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VAN DE VOORZITTER 
Jan Kemps 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik zou voor mijn bijdrage in de Spike eerst even 

willen terug kijken naar de Spike van juli/ augustus 

van dit jaar. In die Spike schreef ik:  

 

"Tijdens de jaarvergadering van onze vereniging in 

februari heeft het bestuur samen met de leden 

gesproken over de toekomst van onze vereniging. 

Uiteraard is het noodzakelijk zo af en toe te kijken naar 

onze toekomst. Op dit moment is dat vooral van belang 

voor de financiën van onze vereniging. Door de hoge 

huur die we aan de gemeente moeten betalen voor de 

huur van het veld gaat het spaak lopen. Daar moeten 

we iets aan doen." 

 

Het is wellicht voor sommigen van u wat vervelend, 

dat ik nu weer op dat zelfde onderwerp terug kom. Maar 

we hebben in de jaarvergadering van februari ook 

afgesproken dat ik in elke Spike hierop zou 

terugkomen. Mede om u te stimuleren om over dit 

onderwerp na te denken. Want we moeten straks iets 

gaan doen.  

 

We kunnen natuurlijk op allerlei zaken gaan 

bezuinigen maar dan blijft er van de club niet veel over. 

Op de grootste posten in de begroting kunnen we 

feitelijk niet bezuinigen. Of we moeten bijvoorbeeld niet 

langer zijn aangesloten bij de Atletiekunie. Of trainers 

geen vergoedingen meer geven. Maar die 

vergoedingen zijn al zo klein. Of de huur aan de 

gemeente niet meer betalen.  

 

Het komt er eigenlijk op neer dat bij alle 

bezuinigingen die je kunt bedenken je feitelijk 

op zult moeten houden om Atletiekvereniging 

te zijn.  

 

Dat is een harde conclusie, en ik zal hier uiteraard wel 

de nodige reacties op krijgen, maar veel anders kan ik 

er niet van bakken. Blijft er dus eigenlijk maar een 

mogelijkheid over en dat is de contributie verhogen. 

Maar wat daarvan de gevolgen zijn is moeilijk te 

voorspellen. Dus nodig ik u toch graag uit om een beter 

alternatief te bedenken. Op de ledenvergadering op 15 

november mag u allen 

komen vertellen wat 

uw mening is. 

 

Maar voor we ons gaan bezighouden met de verdere 

toekomst van onze vereniging gaan we ons eerst 

richten op het 25 jarig bestaan. Vanuit de diverse 

commissies worden allerlei voorbereidingen getroffen 

voor deze feestelijke gebeurtenis. Voor alle leden van 

de vereniging zal er iets te doen zijn.  

 

Daarnaast is er voor iedereen, tenminste tot aan de 

limiet van het aantal deelnemers, net als 5 jaar geleden 

de OIRSCHOTSE HEIDEMARATHON.  

U kunt nu al inschrijven. De wedstrijd bestaat uit 3 

ronden van ong. 14 km. En uiteraard kun je als trimmer 

ook 1 ronde lopen. Dus wat houd je tegen om nu 

meteen te gaan inschrijven. Kijk op de website van 

onze vereniging www.avoirschot.nl en schrijf je in. En 

mocht je niet mee willen of mee kunnen lopen vraag 

dan eens of je mee kunt helpen op die dag. Er zijn veel 

handjes nodig om die dag tot een succes te maken.  

 

Inmiddels komen we al weer bijna terecht in de 

maand september. Tegen de tijd dat de Spike bij u in 

huis is zal het vermoedelijk september zijn. Eind 

september zijn er traditiegetrouw de clubkampioen-

schappen meerkamp. Bij de senioren is het aantal 

deelnemers vaak vrij gering. Dus ik nodig u graag uit 

om daar toch eens een kijkje te komen nemen en zo 

mogelijk mee te doen. Allerlei onderdelen van de 

atletiek staan op het programma. U kunt op die manier 

uw prestaties op die onderdelen meten of verbeteren, 

Het programma is altijd op dezelfde dag als de kermis. 

Maar het is afgelopen op het moment dat de kermis 

begint. Dus dat kan geen reden zijn om niet mee te 

doen. Dus ik zeg graag  

 

 

 

Tot ziens 

 

Jan Kemps,  

voorzitter van onze atletiekvereniging Oirschot 
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LEDENADMINISTRATIE 
Maarten Kaptein 

 
 
nieuwe leden per 1 sept: 
 
Viola Koppelmans VSE 

Bart van Griensven MSE 

Jiska Deijne  VSE 

Helga Kemps  V40 

Moniek Grimme  VSE 

Joeri Berben  JPM 

Eveline Timmermans V35 

Lindy Dillen  VSE 

Nicole van Zelst  VSE 

Iris Clément  V35 

Fijn zo’n groot aantal nieuwe leden. 
Heel hartelijk welkom allen en veel 
plezier. 
 

afmeldingen: 

Joost de Man  JJA 

Annie de Bresser  V60 

Annie zegt per 1 januari 2011 op. Ze 
voelt haar conditie achteruit gaan, 
maar wil nog wel graag de jubileum 
festiviteiten meemaken. 

 

De verjaardagen in september… 
 
6 Rob Mulder M40 

6 Wim Verhagen M65 

7 Frans van der Staaak M55 

7 Luc van de Ven MSE 

12 Ton Smetsers M40 

13 Ruben Rietrae JJD 

16 Joke Bullens V45 

18 Mieke Aarts V60 

19 Marjon de Kort V45 

21 Jaqueline Tromp V45 

24 Cees van Rijen  

26 Eline van Hout MPA 

26 Frans Verhagen M60 

29 Ad van Heerbeek M55 

 

… en in oktober: 
 
6 Jan Manders M45 

7 Vincent Klabbers M50 

7 Jan Smits M60 

9 Lonneke van Heerbeek MJC 

12 Ruud van Woensel M50 

14 Irene van Gestel V45 

14 Jeanine van de Kam V45 

15 Ben Noordijk JJD 

16 Moniek Grimme VSE 

17 Jac van Heerebeek M50 

17 Cees van de Schoot M60 

18 Adrie Louwers M55 

19 Nicole Evers V35 

23 Diane van Heeswijk V40 

28 Maarten Kaptein M70 

28 HermanOnland Wandel 

30 Cor van Boven M60 

30 Amber van Heesbeen MPA 

31 Gemma van Esch V55 

 
Allen hartelijk gefeliciteerd! 

 

MITRATA 
Erna van Agt 

Uw hulp gevraagd 
 
Om een project voor kansarme kinderen in Nepal 
te steunen vragen we uw hulp bij het verzamelen 
van gebruikte postzegels. 
 
Omdat er vaak als er post binnenkomt de kaarten 
en/of enveloppen met de zegels weggegooid 
worden, vraag we u om de postzegels voor ons te 
bewaren. Alle zegels zijn welkom (buitenlandse, 
Nederlandse, decemberzegels, etc. etc.).  
 
Misschien kent U mensen die mee willen 
verzamelen, b.v. familie, buren, vrienden, collega’s, 
enz. 
Mede dank zij de hulp van velen konden het 
afgelopen  jaar 10 zwerfkinderen een jaar naar 
school. Dat houdt in dat ze daar leren, eten en ook 
slapen. 
 
Graag de zegels met voldoende ruimte er om heen uitknippen of afscheuren en inleveren in het clubgebouw in de 
doos die daarvoor staat. U kunt de zegels ook afgeven bij Jeanne Kemps, Notel 48 of Erna van Agt, ’t Veld 35 
 
Alvast heel hartelijk bedankt!                                                                                          Voor meer info: www.mitrata.nl 

http://www.mitrata.nl/
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NIEUWS 
Ad van Zelst 
 

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 4 juli: René van de Ven verbetert clubrecord tienkamp 
Bij de Kermismeerkamp in Best verpulverde René zijn pas onlangs gevestigde clubrecord op de tienkamp. Hij 
bracht zijn puntentotaal op 4057, een verbetering van 216 punten van zijn oude record (Gemert, 13 juni 2010). 
Voor René was het tevens een pr als senior-atleet. 

 

• Donderdag 8 juli: Clubrecord speerwerpen voor René van de Ven 
Bij de Avondwedstrijden van AV Gloria in Baarle Nassau verbeterde René zijn pr en het cr op het onderdeel 
speerwerpen met bijna een meter tot 50,97. René schrijft: “Het was perfect weer, vrijwel geen wind en lekker 
warm. Het enige vervelende was dat we de zon vol in ons gezicht hadden, wat regelmatig zorgde voor een 
ongeldige worp. Mijn recordworp was technisch niet heel erg slecht maar ik zat wel erg dicht op de lijn, waar de 
afworp onder te lijden had. Desalniettemin was de vlucht erg goed wat resulteerde in een nieuw CR”. 
 

• Woensdag 21 juli: Nellie van Beers wint in Kasterlee 
Het was warm, zeer warm in Kasterlee op de Belgische nationale feestdag en daar veranderde een paar 
druppels regen niets aan. Acht leden deden mee aan de 16 km countryloop, waarvan vooral de eerste 
kilometers erg zwaar waren met 2 trappen en een zandverstuiving. Nellie van Beers werd mooi 1e in de 
categorie Vrouwen Veteranen 3. 

 

• Woensdag 11 augustus: Twee clubrecords in België 
Bij baanwedstrijden in Tessenderlo België, de Memorial René Thomas, vestigden Martien van de Ven en René 
van de Ven ieder een clubrecord. Martien verbeterde zijn eigen record op de 3000 meter baan tot 11:43.04 min. 
en René stelde het record kogelslingeren (hamerslingeren zeggen ze in België) op 22,44 meter. 

 

• Zaterdag 21 augustus: Weer clubrecord voor Martien van de Ven 
Bij de baanwedstrijden "Nacht van de Vriendschap" in Mol België verbeterde Martien van de Ven zijn 8e 
clubrecord van het jaar. De 1500 meter liep hij in een tijd van 5:22.52 min. 

 

• Donderdag 26 augustus: Cees in de vut > 
Trainer Cees van de Schoot gaat per 1 september in de vut. 
Om hem mentaal te ondersteunen met deze overgang naar 
een nieuwe fase in zijn leven hebben we daar vandaag na 
de training aandacht aan besteed. Tijdens de koffie kreeg hij 
van Adrie Louwers een spiritueel cadeau aangeboden 
namens de deelnemers aan de clubtrainingen, die bijna 
allemaal aanwezig waren. 
 

• Dinsdag 31 augustus: Corrie de Kroon loopt weer 
clubrecord 
Het lijkt gemakkelijk als je de enige bent in je categorie, 
maar wie doet het haar na? Bij de 10 km wedstrijd voor de 
interne competitie 2010 won Corrie de Kroon bij de V65 en 
stelde meteen het clubrecord in haar klasse met een tijd nét 
onder het uur: 59 minuten en 83 seconden. 

