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• Erik van den Oord kreeg de estafettepen 

• Het razendsnelle estafettepennetje van Femke 

• Clubcross, Kids-Sport, Oriëntatieloop  

• Rico Salvettiloop, Spa-Francorchamps, Texel 

• Algemene ledenvergadering 1 en 2 

• 30 jaar recreantentrainingen 
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        jaargang 31 / mei - juni 2017  
 

HET CLUBBLAD VAN ATLETIEK OIRSCHOT 
foto Marja der Kinderen 
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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/
http://www.bloxverbeek.nl/
http://www.bloxverbeek.nl/
http://www.bloxverbeek.nl/
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  SPONSORS 

 

Lijst van adverteerders en sponsors 

op volgorde van het jaar waarin ze 

met sponsoring zijn begonnen  

 

hoofdsponsor 

1987 Rabobank Het Groene Woud Zuid 

 

wedstrijdsponsors 

1988 Edward Hamers - Jumbo supermarkt  

2002 Gasterij De Beurs  

2013 Puro hondenvoeding (René Coolen) 

2013 MTO (Joost van Kuringen) 

2014 TM Transport Vessem 

 

adverteerders 

1987 Rabobank Het Groene Woud Zuid  

1988 Edward Hamers - Jumbo supermarkt  

1990 Verspaandonk Herenmode 

1991 Hennie van Rijt - Gasterij De Merode 

1999 Boekhandel De Croon 

  FT-Print 

  Bloemenboetiek ELHA 

2000 IBB Electronic Engineering 

2005 Mitra De Poort Slijterij 

  Blox & Verbeek Adviseurs 

  De Oirschotse Bakker B.V. 

2008 Roefs Partyverhuur 

  Garage BeKa 

2009 Fysionova 

2012 Vogels Groenvoorziening 

  Spoordonkse Watermolen 

  Autobedrijf Verbruggen 

  Kapsalon Marc 

2013 Runnersworld Eindhoven 

 Beauty by Jennie 

2014 Amazonite 

2015 Arianne Huidverzorging 

 Bouwbedrijf Frans Gerritsen 

2016 Berry van de Schoot 

 Podotherapie Brons 

2017 Fair Sports 

 Marieke Meeuwis Fysiotherapie 

 Miranda Bressers - Secron 

  

Onze adverteerders bereik je snel met de 

link op www.atletiekoirschot.nl 
 

Voor info over sponsoring neem contact op 

met miranda.bressers@atletiekoirschot.nl 

 

 
 
 

ALGEMENE INFO 
 
 

 

−  

− Opgericht op 24 oktober 1985 

−  

− Aangesloten bij de Atletiekunie, verenigingsnr V0014355 

−  

− Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nr 40238625 

 

Accommodatie 
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 

 

Internet: www.atletiekoirschot.nl   
 

Clubblad Spike 
De Spike verschijnt 6x per jaar in een oplage van 195 stuks 

en is gratis voor leden van Atletiek Oirschot.  

 

De digitale versie is te lezen op onze website en wordt per  

e-mail toegezonden aan 120 adverteerders, sponsoren en 

andere belangstellenden. 

 

Drukwerk:  FT-Print Oirschot 

Redactie en opmaak:  Ad van Zelst 

Advertenties:  Miranda Bressers 

Bezorging:  Jeanne Kemps 

 

 

Het volgende nummer verschijnt rond 1 juli. Kopij uiterlijk  

25 juni sturen naar promotie@atletiekoirschot.nl  

 

 

 
Het loopt lekker bij Atletiek Oirschot! 

http://www.atletiekoirschot.nl/
mailto:miranda.bressers@atletiekoirschot.nl
mailto:info@atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl/
mailto:promotie@atletiekoirschot.nl
https://twitter.com/avoirschot
https://www.facebook.com/atletiekoirschot
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Bestuur  vet gedrukt = gewijzigd 

Henry van der Schoot (voorz)  

Henny van Rijt (vice-voorzitter)   

Leny de Croon (secretaris)   

Miranda Bressers (penningm)  

Pieter Raijmakers  

 

Trainers-begeleiders   

Léon Brands   

Toon de Croon   

Wim de Croon   

Pieter van Esch   

Henk van Gerven   

Irene van Gestel   

Joos van Haaren  

Hans van Hal   

Jac van Heerebeek  

Johan der Kinderen   

Cees Koppen   

Joost van Kuringen   

Thomas van Laarhoven    

Ton van Liempt   

Adrie Louwers   

Bart Noyen   

Cees van de Schoot    

Pieter Smits   

Jan Swaans   

Martien van de Ven   

René van de Ven  

  

Overige vrijwilligers   

Nellie van Beers  

Mieke Bouwman    

Harrie Bullens    

Joke Bullens    

Ineke Conijn   

René Coolen    

Toon Erven  

Nicole Evers   

Martien van Geenen   

Tineke van den Heuvel   

Hans Hoogmoet   

Thea de Jong  

Jan Kemps  

Jeanne Kemps   

Vanessa Kluijtmans  

Gerda Manders  

Jan Manders  

Wally van Mierlo   

Dilia van Straten   

Miranda Veldhuizen     

Sandra Verhagen  

Ronald van de Vondervoort   

Esther de Wert   

Ad van Zelst   

Atletiek Oirschot wordt 

draaiend gehouden 

door vele vrijwilligers. 

 
Zij maken zich week-in week-

uit verdienstelijk als trainer, 

begeleider, bestuurs- of 

commissielid en allerlei andere 

taken.  

 

Staat de persoon die je zoekt 

niet in de lijst, stuur je bericht 

dan naar 

info@atletiekoirschot.nl 

 

 

 

Nieuw:  

Sandra Verhagen! 

 

 

Wil je ook wat betekenen voor 

de club? Neem contact op met 

Sandra Verhagen. Zij 

coördineert vraag en aanbod 

van vrijwilligers. E-mail: 

sandra.verhagen@online.nl  

 

Zie het overzicht van vacatures 

elders in dit blad en op onze 

website www.atletiekoirschot.nl 

> ALGEMENE INFO > Bestuur 

en Commissies. 

ONZE VRIJWILLIGERS 

mailto:info@atletiekoirschot.nl
mailto:sandra.verhagen@online.nl
http://www.atletiekoirschot.nl/
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VAN DE VOORZITTER 

Beste leden van Atletiek Oirschot, 

 
Welkom aan alle cursisten van de hardloopcursus 
Ruim dertig deelnemers zijn recentelijk gestart met de loopcursus. Welkom 

aan iedereen en veel plezier en succes toegewenst! 

Het is prachtig dat we ook dit jaar een loopcursus kunnen aanbieden en er 

groot animo is om hieraan deel te nemen. Ook een heel mooi voorbeeld van 

hoe wij als vereniging een bijdrage kunnen leveren aan Oirschot in Beweging. 

 

De nieuwe statuten 
Op maandag 8 mei zullen Pieter en ik, als afgevaardigden van het bestuur, 

de nieuwe statuten bekrachtigen bij de notaris. Tijdens een tweede – 

drukbezochte - ALV op 12 april, hebben jullie hiervoor goedkeuring gegeven 

waarvoor dank! 

Graag wil ik Pieter Smits, René van de Ven en Pieter Raijmakers danken 

voor de uren voorbereiding en het vormgeven van de nieuwe statuten. 

Een aantal belangrijke verbeteringen zijn hiermee doorgevoerd, waaronder 

het stemrecht namens jeugdleden en een maximale bestuurstermijn van 

bestuursleden. 

 

Onderzoek accommodatie 
Nu het project “nieuwe statuten” achter de rug is gaan we starten met een 

ander onderwerp waar we in 2017 verder vorm aan willen geven, namelijk 

hoe een eventuele verbetering van onze accommodatie eruit zou kunnen 

zien. Op de ALV van 30 maart heb ik hier al kort iets over gezegd. Wellicht 

hebben jullie ook in het Eindhovens Dagblad gelezen dat onze vereniging 

werd vernoemd als onderdeel van Sportcomplex Moorland. 

Hoe pakken we dit onderwerp aan? Een commissie (huidige leden: René van 

de Ven, Martien van de Ven, Hennie van Rijt, Miranda Bressers, Pieter 

Raijmakers en ik) gaan drie zaken verder onderzoeken: 

• Mogelijke samenwerkingsvormen 

• Locaties en varianten van verbetering 

• Wensen en ideeën van leden (middels een enquête) 

De uitkomst van deze drie onderwerpen wordt vervolgens verwerkt in een 

voorstel voor accommodatieverbetering (‘het plan”). Moorland zal deel 

uitmaken van dit onderzoek. 

De commissie is recentelijk gestart en wil vaart maken, maar het is nog iets te 

vroeg om aan te geven wanneer we een plan hebben om met jullie en de 

gemeente te delen. De enquête proberen we snel op te zetten en we zijn er 

benieuwd naar jullie mening over een aantal zaken en vooral jullie ideeën. 

Ook gaan we de Atletiekunie bij dit onderwerp betrekken. 

 

Op naar de Oirschotse Stoelloop! 
Tot slot wens ik iedereen veel plezier en succes toe met de Oirschotse 

Stoelloop: de organisatie, vrijwilligers en alle lopers! Helaas ben ik er zelf niet 

bij. Iedere twee jaar organiseert Scouting Oirschot het vader-zoon weekeinde 

en dit evenement is toevallig in hetzelfde weekeinde. 

 

Met sportieve groet, 

 

Henry van der Schoot 
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http://www.boekhandeldecroon.nl/
https://www.jumbo.com/content/Jumbo-oirschot-de-loop/
http://www.secron.nl/
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Nieuwe leden per 1 mei: 
Willy Kuypers M40 

Sien van Engelen MPC 

 

Van harte welkom! 

 

Opgezegd: 
Nicky Verbakel MJD 

Nicky heeft 6 jaar met plezier getraind maar gaat nu verder 

met boksen. 

 

Koen van den Biggelaar JPA 

Koen heeft gekozen om te stoppen met atletiek, bedankt voor 

het fijne sportjaar. 

 

Onze vereniging telt nu 172 volwassen leden, 

19 wandelaars en 19 jeugdleden. Totaal 210 

leden. 

 
Nieuwe digitale ledenpas. 
De Atletiekunie is per 1-1-2017 gestopt met het verstrekken 

van de hard copy ledenpas. Deze pas is vervangen door een 

digitale variant en ingevoerd vanwege duurzaamheid en 

kostenbesparing. De oude pas is niet meer geldig als je de 

nieuwe hebt gekregen.  

Je kunt de digitale pas opslaan op je smartphone of computer 

en eventueel uitprinten. 

We hebben van iedereen het e-mail adres moeten doorgeven 

aan de Atletiekunie en men is reeds begonnen met het 

versturen van de digitale ledenpas.  

De nieuwe pas heeft dezelfde functie en voordelen als de 

oude. De voordelen vind je op www.atletiekunie.nl/ledenpas 

De nieuwe pas is geldig voor een jaar en wordt elk jaar 

opnieuw toegestuurd. 

 

Het toesturen van de pas per e-mail houdt in dat de 

ledenadministratie een geldig e-mail adres moet hebben van 

alle leden. 

  

Daarom een dringende oproep: als je over 2 
weken nog geen nieuwe pas hebt ontvangen, 
of indien er fouten op de pas staan, dan hoor 
ik dat graag.  
Ook indien je in de toekomst een nieuw e-
mailadres krijgt, graag doorgeven. 
 

Bovenstaande geldt niet voor de wandelaars omdat zij niet 

zijn ingeschreven bij de Atletiekunie. 

