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Blox & Verbeek adviseurs v.o.f. 

voor 
particulieren en bedrijven 

 
 

HEEFT U OP FINANCIEEL GEBIED ADVIES NODIG?  
Bijvoorbeeld bij het afsluiten van ‘n hypotheek of verzekering?! 
Of heeft u hulp nodig bij het invullen van belastingaangiftes?  
Wilt u informatie over bijvoorbeeld pensioenen, spaarrekeningen 
of andere financiële zaken? 
 

DAN BENT U BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRES.  

Wij hebben voor u gediplomeerde medewerkers in huis, die u op 
professionele wijze kunnen adviseren c.q. helpen.  
U hoeft ons alleen maar even te bellen voor het maken van een 
afspraak. Indien gewenst komen wij dan bij u thuis, maar u mag 
uiteraard ook op een van onze kantoren komen. 

 

Eersel Oirschot 

Sigarenmaker 3 De Korenaar 39 

 0497-517616     0499-574887 
 0497-517637      0499-575675 

 
 info@bloxverbeek.nl 

 www.bloxverbeek.nl 
 
 
 

Blox & Verbeek adviseurs: 
voor een vertrouwd advies 
en constante begeleiding   
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VAN DE VOORZITTER 
Jan Kemps 

 
 
 
 
 

Op deze plaats kom ik graag nog even terug op 

de informatie bijeenkomst die we op 15 

november in het clubhuis hebben gehouden. In 

de vergadering van het bestuur hebben we nog 

gesproken over die bijeenkomst en de 

belangrijkste punten vermeld ik hieronder: 
 
 
 
 
• Als bestuur waren we heel blij 

met de grote opkomst. Dit toont 

de betrokkenheid van de leden bij 

de vereniging; 

• De presentatie van Aubry viel 

goed in de smaak bij de 

aanwezigen. 

• Het uitgangspunt is en blijft om 

de huidige Atletiek Vereniging te 

continueren; 

• Er is besloten om een commissie 

te installeren die de toekomst van 

de accommodatie en de 

vereniging gaat onderzoeken; 

• Voor die commissie hebben zich 

inmiddels een aantal personen 

gemeld. Ook externen (niet 

leden) kunnen lid worden. De 

kwaliteit van de commissieleden 

staat voorop; 

• We hebben inmiddels de 

gemeente een brief gestuurd 

waarin is aangegeven dat de 

huur van 2009 (€ 5.000,00) ook 

in 2011 wordt betaald. 

 

Verder hebben velen, op verzoek, 

hun mening over de vergadering 

naar de redactie van de Spike 

gestuurd. Ik heb van Ad van Zelst 

begrepen dat er zoveel reacties zijn 

binnen gekomen dat die onmogelijk 

allemaal in de Spike kunnen worden 

gepubliceerd.  

Op zich ben ik blij met de omvang 

van de reacties. Omdat niet alles 

kan worden gepubliceerd heeft Ad 

de reacties allemaal toegestuurd 

aan het bestuur. Wij zullen als 

bestuur die reacties meenemen. De 

reacties waren heel divers. De een 

was van mening dat het een slechte 

bijeenkomst was die slecht was 

geleid; de ander was vol lof over het 

verloop en de uitkomst van de 

bijeenkomst.  

Ik meen echter uit de reacties wel 

op te mogen maken dat de 

meerderheid samen met het bestuur 

wil werken aan de toekomst van de 

atletiekvereniging. Met de ideeën 

die door u allen zijn ingebracht kan 

het bestuur samen met de nieuwe 

commissie plannen uitwerken voor 

de toekomst. 

 

Het jaar 2010 hebben we inmiddels 

achter ons gelaten. Het jaar waarin 

de vereniging 25 jaar bestond 

meenden we te kunnen afsluiten 

met de 25e editie van de 

Auwjaorscross. Helaas mocht het 

niet zo zijn. Door de 

weersomstandigheden was het 

noodzakelijk om de wedstrijd af te 

gelasten. Bij een aantal mensen 

riep dat reacties op van grote 

teleurstelling. Begrijpelijk dat men 

teleurgesteld was. Maar de 

veiligheid van de deelnemers moet 

denk ik altijd voorop staan. 

Uiteraard loop je steeds mee voor 

eigen verantwoordelijkheid en risico. 

Maar als organisator moet je 

mensen ook behoeden voor 

mogelijke gevaarlijke situaties. Dus 

het was denk ik een goed besluit 

om tot afgelasting over te gaan. 

