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VAN DE VOORZITTER 
 
 
Jan Kemps 
 
 
Op 22 februari 2010 heeft de laatste 
ledenvergadering van onze vereniging 
plaatsgevonden. Zoals eerder aangekondigd 
moesten er tijdens de vergadering belangrijke 
besluiten genomen worden over de toekomst van 
onze vereniging.  
We betalen aan de gemeente op dit moment een 
heel hoge huur voor ons terrein. Een huur 
waarvan wij als bestuur vinden dat die niet in 
verhouding staat tot hetgeen wij huren. Maar de 
gemeente heeft op dit punt, de verhuur van 
accommodaties, haar eigen beleid. Dat beleid 
wordt altijd door de gemeente toegepast, zo 
vertelt men ons, en men is niet bereid om daar 
voor de Atletiekvereniging van af te wijken. 
Binnenkort hebben wij als bestuur daarover een 
gesprek met de nieuwe wethouder van de 
gemeente die sport onder zijn beheer heeft. Eens 
kijken of we daar wel een gewillig oor vinden om 
iets te doen aan de omvang van de huur.  
 
De huur die wij aan de gemeente moeten 
betalen zal ook de komende jaren nog aanzienlijk 
omhoog gaan, omdat we op dit moment nog niet 
de volledige huur betalen. Gelet op hoe de 
begroting van onze vereniging er uit ziet kunnen 
wij die hoge huur alleen betalen als we de 
contributie van de vereniging aanzienlijk gaan 
verhogen. Uiteraard kunnen we nog wel op allerlei 
zaken gaan bezuinigen. Dat kan namelijk altijd. 
Maar dan kom je toch al gauw terecht bij zaken 
waarover binnen de vereniging geen 
overeenstemming bestaat. Denk bijvoorbeeld aan 
geen prijsjes meer voor de jeugd bij een wedstrijd. 
Of hoger inschrijfgeld voor leden bij de diverse 
wedstrijden die we zelf organiseren.  
Tijdens de discussie op de jaarvergadering zijn 
deze zaken allemaal aan de orde geweest. Maar 
de leden waren er, zo bleek uit de discussie, niet 
aan toe om over deze zaken een duidelijk besluit 
te nemen. Er zat daarom niets anders op dan nog 
eens goed na te denken over wat we nu precies 
allemaal samen willen. Als jullie daar allemaal 
samen goed over nadenken dan is er in november 
een nieuwe ledenvergadering, met alleen dit 
onderwerp op de agenda. Het is van belang dat 
we dan samen tot een besluit komen.  
 
Ik moet hier ook nog even terugkomen op een 
foutje dat we gemaakt hebben bij het innen van 
de contributie. Waar het precies vandaan komt 
weet ik niet precies, maar we hebben bij een deel 
van de leden iets te veel contributie geïnd. Tijdens 
de ledenvergadering hadden we besloten om de 
contributie met 10% te verhogen. Dat hebben we  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
voor de meeste groepen netjes toegepast, zij het 
dat we de contributie ook nog hebben afgerond 
naar een logisch bedrag. Daardoor kan de 
verhoging licht afwijken van 10%. Bij een aantal 
leden is de verhoging echter wel uitgekomen op 
16%. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Wij 
werken er op dit moment aan om hetgeen niet 
helemaal goed is gegaan te herstellen. U krijgt het 
bedrag dan van zelf terug op uw rekening. Mocht 
het u ook opgevallen zijn dan graag even geduld 
en SORRY voor deze vergissing. 
 
Tot slot kan ik u mededelen dat de tijdens de 
jaarvergadering gekozen nieuwe bestuursleden 
naar het zich laat aanzien al aardig hun draai 
binnen het bestuur hebben gevonden. Met een 
paar frisse, nieuwe ideeën van deze nieuwelingen 
zijn we al aan de slag gegaan. Dit terwijl de 
lopende zaken ook hun aandacht behoeven. Dus 
voorlopig hebben we nog genoeg te doen. En van 
de vele activiteiten zult u nog het nodige horen 
zodat u daar aan mee kunt doen. En daarom zeg 
ik graag tot u allen: 
 
Tot ziens 
Jan Kemps 
Voorzitter van onze Atletiekvereniging Oirschot 
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LEDENADMINISTRATIE 
  
Maarten Kaptein 
 
 
 
Nieuwe leden per 1 mei: 
 
Izzy Smits   JPB 
Tycho Smits   JPA 
Amber Heesbeen   MPA 
Juul van Hout   MPM 
 
Van harte welkom en veel plezier 
 
Afmeldingen: 
 
Britt Scheepens    MPA 
Tess Scheepens   MPB 
Anne van de Boom   MJC 
Kayleigh van de Berg   MJD 
 

 

J U R Y C U R S U S 
 

Op de zaterdagen 12 juni en 26 juni wordt er in 
Best een jurycursus “algemeen” gehouden. 

Aanmelden mogelijk tot 25 mei via de website van 
de Atletiekunie: 

www.atletiekunie.nl > wedstrijdatletiek > jury > 
opleidingen > inschrijven > Best 

 
Info bij Maarten Kaptein 

maartenkaptein@upcmail.com of 0499-572472 
 

We feliciteren de jarigen in mei: 
 
1 Pieter Smits   M55 
6 Joost de Man   JJA 
6 Mark de Man   JJA 
9 Thea Noordijk   V45 
10 Cees Koppen   M50 
18 Meindert van de Ven  JJB 
22 Aubry Mulder   M35 
28 Erna van Agt   V50 
29 Nol Veldhuizen   M50 
30 Hans Hoogmoet  M50 
31 Marijke de Graaf  V50 
 
 
en in juni: 
 
1 Gerda Manders   V45 
10 Charley Gailliaert  M45 
13 Marie–José van Heerebeek V40 
15 Johan der Kinderen  M45 
16 Thom van den Broek  JPA 
16 Leny de Croon   V50 
16 Thea de Jong   V45 
16 Mario Wiercx   M55 
17 Anita Timmermans  V45 
26 Kayleigh van de Bergh  MJD 
28 Jing-Li Gao   JJD 
30 Marian de Jong  V55 

 
 
 
 

BESTUURSMEDEDELINGEN 
 
 
Maarten Tromp 
 
 
Agenda bestuursvergadering ma 17 mei 2010 
 
1. Opening door de voorzitter 
2. Verslag bestuursvergadering 19 april 
3. Post 
4. In en uit de commissies 
5. Activiteitenoverzicht 
 18 mei interne loopcompetitie (1500m)
 12 jun oirschotse stoelloop 
 22 jun interne loopcompetitie (5000m) 
 31 aug interne competitie (10000m) 
 21 sep interne competitie (800m) 

 26 sep  clubmeerkamp 
 24 okt  oirschotse heidemarathon 
 30 okt jubileumfeest 
 15 nov  bijzondere algemene ledenvergadering 
 26 dec  auwjoarscross 
6 Gebruiksovereenkomst accommodatie 
7 Beleid bij overlijden oud-leden 
8 Rondvraag/mededelingen  
9 Sluiting  

 

 

mailto:maartenkaptein@upcmail.com
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JANSDAG 2010 
 
 
Martijn van de Ven 
 
 

Een jaarlijks terugkerende traditie, een dag vol sportiviteit en 
gezelligheid. Samen met alle leerlingen uit groep 8 van de 
basisscholen in Oirschot, Spoordonk en Oostelbeers 
strijden om eeuwige roem. 
 

De JANSDAG is dit jaar op vrijdag 2 juli 
 
Graag willen wij voor 1 juni weten welke mensen bereid zijn 
om op deze dag te helpen. Jureren bij de verschillende 
atletiek onderdelen of andere hand en span diensten om tot 
een onvergetelijke atletiekdag te komen voor de jeugd. 
 
Namens alle leerlingen alvast bedankt! 
 
Stuur een e-mail naar Martijn van de Ven: 
martynven@hotmail.com met je naam en wanneer je kunt 
helpen: 
 

• Hele dag van 8.00 tot 15.30 uur 

• Ochtend van 8.00 tot 12.30 uur 

• Middag van 12.30 tot 15.30 uur. 
Foto’s: beelden van de Jansdag 2009 

Deze oproep komt ook nog op de website 

mailto:Martynven@hotmail.com
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SPONSORPAGINA 
 
 
Anthony Conijn 

 
De Meeuw Oirschotse Stoelloop 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● DE MEEUW (hoofdsponsor) ● GASTERIJ DE BEURS ● HERAS BUITENBEVEILIGING  
● DOLMANS SCHOONMAAKDIENSTEN ● RABOBANK HET GROENE WOUD ZUID 

● KUIJPERS INSTALLATIES  

 
ABUS Oirschotse Heidemarathon: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● ABUS KRAANSYSTEMEN (hoofdsponsor) ● DOLMANS SCHOONMAAKDIENSTEN  
● BOUWBEDRIJF FRANS GERRITSEN ● SCHILDERSBEDRIJF VAN DER KRUIJS 

● LAURENS JANUS FOTOGRAFIE ● DERCKX WEERT 
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WEDSTRIJDORGANISATIECOMMISSIE 
 
Ad van Zelst  
 
De wedstrijdorganisatiecommissie (WOC) organiseert onze open wedstrijden en 
helpt mee bij de interne wedstrijden. Hier een update van de voorbereidingen voor 
onze drie grote evenementen: 
 
zaterdag 12 juni - De Meeuw Oirschotse Stoelloop: 
loop de eerste 5 km gratis mee! 
Onze Jazzloop-met-een-nieuwe-naam begint vorm te 
krijgen. De inschrijving via www.inschrijven.nl is 
geopend. Onze leden krijgen weer korting, ze betalen 
geen 5 maar slechts 2,50 euro. De eerste 5 kilometer 
loop je dus eigenlijk voor niks mee! Echter, dat geldt 
alleen bij voorinschrijving. Liefst via internet, maar er 
liggen ook briefjes in het clubhuis. Je kunt ook op de 
wedstrijddag zelf inschrijven, maar dat kost 6,50 euro 
(voor jeugdleden gelden andere bedragen, zie de 
jeugdpagina). 
 
Loop je niet mee, maar wil je toch je steentje bijdragen? 
We hebben zo’n 60 vrijwilligers nodig voor allerhande 
taken: inschrijfbureau, jury, parcourswacht, waterpost, 
opbouwen en afbreken parcours en wegafzettingen, 
noem maar op. Meestal zijn het elk jaar dezelfde leden 
die dit werk opknappen, maar sommigen zijn verhinderd. 
Je kunt je aanmelden via info@avoirschot.nl (taak in 
overleg), maar het kan ook dat je gevraagd wordt om 
mee te helpen. Zeg dan geen nee, maar help mee dit 
evenement tot een succes te maken. 
 
zondag 24 okt - ABUS Oirschotse Heidemarathon 
Een enorme klus, de organisatie van onze 
jubileumwedstrijd over de Oirschotse hei! We hebben al 
een aantal grote sponsors binnengehaald, hulde aan 
Anthony hiervoor. Ook voor deze wedstrijd kun je al 
inschrijven via internet. Je kunt kiezen uit de hele 
marathon (3 ronden), de estafettemarathon (3 x 1 ronde) 
of de recreatieloop over 14 km (1 ronde). Er is een limiet 
van 1250 deelnemers voor het hele evenement.  
 
zondag 26 dec - 25e De Meeuw Auwjaorscross 
In ons jubileumjaar vindt ook de 25e editie van de 
Auwjaorscross plaats. We hebben met deze wedstrijd 
een stevige naam verworven in de regio, het is een van 
de bestbezochte crosswedstrijden in de regio! Ook dit 
jaar weer onderdeel van de Kempische Cross- en 
Trimcompetitie. De voorbereidingen beginnen in 
september. 
 

Informatie over onze wedstrijden vind je op 
www.avoirschot.nl > ONZE WEDSTRIJDEN 

 
 

 
Zonder SPONSORS kunnen we onze wedstrijden niet rond krijgen. Hiernaast een pagina met de 

logo’s van de Sponsors van onze wedstrijden, met dank voor hun royale bijdragen! 
 

http://www.inschrijven.nl/
mailto:info@avoirschot.nl
http://www.avoirschot.nl/
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NIEUWS 
 
Ad van Zelst 
 

Hieronder vind je een samenvatting van het clubnieuws van de 

afgelopen weken. Het nieuwste nieuws staat dagelijks vers op de 

homepage van onze website www.avoirschot.nl. onder de kop 

NIEUWS. Als je nieuws hebt stuur het dan zo snel mogelijk naar 

info@avoirschot.nl.  

