de Wal   recr 01:00:30     10,21 

     Adrie Louwers   recr 01:00:31     10,21 

  

5 km Wim de Croon   recr 00:28:18     10,60 

 
 
 

woensdag 12 augustus 2015 Vakantieloop, Biest-Houtakker 

Een 3e plaats bij de V45 en tevens een clubrecord V60 voor Nellie van Beers. Bas Spanjers verbeterde zijn PR.  

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

10 km Henk van Gerven 6 M55 00:44:47     13,40 

     Nellie van Beers 3 V45 00:44:48   CR 13,39 

     Cees Koppen 7 M55 00:45:23     13,22 

     Bas Spanjers   recr 00:47:43 PR   12,57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UITSLAGEN 

De glorie, het zweet, de tranen… 

je leest het in de Spike! 

Henk van Gerven was in de 
Vakantieloop de snelste van onze club. 
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zaterdag 22 augustus 2015 Open werpvijfkamp, Stekene (B) 
René van de Ven doet verslag: Vandaag was ik naar Stekene, net achter Antwerpen, gereden voor een werpvijfkamp (speer, 
kogelstoten, discus, kogelslingeren en gewichtwerpen). Het was al enkele jaren geleden dat ik hier nog eens aan had meegedaan en 
aangezien ik nog geen enkele wedstrijd had gedaan in augustus leek me dit wel leuk. Bovendien had ik flink op kogelslingeren 
getraind dus daar moest een nieuw clubrecord inzitten! Helaas bleek dat nog te hoog gegrepen; ik strandde op een ruime meter van 
mijn eigen record. Bij het kogelstoten kwam ik tot een beste seizoensprestatie van 11.65m wat tot tevredenheid stemde, die weer 
verdween als sneeuw voor de zon door slechte prestaties bij discus (nog geen 30m) en speer (amper 47m). Het gewichtwerpen, een 
discipline -waarbij je als senior een kogel van 15,88kg aan een korte ketting weg moet werpen- die bijna altijd alleen voor de masters 
op het programma staat, zorgde ervoor dat de dag toch nog positief werd afgesloten aangezien ik mijn PR ruimschoots verbeterde 
van 8.44m naar 9.80m!  
Een lange, maar toch nog geslaagde dag! 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
kogelslingeren René van de Ven     28,13 m 321    
kogelstoten    11,65 m 585   
discuswerpen    29,38 m 452   
speerwerpen    47,04 m 545   
gewichtwerpen    9,80 m 441  pr 
  4e Msen  2344   

zaterdag 22 augustus 2015 Islandsbanka Reykjavikur Maraton, Reykjavik (ISL) 

Piet was toch op vakantie in IJsland en kon toen net zo goed even meedoen met de marathon in Reykjavik. Het was perfect weer, 12 
graden, windstil, droog en zonnig. Maar het parcours was geen meter vlak. Omhoog, omlaag, omhoog, omlaag, etc. Toch een mooie 
tijd.  

onderdeel naam positie cat. prestatie pr cr km/u 

42.2 km Piet van Oirschot 77e  M50 03:59:08     10,59 

UITSLAGEN 

Trainen is mooi, maar wedstrijden 

maken er een sport van! 

Start van het Rondje Kemmer. 
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woensdag 26 augustus 2015 Rondje Kemmer, OIRSCHOT 