Bovendien is het in korte tijd 

georganiseerde alternatief, gedoopt 

tot Oirschotse Sneeuwloop, goed 

ontvangen bij de deelnemers. De 

reacties op de website getuigen 

hiervan. En ook de foto's op de 

website laten zien hoe mooi het 

landschap was waarin de 

Oirschotse Sneeuwloop werd 

gelopen. 

       

Tot slot wil ik U allemaal een 

gelukkig en gezond nieuw jaar 

toewensen. Wellicht is het voor u 

mogelijk om in 2011 uw prestaties 

nog te verbeteren. Als dat net als bij 

mij niet meer lukt ben dan tevreden 

met hetgeen je in 2010 of al eerder 

hebt bereikt. En geniet er van dat je 

simpelweg nog steeds in goede 

gezondheid kunt meedoen.  

 

Verder dient zich de 

jaarvergadering in februari ook 

weer aan. Op 21 februari 2011 zal 

de jaarvergadering plaatsvinden in 

het clubhuis. Noteer de datum al 

vast in uw agenda en kom 

meepraten over het wel en wee van 

de vereniging. Samen kunnen we 

werken aan een florissante 

toekomst voor onze vereniging. Ook 

in 2011 zeg ik graag 

 

 

 

 

Tot ziens 

Jan Kemps, Voorzitter van onze 

Atletiekvereniging Oirschot 
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LEDENADMINISTRATIE 
Maarten Kaptein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe lid: 
 
Johan Roefs M45 
Johan is al eerder lid geweest, maar 
geeft zich nu weer op. Welkom terug 
Johan. 
 
Afmeldingen: 

 
Cor van Boven M60 
 
Harrie Mencke M60 
 
Damian Voet                                    JJD 
Damian’s vader bedankt de vereniging 
voor de begeleiding en wenst ons veel 
succes voor de toekomst. 
 
Mieke Aarts                                      V60 
 
Jan Smits M60 
 Jan is veel jaren lid geweest en wil nu 
“bijzonder lid” worden. 
 
Herman Onland                                
Wan 
 
Gemma van Esch V55 
 

Henk van de Ven                              M50 

  

Linda Veenman V40  

Linda schrijft: Ik ben afgelopen week 

verhuisd naar mijn ouders in Bleiswijk 

(vlakbij Rotterdam) en kan daardoor niet 

meer naar de trainingen komen. Ik wil 

iedereen en vooral groep 1, bedanken 

voor de gezellige trainingen en de 

leuke contacten !!!!!!! Ik ben vandaag 

naar de atletiekvereniging in Bleiswijk 

geweest (De Kieviten) en zij trainen op 

zaterdagochtend en op 

woensdagavond, dus ik kan gezellig 

blijven hardlopen. 

 
Erik van Ingen M55 
 Erik heeft sinds maart een hardnekkige 
blessure en weet niet wanneer die weg 
is en zegt daarom nu op. 

De verjaardagen in januari… 

 
1 René van de Ven MSE 
3 Hennie van Rijt M50 
4 Bart Noyen MSE 
6 Jeanne van Oirschot V50 
7 Erica Spanjers V35 
10 Jan  van der Heijden M60 
16 Johan Roefs M45 
19 Jozé van de Burgt  V45 
19 Gonny Kostermans Don 
20 Janette van Roosmalen V35 
22 Jan Heijms M55 
24 Bart van Griensven MSE 
27 Ineke Conijn V55 
31 Hans van de Wal M45 
 
… en in februari: 

  
3 Wim de Croon  M50 
7 Chris van Eck  M60 
12 Ben Vogels M60 
20 Anouk Mols V35 
21 Albert Houwen M55 
24 Ronald vd Vondervoort    M40 
28 Stef van den Broek JPC 
 

Allemaal natuurlijk van harte… 
 

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 volhoud.  
 
Ken je iemand die 
alleen loopt? Sleep hem 
(haar) gewoon een keer 
mee naar een training, 
voor een euro mag ie 
meelopen 
 
 
 
 

Leden werven doen 
we met z’n allen! 
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BESTUURSMEDEDELINGEN 
Maarten Tromp 

Agenda van de bestuursvergadering 13 januari 2011 

1. Opening door de voorzitter 
2. Verslag bestuursvergadering 16 december  
3. Post 
4. Uitvoering jaarplan 2010 en opzet 2011 
5. Contributievoorstel 2011 
6. In en uit de commissies 
7. Activiteitenoverzicht 
     16 jan cyclopathon 
     21 feb jaarvergadering 
     27 mrt clubcross 
8. Conceptagenda jaarvergadering 
9. Rondvraag/mededelingen 
10. Sluiting 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 9 januari 
 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
Clubgebouw 15.30 – 17.30 uur 

 
Het bestuur van  

Atletiek Vereniging Oirschot  
nodigt u allen uit om het jaar 2011  

wederom goed in te luiden. 
 