 

 
 
 

• NIEUWBOUW 

• VERBOUW 

• ONDERHOUD 

• RENOVATIE 
 

Moorland 3, 5688 GA Oirschot, tel. 0499 - 572 728 en 06 - 22 -759 915, info@bouwbedrijfvandenboom.nl 

http://www.avoirschot.nl/
mailto:info@avoirschot.nl
mailto:info@bouwbedrijfvandenboom.nl


6 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 

 



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 7 

 

ONZE WEDSTRIJDEN 
Ad van Zelst, wedstrijdorganisatiecommissie  
 
Afgelopen week heeft de WOC de 25e Auwjaorscross in 
de steigers gezet. Om de reeks wedstrijden van de 
Kempische Crosscompetitie met elkaar in lijn te brengen 
zijn wat kleine wijzigingen in het programma doorgevoerd. 
Onder andere is de korte cross nu echt een korte cross: 
de mannen lopen 3300 meter en de vrouwen 2200 meter. 
En omdat het de 25e editie is van onze succesvolle 
wedstrijd willen we er nog een speciaal tintje aan geven. 
De inschrijving gaat binnenkort open. 
 
Maar voorlopig ligt de focus helemaal op de Oirschotse 
Heidemarathon op 24 oktober a.s., precies de dag 
waarop onze club 25 jaar bestaat. Omdat de start en finish 
deze keer op het weiland tegenover de boerderij aan de 
Hemelrijken liggen hebben we het parcours hier en daar 
moeten aanpassen. Dat hebben Cees, Toon en Pieter 
gedaan en ze zeggen dat het nog mooier is dan in 2005! 
Binnenkort wordt het uitgepeild en gangbaar gemaakt. 
 
We willen graag dat zoveel mogelijk leden meelopen, is 
het niet de hele dan wel de estafettemarathon of één 
rondje van 14 km. Inschrijven is al mogelijk op 
www.inschrijven.nl Wedstrijdinformatie vind je op onze 
website. 
 
Maar…  we hebben ook ongeveer 150 vrijwilligerstaken! 
Voor de waterposten zoeken we de bemanning ook buiten 
onze vereniging. Omdat het opbouwen van het parcours 
en de start/finishlocatie al op vrijdag begint en het 
afbreken op maandag is, hebben we een beroep gedaan 
op de vutters in onze club. Die hebben allemaal ja gezegd, 
dus dat schiet op! Als je niet meeloopt en je wilt een 
handje helpen, meldt het even bij een van onderstaande 
leden van de commissie: 
 
Nellie van Beers, Harrie Bullens, Leny de Croon, Jac 
van Heerebeek, Cees van de Schoot, Pieter Smits, 
Maarten Tromp, Ruud van Woensel of Ad van Zelst. 
Hun telefoonnummers en e-mailadressen staan achter 
in deze Spike.  
 
 
 
 
 

foto’s Oirschotse Heidemarathon 2005> 
- lintjes trekken 
- bordjes plaatsen 
- kabeltje leggen 

 

 
 
Verkenningsronde Oirschotse Heidemarathon 
 
Op zondag 26 september en zaterdag 2 oktober organiseren we een verkenningsronde over het parcours van de 
Oirschotse Heidemarathon. Vertrek vanaf het clubgebouw van AV Oirschot aan de Bloemendaal te Oirschot om 9.00 uur 
(auto’s parkeren bij Sportcentrum De Kemmer). Van daar lopen we naar de startlocatie van de heidemarathon op 
Hemelrijken (ong. 3 km) en lopen dan één ronde van 14 km. Je kunt ook parkeren en aansluiten bij Sportcentrum 
Kroonenburg (Kempenweg), bij ’s-Heerenvijvers of bij Hemelrijken.  
 
Het is geen wedstrijd, er wordt in een rustig tempo gelopen, waarbij je een idee krijgt van de zwaarte van het parcours. 
We proberen 3 niveaugroepen te vormen. Iedereen mag gratis meelopen, aanmelden is niet nodig.   

http://www.inschrijven.nl/
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DE ESTAFETTEPEN  
Mieke Bouwman 

 
Hoi, mijn naam is Mieke Bouwman. Ik ben getrouwd met Hans 
en samen hebben we 2 dochters: Jeske (10 jaar) en Julia (7 
jaar). Ik ben geboren en getogen in Oirschot. Na een 
onderbreking van 14 jaar woon ik sinds 3 jaar gelukkig weer in 
Oirschot, in de nieuwe wijk Moorland-Oost.  
 
Hoe kom ik nu bij de atletiekvereniging? 
Nadat ik was gestopt met dansen was ik op zoek naar een 
andere sport. Ik liep al langere tijd met het idee rond om te 
beginnen met hardlopen maar het kwam er telkens maar niet 
van. Hoe langer je niet sport, des te moeilijker is het om weer 
iets te beginnen. En je kent het wel, druk, druk, druk. 
Uiteindelijk heb ik toch maar de stoute (hardloop)schoenen 
aangetrokken en ben in april 2009 gestart met de 
hardloopcursus. En sindsdien loop ik trouw 2 x per week 
(uitgezonderd vakanties dan, want dan lukt het me niet echt).   
Ik ben zojuist teruggekomen van vakantie (3 weken Italië) en 
daarvoor was ik ook nog 1 week in Litouwen. Ik had me echt 
voorgenomen om tijdens de vakantie ook trouw 2 x per week te 
blijven lopen om in het ritme te blijven. Wel belangrijk, want ik 
ben bezig met de training voor de halve marathon. Maar ik ben 
erachter gekomen dat alleen lopen niks voor mij is. Ik heb in al 
die vakantieweken welgeteld 2 x gelopen (en dat allemaal in de 
eerste week). We hebben wel in de bergen gewandeld, maar 
dat is toch anders. Je kunt je dus wel voorstellen dat ik er wel 
een beetje tegen op zag om weer naar de marathontraining te 
gaan. Op het programma stond 15 km (maar het waren er 16 
en een beetje, hè Ger?………..17 dus).  Ach, ik heb het weer 
overleefd, het begin is weer gemaakt.  
 
Naast het hardlopen run ik een gezin en werk ik ook nog ☺. Ik 
werk bij de ABN AMRO Bank in Eindhoven bij de afdeling 
Support van Fulfilment en Services. Met nog twee collega’s 
ondersteun ik het managementteam en hun afdelingen. 
Notuleren, agenda’s bijhouden, personeelsbestanden 
bijhouden, kosten controleren, storingen oplossen/melden enz.  
Verder heb ik heel veel hobby’s waar ik helemaal niet aan toe 
kom, of mijzelf de tijd niet voor gun. Ik zal jullie er dan ook niet 
mee lastig vallen. Wat ik wel doe is: trouw elke maand met 
vriendinnen de kroeg in, shoppen, wandelen, een boek lezen, 
skiën. 
 
Ik wil de pen graag doorgeven aan mijn hardloopmaatje 
Jeanine van de Kam. Succes meid! 
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ORIËNTERINGSLOPEN  
Roland van Loon 

 
Naast het hardlopen beoefen ik sinds een aantal jaren nog een sport die een sterke verwantschap heeft met het 
hardlopen: oriënteringslopen. Dan ga je met landkaart en kompas zo snel als mogelijk uitgezette posten zoeken. In 
Nederland is dit een kleine tak van sport, ik denk dat er hier een paar honderd actieve oriënteringslopers zijn, maar in de 
Scandinavische landen is dit een populaire sport en zijn er erg veel oriëntatielopers en wedstrijden. Ik ben lid van een 
oriënteringsvereniging (KOVZ) en van de Nederlandse Oriënteringsloopbond (NOLB).  
 
 
NK Sprint Wageningen 
 
Zondag 27 juni heb ik in Wageningen een eerste 
succesje geboekt. Ik werd namelijk 3de bij het 
Nederlands Kampioenschap Sprint in de categorie H35. 
De sprintafstand bij het oriënteringslopen is overigens 
ongeveer 3 kilometer, dus niet vergelijkbaar met de 
sprintafstanden bij het hardlopen. 
 
Wereldkampioenschap Oriëntering voor Masters 
 
In de eerste week van augustus deed ik in 
Zwitserland mee aan het Wereldkampioenschap 
Oriëntering voor Masters. Ik liep in de leeftijdscategorie 
35 tot 40 jaar, waarvoor 140 deelnemers zich hadden 
ingeschreven. In totaal waren er in Zwitserland zo’n 
4.500 deelnemers uit de hele wereld. 
 
Er vonden twee verschillende kampioenschappen 
plaats, de Sprint Distance en de Long Distance. De 
Sprint Distance betreft een wedstrijd in het centrum van 
een stadje, waarbij de controleposten zijn geplaatst in 
de straten en steegjes, op pleinen, in parkjes etc. Een 
controlepost bestaat uit een paaltje met een 
elektronische chip. Iedere loper heeft zelf ook een chip 
bij zich zodat het elektronisch geregistreerd wordt op 
het moment dat je een controlepost hebt gevonden. De 
Sprint Distance is zo’n 3 kilometer lang. Naast goed 
kaartlezen komt het aan op zo hard mogelijk lopen, 
want de verschillen tussen de deelnemers zijn erg klein 
op de deze korte afstand. 
In de kwalificatiewedstrijd in La Chaux-de-Fonds wist ik 
mij niet te plaatsen voor de A-finale, zodat ik aan de B-
finale moest deelnemen. Deze finale vond de volgende 
dag plaats in Neuchâtel. Ik behaalde hier een mooie 
19de plaats, wat betekent dat ik, na de 69 deelnemers 
van de A-finale, op een 88ste plaats ben geëindigd in dit 
kampioenschap. 
 
Na een rustdag vond de eerste kwalificatiewedstrijd 
voor de Long Distance finale plaats. De afstand zou 
ruim 10 kilometer zijn als je precies over een rechte lijn 
van post naar post loopt, dwars door het bos. In de 
praktijk lukt dit echter niet en loop je veel meer 
kilometers. Deze kwalificatiewedstrijd vond plaats in 
een bosgebied waar nauwelijks paden doorheen liepen, 
waardoor het erg lastig was om je goed te oriënteren. 
Verschillen in begroeiing en de hoogtelijnen op de 
landkaart waren de belangrijkste oriëntatiepunten en 
een nauwkeurig gebruik van het kompas was erg 
belangrijk in deze wedstrijd. Dit was behoorlijk lastig 
voor mij, ik raakte enkele keren de weg kwijt en 
eindigde met een tijd van 2 uur en 35 minuten net 
buiten de tijdslimiet van 2½ uur. 
De tweede kwalificatiewedstrijd was in een gebied waar 
meer bospaden waren, maar hier betrof het een 
behoorlijk bergachtig gebied met veel rotsen, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
losliggende stenen en verraderlijke spleten en gaten in 
de bodem. Goed opletten dus! Deze wedstrijd ging mij 
beter af, maar door tijdsverlies bij enkele lastige posten 
kwam ik wederom net buiten de tijdslimiet binnen. 
 
Het grote doel voor mij was om in de finale wél binnen 
de tijdslimiet binnen te komen. 
Na een rustdag vond de finale plaats in de bossen bij 
Le Cernil. Aangezien ik in de kwalificatiewedstrijden te 
laat was binnen gekomen, werd dit voor mij weer een 
B-finale. 
Deze wedstrijd ging een stuk beter dan de 
kwalificatiewedstrijden. Ik maakte geen grote fouten en 
bereikte uiteindelijk de finish in een tijd van 1 uur en 54 
minuten. Omdat ik in de kwalificatiewedstrijden te laat 
was binnen gekomen, kreeg ik helaas geen plaats 
toegewezen in het eindklassement van de Long 
Distance. 
 
