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• Miranda Kemps kreeg de estafettepen 

• Het razendsnelle estafettepennetje van Koen 

• Triathlon Het Groene Woud 

• Kasterlee, Rondje Kemmer en andere wedstrijden  

• Waar was jij op vakantie?  
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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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COLOFOON 
 
 

De Spike verschijnt 6x per jaar in een oplage 

van 185 stuks en is gratis voor leden van  

Atletiek Oirschot.  

 

De digitale versie is te lezen op onze 

website en wordt toegezonden aan in totaal 

120 adverteerders, sponsoren en andere 

belangstellenden. 

 

Drukwerk:  FT-Print Oirschot 

Redactie en opmaak:  Ad van Zelst 

Advertenties:  Anthony Conijn 

Bezorging:  Jeanne Kemps 

 

Het volgende nummer verschijnt  

rond 1 november 

 

kopij uiterlijk 25 oktober sturen naar  

vanzelst-westland@chello.nl  

 

Lees de digitale Spike in full colour op 

www.atletiekoirschot.nl 

clubsponsor 

vacant 

 

wedstrijdsponsors 

1987 Rabobank Het Groene Woud Zuid 

1988 Edward Hamers - Jumbo supermarkt  

1995 Running Support Joos van Haaren 

2002 Gasterij De Beurs  

2013 Puro hondenvoeding (René Coolen) 

2013 MTO (Joost van Kuringen) 

2014 TM Transport Vessem 

2016 Van der Helm Daktechniek 

 

adverteerders 

1987 Rabobank Het Groene Woud Zuid  

1988 Edward Hamers - Jumbo supermarkt  

1990 Verspaandonk Herenmode 

1991 Hennie van Rijt - Gasterij De Merode 

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 

  Voergroep Zuid / Boerenbond Deurne 

  Bakkerij De Reijsende Man 

2008 Roefs Partyverhuur 

  Garage BeKa 

2009 Fysionova 

2010 Frank van Kemenade Bloemen 

  Gebr. Van den Bosch Loonbedrijf 

2012 Vogels Groenvoorziening 

  Spoordonkse Watermolen 

  Autobedrijf Verbruggen 

  Kapsalon Marc 

 Karin Verbruggen Beeld Design 

 2013 All Outdoor tuinmeubelen 

 Runnersworld Eindhoven 

 Beauty by Jennie 

2014 Amazonite 

2015 Arianne Huidverzorging 

 Bouwbedrijf Frans Gerritsen 

2016 Van der Helm Daktechniek 

 Berry van de Schoot 

 

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

 

Voor info over sponsoring neem contact op met 
anthonyconijn@gmail.com 

 

 
 
 

ADVERTEERDERS  
SPONSORS 
Lijst van adverteerders en sponsors op volgorde van 
het beginjaar. 

mailto:vanzelst-westland@chello.nl
http://www.atletiekoirschot.nl/
http://www.atletiekoirschot.nl/
mailto:anthonyconijn@gmail.com


 
ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 30 | NUMMER 5 | SEPTEMBER - OKTOBER 2016 

 4   
 
 

 
 
  

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.  
Staat de persoon die je moet hebben niet in deze lijst, stuur je bericht dan naar info@avoirschot.nl  
(► = gewijzigd) 
 

Bestuur   

►Henry van der Schoot (voorzitter)   
►Henny van Rijt (vice-voorzitter)   

►Leny de Croon (secretaris)   

►Miranda Bressers (penningmeester   

►Pieter Raijmakers   

   

Overige vrijwilligers   

Nellie van Beers   

Mieke Bouwman   

Harrie Bullens   

Ineke Conijn   

René Coolen   

Toon de Croon   

Wim de Croon   

Pieter van Esch   

Nicole Evers    

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   

Aubry Mulder    

Bart Noyen   

Cees van de Schoot    

Pieter Smits   

Jan Swaans    

Miranda Veldhuizen   

Martien van de Ven   

René van de Ven   

Ronald van de Vondervoort   

Esther de Wert   

Ad van Zelst   

 
 
 
 
 
 

Atletiek Oirschot 
opgericht: 24 oktober 1985 

 

Aangesloten bij de Atletiekunie, 

verenigingsnummer V0014355 

 

Ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel, nummer 40238625 

 

 

Atletiekbaan / clubhuis 

Bloemendaal 5a 

5688GP Oirschot 

(bij Sportcentrum De Kemmer) 

 

 

Postadres 
Bestseweg 14a  

5688NP Oirschot 

e-mail: info@atletiekoirschot.nl 

bankrekening: Rabobank  

NL52 RABO 0138 861 021 

 

 

Erelid 
2010:  Cees van de Schoot 

 

 

Leden van verdienste 
1994: Albert Houwen 

1997:      Piet van de Sande 

2009:  Martien van de Ven 

2010:  Toon de Croon 

2016:  Ton van Liempt 

 

Het loopt lekker bij 

Atletiek Oirschot! 
 

 

ALGEMENE  
INFORMATIE 
website: www.atletiekoirschot.nl 

mailto:info@avoirschot.nl
mailto:info@atletiekoirschot.nl
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VAN DE 
VOORZITTER 
Jeanine van Geest 
Henry van der Schoot 

waarna hij 3 dagen in coma is 
gehouden als gevolg. Het was heel 
bijzonder dat hij dusdanig hersteld 
was dat hij toen mee kon doen met 
de spelen maar fit was hij niet. Nu, 
vier jaar later, is hij wel fit en het 
levert hem een medaille op – 
geweldig. De aanhouder 
wint!Jammer dat veel van deze 
sporten normaal weinig aandacht 
krijgen op TV. Maar, gelukkig, wij 
krijgen langzaam meer 
mogelijkheden om sport te kijken via 
livestreams op internet en we worden 
daarmee minder afhankelijk van de 
keuzes van de NOS. 
 

Voor veel sporters breekt een 
nieuwe periode aan.  
Sommige stoppen met topsport en 
anderen gaan door met het volgende 
doel op hun netvlies: Tokyo 2020. Ik 
hoop dat de spelen jullie inspiratie 
hebben gegeven om vooral door te 
gaan met sporten. En misschien heb 
je familieleden, kennissen, vriendjes 
of vriendinnetjes die zelf willen gaan 
sporten nu ze de spelen hebben 
gezien – vraag het ze gerust! 
 

Triatlon 
Op een iets lager niveau ☺ heb ik 
zelf mee mogen doen met de éérste 
triatlon Groene Woud Zuid op 2 juli. 
Samen met een snelle fietser en 
loper heb ik de trio-triatlon 
meegedaan als loper. Als deelnemer 
heb ik dit als een geweldig 
evenement ervaren. Zeer goed 
georganiseerd en veel toeschouwers 
langs de weg om alle sporters aan te 
moedigen. En wat een mooie locatie 
voor dit evenement! Bij deze wil ik de 
organisatie dan ook een heel groot 
compliment geven. Top! Dat smaakt 
naar meer… 
 

Tot slot wil ik alle leden een 
prachtige dag toewensen op 
18 september bij de 
clubkampioenschappen 
meerkamp! 

Met sportieve groet,  
Henry van der Schoot 

 
 
 
 
 
 
 

Beste leden van Atletiek 
Oirschot, 
Anderhalf jaar geleden werd ik 
gevraagd om Jan Kemps op te 
volgen als voorzitter van Atletiek 
Oirschot. En nu, na de vierde ALV 
van dit jaar, draag ik de 
voorzittershamer over aan Henry 
van der Schoot. Hij vormt samen 
met vier andere enthousiaste 
leden van onze club het nieuwe 
bestuur.  
 

Er is in het afgelopen 
anderhalf jaar ontzettend 
veel gebeurd.  
Daar hoef ik geen nieuwe woorden 
meer aan te wijden. Ik ben een 
hoop wijzer geworden, op velerlei 
gebied. Graag bedank ik mijn 
medebestuurders van het ‘oude’ 
bestuur voor hun energie en inzet, 
op welke manier dan ook.  
 
Voor ik afsluit, vraag ik nog even 
jullie aandacht voor het feit dat ons 
oud lid, Maarten Roozen, 
afgelopen week overleden is aan 
een hersentumor. Ik heb lange tijd 
samen met hem gelopen in groep 
2 en 3. Hij was een enthousiast 
loper en gezellige kletser. Helaas 
heeft hij het hardlopen door een 
hardnekkige blessure enkele jaren 
terug moeten opgeven en elke 
keer als ik hem daarna sprak, 
vond hij dat nog erg. Mijn 
medeleven gaat uit naar zijn vrouw 
en twee kinderen.  
 

Graag geef ik nu de pen 
door aan Henry van der 
Schoot.  
Ik wens hem en het nieuwe 
bestuur veel inspiratie en 
voorspoed toe de komende 
maanden. Er staat veel te 
gebeuren, dus hou de nieuwe (!) 
site en de Spike goed in de gaten! 
 

Henry, de pen en hamer zijn 
voor jou!! 

Hartelijke groet,  
Jeanine van Geest 

Dank je Jeanine, 
Allereest wil ik mijn medeleven betuigen 
aan de familie van Maarten en hun veel 
sterkte toewensen. 
In mijn eerste berichtje in de Spike, als 
vers bestuurslid van de vereniging, wil ik 
terugkijken op twee sportmomenten van 
een zeer sportieve zomerperiode en 
vooruitkijken als nieuw bestuur. 
Jeanine, nogmaals dank aan jezelf en 
medebestuursleden Cees, Mieke, 
Aubry, Gerda en Anthony. Ieder van 
jullie heeft als bestuurslid een mooie 
bijdrage aan de vereniging gegeven, 
iets wat we niet mogen en zullen 
vergeten! 
 

Een nieuw bestuur 
Bij deze wil ik jullie allen bedanken voor 
jullie vertrouwen in het nieuwe bestuur 
dat op maandag de 29e augustus op 
een Buitengewone ALV is gekozen. Ik 
ben echt blij dat het gelukt is om een 
groep van vijf bestuursleden te vinden 
met vertrouwen van de leden. Sinds het 
moment dat ik bestuurslid ben 
geworden (30 mei) heb ik mijn aandacht 
gegeven aan dit ene onderwerp om zo 
snel mogelijk te zorgen voor een nieuw 
bestuur. Ik ben blij dat dit nu achter de 
rug is en dat we als nieuw bestuur 
kunnen starten met de echte inhoud 
zoals het kennis maken met de 
commissies, overdracht van 
bestuursactiviteiten en vormgeven aan 
de uitkomst van de enquête en het 
beleidsplan. Ik heb er zin in en we zullen 
als nieuw bestuur met regelmaat de 
voortgang delen met jullie. 
 