Gebruikelijk is dat we dit doen met een wens 
en onder het genot van een drankje en een 

hapje. 
 

Van harte nodigen wij onze leden en ouders 
van onze jeugdleden uit om bij dit informele 

samenzijn aanwezig te zijn. 
 
 

Wij verheugen ons erop jullie daar allemaal te 
mogen begroeten.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maandag 21 februari  
 

Algemene Ledenvergadering in het 
Clubgebouw aanvang 19.30 uur 

 
Belangrijk voor alle leden!  

 
Er wordt verslag gedaan van de activiteiten en 

de financiële gang van zaken van het 
afgelopen jaar.  

Het bestuur stelt het beleid in 2011 en 
komende jaren voor. 

  

• Iedereen mag meepraten.  

• De vrijwilliger van het jaar wordt in de        
        bloemetjes gezet.  

• Er is koffie met cake en na afloop een    
pilsje  

         
De agenda wordt via de website  

bekend gemaakt 
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ONZE WEDSTRIJDEN 
Ad van Zelst, wedstrijdorganisatiecommissie (WOC)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nou, dat was me het weekje wel! Enkele 
dagen voor de Auwjaorscross viel er een 
flink pak sneeuw. En er werd nog meer 
sneeuw voorspeld. Wat te doen…? 
 
  

 
Foto: Peter van Gerven 

 
Vrijdagmorgen waren Cees van de 
Schoot en ik al vroeg op het 
parcours. Op een hellinkje hebben 
we de sneeuw plat gestampt en toen 
was wel duidelijk dat het een ijsbaan 
zou worden als daar enkele 
honderden lopers overheen zouden 
gaan. We waren vooral bezorgd voor 
de jeugd, want die loopt als laatste 
en in hun korte parcours zitten 
enkele pittige klimmetjes. Het 
weerbericht gaf vorst en ijzel aan en 
dan moet je ook denken aan 
deelnemers die van ver moeten 
komen. En aan de vrijwilligers die 
buiten staan te kleumen. De 25e 
Auwjaorscross kon niet doorgaan… 
 
Toen we enkele dagen eerder met 
de woensdagmiddaggroep door de 
sneeuw sjouwden kwam Pieter Smits 
met het idee om bij afgelasting een 
trainingsloop over de hei te 
organiseren. Op dat moment wilde ik 
daar nog niet aan denken, maar toen 
de beslissing eenmaal was gevallen 
konden we aan het organiseren. In 
overleg met Cees besloten we te 
lopen in drie niveaugroepen over het 
parcours van de Heidemarathon. Het 
moest meteen op de website, want 
die werd al druk bezocht door 
deelnemers die wilden weten of het 

door zou gaan (donderdag zaten we 
op 348 bezoekers en vrijdag zelfs op 
508, tegen gemiddeld 200 per dag). 
Nog voor het op de website stond 
kreeg ik al een telefoontje van Luc 
Krotwaar om informatie. Hij vond het 
jammer dat de wedstrijd niet 
doorging, maar vond het initiatief van 
de Sneeuwloop prachtig en zou 
zeker komen met enkele andere 
atleten uit Eindhoven. Er moesten 
ook e-mailings verstuurd worden 
naar onze leden en vrijwilligers en de 
800 atleten uit de regio die in ons 
bestand zitten.  
 
De vraag was hoe we het financieel 
zouden rondbreien. Na wat snel e-
mailverkeer tussen de leden van de 
WOC werd besloten degenen die al 
betaald hadden hun geld terug te 
geven als ze erom vroegen en een 
vrijwillige bijdrage te vragen aan de 
deelnemers van de sneeuwloop. De 
uitgaven die we gedaan hadden 
waren voor de herinneringen, de 
cake, soep en broodjes. Ook het 
drukken en verspreiden van flyers en 
posters had geld gekost, maar we 
hoefden natuurlijk geen prijzen uit te 
keren. 
 