 

Namens de ledenadministratie, 

Hans Hoogmoet. 

ledenadministratie@atletiekoirschot.nl 

LEDENADMINISTRATIE 
Hans Hoogmoet 

 

De verjaardagen in mei… 

 
1  Pieter Smits  M65 

1  Ellen van den Boomen  V45 

2  Franky de Langen  JPA 

3  Esther Peeters- Bakker  V35 

7  Abigail Vermeulen  V45 

10  Cees Koppen  M60 

13  Rick van der Schoot  JPA 

16  Kaat van Dillen  M50 

19  Maria de Laat  WAN 

22  Aubry  Mulder  M40 

23  Hans Mutsaers  WAN 

24  Margot Kuijpers  V45 

26  Dries Smulders  JPA 

26 Michelle Gilissen  V45 

28  Erna van Agt  V60 

30  Hans Hoogmoet  M60 

30  Emmy van de Heuvel-Megens  WAN 

31  Marijke de Graaf  V60 

 

… en in juni: 
 

1  Gerda Manders  V55 

2  Caroline Linnemans  V40 

3  Marij Maas-van de Schoot  V55 

4  Jan Heijms (Middelbeers)  M55 

7  Conny van de Wal  V45 

10  Eveline Timmermans  V40 

15  Johan der Kinderen  M50 

15  Jan Swaans  M50 

16  Leny de Croon  V60 

16  Thea de Jong  V50 

21  Willy Kuypers  M40 

23  Colinda van Gisbergen  V45 

25  Kartika Luijsterburg  V45 

26  René Jansen  M45 

30  Paul Welvaarts  M45 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd 
 
Let op!  
De getoonde categorieën gelden per 30 juni 2017 

http://www.atletiekunie.nl/ledenpas
mailto:ledenadministratie@atletiekoirschot.nl
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http://www.vogelsgroen.nl/
http://www.gasterijdemerode.nl/
http://www.fysiomeeuwis.nl/


 
ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 31 | NUMMER 3 | MEI - JUNI 2017 

 9   
 
 

  

PRIKBORD 

NIEUWE LEDENPAS ATLETIEKUNIE 
Half april kreeg je van de Atletiekunie per e-mail je 

nieuwe digitale ledenpas toegezonden. De plastic 

kaart wordt niet meer uitgegeven.   

RIOOLBELASTING ☺ 
De penningmeester ontdekte dat we bij de 

aanslagen gemeentelijk heffingen ook 

rioolbelasting betalen. We hebben echter geen 

rioolaansluiting, maar een septictank. We gaan 

nu proberen het teveel betaalde terug te krijgen 

Bedenker Roparun overleden   

Rotterdammer Sjaak Bril overleed op 55-

jarige leeftijd. 

De Roparun is een jaarlijkse estafette van 

Parijs en Hamburg naar Rotterdam. 

Deelnemers lopen in teams meer dan 500 

kilometer om geld in te zamelen voor 

mensen met kanker. Bij de 25ste editie 

vorig jaar werd bijna 5,5 miljoen euro 

opgehaald. 

 

60 ☺ 

Op 15 april was het 60 jaar geleden 

dat in Best de sportvereniging “Joe 

Mann” werd opgericht, de voorloper 

van atletiekvereniging Generaal 

Michaelis (GM). Onze felicitaties 

met dit jubileum!  

ATLETIEK OIRSCHOT HEEFT NIEUWE 

STATUTEN EN GEDRAGSREGELS 
Tijdens de ALV van 12 april is er gestemd voor de 

nieuwe statuten, gedragsregels en afschaffing huidig 

huishoudelijk reglement. De opkomst met 48 leden 

voor de vergadering was groot. Daarnaast hebben 27 

leden gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot een 

machtiging. Met 74 stemmen voor en 1 onthouding is 

het voorstel daarmee goedgekeurd. 

 

De statuten worden op 8 mei gepasseerd bij de  

notaris, daarna komen ze op de website te staan. De 

gedragsregels zijn er al te lezen bij ALGEMENE INFO 

> Reglementen. 

 

CLUBTENUE 
Het ontwerp van ons clubtenue is vastgelegd bij de 

Atletiekunie. Het bestaat uit een lichtblauw shirt met het 

logo in het midden en een donkerblauw short. 

Bij officiële wedstrijden van de Atletiekunie (Nederlandse 

kampioenschappen) is het verplicht dit tenue te dragen. 

Bij overige wedstrijden en trainingen is het dragen van het 

clubtenue zeer gewenst in verband met de 

herkenbaarheid van onze club. 

Hoe je aan clubkleding komt lees je op de website bij 

ALGEMENE INFO > Clubkleding. 

In welke categorie zit je? 
Dat zie je snel in de tabel op onze website 

www.atletiekoirschot.nl > ALGEMENE INFO > 

Leeftijdscategorieën 

Gelezen (over de 

afnemende belangstelling 

voor korte wegwedstrijden) 
“De consument vraagt om een 

belevenis, niet om tijdwaarneming”. 

WWW  

Van alle bezoekers aan onze 

website kijkt 54% via een mobiel 

apparaat (tablet of smartphone). 

 

Tussen 1 januari en 24 april 

bezocht 33% van de bezoekers 

onze website voor de eerste keer. 

http://www.oirschot.nl/
http://www.atletiekoirschot.nl/
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◄ Martien van de Ven pakt weer NK-medaille 

za 4 mrt 2017 
Bijna 13,7 km/h was voor Martien van de Ven genoeg om 

weer een NK medaille aan zijn uitgebreide palmares toe te 

voegen. In Amstelveen werd hij met 31:35 min over 7200m 

2e bij het Nederlands Kampioenschap Cross.  

Martien schrijft: “Een bijzonder zwaar parcours met 6 keer 

een lange helling en de rest een en al modder, plassen en 

zuigende klei. Toch kon ik een behoorlijk tempo 

onderhouden; er was er echter één beter”. 

 

 

◄ Nellie en Tineke vooraan bij Rico 

Salvettiloop 

zo 5 mrt 2017 
Bij de Rico Salvettiloop in Moergestel liepen Nellie van Beers 

en Tineke van den Heuvel vandaag de langste afstand: 14,9 

km. En met een mooi resultaat: 1e en 2e bij de vrouwen 

overall! 

Cees Koppen en Henk van Gerven werden resp. 2e en 3e bij 

de M55, ook op de 14,9 km. 

 

 

Martien van de Ven eerste in Bakel 

zo 12 mrt 2017 
Al sinds 2014 gaat Martien van de Ven elk jaar in de Hel van 

Bakel de eerste prijs bij de Mannen 60 ophalen. Nu dus al 

voor de 4e keer!. 

 

 

◄ En hier zijn de clubkampioenen cross! 

zo 12 mrt 2017 
De clubkampioenschappen cross verliepen in een prima 

sfeer: de zon scheen, er waren volop deelnemers en de strijd 

was spannend. Roland van Loon en Nellie van Beers 

voldeden aan de verwachtingen en werden crosskampioen 

2017. Roland voor de 5e keer en Nellie al voor de 19e keer! 

Op de website staan in het FOTOBOEK de foto's van Toon 

Erven, Ronald van de Vondervoort en Ad van Zelst. 

 

Podium voor Nellie van Beers 

zo 19 mrt 2017 
In Tilburg was vandaag de Attilarun, vroeger de '30 van 

Tilburg' genaamd. Nellie van Beers liep er de 10 km en werd 

derde bij de V45.   

 

 

NIEUWS 
 
Lees elke dag het laatste nieuws op 

www.atletiekoirschot.nl als het nog warm is! 

http://www.atletiekoirschot.nl/
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◄ Jeanne Kemps vrijwilliger van het jaar 

ma 20 mrt 2017 
Bij de geanimeerde en zeer druk bezochte jaarvergadering 

werd Jeanne Kemps in de bloemetjes gezet als vrijwilliger van 

het jaar. Voorzitter Henry van der Schoot benoemde de 

verdiensten van Jeanne voor de club, o.a. het onderhoud van 

het clubhuis en de distributie van het clubblad.  

De zittende bestuursleden Leny de Croon en Hennie van Rijt 

werden per acclamatie herkozen. 

 

 

Ad van Zelst verbetert CR op de halve 

marathon in Drunen 

zo 26 mrt 2017 

Vandaag werd onder perfecte omstandigheden de halve 

marathon door de Drunense duinen gelopen. Ad van Zelst 

verbeterde het al op zijn naam staande clubrecord op de 

halve marathon, categorie M70, met 2½  minuut en bracht het 

op 1:48:44 bruto. 

 

 

Nellie van Beers 3e in Imants Grensloop 
za 1 apr 2017 
Bij de Imants Grensloop tussen Reusel en Arendonk 

behaalde Nellie van Beers op de 10 Engelse mijl de derde 

plaats in de categorie V45. 

 

 

◄ 30 jaar recreanten gevierd 

zo 2 apr 2017 
Vandaag vierden we met een ludieke training dat Atletiek 

Oirschot 30 jaar geleden begon met het geven van trainingen 

voor recreanten. Vice-voorzitter Hennie van Rijt overhandigde 

een mooi flesje wijn aan de trainers van het eerste uur Cees 

van de Schoot en Martien van Geenen. Ook Joos van Haaren 

was er bij vanaf het eerste uur.  

 

Daarna werden de winnaars van de loopquiz naar voren 

gehaald. Zij kregen ook een flesje (douchespul). 

 

Op de website staan de foto's van het feestje (FOTOBOEK) 

en de oplossingen van de loopquiz (NIEUWS). 
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Martien steelt de show bij eerste 

baanwedstrijden van 2017 

za 1 apr 2017 
In Tilburg waren de eerste wedstrijden van het baanseizoen 

2017. Er werden meteen al topprestaties geleverd door dé 

master van onze club: Martien van de Ven. Hij was op de 

1500 meter maar liefst 10 seconden sneller dan het al op zijn 

naam staande clubrecord bij de mannen masters 65! Een 

vlammend snel clubrecord van 5:30.63 min siert nu de 

tabellen. 

 

 

◄ En weer twee klappers voor onze masters 

vr 7 apr 2017 
Na zijn mooie prestatie in Tilburg slaat Martien van de Ven 

weer toe, ditmaal bij de baanwedstrijden in Veldhoven. Op de 

1000 meter liep hij ruim 2 seconden van het clubrecord af dat 

nu staat op 3:33.59 min. 

Daarnaast was Ans Saalberg (V55) al vroeg in het seizoen 

op dreef. Pas lid sinds dit jaar (recreant-lid Atletiek Oirschot, 

wedstrijdlid bij GVAC), maar al enkele jaren in training bij 

René van de Ven voor het speerwerpen. Vorig jaar 

Nederlands Kampioen en 3e bij  de wereldkampioen-

schappen!  

Het Nederlands record van 34.80 meter is dit jaar het doel en 

al bij de eerste wedstrijd van het seizoen wierp Ans 34.14 

meter!  

 

Foto uit archief: Ans Saalberg 

 

◄ Oriëntatieloop met 60 deelnemers 

zo 9 apr 2017 
Op deze zonnige voorjaarsdag was onze oriëntatieloop in het 

natuurgebied Sint Martensberg in Oostelbeers. Er kwam een 

record aantal van 60 deelnemers op af, waarvan 27 

clubleden. Winnaars bij de lange afstand waren Martijn van 

de Ven (oud-lid en vorig jaar ook winnaar) en Cees van 

Nuland. Op de korte afstand kwamen Nicole Evers en Marij 

Maas het eerste binnen. 

 

Foto 1: Het “podium” bij de lange afstand: Maureen, René, Cees, 

Martijn, Martien. 

 

Foto 2: En aan Roland van Loon en partner Wendy hadden we dit 

mooie evenement te danken! 

 

Meer foto's staan op de website in het FOTOBOEK 

 

NIEUWS 
 
Lees elke dag het laatste nieuws op 

www.atletiekoirschot.nl als het nog warm is! 

http://www.atletiekoirschot.nl/
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Hardloopcursus 2017 van start  

zo 9 apr 2017 
Atletiek Oirschot organiseert voor de 29e keer een cursus 

voor beginnende hardlopers. Vandaag was de eerste 

training, waarvoor zich 33 deelnemers hadden aangemeld. 