 

 

• Zondag 7 maart: Marató de Barcelona: 
Nellie 4e!  

 Zes AV Oirschotleden liepen onder perfecte 
omstandigheden over een glooiend parcours 
de marathon in Barcelona. Nellie van Beers 
leverde een bijzondere prestatie: enkele 
dagen na haar 55e verjaardag, behaalde ze bij 
haar eerste wedstrijd in de categorie V55 in 
een internationaal veld de 4e plaats, tevens 
een clubrecord!  

 Verder waren er PR's voor Ger van Heesch en 
Ton Smetsers. 

  
 Zie de foto's in het fotoboek. 
 
 < Ton, Jac, Nellie, Ger, Cees en Cees met de 

welverdiende medailles 
 

 

• Zondag 28 maart: Ruud van Woensel en Nellie van Beers clubkampioen cross  
 De orde is weer hersteld. Na jaren achtereen het kampioenschap te hebben geprolongeerd waren 

Ruud en Nellie er vorig jaar niet bij. Maar vandaag lieten ze zien dat er geen maat staat op hun 
cross-capaciteiten. Beiden wonnen met grote voorsprong de clubcross. 

 

• Maandag 5 april: Clubrecord discus voor René van de Ven (1)  
René was bij de instuifwedstrijden in Vught en presteerde daar prima: een 1e, 2e en 3e plaats bij de 
technische onderdelen. Zijn worp van 30 meter rond met de discus was goed voor een persoonlijk- 
en clubrecord. 

 

• Zondag 11 april: Clubrecord discus voor René van de Ven (2)  
Eén centimeter per keer is genoeg dacht René bij de werpdriekamp in Dongen. Hij verbeterde zijn 
vorige week gevestigde persoonlijk en clubrecord met de kleinst mogelijke marge: van 30,00 naar 
30,01 meter! 

 

• Zondag 11 april: Succesvolle start hardloopcursus  
Vandaag was de start van de hardloopcursus 2010. Er kwamen 24 sportievelingen opdraven en dat 
hebben we in jaren niet meegemaakt. Trainers Toon en Cees hebben er hun handen vol aan, maar 
dat vinden ze niet erg, want zo'n grote deelname is een geweldige stimulans. 

 

• Zaterdag 17 april: Ruud van Woensel op het podium in Oisterwijk  
Negen AV Oirschot atleten trokken naar Oisterwijk voor de Vennenloop. Ruud van Woensel 
behaalde een mooie tweede plaats in de categorie M45 met een tijd van 57:12 min. Cees Koppen 
verbeterde zijn pr met een paar seconden en zette 1:04:41 op de klok. 

 

• Dinsdag 20 april: Grote belangstelling voor de Interne Competitie 2010  
De nieuwe formule van de Interne Competitie is aangeslagen: 28 leden gingen van start voor de 
eerste ronde, een cross over 3300 meter. Na de wedstrijd had de clubhuiscommissie de koffie klaar 
en werd er nog een hele tijd nagepraat. 

http://www.avoirschot.nl/
mailto:info@avoirschot.nl
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DE ESTAFETTEPEN  
 
Jan en Gerda Manders 
 
 
Van Marie-José van den Berg hebben wij de pen ontvangen dus stellen wij ons hierbij aan jullie voor. 
  
 
Ik ben Gerda Manders en woon in Oostelbeers. 
In april 2009 ben ik gestart met de hardloopcursus 
en ben hierdoor het lopen zo leuk gaan vinden dat 
ik vrij snel daarna lid geworden ben van 
Atletiekvereniging Oirschot. Voorafgaande aan de 
hardloopcursus heb ik al wel eens geprobeerd om 
het hardlopen zelf op te pakken maar dat heb ik 
toch onderschat. Ondanks dat ik wel eens hoorde 
dat je dit langzaam op diende te bouwen, dacht ik 
direct naar Oirschot te kunnen rennen maar niets 
bleek minder waar.  
 
Omdat ik persé 2 keer in de week wilde lopen en 
dit soms niet uitkwam op woensdag en zondag 
vroeg ik Jan dan wel eens met me mee te lopen 
als ik er ‘s avonds in het donker nog op uit trok. 
De eerste keer had ik nog de illusie dat ik hem wel 
voor kon blijven maar dat was zo over. Toch is 
Jan op deze manier enthousiast geworden om te 
gaan lopen en heeft hij zich ook aangemeld bij de 
atletiekvereniging.  
 
Ik werk bij Rabobank Nederland in Eindhoven 
waar ik samen met een aantal collega’s de lokale 
Rabobanken ondersteun op het gebied van 
bijzonder beheer. Dit betekent dat klanten die in 
financiële problemen geraken om wat voor reden 
dan ook door ons geholpen worden om deze 
problemen op te lossen zodat hun woonlasten 
weer betaald worden. Dit vergt de nodige 
creativiteit maar vaak lukt het ons toch wel om de 
klant en hierbij ook de bank te helpen. Het zal 
duidelijk zijn dat we in deze tijd werk genoeg 
hebben. 
 
Naast mijn werk en natuurlijk het hardlopen heb 
ik nog flink wat hobby’s o.a. motorrijden, fietsen, 
wandelen, schilderen, lezen, vakanties enz. 
Gelukkig houden we beiden van sportieve 
vakanties zoals wintersport, fiets- of 
wandelvakanties. Helaas is de week vaak te kort 
om alle hobby’s te doen dus dan maar de ene 
keer met de motor weg en de andere keer 
fietsend of wandelend. Dan schakelen we nu 
maar over naar Jan. 
 

< > 
 
Ik ben Jan Manders en woon samen met Gerda 
aan de Langereijt in Oostelbeers. Door de week  
 
 

 
werk ik bij de Ema in Eindhoven. Dit is een 
Mercedes-garage waar ik werkzaam ben als 
schademonteur. Tot een aantal jaren geleden 
werkte ik ook thuis vaak aan auto’s maar 
tegenwoordig doe ik ‘s avonds en in het weekend 
liever andere dingen.  
 
Zoals Gerda al vertelde ben ik het hardlopen erg 
leuk gaan vinden en heb ik dit ook maar weer aan 
mijn hobbylijstje toegevoegd. Ik vind alle sportieve 
dingen vaak wel leuk en om het een beetje te 
verdelen ga ik altijd fietsend naar het werk. In de 
wintermaanden met de gewone fiets en wanneer 
het weer dit weer toelaat met de racefiets. 
Tussendoor gebruik ik de mountainbike ook nog 
wel eens.  
 
Ook motorrijden doe ik graag. Ik heb een of the 
road motor waar ik op zijn tijd nog een 
veteranenwedstrijdje mee rijd maar ik ga er ook 
graag op de tourmotor op uit. Vaak ben ik ook in 
onze tuin bezig die vooral in deze tijd het nodige 
onderhoud vergt. 
 
We hebben een foto meegestuurd waar we 
samen op staan. Deze is gemaakt tijdens onze 
laatste wintersportvakantie. 
 
We willen de pen graag doorgeven aan Anouk 
Mols en wens haar veel succes met het schrijven.  
 
Groetjes, Gerda en Jan Manders 
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DRUNENSE DUINENLOOP 
 
 
Adrie Louwers 
 
 
Een tijdje geleden vroeg Erik van Ingen of ik naar 
Drunen ging voor de halve marathon en zoals vele 
jaren op rij ook dit jaar weer.  
 
Een nieuw parkoers, ‘n nieuwe uitdaging. Vorig jaar ben 
ik haas geweest voor diverse van onze atleten en dit 
jaar vroeg Erik mij opnieuw om voor hem te hazen want 
hij voelde zich sterk en in vorm om weer voor een PR te 
gaan. Vorig jaar al scherper gezet en nu weer een 
poging om het nog te verbeteren.  
Om 13.30 uur gingen we van start met een richttijd 
onder de 1.47 uur want dan was het een PR. Een 
stralende zon maar ook een stevige wind en een 
temperatuur rond de 5 gr. Van het begin een constant 
tempo gelopen van 5.01 min per km. Bij km 15 ging zijn 
veter los, wat zonde is want dat hoeft niet te gebeuren. 
Daar verloren we tijd op ons schema maar toch weer 
vlug in ons tempo gekomen. 
Bij 18 km kwam er nog een venijnig heuveltje wat, als je 
flink moe begint te worden, je een behoorlijke knauw 
kan geven. Dat werden nog 3 zware km maar Erik heeft 
zich er goed doorheen geworsteld wat resulteerde in 
een fantastisch PR van 1.46.24 uur. Ongeveer een hele 
minuut er af en dat is veel, weet ik uit eigen ervaring. 
 
Prima Erik, volgend jaar gaan we voor 1.45.59 uur. 
 
Loopgroeten van Adrie Louwers 
 
 
 
 

BERGLOOP MAULIN (EIRE) 
 
 
 
 
 
Roland van Loon liep 7 maart in de Wicklow Mountains in 
Ierland een bergloop (Maulin). Een relatief korte loop van 7,1 
kilometer, maar wel met een hoogteverschil van 475 meter 
omhoog én omlaag. Het was dus een zwaar parcours, met 
stijgingspercentages tot 40 procent.  
 
Roland: “Bergop ging het goed, maar omlaag was erg lastig. 
Het ging erg steil omlaag, niet over een pad maar dwars over 
de heideplaggen en losse stenen. Sommige stukken waren 
nog bedekt met sneeuw. Ik heb er geen risico’s genomen, 
maar het is onvoorstelbaar hoe snel die Ieren hier naar 
beneden rennen”. 
 
Roland finishte op een 34ste plaats. 
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voor uw huis en bedrijf 

Inbraakmeld-, brandmeld-, camera-, en toegangscontrolesystemen 

 

Dillenburgstraat 31,  5652 AM Eindhoven, telefoon: (040) 259 70 00 

of kijk op www.ChubbVarel.nl 

 
CHUBB VAREL beveiligt ook het clubgebouw van AV Oirschot 

 
 
ONZE ADVERTEERDERS: 
 
Je staat er zo gauw niet bij stil, maar een clubblad zonder advertenties is niet mogelijk. Zonder de steun van 
deze bedrijven zouden de kosten geheel ten laste van de clubkas komen. Denkt u bij uw aankopen ook een 
keer aan hen? 
 
● Garage BeKa ● Blox & Verbeek Adviseurs ● Boerenbond Deurne ● Gebr. Van den Bosch Loonbedrijf ● 

Bouwbedrijf van de Boom ● C1000 supermarkt ● Boekhandel De Croon ● Chubb Varel Security ● Club van 

Eenentwintig (Horeca Oirschot) ● Donna Kapper ● Bloemenboetiek ELHA ● FT-Print ● Fysionova ● Gast 

Makelaardij & Assurantiën ● Bouwbedrijf Frans Gerritsen ● Bakkerij Den Heuvel ● IBB Electronic 

Engineering ● Van der Kruijs Schildersbedrijf ● Frank van Kemenade Bloemen ● De Meeuw Bouwsystemen 

● Gasterij De Merode ● Mitra Slijterij ● Roefs Partyverhuur ● Running Support ● Rabobank Het Groene 

Woud Zuid ● Slagerij Cas Smits ● Autobedrijf P. van de Ven ● Verspaandonk Herenmode ● Vitron 

Servicegroep ●    

Adverteren in dit blad? Een sportieve doelgroep! Neem contact op met  

Anthony Conijn: anthonyconijn@wanadoo.nl 

http://www.chubbvarel.nl/
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MARATO DE BARCELONA 
 
 
Lambert van der Leeden 
 
 
Zes AV Oirschotleden liepen onder perfecte omstandigheden over een glooiend parcours op zondag 7 maart 
de marathon. Nellie van Beers leverde een bijzondere prestatie: twee dagen eerder werd ze 55, bij haar 
eerste wedstrijd in de categorie V55 behaalde ze in een internationaal veld de 4e plaats! Verder waren er 
PR's voor Ger van Heesch en Ton Smetsers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verzorger Lambert van der Leeden doet verslag: 
 
Enige tijd geleden kregen wij  de gelegenheid om 
als supporters mee te gaan naar de marathon in 
Barcelona. Mijn vrouw Gonny en ondergetekende 
maakten gretig van deze unieke kans gebruik.  
 