onderdeel naam positie cat. prestatie pr cr km/u 

10 km Roland van Loon 1   00:41:42.0     14,39 

     Bart Putmans 2   00:44:37.0     13,45 

     André van Gerven 3   00:45:10.2     13,28 

     Harrie Bullens 4   00:45:58.3     13,05 

     René Coolen 5   00:46:27.0     12,92 

     Henk van Gerven 6   00:47:30.5     12,63 

     Bas Spanjers 7   00:48:09.6     12,46 

     Johan Roefs 8   00:48:31.1     12,37 

     Nellie van Beers 9   00:48:36.4     12,34 

     Tineke van den Heuvel 10   00:48:49.7     12,29 

     Ria Pijnenburg 11   00:48:59.3     12,25 

     Hans Büsgen 12   00:49:41.7     12,07 

     Reny van Straten 13   00:50:48.6     11,81 

     Wally van Mierlo 14   00:50:49.2     11,81 

     Antoinet Hems 15   00:51:56.2     11,55 

     Marjo Priem 16   00:52:10.8     11,50 

     Marieke Meeuwis 17   00:52:51.0     11,35 

     Jac van Heerebeek 18   00:53:38.1     11,19 

     Susanne Aarts 19   00:53:42.4     11,17 

     Jan Swaans 20   00:53:44.1     11,17 

     Wim Verhagen 21   00:53:53.1     11,13 

     Ton Smetsers 22   00:56:15.4     10,67 

     Pieter Raijmakers 23   00:56:23.3     10,64 

     Kartika Luijsterburg 24   00:56:23.9     10,64 

     Frank Michielsen 25   00:56:28.7     10,62 

     Hans Hoogmoet 26   00:56:32.8     10,61 

     Conny van de Wal 27   00:57:04.6     10,51 

     Cees Koppen 28   00:57:34.3     10,42 

     Johan Koppen* 29   00:57:34.9     10,42 

     Lisa de Graaf* 30   00:57:43.4     10,39 

     Kees Smetsers* 31   00:57:47.0     10,38 

     Elia Deenen 32   00:57:53.9     10,36 

     Mieke Bouwman 33   00:58:04.2     10,33 

     Danny van Overdijk 34   00:58:07.3     10,32 

     Eveline Timmermans 35   00:58:25.5     10,27 

     Nicky Fiers 36   00:58:38.8     10,23 

     Mary Maas 37   00:58:44.0     10,22 

     Frans Verhagen 38   00:58:46.4     10,21 

     Vanessa Kluijtmans 39   00:58:47.4     10,21 

     Marinka Michielsen 40   00:59:01.5     10,17 

     Joke Bullens 41   00:59:13.0     10,13 

     Esther de Wert 42   00:59:44.1     10,04 

     Iris Clement 43   01:00:03.6     9,99 

     Miranda Bressers 44   01:00:40.8     9,89 

     Chantal van der Meijden 45   01:00:41.2     9,89 

     Terry Hermus* 46   01:03:52.6     9,39 

     Pieter van de Kerkhof* 47   01:03:53.1     9,39 

     Jan Soetens 48   01:05:23.1     9,18 

     Marjon de Kort 49   01:06:04.0     9,08 

     Bernadette Heetvelt 50   01:07:29.0     8,89 

     Anita van Ham 51   01:07:29.7     8,89 

     José van de Sande 52   01:07:30.3     8,89 

     Karin Verhagen 53   01:07:30.6     8,89 

     Marja der Kinderen 54   01:07:50.0     8,85 

     Rita Essens* 55   01:11:12.9     8,43 

     Anthony Conijn 56   01:11:25.7     8,40 

     Hannie Schilders 57   01:12:32.2     8,27 

     Marijke de Graaf 58   01:12:55.7     8,23 

     Nadine van Gestel* 59   01:14:13.5     8,08 

     Marijke Brugmans* 60   01:14:41.9     8,03 
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woensdag 26 augustus 2015 Rondje Kemmer, OIRSCHOT 

* = (nog) geen lid  

onderdeel naam positie cat. prestatie pr cr km/u 

7.68 km Adrie van de Wal     00:42:49.5     10,76 

     Toon Erven     00:48:11.9     9,56 

     Harry Pieschel     00:51:16.7     8,99 

     Piet van Oirschot     00:51:32.1     8,94 

     Stella den Breems     00:55:46.1     8,26 

     Lia Smetsers     00:55:46.6     8,26 

  

5.36 km Hans van Hal     00:27:02.6     11,89 

     Jan Manders     00:30:59.9     10,37 

     Hennie van Rijt     00:35:01.7     9,18 

     Noël Ackermans     00:37:50.8     8,50 

     Lizeth Drabbels     00:37:53.0     8,49 

     Maurice Ackermans     00:38:46.7     8,29 

     Dilia van Straten     00:39:19.2     8,18 

     Nancy Vrijsen*     00:45:29.3     7,07 

     Esther Peeters*     00:45:40.4     7,04 

  