 

◄ Martien van de Ven 1e met clubrecord in 

Someren 

do 13 apr 2017 
Bij de baanwedstrijden van het Limbra Baancircuit in 

Someren won Martien van de Ven de 3000 meter bij de 

M65 in een nieuw clubrecord: 11:56.44 minuten. Het 

clubrecord was een verbetering van maar liefst bijna 20 

seconden op het oude record, dat sinds 2014 op zijn naam 

stond. 

 

Foto (Patrick Spruytenurg) gemaakt bij de baanwedstrijden in 

Veldhoven op 7 april 

 

Derde plaats en clubrecord in Oisterwijk 
za 15 april 2017 
Het clubrecord M70 op de 15 km stond nog open. Dus... Ad 

van Zelst ging dat Paaszaterdag even regelen. Zijn nettotijd 

van 1:16:43 was goed voor een 3e plaats bij de M65, het 

clubrecord staat nu op 1:16:50 bruto. 

 

◄ Nellie van Beers 3e in Paasloop 
ma 17 april 2017 
De Rabo Paasloop in Boxtel werd onder frisse en winderige 

omstandigheden gelopen. Nellie wist zich goed staande te 

houden en werd 3e bij de vrouwen overall. 

 

Foto: startnummer opgehaald en naar de start 

 

 

◄ Henk van Gerven 60! 

ma 17 apr 2017  
Dat Henk van Gerven 60 is geworden is geen groot nieuws, 

maar wel dat hij bij deze gelegenheid "De 60 van Texel" 

heeft gelopen! Zijn tijd over het zware parcours - duinen, 

dijken en veel wind - was 6 uur 21 minuten 46 seconden. 

Tien jaar geleden liep Henk ook al de 60 van Texel, toen in 

5:48:28 u. 

Foto (Corrie van Gerven): nog 2½ uur te gaan! 
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foto Tiny Steenbakkers (AVGM) 

VACATUREBANK 
 
 
het laatste nieuws als het nog warm is 

 

Een overzicht van alle commissies, wie er 

in zitten en welke taken ze hebben, vind je 

op onze website www.atletiekoirschot.nl > 

ALGEMENE INFO > Bestuur en 

commissies. Daar staan ook de vacatures. 

Een idee dat bij de 

jaarvergadering werd gelanceerd 

is meteen werkelijkheid 

geworden: Sandra Verhagen 

gaat vraag en aanbod van 

vrijwilligers coördineren. 
 

Commissies kunnen hun vacatures bij 

Sandra indienen, leden die iets voor de club 

willen betekenen kunnen dit bij Sandra 

melden. Sandra brengt vraag en aanbod bij 

elkaar. 

 
Onze club kan niet bestaan zonder de inzet van een 

heleboel vrijwilligers. Leden die zich week in week uit 

inzetten voor Atletiek Oirschot en ook leden die af en toe 

een helpende hand toesteken. 

Op de volgende pagina zie je de vacatures van dit 

moment. Wellicht zit er iets voor je bij? Als je meer 

informatie wilt, kun je je wenden tot de genoemde 

contactpersoon per vacature, of je neemt contact op met 

Sandra Verhagen: e-mail sandra.verhagen@online.nl of 

bel 06-18571513. 

 

http://www.mitra-winkel.nl/
http://www.atletiekoirschot.nl/
mailto:sandra.verhagen@online.nl
https://www.roefspartyverhuur.nl/
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Help mee met de Jansdag 

(donderdag 15 juni) 
Er zijn 30 vrijwilligers nodig om deze 

atletiekdag voor basisschoolkinderen te laten 

slagen. 

De Jansdag is een nationale atletiekdag voor 

de kinderen van groep 8 van de basisschool. 

Atletiek Oirschot organiseert de Jansdag al 

jaren voor de kinderen van de gemeente 

Oirschot. Dit jaar doen er 208 kinderen 

mee. De Jansdag is een heel gezellige dag! 

 

De kinderen doen o.a. de volgende 

onderdelen: hoogspringen, verspringen, 

speerwerpen, 60 m sprint, 600 m en 

Zweedse estafette. Hiervoor hebben we 30 

vrijwilligers nodig. De vrijwilligers wordt 

gevraagd te assisteren bij het jureren van de 

atletiekonderdelen en bijvoorbeeld het 

aanharken van het zand bij de verspringbak 

of de lat klaarleggen voor het hoogspringen. 

Er komt een schema waarbij de kinderen in 

groepen rouleren, zodat ze aan het einde van 

de dag alle onderdelen hebben gehad. De 

dag begint om 9.00 en eindigt rond 15.30. 

Tijden: 8.30 - 12.30 of 12.30 - 15.30 of de 

hele dag 

 

Aanmelden via Ingrid van der Schoot 

ingrid.van.der.schoot@outlook.com, of vul je 

naam in op de lijst in het clubhuis. 

 

  

Nog meer vacatures: 
 

Jeugdcommissie (2 vacatures) 
Mieke Bouwman jhmbouwman@gmail.com   

De Jeugdcommissie organiseert activiteiten voor onze jeugd. 

Bijvoorbeeld de Ouder-kindcross, Sinterklaas- en Paasactiviteiten. 

Maar ook activiteiten voor scholen uit Oirschot: Kids Sport, 

Roefeldag, Candy-Run. 

 

Sponsorcommissie (2 vacatures) 
Miranda Bressers miranda.bressers@atletiekoirschot.nl  

De Sponsorcommissie heeft als doel de sponsorgelden (b.v. de 

advertenties in de Spike) op peil te houden en waar mogelijk te 

vergroten. 

 

Accommodatiecommissie: klusteam 
Toon Erven toon@secron.nl  

Dit team van vrijwilligers komt iedere laatste vrijdagochtend van de 

maand bijeen om klusjes te verrichten op en aan het veld, 

clubgebouw en materialen. Zijn er geen klusjes? Dan drinken ze 

koffie en gaan weer naar huis! 

 

PR-commissie (1 vacature) 
Vanessa Kluijtmans vlantau@gmail.com  

Deze commissie heeft nog iemand nodig die af en toe mee komt 

brainstormen. En eens een tekst rond een evenement wil 

schrijven. 

 

Wedstrijd Organisatie Commissie 
(meerdere vacatures) 
Wally van Mierlo wally.van.mierlo@gmail.com  

EHBO-ers tijdens onze evenementen. Heb je je EHBO diploma of 

zou je het willen halen? Meld je aan! En we zoeken een EHBO-

coördinator. 

Verder: juryleden voor onze eigen wedstrijden. 

 
ICT beheerder (1 vacature) 
Henry van der Schoot henry.van.der.schoot@atletiekoirschot.nl  

Als ICT beheerder beheer je de administratie van Office 365 en 

denk je mee over verdere digitalisering binnen de vereniging. 

Jansdag 2016 

mailto:ingrid.van.der.schoot@outlook.com
mailto:jhmbouwman@gmail.com
mailto:miranda.bressers@atletiekoirschot.nl
mailto:toon@secron.nl
mailto:vlantau@gmail.com
mailto:wally.van.mierlo@gmail.com
mailto:henry.van.der.schoot@atletiekoirschot.nl
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CLUBCROSS 
foto’s: Toon Erven, Ad van Zelst 

Op 12 maart waren  de 

clubkampioenschappen 

cross. Bij de jeugd 

helaas maar weinig 

deelnemers van onze 

club. Hoe komt dat 

toch? 

 

Gelukkig hadden onze 

volwassen leden wat 

enthousiaste lopertjes 

meegebracht. En… die 

konden er ook wat van!  
Margje de Bie! Maar ze kan dan ook vliegen… 

 

Meteen na de start nemen Dries en Thijs resoluut 

de kop. Maar dat houden ze niet vol, want wie 

stuift hieronder als eerste het bos in? 
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Adrie Louwers was zo wakker om de toeschouwers naar de finish te dirigeren. Nou, ze gingen er voor!  

Hier wordt Bente luid aangemoedigd, ze eindigde als mini-pupil mooi in het middenveld.. 

 

En dan komen Koen, Thijs en Tjeerd, gevolgd door 

Lucas en Rick.  

 

Zie je wel dat wij kunnen crossen! 

 

  

 

http://www.atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl


 
ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 31 | NUMMER 3 | MEI - JUNI 2017 

 18   
 
 

 
  
  

KIDS-SPORT 
Foto’s Ad van Zelst 
 

6 april: Kids Sport.  

De kinderen uit de groepen 4, 5 en 6 van 

basisschool De Beerze waren te gast op ons veld 

 

En ze waren fanatiek, hoor! 

Er werden drie onderdelen beoefend: 

balwerpen, verspringen en 

hoogspringen. Dat ging in een razend 

tempo: een kwartier per onderdeel. 

Uitleg, inspringen en dan meteen voor 

de punten. In 5 minuten wisselen naar 

het volgende onderdeel en na een uur 

was het klaar. Glaasje ranja en dan 

kwam de volgende groep. 

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

Of speurtocht, het maakt niet uit hoe je het 

noemt. Zondag 9 april was een stralende dag. 

Onze jeugdleden, al of niet met ouders, trokken 

de hei bij Sint Martensberg in 

 

  

Rechts en onder:  Henry en Rick van 

der Schoot en Tjeerd Lieshout 

deden het samen als team. 

 

Linksonder: Jarno, Diny en Sven Janssen 

Rechtsonder: Stijn van Beers en Willem Gerritsen werden tweede. 

 

http://www.atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl
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PAASSPEL 
Foto’s Adrie Louwers 

De jeugdcommissie had weer een leuk paasspel 

geregeld. Er was een flinke opkomst. 
 

  

Franky won het gouden paasei. En Ronnie ook, 

maar dat was eigenlijk voor Janne, omdat Ronnie 

nog geen lid is. 

 

http://www.atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl
http://www.huidverzorgingarianne.nl/
http://www.atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl
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AGENDA 
  

Baanwedstrijden in de regio: 

9 mei:  Helmond Baanwedstrijden junioren 

23 mei:  OIRSCHOT Open baanwedstrijden 

3 juni:  Essen (B) Baanwedstrijden pupillen en junioren 

3 juni:  Gemert Meerkamp jun/sen/mas 

4 juni:  Gemert Meerkamp jun/sen/mas 

10 juni:  Reusel Athletic Champs pupillen 

20 juni:  OIRSCHOT Open baanwedstrijden 

24 juni:  Valkenswaard Athletic Champs pupillen 

1 juli:  Mol (B) Baanwedstrijden pupillen en junioren 

1 juli:  Neerpelt (B) Baanwedstrijden pupillen en junioren 

1 juli:  Best Baanwedstrijden alle cat. 

2 juli:  Best Baanwedstrijden alle cat. 

9 juli:  Essen (B) Baanwedstrijden pupillen en junioren 

16 juli:  Mol (B) Baanwedstrijden pupillen en junioren 
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HET RAZENDSNELLE 
ESTAFETTEPENNETJE 
 Femke van Overdijk  
 

Hallo allemaal, ik heb de pen van  

Léon gekregen… 

 

Ik vind dat heel leuk.  
Ik zal mij  even voorstellen: ik ben Femke van Overdijk, 

ik zit op turnen en atletiek en ik vind het allebei heel 

leuk. Ik vind het eindspel touwen zwaaien altijd heel 

leuk 

 

Ik ben op 1 december jarig en ik ben 10 
jaar.  
Ik eet het liefst pannenkoeken maar ik lust bijna alles. Ik 
zit op basis school de Linde en ik zit in groep 5. Ik vind 
het heeeel leuk om een dagje te gaan zwemmen. Ik 
vind het ook leuk om met de play-mobiel te spelen en 
om te knutselen. Ik vind het ook heel leuk en fijn als het 
zomer is. Ik vind het leuk om buiten te spelen en op 
vakantie te gaan want dan slapen we ook in de auto. 
 