Olympische spelen 
Ik hoop dat jullie ook zo genoten hebben 
van de Olympische Spelen met vele 
geweldige sportmomenten. Meer dan 
10.000 sporters…waarvan 242 voor 
Nederland. De atletiek heeft er één 
prachtige zilveren medaille erbij, die 
Daphne Schippers heeft behaald op de 
200m sprint. Zelf was ze niet blij met het 
resultaat en dit is begrijpelijk, maar wat 
vond ik deze topprestatie een prachtig 
sportmoment. Zo heb ik ook geweldig 
genoten van de zilveren medaille van 
Jelle van Gorkom bij de BMX. Zeker 
gezien zijn historie… vier maanden vóór  
de spelen van 2012 crashte hij zwaar 
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De wijzigingen in het ledenbestand per 1 juli: 

 

Vier nieuwe leden: 
 

Jarno Janssen    JPA 

Sebastian van Schaik Moran  JPB 

Annabel van Schaik Moran  MPA 

Hans Mutsaers    WAN 

 

Van harte welkom! 
 

 

Eén afmelding: 
 

Marie-José van de Berg-van Beers V45 

Ik ben al lang geblesseerd aan mijn lies en heb nu 

besloten om niet meer met de club te gaan hard 

lopen. Het zijn mooie jaren geweest bij de club maar 

nu wordt het tijd voor iets anders. 

 
 
 
 
 
 

Yes! 
Het 200e lid is binnen!  

Binnenkort hoor je er meer over. 
 

 

 
 
 

 

De verjaardagen in september… 
6 Wim Verhagen M70 

7 Frans van der Staak M60 

7 Luc van de Ven MSE 

12 Ton Smetsers M45 

13 Luc Kenter  M60 

16 Joke Bullens V50 

17 Jarno Janssen JPA 

18 Peter Schelle M50 

18 Mieke Aarts WAN 

19 Marjon de Kort V50 

21 Gerrie Dijkstra M55 

26 Frans Verhagen M70 

29 Ad van Heerbeek M65 

 

…en in oktober: 

1 Anita van Ham V55 

5 Sandra Verhagen V40 

6 Jan Manders M55 

7 Jan Smits Wan 

7 Vivien Gillissen V45 

9 Stella den Breems V55 

9 Pieter van de Kerkhof M45 

12 Ruud van Woensel M55 

12 Tjeerd Lieshout JPA 

12 Henriëtte van Overbeek V55 

14 Irene van Gestel V50 

14 Jeanine van Geest V50 

14 René Sterken M45 

14 Bart van de Lest 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 V50 

28 Femke Ritz V40 

   

Alle jarigen hartelijk gefeliciteerd! 
 
LET OP:  
de getoonde categorieën gelden per 31 oktober 2016  

 
 

LEDEN 
ADMINISTRATIE 
Hans Hoogmoet 
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PRIKBORD 

MAARTEN ROOZEN  

OVERLEDEN 
We kregen het droevige bericht dat op 18 augustus ons oud-

lid Maarten Roozen is overleden. Maarten was al geruime 

tijd ernstig ziek. Toch liet hij enkele weken geleden nog even 

zijn gezicht zien in ons clubhuis.  

Tot een langdurige blessure hem het hardlopen onmogelijk 

maakte vormde hij met Adrie van de Wal en Twan Witlox het 

roemruchte trio "de 3 musketiers". Ze waren onafscheidelijk. 

Maarten werd maar 48 jaar. Ons medeleven gaat uit naar 

zijn vrouw Desirée, kinderen Ilse en Ralph en overige 

familie.  

… tot medio oktober! 

mailto:ceesvandeschoot@kpnplanet.nl
http://www.atletiekoirschot.nl/
mailto:info@atletiekoirschot.nl
mailto:promotie@atletiekoirschot.nl
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Fons Veldhuizen overleden ► 

do 21 jul 2016 
Vandaag is Oirschottenaar Fons Veldhuizen op 82-jarige 

leeftijd overleden. 

Veel leden van onze vereniging zijn tijdens hun jeugd 

geïnspireerd door de successen van Fons Veldhuizen. Hij 

was 6 jaar achtereen Nederlands Kampioen 25 km en één 

keer op de 10.000 meter. Daarnaast won hij ontelbaar veel 

cross- en wegwedstrijden tijdens zijn atletiekcarrière. 

In de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw vierde hij zijn 

grootste triomfen, wat enkele mensen in Oirschot heeft 

aangezet om ook atletiek te gaan doen, wat uiteindelijk 

resulteerde in de oprichting van Atletiekvereniging Oirschot 

in 1985. 

 

 

Nellie van Beers weer eerste in Kasterlee 

do 21 jul 2016 
Net als vorig jaar wist Nellie in Kasterlee ook nu weer 

beslag te leggen op de 1e plaats bij de vrouwen Veteranan 

III. De afstand was 16,6 km door de Kastelse bossen. 

 

 

Roland van Loon snelste in Rondje Kemmer ► 

do 25 aug 2016 
Loeiheet was het vandaag, om 18 uur gaf de thermometer 

nog 30 graden aan. Toch gingen nog 42 dapperen van 

start voor 1, 2, 3 of 4 rondjes. Eerste werd Roland van 

Loon, onze vaste winnaar. Hij liep zelfs nog 3 seconden 

sneller dan vorig jaar!  

 
 

Dries Smulders pakt 1e plaats bij verspringen ► 

za 27 aug 2016 
Onze jeugd ging vandaag naar Tessenderlo in België. 

Óndanks het hete weer werden er 3 pr's verbeterd en... 

Dries Smulders won het verspringen in zijn categorie met 

een sprong van 3,60m (pr)! Hij werd ook 6e bij de 

Meerkamp. 

 

 

Nellie van Beers: winst in Veldhoven 

zo 28 aug 2016 

Bij de warme Veldhoven 10 Miles won Nellie van Beers 

overtuigend de categorie V55. Met haar brutotijd van 

1:18:30 uur bleef ze 40 seconden verwijderd van haar 

clubrecord V60. 

 
   
 
 

 
 

NIEUWS 
Kijk elke dag op www.atletiekoirschot.nl naar het 

nieuws als het nog warm is 

http://www.atletiekoirschot.nl/
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’t RAZENDSNELLE 
ESTAFETTE 
PENNETJE Koen van den Biggelaar 

Hoi, ik ben Koen van den Biggelaar en ik ben 

9 jaar oud. Ik zit in groep 6a op de Linde in 

Oirschot. Ik woon met mijn gezin op de 

Eindhovensedijk 29 en dat is schuin tegenover 

het atletiekveld. Ik ga elke week zelf op de 

fiets naar de training.  

 

Ik zit sinds maart op de atletiek samen met 

mijn vrienden Tjeerd en Dries. Ik ben 

begonnen in de gymzaal  van de Linde, wij 

deden leuke en actieve spellen samen met 

mijn clubgenoten. Dit was om de technieken 

van atletiek te gaan leren. 

 

Bij atletiek vind ik het leuk om met de polsstok 

hoog te springen, omdat ik dan hoog van de 

grond af kom. Ik heb al meegedaan aan de 

clubcross jeugd, de oriëntatietocht, de ouder-

kindcross en de open baanwedstrijden.  

 

Ik ben een echte actieveling, omdat ik ook nog 

op scouting en hockey zit. Ik vind het sinds 

kort ook leuk om te fietsen (met mijn Atletiek 

Oirschot T-shirt!). 

 
Groeten, 

Koen van den Biggelaar 
 

 

Zoë met vriendin Lena bij de Meerkamp in 2015 

Ik geef ’t razendsnelle 
estafettepennetje door 

aan Jarno! 

◄ We hebben weer een compleet bestuur! 
ma 29 aug 2016 
Tijdens een bijzondere algemene ledenvergadering zijn 

vanavond met 61 stemmen voor en 0 tegen 4 nieuwe 

bestuursleden gekozen. Het bestuur van Atletiek 

Oirschot bestaat nu uit de volgende leden: 

voorzitter Henry van der Schoot 

vice-voorzitter Hennie van Rijt 

secretaris Leny de Croon 

penningmeester Miranda Bressers 

lid Pieter Raijmakers 

 

foto v.l.n.r: Hennie, Miranda, Leny, Pieter, Henry 
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ROEFELDAG 
Mieke Bouwman 

Zaterdag 25 juni stond Oirschot in het 

teken van Roefeldag. Kinderen van de 

basisschool komen dan snuffelen bij 

bedrijven en verenigingen. Zo ook bij 

Atletiek Oirschot. Ieder uur konden 6 

groepjes roefelende kinderen zich 

lekker uitleven op het atletiekveld. 

 

Hoogspringen, verspringen, 

kogelstoten, sprint met hindernissen, 

foamsperen door fietsbanden werpen 

en fietsbanden om speren slingeren 

waren de onderdelen waar de kinderen 

lekker hun energie bij kwijt konden.  

 

Iedereen was fanatiek en enthousiast. 

Zelfs de stromende regen mocht de 

pret niet drukken.  

 

Meer foto’s van de roefeldag op de 

website www.atletiekoirschot.nl  
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Meer foto’s op 

www.atletiekoirschot.nl 

 

WIST JE DAT? 
Atletiek Oirschot organiseert regelmatig 

atletiekdagen voor de jeugd. Denk aan de Jans-

dag, Kids-sport en de Roefeldag. Prachtige dagen, 

waar we zien hoe enthousiast de kinderen zijn over 

de verschillende atletiek onderdelen. 

 

Om aan zo’n dag vervolg te geven mogen 

kinderen van de basisscholen een maand 

GRATIS meetrainen. Neem je vriendje of 

vriendinnetje eens mee naar een training! 

 
 

http://www.atletiekoirschot.nl/
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BAANWEDSTRIJDEN 
JEUGD 
Foto’s: Ad van Zelst 

Lekker ontspannen sfeertje bij de 

Open Baanwedstrijden op dinsdag 12 

juli. Naast onze jeugdleden waren er 

drie kinderen komen kijken of atletiek 

wat voor hen was.  
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Bij onze jeugdleden regende 

het weer pr’s. Vooral bij het 

verspringen en kogelstoten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lena stoot de kogel 5,74 meter ver. 

PR!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stijn springt 3,46 meter ver en verbetert 

zijn PR met 30 cm! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noël gooit de speer 15,64 meter weg. 

Maar hij haalde al eens 16,70! 

 

 

 

 

   
 
 

Meer foto’s op 
www.atletiekoirschot.nl 

http://www.atletiekoirschot.nl/
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TESSENDERLO 
foto’s Martien van de Ven 

Bij de nieuwsberichten en op de website las je al 

dat Dries Smulders 1e was geworden bij het 

verspringen in Tessenderlo op 27 augustus.  

Hier nog wat foto’s. 

De uitslag staat op pagina 45 
 

 

 

 
   
 
 

 
 

Tjeerd 

 

Dries redt het net niet 

 

Tjeerd 

 

Thijs 

 

Dries 

 

CLUBKAMPIOEN- 
SCHAPPEN 
MEERKAMP 

Zondag 18 september  

van 9.30 – 15.00 uur 

zie pagina 48-49 
 

We doen allemaal mee! 
 