Deze week in Zwitserland was een mooie ervaring. 
Een hele week in de bossen en bergen, hardlopend 
met landkaart en kompas, wat wil je nog meer? Ik 
heb veel bijgeleerd over oriëntering en hoop dit toe 
te kunnen passen in de komende oriëntatielopen, 
zodat mijn prestaties verder vooruit gaan. 
Indien je interesse hebt in oriëntering en meer 
informatie wilt hebben, kijk dan eens op de website 
van de Nederlandse Oriënterings Loop Bond 
(www.nolb.nl) of stel je vragen aan mij. 
 
Groeten, Roland van Loon 

http://www.nolb.nl/
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EKIDEN 
Adrie Louwers 

 
Ook dit jaar werden we weer uitgenodigd om mee 
te doen met de Ekiden in Best en omdat het vorig 
jaar zo goed verlopen was waren er weer 4 team’s 
van 4 personen die weer vol goede moed er aan 
deel wilden nemen.  
 
Omdat onze Cees het nogal druk had vroeg hij mij 
om me met de organisatie van AV Oirschot-kant 
bezig te houden. Na overleg met Cees werd 
besloten om Best ook een kans te geven en 4 
ongeveer gelijke teams samen te stellen en geen 
extra sterk team om in de prijzen te lopen. 
Deelnemen is belangrijker als winnen.  
 
Om 18.00 uur vertrek vanaf postkantoor op de fiets 
naar Best. Is goed voor de saamhorigheid. Daar 
aangekomen kreeg elk team een eigen kleur shirt 
met daarop een nummer, op een team na, want ze 
hadden 13 stel maar er waren 14 teams. Er werd 
besloten dat een van onze teams in eigen shirts zou 
lopen, nl. team rood-wit-blauw.  
 
Om 19.00 uur de start. Omdat diezelfde avond het Nederlands voetbalelftal moest spelen was de estafette ingekort naar 
10 miles in plaats van de halve marathon, zodat we klaar waren voor aanvang van de wedstrijd. Onze teams kwamen 
allemaal in dezelfde ronde over de finish, dus de opzet om gelijke teams te maken was zeer goed gelukt.  
De bekende derde helft werd na het douchen buiten op het terras voortgezet en daar werd door AV Oirschot een 
klinkende overwinning behaald. Ik heb wel het idee dat er met de schalen worst en kaas regelmatig een tafel werd 
overgeslagen, maar dat werd ook weer goed gemaakt door de kantine beheerder, die de vetpan heet had en een paar 
keer met snacks rond kwam.  
Al met al een heel gezellige avond en rond de klok van 23.00 uur gingen we weer gezamenlijk op de fiets naar huis en 
niet zoals vorig jaar toen Jac onderweg Cees Koppen moest oprapen. Of was het andersom?  
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BAANWEDSTRIJDEN 
René van de Ven (foto’s: archief) 

 
10 kamp Best: stortbui, vliegende partytenten en verrassende resultaten 
 
Met relatief weinig spierpijn stond ik vanmorgen, 1 dag na de 10 kamp in Best, pas laat op. Ik moest er even van 
bijkomen, alsmede van de paar pilskes van gisterenavond. Die waren overigens verdiend, want ondanks verscheidene 
tegenvallers op de eerste dag kan ik zeer tevreden terugkijken op het afgelopen weekend. 
 
3 juli, dag 1 
Niet echt goed uitgeslapen vanwege 
het examenfeest van mijn vriendin, 
maar gelukkig wel fit stond ik 
zaterdagochtend 3 juli aan de start 
van de 100m, het eerste onderdeel. 
Het was al schroeiend heet zelfs 
voor de start van het eerste 
onderdeel liep menig atleet al zonder 
shirt over de baan. Ik hoopte op een 
verbetering van mijn eigen CR/PR 
van 3 weken geleden in Gemert 
(3841ptn). Toen liep ik een voor mijn 
doen verrassend snelle 100m en dat 
wilde ik graag herhalen in Best.  
Helaas geen geluk,,er stond een 
flinke tegenwind. Vanuit baan 6 was 
ik bij de start schitterend weg, 
precies in het startschot! Maar 
helaas, valse start (niet van mij 
Martien!) in baan 2. Bij de herstart 
was ik matig weg, maar je moet nu 
eenmaal blijven zitten om 
diskwalificatie te voorkomen. De 
sprint op zich ging aardig, maar de 
tegenwind van 2,0 m/s maakte een 
echt snelle tijd onmogelijk. De 
mensen die mij kennen weten dat ik 
altijd en overal alles aan het 
uitrekenen ben, en ook nu had ik 
weer een mooi schema gemaakt 
waarbij ik zou uitkomen op 1 punt 
meer dan 3 weken geleden en eentje 
waarbij ik net boven de 4000ptn zou 
eindigen. 
 
Het rekenen kon meteen beginnen, 
want de 100m ging door de 
bovengenoemde tegenwind niet 
harder dan 13.66s, waardoor 
kostbare punten verloren gingen. 
Ietwat teleurgesteld ging ik door naar 
ver, waar we gelukkig de andere kant 
opgingen, dus met de wind mee.  
Omdat ik bij eerdere wedstrijden dit 
jaar al regelmatig last van mijn enkel 
had gekregen en er vandaag ook 
nog hoogspringen op het programma 
stond spong ik maar één keer in. Ik 
kwam redelijk goed uit en daarbij is 
energie sparen ook een ‘must’ 
gedurende een 10 kamp. Om 
dezelfde reden had ik al tegen 
mezelf gezegd te stoppen zodra ik 
over de 5m zou komen en dat 
gebeurde in de tweede poging met 
5.03m. Net iets verder dan volgens 
mijn schema’s, dus voldoende.  

 
Meteen de focus richten 
op het volgende 
onderdeel: het 
kogelstoten. Het 
kogelstoten is jaren een 
van mijn betere 
nummers geweest, 
maar de afgelopen 2 
jaar en ook dit jaar wil 
het maar niet lukken.  
Daar was vandaag geen 
uitzondering op. Na een 
zwakke eerste poging 
en een ongeldige 
tweede kwam ik in de 
laatste  
poging nog tot 10.37m. 
Een ronduit slechte 
afstand, maar 3 weken 
geleden behaalde ik 
zelfs nog 1cm minder! 
De teleurstelling 
overheerste echter en 
degenen die wel eens 
met me op wedstrijd zijn geweest 
weten hoe dat er doorgaans bij mij 
uitziet; buiten mijn wedstrijdmaat 
Joen kwam er even niemand in de 
buurt. 
 
Ondanks de onweersvoorspelling 
was het nog altijd ontzettend warm 
toen we aan het hoogspringen 
begonnen. Vanwege de grote 
deelname had de wedstrijdleider 
besloten met 5cm per keer te 
verhogen, in plaats van de 
gebruikelijke 3cm. Ik begon op 1.45m 
en sprong daarna ook de 1.50m en 
1.55m meteen in mijn eerste poging. 
Na die sprong op 1.55m sprintte ik 
naar mijn stoel en tas en daarna 
richting het afdak want een 
monsterlijke stortbui was als uit het 
niets komen opzetten en veranderde 
de baan in de 25 minuten dat hij 
aanhield in een zwembad!  
Het voordeel van de verhogingen 
met 5cm was dat ik 1.55m al had 
gesprongen, het nadeel was dat ik 
na een half uur stilzitten op een 
kletsnatte baan op de voor mij 
moeilijke hoogte van 1.60m moest 
springen. Toen dit mislukte was de 
woede vrij groot. Ik baalde van de 
tegenwind, mijn slechte kogelstoten 
en deze stortbui die het 

hoogspringen verpestte! Ik sprak met 
Joen af de 400m dan maar volle bak 
weg te gaan en maar te zien waar 
het schip zou stranden, en zou het 
niets worden dan was er in de avond 
een bezoekje aan de kermis voor 
ons weggelegd. Ik stond immers al 
ruimschoots achter op alle schema’s 
die ik gemaakt had, dus als de 400m 
niet goed zou zijn viel er toch niets 
meer aan te redden. Zo gezegd zo 
gedaan. De eerste 100m ging ik als 
een speer en eigenlijk de volgende 
100 ook vanwege de nog steeds 
aanwezige wind die op dat stuk in de 
rug stond. Op 200m schrok ik toen ik 
doorkwam op 28.5! Dat is behoorlijk 
veel te snel voor mij en ik meteen 
wist ik dat dit erg veel pijn zou gaan 
doen. En dat deed het! De laatste 
100m weer die straffe tegenwind en 
ik kwam niet meer vooruit! Joen en ik 
hebben daar onderling een mooie 
term voor: spartelen. Met alle 
mogelijke moeite proberen je 
snelheid te behouden terwijl je totaal 
niet meer vooruit komt, 
samengeknepen ogen en een 
venijnige grimas op het gezicht ten 
spijt. Ondanks de verzuring en 
enorme terugval in de laatste meters 
liep ik toch nog 1.03.25 wat mijn 
beste tijd in 5 jaar betekende. En >> 
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het redde mijn meerkamp! Door deze 
tijd haalde ik 50ptn in op het ‘1-punt 
meer dan in Gemert-schema’, 
waardoor ik na de eerste dag 
uitkwam op 1993ptn; 12 meer dan in 
Gemert 3 weken geleden. Geen 
kermis dus, maar even uitlopen en 
daarna thuis goed uitrusten voor de 
zware dag van morgen. 
 
4 juli, dag 2 
Niet echt goed uitgeslapen vanwege 
het verjaardagsfeest van de buren 
dat tot diep in de nacht voortduurde, 
stond ik zondagochtend 4 juli aan de 
start van de 110m horden, het eerste 
onderdeel van dag 2. De afgelopen 
jaren deed altijd alles zeer en was 
zelfs dribbelen al moeilijk wanneer ik 
op dag 2 de baan op kwam, maar nu 
viel het reuze mee. Zou het echt aan 
die 2 rondjes uitlopen liggen? Wie 
weet, maar feit is dat het eigenlijk 
allemaal wel goed aanvoelde. 
Desalniettemin is de 110mH een 
zwaar onderdeel voor mij. Ik ben niet 
de grootste en dat zijn die horden 
wel: 1.07m hoog! Die komen dus tot 
aan mijn navel! De normale, dat wil 
zeggen professionele manier om de 
horden te doen is met 3 passen 
tussen elke horde, zodat je steeds 
met je beste been kunt afzetten. Ik 
ben echter niet bepaald een sprinter, 
dus heb ik meer passen nodig om de 
afstand tussen de horden te 
overbruggen. Een 4-pas komt perfect 
uit, maar dan moet je 2-benig zijn en 
dat ben ik niet meer. Enkele jaren 
geleden lukte dat nog, maar 
tegenwoordig hebben allerlei 
blessures voor zwakke plekken 
gezorgd waardoor ik bij dit onderdeel 
liever voor veiligheid (dus heel 
blijven) dan snelheid kies. Zodoende 
werd het noodgedwongen een 5-pas. 
Erg snel ga je dan dus niet, maar je 
komt steeds met je goede been uit 
en het duurt lang, maar je komt in 
principe veilig en heelhuids over de 
streep. 
Natuurlijk moest ik wel proberen een 
betere prestatie neer te zetten dan in 
Gemert (21.29s) en dat lukte: 21.11s. 
Het ‘1-pt-plus-schema’ gaf zelfs 
21.40s aan, dus ik was tevreden met 
de winst die ik boekte. De 4000 
puntengrens kon ik echter wel gaan 
vergeten, daar stond ik inmiddels al 
ruim 70ptn op achter en dat maak je 
normaal gesproken niet meer goed. 
Het discuswerpen was onderdeel 7 
van deze 10-kamp. Op mijn 
schema’s stond 29m precies, 
hetgeen een gewaagde schatting is, 
zeker aangezien ik bij de laatste 
interne baanwedstrijd door 3 
ongeldige pogingen niets neerzette! 
Gelukkig ging het nu beter en kwam 