Zondagmorgen kwam ik om 9 uur in 
het clubhuis en daar rook ik de koffie 
al, dank zei Silvia en haar dochter 
Marka. Vanaf half tien druppelden de 
deelnemers binnen en toen het om 
10 uur stampvol zat hebben we de 
drie niveaugroepen geformeerd en 
zijn vertrokken. De zon scheen, de 
temperatuur lag rond het vriespunt, 
het werd een prachtige dag. 
Iedereen genoot van deze unieke 
tocht. Terug in het clubhuis was er 
koffie met cake, soep en broodjes. 
Iedereen kreeg nog een rookworst 
mee naar huis en in de 
collectebussen die we op de tafels 
hadden gezet voor een vrijwillige 
bijdrage werd goed gestort (er zat in: 
61,90 euro, een muntje van 10 
Thaise Bath en 2 Shellzegeltjes). 
 
De foto’s staan op de website en op 
You Tube staan 3 filmpjes (tik in: 
Oirschotse Sneeuwloop). Ook in het 
Gastenboek kregen we lovende 
reacties.  
 
Binnenkort evalueren we de 
“Auwjaorscross” en maken we de 
opzet voor de Oirschotse 
Stoelloop. Ook gaan we dan de 
data vastleggen voor de Interne 
Competitie 2011. 
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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. Als je nieuws hebt stuur het 
dan zo snel mogelijk naar info@avoirschot.nl.  
 
 

• < Vrijdag 5 november: AV Oirschot weg?  
De gemeente Oirschot wil een enorme huurverhoging doorvoeren 
voor ons atletiekveld. De baan is van zo slechte kwaliteit dat in de 
winter de trainingen vaak niet op het veld gegeven kunnen worden. 
Op maandag 15 november is er een bijeenkomst in het clubhuis om 
de mening te polsen van de leden. De vraag is of we verder gaan als 
volwaardige atletiekvereniging of als een eenvoudige loopgroep. Het 
laatste zou betekenen dat er met name voor de jeugdleden geen 
mogelijkheid meer is om sporten als hoog- en verspringen, speer- en 
discuswerpen en kogelstoten te beoefenen. Voor de volwassen 
leden komen de looptrainingen in het gedrang. De weg Bloemendaal 
waaraan het atletiekveld ligt is alvast omgedoopt tot AV Oirschotweg. 

 

• Zaterdag 11 december: Clubrecord 50 meter indoor voor René 
van de Ven 
René van de Ven was in Zoetermeer om deel te nemen aan de 
indoorwedstrijden georganiseerd door AV Ilion. Hij stelde 3 p.r.'s op 
resp. de 40 meter, 50 meter en 60 meter. Met zijn tijd van 7.27 sec. 
op de 50 meter verbeterde René zijn eigen clubrecord op die 
afstand. 

 

• Zondag 12 december: Nellie van Beers wint, loopt clubrecord en 
parcoursrecord 
Bij de zeer zware Mescherbergloop in Eijsden Limburg behaalde 
Nellie van Beers een fraaie 1e plaats bij de V55 en stelde hiermee 
tevens het clubrecord op de 15 km in de categorie. Ook verbeterde 
ze het parcoursrecord categorie V55 

 

• < Zondag 26 december: Oirschotse Sneeuwloop 
Helaas moesten we de Auwjaorscross afgelasten vanwege een dik 
pak sneeuw dat tot gevaarlijke situaties had kunnen leiden. In plaats 
daarvan hadden we iets moois bedacht: de Oirschotse Sneeuwloop, 
waaraan iedereen gratis kon deelnemen. Ongeveer honderd lopers 
liepen, verdeeld over 3 groepen, een rondje over het parcours van de 
Oirschotse Heidemarathon. Het was een prachtige ervaring, mede 
doordat de zon uitbundig scheen over het besneeuwde landschap, 
Na afloop was er koffie met cake en kreeg iedereen een lekkere 
rookworst mee naar huis. Zie de foto’s op www.avoirschot.nl > 
FOTOBOEK en de filmpjes op You Tube 

 

• < Zondag 26 december: Martien van de Ven vestigt clubrecord 
op de mijl indoor 
Op de valreep van dit jaar heeft Martien van de Ven nog een 
clubrecord gevestigd op de mijl indoor. Omdat de Auwjaorscross niet 
doorging reisde hij hiervoor naar Gent om deel te nemen aan de 
Open Artevelde Meeting. Dit record brengt het aantal gevestigde 
clubrecords in 2010 op 43, waarvan Martien er 11 voor zijn rekening 
nam. (foto archief) 

  

http://www.avoirschot.nl/
mailto:info@avoirschot.nl
http://www.avoirschot.nl/
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Hé, een lege plek! 
 