 

 

 
   

Dries nog eens met zijn medaille 
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Van mijn naamgenootje Miranda Bressers, heb 

ik de estafettepen ontvangen. 
Mijn naam is Miranda Kemps, ik ben 46 jaar en geboren in 

Veldhoven (Zeelst). Ik ben getrouwd met Patrick en 

samen hebben we 2 kinderen, Fleur van 13 en Finn van 8.  

 

Toen ik in 1998 in Oirschot ging samenwonen, 

ben ik door 2 vriendinnen overgehaald om mee 

naar de hardloopcursus te gaan.  
Hardlopen was bepaald niet mijn favoriet bij de schoolgym 

vroeger, maar goed, ik zag het als een manier om mensen 

in Oirschot te leren kennen, en ben mee naar de cursus 

gegaan. Toen mijn vriendinnen kort na de cursus één voor 

één stopten, ben ik bij de club gebleven, het lopen vond ik 

echt ontspannend, ik genoot elke week van de natuur en 

ik had ondertussen al aardig wat mensen leren kennen. 

 

Toen in 2003 Fleur werd geboren en in 2007 

Finn ben ik gestopt met lopen, want een mama 

die op zondagochtend loopt en een papa die 

dan voetbalt, viel niet te combineren.  
Toen ze eenmaal oud genoeg waren om op 

zondagochtend even alleen thuis te blijven, begon het 

weer te kriebelen en een paar jaar geleden ben ik tijdens 

de beginnerscursus weer begonnen met lopen en boven 

verwachting kon ik al vrij snel weer met groep 2 mee. 

 

Ik probeer elke zondagochtend te komen en 

inmiddels hebben we met een groepje dames ook al aan 

een aantal georganiseerde lopen meegedaan,  zoals de 

Marikenloop,  Zevenheuvelnacht en natuurlijk de 

Oirschotse Stoelloop. Er bestaan zelfs al voorzichtige 

plannen om volgend jaar samen door het Turia park in 

Valencia te gaan lopen.  Alles voor de gezelligheid, de 

voorpret begint al als we samen afreizen.  

Behalve veel voorpret, hebben we met de dames ook 1 

keer maand een ”afterparty”, als we op zaterdagochtend 

een lange afstand gaan lopen en al na de eerste 

kilometers zin hebben in het gebak, waar we na afloop 

altijd bij een van ons thuis van genieten. 

 
 
 

DE 
ESTAFETTEPEN 
Miranda Kemps 

Miranda in de Oirschotse Stoelloop  

Met mijn collega’s van Amaliazorg, waar ik op 

de afdeling PO&O (Personeel, Organisatie en 

Opleidingen) werk, heb ik al 3 keer 

meegedaan aan de 10 km-loop tijdens de 

Marathon van Eindhoven. 
Aangemoedigd door ieder van jullie die dan bij de 

waterpost staat, wat echt een kick geeft. Op 9 oktober 

zijn we weer van de partij. 

Afgelopen maanden heeft het lopen op een iets lager 

pitje gestaan, omdat ik mijn tijd en mijn benen  nodig had 

om te trainen voor de 100e Vierdaagse van Nijmegen, 

die ik in juli samen met Patrick en Fleur gelopen heb. Het 

was beslist geen fluitje van een cent, maar het publiek en 

de muziek slepen je er doorheen en maken het tot een 

waar feestje, dat zeker voor herhaling vatbaar is. 

 

Met de Vierdaagse en onze vakantie in Parijs 

en de Provence net achter de rug, gaan we er 

nu weer vol tegenaan,  
want ik wil proberen om met de dames in november mee 

te doen aan de halve marathon van Valkenswaard.  

Een Nijmeegse Vierdaagse en een halve marathon lopen 

in één jaar, zou toch wel heel mooi zijn…. 

Tot ziens bij de club! 

 

Ik geef de estafettepen aan Peter Schelle. 
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COOPERTEST 
Foto: Miranda Bressers 

Na 4 jaar organiseerden we weer eens een 

COOPERTEST. In 12 minuten loop je zo 

hard mogelijk over de 400-meter baan.  

De afgelegde afstand geeft aan hoe het staat 

met je conditie. 
Het was op dinsdag 28 juni. Er deden 17 leden mee, 

voornamelijk uit de groep die dinsdag bij Toon 

meedoen aan de clubtrainingen op de baan. 

En daar was opeens de familie Van de Loo: pa Ronny, 

Nienke en Niek. En die konden lopen! Niek bleef zelfs 

zijn vader nog voor: hij haalde 3050 meter. Zie ze maar 

eens gaan op de foto hierboven! 

 
De prestaties en de tabel staan bij de UITSLAGEN 

verderop in dit blad. Het is de bedoeling dat de 

Coopertest elk jaar op het programma komt. 

 

De tweede groep. Vooraan onze gastlopers Nienke (11), Niek 

(13), Ronny van de Loo en Roy van Overdijk (16). Daarachter 

Michael, Margo, Hans, Hans, Martijn, Johan. De groep die het 

eerst gelopen heeft telt nu de ronden. 

 

Meer foto’s op 
www.atletiekoirschot.nl 

http://www.atletiekoirschot.nl/
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TRIATHLON  
verslag Jeanne Kemps 
foto’s Ad van Zelst 

MIJN EERSTE TRIATLON 
In maart werd bekend gemaakt dat op 2 juli een 
triatlon zou worden georganiseerd door 3 
verenigingen, namelijk E.O.Z.C. (zwemmen), 
Pedaleur (fietsen) en Atletiek Oirschot (hardlopen). 
Omdat ik de triatlon altijd nog een keer heb willen 
doen dus maar vlug ingeschreven voor 1/8 triatlon. Ik 
ga al iedere week zwemmen en 2 ä 3 keer in de week 
hardlopen. Nou dat fietsen zal dan ook wel lukken.  
 

Daar ik geen renfiets had moest ik even hier 
en daar navraag doen.  
En ja wel, het lukte om ergens een renfiets te lenen. 
Fiets opgehaald, helm gekocht en fietsbroek geleend 
en aan de gang dan maar. Dat viel nog niet zo mee 
om snelheid te houden, goed te schakelen en dan die 
bochten. Dat zouden nog veel kilometers moeten 
worden, maar de regen gooide roet in het eten.  
 

Zwemmen dan maar.  
We moesten toch nog oefenen in open water. Met 
mijn vriendin naar De IIzeren Man in Vught. Dat viel 
best tegen met de wind, de stroming en het donkere 
water. Toen nog een paar keer trainen in het kanaal. 
Zwempak aan en zwemmen, maar wat was het koud. 
Dit ging niet zo lekker dus toen maar een surfpak 
gekocht..  
 

Nou nog een paar keer alles achter elkaar 
trainen en ja, toen was het zaterdag 2 juli.  
Zenuwachtig naar de start. Nummer opgehaald, fiets 
op de genummerde plaats neergezet en wachten.  
Eerst was de start van de 1/4 triatlon, toen de 
estafette en daarna de start van de 1/8 triatlon. 
Iedereen moest in het water en toen ging de toeter. 
Nou dat was dringen want iedereen wilde snel weg.  
 

Na 500 meter zwemmen vlug het water uit 
en omkleden om te gaan fietsen.  
Tijdens het fietsen stond er veel wind en dit kostte 
veel kracht. De fans langs de kant moedigden 
iedereen goed aan. Dit was wel fijn. Na 22 km vlug de 
fiets wegzetten en lopen maar. Dat viel niet bepaald 
mee want ik kreeg krampen in mijn bovenbenen. Te 
hard moeten trappen tijdens het fietsen denk ik. 
Opgeven was er natuurlijk niet bij. Flink op de tanden 
bijten en doorgaan.  
 

Na 5 zware kilometers kwam dan eindelijk 
de finish in zicht.  
Doodmoe even gaan zitten. Dit doe ik nooit meer zei 
ik toen maar een paar weken verder werd het al weer 
misschien. We zullen wel zien. 
 

Ik had voor de start een tijd van 2 uur in 
gedachten.  
Uiteindelijk realiseerde ik een tijd van 1.43.41 uur 
Zwemmen 13.53, fietsen 50.07 en lopen 33.06 
minuten. En verder nog tijd voor het omkleden. 
 

Grote complimenten voor de organisatie 
want het was voor iedereen toch de eerste 
keer.  
Ook de vrijwilligers wil ik bedanken voor het mooie 
evenement, dat ik voor geen goud had willen missen. 
Misschien tot volgend jaar. 
 

 

De eerste triathlon in Oirschot 

werd gehouden op zondag 12 juli 

1987. Er waren 214 deelnemers.  

Twee leden van Atletiek Oirschot 

volbrachten de kwart-triathlon: 

Frank van de Wal in 2:14:44 uur 

en Toon Aarts in 2:27:51 uur. 

 

 

Nog één rondje… 
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Meer foto’s op 
www.atletiekoirschot.nl 

Drukte voor de start in het parc fermée 

 

Susanne Aarts (midden) stond op het podium bij de kwart-

triathlon. Derde bij de vrouwen! 1 km zwemmen, 39 km 

fietsen, 10 km hardlopen in 2:42:39 uur. 

 

En anderhalve minuut daarachter finishte Eveline 

Timmermans. Zij werd 4e bij de vrouwen. Ook prachtig! 

 

En dan de Bali-runners. Zij 

liepen voor een project in 

Bali. We herkennen onze 

leden Elia Deenen, Henk van 

Gerven, Antoinet Hems en 

Piet van Oirschot. 

 
 
 

Alexander Schiebroek, 
voorzitter van EOZC 

was de grote animator 
van de tweede 

Oirschotse Triathlon. 

 

http://www.atletiekoirschot.nl/
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BAANWEDSTRIJDEN 
MASTERS 
foto’s Ad van Zelst 

De derde serie Open Baanwedstrijden van dit 

seizoen werden afgewerkt op 12 juli. Er waren 

een 10-tal mensen van buiten de club op af 

gekomen, waarvan enkele masters van GVAC 

Veldhoven. De Nederlands Kampioene 

speerwerpen bij de V55 - Ans Saalberg - was 

er ook. 

 
 
Op het programma stonden kogelstoten, 
speerwerpen en verspringen. 
 
Zie ook de jeugdpagina’s. 
 

Bart Noyen evenaarde zijn 

pr kogelstoten van 9,62 

meter uit 2014.  

Bij speerwerpen bleef hij 

steken op 29,03 meter (pr 

32,47 m)  

 

 
 
 
 

 

Martien van de Ven deed enkele heldhaftige pogingen 

zijn clubrecord speerwerpen te verbeteren (20,46 m), 

maar het bleef bij een beste avondprestatie van precies 

20 meter. 

 

 
 

 

René is terug aan het komen van een zware “blessure”. Het zal 

nog wel even duren voor hij weer op topniveau is. 