3.04 km Rens Ackermans     00:19:20.0     9,43 

     Ineke Conijn     00:24:50.5     7,34 

UITSLAGEN 

Het eerste rondje zit er op voor Stella, Dilia, 
Marijke, Lia, Marijke, Hannie en Gerda 
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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 2:44.39 min  
180615 Piet van Oirschot M55 Oirschot hoogspringen 1,10 m  
180615 Piet van Oirschot M55 Oirschot discuswerpen 21,36 m  
120815 Nellie van Beers V60 Oirschot 10 km weg 44:48 min*  

       
*behoudens goedkeuring beheerder clubrecords 

Het was rustig in de 
vakantiemaanden. Toch 
nog één clubrecord: Nellie 
van Beers op de 10 km in 
Biest-Houtakker 

CLUBRECORDS 
 
 
René van de Ven 
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AGENDA 
 
 
samenstelling Leny de Croon, tekst Ad van Zelst 

 
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. 

 
Ma 7 sept: OIRSCHOT CLUBHUIS 
Lezing sport podotherapie  

Door Jennifer van Schooten, werkzaam bij Brons 
Podotherapie. Aanvang 19.30 uur.  

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

 
Do 17 sept: OIRSCHOT 
Open Baanwedstrijden 
Verspringen, kogelstoten, speerwerpen. Niet alleen 
jeugd, maar ook volwassenen kunnen meedoen. Wie 
herhaalt de stunt van Piet van Oirschot en vestigt 
een nieuw clubrecord? Info op www.avoirschot.nl > 
ONZE WEDSTRIJDEN 

 
Zo 20 sept: OIRSCHOT 
Clubkampioenschappen Meerkamp ► 
Lopen, springen, werpen. Voor jeugd EN 
volwassenen 

 
Zo 20 sept: Hilvarenbeek 
35e Beekse Marathon 
Afstanden: 1 km, 5 km, 10 km, halve marathon, 30 
km, hele marathon. Kies maar uit. 

 
Zo 20 sept: Amsterdam 
Dam tot Damloop 
De grootste loop van Nederland. Vorig jaar 36.000 
deelnemers!  
 
 

 
 
 

Dit zijn de wedstrijden van de  
RUNAMINE KEMPISCHE 
CROSSCOMPETITIE 2015-2016 

 
8 nov:   Witvencross, Veldhoven 

22 nov:  Drie Dorpencross, Sint-Oedenrode 

13 dec:  L'Avant Sylvestre Cross, Reusel 

27 dec:  Auwjaorscross, Oirschot 

17 jan:  Dieprijtcross, Eersel 

31 jan:  Joe Mann Bosloop, Best 

14 febr:  Wedertcross, Valkenswaard 

28 febr:  Karpencross, Eindhoven 

 

http://www.avoirschot.nl/
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Halve marathon Egmond 

 

Zo 11 okt: Eindhoven 
Marathon Eindhoven  
Elk jaar grote deelname uit onze club voor hét 
hardloopfeest van Brabant. Henk van Gerven, 
Tineke van den Heuvel en Hans van Hal lopen er 
de hele. 
En loop je niet mee, dan ben je toch zeker present 
bij onze waterpost! 

 
Zo 18 okt: Amsterdam 
Amsterdam Marathon 
Ronald Poos, Joost van Kuringen en Cees Koppen 
verdedigen de kleuren van Atletiek Oirschot. 

 
Za 24 okt: OIRSCHOT 
Jubileumfeest 30 jaar Atletiek Oirschot 
Zie de aankondiging elders in deze Spike. 

 
Zo 1 nov: OIRSCHOT ’s-Heerenvijvers ► 
Oirschotse Heideloop 
Geen wedstrijd maar een recreatieve loop over de 
hei in herfstkleuren. Prachtig! 

 
Zo 1 nov: Valkenswaard 
HolaPress Valkenloop 
Mooie halve marathon door de Malpie. 

 
Zo 8 nov: Veldhoven 
Witvencross ► 
Opening van het crossseizoen. Eerste wedstrijd van 
de Runamine Kempische Crosscompetitie 

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

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

Dit heeft even niks met wandelen te 
maken. Nee, hardlopen is het doel. Voor 
een heel goed doel.  
 