Wie 

plaatst 

hier 

een 

advertentie? 

 

Het kost bijna niets en je  

steunt er onze club mee! 

 
info: anthonyconijn@wanadoo.nl 

 

 

 

• NIEUWBOUW 

• VERBOUW 

• ONDERHOUD 

• RENOVATIE 
 

 

 

 

 

 

 

Moorland 3, 5688 GA Oirschot 

tel. 0499 - 572 728 en 06 - 22 -759 915, 

info@bouwbedrijfvandenboom.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@bouwbedrijfvandenboom.nl
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SOCIOLOOP  
Ad van Zelst 
 

Precies een week na de Oirschotse Heidemarathon 
organiseerden we weer een socioloop. Na een korte 
training stond de koffie met koek klaar op 
Hemelrijken. Juist bij dit soort onverwachte 
momenten ervaar je wat een fijne club we hebben… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Zie de foto’s van de socioloop op de website www.avoirschot.nl > FOTOBOEK 

http://www.avoirschot.nl/
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LEDENBIJEENKOMST 
Ad van Zelst 

 

Op maandag 15 november vond er een 
ledenbijeenkomst plaats waarbij het bestuur 
uitleg gaf over de financiële situatie van onze 
vereniging en de vorderingen om ons 
atletiekveld te kunnen behouden. Inclusief het 
bestuur waren er zo’n 40 leden aanwezig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De redactie van Spike vroeg de 
aanwezigen om een reactie met de 
bedoeling om in het kort een beeld 
te krijgen hoe men de avond had 
ervaren. Er kwamen echter zulke 

uitgebreide verhalen binnen dat het 
niet mogelijk is om ze allemaal in de 
Spike te plaatsen. Alle reacties zijn 
aan het bestuur doorgezonden dat 
zo een aardig idee krijgt van de 

mening van de “stille meerderheid”. 
Duidelijk is dat de toekomst van 
onze club velen aan het hart gaat. 
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DE ESTAFETTEPEN  
Helga Kemps 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vlak na de start van de Heidemarathon, Jeanine (1011), Helga (1045) en Mieke (1013) 

 
 
Hoi Allemaal, 
  
Dit keer heb ik de estafettepen 
gekregen, mijn naam is Helga 
Kemps en ik ben geboren in Best. Ik 
woon al 20 jaar in Oirschot in de 
Notel. Ik ben getrouwd met Jack 
Kemps en ik heb 2 kinderen, Marcia 
van 15 jaar en Teun van 13. 
Ik werk in Tilburg bij DGS in de 
kantine voor 20 uur en daarnaast 
sport ik veel, hardlopen dus 2 keer 
in de week en 1 keer in de week 
doe ik aan Zumba in de sportschool. 
Verder wandel ik veel (met een 
vriendin en de hond) en ik houd van 
lezen en puzzelen. 
  
In april 2009 ben ik bij de AV 
Oirschot begonnen met de 
beginnerscursus, dit was zeer leuk 
en een goede begeleiding van Cees 
en van Toon en toen ben ik dus 
aangestoken met het hardloopvirus. 
Het was een zeer gezellig groepje. 
Er zijn er jammer genoeg een paar 
afgevallen met blessures enz, maar 
er zijn er nog veel die ik nog 
wekelijks tegen kom bij de 
vereniging. Mijn eerste wedstrijd 
was de Stoelloop hier in Oirschot, 
samen met Marie-José gingen we 
van start en Cees van de Schoot. 
Onze trainer zou met ons meelopen 
omdat hij bang was dat we anders 
te hard van start gingen (dit was 
denk ik dan ook gebeurd). We 
zouden eigenlijk maar 1 rondje doen 

maar we hebben Cees vooruit 
gestuurd en zijn voor een tweede 
rondje gegaan wat goed gelukt was! 
Dus dit was mijn eerste echte 
wedstrijd, van 6 kilometer wat wij 
een wereldprestatie vonden! 
  