ik meteen in de eerste poging tot 
29.16m. Slechts 85cm onder mijn PR 
en boven beide schema’s, dus ik was 
dik tevreden. De 2e poging mislukte 
en de 3e was net wat minder. Toch al 
2 goede onderdelen achter de rug en 
dat op dag 2! 
Alle onderdelen zijn belangrijk, maar 
polsstokspringen is met horden toch 
wel een van de meest cruciale 
nummers. Het is erg moeilijk onder 
de knie te krijgen, maar als je het 
eenmaal kunt zijn er veel punten 
mee te winnen. En zo niet dan valt er 
veel te verliezen. Haal je geen 
enkele hoogte dan heb je uiteraard 
nul punten, maar haal je alleen de 
(gebruikelijke) aanvangshoogte dan 
heb je al zo’n 180-200ptn. Dus het 
kan hard gaan als je op jacht bent 
naar een puntenrecord! Bij mij gaat 
polsstok redelijk: meestal haal ik zo 
rond de 2.60-2.70m. Vandaag was 
echter wederom besloten wat sneller 
te stijgen dan gebruikelijk, opnieuw 
vanwege de grote deelname. Van 
2.10m direct naar 2.30m, 2.50m en 
2.65m, om vervolgens met de 
normale 10cm per keer omhoog te 
gaan. 
Ik had mijn aanloop uitgezet en 
sprong een keer of 3 in, maar voelde 
dat het aantal wedstrijden waaraan ik 
dit jaar heb deelgenomen zijn tol 
begon te eisen. Her en der voelde ik 
nieuwe pijntjes opkomen die naar 
mijn idee het gevolg zijn van 
overbelasting. Omdat ik na polsstok 
ook nog speer en 1500m voor de 
boeg had besloot ik een gok te 
wagen en de eerste 2 hoogtes over 
te slaan en pas te beginnen op 
2.50m. Best link, aangezien ik vorig 

seizoen niet hoger ben gekomen dan 
2.60m en dit jaar pas één keer 
polsstok gedaan had! De sprong was 
niet goed, maar gelukkig wel 
voldoende, zodat ik door mocht naar 
2.65m. Ook die hoogte lukte in de 
eerste poging, maar op 2.75m had ik 
plots grote problemen. Na 2 mislukte 
pogingen waarbij ik simpelweg 
hoogte miste stond ik opnieuw voor 
de taak mijn 10 kamp te redden. Met 
een andere atleet overlegde ik over 
de te volgen strategie: voetje 
achteruit op de aanloop, handje 
hoger de polsstok vast, iets eerder 
en actiever insteken en ‘brengen’. 
Het bezigen van de technische 
termen is natuurlijk leuk maar het 
moet dan in de praktijk natuurlijk ook 
lukken, althans, dat hoop je dan toch. 
Maar ik bleek echt een goeie dag te 
hebben en de 3e poging was er 
ruimschoots overheen. Ook 2.85m 
lukte in de 2e poging, maar bij 2.95m 
was ik op. De anderhalve dag die we 
al bezig waren en het veelvuldig 
voluit aanlopen op eerdere hoogtes 
hadden zijn tol geëist. Toch was 
2.85m mijn 3e prestatie ooit, dus je 
hoorde mij niet klagen! Zeker niet 
omdat, terwijl ik nog bezig was, een 
partytent die voor het clubhuis stond 
plotseling omhoog waaide en aan de 
andere kant van het clubhuis op 
enkele auto’s stortte! En laat daar 
nou net ook mijn auto staan! Ik kon 
niet weg bij het polsstokspringen 
omdat ik nog in de wedstrijd zat en 
daarnaast had ik spikes aan dus kon 
ik de baan niet af. Het was echter 
kennelijk echt mijn ‘lucky day’ 
vandaag, want ik stond precies naast 
de 3 auto’s die het zwaarst >> 
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getroffen waren; met een ster in de 
ruit en een fikse diepe kras over de 
motorkap. De teleurstelling over mijn 
mindere eerste dag was plotseling 
geheel verdwenen... 
Na de blijde constatering dat mijn 
auto in orde was bleek dat ik al bijna 
100ptn was uitgelopen op het 1pt-
plus-schema, en plotseling nog maar 
25ptn achterstand had op het 
4000ptn-schema! Zou het dan toch 
nog kunnen??? 
Het was lang wachten op het begin 
van het speerwerpen, mijn favoriete 
onderdeel. Tegen 16.30u (ter 
informatie: de dag begon om 9.15u 
met het inlopen voor de horden) 
konden we beginnen. Het inwerpen 
voelde goed, maar de wind was 

intussen gedraaid en kwam vanaf de 
zijkant, hetgeen het allerslechtste is 
wat je maar kunt hebben bij speer. 
Heb je wind tegen of mee dan kun je 
proberen door lager of hoger af te 
werpen de speer zoals dat heet ‘op 
de wind te leggen’. Bij zijwind gaat je 
speer draaien zodat deze min of 
meer ‘dwars’ gaat liggen ten opzichte 
van de werprichting, zodat er geen 
sprake meer is van enige 
aerodynamica en je speer vroegtijdig 
stil en dus naar beneden valt. 

Omdat ik een inworp had van tegen 
de 48m viel de eerste poging een 
beetje tegen: 47.41m. Maar eigenlijk 
moet ik niet zeuren bedacht ik me 
daarna, in een 10 kamp heb ik 
zelden zo ver geworpen en met 
inwerpen stap ik vaak over de lijn wat 
tijdens de wedstrijd uiteraard een 
ongeldige poging zou opleveren. 
Zoals ook al bij de eerste poging, 
had ik bij de tweede poging weinig 
wind. En ondanks dat de worp 
technisch gezien zwaar ondermaats 
was, zat er voldoende kracht achter 
om de speer te doen landen bij 
49.05m! Ruimschoots meer als op 
schema stond, zelfs voor de 
4000ptn! De laatste poging was 
goed, maar niet verder. Alleen de 

1500m restte nog. 
Alleen de 1500m 
stond tussen mij en 
een nieuw 
puntenrecord, maar 
vooral ook een 
record van boven de 
4000ptn. Dan moest 
ik echter wel 5.30.57 
lopen terwijl mijn 
snelste tijd van dit 
seizoen en de 
laatste 3 jaar 5.37.74 
was. Die tijd liep ik 3 
weken geleden in 
Gemert op de vorige 
10 kamp, dus in de 
afgelopen 3 weken 
zou ik zo’n 7 à 8 
seconden sneller 
moeten zijn 
geworden. Met 9 
onderdelen in de 

benen zijn grote verbeteringen 
doorgaans uit den boze, maar ik 
voelde me niet echt vermoeid. 
Misschien was het de positieve 
spanning van ‘het kan toch nog!’ of 
iets dergelijks, maar buiten de 
pijntjes die me de hele tweede dag al 
parten speelden was ik niet echt 
moe. Ik besloot dus maar vol weg te 
gaan op schema 5.30min en maar te 
zien waar het schip zou stranden. 
Het schema hield in 1.02 op de 
eerste 300m, en de 3 hele ronden 

die daarop volgden in 
achtereenvolgens 1.28-1.32-1.28min. 
Dat ik er op gebrand was goed te 
openen bleek toen het startpistool 
haperde en ik wegschoot op de ‘klik’. 
De herkansing was wel succesvol en 
ik was met de andere deelnemers op 
weg naar de finish. Ik ging maar liefst 
als 3e (!) de eerste bocht na 100m in, 
omdat ik vooral geen tijd wilde 
verliezen op het eerste deel: je kunt 
het maar vast gehad hebben, dacht 
ik. Zodoende kwam ik door in 56 
seconden in plaats van 1.02 min en 
zat ik na 500m al 8 seconden onder 
het 5.30 schema. Net als bij de 400m 
schrok ik van mijn eigen 
overenthousiaste opening, maar er 
was geen weg meer terug. Na 700m 
zat ik nog steeds goed, en bij 900m 
zelfs bijna 10 seconden onder het 
schema! Dit kan ik niet meer 
weggeven dacht ik. Bij 1100m wist ik 
zeker dat het ging lukken; met nog 
één ronde te gaan kwam ik door in 
3.52 in plaats van 4.02min en na 
alles gegeven te hebben kwam ik 
bescheiden juichend maar zeer, zeer 
tevreden over de finish in mijn beste 
tijd sinds 2006: 5.19.39min. 
 
 
Deze 10 kamp was een succes. Na 
een matige eerste dag maakte een 
sublieme tweede alle 
achterstanden goed en kwam ik 
uit op een totaalscore van 
4057ptn, na speer, discus (2x) en 
mijn vorige 10 kamp het 5e CR van 
dit jaar. Het lichaam geeft aan dat 
het nu wel tijd is voor wat rust. Na 
een wedstrijdje of 20 al dit 
zomerseizoen is het de komende 
weken zaak om de spieren en 
pezen te laten herstellen om het 
naseizoen ook nog wat te kunnen 
presteren. Nog twee wedstrijdjes 
komende week, en dan neem ik 
enkele weken rust. Hopelijk komt 
er dan een naseizoen dat net zo 
mooi is als deze 10 kamp! 
 
 
 
Groeten, René 

 
 
 
Noot van de redactie: 
 
Mooi stuk René en goed geschreven, maar wel errug lang. Je weet ongetwijfeld nog van school dat Julius Caesar met 
zijn 6e legioen op 21 mei  47 voor Christus in een veldslag van 5 dagen Pharnaces II van Pontus versloeg in de slag bij 
Zela. Om uit te drukken op welke indrukwekkende wijze, hoe eenvoudig, snel en vernietigend hij Pharnaces had 
verslagen had hij geen lang verhaal nodig, maar sprak hij in de Senaat in Rome de woorden:  
 

"Veni Vidi Vici" 
 
Maar ja, Julius had geen computer. Hij moest zijn verslag in een steen beitelen. Dan houd je het wel kort.  
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JANSDAG 
Martijn en Tiny van de Ven 
 
 
Hallo allemaal, 

 

Vanuit de scholen zijn er 

positieve reacties gekomen op 

de aangepaste uitvoering van 

de JANSDAG 2010. 

Namens de organisatie 

allemaal bedankt en hopelijk tot 

2011. 