Ik ben bij atletiek gegaan omdat mijn 
vriendin Angel ook op atletiek zit.  
Mijn zusje Sophie zit ook op atletiek. 
 
Zo, dit was mijn stukje voor de Spike. 
 

Ik wil de pen doorgeven aan Angel.  
 

Groetjes Femke 
 

http://www.oirschotsebakker.nl/
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WANDELEN 
 Martien van Geenen 

Tijdje niet hardgelopen? Geblesseerd?  

Haak aan bij onze wandelgroep! Goeie klets en koffie na. 
  

 Abdijenloop Tongerlo - Averbode 
 

25 mei (Hemelvaartsdag) 

 

Voor de derde keer gaan we daar 16 km 

wandelen. 

    

We vetrekken om 7.30 uur vanaf De 

Rabobank in de Sint Jorisstraat met 

eigen vervoer naar Westerlo. Gaan daar 

met de bus naar de startlocatie, 

schrijven in (€10,-) en gaan wandelen. 

Onderweg en op eindpunt gratis drank 

en koek. 

Na afloop drinken we een Abdijbiertje en 

eten een frietje (niet verplicht!).  

Rond 18.00 -19.00 uur zijn we weer in 

Oirschot. Autokosten worden onderling 

verrekend. 

 

Aanmelden: Martien van Geenen tel. 

0499-573281 of 06-83195240  of 

martienvangeenen@planet.nl   

of vul het formulier in het clubhuis in 

(geef aan of je wilt rijden).  

 

info: www.abdijenloop.be 

http://www.spoordonksewatermolen.nl/
mailto:martienvangeenen@planet.nl
http://www.abdijenloop.be/
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HARDLOPEN 
DOE JE BIJ 
EEN CLUB! 
 

 

Als lid hoor je er pas echt bij! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ken je iemand die alleen loopt? 

Neem hem (haar) een keer mee 

naar een recreantentraining. Kost 

anderhalve euro en vaak zijn ze 

meteen verkocht. Vorig jaar 

hadden we een mooie ledengroei 

en dat is niet zomaar! 

 

 

Download het inschrijfformulier van 

de website www.atletiekoirschot.nl 

of neem er een mee uit het 

clubhuis. Invullen, inleveren klaar! 

 
 

 

http://www.atletiekoirschot.nl/
http://www.fairsports.nl/
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  DE ESTAFETTEPEN 
 Erik van den Oord  

 
 

In het kort: Erik van den Oord, 44 jaar, ondernemer en woont 

samen met Sandra Verbeek en hun drie kinderen Hannah, 

Roemer en Mare aan de Nieuwstraat in Oirschot. 

Ik geef de estafettepen aan 

Erik van den Oord 

De schoonheid van Oirschot 
Als kind fietste ik altijd in de zomer vanuit 

Spoordonk door de Nieuwstraat naar het 

zwembad. Ik had geen oog voor Oirschot: ik wilde 

weg uit het dorp en de wijde wereld verkennen. 

Die kansen heb ik volop benut en in Brussel bij de 

Europese Commissie leerde ik Sandra kennen. 

Later hebben we voor Oirschot gekozen en zijn we 

zelfs binnen dezelfde straat verhuisd. In onze vrije 

tijd runnen we een B&B in het mooie historische 

centrum en genieten we van de groene omgeving 

waar je heerlijk kunt hardlopen.  

 

De juiste maat 
Tijdens mijn studententijd sportte ik fanatiek. Ik 

fietste met mijn wielrenmaatje naar Wageningen 

en reed meerdere klassiekers, waaronder Parijs 

Roubaix. Nadat ik op jonge leeftijd in de 

provinciale politiek terecht kwam, werd het sporten 

opgeofferd. Sinds een jaar of vijf heeft sport weer 

plek in mijn leven. Het zoeken van de juiste balans 

blijft een uitdaging: zowel om wekelijks tijd vrij te 

maken voor sport als de juiste maat aan te 

houden: ik ga snel te hard en te ver. 

 

Toegevoegde waarde Atletiek 

Oirschot 
Voordat ik bij Atletiek Oirschot liep, kreeg ik het 

letterlijk op mijn heupen van het lopen. In die tijd 

trof ik Mirjam Smits langs de lijn, waar onze zonen 

Pierre en Roemer voetbalden. De bolle asfaltering 

van de Boterwijk zorgde altijd voor pijn in mijn 

rechterheup. Totdat ik op advies van Mirjam, die in 

die tijd trainer was bij Atletiek Oirschot, het rondje 

eens de andere kant op liep. Ik was onder de 

indruk en direct bereid om de atletiekvereniging te 

steunen.  

 

 

Ik geef de estafettepen aan mijn oude klasgenootje 

Sandra Verhagen 
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https://www.fysionova.nl/
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KLUSDAG 
 
 

De dreiging:) met een loterij heeft 

gewerkt! Met 18 man/vrouw/kind 

was de klusdag zo gepiept. 
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  RICO SALVETTILOOP 
Kees Smetsers (gepubliceerd in de Mooi Oirschotkrant) en Ad van Zelst 

Foto’s Esther Fiddelaers 
 
 

Atletiek Oirschot imponeert bij Rico Salvettiloop in Moergestel 

Zondag 5 maart was er weer grote 

afvaardiging van Atletiek Oirschot 

aanwezig bij de Rico Salvettiloop.  
Deze hardloopwedstrijd is genoemd naar een 

atletiektrainer, die helaas jong overleden is.  

Het parcours van deze wedstrijd loopt voor een 

groot gedeelte door de bossen van Oisterwijk en 

dat maakt de deelname aan dit evenement extra 

aantrekkelijk. Alles bij elkaar stonden er 16 leden 

van Atletiek Oirschot aan de start en dat kleurde 

het veld mooi blauw.   

 

De hardlopers van Atletiek Oirschot 

vielen niet alleen op bij de start, maar 

ze imponeerden ook tijdens de 

wedstrijd en aan de finish.  
De resultaten waren echt geweldig. De meeste 

tijden waren zó goed, dat ik mij afvraag of het 

parcours wel goed gemeten was. Op de 10 

kilometer liep ik zelf een tijd van 52.39 en dat was 

een halve minuut sneller dan ik ooit gelopen had. 

Het was mijn eerste persoonlijke record op 70-

jarige leeftijd, dus genoeg reden om heel blij te 

zijn. Mijn tijd over de laatste kilometer was echter 

4:32 en dat kan bijna niet, dus misschien was de 

wedstrijd wel iets korter dan 10 kilometer… 

 

Hoe dan ook, het was (weer)een 

prachtig gezicht om Nelly van Beers 

en Tineke van de Heuvel als eerste 

en tweede op het podium te zien 

staan.  
Super prestaties van die twee. En wat te denken 

van Kees Koppen en Henk van Gerven, die 

tweede en derde werden in hun categorie? 

Ad van Zelst miste op de 10 kilometer het 

clubrecord op een haar en dat vond hij heel 

jammer, maar ik vind het geweldig wat hij op zijn 

leeftijd presteert. Daar heb ik echt bewondering 

voor. De oudjes doen het overigens toch wel heel 

goed bij Atletiek Oirschot. Als ik naar de tijd van 

Toon Erven kijk, bijvoorbeeld, dan neem ik mijn 

petje daar voor af. 

 

     

 

 

 

 

 

De groene Bali Runners voelen zich kennelijk 

heel goed thuis tussen het blauw van Atletiek 

Oirschot en dat is op sommige foto’s van de 

wedstrijden goed te zien.  
Er zijn er zelfs bij die allebei de kleuren dragen. Naast de 

super mooie tijd van Henk van Gerven (die is helemaal klaar 

voor de “Zestig van Texel”) maakten Henk van den Oord en 

Johan Pijnenburg toch wel heel veel indruk door gewoon een 

rondje van 5 kilometer extra te lopen. Ze hadden namelijk de 

afslag naar de finish gemist. Hahaha…   

Al met al een heel leuke wedstrijd voor 

iedereen. Hardlopen is echt een feest… 
 

Kees Smetsers 

 

 

 

Kees, Henk, Johan, Henk. 

 

 

 

 

Ad, Frank, Toon, Henk, Cees, Chantal, Danny. 

 

 

 

http://www.atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl
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Vorig jaar verbeterde ik in Moergestel het 

clubrecord M70 op de 10 km.  
Dat zal ik vandaag wel eens eventjes gaan overtreffen. 

We zijn een jaar verder en ik heb flink getraind, de 

laatste maanden. Minuutje er af, dat moet kunnen. 

Als ik naar het startvak loop staat daar 

Esther, die ik een camera in haar handen 

heb gestopt. 
“Ad, kom eens, we maken een groepsfoto!”. Er worden 

hier en daar nog wat clubleden geroepen en als de foto 

klaar is zijn we 5 minuten verder. In die 5 minuten is het 

startvak helemaal vol gelopen. Ik wurm me naar voren, 

maar blijf 5 meter voor de startlijn steken. Geeft niks, dat 

CR haal ik toch gemakkelijk. 

Het startschot gaat en de meute zet zich 

langzaam in beweging. 
In het gedrang duurt het 12 seconden voordat ik over de 

startlijn ben. Ik zet er flink de sokken in, het kan maar 

klaar zijn. Op de eerste 5 kilometers staan netjes km-

bordjes, maar dan houdt het op. Ik loop een beetje op 

de gok, maar voel me prima en houd goed tempo.  

Toch gaat er ergens iets mis, want als ik op mijn klokje 

48 minuten zie, realiseer ik me dat ik het nooit ga halen. 

Ik pers er een lange sprint uit en klok 49:30 minuten. 

Eén seconde boven het clubrecord! 

Het leven kan hard zijn. Heel hard.  

Maar een foto-shoot vlak voor de start, dat 

kan ik maar beter niet meer doen:) 
 

Ad van Zelst 

 

 

 

  

 

Kees Smetsers 

 

 

 

Nellie was jarig, daar hebben we nog voor gezongen. Hard 

en vals, maar goed bedoeld. 

 

 

 

 

http://verspaandonk-herenmode.nl/
http://www.ibab.nl/ibb/


 
ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 31 | NUMMER 3 | MEI - JUNI 2017 

 30   
 
 

 

  

SPA-FRANCORCHAMPS RUN 
Harrie en Joke Bullens 
 
 

Harrie en Joke houden de traditie in stand 

Joke heeft net zonder gas terug te nemen de “virage de l’Eau 

Rouge” genomen en dendert hier nét niet over de kerbstones 

vol gas en zonder terug te schakelen de Radillion op. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

http://www.bloemboetiekelha.nl/
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Nog zo’n prachtige wedstrijd in de duinen van Schouwen-Duiveland. Lijkt op 

Egmond, maar niet zo massaal. Hans van Hal trok er alleen naar toe.. 

 

 

PANNEKOEKENMOLENLOOP 
Foto’s Hans van Hal 
 
 

En daar stond Hans. In zijn eentje 

http://www.fransgerritsen.nl/
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 
CROSS 
Foto’s: Hans van Hal, Ronald van de Vondervoort, Toon Erven 

Het veld kleurde weer blauw op deze 

zonnige voorjaarsdag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strijd willen we zien en strijd kregen we: 

Kartika, Jeanne en Arianne razen vrijwel 

tegelijk over de finish. 
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De clubkampioenen cross 
 

De clubcross is natuurlijk een mooi 

evenement voor iedereen. 

Recreant of wedstrijdloper, we 

komen allemaal aan onze trekken. 

 

Op het podium zien we meestal de 

bekende gezichten: Nellie van 

Beers bij de vrouwen, Roland van 

Loon of Ruud van Woensel bij de 

mannen.  