Afgelopen zomer kwamen we op 
het idee om de halve marathon te 
gaan lopen, ik zei ik ga gewoon 
mee trainen en dan zie ik wel of ik 
ook echt mee loop. Maar als je 
eenmaal aan het trainen bent ben je 
aangestoken! We hadden nu ook 
weer een gezellig groepje waar we 
2 keer in de week mee gingen 
trainen voor de halve marathon. 
Elke keer vonden we het weer een 
prestatie de eerste keer 14 
kilometer, toen 15, 16 enz. Elke 
week waren we weer trots dat we zo 
ver hadden gelopen! De tijd deed er 
niet toe we waren al blij dat we zo 
ver konden lopen. Het was toch wel 
een hele opgave om zoveel 
kilometers te lopen vond ik en ik 
wou geen keer missen anders was 
ik bang dat ik het niet meer vol zou 
houden.  
 
Nou wat heb ik naar die 10-10-
2010 toe geleefd en ik was ook blij 
dat het zo ver was. Met een lichte 
blessure aan mijn knie door 
verzuring in mijn bovenbeen toch 
meegedaan want je hebt er zo veel 
voor getraind en je wilt dan niet 
opgeven 2 weken van te voren. Nou 

ik heb hem uitgelopen en ben niet 
ontevreden over de tijd 2.06, maar 
het was wel zwaar, mede door het 
warme weer. 
  
Toen kwam de Heidemarathon in 
beeld en dacht ik nou die lopen we 
ook maar mee dat moet nu wel 
lukken met die kilometers in de 
benen. Ik heb met Jeanine en Mieke 
meegelopen (geprobeerd) en dit 
ging goed tot de laatste kilometer 
toen moest ik ze laten gaan. Maar ik 
was zeer tevreden! De 
Heidemarathon was prachtig! Mooi 
weer en een prachtig parcours, 
mooier als in Eindhoven vond ik. 
  
Nu hebben we dadelijk de 
Auwjaorscross weer en doen we 
daar misschien ook weer aan mee, 
als het weer tenminste mee zit. En 
dan hoop ik dat we deze winter toch 
redelijk door kunnen trainen want 
het weer is nu niet zo goed, kou en 
sneeuw en daar houd ik niet zo van. 
Dus hopelijk valt het mee. 
 
 
 
  
De pen geef ik door aan Eveline 
Timmermans die afgelopen jaar is 
begonnen met de beginners-
cursus en nu al meeloopt in 
groep 3 en de Heidemarathon al 
meeliep!! Eveline veel succes met 
de pen! 
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ZEVENHEUVELENLOOP 
Adrie, Ronald, Marjon, Jiska, Harrie  

 

Het is een jarenlange traditie bij onze club: de 
Zevenheuvelenloop in Nijmegen. Deze keer bleven 
de supporters liever bij de kachel. Alhoewel, één 
supporter van vorig jaar was aangestoken door het 
virus en liep mee.  

 
 
Adrie Louwers (foto boven): Zondag 21 november om 9.30 
uur verzameld bij het postkantoor om met 15 Oirschotse 
atleten naar Nijmegen te gaan. Want de Zevenheuvelenloop 
stond op het progamma. Het was fris, 7,graden, maar het 
zonnetje kwam er door dus perfect weer om te lopen. 
Gezamenlijk met auto’s naar Best om daar op de trein te 
stappen en in Nijmegen uitgerust uit te stappen. 
We waren mooi op tijd, dus iedereen kon zich rustig 
voorbereiden voor de 15 km. Nadat we wat gegeten en 
gedronken hadden gingen we ons omkleden en de eersten 
gingen al op weg naar hun startvak, wat weer goed 
aangegeven stond. Omdat ik bij de marathon van 
Eindhoven Corrie had begeleid, kon ik nu Jiska hazen. Zij wist 
nog van niets, maar ik had een schema van 1:18 uur. Voor 
mijn gevoel zat dat er wel in. Een probleem heb je wel als je 
daar voor de eerste keer loopt, want je wordt ingedeeld in het 
laatste startvak. Gelukkig was daar niet veel controle en 
konden we 2 startvakken opschuiven, wat ook weer direct 
invloed heeft op je snelheid, want inhalen valt niet mee in het 
begin door de drukte. In het startvak alles doorgesproken met 
Jiska en om 13.40 uur mochten wij vertrekken. De eerste 
kilometers zijn belangrijk. Niet te hard. Na 5 km zaten we 2 
sec. voor op ons schema, dus goed. De eerste heuvels 
bedwongen en nog niets aan de hand. Omdat ik al enkele 
keren daar heb gelopen ken ik het parkoers, wat wel prettig is 
omdat je dan ook de heuvels kent. Bij de 10 km lagen we 45 
sec. voor op het schema. Gelukkig voor mij was het horloge 
van Jiska niet in orde en kon ze niet meekijken. Nog een 
heuvel op 12-13 km en daarna alleen nog maar naar 
beneden. Dat geeft de burger moed en met 14 km per uur 
gingen we naar de finish waar we een mooie eindtijd hadden 
van 1:15:58 uur. 
Daarna nog evalueren in Du Commerce en om 21.00 uur 
weer met z’n allen naar huis. Weer was het reuze gezellig en 
weer zijn er mooie tijden gelopen. Wie daar ook een keer bij 
wil zijn geeft zich volgende keer gewoon op, want hoe meer 
zielen hoe meer vreugd.  
  