  

Martijn en Tiny vd Ven 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De foto´s van de Jansdag 2010 

kun je bekijken op de website 

www.avoirschot.nl > FOTOBOEK  

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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Team AV Oirschot: Harrie, Ad, Hans, Nellie, Ronald, Cees, Ger, Cees

DWARS DOOR KASTERLEE 
Harrie Bullens 
 
 
 
 
 
 
 
Na het zien van de foto’s 
van de vorige editie “Dwars 
door Kasterlee“ en vooral 
aangetrokken door de 
gezelligheid die er vanaf 
straalde, wilde ik dit ook 
meemaken. Tijdens de 
halvemarathontraining 
hoorde ik dat deze loop 
best pittig was, waardoor 
mijn nieuwsgierigheid 
steeds groter werd naar de 
trappen en heuvels in de 
Belgische bossen. 
 
Op woensdagmorgen 21 
juli met Hans van Hal op de 
fiets naar Nellie, vanwaar we verder reden naar het postkantoor waar de rest al stond te 
wachten. Na een rustige rit met volop sightseeing van het Belgische landschap was daar het 
beruchte Kasterlee. 
 
Na het ophalen van de nummers en omkleden was het instappen geblazen in de 
wegbrengbus naar de startplaats, alwaar we na het toiletteren en het nodige inloopwerk ons 
in de voorste rij nestelden voor de start. Na zenuwslopende minuten viel het startschot en ik 
ging meteen “van kiet” met een stevig tempo de eerste kilometers doorkomend. Na de 
zandtrappen en vele heuveltjes werd het parcours wat vlakker en sneller waardoor het 
looptempo beter werd. Na ongeveer 4 km dacht ik dat mijn tempo niet goed was en dat het 
gezegde “hardlopers zijn doodlopers” op mij van toepassing zou worden. Maar na verloop 
van tijd was er weer een strak tempo tot het bordje “nog 1 km”, alwaar er een 
spoorwegovergang was die in mijn zicht de rode lampen liet knipperen en de bomen 
liet zakken. Na het wachten en passeren van de trein meteen onder de bomen door en vol 
speed naar de finish, waar een mooie tijd op de klok stond van 1:13.37 uur. 
 
Toen al onze leden hadden gedoucht gingen we naar het terras voor de heerlijke en 
verdiende trappist. 
 
Wat mij betreft een zeer geslaagde “Dwars door Kasterlee” en hopelijk volgend jaar weer. 
 
Groeten Harrie Bullens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de wedstrijd dronken we nog een kopje koffie 
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VAKANTIELOOP 
Ad van Zelst 
 

De Vakantieloop in Biest-Houtakker is een 
gemoedelijke wedstrijd midden in de vakantietijd. 
Een wonder dat er zoveel lopers op af komen. 
Van het parcours wordt niemand blij: vijf rondjes 
van 2 km over de keitjes door het dorp. Maar het 
halve dorp is uitgelopen, wel 100 man. En het 
publiek is enthousiast. 
 
Wij met vijf man en een vrouw er naar toe. Daar 
aangekomen zien we warempel nog drie van 
onze “voetballers” die meetrainen voor de halve 
van Eindhoven. Het is lekker weer en de 
voorspelde regen komt niet. Geeft niet, nat 
worden we toch wel. 
 
Bij de start zegt iemand “PANG” en weg is 
iedereen. Ik loop achter Michael Boon en Hans 
van de Wal aan met de bedoeling ze een lesje te 
leren door ze net voor de finish voorbij te knallen. 
Na een rondje laat ik ze uit tactische 
overwegingen wat afstand nemen zodat ze in alle 
rust elkaar kunnen afmatten.  
Mijn tijd na 2 kilometer is eigenlijk niet zo best, 
maar ik maak me geen zorgen, op het einde heb 
ik altijd genoeg reserve over. Na iets meer dan 
twee ronden word ik gedubbeld door de 
koplopers. Ik loop nog een eindje met ze mee op, 
maar besluit ze niet te veel op te jagen, daar 
worden die jongens maar zenuwachtig van. 
In de laatste ronde zie ik Michael en Hans niet 
meer voor me lopen. Ze zullen wel uitgevallen 
zijn. Ik loop door in mijn eigen tempo, ik weet dat 
ik het nog gemakkelijk haal binnen het uur.  
 
Zelfverzekerd loop ik op de finish af. Die zijn ze 
net aan het afbreken. Het publiek is naar huis en 
de club zit al aan de derde trappist. 
 

 

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! 

 

 

 
 
 
 

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 

http://www.avoirschot.nl/
http://www.chubbvarel.nl/
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INTERNE COMPETITIE 2010  
Ad van Zelst 
 

 

Vier van de vijf wedstrijden zijn gelopen. Ook bij de 10 km op de weg was er 
weer een grote deelname. Het klassement wordt zo langzamerhand wel 
duidelijk. De lopers die niet meer toekomen aan de vereiste 3 wedstrijden zijn 
uit de rangschikking gehaald. Dinsdag 21 september de finale met de 800 
meter. Meteen daarna prijsuitreiking. 
 
 

 

  
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  

 M35       

1 Roland van Loon 16,53 17,59 16,21 15,06  16,34 

2 Aubry Mulder 14,90 16,72 14,41 13,30  14,83 

3 Ronald vd Vondervoort 14,60 (-0,20) 13,88 12,95  13,61 

4 Ton Smetsers 14,25 15,52 (-0,60) (-0,80)  13,48 

 M45       

1 Ruud van Woensel 16,57 17,53 16,92 15,79  16,70 

2 Harrie Bullens 14,76 16,36 15,04 14,00  15,04 

3 Jac van Heerebeek 14,68 16,62 14,02 (-0,80)  14,30 

4 Henk van de Ven 14,63 15,38 (-0,60) (-0,80)  13,60 

5 Hans van de Wal 13,25 14,71 13,30 12,88  13,53 

6 Nol Veldhuizen 13,69 15,47 13,64 (-0,80)  13,46 

7 Hans van Hal 12,63 14,67 13,12 12,86  13,32 

8 Michael Boon 13,34 15,17 13,02 (-0,80)  13,04 

9 Hans Büsgen 11,93 13,43 (-0,60) (-0,80)  11,28 

 M55       

1 Martien van de Ven 15,11 16,07 (-0,60) (-0,80)  14,19 

2 Adrie Louwers 13,96 (-0,20) 13,48 12,86  13,23 

3 Wim de Croon 12,69 13,64 12,60 11,62  12,63 

4 Ad van Zelst 12,33 13,27 12,52 11,89  12,50 

5 Anthony Conijn 11,20 12,16 10,81 (-0,80)  10,59 

 M65       

1 Wim Verhagen 12,61 13,27 12,58 12,14  12,65 

 Vsen       

1 Jiska van Deijne (-0,40) 12,89 12,60 11,97  12,08 

 V35       

1 Reny van Straten (-0,40) 13,60 (-0,60) 12,15  11,87 

2 Linda Veenman 8,54 9,38 (-0,60) (-0,80)  7,56 

 V45       

1 Tineke van den Heuvel (-0,40) 13,88 13,32 12,37  12,79 

2 Jeanne Kemps 12,06 12,83 11,97 11,55  12,10 

3 Leny de Croon 12,28 (-0,20) 11,73 10,88  11,43 

4 Joke Bullens 11,84 12,83 (-0,60) 11,21  11,36 

5 Thea de Jong (-0,40) 11,49 (-0,60) 9,82  9,65 

6 Jeanne van Oirschot (-0,40) 10,57 (-0,60) 9,82  9,19 

 V55       

1 Nellie van Beers 12,92 13,92 13,77 13,07  13,42 

 V65       

1 Corrie de Kroon (-0,40) 10,53 9,58 9,94  9,61 

 
 

De totale uitslag van alle deelnemers aan de 10 km met pr’s en cr’s staan in de rubriek UITSLAGEN 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Markt 5 – 5688AJ – Oirschot – telefoon 0499-571437  
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INTERNE COMPETITIE 2010  
foto’s: Marita van Hoof 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

Bekijk alle foto’s van de interne competitie op www.avoirschot.nl > FOTOBOEK 
 

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 Marita van Hoof 

http://www.avoirschot.nl/
http://www.avoirschot.nl/
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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. 
 
 
 
Dinsdag 1 juni 2010  Circuit 14, Best 
onderdeel naam positie cat. prestatie pr cr 
discuswerpen René van de Ven   Msen 29,00 m   
kogelstoten    10,50 m   
 
 
Dinsdag 22 juni 2010  Circuit 14, Eindhoven 
onderdeel naam positie cat. prestatie pr cr 
speerwerpen René van de Ven   Msen 45,45 m   
kogelstoten    10,35 m   
 
 

donderdag 24 juni 2010 Ekiden, Best 

Op uitnodiging van GM waren we weer in Best voor de jaarlijkse 
estafettewedstrijd. De tijden van onze teams lagen nog geen 2 minuten uit 
elkaar en dat is netjes gecalculeerd van teamleider Adrie Louwers.  

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

17.3  km groen 6e teams 01:20:27     12,90 

     zwart 7e teams 01:21:31     12,73 

     oranje 8e teams 01:21:46     12,69 

     team 4 9e teams 01:22:15     12,62 

  

.3  km Harrie Bullens   groen 00:17:19     14,90 

     Ronald vd Vondervoort   zwart 00:18:09     14,21 

     Jac van Heerebeek   groen 00:18:41     13,81 

     Adrie van de Wal   rwb 00:18:49     13,71 

     Johan der Kinderen   oranje 00:19:09     13,47 

     Tineke van den Heuvel   groen 00:19:51     13,00 

     Hans van Hal   rwb 00:19:59     12,91 

     Cees van de Schoot   oranje 00:20:20     12,69 

     Wim de Croon   zwart 00:20:26     12,63 

     Ad van Zelst   zwart 00:20:38     12,50 

     Twan Witlox   oranje 00:20:41     12,47 

     Leny de Croon   rwb 00:21:03     12,26 

     Joke Bullens   oranje 00:21:36     11,94 

     Jeanne Kemps   zwart 00:22:08     11,66 

     Nicole Scheepens   rwb 00:22:24     11,52 

     Jeanne van Oirschot   groen 00:24:36     10,49 

 
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 
krijgt wedstrijdervaring en beleeft het echte “clubgevoel”.  
Kijk op onze website (AGENDA) naar het wedstrijdprogramma. Als we er gezamenlijk naar toe gaan, zetten we op 
PRIKBORD de vertrektijd. Meestal vertrekken we met auto’s vanaf het postkantoor aan de Sint Jorisstraat. Dan weer rijdt 
de een, dan weer de ander. 

http://www.uitslagen.nl/
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UITSLAGEN  
Ad van Zelst 
 
dinsdag 29 juni 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 
600 m Stef van de Broek 1e JpupC 2:52 min   
 Tom Michielsen 2e JpupC 2:52 min   
       
 Tippy Smits*  MpupC 3:49 min   
 Jules van Hout*  MpupC 3:50 min   
       
1000 m Izzy Smits 1e JpupB 5:04 min ●  
 Tycho Smits 1e  JpupA 4:44 min   
 Thom van de Broek 2e  JpupA 5:01 min   
       
discuswerpen Dennis Terhaag 1e JjunC 19,10 m   
       
 Kim van Straten 1e MjunD 14,67 m   
       
 Ben Noordijk 1e  JjunD 16,24 m   
       
 Jeroen Duif*  Msen 27,54 m   
 Bart Noyen 1e Msen 22,18 m   
       
 Martien van de Ven 1e M60 21,89 m   
       
kogelstoten Tom Michielsen 1e  JpupC 5,90 m   
 Stef van de Broek 2e  JpupC 5,20 m   
       
 Jules van Hout*  MpupC 2,59 m   
 Tippy Smits*  MpupC 2,13 m   
       
 Izzy Smits 1e JpupB 3,75 m   
       
 Tycho Smits 1e  JpupA 4,38 m   
 Thom van de Broek 2e  JpupA 4,31 m ●  
       
 Dennis Terhaag 1e JjunC 6,68 m   
       
 Kim van Straten 1e MjunD 7,10 m ●  
       
 Ben Noordijk 1e  JjunD 6,40 m   
       
 René van de Ven 1e Msen 10,57 m   
 Bart Noyen 2e Msen 8,40 m   
 Jeroen Duif*  Msen 8,39 m   
       
 Martien van de Ven 1e M60 6,94 m   
 
 
za 3 en zo 4 juli 2010  Kermismeerkamp, Best 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr  

Lees elders in dit blad het 

verslag over de 

Kermismeerkamp en hoe 

René zijn persoonlijk en het 

clubrecord verbeterde!  