 

 
 
 

 

Meer foto’s op 
www.atletiekoirschot.nl 

http://www.atletiekoirschot.nl/
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21 juli Kasterlee. 

Zomaar op een doordeweekse zonnige en zeer 

warme dag om 11.00 uur afgesproken bij het 

verzamelpunt.  
Vandaar vertrokken we met 10 leden van Atletiek Oirschot 

naar Kasterlee voor deelname aan de loop “ Dwars door 

Kasterlee “. Verdeeld over twee groepen stapten wij in bij 

Jacques en Nellie, voor onze dagtrip naar België. 

Keurig op tijd waren we present. Alles was netjes geregeld; 

ontvangst, inschrijving, kleedlokalen, etc. Nadat wij onze 

inschrijfnummers hadden opgehaald was er tijd voor een 

kopje koffie. Een van de medewerkers kwam zelfs een 

koekje brengen voor ons Nederlanders! 

 

Om 13.30 uur was de start voor de 5 en 10 km 

lopers en om 14.00 uur voor de 10 miles.  
Jac en Joke hadden zich - heel wijs gezien de 

weersomstandigheden - ingeschreven voor de 5 km. De 

anderen voor de 10 km en de 10 miles. Dit wordt een 

beproeving 30 graden en een onverhard parcours! 

 

Precies op tijd aan de start en rennen maar!  
Bospaden, kleine heuvels, grindpaden en een klein beetje 

asfalt. Het parcours was netjes aangegeven en er was 

voldoende begeleiding. Het was een mooie afwisselende 

route. De zon was volop aanwezig en het was warm. Juist 

dit laatste heeft ons allen parten gespeeld. Wij hebben de 

wedstrijd allemaal volledig uitgelopen maar er zijn geen 

toptijden behaald. Gelukkig was niemand teleurgesteld of 

verdrietig over zijn of haar resultaat. Voor sommige 

deelnemers was de temperatuur echter niet zo’n probleem 

de snelste loper op de 10 miles was na 58 minuten binnen, 

respect! 

 

Na heel wat water drinken en een douche was 

het tijd voor een drankje.  
Gezellig met elkaar en een trappist op de tafel. Uiteraard 

waren we bij de prijsuitreiking en Nellie mocht op het 

podium en kreeg warempel ook nog een lekkere fles 

champagne. Marij was ondertussen druk aan de babbel 

met de burgmeester van Kasterlee die - na zijn eigen 

deelname aan de loop - vond dat hij wel een “pattateke” 

had verdiend. 

 

Daarna traditiegetrouw op naar een “frietkot”.  
Er is blijkbaar een vast adres, echter dit was helaas 

gesloten. Niet getreurd, we vonden al snel een ander 

restaurantje waar we - na wat langer wachten dan normaal 

- lekkere frieten hebben gegeten. Toen was het tijd om 

naar huis te gaan en na 3 kwartier rijden waren we terug in 

Oirschot. 

Het was een leuke en sportieve dag!  

Vanessa Kluijtmans 

 

 

DWARS DOOR 
KASTERLEE 
tekst: Vanessa Kluijtmans 
foto’s: Haroldinio Abauna 

 

Dwars door Kasterlee wordt elk 

jaar op 21 juli gehouden, een 

nationale feestdag in België. 

Twijfel je of je een keer 

meegaat? Niet doen, gewoon 

inschrijven en met andere leden 

van de club op naar onze 

zuiderburen! 
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We waren met z’n twaalven in 

Kasterlee. Cees Koppen was er voor 

de 10e keer! 

 

 
 
 
 

 

Wie we daar weer hebben! 

Haroldinio. Altijd vrolijk. Met 

Jac en Joke bewaakt hij de 

EHBO-bus. 

 

 
 
 
 

 
En hier met Cees Smetsers (Bali-

Runners), Elia en Antoinet. 

Haroldinio zorgde ook voor de 

foto’s 
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WAAR WAS JIJ OP 
VAKANTIE? 

Esther de Wert: 

Als je dan dichtbij deze berg op vakantie bent kan je hem niet links laten liggen natuurlijk…. 

Kan van mijn bucketlist af, want dit was eens maar nooit meer. Kan je nagaan dat ik de laatste 8 km 

maar heb gelopen. Er zijn mensen (noem geen namen) die hem van beneden tot aan de top lopen 

(21 km!!) Ik zeg respect! Het is trouwens wel een leuke ervaring. Niet alleen ik loop met de tong op 

mijn knieën maar werkelijk iedereen. Al die wielrenners die je met erg veel moeite voorbij ‘fietsen’ 

komen ook bijna niet vooruit. En als je dan uiteindelijk boven op die berg staat om even een foto te 

maken bij HET desbetreffende bord voor in je clubblad kan je toch wel weer lachen. 

Roland van Loon: 

Ik was in Sankt Moritz voor oriëntatie-

wedstrijden en trof daar Nederlandse atletes op 

hoogtestage net vóór de Olympische Spelen in 

Rio de Janeiro. 

boven: Susan Kuijken (8e op de 5 km in Rio) 

onder: Jip Vastenburg (28e op de 10 km) 

 

Rick van der Schoot:  

Winterberg – Duitsland, 

start van dubbele salto. 

 

en… 

Montalivet – Frankrijk, 

hardlopen op het strand.  

 
 

Thijs van den Brand:  

Met papa Joost lekker aan het 

varen in de Biesbosch 
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Ad van Zelst:  
Met onze Henri heb ik een fietstocht gemaakt door vijf landen: Maastricht (NL), Eupen (B), Monschau 
(D), Stavelot (B), Clervaux (L), Bastogne (B), Saint-Hubert (B), Givet (F), Dinant (B), Namen (B), Huy 
(B), Luik (B), Maastricht (NL). In 5 dagen 535 km. Pittig weekje! 

Bij het oorlogsmonument in Bastogne 

Marij Maas: 

Canyoning  met mijn dochter Maud 

tijdens onze vakantie in Oostenrijk in 

de buurt van Kitzbühel. Echt gaaf!  

 

Miranda Kemps: 

We zijn er! Met man Patrick en 

dochter Fleur liepen we de 100e 

Nijmeegse Vierdaagse!  

 

Heidi van Tiel: 

Wij hebben onze zomervakantie 

doorgebracht aan het Caldonazzomeer 

in Italië. Een supergaaf sportief 

vakantiemoment was het raften samen 

met mijn gezin. 

 

Bas Spanjers: 

In de Belgische Ardennen 

op “trainingskamp” 

 



 
ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 30 | NUMMER 5 | SEPTEMBER - OKTOBER 2016 

 28   
 
 

  

CV Ketel kapot? 
 
 

Oirschot tel:0499-550584 

info@vandeschoot.nl  

tel:0499-550584
mailto:info@vandeschoot.nl
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4-DAAGSE 
NIJMEGEN 
Irene van Gestel 

222 KILOMETER 
 
Dit jaar is de 100e editie van de 4-daagse van 

Nijmegen. Het zal mijn 6e worden. En 

de jubileum editie van 55 kilometer per dag. 
De trainingen worden wel gedaan, maar minder kilometers 

in het begin dan op het schema staan. Dit komt vooral 

omdat het weer niet meewerkt als ik vrij ben om te gaan 

wandelen.  

Natuurlijk in de meimaand 2 keer naar den Bosch wandelen 

(heen en terug anders zijn het geen 50 kilometer) met de 

verplichte chocoladebol. En ik heb mezelf op een weekend 

Texel getrakteerd waar ik 57 kilometer heb gewandeld, en 

dus heel Texel gehad. 

 

19 juli, de eerste dag van de 4-daagse, de Dag 

van Elst. 
Onderhand de enige warme week dit jaar, treffen we in 

deze week lekker warm van 26 tot en met 35 graden. 

Vandaag gemiddeld 28 graden. 

De extra lus van 5 kilometer die ik vandaag moet wandelen 

in de ronde van de 50 kilometer zit er al vroeg op, dus het 

zijn er 55 in een ronde die ik al 4 keer heb gelopen (van 

2012 t/m 2015 50 kilometer gewandeld). 

 

20 juli,  Roze woensdag, de Dag van Druten, 35 

graden. 
Na 50 jaar wandelen we weer naar Druten, waar we 

ingehaald worden als helden. Iedereen kreeg een visum en 

deze werd afgestempeld toen we Druten inkwamen. En we 

kregen een medaille omdat we het gehaald hadden. Ook 

hadden ze de rode loper uitgelegd door de hoofdstraat. Een 

hele happening die ik niet graag gemist had en met mij nog 

5000 anderen die ook vandaag 57 kilometer liepen op de 

warmste en langste dag van deze 4-daagse. 

 

21 juli, de heuveltjes van Nijmegen en omstreken 
Vandaag naar Ottersum en Venzelderheide, 54 kilometer en 

maar 30 graden. Als je de Zevenheuvelenloop ooit gelopen 

hebt: de donderdag van de 4 daagse is zwaarder! Veel 

meer heuveltjes en veel meer mensen, maar ook heel veel  

 
  
 
 
 
 
 

meer publiek. De sfeer onderweg is niet te 

omschrijven, vriendelijk, vrolijk, kameraadschappelijk. 

Als iemand iets laat vallen, raap je het op en geef je 

het terug ondanks dat je liever niet bukt omdat alles 

zeer doet.  

 

22 juli, Via Gladiola   
Vandaag naar Mill, hier zijn ze alweer 6 jaar niet 

geweest zijn. Alleen was het 's morgens slecht weer: 

onweersbuien, de eerste om half 7 al en om 10 uur 

weer een. Dus Mill viel een beetje in het water, wel 

jammer maar de weergoden waren tegen hun. 57 

kilometer naar de finish. Waar het allemaal om draait: 

de Via Gladiola halen met zijn gladiolen en muziek en 

mensenmassa's die familie, vrienden en kennissen 

feliciteren met het behaalde resultaat. Voor mij dit jaar 

222 kilometer of te wel 4x55 kilometer in de 

jubileumeditie van de 100e 4-daagse van Nijmegen. 

 

Irene van Gestel 

 
  
 
 
 
 
 



 
ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 30 | NUMMER 5 | SEPTEMBER - OKTOBER 2016 

 30   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Na 7 maanden ontwikkelen en testen ging op 3 

augustus onze nieuwe website in de lucht. We 

zijn nu technisch weer helemaal bij de tijd. Ook 

het design is gemoderniseerd en geschikt 

gemaakt voor alle formaten schermen, van 

veegtelefoons tot breedbeeld-tv’s. 

 

De functies zijn onveranderd, je treft dus 

dezelfde menu-onderdelen aan als op de oude 

website. Alleen het GASTENBOEK is 

verdwenen, daarvoor hebben we tegenwoordig 

Facebook. Wel zijn er een groot aantal 

verbeteringen aangebracht. 

 

HOMEPAGE 

Meer rust en een beter overzicht. Dus geen 

lopende diapresentatie en geen pop-up menu’s.  