Ronald van de Vondervoort (foto rechts): hmmmm dankzij 
ons is er een wereldrecord gelopen…  
  

Marjon de Kort (foto links): Het was weer een leuke ervaring, 
zondag 21 november 2010. Voor mij een leuke en bekende afstand 
over de heuveltjes rondom Nijmegen. Zoals andere jaren vertrokken 
we vanaf het postkantoor en zag ik dat het animo vanuit de club wel 
wat afgenomen is. Jammer en jullie kunnen er spijt van hebben, want 
het was een perfecte dag om te lopen. Zeker onder ideale 
omstandigheden hebben we allemaal ons ding gedaan daar en 
blikken we terug op een fantastische dag. Heerlijk gelopen en ik kan 
voor mezelf zeggen eindelijk dit jaar eens gelopen zonder kwaaltjes 
of pijntjes. Ja ik vond het echt leuk... Ook mijn partner Twan, die 
vorig jaar in een overmoedige bui deelname beloofde, liep de 15 km 
mee en was zeer tevreden en enthousiast over de gelopen afstand 
en resultaat. Niet te vergeten onze afterparty bij Du Commerce viel in 
goede aarde. Al met al voor herhaling vatbaar. 
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ZEVENHEUVELENLOOP 
Adrie, Ronald, Marjon, Jiska, Harrie 

  
Jiska van Deijne (foto links): Zondag 21 november was dan het 

zover, de Zevenheuvelenloop. Vrienden en familie hadden me al 

gewaarschuwd dat het zwaar zou zijn en waar ik in godsnaam aan 

was begonnen. Maar ik laat me niet snel afschrikken. Je weet dit pas 

als je het zelf hebt meegemaakt. Zo’n dag of 10 van te voren nog 

een training gehad (die was van zeer korte duur) in de stromende 

regen, maar ik denk dat die wel geholpen heeft. Voor dit event had ik 

mezelf geen streeftijd gezet en dat beviel me prima. Het was meer 

genieten van het lopen en de ervaring op doen. Maar Adrie had een 

schema bij van 1.18, ongeveer 11,5 km per uur. Ik had zelf in 

gedachten om die snelheid aan te houden en wel te zien waar ik zou 

stranden.  Maar Adrie had een ander startvak dan ik. En nu? 

Helemaal geen probleem blijkbaar.  

 
 

 
Om half 10 was het verzamelen bij 
het postkantoor in Oirschot. 
Gelukkig zat ik die week nog niet in 
Tilburg, dus ik kon nog even 
uitslapen. Hup, met z’n allen in de 
auto en op naar het station in Best. 
Voor een enkeling onder ons was 
dat nog niet zo gemakkelijk. Rondje 
rotonde gehad en we zaten in de 
goede richting.  
Eenmaal aangekomen in Best was 
het wachten op de trein. Die was op 
tijd en al heel snel hadden we een 
plekje gevonden. Daar werden me 
toch verhalen verteld van de 
afgelopen jaren. Klonk allemaal erg 
gezellig. Van Jo kregen we allemaal 
een oppepper en de stemming zat 
er goed in. In Den Bosch moesten 
we overstappen, maar we konden 
blijven zitten in dezelfde trein. 
Ondertussen waren we al wel 
uitgestapt en zijn we maar weer 
ingestapt. In Den Bosch werd het 
ook drukker en de trein zat zo vol. 
Ad was hierop voorbereid en had 
z’n flyers voor de cross al in z’n 
handen, wat is die man snel zeg. 
Miep miep zoef…en weg was Ad. 
 