Na lange voorbereidingen door Ger van Heesch 
en Cees van de Schoot was het zover en 
vertrokken wij op vrijdag 5 maart met 3 auto’s 
naar Charleroi. Toen wij na enig zoeken naar de 
ondergrondse parkeergarage, in de vertrekhal van 
het vliegveld aankwamen bleek dat wij te kampen 
hadden met een te krappe planning. Direct achter 
ons werd namelijk de incheckbalie al gesloten en 
van de 12 waren er maar 4 personen ingecheckt. 
De overige 8 personen kwamen 6 uren later. ‘s 
Avonds waren we weer met z’n allen gezellig bij 
elkaar. Na het indelen van de slaapkamers werd 
de verjaardag van Nellie onder het genot van een 
drankje gevierd. 
 
Op zaterdag hebben wij de inschrijfnummers bij 
de Expohal opgehaald. Het was er erg druk, maar 
wel professioneel opgezet. ‘s Middags hebben wij 
de gotische wijk bezocht en ’s avonds zijn wij naar 
de indrukwekkende fonteinen bij het vertrekpunt 
en finish van de marathon geweest. Zowel de 
muziek als de fonteinen waren imposant zoveel 
kleuren en variatie in de waterstralen. Het hele 
complex was gevuld met marathonlopers en 

supporters. Een geweldig gevoel van 
saamhorigheid. Iedereen ging zaterdagavond  
 
 
vroeg slapen, om de volgende dag uitgerust aan 
de marathon te kunnen verschijnen.  
 
Op zondagochtend vertrokken de 6  lopers al om 
7.15 uur per taxi naar de start van de marathon. 
De supporters gingen lopend. Aan de start 
stonden ruim 12.000 lopers, een enorme drukte, 
maar het vertrek verliep uitstekend. Wij hebben 
onze lopers bij de 12 en de 40 km onder luid 
gejuich aangemoedigd. Gonny had een 
Nederlandse vlag aan de blindenstok van Lambert 
gebonden om zo onze lopers te stimuleren hun 
strijd voort te zetten. Het was koud, maar gelukkig 
is het de hele dag droog gebleven. ’s Middags 
gingen wij met z’n allen naar de Ramblas en 
hebben de marathon met grote pullen bier 
afgesloten. Wij hadden genoeg te vieren en waren 
bijzonder trots op alle prestaties van onze lopers; 
zie de uitslagen op www.avoirschot.nl. 
 
Op maandag zouden wij eigenlijk een stadsrit per 
fiets maken, maar gezien de zware 
sneeuwstormen zijn wij ondergronds gegaan. Per 
metro zijn wij naar het voetbalstadion van FC 
Barcelona en naar de Gaudi-kathedraal gegaan. 
Zo zie je maar, dat wij aan alles hebben 
meegedaan, niet alleen lopen en bier drinken, >>

http://www.avoirschot.nl/
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MARATO DE BARCELONA 
 
 
Lambert van der Leeden 
 

>> maar ook de culturele aspecten zijn 
ruimschoots aan bod gekomen.  
 
Op de laatste dag werd de groep 
gesplitst, de ene ging naar het museum 
Picasso etc. etc. en de anderen gingen 
een fikse wandeling over de boulevard 
maken. Om 15.30 uur gingen wij met de  
bus terug naar het vliegveld Gerona. In 
de vertrekhal was het verschrikkelijk 
druk. Alle reizigers van maandag waren 
daar gestrand. Ryan Air had door het 
noodweer alle vluchten gecanceld. 
Gelukkig vlogen wij een dag later en 
hebben wij niet op het vliegveld hoeven 
te overnachten. Na enige strubbelingen 
bij het inchecken vlogen wij om 18.50 
terug naar Charleroi en waren omstreeks 
middernacht weer thuis.  
 

Wij kunnen op een bijzonder geslaagd evenement terugkijken. Namens de hele groep wil ik vooral Ger en 
Cees hartelijk bedanken voor al hun inzet en werk wat zij hebben geleverd. Het was een erg leuk en gezellig 
evenement en zeker voor herhaling vatbaar.  
 
 
 

MARATO DE BARCELONA 
 
 
Ton Smetsers 
 
 
Vrijdag 5 maart 2010 
Het gezelschap van 12 personen, bestaande uit 6 lopers (Nellie, Cees vd S, 
Jack, Cees K, Ger en ondergetekende) en 6 toeschouwers (Toon, Toos, 
Francien, Trees, Gonny en Lambert) vertrok in alle vroegte per auto naar 
Charleroi (B) zodat ze niet te laat op het vliegveld zouden zijn. Tijdens de 
autorit raakten enkele auto's echter achterop, waardoor alleen Ger en zijn 
drie passagiers uiteindelijk hen vlucht konden halen. De andere reizigers 
moesten een vlucht later nemen, die een halve dag later vertrok. 
Hierdoor was de ene groep al in Barcelona terwijl de andere nog op zijn 
vlucht naar Barcelona wachtte. De financiële strop voor de achterblijvers 
werd opgelost door te besluiten om langer door te werken. Vandaag zouden 
de startnummers gehaald worden, maar besloten werd nu om dit 
gezamenlijk de volgende dag te doen.  
Uiteindelijk werd in de namiddag het gezelschap weer met elkaar herenigd 
en gingen we naar ons hotel. 's Avonds gingen we naar een restaurantje, dat 
de eerste groep 's middags al ontdekt had, waar we lekker gegeten hebben. 
Hierna nog even een drankje genomen in het hotel en dan na een 
vermoeiende dag naar bed. 
 
Zaterdag 6 maart 2010 
Na het loslopen en het ontbijt, werd besloten wat de plannen voor de rest 
van de dag waren. Er was onenigheid over de locatie van de Marathon-Expo 
zodat de receptie ingeschakeld werd om duidelijkheid te verschaffen. >>
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MARATO DE BARCELONA 
 
 
Ton Smetsers 
 
 

>> Na een flinke wandeling kwamen we op de juiste plaats 
terecht, waar tevens de start was, hier bevond zich een 
groot paleis met grote fonteinen waar iedere avond een 
grote geluids- en lichtshow werd opgevoerd. 
's Middags nog even in de zon langs de boulevard gelopen, 
waarna ieder zijn weg ging (eten, rusten voor de wedstrijd of 
de stad verkennen). Afgesproken werd om na de lichtshow 
samen te komen in het restaurant van het hotel om nog 
even iets te drinken als voorbereiding op de grote dag (geen 
alcohol voor de atleten). Hierna snel onder de wol. 
 
Zondag 7 maart 2010 
De dag van de Marathon was een prachtige dag voor de 
lopers (licht bewolkt, droog en tussen de 7 en 10 graden). 
De toeschouwers stelden zich op in de buurt van de finish 
om de lopers nog het laatste zetje te kunnen geven met hun 
aanmoedigingen. Er stonden lange rijen voor de toiletten 
waardoor ik me nog moest haasten naar de start. 
Iedereen vond het parcours zwaar, maar toch werden er 
nog enkele zeer goede tijden gelopen (enkele p.r.'s) en alle 
lopers kwamen over de finish. Deze marathon was dus wel 
een succes te noemen. 
 

Na de wedstrijd gingen we ons nog even opfrissen in het hotel en werd het middagprogramma gevolgd. Er 
werd gezocht naar een bar om eerst een lekker pilsje te pakken om het vocht aan te vullen, maar omdat er 
geen bar was waar je lekker kon gaan zitten zijn we op de Ramblas naar een restaurant gegaan, waar we 
voor de maaltijd het bier rijkelijk lieten vloeien (en de pot om het bier te betalen liep net zo snel leeg). Na het 
lauwe eten en de gepeperde rekening kregen we nog een koude douche: het was inmiddels gaan regenen, 
zodat we nat waren toen we bij het hotel aankwamen. Hier hebben we nog wat gedronken en daarna naar 
bed of nog een afzakkertje in de Ierse Pub. 
 
Maandag 8 maart 2010 
Deze dag zouden we beginnen met een fietstocht om de spierpijn te verlichten, maar het slechte weer (een 
regenbui in de ochtend en een sneeuwbui de rest van de dag) dwong ons onder de grond (metro). De 
trappen en de weersomstandigheden waren een martelgang. 
We bezochten eerst stadion Camp Nou (FC Barcelona), waar we met de spelers op de foto konden als we 
wilden. Later bezochten we de kathedraal van Gaudi, die helaas voor een groot deel onzichtbaar was door 
herstelwerkzaamheden. Na de ontberingen van deze dag had ik gelukkig een verlichtende massage gehad 
om de pijn te verzachten. 
 
Dinsdag 9 maart 2010 
Na het ontbijt de koffers ingepakt en de kamer verlaten. 
We hebben nog even een wandeling over het strand 
gemaakt en een bezoek gebracht aan de Ramblas, met 
de levende standbeelden, of het museum van Picasso 
bezocht (je moest gewoon een keuze maken met al die 
bezienswaardigheden). 
's Middags ruim op tijd de bus naar het vliegveld (Girona) 
genomen zodat we nu het vliegtuig niet zouden missen. 
De start- en landingsbanen waren hier maandagavond 
echter volledig ingesneeuwd, zodat de reizigers op de 
luchthaven hadden moeten overnachten. De verassing 
was echter nog niet compleet. Bij het inchecken bleek 
dat er gegevens waren verwijderd, zodat we vreesden 
dat we weer een vlucht vertraging zouden hebben. >> 
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MARATO DE BARCELONA 
 
 
Ton Smetsers 
 
 
 
>> Gelukkig werd het probleem snel opgelost en 
konden we op tijd naar onze vertrekhal. 
Hier hadden we nog een ontmoeting met B.N.’er 
Alfred van den Heuvel (Gerard, uit de komische 
serie Kinderen geen bezwaar) die zo bescheiden 
was om ook met onze maatschappij te vliegen. 
De terugreis verliep verder zonder problemen en 
zo kwam de reis toch noch tot een goed einde. 
 
Jullie zien dat er heel wat te beleven is op zo'n 
reis naar het buitenland, misschien een reden 
voor anderen om ook eens mee te gaan! 
 
 

HART VOOR DE CLUB 
 

Ger, Cees, Jac en Toon vlogen mee naar 

Barcelona. Het Koninklijk Huis vliegt altijd apart. 

Kijk eens wat er gebeurde met het neergestorte 

regeringsvliegtuig van Polen. Daarom zaten ook 

al onze trainers niet in één vliegtuig.  

Cees van de Schoot 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN CROSS 
 
 
Roland, René 
 
 
Vorig jaar won ik het clubkampioenschap, maar toen liep Ruud 
van Woensel niet mee. Dit jaar liep hij wel mee, dus wist ik dat 
het een zware strijd zou worden. Ik heb hem namelijk nog nooit 
kunnen kloppen. 
 
De 1ste ronde kon ik Ruud vrij gemakkelijk bijhouden. Ik kreeg 
zelfs het idee om de kop van hem over te nemen, maar gelukkig 
heb ik dit niet gedaan, want: 
De 2de ronde kon ik Ruud met moeite bijhouden. Ik krijg niet 
meer het idee om de kop over te nemen, ik ben blij dat ik hem 
kan volgen. 
De 3de ronde houd ik Ruud nog bij, maar ik voel dat dit ik dit niet 
lang meer ga volhouden. 
De 4de ronde moet ik Ruud laten gaan, ik zie hem langzaam 
van mij weglopen. 
De 5de ronde is Ruud helemaal uit het zicht verdwenen. 
 
Volgend jaar doe ik een nieuwe poging. 
 
Groeten, Roland 

 
Meer pijn dan ik gedacht had, maar doel bereikt 
 
Na enkele jaren gepast te hebben voor de 
clubcross vanwege de voor mij afschrikwekkende 
afstand had ik me toch maar weer eens 
ingeschreven.  
 