Op hun prestaties valt niks af te 

dingen, maar wat tegengas van de 

jongere garde zou toch wel leuk 

zijn.  

 

Daarom hier de runner-ups, die in 

staat moeten zijn om de komende 

jaren de kroon over te nemen: 

 

Joan van Heerebeek ►  

Racete achter Nellie aan en 

finishte iets meer dan een minuut 

later. Maar ja, een minuut is toch 

nog veul op 6300 meter. 

 

Bart Putmans ►  

Was vorig jaar al kampioen, maar 

heeft het in zich om dit te herhalen. 

Zat de hele wedstrijd kort op Ruud 

van Woensel, maar Roland was 

onbereikbaar. 

http://www.atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl
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LOOPANALYSE 
De eerstvolgende loopanalyse 

van Podotherapie Brons is op 

woensdag 31 mei. Per sessie 

kunnen 4 personen meedoen. 

Je kunt je hiervoor aanmelden bij 

leny.de.croon@atletiekoirschot.nl.  

Deelname is gratis voor leden. 

 

BRONS PODOTHERAPIE 
Judy van de Schoot, Brons Podotherapie 
 
 

Hielpijn bij sportende kinderen 

In de groeifase moet het hielbeen in verschillende 
richtingen groeien.  
De groeischijf van het hielbeen bevindt zich aan de achterzijde van 
het hielbeen en is een groeicentrum van kraakbeen waar de 
achillespees aanhecht. Een ontstekingsreactie van de groeischijf 
(apophyse) van het hielbeen (calcaneus) heet apophysitis 
calcanei. Dit wordt ook wel Morbus (= ziekte van) Sever-Schinz 
genoemd. De benaming “ziekte van” suggereert dat het gaat om 
een ernstige aandoening. In werkelijkheid moet deze aandoening 
worden beschouwd als een overbelasting probleem.  

Ontstaan 
Morbus Sever is de meest voorkomende oorzaak voor hielpijn bij 
kinderen en komt vaak voor bij (actieve) kinderen tussen ±7 en 13 
jaar. De aandoening wordt meer gezien bij jongens dan bij 
meisjes. Bij kinderen in deze leeftijdscategorie, komen bij belasting 
van het hielbeen soms onregelmatigheden in de nog niet 
volgroeide groeischijf voor. De pijn kan onder andere veroorzaakt 
worden door een afwijkende hiel- en voetstand. Hierdoor ontstaat 
er een grotere trekkracht op de achillespees, deze trekt op zijn 
beurt weer aan het hielbeen, waardoor de hielpijn geprovoceerd 
wordt.  
Daarnaast kunnen trauma/letsel, overgewicht of grote lichamelijke 
activiteiten (zoals rennen en springen) oorzaken zijn voor het 
ontstaan van deze klachten.    
 

Symptomen 
Druk en kracht op het hielbeen kunnen bij lopen, rennen, stoten en 
springen pijnklachten en soms zelfs enige zwelling van de 
achterzijde van het hielbeen veroorzaken. Sporten zoals rennen 
provoceren de klachten. Vaak is de leeftijd van de jonge sporter en 
de plaats van de pijn al voldoende om de diagnose te kunnen 
stellen. Wanneer het kind is uitgegroeid en de groeischijf zich sluit 
zal de pijn vanzelf verdwijnen.  
 

Wat te doen bij Morbus Sever klachten? 
De behandeling van Morbus Sever klachten bestaat uit een 
beperking van de hielbelasting bij rennen/sporten. Het kind hoeft in 
principe niet te stoppen met sporten, maar bij hevige pijnklachten 
is het beter rust te nemen.  
Het dragen van schokdempende hakjes in de hardloopschoenen 
kan klachten voldoende laten verminderen. Wanneer klachten 
onvoldoende verminderen is het zinvol contact op te nemen met 
de podotherapeut. Na een onderzoek kan de podotherapeut 
bepalen of een schoenadvies (schoenen met een dikkere, 
dempende loopzool), dan wel een podotherapeutische inlegzool 
voorgeschreven dient te worden. De therapie zal nodig zijn tot het 
moment dat de groeischijf volgroeid is en de hiel de belasting kan 
verdragen. 
 

Wanneer er sprake is van een verkorting van de 
achillespees, wat de belasting op de groeischijven 
van het hielbeen vergroot, is het zinvol te starten 
met oefensessies met de fysiotherapeut. 

Op 13 maart gaven Judy van de Schoot en 
Jennifer van Schooten in het clubhuis een 
interessante lezing over hun vak. 

file:///C:/Users/Gebruiker/Documents/leny.de.croon@atletiekoirschot.nl
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  WOENSDAGMIDDAGGROEP 
Foto’s Ad van Zelst 
 
 

Woensdagmiddaggroep seizoen 2016/17  

Een mooie groep, op 22 maart, bij de laatste 

training van dit seizoen.  
 
De vaste gasten – Henriëtte, Miranda, Jan, Marja, 2 Toon-

en, Jeanne, Thea, José, Kees, Liezeth en Ad – waren er 

weer bij.  

 

Wim en Frans waren verhinderd, ook zij waren er altijd. 

Nellie had gehoord dat er koffie was met appelflappen, 

dus die was ook gekomen. 

 

De uitvinder van de woensdagmiddaggroep, Pieter Smits, 

hebben we dit jaar maar één keer gezien en toen ging het 

weer mis met zijn blessure. Daardoor is er deze winter iets 

minder ge-ouwehoerd. Heel jammer, maar gelukkig 

hadden we in Toon de Croon een trouwe begeleider. 

 

Woensdag 27 september 
(kermiswoensdag) beginnen we weer.    
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VOOR COMPLEET  
AUTO-ONDERHOUD 

 
 
 

Haven 2 | 5688DR Oirschot | 0499-574477 
 

www.garagebeka.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             airco service 
 

  

Henry: we hebben het druk, heel druk gehad 

Miranda: degelijk financieel verslag 

Leny: moeilijke vraag …  

http://www.garagebeka.nl/Home.html
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  JAARVERGADERING  

 

 

In een uitstekende stemming werd op 20 maart de algemene 

ledenvergadering gehouden. 
Het clubhuis zat bomvol. Na de perikelen van 

vorig jaar heeft het nieuwe bestuur de zaken 

krachtdadig aangepakt.  

 

• Leny de Croon en Hennie van Rijt werden 

bij acclamatie herkozen in het bestuur. 

 

• Jeanne Kemps kreeg de bloemen als 

vrijwilliger van het jaar. 

 

• Voor het aannemen van de 

gemoderniseerde statuten en de nieuwe 

gedragsregels – die in de plaats komen van 

het huishoudelijk reglement - was niet de 

vereiste 2/3 van de leden aanwezig, zodat 

die in een volgende vergadering nogmaals 

worden ingebracht*. 

 
*Is inmiddels gebeurd op 12 april. Een gewone meerderheid was nu 

voldoende. De stukken werden aangenomen met 74 stemmen vóór en 

1 onthouding. Op 8 mei wordt bij de notaris de akte gepasseerd. 

… goed beantwoord! 
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DRUNENSE DUINENLOOP 
Kees Smetsers (gepubliceerd in de Mooi Oirschotkrant) 
 

Ad van Zelst verpulvert het clubrecord op de halve 

marathon van Atletiek Oirschot! 
 

De halve marathon van de Drunense Duinen is er een 

voor liefhebbers, die houden van rennen in de natuur.  
Het parcours voert namelijk door een uniek natuurgebied met uitgestrekte 

zandvlakten en hoge duinen. Ondanks het mooie weer was de 

afvaardiging van Atletiek Oirschot deze keer maar klein. De club werd 

deze keer vertegenwoordigd door Ad van Zelst, Kees Smetsers en Henk 

van Gerven, die als haas fungeerde voor zijn dochter Floor. 

 

Zonder iemand tekort te doen: deze dag stond in het 

teken van de prestatie van Ad van Zelst.  
Deze nestor van de hardlopers van Atletiek Oirschot leverde namelijk in de 

Drunense Duinen een unieke prestatie. Op 71 jarige leeftijd verbeterde hij 

namelijk zijn eigen clubrecord van Atletiek Oirschot in de categorie 70+ 

van 1:51:27 naar 1:48:44. Een verbetering van het clubrecord met bijna 

drie minuten en dat komt maar zelden voor. De tijd van 1:48:44 is een 

bruto tijd, de netto tijd zal nog beter zijn. 

 

Bij de finish bleek dat Ad bijna 5 minuten sneller had 
gelopen dan Ellen van Langen.  
Ellen was in 1992 Olympisch kampioen op de 800 meter. Zij liep nu de 

halve marathon van de Drunense Duinen in 1:53:37. Dit maakt de 

prestatie van Ad des te indrukwekkender. (Ellen van Langen is 20 jaar 

jonger dan Ad) 

 

Floor van Gerven is nog maar een jaar met hardlopen 
bezig.  
Maar ze laat nu al zien dat ze in de voetstappen van haar vader naar 

mooie tijden gaat rennen. In de Drunense Duinen volbracht ze haar 

tweede halve marathon en dat is op zichzelf al een prestatie. Het moet 

toch wel heel mooi zijn als je dat samen met je vader kunt doen. 

 

Henk van Gerven gaat op 17 april “De 60 van Texel” 
lopen.  
Voor Henk is dat een manier om zijn 60-jarige verjaardag extra glans te 

geven. Hij gaat straks als Bali Runner 60 kilometer rennen over het strand 

en door de duinen van het Waddeneiland Texel. Dat doet hij voor de 

kinderen op Bali, die een beperking hebben, en niet kunnen lopen. Henk 

laat zich tijdens de “Zestig van Texel” sponsoren voor dit goede doel. 

Iedereen die hem een steuntje in de rug wil geven, kan daarvoor 

informatie vinden op de pagina “nieuws” van de website 

www.balirunners.nl . 

 

Voor de drie lopers van Atletiek Oirschot was deze halve marathon van de 

Drunense Duinen er een die ze niet snel zullen vergeten en waarvan ze 

een heel goed gevoel hebben over gehouden. 

Kees Smetsers 

 

 

Commentaar van Ad: 
 

Mooi stukje, Kees, met passie 

geschreven. Goede reclame voor 

onze club ook. We waren erg blij 

met jouw enthousiaste verhalen in 

de Mooi Oirschot-krant. Jammer dat 

die er nu mee gestopt is. 

 

Voor mij is de kop iets te over-

enthousiast. Ik kan de laatste 

weken niet meer over straat of 

mensen die me kennen beginnen er 

over. Ik leg dan maar uit dat 

“verpulveren” voor mij iets anders 

betekent dan voor jou, namelijk dat 

er nog een kwartier van af moet.  

 

Ik begin nou al te zweten. 

 

Ad van Zelst 

    

Kees, Floor en Henk.  

http://www.balirunners.nl/
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   30 JAAR RECREANTENTRAINGEN 
 
In 1985 - Atletiekvereniging Oirschot was net opgericht – waren  

de meeste leden fanatieke lopers die veel wedstrijden liepen.  

De oplossingen van de loopquiz staan op de website 
www.atletiekoirschot.nl > NIEUWS > 2 april 2017 
 

Eind 1986 kwam het idee op om ook 

recreanten te gaan begeleiden. 
Het bestuur kon zich wel vinden in het idee. Er werd een 

recreantencommissie opgericht met daarin Cees 

Verkooijen, Martien van Geenen, Cees van de 

Schoot en Pieter Mathijssen.  

 

De eerste recreantentraining was op 
zondag 5 april 1987.  
Na een wat aarzelend begin met een 10-tal deelnemers, 

bleek al gauw dat de activiteit goed aansloeg. Het aantal 

deelnemers steeg elke week en na enkele maanden 

hadden we een groep van 50 trimmers bij elkaar. 