100 m René van de Ven  Msen 13.66 sec     
verspringen    5,03 m    
kogelstoten    10,37 m    
hoogspringen    1,55 m    
400 m    1:03.25 min    
110 m horden    21.11 sec    
discuswerpen    9,16 m    
polsstokhoog    2,85 m    
speerwerpen    49,05 m    
1500 m    5:19:39 min    
totaal tienkamp     4057 ● ● 
 
Af en toe eens een wedstrijdje lopen is leuk! Je wordt er scherp van en het is goed voor de clubgeest. Laat je 

eens hazen naar een nieuw persoonlijk record door een van onze wedstrijdatleten! 
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    Heldersestraat 5-6 Oirschot / 0499-571470 
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UITSLAGEN  
Ad van Zelst 
 
 
Donderdag 8 juli 2010  Avondwedstrijden AV Gloria, Baarle Nassau 
onderdeel naam positie cat. prestatie pr cr 
speerwerpen René van de Ven   Msen 50,97 m ● ● 
kogelstoten    10,50 m   
 
 
dinsdag 13 juli 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 
verspringen Tom Michielsen 1e JpupC 2,70 m ●  
 Stef van de Broek 2e JpupC 2,47 m   
       
 Juul van Hout*  MpupC 1,81 m   
 Tippy Smits*  MpupC 1,80 m ●  
       
 Izzy Smits 1e JpupB 2,23 m   
       
 Eline van Hout 1e MpupA 2,35 m   
       
 Joep van Rees 1e JpupA 3,24 m   
 Luc van Ham 2e JpupA 2,72 m   
 Thom van de Broek 3e JpupA 2,61 m   
 Hein van den Eijnde 4e JpupA 2,59 m   
 Tycho Smits 5e JpupA 2,39 m   
       
 Kim van Straten 1e MjunD 2,81 m   
       
 Ben Noordijk 1e JjunD 3,21 m   
       
 Dennis Terhaag 1e JjunC 3,64 m   
       
 René van de Ven 1e Msen 4,85 m   
 Jeroen Duif*  Msen 4,80 m   
 Bart Noyen 2e Msen 4,50 m   
 Thomas v Laarhoven*  Msen 3,43 m   
       
balwerpen Stef van de Broek 1e JpupC 19,16 m ●  
 Tom Michielsen 2e JpupC 16,62 m   
       
 Juul van Hout*  MpupC 8,55 m   
 Tippy Smits*  MpupC 5,35 m   
       
 Izzy Smits 1e JpupB 9,96 m   
       
speerwerpen Eline van Hout 1e MpupA 6,37 m   
       
 Luc van Ham 1e JpupA 11,71 m ●  
 Joep van Rees 2e JpupA 9,31 m   
 Thom van de Broek 3e JpupA 7,91 m ●  
 Tycho Smits 4e JpupA 7,88 m ●  
 Hein van den Eijnde 5e JpupA 7,27 m ●  
       
 Kim van Straten 1e MjunD 13,45 m   
       
 Ben Noordijk 1e JjunD 14,22 m   
       
 Dennis Terhaag 1e JjunC 15,67 m   
       
 René van de Ven 1e Msen 48,29 m   
 Jeroen Duif*  Msen 34,04 m   
 Bart Noyen 2e Msen 28,46 m   
 Thomas v Laarhoven*  Msen 22,56 m   
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UITSLAGEN  
Ad van Zelst 
 
 
 
 
 

woensdag 21 juli 2010 Dwars door Kasterlee, Kasterlee (B) 

Acht AV Oirschot-atleten waren op de Belgische nationale feestdag naar 
Kasterlee getrokken voor de 16-km countryloop. Het was warm, zeer warm 
en daar veranderden enkele regendruppels niets aan. Nellie van Beers 
behaalde de 1e plaats categorie Vrouwen Veteranen 3. 

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

16  km Harrie Bullens 11e Mvet2 01:13:37     13,04 

     Cees Koppen 15e Mvet2 01:16:20     12,58 

     
Ronald van de 
Vondervoort 

38e Mvet1 01:19:21     12,10 

     Nellie van Beers 1e Vvet3 01:19:32     12,07 

     Cees van de Schoot 5e Mvet3 01:22:00     11,71 

     Ger van Heesch 30e Mvet2 01:23:52     11,45 

     Hans van Hal 56e Mvet1 01:26:20     11,12 

     Ad van Zelst 7e Mvet3 01:28:35     10,84 

 
 
vrijdag  30 juli 2010  Trackmeeting, Utrecht 
onderdeel naam positie cat. prestatie pr cr 
speerwerpen René van de Ven  Msen 47,71 m   
 
 
woensdag 11 augustus 2010  Memorial René Thomas, Tessenderlo (B) 
René schrijft: “Mijn resultaten waren bedroevend; slechtste seizoensprestatie met speer en kogel, al was er wel een 
oorzaak voor. Het afgelopen weekend heb ik namelijk van vrijdagochtend tot maandagnamiddag gesjouwd ivm het 25e 
country&western weekend en het was erg duidelijk te merken dat er nog weinig kracht over was voor een hernieuwde 
inspanning. Ook liep het kogelslingeren (wat wel goed ging) erg uit waardoor ik slechts 1 poging heb kunnen doen bij 
kogel (die dus uitermate slecht was) voordat ik me moest gaan melden bij het speerwerpen. Kortom: het was een erg 
slechte voorbereiding en de onderdelen zaten dusdanig dicht op elkaar dat feitelijk alleen het eerste onderdeel van de 
dag naar behoren is gegaan. 
Martien heeft ook meegedaan, hij liep de 3000m. Omdat hij pas laat op de avond liep en wij vrijwel meteen daarna weer 
zijn aangereden naar huis weet ik niet wat zijn tijd is, maar die zou op internet verschijnen werd ons verzekerd.” 
onderdeel naam positie cat. prestatie pr cr 
kogelslingeren René van de Ven 5e Msen 22,44 m ● ● 
kogelstoten  5e  10,10 m   
speerwerpen  4e  45,14 m   
       
3000 m baan Martien vd Ven 12e M60 11:43.04 min  ● 
 
 

woensdag 11 augustus 2010 Vakantieloop, Biest-Houtakker 

De met * gemerkte lopers zijn geen lid van AV Oirschot, maar trainen met 
onze club mee voor de halve marathon Eindhoven 

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

10  km Leon Brands* 25e M35 00:42:24     14,15 

     Cees Koppen 21e M45 00:43:09     13,90 

     Jack Kemps* 32e M35 00:43:55     13,66 

     Nellie v Beers 4e V35 00:44:37     13,45 

     Jeroen de Bie* 38e M35 00:44:46     13,40 

     Hans vd Wal 44e M45 00:47:50     12,54 

     Michael Boon 46e M45 00:48:18     12,42 

     Ad van Zelst 31e M55 00:51:07     11,74 

     Toon de Croon 50e M55 00:57:01     10,52 
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UITSLAGEN  
Ad van Zelst 

 
zaterdag 21 augustus 2010  Nacht van de Vriendschap, Mol (B) 
Martien van de Ven blijft clubrecords verzamelen, in Mol verbeterde hij zijn eigen record op de 1500 meter. 
onderdeel naam positie cat. prestatie pr cr 
speerwerpen René van de Ven 2e Msen 48,10 m   
200 m     28.70 sec   
       
1500 m baan Martien vd Ven   M60 5:22.52 min  ● 
 

 

donderdag 26 augustus 2010 22e Stratenloop, Genderen 

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

10  km Ronald van de Vondervoort 49e   00:43:48     13,70 

     Cees Koppen 51e   00:44:04     13,62 

     Jac van Heerebeek 63e   00:47:19     12,68 

 
 

woensdag 25 augustus 2010  Atletiekmeeting, Westerlo (B) 

Bart Noyen is weer terug! Hij schrijft: heb daar kogel en speer gedaan en 2x mijn pr verbeterd. Dit was voor mij ook 
meteen de eerste wedstrijd na mijn operatie en dan ook meteen een goede wedstrijd. 
onderdeel naam positie cat. prestatie pr cr 
kogelstoten Bart Noyen   Msen 9,17 m ●  
speerwerpen     29,34 m ●  
       
kogelstoten René van de Ven 5e Msen 10,75 m   
speerwerpen  1e  47,24 m   
 
 

zaterdag 28 augustus 2010 Ronde van Naastenbest, Best 

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

10  km Ad van Zelst 8e M50 00:51:39     11,62 

 
 

dinsdag 31 augustus 2010 John Vermeulen Strabrechtse Heide loop, Geldrop 

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

10  km Pieter Smits   Mrecr 00:50:14     11,94 

 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inschrijven.nl/
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UITSLAGEN  
Ad van Zelst 

 

dinsdag 31 augustus 2010 Interne Competitie 10 km, Oirschot 

Windstil en lekker fris en zonnig weer in de Notel. Wel met een opengebroken stuk 
parcours, maar dat hinderde nauwelijks. Maar liefst 33 deelnemers waarvan er 32 finishten. 
Aubry Mulder, Hans van Hal en Mieke Bouwman liepen een pr en Corrie de Kroon vestigde 
een clubrecord in de categorie V65. 

De met * gemerkte lopers zijn geen lid maar doen mee met de halvemarathontrainingen. 