Ik heb het afgelopen jaar immers een 6-tal 
crossen van het Kempencrosscircuit meegelopen, 

hoewel uitsluitend de korte cross, en heb sinds 
december ook weer eens per week een stukje 
gelopen, dus het moest er maar weer eens van 
komen.  
Met mijn huidige trainingspartner Thomas (die 
binnenkort weer lid gaat worden zegt ie) begon ik 
zonder inlopen aan de 10,5 km. Het was voor >> 
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN CROSS 
 
 
René, Erica, Jeanine 
 
 
>> ons immers ver genoeg, wij konden de eerste twee 
rondjes wel inlopen. Zo geschiedde dus ook.  
Een eerste ronde in 12.59 en een tweede in 13.37 waren 
niet van bepaald hoog niveau. Onderweg zag ik Bart 
Noyen, die in mijn categorie (senioren mannen) 
zou gaan winnen, al regelmatig met een halve ronde of 
meer lopen, dus moesten we ervoor gaan vrezen 
gedubbeld te worden! 
Thomas kreeg aan het eind van de 2e ronde last van wat 
pijntjes en haakte vlak voor het ingaan van de 3e ronde 
af, waarna ik wat versnelde en mijn 3e ronde liep in 
12.11 min.  
Precies bij het ingaan van de 4e ronde kwam Harrie 
Bullens me voorbij voor zijn laatste ronde en ik besloot 
mee te gaan, aangezien ik Bart op nog slechts zo'n 300 
m achter me zag opduiken. Het bleek een snelle ronde 
voor me te worden gezien mijn huidige niveau. Ik bleef 
iets meer dan een halve ronde bij Harrie, die vrolijk 
buurtte terwijl mijn tong steeds verder naar de grond 
zakte en ik er nog met moeite wat zinnige bewoordingen 
uit kreeg. Toch verloor ik niet al te veel in de tweede helft 
van de 4e ronde en bleef na een ronde van 10.11 min (2 
min sneller dan de vorige!) 22 seconden voor Bart, al 
moest ik natuurlijk nog een ronde.  
 
En die laatste ronde viel niet mee! Met grote blaren onder beide voeten en kleine pijntjes die overal opdoken 
was het al met al geen prettig gevoel. Het was echter een mooie bijkomstigheid dat Harrie even een 
rondje uitliep in een tempo dat ik wel geschikt vond. Zodoende finishte ik na een laatste ronde van precies 13 
min na 1 uur 02.00 en was ik zeer tevreden. De afstand en vooral de blaren maakten het een zwaar laatste 
stuk, maar het is goed om te weten dat het toch nog lukt met het oog op een tweede deelname aan een 
rondje heidemarathon later dit jaar! 
 
Groeten, René van de Ven 
 

 
 
Op 28 maart deden Jeanine en ik voor het eerst mee 
met de clubkampioenschappen cross. 
We mochten maar liefst 3 rondjes lopen op deze 
mooie zondagochtend. Fanatiek zijn we deze rondjes 
gaan lopen en het was verrassend om op de 2e en 3e 
plaats te eindigen. 
Helaas waren we niet helemaal op de hoogte van de 
prijsuitreiking, dus zijn we naar huis gegaan en bleek 
later dat we beide relaxed een bad hebben 
genomen! 
Vandaar dat we dus niet op het podium stonden. Bij 
deze: Sorry Reny dat we je daar alleen lieten staan.  
Volgende keer zullen we ons beter laten informeren 
en hopen we dat we weer voor een plekje op het 
podium kunnen gaan, zodat we er ook daadwerkelijk 
kunnen gaan staan! 
        Jeanine voorop, daarachter Twan, Erica en Pieter 

Groetjes Erica en Jeanine 
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN CROSS 
 
 
Laurent 
 
Ik kon het niet nalaten om half maart weer eens op de website van AV Oirschot te kijken. Ja hoor, de 
clubcrosskampioenschappen worden weer eind maart gehouden.  
 

Sinds begin januari ben ik na veel blessures weer 
voorzichtig begonnen met trainen en een eerste 
wedstrijd tussen bekenden leek mij wel leuk. Het 
antwoord op een mailtje naar Cees van der Schoot 
kwam snel en ik was van harte welkom voor de 
wedstrijd om 10 uur. Wel waarschuwde hij me nog dat 
de klok een uur werd teruggezet. Moest dus wel heel 
vroeg in Roermond opstaan en dat ben ik niet meer 
gewend. Maar ja, je moet er wel wat voor over hebben. 
 
Bij aankomst op het atletiekveld werd ik direct weer door 
veel bekenden begroet waaronder mijn vroegere 
buurvrouw Corrie. Voelde me weer helemaal thuis. 
Gezamenlijk ingelopen onder leiding van Ger over het 
traject, maar daar schrok ik wel van. Leek me nogal 
zwaar worden met al dat losse zand, maar dat viel in de 
wedstrijd wel mee. In Roermond loop ik vooral op de 
baan (saai) en over de verharde weg.    
 
Had een strategie gekozen hoe de wedstrijd te lopen. 
Niet te snel beginnen, beetje achteraan. Goed voor het 
moreel tijdens de wedstrijd leek mij, want dan zouden 
niet zo veel mensen mij voorbij lopen. Is mij aardig 
gelukt alleen hield ik er geen rekening mee dat ik ook 
weleens door Ruud en Roland gedubbeld zou kunnen 
worden. Echter door hun voorbij gelopen te worden daar 
had ik vrede mee. Het moreel bleef dus goed en 
voldaan kwam ik dan ook over de finish, want ik had 
zelfs 3 deelnemers voorbij gelopen. Naar de tijd heb ik 
maar niet gekeken, dat leek mij beter toen ik 
leeftijdgenoot Wim bij de finish al uitgebreid van de 
koffie zag genieten. 
  

Toch een gezellige dag en volgende jaar zijn we weer een jaartje langer in training en dan wordt het weer 
knallen. Hartelijk dank voor het kunnen meedoen aan jullie wedstrijd en een verslagje naar Ad leek mij wel 
op zijn plaats. 
 
Oudlid Laurent Linssen, thans lid van Swift-Atletiek in Roermond 

 

 
 

Zeg geen nee als we je ergens voor nodig hebben… 
 

Atletiekvereniging Oirschot wordt overeind gehouden door een 40-tal leden die zich als vrijwilliger 
verdienstelijk maken als trainer, begeleider, bestuurs- of commissielid en allerhande andere taken.  

 
Wil je ook iets doen voor de club? Kijk op www.avoirschot.nl > ALGEMENE INFO > Vrijwilligers. Daar vind 

je alle vacatures. Bespreek het eens met een bestuurs- of commissielid (zie de namen op de voorlaatste 
pagina van deze Spike).  

 

De club kan niet zonder jou! 

http://www.avoirschot.nl/
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Ondernemingenweg 26 
5627BV Eindhoven 

 
tel 040 24 57 700 

 
www.vanderkruijs.nl   

 

 

http://www.vanderkruijs.nl/
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MARATHON ROTTERDAM 
 
 
Ronald, Ad 
 
 
Vandaag de 30e Marathon van Rotterdam gelopen. 
De geplande heenreis per trein verliep desastreus met als gevolg 
dat ik pas 20 minuten voor de start op de Coolsingel was! Dit 
i.v.m. met een ongeluk ergens op het spoor waardoor ik per auto 
verder diende te reizen. Gelukkig kon ik met een groepje lopers 
met de auto nog mee, maar dit was wel flink stressen! Hierna m’n 
eigen vlug omgekleed in het Hilton en net op tijd het startvak in. 
De temperatuur was in het begin frisjes en het waaide een beetje 
maar voor de rest was het ideaal loopweer. Tot de 25 km heb ik 
super gelopen en daarna ging het steeds minder met de spieren 
en heb ik wederom een marathon op karakter moeten uitgelopen: 
net onder de 4 uur in 3 uur 58 min. 35 sec. 
 
Volgende keer beter.. 
 
Ronald van de Vondervoort 

 

 
Zondag 11 april ben ik naar Rotterdam geweest voor de 
marathon aldaar. De verwachtingen voor deze marathon 
waren niet al te hoog gespannen. Van heel de 
voorbereiding was vanwege het slechte weer en een paar 
kleine blessures niet veel terecht gekomen, maar: 
ingeschreven is ingeschreven. 

 
En dus vertrokken we zondagmorgen in alle vroegte naar 
Rotterdam. Per trein want dat is lekker makkelijk, je hebt 
geen last van parkeren of foutparkeren zoals vorig jaar. 
Vertrek op station Tilburg West om 8.18 uur en een paar 
krentenbollen later aankomst in Breda waar we over moeten 
stappen. 
Op het perron staat de trein al klaar, echter...... de trein 
vertrekt niet. Na enige tijd wordt er omgeroepen dat er 
vanwege een ongeval geen treinen rijden naar Rotterdam. 
Er rijden wel treinen naar Utrecht en vandaar kun je dan 
naar Rotterdam maar dan moet je zeker met vertraging 
rekening houden. Dus maar weer met de trein terug naar 
Tilburg en vandaar met de auto naar Rotterdam. In 
Rotterdam heeft onze chauffeur ons zo dicht mogelijk bij de 
start afgezet, maar dat bleek toch nog zo'n half uur lopen 
naar de kleedruimtes.  
Na het omkleden kwamen we ongeveer 7 minuten te laat 
aan de start, dus geen Lee Towers in de hoogwerker met 
You never walk alone. Als we een paar minuten later waren 
geweest was dat "alleen lopen" dus wel het geval geweest, 
nu konden we achter aansluiten en liepen we op het gemak 

achter de meute aan. De eerste kilometers is er geen kans om te passeren want iedereen loopt breed uit 
over de weg. Gezien het hele gedoe van de reis naar Rotterdam was de zin om er een wedstrijd van te 
maken ook helemaal verdwenen en hebben we het grootste gedeelte in een rustig tempo gelopen. Na 30 km 
ben ik een beetje gaan versnellen om zodoende toch nog onder de 4 uur uit te komen (eindtijd 3:55). 
Zoals Johan C. altijd pleegt te zeggen, elk nadeel heeft zijn voordeel: 3:55 is een tijd die weer verbeterd kan 
worden (als we tenminste niet met de trein gaan). 
  
groeten, Ad van Heerbeek 
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Gasterij “de Merode” 
Waar ’t leven en vriendschap  

elkaar ontmoeten 
Hennie & Yvonne van Rijt 

Spoordonkseweg 89, 5688KC Spoordonk 
Tel 0499 573829 / 575821 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frank van Kemenade  
BLOEMSIERKUNST 

Markt 5 – 5688AJ – Oirschot – telefoon 0499-571437  
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WOENSDAGMIDDAGGROEP 
 
 
Pieter Smits 
 
De woensdagmiddaggroep….. 
 
De laatste woensdagmiddagtraining zit er ondertussen al weer een paar weken op. De opkomst is dit jaar 
bijzonder goed geweest. Bijna altijd waren er tussen de 10 en 15 deelnemers, in het begin het meest en na 
Nieuwjaar, toen de marathontrainingen voor Barcelona begonnen, hadden we weer te maken met enkele  
“overlopers”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het winterse weer heeft zich dit jaar flink doen 
gelden in de vorm van sneeuw en ijs. We hebben 
echter iedere woensdagmiddag gelopen en 
ontzettend genoten van de winterse Oirschotse 
heide en omgeving, ondanks enkele glibber- en 
valpartijen. We waanden ons dikwijls in een 
wintersportgebied, zo mooi. Dat we reeën zien is 
al niks bijzonders meer, maar dit jaar hebben we 
aan de oever van de stroom (Beerze) bij de kapel 
warempel een ijsvogel waargenomen. 
 
Het (meestal) lopen  in twee groepen is denk ik 
iedereen goed bevallen, dus daar gaan we 
volgende winter mee verder. Ook de minder 
snelle groep met veel lopers en vooral loopsters  
uit de reguliere groepen 2 en 3, heeft enige keren 
een afstand gelopen van ongeveer 17 km. Op het 
laatst hoorde ik dan links en rechts wel eens wat 
geklaag, maar bij het eindpunt was iedereen trots 
zo’n afstand gelopen te hebben. Ik hoorde zelfs 
eens iemand zeggen, dat ze niet eens wist dat ze 
zo’n afstand kón lopen. Je ziet maar weer, als je 
het niet probeert dan weet je het ook  niet. 
 