Van april tot eind december 1987 hadden we ongeveer 

2100 deelnames aan de trainingen. Vanaf oktober werd 

er op woensdag vanaf het postkantoor in de Sint 

Jorisstraat vertrokken. 

 

Het aantal wedstrijdlopers is de laatste 
jaren flink teruggelopen, een landelijke 
trend, maar de recreantentrainingen 
floreren.  
Elke zondag en woensdag vertrekken gemiddeld zo’n 80 

recreanten, verdeeld over 4 niveaugroepen, vanaf het 

clubhuis van Atletiek Oirschot aan de Bloemendaal voor 

een training van ongeveer anderhalf uur. 

Elk voorjaar organiseren we een hardloopcursus voor 

beginnende lopers. In 20 lessen worden de deelnemers 

op een speelse wijze gebracht van "niveau nul' naar een 

conditie waarmee ze kunnen aanhaken bij de 

recreantentrainingen. Veel cursisten blijven "hangen' en 

worden lid van Atletiek Oirschot. 

 

Op dit moment zijn de volgende mensen 
actief als trainer of begeleider van de 
recreanten: 
Toon de Croon, Wim de Croon, Henk van Gerven, Pieter 

van Esch, Irene van Gestel, Joos van Haaren, Hans van 

Hal, Jac van Heerebeek, Johan der Kinderen, Cees 

Koppen, Joost van Kuringen, Ton van Liempt, Adrie 

Louwers, Henny van Rijt, Pieter Smits, Jan Swaans, 

Reny van Straten (reserve). Cees van de Schoot 

(coördinator). 

 

Uittreksel uit: Historie Atletiek Oirschot, door Joos van Haaren, 

te lezen op onze website > ALGEMENE INFO  

 

Traditie! Bij het jubileum hoort de loopquiz door het 
Kemmerbos  

Kijk Wim en Jan eens grijnzen. Ze weten dat Caroline en 
Frans verkeerd lopen!  

En toen was er ook nog koffie met gebak.  

http://www.atletiekoirschot.nl/
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ORIËNTATIELOOP 
Nicole Evers en Martijn van de Ven 
Foto’s Henry van der Schoot en Ad van Zelst 

 

Nicole en Marij winnen de korte afstand!  

Voor de eerste keer deelgenomen aan 

de oriëntatieloop.  
Marij vroeg of ik met haar mee deed. En dat leek me 

wel leuk. 

De dag begon schitterend, er werd 22 graden 

verwacht. De zon scheen al fel en het voelde heerlijk 

aan. Samen met Marij de instructie van Roland 

aangehoord. Korte route van ongeveer 5 km gekozen 

omdat het de eerste keer was voor mij.  

 

Het ging gelijk als een trein.  
We vonden alle controleposten. Het kaartlezen ging 

goed. We hadden de taken goed verdeeld. De laatste 

post waren we wat te enthousiast en konden die 

moeilijk vinden. Daar hebben we enkele minuten 

toegegeven. Moe maar voldaan kwamen we als 

eerste aan de finish! Wat een verrassing.  

 

Ook super leuk om met kinderen 

wandelend deel te nemen. Een tip voor 

leden of ouders van leden die dat nog 

niet wisten.  
 

Volgend jaar weer! 

Groeten Nicole Evers 

 

Wim en Hans zijn het weer goed 

eens. Een wonder dat ze nog 

voor het donker binnen kwamen. 
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Cees van Nuland en Martijn van de Ven  

De datum 9 april 2017 stond al 

weken, zo niet al maanden, rood 

omcirkeld in mijn agenda.  
Uiteraard in combinatie met de wildste 

trainingsplannen. En daar kwam zelfs zowaar wat 

van terecht: Ik trainde mee in de zaal met het 

krachtcircuit en deed daarnaast eenmaal per week 

een duurloop. Het zag er goed uit voor de 

oriëntatieloop!!  

Helaas bleek het ijdele hoop. Een half griepje en 

drukke werkweken verpestten de trainingsarbeid in 

februari en dat werd in maart niet beter. De 

geboorte van zoon Wout leidde tot een combinatie 

van nog meer drukte, slapeloze nachten en in het 

geheel geen trainingen. De opgebouwde conditie 

en fitheid verdwenen in twee maanden tijd als 

sneeuw voor de zon.  

 

Ondanks de slechte voorbereiding 

was het enthousiasme om deel te 

nemen nog altijd onverminderd groot.  
Zelfs het afhaken van mijn vaste oriëntatieloop-

maat (Snobby) deerde niet. Vriend Cees, die vorig 

jaar een glansrijk oriëntatieloop debuut kende met 

een tweede plek op de lange afstand, had zijn 

running-mate ook zien afhaken, dus een nieuwe 

formatie was snel gesmeed.  

De rolverdeling was op voorhand helder: Cees is 

alweer een tijd in training voor een triatlon, dus hij 

pakt de extra meters naar de posten. Ik lees de 

kaart en kan dan telkens even op adem komen. 

Met die tactiek begonnen we rond 10 uur onze 

tocht.  

 

De posten 1 t/m 4 gingen in rap 

tempo.  
Bij post 5 haperde de machine even. Ik zag op de 

kaart een bijna dichtgegroeide berm aan voor een 

pad. Als gevolg hiervan liepen we 20 m te ver naar 

het zuiden en verspeelden we enkele minuten met 

zoeken. Alle posten daarna gingen gelukkig als 

een speer. Bijvoorbeeld post 10, die we door een 

goede keuze na post 9 (n.l. het bos doorsteken 

i.p.v. terug lopen naar het pad) vanaf de weg 

zagen liggen.  

 

De vermoeidheid begon op de lange tussen 

stukken van post 16 naar 17 en 18 aardig in 

de benen te sluipen.  
Wanneer je dan op weg naar post 18 gewoonweg langs 

post 20 af loopt, is het wel erg verleidelijk om die toch vast 

even te pakken. Die verleiding hebben we gelukkig 

weerstaan (met onze gps trackers als bewijs). Onderweg 

moesten we ook nog een loslopende niet gehoorzamende 

hond met bijbehorend a-sociaal baasje trotseren. Dit 

kostte een minuutje, maar zorgde er ook voor dat de 

vermoeidheid even werd vergeten.  

 

Na een fikse eindsprint beëindigen we onze 
oriëntatieloop in 1:03:51 uur!  
Een tijd waar niemand meer aan zou komen. Net als vorig 

jaar dus winst op de lange afstand! Op het podium werden 

we geflankeerd door René & Maureen en Martien. Op elke 

trede van het podium dus een 'Van de Ven'. Eens kijken of 

we dat huzarenstukje volgend jaar kunnen herhalen! 

 

Groeten, 

Martijn van de Ven 

 

Hééé… 60 deelnemers aan de oriëntatieloop, 

waarvan 27 clubleden! 

http://www.atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl
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COOPERTEST 
Kees Smetsers 
Foto Adrie Louwers 

 
In 12 minuten een beeld van je conditie 

De Coopertest is een mooie manier om te testen of je 

conditie in orde is.  
Daarom was het jammer dat er op woensdagavond 11 april 2017 maar 19 

atleten van Atletiek Oirschot zich aan de start meldden. Degenen, die er wel 

waren, hadden er kennelijk zin in, want toen Toon de Croon het startschot had 

gegeven ontstond er een mooie strijd.  

 

Bij de vrouwen bleek als snel wie de koppositie gingen 

bestrijden:  
Reny van Straten, Tineke van den Heuvel en Nellie van Beers, op korte afstand 

gevold door Wilma van Kollenburg en Marjo Priem. Uiteindelijk kwam ze 

allemaal uit op een afstand tussen 2675 en 2600 meter en dat was echt een 

héél mooie prestatie. Ze liepen allemaal een gemiddelde van meer dan 13 

kilometer per uur. 

 

Bij de mannen liepen Léon Brands en Ronny van de Loo 

snel weg van de rest.  
Ze finishten allebei met een afstand van 3025 meter en dat is 15,13 kilometer 

per uur, werkelijk héél snel. Harrie Bullens, Cees Koppen en Martijn Keetels 

volgden op zo’n 150 meter en daarachter kwamen Wally van Mierlo en Ronald 

Poos, die allebei uitkwamen op 2750 meter, een gemiddelde van 13,75 per uur. 

 

Alle tijden van de Coopertest zijn terug te vinden bij de 

uitslagen verderop in dit blad.  
Zelf heb ik het als een leuke conditietest ervaren en ik spreek de hoop uit dat er 

volgend jaar meer atleten van Atletiek Oirschot aan de start zullen staan. 

 

Kees Smetsers 

De mannen gaan van start, de vrouwen tellen de ronden  
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Tilburg, Kruikenloop 
za 25 feb 2017 

15 km 
Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr km/u min/km 
Cees Koppen 16 M55 01:07:47  

  
13,28  04:31  

Nellie van Beers 7 V45 01:13:08  
  

12,31  04:53  
Piet van Oirschot 25 M55 01:16:58  

  
11,69  05:08  

 

Amstelveen, NK Cross 
za 4 mrt 2017 
En weer is het raak! Martien haalt zilver bij de M65 op het NK Cross. 

7200 m 
Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr km/u min/km 
Martien van de Ven 2 M65 00:31:35  

  
13,68  04:23  

 

Moergestel, Rico Salvettiloop 
zo 5 mrt 2017 
We waren met 16 AO'ers in Moergestel voor de eerste wegwedstrijd van het seizoen. En het was weer een mooi 
dagje: Nellie van Beers en Tineke van den Heuvel werden 1e en 2e bij de vrouwen overall. Cees Koppen was 2e 
M55, Henk van Gerven 3e M55. Zij liepen allemaal de langste afstand: 14,9 km. 

Bij de 10 km verbeterden Eveline Timmermans, Edith Schellekens en Kees Smetsers hun PR.  
Ad van Zelst bleef slechts 1 seconde verwijderd van het clubrecord bij de M70. 

10 km 
Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr km/u min/km 
Ad van Zelst 6 M65 00:49:30  

  
12,12  04:57  

Kees Smetsers 
 

recr 00:52:39  pr 
 

11,40  05:16  
Marij Maas 

 
recr 00:53:33  

  
11,20  05:21  

Susanne Aarts 
 

recr 00:53:33  
  

11,20  05:21  
Eveline Timmermans 

 
recr 00:54:39  pr 

 
10,98  05:28  

Edith Schellekens 
 

recr 00:54:39  pr 
 

10,98  05:28  
Nicole Evers 

 
recr 00:55:37  

  
10,79  05:34  

14,9 km 
Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr km/u min/km 
Cees Koppen 2 M55 01:07:42  

  
13,21  04:33  

Henk van Gerven 3 M55 01:10:19  
  

12,71  04:43  
Nellie van Beers 1 V overall 01:11:40  

  
12,47  04:49  

Tineke van den Heuvel 2 V overall 01:13:57  
  

12,09  04:58  
Danny van Overdijk 

 
recr 01:24:28  

  
10,58  05:40  

Chantal van der Meijden 
 

recr 01:24:43  
  

10,55  05:41  
Hans van Hal 

 
recr 01:24:47  

  
10,54  05:41  

Frank Michielsen 
 

recr 01:24:47  
  

10,54  05:41  
Toon Erven 

 
recr 01:24:47  

  
10,54  05:41  

 

Burgh-Haamstede, Pannekoekenmolenloop 
za 11 mrt 2017 

15 km 
Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr km/u min/km 

Hans van Hal 
 

recr 01:40:07  
  

8,99  06:40  

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, Clubkampioenschappen Cross 
zo 12 mrt 2017 

Op de eerste mooie lente-zondag werden de Clubkampioenschappen Cross gelopen. De winnaars waren weer als 

vanouds: Roland van Loon bij de mannen en Nellie van Beers bij de vrouwen. 

* = geen lid, zijn als recreant opgenomen, evenals de deelnemers die niet de voorgeschreven afstand hebben 

gelopen. 