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

10  km Ruud van Woensel 1e M45 00:38:00     15,79 

     Roland van Loon 1e M35 00:39:51     15,06 

     Leon Brands*     00:42:36     14,08 

     Harrie Bullens 2e M45 00:42:52     14,00 

     Aubry Mulder 2e M35 00:45:06 
 

  13,30 

     Nellie van Beers 1e V55 00:45:55     13,07 

     Antoon Louwers*     00:46:20     12,95 

     Ronald van de Vondervoort 3e M35 00:46:20     12,95 

     Cees Koppen 3e M45 00:46:20     12,95 

     Hans van de Wal 4e M45 00:46:36     12,88 

     Adrie Louwers 1e M55 00:46:39     12,86 

     Hans van Hal 5e M45 00:46:39 
 

  12,86 

     Ronald Louwers*     00:47:31     12,63 

     Tineke van den Heuvel 1e V45 00:48:31     12,37 

     Bert van Hoof 2e M55 00:48:31     12,37 

     Reny van Straten 1e V35 00:49:22     12,15 

     Adrie van de Wal 4e M35 00:49:24     12,15 

     Wim Verhagen 1e M65 00:49:25     12,14 

     Jiska van Deijne 1e Vsen 00:50:08     11,97 

     Erica Spanjers 2e V35 00:50:18     11,93 

     Ad van Zelst 3e M55 00:50:29     11,89 

     Wim de Croon 4e M55 00:51:37     11,62 

     Mieke Bouwman 3e V35 00:51:53 
 

  11,56 

     Jeanne Kemps 2e V45 00:51:56     11,55 

     Joke Bullens 3e V45 00:53:30     11,21 

     Janette van Roosmalen 4e V35 00:54:16     11,06 

     Leny de Croon 4e V45 00:55:10     10,88 

     Nicole Evers 5e V35 00:55:18     10,85 

     Marion de Kort 5e V45 00:56:50     10,56 

     Corrie de Kroon 1e V65 01:00:23   
 

9,94 

     Thea de Jong 6e V45 01:01:06     9,82 

     Jeanne van Oirschot 7e V45 01:01:06     9,82 
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CLUBRECORDS 
 Ad van Zelst 
 
Martien van de Ven en René van de Ven blijven clubrecords aaneenrijgen. Opvallend is wel dat het vrijwel allemaal 
clubrecords zijn bij baanwedstrijden. Waar blijven onze wegatleten?  
 
CLUBRECORDS ERKEND IN 2010 

datum naam cat. plaats discipline prestatie  

140509 Martien van de Ven  M60 Oirschot 400 m baan 1:15.8 min  
070310 Nellie van Beers V55 Barcelona 42,2 km weg 3:30:14 uur  
220292 René van de Ven JpupC Den Haag 1000 m indoor 4:12.43 min o 
050410 René van de Ven Msen Vught discus 30,00 m  
110410 René van de Ven Msen Dongen discus 30,01 m  
270410 René van de Ven Msen Nijmegen speer 50,01 m  
300410 Ruud van Woensel M50 Hilvarenbeek 20 km weg 1:16:34 uur  
060510 Martien van de Ven M60 Deurne 3000 m baan 11:49.6 min  
180510 Nellie van Beers V55 Oirschot 1500 m baan 6:28.0 min  
180510 Corrie de Kroon V65 Oirschot 1500 m baan 10:53.0 min  
230510 Martien van de Ven M60 Helmond 10.000 m baan 43:56.62 min  
240510 Nellie van Beers V55 Eersel 10 km weg 45:01 min  
120610 Martien van de Ven M60 Gemert 200 m baan 31.69 sec  
120610 Martien van de Ven M60 Gemert 1500 m baan 5:25.53 min  
120610 Martien van de Ven M60 Gemert vijfkamp 2493 ptn  
120610 Nellie van Beers V55 Oirschot 10 km weg 44:25 min  
130610 René van de Ven Msen Gemert tienkamp 3.841 ptn  
200610 Nellie van Beers V55 St Oedenrode 21,1 km weg 1:35:36 uur  
220610 Ruud van Woensel M50 Oirschot 5000 m baan 17:43.8 min  
220610 Corrie de Kroon V65 Oirschot 5000 m baan 31:19.0 min  
220610 Nellie van Beers V55 Oirschot 5000 m baan 21:47.5 min  
230610 Cees Koppen M50 Boxtel 10.000 m baan 43:14.0 min  
040710 René van de Ven Msen Best tienkamp 4.047 ptn  
080710 René van de Ven Msen Baarle Nassau speerwerpen 50,97 m  
110810 René van de Ven Msen Tessenderlo (B) kogelslingeren 22,44 m  
110810 Martien van de Ven M60 Tessenderlo (B) 3000 m baan 11:43.04 min  
210810 Martien van de Ven M60 Mol (B) 1500 m baan 5:22.52 min  
310810 Corrie de Kroon V65 Oirschot 10 km weg 1:00:23 uur  

o = opgeëist      
 
De clubrecords van alle categorieën vind je op onze website. Daar kun je ook het reglement inzien waarin staat aan 
welke eisen een prestatie moet voldoen om erkend te worden als clubrecord. 
 
Heb je een clubrecord gelopen? Meld dit aan bij de beheerder clubrecords en uitslagen Ad van Zelst vanzelst-
westland@chello.nl 

 

 
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 den Boom ● C1000 Hamers 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 ● Hair-do kapper ● 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 

mailto:vanzelst-westland@chello.nl
mailto:vanzelst-westland@chello.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.  
 
 
Di 31 aug: Oirschot, Interne competitie. De voorlaatste ronde is een wegwedstrijd over 10 km. Start om 19.00 uur bij 
de ingang van het klooster in de Montfortlaan. Ook voor de halvemarathonlopers een prima gelegenheid om de conditie 
te meten. 
 
Zo 5 sept: Tilburg, Tilburg Ten Miles. Een grote wedstrijd met veel sfeer en elk jaar een grote Oirschotse delegatie. 
 
Wo 8 sept: Eindhoven, Hypotheker Beekloop. Een pure recreatieloop, je moet zelf je tijd opnemen. Diverse 
afstanden: 4, 8, 12 of 16 km 
 
Za 11 en zo 12 september: Meerhoven, 24 uurs estafetteloop. Lopen voor een goed doel. Maarten Roozen schrijft:  
 

Hoi allemaal,  
 
Een paar jaar geleden werd ik overgehaald door een collega en vriend van me om mee te lopen in een 
estafetteloop van 24 uur voor stichting “Doe een wens”. Dit werd georganiseerd door Fred en Fred is iemand 
die in de loopgroep Meerhoven loopt. Zelden heb ik iemand ontmoet die zo vol passie met zijn taak bezig was 
en nog steeds is. Want is het ene project voorbij dan volgt het volgende project. Denk niet dat hij enige uren per 
week hiermee bezig is, nee echt dag en nacht. Niet alleen mij heeft hij aangestoken met het virus, maar ook 
mijn collega Marcel en zijn vriendin Hanneke. Zij is de trainster van deze loopgroep. Vandaar dat zij op hun 
manier een vervolg willen geven aan een estafetteloop voor stichting “Doe een wens”. Een stichting die wensen 
vervult voor terminaal zieke kinderen, samen met hun gezin. 
Indertijd hebben we een wens in vervulling laten gaan door rondom de estafette meer dan € 8000 aan 
sponsorgeld op te halen en ik kan je zeggen, dat geeft een kick. Ook al is het maar een druppel op de gloeiende 
plaat. Zeker als je bedenkt dat je dit kan bereiken met iets wat je eigenlijk al graag doet, namelijk hardlopen.  
Van zaterdag 11 september 12.00 uur t/m zondag 12 september 12.00 uur is er weer een estafetteloop. Het 
idee is om zo veel mogelijk teams op de been te brengen. Het is niet alleen een estafetteloop er is veel meer 
omheen gebouwd. In het clubgebouw van AVO Oirschot zijn een aantal flyers verspreid en ook op het prikbord 
hangt een informatieve uitnodiging. Verder kunt je voor meer informatie kijken op de volgende site:  
www.meerhoven24.nl. Wie vragen heeft of zich aan wil melden kan e-mailen naar m.roosen10@chello.nl.  
 
Ik hoop van jullie te horen. Groetjes, Maarten Roozen 

 
 
Zo 12 sept: Oirschot, clubhuis, familiefietstocht. Altijd gezellig en met 
een mooie route door de omgeving, uitgezet door Toon de Croon. Partner, 
kinderen, de hond en de kat, alles mag mee >. 
 

De fietstocht start tussen 13.00 en 13.30 uur vanaf het clublokaal 
en eindigt daar ook weer aan het eind van de middag met een 
gezellig samenzijn. De tocht is ca 38 km lang. Ook dit jaar vragen 
wij  weer een eigen bijdrage van €3.- p.p. 
 
Er liggen inschrijfbriefjes in het clubhuis, inleveren en afrekenen 
voor donderdag 9 sept. bij een van de 20-plus commissieleden: 
 
Hennie van Rijt, Bert van Hoof, Jan van der Heijden, Toon de 
Croon. 
 
 

Zo 19 sept: Hilvarenbeek, Beekse Marathon 

 
Di 21 sept: Oirschot, Interne Competitie. De laatste ronde is de 800 
meter op de baan. Dat wordt spannend want deze wedstrijd telt zwaar 
mee in de puntentelling. Na afloop huldiging van de winnaars van de 
competitie en koffie. 

mailto:m.roosen10@chello.nl
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Elk jaar weer een succes: de Zevenheuvelenloop

AGENDA  
Samenstelling: Leny de Croon / Tekst: Ad van Zelst 
 
 
Za 25 sept: Midden Brabant, Hart van Brabantloop. Om 7 uur in de morgen gaan de eerste teams van start. Rond de 
middag doen we Oirschot aan. Ook dit jaar weer met een team van AV Oirschot. 

 
Zo 26 sept: Verkenningsronde Oirschotse Heidemarathon. 
Enkele dagen voor sluiting van de voorinschrijving organiseren 
we een kennismakingsronde over het parcours van de 
Oirschotse Heidemarathon. Vertrek vanaf het clubgebouw van 
AV Oirschot aan de Bloemendaal te Oirschot om 9.00 uur (auto’s 
parkeren bij Sportcentrum De Kemmer). Van daar lopen we naar 
de startlocatie van de heidemarathon op Hemelrijken (ong. 3 km) 
en lopen dan één ronde van 14 km. Je kunt ook parkeren en 
aansluiten bij Sportcentrum Kroonenburg (Kempenweg), bij ’s-
Heerenvijvers of bij Hemelrijken.  
 
Het is geen wedstrijd, er wordt in een rustig tempo gelopen, 
waarbij je een idee krijgt van de zwaarte van het parcours. We 
proberen 3 niveaugroepen te vormen. Iedereen mag gratis 
meelopen, aanmelden is niet nodig. (LET OP: deelnemers aan 
de halvemarathontrainingen sluiten ook aan) 
 
 
< verkenningsronde 2005 

 
 
 
Zo 26 sept: Oirschot, Clubkampioenschappen Meerkamp. Traditioneel weer op kermiszondag alle technische 
onderdelen op de baan. 

 
Za 2 okt: Tweede Verkenningsronde Oirschotse Heidemarathon. 
Een tweede kans voor lopers die het parcours willen verkennen. 
Zelfde programma als 26 september. 
 
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. Het 
programma van de wedstrijddag staat bij TRAININGEN.  
 
Zo 24 okt: Oirschot, Oirschotse Heidemarathon. Onze 
jubileummarathon wordt weer een geweldig spektakel! 
 
Za 30 okt: Oirschot, jubileumfeest 25 jaar AV Oirschot. Mag je 
niet missen, zet vast in je agenda! 
 