Traditiegetrouw gaan we minstens één keer per 
seizoen naar het Groot meer in Vessem en er om 
heen, goed voor ongeveer 20 km’s. Omdat we net 
toen maar één “leider” (ondergetekende) hadden, 
waren we twee dames, die niet om het meer heen 

gingen, uit het oog verloren en zijn met de overige 
acht in groepjes van twee gaan zoeken. Bij 
terugkomst bleken ze echter de weg goed te 
kennen en stonden ons al op te wachten. De 
overige groepjes kwamen een voor een 
binnengedruppeld en hadden ruimschoots een 
halve marathon gelopen door bos en over 
tankbanen. Ik weet niet hoe het de rest vergaan 
is, maar ik heb het in ieder geval nog wel een 
paar dagen gevoeld. Overigens heb ik van het 
verloren lopen van de dames, hetgeen me 
geenszins beviel, weer wat geleerd en ik denk dat 
het niet meer zal voorkomen. 
 
Na de laatste tocht op 24 maart hebben we het 
seizoen in ons clubhuis gezellig afgesloten met 
koffie of thee en met door Annie van Zeeland 
eigen gemaakte heerlijke taart. Daarna hebben 
we nog 3 kratten bier en 4 flessen wijn genuttigd. 
 
Met kermiswoensdag in september beginnen we 
weer ’s middags en gaan als training voor de 
Oirschotse Heidemarathon op 24 oktober zeker 
alvast een paar keer de route verkennen. 
 
Met sportgroeten, Pieter Smits 
 
p.s. Alléén de zin over bier en wijn is verzonnen, 
de rest is waarheidsgetrouw. 
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Eerste ronde van de interne competitie 2010  
v.l.n.r.:  
Ger trekt de karavaan met Michael, Hans en Nol 
Hans zorgt dat Ad uit de wind loopt, daarachter Wim 
Leny en Jeanne 
Hans loodst Linda binnen 
De nazit met koffie beviel ook goed.
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INTERNE COMPETITIE 2010  
 
 
Ad van Zelst 
 

 

  
3300 m 
cross 

20 april 

1500 m 
baan 

18 mei 

5000 m 
baan 

22 juni 

10 km 
weg 

31 aug 

800 m 
baan 

21 sept 
punten 

 
strafpunten bij  
niet finishen 

0,40 0,20 0,60 0,80 0,00  

 Msen       

1        

 M35       

1 Roland van Loon 16,53     16,53 

2 Aubry Mulder 14,90     14,90 

3 Ronald vd Vondervoort 14,60     14,60 

4 Ton Smetsers 14,25     14,25 

 M45       

1 Ruud van Woensel 16,57     16,57 

2 Harrie Bullens 14,76     14,76 

3 Jac van Heerebeek 14,68     14,68 

4 Henk van de Ven 14,63     14,63 

5 Nol Veldhuizen 13,69     13,69 

6 Johan der Kinderen 13,53     13,53 

7 Michael Boon 13,34     13,34 

8 Hans van de Wal 13,25     13,25 

9 Hennie van Rijt 12,85     12,85 

10 Hans van Hal 12,63     12,63 

11 Hans Büsgen 11,93     11,93 

 M55       

1 Martien van de Ven 15,11     15,11 

2 Adrie Louwers 13,96     13,96 

3 Wim de Croon 12,69     12,69 

4 Ad van Zelst 12,33     12,33 

5 Anthony Conijn 11,20     11,20 

 M65       

1 Wim Verhagen 12,61     12,61 

 Vsen       

1        

 V35       

1 Linda Veenman 8,54     8,54 

 V45       

1 Leny de Croon 12,28     12,28 

2 Jeanne Kemps 12,06     12,06 

3 Joke Bullens 11,84     11,84 

 V55       

1 Nellie van Beers 12,92     12,92 

 
Puntentelling en reglement:  
o De gemiddelde snelheid in km per uur is het te behalen aantal punten. De punten worden 

opgeteld en gedeeld door het aantal gelopen wedstrijden.  
o Als je een wedstrijd mist worden op het gemiddelde van al je gelopen wedstrijden de 

strafpunten in mindering gebracht die boven in de tabel staan vermeld.  
o Om mee te doen in de competitie mag je maximaal twee onderdelen missen. Je mag 

natuurlijk wel aan elke wedstrijd meedoen, ook al loop je niet mee in de competitie. 
o Het volledig reglement staat op de website www.avoirschot.nl > ONZE WEDSTRIJDEN 
 

coördinator: Adrie Vermeeren, jury: Erna van Agt en Ria Louwers, foto’s: Silvia Tempelman 
 

http://www.avoirschot.nl/
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    Heldersestraat 5-6 Oirschot / 0499-571470 
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GESCHIEDENIS 
 
 
Joos van Haaren 
 
Ik zit thuis geblesseerd op de bank. Ja, ja, alweer die achillespees. Nu die rechtse weer. Maar heb het begin 
weer gemaakt door weer wat rustig te draven. Niet lang, maar die paar minuutjes geven je toch weer een 
goed gevoel.  
 
Maar terug naar mijn verhaal. AV Oirschot zit in 
mijn hart en ik denk daar wel eens aan en ook 
hoe het vroeger was. Ik zit op de bank te piekeren 
en realiseer me dat het vandaag (6 april) toch een 
historische dag is. Zoals de meeste van jullie 
weten ben ik een hele tijd bezig geweest om in 
Oirschot een loopclub op te richten aangesloten 
bij de KNAU. Om een club op te richten had je 
volgens de richtlijnen van die KNAU zo’n 25 leden 
nodig. Ik had al eens oproepen geplaatst in de 
plaatselijke bladen en daar waren  wel reacties en 
mensen op afgekomen. Maar omdat wij ook 
wedstrijden wilden lopen en ons duurlooptempo 
toch minimaal 12 km per uur was, stelde ik ook 
dat de mensen dat minimaal moesten kunnen 
lopen.  
 
Dat schrok dus nog al wat mensen af. Dus 
kwam het idee om de club van Piet van de Sande 
te benaderen. Met Piet zijn clubje en dat van mij 
hadden we al zo’n 12 tot 14 mensen. Maar Piet 
zag een club toen nog niet zo zitten, omdat hij zelf 
teveel met wedstrijden bezig was en bang was dat 
hij inleverde en dat wilde hij niet.  
Ik heb toen contact gezocht met Martien van de 
Ven. Die zag het wel zitten. Hij zei: maar dan niet 
alleen een  loopgroep maar een complete 
atletiekclub. Ik gaf hem wat argumenten die 
volgens mij moeilijk waren om een volledige 
atletiekclub te beginnen (accommodatie met baan 
en materialenopslag voor de aan te schaffen 
kogels-speren-discussen-hoogspringinstallatie, 
trainer(sters), jeugdbegeleiders naar wedstrijden, 
toekomstige kosten omdat wij een lage contributie 
wilden, enz. enz.), maar hij zag dat niet als 
obstakel en dacht dat het moest kunnen.  
 
Ik dacht, dan moet ik er ook voor gaan en 
komen er in ieder geval lopers en hebben we ook 
de jeugd wat te bieden met een mooie sport. (Ik 
heb geleerd om rustig te blijven en af te wachten 
want achteraf krijg ik dikwijls gelijk. Al hoop ik nu 
dat gezien de sombere verhalen van het bestuur 
tijdens de jaarvergadering dit nu niet bewaarheid 
wordt. Ik wil dan ook wel eens ongelijk hebben).  
Martien had goede contacten met Piet maar het 
lukte hem ook niet meteen. Waarom is 6 april dan 
historisch? Op 6 april 1985 (nu 25 jaar geleden) 
liepen wij met een paar lopers die bij mij trainden 
een 15 km wedstrijd in Papendrecht. En daar 
waren ook Joseph van den Bosch en Renee 
Goosens van de groep van Piet. En daar in 

Papendrecht  vroeg ik hen of zij interesse hadden 
in het oprichten van een vereniging. Zij waren 
allebei enthousiast  en zagen dat wel zitten. Nu 
was ik er dus van overtuigd dat het me moest 
gaan lukken.  
 
Het was paaszaterdag en het was plotseling 20 
graden. De volgende dag (Pasen) gingen we 
uitlopen en liepen we in de natte sneeuw. Maar ik 
was vrolijk gestemd. Toeval of niet. De week erop, 
op zondag 14 april, kwamen we tijdens het lopen 
in slecht weer Martien van de Ven tegen en die 
liep met ons mee. In de regen op en neer naar “de 
Hut” met 5 x 1000 meter. En tijdens die training 
vertelde ik Martien dat Joseph en Renee het wel 
zagen zitten en hij toch maar weer eens contact 
op moest nemen met de groep waar hij regelmatig 
mee trainde. Het duurde wel eve,n maar op 5 mei 
na de Bevrijdingsloop die het Oranjecomité had 
georganiseerd en waarbij ik speaker was 
geweest, werden er knopen doorgehakt.  
 
Er werd een bijeenkomst belegd bij Brouwerij  
“De Kroon” en daar werd afgesproken om onder 
mijn  leiding gezamenlijk te gaan trainen. Na een 
evaluatie kwam er een bijeenkomst voor de 
Oirschotse bevolking en op 24 oktober 1985 werd 
dan onze vereniging opgericht. Verder is die 
datum historisch omdat het vanaf die datum 
bergafwaarts ging met mijn eigen lopen. Ik werd  
trainer. En na 24 oktober vicevoorzitter, 
trainerscoördinator, trainer lopers, jeugdtrainer, 
zat in de technische commissie en later ook nog 
trainer recreanten. Mijn prestaties gingen met het 
eindelijk hebben van een club in Oirschot snel 
naar beneden. Maar daar kon ik mee leven.  
 
Een paar jaar later werden er kinderen geboren 
en het werd het me allemaal teveel, 7 dagen in de 
week bezig met een vereniging. Ook omdat ik met 
het toenmalige bestuur in de clinch kwam (zie 
hierboven het verhaal van achteraf) ben ik met 
alles gestopt.  
 
Jaren achter elkaar met een club met hart en ziel 
bezig geweest, liet ik alles in een keer los. In het 
begin had ik het er moeilijk mee. Maar de AV 
Oirschot blijft altijd in mijn hart en een deel 
uitmaken van mijn leven. En ik ben blij dat er nu 
zoveel mensen gezamenlijk hun sport beoefenen. 
En dat was mijn bedoeling. Loop ze. 
Joos van Haaren 
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UITSLAGEN  
 
Ad van Zelst 
 
 

Uitslagen doorgeven 
Na elke wedstrijd kijken we op internet naar de prestaties van de AV 
Oirschot-atleten. De meeste vissen we er dan wel uit als we zoeken 
op AV Oirschot. Wat we dan niet zien zijn de mensen die met de 
bedrijvenlopen meedoen, wedstrijden die niet op www.uitslagen.nl 
staan of wedstrijden waarnaar we niet kijken. In die gevallen zelf even 
doorgeven wat je gepresteerd hebt. Dat kan via onze website: ga 
naar UITSLAGEN, daar vind je in de kop een link naar het e-
mailadres. Ook p.r.’s en c.r.’s  graag even doorgeven. 
 