Henk van Gerven zet zich in voor de Stichting 

Stepping Stones. Stepping Stones geeft kinderen op 

Bali een toekomst. Henk gaat de marathon 

Eindhoven lopen als kikker. Steun dit doel en loop 

achter Henk aan (of voor hem uit) in het groene 

Stepping Stones shirt. Kost € 10,00 en is te koop bij 

Henk van Gerven, lid sponsorteam  Stepping Stones 

Bali: henkrunner@hotmail.com  

 

 

◄ Joan, Henk (?) en Antoinette 

mailto:henkrunner@hotmail.com
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KLUSDAG 
 
 
 
 
Martien van Geenen 
 

Daags voor de 

Clubkampioenschappen 

Meerkamp maken we het 

veld en de kantine weer 

schoon. 

 

Het is op zaterdag  

19 september  

van 9 tot 12 uur.  
 

Meenemen (als je die 

hebt): schop, kantensteker. 

Je kunt ook met niks 

aankomen, er is voor 

iedereen wel wat te doen.  

 

Iedereen is welkom, ook 

jeugd, ouders, partners, 

opa en oma.  

 

Veel handen maken licht 

werk! 

◄ klusdag afgelopen voorjaar: eerst 
werken, dan appelflappen! 
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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! 
 

 

Coördinator wandelgroep 
Sinds Martien van Geenen zijn hardloopschoenen 

noodgedwongen aan de wilgen moest hangen is hij 

zich op velerlei manieren blijven inzetten voor de 

club. Zo is hij de verantwoordelijke voor het 

onderhoud van clubhuis en veld. Sinds november 

2013 leidt Martien ook de wandelaars. Het blijft niet 

alleen bij het uitzetten van een route, als lid van 

IVN Oirschot weet Martien ook van alles te vertellen 

over de plantjes en beestjes op onze mooie hei.  
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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   
Clubtraining o.l.v. Cees Koppen en anderen 
Duurlopen voor de halve marathon Eindhoven 
 

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 

 

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 

 

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

 

woensdag  
19.00 uur: recreantentrainingen 
Groep 1, 2a, 2b, 3, (4)  

 

vanaf 30 september: 

14.00 uur: woensdagmiddaggroep 
vanaf ’s-Heerenvijvers, 2 groepen 

 

 

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

 

19.00 uur: clubtraining 
(donderdag 1 oktober laatste lange duurloop 
voor de halve marathon Eindhoven, 
aanvang 18.30 uur)  
o.l.v. Cees Koppen, niveau 2b-3 
Buitengebied, weg of cross 

 
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 
T/m 3 oktober gericht op de halve marathon 
Eindhoven 

 
 
 
 
  
 

 

 
 
 

Zondag 11 oktober 
 

De speciale trainingen voor de halve 

marathon Eindhoven lopen weer als een 

trein! 
Lees alles over de trainingen en het programma 

van de wedstrijddag op onze website 

www.avoirschot.nl > TRAININGEN > halve 

marathontrainingen > info  

 

Help mee bij de waterpost van Atletiek 

Oirschot! 
Loop je niet mee en wil je toch de sfeer van de 

hele en halve marathon Eindhoven beleven? 

Meld je dan aan bij Toon de Croon 

toondecroon@chello.nl voor een onvergetelijke 

dag! 

 

 

http://www.avoirschot.nl/
http://www.avoirschot.nl/
mailto:toondecroon@chello.nl
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WOENSDAGMIDDAGGROEP 
 
Op 30 september starten we 
weer met de woensdag-
middaggroep. Perfect als je 
daarvoor de tijd hebt en niet 
graag in het donker loopt. 
 
We proberen weer 2 groepen 
samen te stellen, zodat lopers 
van elk niveau mee kunnen. 
 
Vertrek om 14.00 uur bij  
’s-Heerenvijvers. Deze 
trainingen doen we tot de 
zomertijd ingaat. 
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VOOR COMPLEET  
AUTO-ONDERHOUD 

 
 
 

Haven 2 | 5688DR Oirschot | 0499-574477 
 

www.garagebeka.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             airco service 
 

 
 

 

  

OIRSCHOT, RONDJE KEMMER 
Prachtige tijd Hans, maar glorieus over de finish 

komen moet je nog leren. 

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