1060 m 
Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr km/u min/km 

Margje de Bie* 
 

recr 00:04:51  
  

13,11  04:35  

Dries Smulders 1 JPA 00:05:00  
  

12,72  04:43  

Rick van der Schoot 2 JPA 00:05:12  
  

12,23  04:54  

Puck Versantvoort* 
 

recr 00:05:13  
  

12,19  04:55  

Eefke van Kasteren* 
 

recr 00:05:21  
  

11,89  05:03  

Tjeerd Lieshout 3 JPA 00:05:24  
  

11,78  05:06  

Bente Brands 1 MPmini 00:05:26  
  

11,71  05:08  

Koen van de Biggelaar 4 JPA 00:05:29  
  

11,60  05:10  

Lucas van Rijen* 
 

recr 00:05:32  
  

11,49  05:13  

Thijs van den Brand 1 JJC 00:05:35  
  

11,39  05:16  

Raf Versantvoort* 
 

recr 00:05:53  
  

10,81  05:33  

Faas van Rijen* 
 

recr 00:05:57  
  

10,69  05:37  

Zara Spanjers* 
 

recr 00:07:49  
  

8,14  07:22  

2100 m 
Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr km/u min/km 

Nicole Evers 
 

recr 00:11:45  
  

10,72  05:36  

4200 m 
Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr km/u min/km 

Jan Manders 
 

recr 00:22:29  
  

11,21  05:21  

Jac van Heerebeek 
 

recr 00:23:07  
  

10,90  05:30  

Dilia van Straten 
 

recr 00:28:14  
  

8,93  06:43  

Anthony Conijn 
 

recr 00:29:41  
  

8,49  07:04  

Margot Kuijpers 
 

recr 00:31:07  
  

8,10  07:25  

►► 

 
 
 
 
 

Francorchamps (B), Spa Francorchamps Run 
za 11 mrt 2017 

14 km 
Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr km/u min/km 

Joke Bullens 18 V 01:21:26  
  

10,32  05:49  

21 km 
Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr km/u min/km 

Harrie Bullens 77 M 01:51:35  
  

11,29  05:19  

De grenzen opzoeken, dat moet je niet doen,  

want de blessure is de grens. 
Henk Kraaijenhof, voormalig toptrainer van o.a. Nelli Cooman, Merlene Ottey en Troy Douglas in Runnersworld 

UITSLAGEN 
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6300 m 
Nellie van Beers KAMPIOEN 1 V55 00:29:13    12,94  04:38  

Joan van Heerebeek 1 V35 00:30:38    12,34  04:52  

Reny van Straten 1 V45 00:32:01    11,81  05:05  

Hans Bùsgen  recr 00:32:24    11,67  05:09  

Joos van Haaren  recr 00:33:08    11,41  05:16  

Ester Adriaanse 2/3 V35 00:33:37    11,24  05:20  

Susanne Aarts 2/3 V35 00:33:37    11,24  05:20  

Chantal van der Meijden 4 V35 00:33:45    11,20  05:21  

Sandra Verhagen 5 V35 00:35:04    10,78  05:34  

Jeanne Kemps 2 V55 00:35:13    10,73  05:35  

Kartika Luijsterburg 2 V45 00:35:13    10,73  05:35  

Arianne Timmermans 6 V35 00:35:14    10,73  05:36  

Johan der Kinderen  recr 00:35:27    10,66  05:38  

Esther de Wert 7 V35 00:35:30    10,65  05:38  

Jolanda van der Heijden 8 V35 00:35:48    10,56  05:41  

Carlijn Scheepens*  recr 00:39:11    9,65  06:13  

Lian van Kollenburg*  recr 00:39:11    9,65  06:13  

René Jansen  recr 00:39:12    9,64  06:13  

José van de Sande 3 V45 00:39:53    9,48  06:20  

Thea de Jong 4 V45 00:39:57    9,46  06:20  

Henriètte van Overbeek 3 V55 00:40:02    9,44  06:21  

Marja der Kinderen 5 V45 00:40:14    9,40  06:23  

Pieter van de Kerkhof  recr 00:40:17    9,38  06:24  

Heidi van Tiel 6 V45 00:40:44    9,28  06:28  

Silvia Tempelman 4 V55 00:42:15    8,95  06:42  

Lia Smetsers 5 V55 00:42:46    8,84  06:47  

Irene van Gestel 7 V45 00:45:19    8,34  07:12  

8400 m 
Roland van Loon KAMPIOEN 1 M35 00:33:36    15,00  04:00  

Ruud van Woensel 1 M55 00:34:48    14,48  04:09  

Bart Putmans 2 M35 00:35:33    14,18  04:14  

Roel van de Ven*  recr 00:38:56    12,95  04:38  

Cees Koppen 2 M55 00:39:02    12,91  04:39  

Johan Koppen 1 Msen 00:40:33    12,43  04:50  

René Coolen 1 M45 00:40:45    12,37  04:51  

Joost van Kuringen 3 M35 00:40:45    12,37  04:51  

Ronald Poos 2 M45 00:41:26    12,16  04:56  

Henry van der Schoot 4 M35 00:41:36    12,12  04:57  

Bas Spanjers 5 M35 00:41:40    12,10  04:58  

Bart Noyen 2 Msen 00:42:16    11,92  05:02  

Piet van Oirschot 3 M55 00:42:30    11,86  05:04  

Michael Boon 4 M55 00:42:46    11,78  05:05  

Ad van Zelst 1 M65 00:43:25    11,61  05:10  

Frank Michielsen 3 M45 00:44:01    11,45  05:14  

Ton Smetsers 4 M45 00:44:22    11,36  05:17  

Rudy de Brouwer 6 M35 00:44:27    11,34  05:18  

Danny van Overdijk 7 M35 00:44:34    11,31  05:18  

Bart van de Lest 5 M45 00:44:59    11,20  05:21  

Adrie van de Wal 6 M45 00:45:30    11,08  05:25  

Kees Smetsers 2 M65 00:45:44    11,02  05:27  

Wim Verhagen 3 M65 00:46:46    10,78  05:34  

Jan Heijms 4 M65 00:47:10    10,69  05:37  

Erik van den Oord 8 M35 00:47:40    10,57  05:40  

Cees van Eijk*  recr 00:47:49    10,54  05:42  

Jan Kemps 5 M55 00:51:21    9,81  06:07  

Frans Verhagen 5 M65 00:53:11    9,48  06:20  
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CV Ketel kapot? 
 
 

Oirschot tel:0499-550584 

info@vandeschoot.nl  

https://nl-nl.facebook.com/kapsalonmarc.nl/
tel:0499-550584
mailto:info@vandeschoot.nl
http://www.vandeschoot.nl/
https://amazonite.nl/blog/
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Den Haag, City-Pier-Cityloop 
zo 12 mrt 2017 

5 km 
Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr km/u min/km 

Michael Fleur 
 

recr 00:28:08  
  

10,66  05:38  

Bas Broks 
 

recr 00:28:40  
  

10,47  05:44  

 

Gilze-Rijen, Ultraloop 'De Lotgenoten' 
zo 12 mrt 2017 
Als training voor “De 60 van Texel” liep Henk van Gerven een marathon PLUS nog een extra rondje van 10 km. 

42,2 km 
Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr km/u min/km 

Henk van Gerven 6 Mannen 03:58:22  
  

10,62  05:39  

 
 

Sint Anthonis, Halve Marathon van Sint Anthonis 
za 18 mrt 2017 

21,1 km 
Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr km/u min/km 

Piet van Oirschot 8 M60 01:45:20  
  

12,02  05:00  

  

Tilburg, Attilarun 
zo 19 mrt 2017 
Nellie op het podium bij de 10 km en Cees slaagt er niet in het clubrecord M60 op de 30 km te verbeteren, ondanks 
dat hij een groot stuk van het parcours de harde wind in de rug had:) 

10 km 
Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr km/u min/km 

Nellie van Beers 3 V45 00:47:33  
  

12,62  04:45  

30 km 
Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr km/u min/km 

Cees Koppen 4 M55 02:30:33  
  

11,96  05:01  

 
 

Hapert, Kempenrun 
zo 19 mrt 2017 

21,1 km 
Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr km/u min/km 

Tineke van den Heuvel 6 V55 01:48:14  
  

11,70  05:08  

 

Bakel, De Hel van Bakel 
zo 12 mrt 2017 
Voor het 4e jaar op rij kaapte Martien in Bakel de eerste prijs weg bij de M60! 

7000 m 
Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr km/u min/km 

Martien van de Ven 1 M60 00:31:03  
  

13,53  04:26  

UITSLAGEN 
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Clubkampioenschappen Indoor, Best 
zondag 19 maart 2017 

We hebben - buiten mededinging - met een paar atleten deelgenomen aan de CK Indoor van GM, AVV en GVAC. 
René van de Ven bedankt mede namens de deelnemers van Atletiek Oirschot de organisatie voor het mogen 
deelnemen.  
Als gasten hadden we de zusjes Saar en Janne Brands meegenomen, zij hebben ontzettend goed gepresteerd. 
Eerste wedstrijd en al meteen zo goed, het is even geleden dat ik zoveel potentieel talent in jonge atleetjes heb 
gezien en dat meen ik echt serieus.  
Jarno Janssen was ook top: een evenaring van zijn PR op de 40 m sprint en een dik PR op hoogspringen. Super 
gedaan! 
 
* = (nog) geen lid van Atletiek Oirschot 

   categ. 40 m 
sec. 

30 mH 
sec. 

M-bal 
m. 

Vortex 
m. 

Kogel 
m. 

Hoog 
m. 

Hurk 
m. 

Punten 

 Saar Brands* MPmini 8.4 8.4 2,60 8,00   0,60 207 

  Janne Brands* MPB 7.8 7.2 3,80  11,00   0,90 233 

 Jarno Janssen JJD 6.4 pr    4,73 1,30 pr  1220 

 Bart Noyen Msen 6.2    8,47 1,50  1024 

 René van de Ven Msen 6.2    10,60 1,30  977 

 
 

Drunen, Drunense Duinenloop 
zo 26 mrt 2017 
Mooi lenteweer bij de Drunense Duinenloop, perfect voor een mooie halve marathon. En mooi werd het voor Atletiek 
Oirschot: Ad van Zelst haalde 2½ minuut van het clubrecord M70 af en kwam uit op bruto 1:48:44 uur, Kees 
Smetsers verbeterde zijn pr met 7 minuten. Henk van Gerven liep met dochter Floor de halve in 2:09. 

21,1 km 
Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr km/u min/km 

Ad van Zelst 20 M60 01:48:29  
 

cr 11,67  05:08  

Kees Smetsers 27 M60 01:56:55  pr 
 

10,83  05:32  

Henk van Gerven 31 M60 02:09:54  
  

9,75  06:09  

 
 

Tilburg, Openingswedstrijd Attila 
za 1 apr 2017 
Het baanseizoen is weer begonnen. En meteen met een mooi succes voor Atletiek Oirschot: Martien van de Ven 
wint de 1500 meter bij de M65 en zet gelijk een nieuw clubrecord. 

1500 m 
Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr km/u min/km 

Martien van de Ven 1 M65 00:05:30.63  
 

cr 16,33  03:40  

  

Reusel-Arendonk, Imants Grensloop 
za 1 apr 2017 

10 em 
Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr km/u min/km 

Nellie van Beers 3 V45 01:18:07  
  

12,37  04:51  

UITSLAGEN 
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Oirschot, Oriëntatieloop Sint Martensberg 
Zondag 9 april 2017  

Een mooie opkomst en schitterend weer bij onze oriëntatieloop: 60 deelnemers! 
 