Sommige menu-onderdelen staan op een andere 

plaats. Dat is gedaan om bij kleine 

beeldschermen de belangrijkste onderdelen 

bovenaan te laten zien. 

 

TRAININGEN 

Het schema van de dinsdagtrainingen is nu direct 

zichtbaar (scheelt weer een muisklik) 

 

UITSLAGEN LEDEN 

Hier wordt nog aan gewerkt. Voorlopig gebruiken 

we hiervoor nog het invulsjabloon van de oude 

website en zetten dat over op de nieuwe. 

 

WANDELEN 

Nieuw toegevoegde rubriek met informatie over 

onze wandelgroep. 

 

 

 

 

ONZE NIEUWE 
WEBSITE 
Ad van Zelst, beheerder website 

Begin de dag  

met een klik op 

www.atletiekoirschot.nl 

Rechts: zo ziet de website 

er op een laptop uit. Op 

een tablet en smartphone 

wordt de indeling 

automatisch aangepast. 
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HOME 

Je kunt zelf je 

favoriete foto kiezen 

door er op te klikken. 

PRIKBORD 

Met een klik op 

het menu 

openen alle 

berichten 

NIEUWS 

De laatste 12 berichten 

staan op de homepage.  

Als je op een bericht 

klikt kun je het hele  

verhaal lezen.  

 

Klik je op het menu dan 

vind je alle 

nieuwsberichten van 

2007 tot heden 

AGENDA 

Op de homepage zie 

je de komende 20 

evenementen in de 

regio.  

 

Als er op klikt ga je 

naar de website van 

het evenement 

ONZE WEDSTRIJDEN 

De eerstkomende wedstrijden 

van Atletiek Oirschot staan op 

de homepage.  

 

Klik je er op dan krijg je meteen 

alle informatie. 

 

Klik je op het menu dan zie je 

ook onze wedstrijden die al 

geweest zijn. 

CLUBBLAD SPIKE 

Op de homepage de 

laatste zes edities van de 

Spike.  

 

Klik je op het menu dan 

zie je daar alle 

jaargangen.  

 

Oude jaargangen vanaf 

1987 komen er nog bij. 

ALGEMENE INFO 

Toegevoegd is een onderdeel 

“Reglementen”.  

Daar staan o.a. de statuten, 

het huishoudelijk reglement 

en het reglement clubrecords 

van onze club. 

FOTOBOEK 

Hier vind je alle 

fotoreportages vanaf 

2014.  

 

Het is nu mogelijk foto’s 

te downloaden. 

Onderaan de homepage zie je nog eens 

het menu en daarnaast weblinks naar 

verenigingen, organisaties, evenementen 

en social media (nog in ontwikkeling) 

SPONSORS 

Bovenaan onze 

wedstrijdsponsors, 

daaronder de 

adverteerders.  

De volgorde 

wisselt bij scherm 

vernieuwen 

FACEBOOK 

Bij veel artikelen staat een Facebookknop 

waarmee je het artikel kunt delen. 
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  RONDJE KEMMER 

Margot Kuijpers 
foto’s Luc Kenter en Johan Koppen 

Woensdag 24 augustus 2016  
  
Het was warm. Zeg maar gerust heet.  
Dus vroeg ik me  ‘s middags af of ik wel mee zou gaan 

doen met Rondje Kemmer. Een hardloopgebeuren waarbij 

je 4 rondjes van telkens 2,5 kilometer loopt.  Ik besloot het 

er toch op te wagen, ik had er namelijk enorm veel zin in. 

Maar of ik vier rondes vol zou maken, dus in totaal tien 

kilometer, betwijfelde ik. Dat was ook geen must. Je mocht 

ook minder rondjes lopen . ‘Gewoon, op je eigen tempo’.  

 

Bij aankomst op het clubhuis kreeg ik een 

nummer en vier speldjes.  
Mijn eerste echte nummer. Mijn eerste vier speldjes. Ik 

prikte ze trots op mijn shirt. Want het zou dus mijn eerste 

‘wedstrijd’ zijn. Na een rondje inlopen en enkele kleine 

rekoefeningen ging om kwart over zeven het fluitje. Of 

toeter. Of iets dergelijks. Ik hoorde het niet. Maar de groep 

kwam op gang.  

 

Ik liep direct achteraan.  
Vond ik niet erg. In mijn achterhoofd hield ik me voor om 

het rustig aan te doen. Dat had ik geleerd tijdens de 

hardloopcursus die ik in april was gestart. In april! En nu 

zou ik tien kilometer gaan lopen. Of zevenenhalf. Maar tien 

zou ook zomaar kunnen. Dat had ik nooit kunnen denken.   

 

Ik liep een eerste ronde. Alleen, achteraan.  
In de bossen ging het nog wel, maar op de zonovergoten 

stukken smolt ik bijna een gat in de weg. Gelukkig zag ik 

de waterpost in de verte staan. Ik dribbbelde verhit 

verder.  Mijn benen bleken een zwak voor applaus te 

hebben, want bij de eerste doorkomst leken ze harder te 

gaan. Ik voelde me best oké. En stoer.  

 

Meteen daarna werd ik ingehaald door een 

renner die zijn tweede rondje net klaar had.  
Ik probeerde nog bij hem aan te sluiten, maar faalde 

jammerlijk. Roland heet ie, geloof ik. De tweede ronde 

vond ik lastig. De zon was wel wat verder weggezakt 

achter de bomen, dus volop schaduw, maar er was iets dat 

me irriteerde. Verkeerde kleding gekozen. Toen dat 

eenmaal in mijn hoofd zat, kreeg ik dat er niet zo makkelijk 

uit. Maar ik trimde door.  

 

 

 

Ondertussen werd ik onderweg 

aangemoedigd door de wegwijsmannen.  
Bij tweede doorkomst weer applaus, weer wat 

extra schwung. De derde ronde ging lekker. Maar 

bij de doorkomst boog ik toch af naar rechts en 

zocht de finishlijn op. Met nog een sprintje in de 

tenen vloog ik over de meet. Een beetje 

zoals Daphne Schippers, denk ik wel.  

 

De mannen van de tijdwaarneming 

joelden hoezee, applaudisseerden en 

likten daarna aan hun Magnum-ijsje.  
Want het was warm geweest. Zeg maar gerust 

heet.  En ik was trots. Drie rondes achter elkaar 

gelopen, zonder stoppen. En het begon in april 

met een half minuutje hardlopen, twee minuten 

rust.   

Dank dus  aan de cursusleiders. Die mij deze weg 

voorgingen. En ook dankjewel voor de leden die 

mij telkens weer aanmoedigen. Dat is zo 

bijzonder. Echt.   

 

 Margot Schippers/Bolt/van Loon.   

 

Oh. Sorry, zonnesteek.  

Groeten, Margot Kuijpers 

 

Margot raast over de finish 
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Meer foto’s op 
www.atletiekoirschot.nl 

► 

Esther neemt wat voorsprong op 

Conny en Chantal, maar die levert ze 

later weer in. Jeanne en Leny haken 

al eerder af. 

 

 

 

 

 

 

 

▼ 

Het slagveld na de finish. Ja jongens, 

het ging ook weer veel te hard! 

http://www.atletiekoirschot.nl/
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► Renovatie/nieuwbouw platte daken 

► Service onderhoud en inspecties 

► Goten H.W.A. 

 
 
 
 
 
 
 

Jan van der Helm 

Spoordonkseweg 95B - 5688KC Oirschot 

mobiel: 06 1267 3285 

e-mail: jan@vanderhelmdaktechniek.nl 

website: www.vanderhelmdaktechniek.nl 

mailto:jan@vanderhelmdaktechniek.nl
http://www.vanderhelmdaktechniek.nl/
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   FAMILIE 
FIETSTOCHT 
foto’s Toon de Croon 

Zondag 28 augustus was een prachtige 

zomerse dag. De familiefietstocht trok dan 

ook weer veel deelnemers. De tocht was 

weer uitgezet door Toon en Toos de 

Croon.  

Hier wat impressies. Meer foto’s staan op 

de website.  
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VERKIEZING 
BESTUUR  Maandag 29 augustus maakten de 

leden resoluut een einde aan de al 

maanden durende impasse.  

Nadat Henry van der Schoot op 30 

mei  in het bestuur was gekozen is 

hij aan de slag gegaan om een 

geheel nieuw team te vormen. Daar 

is hij prima in geslaagd. Doordat er 

op een verzoek uit de vergadering 

schriftelijk werd gestemd is nu 

glashelder dat ALLE aanwezige 

leden vertrouwen hebben in dit 

team: 61 vóór en 0 tegen!   

Voorzitter was Frank Koomen 

van de Atletiekunie (midden). 

Die had vaker met dit bijltje 

gehakt.  

 

 

 

 

 

 

 

Hier zit iedereen nog wat duf 

te kijken…… 

 

 

 

 

 

 

 

maar toen de uitslag bekend 

werd was er applaus!  

 

 

 

 

 

 

Ons nieuwe bestuur: Hennie 

van Rijt, Miranda Bressers, 

Leny de Croon, Pieter 

Raijmakers, Henry van der 

Schoot 
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Prestatietabel coopertest (12 minuten hardlopen) 
 mannen vrouwen 

Conditie tot 30 jaar 
30-39 

jaar 

40-49 

jaar 

50 jaar en 

ouder 

tot 30 
jaar 

30-39 
jaar 

40-49 
jaar 

50 jaar en 

ouder 

Erg slecht <1600  <1500   <1400   <1300   <1500   <1400   <1200   <1100   

Slecht 1600-2000   
1500- 

1900   

1400- 

1700   

1300- 

1600   

1500- 

1800  

1400- 

1700  

1200- 

1500  

1100- 

1400  

Normaal 
2000- 

2400  

1900- 

2300  

1700- 

2100  

1600- 

2000  

1800- 
2200  

1700- 
2000  

1500- 
1900  

1400- 
1700  

Goed 
2400- 

2800  

2300- 

2700  

2100- 

2500  

2000- 

2400  

2200- 

2700  

2000- 

2500  

1900- 

2300  

1700- 

2200  

Erg goed >2800  >2700  >2500  >2400  >2700  >2500  >2300  >2200  

ATLETIEK OIRSCHOT, COOPERTEST (12 min)  
di 28 juni 2016  

De coopertest is een standaard waarmee je op eenvoudige wijze je conditie kunt meten aan de hand van de 
afgelegde afstand in 12 minuten (zie de tabel hieronder). 
  