 
 

vrijdag 21 februari 2010  Indoorwedstrijden, Utrecht 
onderdeel naam positie cat. prestatie  pr/cr 
60 m René van de Ven  Msen 8.63 sec  
verspringen   Msen 5,06 m  
kogelstoten   Msen 10,84 m  

 
 

zondag 28 februari 2010 Rico Salvettiloop, Moergestel 
 

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

15  km Harrie Bullens 8e M45 01:10:21     12,79 

  

10  km Adrie Louwers 5e M55 00:44:43     13,42 

     Ton Smetsers 14e M35 00:48:26     12,39 

     Cees van de Schoot 3e M60 00:49:22     12,15 

     Hans van de Wal 16e M45 00:49:23     12,15 

     Ad van Zelst 5e M60 00:49:56     12,02 

     Joke Bullens 7e V35 00:54:20     11,04 

     Ria Louwers 17e V35 01:07:47     8,85 

  

5  km Ger van Heesch 3e M45 00:25:23     11,82 

 
 

zondag 28 februari 2010 53e Joe Mann Bosloop, Best 
 

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

5800  m Nellie van Beers 6e V35 00:26:51     12,96 

 
 

zondag 7 maart 2010 Drunense Duinenloop, Drunen 
 

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

21.1  km Henk van de Ven   Mrecr 01:36:00     13,19 

     Adrie Louwers 15e M55 01:46:24     11,90 

     Erik van Ingen   Mrecr 01:46:24    11,90 

     Mari Oerlemans 13e M60 01:48:02     11,72 

     Arja Oerlemans 26e V45 01:57:05     10,81 

  

10  km Ria Louwers   Vrecr 01:05:13     9,20 

 

http://www.uitslagen.nl/
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zondag 7 maart 2010 Bergloop, Wicklow Mountains (EIR) 
 

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

7.1 km Roland van Loon 34e  00:45:44   9,31 

 
 

zondag 7 maart 2010 Marató de Barcelona, Barcelona (E) 
 

Zes AV Oirschotleden liepen onder perfecte omstandigheden over een glooiend parcours de 
marathon. Nellie van Beers behaalde bij haar eerste wedstrijd in de categorie V55 in een 

internationaal veld de 4e plaats! Verder waren er PR's voor Ger van Heesch en Ton Smetsers. 

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

42.2 km Nellie van Beers 4e V55 03:30:14   12,04 

  Cees Koppen 783e M45 03:33:46   11,84 

  Ger van Heesch 1213e M45 03:50:20   10,99 

  Ton Smetsers 2592e M35 03:53:51   10,83 

  Jac van Heerebeek 1331e M45 03:54:48   10,78 

  Cees van de Schoot 545e M55 04:48:31   8,78 

 
 

zondag 14 maart 2010 Driedorpencross, Veghel 
 

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

3538 m René van de Ven 10e M 00:17:10   12,37 

 
 

zondag 14 maart 2010 30 van Tilburg, Tilburg 
 

Guur weer in Tilburg, een stevige en koude wind drukte de prestaties. 

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

20 km Ad van Heerbeek  Mrecr 01:40:37   11,93 

 

10 km Ad van Zelst 6e M60 00:51:34   11,64 

 

zondag 21 maart 2010 ING Venloop, Venlo 
 

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

21.1 km Aubry Mulder 30e M35 01:41:36   12,46 

 

zondag 21 maart 2010 Intersport vd Broek Halve Marathon, Veldhoven 
 

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

21.1 km Cees Koppen 18e M45 01:36:46   13,08 

 
zondag 21 maart 2010 Indoorwedstrijden, Utrecht 

onderdeel naam positie cat. prestatie pr cr 
60 m René van de Ven  Msen 8.62 sec   

verspringen   Msen 5,14 m   
kogelstoten   Msen 10,70 m   

 
Af en toe eens een wedstrijdje lopen is leuk! Je wordt er scherp van en het bevordert de clubgeest. 

Laat je eens hazen naar een nieuw persoonlijk record door een van onze wedstrijdatleten! 
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Meedoen aan wedstrijden 
Vaak gaan we gezamenlijk naar wedstrijden in de regio. De inschrijving moet je zelf verzorgen. Dat 
kan via www.inschrijven.nl of op de wedstrijddag zelf bij na-inschrijving. Dat laatste is meestal iets 
duurder. Je kunt meedoen als recreant of (als je een wedstrijdlicentie hebt, aan te vragen bij de 
ledenadministratie) met de wedstrijd. In dat geval kun je op het podium komen als je hard genoeg 
loopt of als je het geluk hebt dat je de enige in je categorie bent. Ook komen je prestaties in 
aanmerking voor een clubrecord als je aan een officiële wedstrijd meedoet. 
 
 

 

zondag 28 maart 2010 Clubkampioenschappen Cross, Oirschot 
 

Het was lekker op het veld, de voorjaarszon deed goed zijn best. Onder deze omstandigheden was 
het weer eens druk bij de clubcross. De laatste jaren bleven we steken op rond de 40 deelnemers bij 
de volwassenen, nu liepen er 51 mee, waarvan enkele oud- en aspirantleden. 

De uitslagen per categorie vind je op de website bij ONZE WEDSTRIJDEN > uitslagenarchief 

Deelnemers die (nog) geen lid zijn van AV Oirschot of niet de hele afstand van hun categorie hebben 
gelopen zijn vermeld als recreant. 

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

10500  m Ruud van Woensel (Kampioen) 1e M45 00:41:27     15,20 

     Roland van Loon 1e M35 00:43:03     14,63 

     Harrie Bullens 2e M45 00:48:43     12,93 

     Bart Noyen 1e Msen 00:49:22     12,76 

     Henk van de Ven 3e M45 00:49:35     12,71 

     Johan der Kinderen 4e M45 00:51:18     12,28 

     Martien van Gerven 5e M45 00:52:08     12,08 

     Ger van Heesch 6e M45 00:53:59     11,67 

     Nol Veldhuizen 7e M45 00:54:19     11,60 

     Michael Boon 8e M45 00:54:30     11,56 

     Adrie van de Wal 2e M35 00:54:44     11,51 

     Hans van Hal 9e M45 00:55:10     11,42 

     Hans van de Wal 10e M45 00:55:29     11,35 

     Marc Hoeks   Mrecr 00:57:55     10,88 

     Twan Witlox 3e M35 00:58:49     10,71 

     Jan Manders 11e M45 00:59:20     10,62 

     René van de Ven 2e Msen 01:02:00     10,16 

  

8400  m Bert van Hoof 1e M55 00:39:46     12,67 

     Frans Verhagen 2e M55 00:42:45     11,79 

     Cees van de Schoot 3e M55 00:42:45     11,79 

     Pieter Smits 4e M55 00:44:02     11,45 

     Wim de Croon 5e M55 00:44:26     11,34 

     Ad van Zelst 6e M55 00:45:06     11,18 

     Anthony Conijn 7e M55 00:53:44     9,38 

     Harrie Pieschel   Mrecr 00:54:38     9,23 

     Chris van Eck 8e M55 01:03:36     7,92 

http://www.inschrijven.nl/


S P I K E    -    H E T   C L U B B L A D    V A N    A T L E T I E K V E R E N I G I N G    O I R S C H O T 

 
31 

UITSLAGEN  
 
 
 

 

zondag 28 maart 2010 Clubkampioenschappen Cross, Oirschot 
 

vervolg 

6300  m Nellie van Beers (Kampioen) 1e V55 00:30:32     12,38 

     Tineke van den Heuvel 1e V45 00:30:53     12,24 

     Wim Verhagen 1e M65 00:32:00     11,81 

     Reny van Straten 1e V35 00:32:07     11,77 

     Leny de Croon 2e V45 00:33:47     11,19 

     Jeanne Kemps 3e V45 00:34:07     11,08 

     Erica Spanjers 2e V35 00:34:08     11,07 

     Joke Bullens 4e V45 00:34:45     10,88 

     Jeanine van de Kam 3e V35 00:35:25     10,67 

     Marion de Kort 5e V45 00:35:55     10,52 

     Laurent Linssen   Mrecr 00:36:46     10,28 

     Nicole Evers 4e V35 00:37:44     10,02 

     Marie-José van den Berg 5e V35 00:37:45     10,01 

     Helga Kemps   Vrecr 00:39:29     9,57 

     Lindy van Dillen   Vrecr 00:41:08     9,19 

     Jan van der Heijden   Mrecr 00:43:24     8,71 

     Marijke de Graaf 6e V45 00:43:25     8,71 

     Gerda Manders 7e V45 00:44:15     8,54 

     Marja der Kinderen 6e V35 00:48:37     7,78 

     Linda Veenman 7e V35 00:51:37     7,32 

  

4200  m Berti Smetsers 2e V55 00:27:33     9,15 

     Corrie de Kroon 1e V65 00:27:47     9,07 

     Irene van Gestel   Vrecr 00:28:03     8,98 

     Annie de Bresser 3e V55 00:28:49     8,74 

     Ineke Conijn 4e V55 00:29:20     8,59 

  

1622  m Ben Noordijk 1e JjunD 00:06:48     14,31 

  

811  m Joep van Rees 1e JpupA 00:03:27     14,10 

     Tycho Smits 2e JpupA 00:03:28     14,04 

     Thom van de Broek 3e JpupA 00:03:30     13,90 

     Stef van de Broek 1e JpupC 00:03:32     13,77 

     Hein van den Eijnde 4e JpupA 00:03:34     13,64 

     Izzy Smits 1e JpupB 00:04:03     12,01 

     Tippy Smits 1e Mpupmini 00:04:56     9,86 

 
 

maandag 5 april 2010  Instuifwedstrijden, Vught 
onderdeel naam positie cat. prestatie pr cr 
discuswerpen René van de Ven 1e Msen 30,00 m   
speerwerpen  3e Msen 45,21 m   
kogelstoten  2e  Msen 11,10 m   
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maandag 5 april 2010 34e Rabo Paasloop, Boxtel 
 

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

15  km Cees Koppen 33e M50 01:06:01     13,63 

     Ton Smetsers   Mrecr 01:07:55     13,25 

 
 

zondag 11 april 2010  Atledo werpdriekamp, Dongen 
onderdeel naam positie cat. prestatie pr cr 
kogelstoten René van de Ven  Msen 10,35 m   
discuswerpen    Msen 30,01   
speerwerpen   Msen 45,75   
       
kogelstoten Bart Noyen  Msen 8,24 m   
discuswerpen   Msen 22,18 m   
speerwerpen   Msen 26,28 m   

 
 

zondag 11 april 2010 30e Fortis Marathon Rotterdam, Rotterdam 
 

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

42.2  km estafetteteam De Meeuw 224e bedrijven 03:50:21     10,99 

     Ad van Heerbeek 258e M55 03:55:43     10,74 

     Ronald van de Vondervoort 860e M40 03:58:33     10,61 

 
 

dinsdag 13 april 2010  Interne Avondwedstrijden Baan, Oirschot 
de met * aangemerkte deelnemers zijn (nog) geen lid van AV Oirschot en deden buiten mededinging 
mee 
onderdeel naam positie cat. prestatie  pr/cr 
hoogspringen Tippy Smits*  MpupC 0,60 m  
 Juul van Hout*  MpupC 0,60 m  
      
 Stef van de Broek 1e/2e  JpupC 0,90 m pr 
 Tom Michielsen 1e/2e  JpupC 0,90 m pr 
 Joeri Berben*  JpupC 0,65 m  
      
 Izzy Smits 1e  JpupB 0,80 m  
      
 Eline van Hout 1e MpupA 0,90 m  
 Amber v Heesbeen 2e MpupA 0,90 m  
      
 Luc van Ham 1e JpupA 1,10 m pr 
 Joep van Rees 2e JpupA 1,05 m  
 Tycho Smits 3e  JpupA 0,95 m  
 Robbert Rietrae 4e /5e  JpupA 0,90 m pr 
 Thom van de Broek 4e /5e  JpupA 0,90 m  
      
 Kim van Straten 1e MjunD 1,10 m pr 
      
 Ben Noordijk 1e JjunD 1,15 m  
 Ruben Rietrae 2e JjunD 1,05 m pr 
      
 Dennis Terhaag 1e JjunC 1,25 m  

 



S P I K E    -    H E T   C L U B B L A D    V A N    A T L E T I E K V E R E N I G I N G    O I R S C H O T 

 
33 

UITSLAGEN  
 
 
 

 
dinsdag 13 april 2010  Interne Avondwedstrijden Baan, Oirschot 
vervolg 
onderdeel naam positie cat. prestatie  pr/cr 
hoogspringen Bart Noyen 1e Msen 1,70 m  
 René van de Ven 2e Msen 1,40 m  
 Luc van de Ven 3e Msen 1,30 m  
      
discuswerpen Ben Noordijk 1e JjunD 16,43 m pr 
      
 Jeroen Duif*   Msen 26,03 m  
 René van de Ven 1e  Msen 25,71 m  
 Bart Noyen 2e  Msen 23,17 m  
 Thomas v Laarhoven*   Msen 22,40 m  
 Luc van de Ven 3e  Msen 19,99 m  
      