* geen lid van Atletiek Oirschot 
** niet alle posten gevonden 
de vermelde afstand is de kortst mogelijke afstand, dus hemelsbreed gemeten. 

afstand positie naam uur 

4,4 km 1 Marij Maas en Nicole Evers 57.16 

 2 Stijn van Beers en Willem Gerritsen 1.13.38 

 3 Marijke en Freek Wouters* 1.23.19 

 4 Noël Ackermans en Matthijs van den Heuvel 1.26.28 

 5 Desiré en Linda Pijnenburg* 1.28.25 

 6 Familie van den Brand 1.35.55 

 7 Familie Hoogendoorn* 1.40.09 

 8 Jarno, Sven en Diny Janssen 1.40.14 

 9 Rick en Henry van der Schoot en Tjeerd Lieshout 1.42.17 

 10 Bart Noyen 1.46.00 

 11 Familie Poos 1.58.11 

 12 Familie Meyvis* 2.12.23 

 13 Familie Brands 2.18.30 

 14 Familie de Lange ** 

 15 Cyriel en Joëtte Pfennings* ** 

    

7,2 km 1 Martijn van de Ven* en Cees van Nuland* 1.03.51 

 2 Rene van de Ven en Maureen de Bresser 1.15.08 

 3 Martien van de Ven 1.21.40 

 4 Wim de Croon en Hans Hoogmoet 1.26.32 

 5 Rene Coolen en Joost van Kuringen 1.45.43 

 6 Susanne Aarts en Kartika Luijsterburg 1.47.39 

 7 Ester Adriaanse en Femke Ritz 2.10.23 

  

Baanwedstrijden Circuit 14, Veldhoven  
vrijdag 7 april 2017  

En weer een mooie prestatie van Martien: clubrecord op de 1000 meter. 
Ook Ans Saalberg is in vorm: haar prestatie bij het speerwerpen telt echter niet als clubrecord omdat ze een licentie 
heeft bij GVAC. 

onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 

1000 meter Martien van de Ven 6 Mmasters 3:33.59 min  cr    

speerwerpen Ans Saalberg  V55 34,14 m     

Someren, Limbra Baancircuit 
do 13 apr 2017 
Een eerste plaats en een clubrecord M65 voor Martien bij de baanwedstrijden georganiseerd door de Somerense 
vereniging 't Jasper Sport 

3000 m 
Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr km/u min/km 

Martien van de Ven 1 M65 00:11:56.44  
 

cr 15,07  03:59  

Vreugde, verdriet, spanning, sensatie…  

Je leest het allemaal in de Spike! 
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 COOPERTEST (12 min), ATLETIEK OIRSCHOT  
di 11 april 2017  

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  
Gemiddelde snelheid in km/u = afstand x 5  

naam  leeftijd  2016  2017  gem.km/u  

Léon Brands  45  3025  15,13  

Ronny van de Loo*  45  3025  3025  15,13  

Harrie Bullens  57  2875  14,38  

Cees Koppen  60  2825  2850  14,25  

Martijn Keetels  28  2775  2800  14,00  

Wally van Mierlo  53  2750  13,75  

Ronald Poos  46  2750  13,75  

Reny van Straten  47  2675  13,38  

Nellie van Beers  62  2625  2650  13,25  

Tineke van den Heuvel  58  2600  2650  13,25  

Wilma van Kollenburg  45  2600  13,00  

Marjo Priem  55  2500  2600  13,00  

Pieter Raijmakers  58  2475  2525  12,62  

Edith Schellekens  46  2475  12,38  

Joke Bullens  54  2450  12,25  

Kees Smetsers  70  2325  2425  12,13  

Jeanne Kemps  61  2375  11,88  

Leny de Croon  60  2225  11,12  

Anita van Ham  57  2175  10,87  

 

 
 

  

  

Coopertest (12 minuten)  

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  

Oisterwijk, Taxandria Vennenloop 
za 15 apr 2017 
Derde plaats bij de M65 voor Ad van Zelst met een clubrecord M70 op de 15 km (bruto 1:16:50 uur) 

15 km 
Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr km/u min/km 

Ad van Zelst 3 M65 01:16:43  
 

cr 11,73  05:07  

UITSLAGEN 

Na een verloren race zeggen ‘Ik heb best lekker gelopen.’ Dat is 

zo’n typisch Nederlandse opmerking. Brrr. 
Henk Kraaijenhof, voormalig toptrainer van o.a. Nelli Cooman, Merlene Ottey en Troy Douglas in Runnersworld 
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Texel, De 60 van Texel 
ma 17 apr 2017 
Henk van Gerven vierde in februari zijn 60e verjaardag. Proficiat Henk! 

En, o ja, om dat te vieren liep hij vandaag de 60 van Texel! 

60 km 
Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr km/u min/km 

Henk van Gerven 9 M60 06:21:46  
  

9,43  06:22  

Boxtel, Rabo Paasloop 
ma 17 apr 2017 

15 km 
Naam Pos. Cat. Prestatie pr cr km/u min/km 

Cees Koppen 10 M 01:08:13  
  

13,19  04:33  

Nellie van Beers 3 V 01:11:35  
  

12,57  04:46  

De glorie, het zweet, de tranen…  

volg het in de Spike! 

Twee dagen voor de 

sluitingsdatum was deze Spike 

al bomvol. Daarom hier alleen 

een pre-view van de Athletic 

Champs wedstrijden in 

Eindhoven en de Army Urban 

Run. In het volgende nummer 

de uitslagen en meer foto’s. 
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VOLWASSENEN 
 

Zondag 9.30 uur 

recreantentraining  
buitengebied, groep 1, 2, 3, 4 

T/m 14 juni: hardloopcursus  

 

 

Maandag 19.00 uur 

bootcamp 
atletiekveld  

o.l.v. Irene van Gestel 

 

 

Dinsdag 19.00 uur 

clubtraining  
atletiekbaan, alle niveau’s 

o.l.v. Toon de Croon,  

Kijk voor het schema op de website 

www.atletiekoirschot.nl > TRAININGEN 

 

 

Woensdag 19.00 uur 
recreantentraining 
buitengebied, groep 1, 2, 3, 4 

T/m 14 juni: hardloopcursus  

 

 

Donderdag 19.00 uur 

bootcamp  
atletiekveld 

o.l.v. Johan der Kinderen 

 

Donderdag 19.00 uur 
ckubtraining 
buitengebied, niveau groep 3-4 

o.l.v. Cees Koppen  

 

 

Zaterdag 9.00 uur 

clubtraining voor wedstrijden 
T/m 6 mei voor de Oirschotse Stoelloop 

buitengebied, alle niveau’s 

o.l.v. Adrie Louwrs en Cees Koppen 
 
  
 

 
 

 

 

ZOMERTRAININGEN JEUGD  
 

Bij de clubtrainingen voor de 

jeugd komen alle atletiek-

onderdelen aan bod, maar 

wordt het spelelement niet 

vergeten.  
 

Het trainingsprogramma: 
 

Dinsdag 18.30 - 19.30 uur:  

Pupillen C, B en A1  
(geboortejaar 2007 en later) 
Loop- en technische onderdelen,  

o.l.v. Léon Brands 

 

Dinsdag 19.00 - 20.00 uur:  

Pupillen A2 en ouder  
(geboortejaar 2006 en eerder)  

Loop- en technische onderdelen,  

o.l.v. Martien van de Ven 

 

Donderdag 18.30 - 19.30 uur:  

Pupillen C, B, A en Junioren D 
(geboortejaar 2004 en later) 

Loop- en technische onderdelen,  

o.l.v. René van de Ven 

 

Donderdag 19.30 – 21.00 uur:  

Junioren C, B, en A, senioren, masters  

(geboortejaar 2003 en eerder) 

Technische onderdelen  

o.l.v. René van de Ven 

 

Assistent-trainers:  

Bart Noyen en Thomas van Laarhoven 

 

 

TRAININGEN 
Coördinatie: Cees van de Schoot, René van de Ven 

http://www.atletiekoirschot.nl/
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De “ouwe rotten” halen de clubrecords binnen! 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

clubrecords erkend in 2017 
datum naam cat. plaats discipline prestatie  

040217 Martien van de Ven M65 Apeldoorn 1500 m indoor 5:30.96 min  

260317 Ad van Zelst M70 Drunen halve marathon 1:48:44 uur  

010417 Martien van de ven M65 Tilburg 1500 m baan 5:30.63 min  

070417 Martien van de Ven M65 Veldhoven 1000 m baan 3:33:59 min  

130417 Martien van de Ven M65 Asten-Someren 3000 m baan 11:56:44 min  

150417 Ad van Zelst M70 Oisterwijk 15 km 1:16:50 uur BP 

       

* Behoudens goedkeuring beheerder clubrecords 
BP = Beste Prestatie, geen officieel onderdeel op de lijst van de IAAF/Atletiekunie 

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

CLUBRECORDS 
René van de Ven 

 

6 april: Kids-Sport. Mooi werk van onze vrijwilligers Mieke, Adrie, René, Karin en Ton.  

Ook Esther, Cees, Jeanne, José en Ad (die de foto’s maakte voor de website) waren er bij. 
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AGENDA 
Jan Swaans 
 

Bij Atletiek Oirschot is altijd wat te doen! 

Mei   
za 13 mei 2017  OIRSCHOT, CENTRUM  OIRSCHOTSE STOELLOOP  

di 23 mei 2017  OIRSCHOT, ATLETIEKVELD  Open Baanwedstrijden 

do 25 mei 2017  Tongerlo – Herselt – Averbode (B)  Abdijentocht (wandelen). Zie pagina 23 

zo 28 mei 2017  Tilburg  Marathon Tilburg  

di 30 mei 2017  Breda  Haagse Beemdenloop  

Juni   
za 3 juni 2017  Essen (B)  Baanwedstrijden pupillen en junioren 

za 3 juni 2017  Gemert  Meerkamp junioren, senioren, masters 

zo 4 juni 2017  Gemert  Meerkamp junioren, senioren, masters 

za 10 juni 2017  Reusel  Athletic Champs pupillen 

zo 11 juni 2017  Eindhoven  Ladies Run (Pink Running Day) 

do 15 juni 2017  OIRSCHOT, ATLETIEKVELD  JANS-dag voor groepen 8 basisscholen 

di 20 juni 2017  OIRSCHOT, ATLETIEKVELD  Open Baanwedstrijden 

Juli   
za 1 juli 2017  OIRSCHOT, GROENEWOUD  Triathlon Het Groene Woud 

za 1 juli 2017  Mol (B)  Baanwedstrijden pupillen en junioren 

za 1 juli 2017  Neerpelt (B)  Baanwedstrijden pupillen en junioren 

zo 2 juli 2017  Best  Baanwedstrijden alle categorieën 

zo 9 juli 2017  Essen (B)  Baanwedstrijden pupillen en junioren 

di 11 juli 2017  OIRSCHOT,  KEMMERBOS Ouder-Kindcross 

zo 16 juli 2017  Mol (B)  Baanwedstrijden pupillen en junioren 

vr 21 juli 2017  Kasterlee (B)  Dwars door Kasterlee 

za 13 mei: Oirschotse Stoelloop            di 23 mei: Open Baanwedstrijden      do 15 juni: JANS-dag   

di 20 juni: Open Baanwedstrijden            za 1 juli: Triathlon Het Groene Woud     di 11 juli: Ouder-Kindcross   

http://www.avoirschot.nl/upload/wedstrijden/7.pdf
http://marathon-tilburg.nl/
http://www.haagsebeemdenloop.nl/
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OOSTELBEERS. Joost en René zullen wel eens even 

dat oriëntatieloopje winnen… Niet dus. 
 
 
 

 

WE WAREN IN… 

’s Kijken: de zon staat daar boven, de wind komt 

van rechts, volgens de kaart ligt het zuiden links. 

Dan moeten we dat bos hier achter in. 

https://www.runnersworld.nl/vestigingen/eindhoven/
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https://www.rabobank.nl/lokale-bank/het-groene-woud-zuid/