Deelnemers met * zijn (nog) geen lid 

naam 2012 2016 gem.km/u 

Niek van de Loo (13 jr)*  3050 15,25 
Ronny van de Loo*  3025 15,13 
André van Gerven  2875 14,38 
Cees Koppen 2850 2825 14,13 
Roy van Overdijk (16 jr)*  2825 14,13 
Henk van Gerven  2800 14,00 
Martijn Keetels  2775 13,88 
Johan Roefs  2700 13,50 
Hans Büsgen  2650 13,25 
Nienke van de Loo (11 jr)*  2650 13,25 
Nellie van Beers  2625 13,13 
Tineke van den Heuvel  2600 13,00 
Mike van de Sande (16 jr)*  2600 13,00 
Jan Swaans  2550 12,75 
Hans van Hal  2500 12,50 
Marjo Priem  2500 12,50 
Pieter Raijmakers 2458 2475 12,38 
Marij Maas  2400 12,00 
Conny van de Wal  2400 12,00 
Michaël Fleur  2400 12,00 
Kees Smetsers*  2325 11,63 
Jan Heijms (M’beers)  2075 10,38 
Marjon de Kort 2300 2075 10,38 

De uitslagen worden dagelijks bijgehouden op 

onze website. Dat is allemaal handwerk. Dus 

als je een naam mist, of er staat een foutje in: 

graag even doorgeven aan de beheerder 

uitslagen vanzelst-westland@chello.nl  

UITSLAGEN 

mailto:vanzelst-westland@chello.nl
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OIRSCHOT, Triathlon Het Groene Woud 
za 2 jul 2016 
Onder mooie weersomstandigheden werd na 30 jaar weer eens een triathlon georganiseerd in Oirschot. Susanne Aarts 
werd op de kwart-triathlon fraai 3e bij de vrouwen overall. 
Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr km/u min/km 

1 km - zwemmen 
Irene van Gestel 12 teams 00:23:31   2,55 23:31 

10 km - hardlopen 
Bart Putmans 6 teams 00:43:21   13,84 04:20 
Henry van der Schoot 4 teams 00:49:19   12,17 04:56 
Arianne Timmermans 11 teams 00:55:38   10,78 05:34 
Marij Maas 16 teams 00:55:38   10,78 05:34 
Hans van Hal 20 teams 00:56:18   10,66 05:38 
Thea de Jong 12 teams 00:58:01   10,34 05:48 

achtste triathlon: 0,5 km zwemmen, 22 km fietsen, 5 km hardlopen 
Nadja van der Schoot 5 V 01:26:35   19,06 03:09 
Wilma van Kollenburg 6 V 01:27:03   18,95 03:10 
Frank Michielsen 24 M 01:28:40   18,61 03:13 
Jeanne Kemps 17 V 01:43:41   15,91 03:46 

kwart triathlon: 1 km zwemmen, 39 km fietsen, 10 km hardlopen 
Susanne Aarts 3 V 02:42:39   18,44 03:15 
Eveline Timmermans 4 V 02:44:07   18,28 03:17 
Antoinet Hems 5 V 02:44:18   18,26 03:17 
Miranda Bressers 10 V 02:53:05   17,33 03:28 
Piet van Oirschot 73 M 03:06:58   16,05 03:44 
Elia Deenen 12 V 03:06:59   16,04 03:44 
Henk van Gerven 76 M 03:07:00   16,04 03:44 
Ton Smetsers 77 M 03:11:06   15,70 03:49 

Vreugde,  

verdriet,  

spanning,  

sensatie…  

Je leest het allemaal 

in de Spike! 

Zaterdag 2 juli, Triathlon Het Groene Woud 
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Oirschot, Open Baanwedstrijden 2016-3  
Dinsdag 12 juli 2016  
De laatste open baanwedstrijd van 2016 zit er weer op. Wat minder deelname van buitenaf dit keer, maar een mooie 
strijd tussen de leden onderling. Dank aan Jac, Wally, Ronald, Nellie en Ton voor het jureren! 
René schrijft: Voor mezelf was de wedstrijd een klein mijlpaaltje, aangezien het de eerste wedstrijd is sinds mijn 
blessure. Ondanks het feit dat ik nog slechts strompelend kon aanlopen voelde het goed om weer mee te kunnen 
doen.  

* = is (nog) geen lid van Atletiek Oirschot, deelname buiten mededinging 
onderdeel naam positie cat, prestatie punten cr pr 
Verspringen Luuk van de Loo* 1e  JPC 2,65 m    
 Jip van de Loo* 2e  JPC 2,26 m    
        
 Rick van der Schoot 1e  JPB 2,90 m   pr 
        
 Nicky Verbakel 1e  MPA 3,12 m   pr 
 Lena Smulders 2e  MPA 3,00 m   pr 
 Mirthe van de Loo* 3e  MPA 2,21 m    
        
 Jarno Janssen 1e  JPA 3,55 m   pr 
 Tjeerd Lieshout 2e  JPA 2,66 m   pr 
 Koen van den Biggelaar 3e  JPA 2,64 m   pr 
        
 Noël Ackermans 1e JJD 3,97 m   pr 
 Rens Ackermans 2e JJD 2,55 m    
 Thijs van den Brand 3e  JJD 1,78 m    
        
 Willem Gerritsen 1e JJC 4,15 m   pr 
 Dereje van Hagen* 2e JJC 4,11 m    
 Jasper van Gool 3e  JJC 3,93 m   pr 
 Stijn van Beers 4e  JJC 3,46 m   pr 
        
 Bart Noyen 1e  Msen 4,95 m    
        
 Joris van Vlerken (GVAC) 1e  M35 5,70 m    
        
Kogelstoten Luuk van de Loo* 1e  JPC 6,25 m    
 Jip van de Loo* 2e  JPC 4,35 m    
        
 Rick van der Schoot 1e  JPB 4,33 m   pr 
        
 Nicky Verbakel 1e  MPA 6,92 m   pr 
 Lena Smulders 2e  MPA 5,74 m   pr 
 Mirthe van de Loo* 3e  MPA 4,84 m    
        
 Jarno Jansen 1e  JPA 5,87 m   pr 
 Tjeerd Lieshout 2e  JPA 4,57 m   pr 
 Koen van den Biggelaar 3e  JPA 3,62 m   pr 
        
 Noël Ackermans 1e JJD 9,28 m   pr 
 Rens Ackermans 2e JJD 6,49 m    
 Thijs van den Brand 3e  JJD 5,36 m   pr 

UITSLAGEN 
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Oirschot, Open Baanwedstrijden 2016-3  
Dinsdag 12 juli 2016  

* = is (nog) geen lid van Atletiek Oirschot, deelname buiten mededinging 
onderdeel naam positie cat, prestatie punten cr pr 
 Dereje van Hagen* 1e  JJC 8,65 m    
 Jasper van Gool 2e  JJC 8,14 m   pr 
 Willem Gerritsen 3e JJC 7,95 m    
 Stijn van Beers 4e  JJC 6,33 m    
        
 Eefje Frissen (GVAC) 1e  Vsen 9,30 m    
        
 René van de Ven 1e  Msen 10,41 m    
 Bart Noyen 2e  Msen 9,62 m   pr 
        
 Joris van Vlerken (GVAC) 1e M35 10,13 m    
        
 Jacqueline Thijssen (GVAC) 1e V45 6,13 m    
        
 Ans Saalberg (GVAC) 1e V55 7,75 m    
        
 Martien van de Ven 1e M65 5,77 m    
        
Speerwerpen Nicky Verbakel 1e  MPA 17,08 m    
        
 Noël Ackermans 1e JJD 15,64 m    
 Rens Ackermans 2e JJD 11,24 m   pr 
 Thijs van den Brand 3e  JJD DNS    
        

 Jasper van Gool 1e  JJC 22,23 m   pr 
 Willem Gerritsen 2e  JJC 19,78 m   pr 
 Stijn van Beers 3e JJC 16,79 m    
 Dereje van Hagen* 4e  JJC 15,19 m    

        
 Eefje Frissen (GVAC) 1e  Vsen 35,90 m    
        
 René van de Ven 1e  Msen 39,36 m    
 Bart Noyen 2e  Msen 29,03 m    
        
 Joris van Vlerken (GVAC) 1e M35 36,00 m    
        
 Jacqueline Thijssen (GVAC) 1e V45 17,73 m    
        
 Ans Saalberg (GVAC) 1e V55 29,25 m    
        
 Martien van de Ven 1e M65 20,00 m    

Trainen is mooi, maar wedstrijden maken er een sport van! 
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Mol (B),  Vabco Open Mollekescriterium   
zondag 17 juli 2016  
René ging met zijn atleetjes weer de grens over. Resultaat: 4 pr’s voor Nicky! 
*=(nog) geen lid  
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
60 m Nicky Verbakel   10.46 sec   pr 
 Jip van de Loo*   11.55 sec    
        
verspringen Nicky Verbakel   3,29 m   pr 
 Jip van de Loo*   2,13 m    
        
600 m Jip van de Loo*   2:39.75 min    
        
1000 m Nicky Verbakel   4:35.92 min   pr 
        
discuswerpen Nicky Verbakel   15,21 m   pr 
        
kogelstoten Jip van de Loo*   4,74 m    

UITSLAGEN 
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Kasterlee (B), Dwars door Kasterlee   
donderdag 21 juli 2016  

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

16.6  km André van Gerven  recr 01:24:16     11,82 

     Cees Koppen 4 Mas III H 01:24:45     11,75 

     Nellie van Beers 1 Mas III D 01:27:13     11,42 

     Harrie Bullens  recr 01:28:12     11,29 

     Antoinet Hems 11 Mas I D 01:45:16     9,46 

     Elia Deenen  recr 01:55:59     8,59 

  

10.34  km Jan Swaans   recr 01:01:05     10,16 

     Vanessa Kluijtmans   recr 01:03:54     9,71 

     Marij Maas   recr 01:06:18     9,36 

     Ton Smetsers   recr 01:12:30     8,56 

  

5  km Joke Bullens   recr 00:30:33     9,82 

 
 

Biest-Houtakker, Vakantieloop   
woensdag 10 augustus 2016  

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

10  km Roland van Loon 15 M35 00:37:49     15,87 

     Bart Putmans  recr 00:43:35     13,77 

     André van Gerven  recr 00:44:01     13,63 

     Cees Koppen 9 M60 00:45:02     13,32 

     Antoinet Hems 6 V45 00:45:46  PR   13,11 

     Nellie van Beers 7 V45 00:45:53     13,08 

     Bas Spanjers  recr 00:46:50 PR   12,81 

     Ria Pijnenburg  recr 00:46:53 PR   12,80 

     Tineke van den Heuvel 10 V45 00:47:56     12,52 

     Michael Boon  recr 00:49:04     12,23 

     Jac van Heerebeek  recr 00:49:18     12,17 

     Jan Swaans  recr 00:50:31 PR   11,88 

     Ton Smetsers  recr 00:56:00     10,71 

  

Veldhoven, Veldhoven Ten Miles   
 za 27 aug 2016 

Eerste plaats en clubrecord V60 (bruto 1:18:30) voor Nellie van Beers!  