 Martien van de Ven 1e M60 21,13 m  
      
600 meter Tippy Smits*   MpupC 3:53 min  
 Juul van Hout*   MpupC 4:36 min  
      
 Stef van de Broek 1e JpupC 2:40 min  
 Tom Michielsen 2e JpupC 2:43 min  
 Joeri Berben*  JpupC 4:33 min  
      
1000 meter Izzy Smits 1e  JpupB 5:33 min  
      
 Eline van Hout  MpupA 5:36 min  
      
 Tycho Smits 1e  JpupA 4:33 min  
 Luc van Ham 2e JpupA 4:49 min  
 Hein van den Eijnde 3e JpupA 4:56 min  
 Joep van Rees 4e JpupA 5:13 min  
 Robbert Rietrae 5e JpupA 5:14 min  
      
 Kim van Straten 1e MjunD 4:52 min  
      
 Ben Noordijk 1e JjunD 3:54 min pr 
 Ruben Rietrae 2e JjunD 4:53 min  
      
 Dennis Terhaag 1e JjunC 5:16 min  
      
 Bart Noyen 1e Msen 3:35 min  
 René van de Ven 2e Msen 3:49 min  
 Jeroen Duif*  Msen 3:49 min  
 Thomas v Laarhoven*  Msen 4:26 min  
      
 Martien van de Ven 1e M60 3:39 min  

 
Recreanten! 
Ook eens zin in een wedstrijdje? Leden van onze club, en dat zijn echt niet allemaal “echte” wedstrijdatleten, 
doen regelmatig mee aan wedstrijden in de regio. Ook voor recreanten is het deelnemen aan wedstrijden 
leuk en nuttig. Je doet er wedstrijdervaring op en je doet er het echte “clubgevoel” op.  
Kijk op onze website (AGENDA) naar het wedstrijdprogramma. Als we er gezamenlijk naar toe gaan, zetten 
we op PRIKBORD de vertrektijd. Meestal vertrekken we vanaf het postkantoor aan de Sint Jorisstraat. Er zijn 
auto’s genoeg, dus je kunt altijd mee. 
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UITSLAGEN  
 
 
 

 

zaterdag 17 april 2010 Vennenloop, Oisterwijk 
 

Een mooie tweede plaats voor Ruud van Woensel in de categorie M45 en een pr voor Cees Koppen. 

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

15  km Ruud van Woensel 2e M45 00:57:12     15,73 

     Cees Koppen 20e M45 01:04:41    13,91 

     Nellie van Beers 7e V35 01:08:51     13,07 

     Ton Smetsers   Mrecr 01:09:50     12,89 

     Jac van Heerebeek   Mrecr 01:10:20     12,80 

     Ger van Heesch   Mrecr 01:11:24     12,61 

     Tineke van den Heuvel 8e V35 01:11:54     12,52 

     Cees van de Schoot 4e M60 01:12:45     12,37 

     Hans van Hal   Mrecr 01:20:34     11,17 

 
 

dinsdag 20 april 2010 Interne Competitie 3300 m cross, Oirschot 
 

 * = buiten mededinging, (nog) geen lid 

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

3300  m Ruud van Woensel 1e M45 00:11:57.1     16,57 

     Roland van Loon 1e M35 00:11:58.9     16,53 

     Martien van de Ven 1e M55 00:13:06.3     15,11 

     Aubry Mulder 2e M35 00:13:17.2     14,90 

     Harrie Bullens 2e M45 00:13:25.0     14,76 

     Jac van Heerebeek 3e M45 00:13:29.0     14,68 

     Henk van de Ven 4e M45 00:13:32.2     14,63 

     Ronald van de Vondervoort 3e M35 00:13:33.7     14,60 

     Ton Smetsers 4e M35 00:13:53.7     14,25 

     Adrie Louwers 2e M55 00:14:11.1     13,96 

     Nol Veldhuizen 5e M45 00:14:27.6     13,69 

     Johan der Kinderen 6e M45 00:14:37.8     13,53 

     Michael Boon 7e M45 00:14:50.8     13,34 

     Hans van de Wal 8e M45 00:14:56.4     13,25 

     Nellie van Beers 1e V55 00:15:19.4     12,92 

     Hennie van Rijt 9e M45 00:15:24.4     12,85 

     Wim de Croon 3e M55 00:15:36.3     12,69 

     Hans van Hal 10e M45 00:15:40.3     12,63 

     Wim Verhagen 1e M65 00:15:41.9     12,61 

     Ad van Zelst 4e M55 00:16:03.6     12,33 

     Leny de Croon 1e V45 00:16:07.7     12,28 

     Jeanne Kemps 2e V45 00:16:24.7     12,06 

     Hans Büsgen 11e M45 00:16:35.7     11,93 

     Joke Bullens 3e V45 00:16:43.5     11,84 

     Anthony Conijn 5e M55 00:17:40.8     11,20 

     Thomas van Laarhoven* -- Msen 00:17:41.2     11,19 

     Linda Veenman 1e V35 00:23:10.7     8,54 
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CLUBRECORDS 
  
Ad van Zelst 
 
In de maanden maart en april zijn weer enkele clubrecords erkend. Een aantal clubrecords bij de jeugd 
en de clubrecords bij de Msen en masters op de 35 m en 40 m indoor zijn in het archief geplaatst, 
omdat deze incourante onderdelen niet meer voorkomen op de lijst met aanbevolen onderdelen van de 
Atletiekunie. 
 
CLUBRECORDS ERKEND IN 2010 
datum naam Cat. plaats discipline prestatie 
070310 Nellie van Beers V55 Barcelona 42,2 km 3:30:14 uur 
220292 René van de Ven (o) JpupC Den Haag 1000 m indoor 4:12.43 min 
050410 René van de Ven Msen Vught discus 30,00 m 
110410 René van de Ven Msen Dongen discus 30,01 m 
140509 Martien van de Ven  M60 Oirschot 400 m 1:15.8 min 

(o) = opgeëist     
 

 
 
De clubrecords van alle 
categorieën vind je op onze 
website. Daar kun je ook het 
reglement inzien, zodat je 
precies weet aan welke eisen 
een clubrecord moet voldoen 
om erkend te worden 
 

Heb je een clubrecord 
gelopen? Meld dit aan bij de 
beheerder clubrecords en 
uitslagen Ad van Zelst 
vanzelst-westland@chello.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nellie van Beers loopt in 
Barcelona een mooi 
clubrecord bij de V55 op de 
marathon in 3:30:14 uur > 
 
 

 

Kijk elke dag even op onze website www.avoirschot.nl voor het laatste nieuws, 
prikbordmededelingen, de uitslagen van onze wedstrijdlopers, de laatste foto’s, het 

trainingsschema, de activiteitenagenda en nog veel meer. 
 

 

mailto:vanzelst-westland@chello.nl
http://www.avoirschot.nl/
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AGENDA  
 
Samenstelling: Leny de Croon / Tekst: Ad van Zelst 
 
 
De volledige wedstrijdkalender staat op onze website > 
AGENDA. Je kunt daar op een wedstrijd klikken en zo 
direct informatie zoeken op de site van de organiserende 
vereniging en inschrijven.  
 
 

Do 13 mei: Eindhoven, De Burgh Hemelvaartloop. Vlak bij huis en we hebben toch 
vrij. Dus er naar toe! Hoofdafstand is de halve marathon maar je kunt er ook kortere 
afstanden lopen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di 18 mei: Oirschot, atletiekbaan, Interne Competitie 1500 m. De meesten zijn er al 
achter: de winst is te halen bij de korte afstanden. Leden die de eerste ronde hebben 
gemist kunnen nog aanhaken en zijn beslist niet kansloos. Mogelijkheid om een 
clubrecord te vestigen. Open staan nog de records bij de M70 (Maarten!), V60 (Mia?, 
Mieke?, Annie?) en V65 (Corrie?). Foto: start van de mannen in 2009.  
 
Ma 24 mei: Eersel, 45e Pinksterloop. Even naar Eersel voor een 10 km wedstrijdje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di 25 mei: Oirschot, baanwedstrijden. Kogelstoten, speer en verspringen. Pupillen 
bal/speer en verspringen. Foto: Joost vliegt over 
 
Za 29 mei: Dongen, Dwars door Dongen. 10 km. Prima voorbereiding op de Oirschotse 
Stoelloop. 
 
Zo 30 mei: 's-Hertogenbosch Vestingloop. 15 km wegwedstrijd door mooi gebied met 
start en finish op de Parade, groeit met het jaar. 
 
Za 5 juni: Rijen, Rondje Rijen. 10 km. Voor de liefhebbers van deze afstand. 
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AGENDA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za 12 juni: Oirschot, Oirschotse Stoelloop. Zelfde formule als de Jazzloop onder een 
nieuwe naam. Met NIEUW: Sport en Spel, speelse activiteiten om de jeugd van Oirschot 
kennis te laten maken met atletiek. Daarna: jeugdlopen over een parcours van 800 meter 
en tot slot: de wedstrijd en recreatieloop voor volwassenen. Deze lopen 1, 2 of 3 rondjes 
van ong. 3,3 km. Foto: start van de jeugdlopen in 2009.  
 
Di 22 juni: Oirschot, atletiekbaan, Interne Competitie. 5000 meter op de baan, ook 
weer goed voor het vestigen van clubrecords.  
 
Vr 2 juli: Oirschot, atletiekbaan, JANSdag. Voor de groepen 8 van de Oirschotse 
basisscholen.   
 
Di 13 juli: Oirschot, atletiekbaan, baanwedstrijden. Speer, verspringen en 800 m. 
Pupillen bal/speer en verspringen 
 
Zo 5 sept: Tilburg, Tilburg Ten Miles. Met elk jaar een grote Oirschotse delegatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo 10 okt: Eindhoven, (halve) Marathon. Dit jaar draaien we mee in het regionale 
trainingsprogramma georganiseerd door het Eindhovens Dagblad. Nieuwe gezichten dus 
op de trainingen. En we bemannen elk jaar een waterpost in de Schootsestraat. Foto: In 
2009 hadden we water over bij onze verzorgingspost! 
 
Zo 24 oktober: Oirschot, Oirschotse Heidemarathon. Onze jubileummarathon wordt 
weer een geweldig spektakel! 
 
Zo 25 dec: Oirschot, 25e De Meeuw Auwjaorscross. Als afsluiting van ons jubileumjaar 
onze jubileumcross. Een van de best bezochte crosswedstrijden in de regio! 

 
 

Er zijn nog zat lopen meer… Kijk hiervoor op onze website onder AGENDA. 
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TRAININGEN 
  
Cees van de Schoot 
 
 
Het trainingsschema staat op de website onder 
TRAININGEN > Clubtrainingen > PDF en het 
hangt op het prikbord in het clubhuis. 
 
 
Tenzij anders vermeld starten alle trainingen bij het 
clubhuis. 
 
dinsdag  19:00 uur  clubtraining op de atletiekbaan  

woensdag  19:00 uur  recreantentrainingen, 4 niveaugroepen 

donderdag  19:00 uur  clubtraining op de hei 

zaterdag       9:00 uur  vrije training, cross, 2 niveau’s, vanaf Sportcentrum Kroonenburg  

zondag  9:30 uur  recreantentrainingen, 4 niveau’s, groep 1, 2, 3 en 4 

  

 
Trainingen voor de Halve Marathon Eindhoven (10 oktober 2010) 
 
Dit jaar sluit AV Oirschot zich aan bij het regionale trainingsprogramma “OP 
NAAR MARATHON EINDHOVEN”, gesponsord door het Eindhovens Dagblad. 
De actie is gericht op recreatieve lopers die geen lid zijn van een 
atletiekvereniging.  
 