Zo 31 okt: Etten-Leur, Marathon Brabant. Wie na de Oirschotse 
Heidemarathon en het jubileumfeest nog energie overheeft kan hier 
een halve of hele marathon lopen. 
 
Zo 21 nov: Nijmegen, Zevenheuvelenloop. Als je nog nooit in de 
trein hebt gezeten is dit je dag! Wel ook even 15 km over de 
heuveltjes, maar dat stelt niks voor. ’s Avonds eten we met de 
supporters een hapje bij Joop in Du Commerce. Met mes en vork, 
dus daar moet je wel even voor trainen.  
 
Zo 25 dec: Oirschot, 25e De Meeuw Auwjaorscross. Als afsluiting 
van ons jubileumjaar onze jubileumcross. Een van de best bezochte 
crosswedstrijden in de regio! 
 
Zo 9 jan: Egmond, Halve Marathon. Moet je een keer meegemaakt hebben. Acht km tegen de wind in over het strand 
en dan terug naar Egmond door de duinen. Werd vorig jaar vanwege het barre weer afgelast. Eindhoven Atletiek 
organiseert weer de bussen. De inschrijving is geopend (www.pwnegmondhalvemarathon.nl) en stopt als de limiet 
van 17.500 deelnemers is bereikt. Info over deelname en bus: Ad van Zelst vanzelst-westland@chello.nl  

http://www.pwnegmondhalvemarathon.nl/
mailto:vanzelst-westland@chello.nl
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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  14:00 uur woensdagmiddaggroep, start op 
   ’s Heerenvijvers (vanaf 29 september)  
 19:00 uur  recreantentrainingen, 4 niveaugroepen 
 
donderdag  19:00 uur  clubtraining in het buitengebied 
 
zaterdag   9:00 uur  halvemarathontrainingen, 3 niveaus 
  (tot en met 10 oktober) 
   9:00 uur vrije training, cross, 2 niveau’s, vanaf 

Sportcentrum Kroonenburg  
 

zondag    9:00 uur  halvemarathontrainingen, 2 niveaus 
  (tot en met 3 oktober) 
   9:30 uur recreantentrainingen, 4 niveaus,  
  groep 1, 2, 3 en 4 
 
 
Trainingen voor de Halve Marathon Eindhoven (10 oktober 2010) 
Dit jaar heeft AV Oirschot zich aangesloten 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.  
 
Inmiddels trainen een zestal lopers mee met onze halvemarathontrainingen en de clubtrainingen op 
dinsdag en donderdag.  
  
Inschrijven voor de wedstrijd 
Voorinschrijven via internet kan tot 15 september a.s. via de website www.marathoneindhoven.nl. 
Na-inschrijven op 8, 9 en 10 oktober in het Beursgebouw. 
 
wedstrijdvoorbereiding 
Tien dagen voor de halve marathon Eindhoven (op donderdag 30 september) is de laatste lange 
duurloop. Start om 18:30 uur. Na afloop koffie en napraten, waarbij je de laatste tips krijgt over het 
lopen van de halve marathon. Eén week voor de wedstrijd testloopje van 10 km en op de 
zaterdag voor de wedstrijd loslopen en laatste tips 
  

de wedstrijddag 
Op de wedstrijddag vertrekken we gezamenlijk 11.00 uur 
vanaf het postkantoor in de Sint Jorisstraat. We 
parkeren bij de TU Eindhoven en gaan eerst langs het 
Beursgebouw om de startnummers af te halen (die 
worden niet opgestuurd, vergeet je startbewijs niet!). 
Dan hebben we nog tijd om de Oirschotse deelnemers 
aan te moedigen die aan de hele marathon deelnemen. 
Omkleden doen we in de parkeergarage op het 
Stadhuisplein. De start is om 14:15 uur. 
  
’s-Avonds is er vanaf 20.30 uur in het clubhuis een 
gezellige afterparty voor alle deelnemers, supporters, 
medewerkers waterpost en overige leden AV Oirschot.  
 
Het complete trainingsschema en programma van de 
wedstrijddag vind je op onze website onder 
TRAININGEN > halvemarathontraining 

http://www.marathoneindhoven.nl/
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WATERPOST MARATHON EINDHOVEN 
 Toon de Croon 

 

 
 
de waterpost van AV Oirschot (foto’s: boven 2008, onder 2009) 
 
Zie de toppers en de tobbers van nabij… help mee bij de waterpost van AV Oirschot. Elk jaar verzorgt onze club een van 
de water- en sponsposten van de hele en halve marathon in Eindhoven. Kun je niet meelopen en wil je toch een leuke 
dag in de sfeer van de marathon: meld je aan bij Toon de Croon toondecroon@chello.nl  
 
De waterpost van AV Oirschot bevindt zich in de Schootsestraat (Strijp) ongeveer bij het 12-km punt. Je ziet de 
marathonlopers 2 keer langskomen en de halve marathon 1 keer. Je bent de hele dag bezig en je kunt best een beetje 
nat worden maar verder is het lachen. Als beloning krijg je een origineel Marathon Eindhoven T-shirt en een lunchpakket. 
’s Avonds ben je welkom bij de afterparty in het clubhuis van AV Oirschot.  
  
 

mailto:toondecroon@chello.nl
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WOENSDAGMIDDAGGROEP 
 Pieter Smits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Start op 29 september!   
 
Zoals in de Spike van april aangegeven, beginnen we weer met de woensdagmiddaggroep(en) en wel 
op 29 september aanstaande vanaf ’s Heerenvijvers om 14.00 uur. 
 
Net als afgelopen 6 jaren lopen we meestal een langere duurloop op zachte ondergrond in ’s 
Heerenvijvers, de Oirschotsche Heide, De Straatsche Heide, de Oostelbeersche Heide of landgoed De 
Baest.  
Omdat we altijd vanaf ’s Heerenvijvers vertrekken, kunnen we verder de hei in en belopen we de 
mooiste plekjes. Tijdens het lopen kunnen we dan nog meer in de natuur verblijven en daarvan 
genieten. Degenen die ’s middags al eens meegelopen hebben kunnen dit beamen en willen ’s avonds 
eigenlijk niet meer lopen, tenzij het niet anders kan. Jammer voor de avondgroepen maar het is niet 
anders! 
Evenals vorig jaar lopen we met een snellere groep en een wat minder snelle groep (eerst noemde ik 
dit de langzame groep, maar dat mag ik niet meer van de leden van de wat minder snelle groep). Om 
aan de enigszins gewijzigde route te wennen van de heidemarathon van 24 oktober a.s. (waaraan 
natuurlijk alle leden van AV Oirschot meedoen) zullen we deze ook zeker enkele keren al dan niet 
gedeeltelijk belopen. 
 
Lopers van elk niveau zijn welkom. Bespreek het met elkaar en kom 
in groten getale! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!  
 
Het programma luidt: 
14.00 uur  + 750 m warmlopen; 
14.05 uur  rekoefeningen bij het kapelletje (tot 14.15 uur zijn we daar) 
14.15 uur  duurloop; 
+ 15.45 uur terugkomst, afsluitende oefeningen. 
+ 15.50 uur einde 
 
In april (zomertijd) sluiten we ons weer gaarne aan bij de avondgroep(en). 
 
Met sportgroeten, Pieter Smits. 
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jeugd, trainingen 
 
 

De trainingen beginnen weer op dinsdag 7 september 
 
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 

 
 
 
Hieronder en op de volgende pagina’s vind je enkele foto’s gemaakt door Bart Noyen bij de Avondwedstrijden en de 
Tentjesavond. Meer foto’s op www.avoirschot.nl > FOTOBOEK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Kijk om je heen en je ziet steeds meer mensen hardlopen. Vaak lopen ze alleen en als lid van 
een gezellige club weet je dat je dat niet lang volhoudt. Ken je iemand die alleen loopt? Maak 

hem (haar) warm voor onze prachtige club.  
 

Leden werven doen we met z’n allen! 
 

mailto:vanzelst-westland@chello.nl
http://www.avoirschot.nl/
http://www.avoirschot.nl/
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jeugd, avondwedstrijden 
Bart Noyen 
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jeugd, tentjesavond 
Bart Noyen 
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HARDLOPEN BIJ AV OIRSCHOT 
 
 

Lekker raggen op 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 alles wat je nodig hebt zijn 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. 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 

 

 
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. 

 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

Atletiekvereniging Oirschot 
opgericht: 24 oktober 1985 
 
Aangesloten bij de Atletiekunie onder 
verenigingsnr V0014355  
 
Ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nr 40238625  
 
Atletiekbaan en clubgebouw: 
Bloemendaal 5a, 5688GP Oirschot (bij 
Sportcentrum De Kemmer)  
 
Secretariaat:  
Stapakker 1, 5688PP Oirschot 
telefoon: 0499-573986 
e-mail: mjtromp@hotmail.com 
bankrekeningnr 13.88.61.021 
 
Leden van verdienste:  
Albert Houwen 
Piet van de Sande 
Cees van de Schoot 
Martien van de Ven 
Toon de Croon 
 
 
 
Atletiekvereniging Oirschot wordt 

draaiend gehouden door 

nevenstaande leden die zich week-in 

week-uit verdienstelijk maken als 

trainer, begeleider, bestuurs- of 

commissielid en allerhande andere 

taken.  

De functies staan vermeld op 

www.avoirschot.nl > ALGEMENE 

INFO > Bestuur en commissies 

Nellie van Beers   
Cor van Boven    
Joke Bullens   
Harrie Bullens   
Guus van der Burgt                  
Anthony Conijn   
Ineke Conijn   
Wilma Cové   
Leny de Croon   
Toon de Croon   
Martien van Gerven   
Jac van Heerebeek   
Ger van Heesch   
Jan van der Heijden   
Jan Heijms   
Tineke van den Heuvel   
Bert van Hoof   
Anne Joosen   
Maarten Kaptein   
Jan Kemps   
Jeanne Kemps   
Johan der Kinderen   
Vincent Klabbers   
Judith Klinkenberg   
Marjon de Kort   
Ton van Liempt   
Adrie Louwers   
Rikie Moors   
Aubry Mulder   
Bart Noyen   
Jeanne van Oirschot   
Henny van Rijt   
Cees van de Schoot   
Mirjam Smits   
Pieter Smits   
Gerrie Staadegaard   
Silvia Tempelman   
Maarten Tromp   
Nol Veldhuizen   
Martien van de Ven   
Adrie Vermeeren   
Mario Wiercx                            
Ruud van Woensel   
Ad van Zelst   

mailto:mjtromp@hotmail.com
http://www.avoirschot.nl/
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EN TOT SLOT… 
 
 

Martien en Frans tikken het startlint vast… 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…ik ruik toch echt gas Martien… 
 
 
 

 
Spike is het clubblad van de Atletiekvereniging Oirschot en verschijnt 6 keer per jaar in een oplage van 165 stuks. Het 

druk- en bindwerk wordt verzorgd door FT-Print te Oirschot. 
 

Kopij moet digitaal worden aangeleverd. Kies het lettertype Arial 9 pt en probeer uit te komen op maximaal driekwart 
pagina, dan kan er nog een foto bij (hoe korter het stukje hoe groter de foto). 

 
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 de redactie: 
 

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 november. Kopij inleveren vóór 20 oktober 

 

mailto:vanzelst-westland@chello.nl
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