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

10  em Nellie van Beers 1 V55 01:18:26    12,32 

De glorie, het zweet, de tranen…  

volg het in de Spike! 



 
ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 30 | NUMMER 5 | SEPTEMBER - OKTOBER 2016 

 44   
 
 

  

OIRSCHOT, Rondje Kemmer   

woensdag 24 augustus 2016 

Loeiheet was het vandaag, om 18 uur gaf de thermometer nog 30 graden aan. Toch gingen nog 42 dapperen van start 
voor 1, 2, 3 of 4 rondjes. Er kwamen zowaar nog zes gasten opdraven van de camping. Eerste werd Roland van Loon, 

onze vaste winnaar. Hij liep zelfs nog 3 seconden sneller dan vorig jaar! Verder geen pr’s, geen cr’s. 

* geen lid  

 10 km (4 ronden) 
naam positie cat. prestatie pr cr km/u 

Roland van Loon 1  00:41:39.0     14,41 

Bart Putmans 2  00:44:12.0     13,57 

Cees Koppen 3  00:47:24.0     12,66 

Nellie van Beers 4  00:48:07.0     12,47 

Harrie Bullens 5  00:49:52.0     12,03 

Bas Spanjers 6  00:50:18.0     11,93 

Ria Pijnenburg 7  00:50:25.0     11,90 

René Coolen 8  00:50:44.0     11,83 

Joost van Kuringen 9  00:50:44.1     11,83 

Jac van Heerebeek 10  00:51:49.0     11,58 

Tineke van den Heuvel 11  00:52:00.0     11,54 

Michael Boon 12  00:52:17.0     11,48 

Marjo Priem 13  00:52:40.0     11,39 

Ruud de Brouwer 14  00:54:13.0     11,07 

Jan Swaans 15  00:54:23.0     11,03 

Adrie van de Wal 16  00:55:21.0     10,84 

Ad van Zelst 17  00:55:42.0     10,77 

Ton Smetsers 18  00:58:14.0     10,30 

Pieter Raaijmakers 19  00:59:30.0     10,08 

Chantal van der Meijden 20  01:00:17.0     9,95 

Conny van de Wal 21  01:00:17.1     9,95 

Esther de Wert 22  01:00:42.0     9,88 

Joke Bullens 23  01:02:23.0     9,62 

Anita van Ham 24  01:04:34.0     9,29 

Ingrid van Lieshout*    01:07:22.0     8,91 

Harrie Stempher*    01:07:22.0     8,91 

Miranda Kemps 25  01:07:57.0     8,83 

Edith Schellekens 26  01:07:57.0     8,83 

Jan Joosen 27  01:10:05.0     8,56 

Anthony Conijn 28  01:16:14.0     7,87 

UITSLAGEN 
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Tessenderlo (B), VAL Jongeren Trofee Olimpic 
zaterdag 17 juli 2016  
We gingen weer eens internationaal! Er werden 3 pr’s verbeterd en… een 1e plaats bij het verspringen voor Dries 
Smulders en 6e bij de meerkamp!  
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
60 m Dries Smulders 6 benj. 10.26 sec 369   
 Koen van de Biggelaar 11 benj. 11.49 sec 157   
 Tjeerd Lieshout 16 pup. 11.93 sec 101   
        
600 m Dries Smulders 9 benj. 2:29.46 min 204  pr 
 Koen van de Biggelaar 10 benj. 2:36.92 min 140   
        
verspringen Dries Smulders 1 benj. 3,60 m 263  pr 
 Tjeerd Lieshout 18 pup 2,64 m 80   
 Koen van de Biggelaar 10 benj. 2,53 m 39   
        
balgooien Dries Smulders 9 benj. 12,99 m 64   
 Koen van de Biggelaar 11 benj. 11,71 m 49   
        
1000 m Tjeerd Lieshout 12 pup 4:49.85 116   
 Thijs van den Brand 8 mini 6:08.73 min 0   
        
discus 0,6 kg Tjeerd Lieshout 16 pup 6,72 m 42   
        
80 m Thijs van den Brand 10 mini 18.60 sec 0   
        
hoogspringen Thijs van den Brand 10 mini 1,05 m 235  pr 
        
kogelstoten Thijs van den Brand 13 mini 4,42 m 178   
        
speerwerpen Thijs van den Brand 11 mini 8,49 m 84   
        
4-kamp Dries Smulders 6 benj.  900   
 Koen van de Biggelaar 12 benj.  409   
 Tjeerd Lieshout 18 benj.  339   
        
5-kamp Thijs van den Brand 16 mini  497   

OIRSCHOT, Rondje Kemmer 

7,68 km (3 ronden)       
naam positie cat. prestatie pr cr km/u 

Hans Büsgen    00:40:20     11,42 

Wally van Mierlo    00:41:28     11,11 

Jeanne Kemps    00:50:14     9,17 

Jan Soetens    00:50:33     9,12 

Margot Kuijpers    01:02:55     7,32 

5,36 km (2 ronden)       
Frank Wijmar*    00:32:50     9,79 

Noëlle Davelaar*    00:36:23     8,84 

Irene van Gestel    00:40:17     7,98 

Michelle Gilissen*    00:47:54     6,71 

3,04 km (1 ronde)       
Lenie Arts*    00:20:28     8,91 

Stella den Breems    00:20:58     8,70 

Onze eigen wedstrijden bieden dé gelegenheid  

om eens kennis te maken met wedstrijdlopen.  

Het geeft een nieuwe dimensie aan je hardloophobby! 
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clubrecords erkend in 2016 
datum naam cat. plaats discipline prestatie  

220815 René van de Ven Msen Stekene (B) gewichtwerpen 9,80 m BP1 

160116 René van de Ven Msen Gent (B) 200 m indoor 28.55 sec   
140216 Martien van de Ven M65 Apeldoorn 800 m indoor 2:43.09 min  
060316 Ad van Zelst M70 Moergestel 10 km  49:29 min  
020416 Nellie van Beers V60 Reusel 10 em  1:17:50 uur BP 
030516 Ton van Liempt M70 Oirschot discuswerpen 12,78 m  
160616 Ad van Zelst M70 Oirschot 100 m sprint 17.9 sec  
       
* Behoudens goedkeuring beheerder clubrecords 
1 Erkend met toepassing van artikel 6.6 CR Reglement. 
BP = Beste Prestatie, geen officieel onderdeel op de lijst van de IAAF/Atletiekunie 

CLUBRECORDS 
René van de Ven 

Geen clubrecords in juli en augustus, maar de 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN MEERKAMP komen er aan! 
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  AGENDA 

Leny de Croon 

September 
4  zo Tilburg Tilburg Ten Miles weg, 5 km, 10 km, 10 em 

7  wo Eindhoven Hypotheker Beekloop weg, 4, 8, 12, 16 km 

10 za Waalre Ronde van Waalre weg, 5, 10, 15 km 

11 zo Geldrop Libertyloop weg, 5, 10 km, 10 em 

11 zo Deurne Vescom halve marathon weg, 5, 10, 21.1 km 

18 zo Cranendonk Halve en kwart marathon weg 

18 zo Uden Brabants Kampioenschap 10 km weg 

18  zo OIRSCHOT Clubkampioenschappen Meerkamp  technische onderdelen 

18  zo Amsterdam Dam tot Damloop weg, 10 em 

18  zo Hilvarenbeek Beekse marathon weg, diverse afstanden 

25 zo Gemonde Profielloop weg 

28 wo OIRSCHOT start trainingen woensdagmiddag cross, 14.00 uur ‘s-Heerenvijvers   

 

Oktober 
2  zo Vught Meijerijloop weg, 10 km 

2  zo Breda Singelloop weg, 5, 10, 21,1 km 

9 zo Warmond Loop tegen kanker 

9  zo Eindhoven Marathon Eindhoven weg, 10 km, 21,1 km, 42,2 km 

16  zo Amsterdam Amsterdam Marathon weg, 42,2 km 

29 za Tilburg Snertcross cross 

30 zo. OIRSCHOT Oirschotse Heideloop hardlopen en wandelen in groepsverband 

30  zo Etten-Leur Marathon Brabant weg, 21,1 en 42,2 km 

30 zo Boxtel Sparrenbosloop cross, diverse afstanden 

 

November 
6 zo Valkenswaard Holapress Valkenloop weg, halve marathon 

19 za Nijmegen Zevenheuvelennacht weg, 7 km 

20 zo Nijmegen Zevenheuvelenloop weg, 15 km 

 

December 
26  ma OIRSCHOT 30e Auwjaorscross cross, 2340 m, 4680 m, 7020 m, 9360 m 

 

 

  

 

 

 

Hier een kort overzicht van de 

belangrijkste evenementen. Op 

onze website staat de volledige 

agenda. 

 

Uitgebreide informatie over onze 

eigen wedstrijden vind je ook op 

onze website 

Zondag 20 november: Nijmegen, Zevenheuvelenloop 



 
ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 30 | NUMMER 5 | SEPTEMBER - OKTOBER 2016 

 48   
 
 

  

Programma 

 
junioren C, B en A 
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   

11.45 hoogspringen 
balwerpen (pup B,C) 
speerwerpen (pup A,jun D) 

12.15  pauze 

12.30 pauze hoogspringen 

12.45 speerwerpen  

13.15   

13.30 discuswerpen kogelstoten 

13.45   

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

14.15 
1500 m (mannen) 
800 m (vrouwen) 

 

14.30 pauze, uitslag verwerking 

14.45 prijsuitreiking 

 uitreiking INZET-beker 

ONZE 
WEDSTRIJDEN 

Hier de door Atletiek Oirschot georganiseerde  

wedstrijden in de komende maanden. 

Onze wedstrijden zijn voor alle leden. Zoek 

eens wat maatjes bij elkaar om mee te doen 

met de wedstrijden die wat minder voor de 

hand liggen: de baanwedstrijden of de 

meerkamp in september. Het is weer eens wat 

anders dan alleen maar hardlopen! 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN  
MEERKAMP 2016 Zondag 18 september  

Deelname aan de 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 

MEERKAMP is mogelijk voor 

iedereen, jong en oud.  

 

Ook niet-leden zijn welkom!  

 

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! 

mailto:chr_vd_ven@hotmail.com
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Voor alle leden 
De complete meerkamp bestaat voor de heren uit 7 

onderdelen en voor de dames uit 6. Senioren en masters 

mogen onderdelen overslaan die ze niet kunnen of willen 

meedoen. Deze kampioenschappen zijn voor alle leden!  

 

Bovendien is de wedstrijd open: ook niet-leden kunnen 

meedoen (buiten mededinging om de prijzen). Dus breng 

vooral iemand mee en ga samen de sportieve strijd aan. 

 

Het zou leuk zijn als we een gezellige groep senioren en 

masters aan de start hebben. Iedereen kan zelf bepalen aan 

welke onderdelen wordt deelgenomen. In de meerkamp krijg 

je echter punten voor de behaalde prestatie per onderdeel, 

dus sla je een onderdeel over dan loop je die punten mis. 