Op zaterdag 17 april zijn de deelnemers in Eindhoven uitgenodigd voor een 
fittest en voor verdere informatie. Voor de locatie Oirschot hebben zich 6 
mensen opgegeven die de komende week worden uitgenodigd voor een eerste 
kennismaking en even kijken wat het niveau is, welke dagen ze kunnen trainen, 
hoe vaak, enz. Dan gaan ze straks onder begeleiding van een van onze trainers 
zich voorbereiden op de halve marathon Eindhoven aan de hand van een 
persoonlijk trainingsschema.  
De bedoeling is dat ze begin mei starten, waarschijnlijk 2e week (1e week 
hebben scholen vakantie) 
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HARDLOOPCURSUS 
 
 
Cees van de Schoot 
 
 
Op zondag 11 april zijn we weer gestart met de 
hardloopcursus. Er hebben zich 25 deelnemers 
aangemeld, 19 dames en 6 heren. Hierbij 6 leden van 
onze vereniging die na een korte of langere tijd weer 
gaan beginnen. 
 
Opvallend is dat de laatste jaren steeds meer jongere 
vrouwen gaan lopen. Dit is ook landelijk zo. Misschien 
ook wel omdat er de laatste jaren recreatielopen zijn 
voor alleen vrouwen: Ladies-run, de Mariekenloop en 
misschien wel meer. 
De opkomst is tot nog toe goed en ook de sfeer in de 
groep is prima, de deelnemers zij erg enthousiast. De 
eerste beginselen zijn al aangeleerd en nu werken we 
vooral aan de conditieopbouw en proberen ondertussen 
de looptechniek verbeteren. Wij hebben er alle 
vertrouwen in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto’s: 
boven: Hé, die kennen we! 
links: stapje voor stapje 
rechts: Cees kijkt naar het voetenwerk 
links: Toon wijst ze de goede kant op. 
 
Meer foto’s van de hardloopcursus vind je op 
onze website www.avoirschot.nl > FOTOBOEK 

 

http://www.avoirschot.nl/
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jeugd, trainingen 
 
foto’s: Bart Noyen 
 

 
Schema zomertrainingen: 
 
dinsdag   18.30 – 19.30:  pupillen C + B    (Rikie Moors) 
    pupillen A + junioren D  (Gerrie Staadegaard en ass. Bart Noyen) 
  19.30 – 20.30: junioren A + B + C  (Martien van de Ven) 
donderdag 18.30 – 19.30:  pupillen C + B    (Bart Noyen en Cees van de Schoot) 
    pupillen A + junioren D  (Martien van de Ven) 
  19.30 – 20.30: junioren A +B + C  (Martien van de Ven) 
 
 

 
Houd zelf je persoonlijke records per onderdeel bij in een schrift. Als je denkt dat je een clubrecord hebt 

verbeterd geef dat dan door aan vanzelst-westland@chello.nl 
De clubrecords in alle categorieën staan op de website www.avoirschot.nl > CLUBRECORDS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martien van de Ven legt uit dat de kogel rond is en dat hij dáár moet komen liggen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nog net gevangen in de ondergaande zon: onze jongste jeugdleden 

mailto:vanzelst-westland@chello.nl
http://www.avoirschot.nl/
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jeugd, trainingen 
 
foto’s: Bart Noyen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daar zweeft ie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korte sprintjes 
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HARDLOPEN BIJ AV OIRSCHOT 
 
 
 
 

Nee, wij hebben geen plestiek baan, wij lopen nog op 
echt gras en….  we hebben de Oirschotse hei! 
 
 
 
Atletiekvereniging Oirschot biedt je de 
mogelijkheid tot hardlopen onder leiding van 
deskundige trainers en begeleiders. Er wordt 
getraind in 4 niveaugroepen, van rustig tot pittig: 1, 
2, 3 en 4. Als iemand niet mee kan past de groep 
zich aan.  
 
 
Kennis maken met de loopsport… 
Om de clubsfeer eens te proeven is er voor niet-
leden de mogelijkheid tegen een kleine vergoeding 
deel te nemen aan de recreantentrainingen op 
zondagmorgen en woensdagavond. Aanmelden 
hoeft niet, een euro in het potje en lopen maar.  
Door het jaar zijn er dan nog verschillende 
mogelijkheden om deel te nemen aan speciale 
trainingen, b.v. de hardloopcursus en de trainingen 
voor de halve marathon Eindhoven. 
 
…tegen lage kosten 
Een voordeel in deze moeilijke tijden is dat hardlopen bijna niets kost. Vergeleken met andere sporten is 
onze contributie bescheiden en al wat je nodig hebt is een paar hardloopschoenen en sportkleding. Verder 
bepaal je zelf wanneer je gaat lopen en aan welke activiteiten je meedoet. 
 
Trainingen 
Bij AV Oirschot kun je bijna elke dag van de week trainen, zelfs op zondag. Zie voor het trainingsprogramma 
de rubriek trainingen elders in dit blad of kijk op onze website www.avoirschot.nl > TRAININGEN. 
 
Wedstrijden 
Naast de trainingen wordt door AV Oirschot in clubverband bijna wekelijks deelgenomen aan grote en kleine 
loopwedstrijden in binnen- en buitenland, waarbij het vervoer onderling geregeld wordt. Vertrektijd- en plaats 
staan tijdig op onze website (PRIKBORD). Inschrijving moet je zelf regelen, dat gaat meestal via 
www.inschrijven.nl of ter plekke. 
 
Jeugdatletiek bij de AV Oirschot 
Niet alleen hardlopen, maar ook de technische nummers (hoog- en vérspringen, polsstokhoogspringen, 
discuswerpen, speerwerpen, kogelstoten) krijgen bij de jeugdafdeling van AV Oirschot volle aandacht. 
Daarnaast zijn er het gehele jaar door ontspannende spelactiviteiten, deelname aan jeugdwedstrijden in de 
regio en een interne competitie. Bij erg slecht weer worden de avondtrainingen in een zaal gegeven. 
 
Contributie 
Zie de contributietabel op de website www.avoirschot.nl > ALGEMENE INFO. 
 
 
 

Aanmelden als lid kan bij Maarten Kaptein, telefoon 0499-572472 
e-mail: maartenkaptein@upcmail.nl 

http://www.avoirschot.nl/
http://www.inschrijven.nl/
http://www.avoirschot.nl/
mailto:maartenkaptein@upcmail.nl
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ALGEMENE INFORMATIE 
 

• Atletiekvereniging Oirschot is opgericht op 24 oktober 1985 en aangesloten bij de Atletiekunie 
onder verenigingsnummer V0014355  

• Atletiekbaan en clubgebouw: Bloemendaal 5a, 5688GP Oirschot (bij Sportcentrum De 
Kemmer).  

• Secretariaat: Stapakker 1, 5688PP Oirschot, tel: 0499-573986, e-mail: 
mjtromp@hotmail.com, bankrekeningnummer 13.88.61.021,  

• Leden van verdienste: Albert Houwen, Piet van de Sande, Cees van de Schoot, Martien van 
de Ven en Toon de Croon. 

 
Atletiekvereniging Oirschot wordt draaiend gehouden door onderstaande leden die zich week-in 
week-uit verdienstelijk maken als trainer, begeleider, bestuurs- of commissielid en allerhande 
andere taken. De functies staan op www.avoirschot.nl > ALGEMENE INFO > Bestuur en 
commissies. 
 
 Nellie van Beers    0499-573634  n.beers@hgwz.rabobank.nl  
 Cor van Boven   0499-574823   c.vanboven@festacariba.nl 
 Joke Bullens   013-5142508   h.bullens@chello.nl 
 Harrie Bullens   013-5142508   h.bullens@chello.nl 
 Guus van der Burgt                0499-574548  ibbab@wxs.nl 
 Anthony Conijn   0499-550641  anthonyconijn @wanadoo.nl  
 Ineke Conijn    0499-550641   inekeconijn@wanadoo.nl 
 Leny de Croon    0499-577312  lenydecroon@hotmail.com 
 Toon de Croon   0499-575416  toondecroon@chello.nl   
 Martien van Gerven  0499-575532  gerven-visser@planet.nl 
 Jac van Heerebeek   0499-574150  ja.heerebeek@planet.nl 
 Ger van Heesch   0499-575496  gervanheesch@hetnet.nl 
 Jan van der Heijden  040-2439416  j.heijden7@chello.nl 
 Jan Heijms                     0499-575155   
 Tineke van den Heuvel  0499-575934  h.vandenheuvel7@chello.nl  
 Bert van Hoof   013-5142095  hoof.lfm@wxs.nl 
 Anne Joosen   0499-574436  annejoosen@hotmail.com 
 Maarten Kaptein    0499-572472  maartenkaptein@upcmail.nl 
 Jan Kemps    0499-575583  j.kemps1@chello.nl 
 Jeanne Kemps    0499-575583  j.kemps1@chello.nl 
 Johan der Kinderen  06-23271863  johan-sandra@hetnet.nl 
 Vincent Klabbers    0499-574966  fam.klabbers@planet.nl  
 Marjon de Kort   0499-576109  marjondekort@hetnet.nl  
 Ton van Liempt   0499-572943  tonvanliempt@hetnet.nl   
 Adrie Louwers   0499-840275  adrie.louwers@gmail.com 
 Rikie Moors   0499-572306  rmoors@online.nl 
 Aubry Mulder   06-20879196  aubry.mulder@daftrucks.com 
 Bart Noyen    06-20803844  bart_noyen@hotmail.com 
 Thea Noordijk   013-5142374   tnoordijk@zonnet.nl 
 Jeanne van Oirschot   0499-574823   j.vanoirschot@festacariba.nl 
 Henny van Rijt   0499-575821  h.rijt@chello.nl 
 Cees van de Schoot  0499-573276  ceesvandeschoot@kpnplanet.nl 
 Mirjam Smits   0499-841399  msmits73@live.nl 
 Pieter Smits   0499-573257  pieter_smits@hetnet.nl 
 Gerrie Staadegaard     gerrie.staadegaard@gmail.com 
 Silvia Tempelman,   0499-573489   silviatempelman@kpnplanet.nl 
 Maarten Tromp    0499-573986  mjtromp@hotmail.com 
 Nol Veldhuizen   0499-574048  meubelfabriekveldhuizen@hetnet.nl 
 Martien van de Ven  0499-574528  martienvandeven@planet.nl  
 Adrie Vermeeren     0499-573489  a3vermeeren@zonnet.nl 
 Mario Wiercx                          0499-573871             m.wiercx@orange.nl 
 Ruud van Woensel   013-5142732  ruudvanwoensel@hetnet.nl 
 Ad van Zelst   0499-550695  vanzelst-westland@chello.nl 
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mailto:h.rijt@chello.nl
mailto:ceesvandeschoot@kpnplanet.nl
mailto:msmits73@live.nl
mailto:silviatempelman@kpnplanet.nl
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EN TOT SLOT… 
 
 
 

 
(Ronald geeft een uitgebreid interview aan TV Rijnmond op het 38 km-punt bij de Marathon Rotterdam) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   En deze mijnheer?            Ja, het gaat lekker…     … nog 4 km in dit tempo en…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            … dan loop ik vlot 10 seconden…              … van mijn PR af ! 

 

Niet dus… 

 

Spike is het clubblad van de Atletiekvereniging Oirschot en verschijnt 6 keer per jaar in een oplage van 
155 stuks. Het druk- en bindwerk wordt verzorgd door FT-Print te Oirschot. 

 
Kopij moet digitaal worden aangeleverd. Kies het lettertype Arial 10 pt en probeer uit te komen op 

maximaal driekwart pagina, dan kan er nog een plaatje of een foto bij en wordt het niet te lang. 
 

De Spike ontstaat niet vanzelf! De medewerking van onze leden is onontbeerlijk, dus heb je iets 
leuks of iets verschrikkelijks meegemaakt, e-mail je bijdrage naar één van de redactieleden: 

Vincent Klabbers: fam.klabbers@planet.nl 
Ad van Zelst: vanzelst-westland@chello.nl 

 

Vreugde… verdriet… spanning… sensatie… 
in de Spike vind je het allemaal! 

Het volgende nummer van SPIKE verschijnt rond 1 juli. Kopij inleveren vóór 20 juni 

mailto:fam.klabbers@planet.nl
mailto:vanzelst-westland@chello.nl
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