Degene met het grootste puntentotaal is de winnaar. 

 

Help! Help mee. 
Kun je zelf niet deelnemen maar wil je wel wat doen voor je 

vereniging? Kom de organisatie alsjeblieft ondersteunen door 

mee te helpen met jureren. Het is niet moeilijk en wat je moet 

weten wordt allemaal van tevoren uitgelegd. De informatie 

over de wedstrijd vindt je hiernaast. 

We hebben je hulp keihard nodig, ook al is het slechts voor 

een paar uur. Meld je aan bij  

Jac van Heerebeek: ja.heerebeek@gmail.com of  

René van de Ven: chr_vd_ven@hotmail.com . 

 

Inschrijven?  

Graag vooraf in verband met het opstellen van serie 

indelingen zodat de wedstrijd vlot kan verlopen en het 

tijdschema niet wordt overschreden. Meldt je aan bij René van 

de Ven: chr_vd_ven@hotmail.com . Vermeldt je naam en 

geboortedatum bij je aanmelding! 

 

Jeugd 
We verwachten van alle jeugdleden dat ze aan de 

clubkampioenschappen deelnemen, dus zijn alle jeugdleden 

automatisch ingeschreven. Er worden elk jaar mooie bekers 

besteld voor de nummers 1, 2 en 3, dus het is erg zonde als 

mensen plotseling niet op komen dagen.  

Jeugdleden moeten zich daarom uiterlijk 8 september 

afmelden bij René van de Ven als ze echt niet mee kunnen 

doen.  

 

Let op!! De junioren C en ouder zitten in de groep bij de 

senioren en masters en beginnen dus een uur eerder dan de 

overige jeugdleden! 

 

We hopen op een grote opkomst! 

De Technische Commissie 

INZET-beker 
Beste jeugdleden, 

Bij de Clubkampioenschappen 

Meerkamp reiken we een extra beker 

uit wanneer de jeugdtrainers en 

jeugdcommissieleden vinden dat een 

jeugdlid zich het afgelopen seizoen 

buitengewoon heeft ingezet.  

 

Dat betekent niet alleen inzet tijdens 

de trainingen, maar met name 

deelname aan wedstrijden en naast 

die twee aspecten soms ook nog 

buiten het veld, bijvoorbeeld het 

meehelpen opruimen van materialen 

en het helpen bij activiteiten zoals de 

Oirschotse Stoelloop.  

 

Thijs van den Brand was de eerste 

winnaar van deze beker, maar dit jaar 

hebben we besloten dat een ander 

jeugdlid deze beker verdiend heeft 

vanwege zijn / haar uitstekende inzet 

het afgelopen seizoen.  

 

Wie dat is? Het is nog spannend 

tussen een aantal kandidaten, dus 

zet de komende weken jullie beste 

beentje voor.  

Bij de prijsuitreiking van de 

Clubkampioenschappen Meerkamp 

op zondag 18 september zien jullie 

wie de beker heeft verdiend! 

29 april 2014: Thijs krijgt de inzet-beker 

 

 
 
 
 

 

mailto:ja.heerebeek@gmail.com
mailto:chr_vd_ven@hotmail.com
mailto:chr_vd_ven@hotmail.com
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Hardlopen  
Keuze uit 5 afstanden: 

afstand snelheid duur  

 8  km  6,5 km/u  75 min  

10 km  7,5 km/u  80 min 

12 km 8,5 km/u  85 min  

14 km 9    km/u  90 min  

16 km  10  km/u  95 min  

 

Start 9.45 uur*  
Landgoed ‘s-Heerenvijvers  

Wintelresedijk 7, 5688 GW Oirschot 

 
* Hardlopers kunnen ook om 9.30 uur vanaf het clubhuis    

  starten. De afstand wordt dan in totaal 5 km langer. 

 

 

Wandelen   
Er gaat er ook een wandelgroep 

op pad voor een wandeltocht van 

ongeveer 2,5 uur over 12,5 km. 

 

 

 

 

 

Start 9.00 uur  
Clubhuis Atletiek Oirschot  

Bloemendaal 5a, 5688GP 

Oirschot 
 

alle info: www.atletiekoirschot.nl 

 

 

  

OIRSCHOTSE  
HEIDELOOP  
 
 
 
 
 
 
 
 

zondag 30 oktober 2016  

Als de herfst op zijn mooist is gaan we recreatief hardlopen  

en wandelen over de Oirschotse Hei  
 

 

Na afloop krijg je koffie met koek in het clubhuis 
 

We vragen voor deelname weer een kleine bijdrage voor een goed doel.  
Welk doel dat is wordt nog bekend gemaakt. 
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  Tijdje niet hardgelopen? 

Geblesseerd?  

Haak aan bij onze wandelgroep! 

Goeie klets en koffie na. 
 

 

WANDELEN 
foto Hans Mutsaers 

Onze wandelgroep loopt in 

een rustig tempo ongeveer  

2 uur over de Oirschotse hei. 

Soms wordt een wandeltocht 

gemaakt rond de Oisterwijkse 

vennen of de Landschotse 

heide. 

 

Het programma*: 

- Elke zondag om 9.00 uur vanuit het clubhuis 

- Elke woensdag om 13.30 uur vanaf  

’s-Heerenvijvers 

 

Het lidmaatschap van de wandelgroep kost 32 

euro per jaar. Om kennis te maken kun je 

meelopen voor €0,80 per keer.  

 
*Uitzonderingen worden op de website bekend gemaakt. 
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zondag: recreantentraining  
9.30 uur, buitengebied 
Groep 1, 2, 3, 4  

 

 

dinsdag: clubtrainingen  
18.30 uur, baan 
pupillen en junioren  

o.l.v. Martien van de Ven  

assistentie van Bart Noyen en Thomas van 

Laarhoven 

 

19.00 uur, baan 
alle niveau’s  

o.l.v. Toon de Croon,  

Kijk voor het schema op de website 

www.atletiekoirschot.nl > TRAININGEN 

 

 

woensdag: recreantentraining  
14.00 uur, ’s-Heerenvijvers 
Woensdagmiddaggroep (vanaf 28 sept) 

 

19.00 uur, buitengebied 
Groep 1, 2, 3, 4  

 

 

donderdag: clubtrainingen  
18.30 uur, baan 
pupillen en junioren 

o.l.v. René van de Ven  

assistentie van Bart Noyen en Thomas van 

Laarhoven 

 

19.00 uur, buitengebied 
alle niveau’s 

o.l.v. Cees Koppen  

 

19.30 uur, baan 
junioren, senioren en masters 

o.l.v. René van de Ven 

Kracht- en stabiliteitsoefeningen voor benen, buik, 

rug, armen en schouders. 

 

 

zaterdag, clubtraining 
9.00 uur, buitengebied 
alle niveau’s 

t/m 24 september duurlopen voor de halve 

marathon Eindhoven. 

Op donderdag 29 september is de laatste lange 

duurloop. Vertrek om 18.30 uur. Draag een 

reflecterend hesje!  

 
 
  
 

 
 

TRAININGEN 
Coördinatoren: 
Cees van de Schoot en René van de Ven 

 

WINTERTRAININGEN ZAAL  
 

De baantrainingen technische 

onderdelen zijn gedurende de wintertijd 

(vanaf dinsdag 1 november) in gymzaal 

De Linde 

 

Dinsdag 18.30 – 19.30 uur:  
pupillen, junioren D 

 

Donderdag 18.30 – 19.30 uur:  
pupillen, junioren D 

 

Donderdag 19.30 – 21.00 uur:  
junioren C,B,A, senioren, masters    

 

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

 
 
 

Haven 2 | 5688DR Oirschot | 0499-574477 
 

www.garagebeka.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             airco service 
 

 

  BOOTCAMP 
 

Bootcamp-trainingen hebben als doel het verbeteren van de 

conditie en de opbouw van kracht. Je krijgt korte inspannende 

opdrachten die gemakkelijk zijn uit te voeren, maar die op 

conditioneel gebied en spierkracht wel wat van je vergen. 

De training begint met een warming-up bestaande uit hardlopen 

en dynamische rekoefeningen. Daarna volgen 

intervaltrainingen.  

 

Dit is het plan: 
Op maandag 26 september starten we om 19 uur bij het 

clubhuis met de eerste bootcamp-training. 

De training duurt 1 uur. Als er voldoende aanmeldingen zijn 

gaan we de trainingen elke maandag en donderdag geven. 

Het is laagdrempelig want we hebben al een goede 

basisconditie van het hardlopen en je doet het allemaal op je 

eigen tempo. Je moet niet bang zijn om vuil te worden. 

Schrijf je in via het formulier in het clubhuis of via een e-mail aan 

de trainers:  

Johan der Kinderen johan-sandra@hetnet.nl of  

Irene van Gestel irenewestheim@hotmail.com  

 

 

Johan der Kinderen 

en 

Irene van Gestel 

 

 
 
 
 

 

mailto:johan-sandra@hetnet.nl
mailto:irenewestheim@hotmail.com
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WASHINGTON D.C. 
The White House 
 
Look at this..! 

 
 
 

 

WE WAREN IN… 
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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.  
Ook kunnen niet-leden meedoen met 
de speciale trainingen, b.v. de 
hardloopcursus en de trainingen voor 
de halve marathon Eindhoven. 
 

Vrijheid Blijheid! 
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.  

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. 
 

Wandelen! 
We hebben een gezellige 
wandelgroep die elke zondag en 
woensdag de hei in trekt. Soms 
hebben we een wandeltocht buiten 
Oirschot. Ook heel geschikt als je 
door een blessure niet kunt 
hardlopen. 

Jeugd bij Atletiek Oirschot 
Niet alleen hardlopen, maar ook de 
technische onderdelen (hoog- en 
verspringen, discuswerpen, 
speerwerpen en kogelstoten) krijgen 
bij de jeugdafdeling van Atletiek 
Oirschot aandacht. In de winter 
worden de trainingen in de zaal 
gegeven 

 
Contributie 
Zie de diverse mogelijkheden van het 
lidmaatschap en de contributietabel 
op onze website. 
 

Elk nieuw lid* ontvangt bij 
aanmelding het lichtblauwe  
Atletiek Oirschot clubshirt. 
*inbegrepen in het inschrijfgeld – niet voor 
wandelaars   

HARDLOPEN BIJ 
ATLETIEK 
OIRSCHOT 

Als je meer wilt weten over wie, wat, waar, wanneer en wakossut, kijk je op onze website 
www.atletiekoirschot.nl  

Meld je aan als lid bij  

Hans Hoogmoet 

telefoon 0499-575602 

e-mail: avo@hoogmoet.eu   

13 augustus 2016 Halvemarathontraining 

http://www.inschrijven.nl/
http://www.atletiekoirschot.nl/
mailto:avo@hoogmoet.eu
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