Jippie!! Nijmegen was onze 
eindbestemming en het was 
allemaal duidelijk aangegeven waar 
je moest zijn. Onze ervaren lopers 
komen hier al jaren en wisten de 
weg etc. 
T-shirts gehaald en hup naar de 
parkeergarage om ons om te 
kleden. We waren er ruim op tijd, 
dus eerst een bammetje eten of een 
banaantje. Uiteindelijk toch maar 
gaan omkleden en voor sommige 
nog even warmlopen. En een 
laatste plaspauze. Mijn  startvak 
was paars (dit was het laatste van 

allemaal), maar toch proberen of we 
niet een startvak (of twee) eerder 
konden starten (dit was ook gelukt 
in Eindhoven). En ja hoor, geen 
controle niks bij startvak rood. Adrie 
was meegegaan naar startvak rood 
(alhoewel hij in geel mocht starten, 
snelle haas). We stonden vrij 
vooraan in het vak en dat was wel 
prettig. Beetje een praatje gemaakt 
met andere lopers en we zouden 
een passagier meer hebben. Die 
was ons al kwijt voordat we de start 
over waren.  
 
Toen we de startstreep overgingen 
werd er omgeroepen dat de eerste 
lopers het wereldrecord al waren 
aan het verbeteren met 14 
seconden!! Wat een motivatie is dat 
zeg!! Helemaal super. Helemaal 
verkleumd van de kou werd ik 
langzaam aan warmer, dat kan ook 
niet anders, Adrie had er een lekker 
tempo in zitten. Wat een uitzicht en 
wat een menigte. De eerste paar 
km’s strak op schema gelopen en 
naderhand sneller dan het schema. 
Het stuk na de eerste waterpost 
was minder prettig en vroeg om veel 
energie. Het was er smaller en veel 
lopers, dus het was een beetje 
slalom. Het afremmen en aanzetten 
was minder prettig en het duurde 
een tijdje voor ik weer in mijn ritme 
zat. Veel op het fietspad gelopen 
om dit nog meer te voorkomen. Dit 
liep heel prettig (jammer van die 
heuvels ☺) 
 
Op een gegeven moment werd het 
wel zwaar en dat gaf ik aan. Maar 
Adrie heeft me er doorheen 
gesleept en zonder hem had ik het 
allang opgegeven of een langzamer 

tempo gaan lopen. De laatste 2 km 
was super, lekker naar beneden en 
gaan met die banaan. En wat een 
publiek, helemaal super om je naam 
te horen op het laatste stuk als je 
helemaal op bent. Supergoede 
motivatie. De laatste paar honderd 
meter was het aftellen, nog een snel 
sprintje eruit getrokken en over de 
finish in 1:15:58!! Helemaal 
geweldig. Wat een supergoed 
gevoel, 2 minuten onder het 
schema.  Dit was me niet gelukt 
zonder Adrie, dus nogmaals bij 
deze… Adrie, super bedankt!! Ik 
vond het helemaal geweldig. 
 
Eenmaal in de parkeergarage 
aangekomen was het uitwisselen 
van verhalen en wachten op de 
andere lopers. Nadat we allemaal 
weer energie binnen ons hadden en 
een beetje opgefrist waren, zijn we 
naar Café du Commerce gelopen 
om daar te gaan genieten van een 
kopje koffie en een stukje 
appelgebak. Na de koffie en gebak, 
kwam het bier en andere lekkernijen 
op tafel (de nootjes smaakten 
goed).  
Een hapje eten is ook belangrijk en 
dat hebben we dan ook zeker 
gedaan. En wat hebben we 
gelachen. Toen was het tijd om te 
gaan. Eenmaal bij het station 
aangekomen moesten er nog 
snoepjes worden gekocht door 
Cees (dit is blijkbaar een traditie) en 
bloemen door Ad voor de vrouw 
thuis. Die waren de volgende dag 
zoveel jaar getrouwd (sorry Ad, ben 
het aantal jaren vergeten) maar ik 
hoop dat je samen een fijne dag 
hebt gehad en dat er nog vele jaren 
mogen volgen. >>  
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ZEVENHEUVELENLOOP 
Adrie, Ronald, Marjon, Jiska, Harrie 

 
 
>> Eenmaal in de trein was het al 
snel duidelijk dat de snoepjes van 
Cees in trek waren. Er zaten een 
paar jongens uit Eindhoven in de 
trein waarvan een te netjes was 
gekleed om mee te hebben 
gelopen. Door de snoepjes raakte 
we al snel aan de praat en 
misschien dat we ze wel 
tegenkomen in Egmond, want dat is 
ook hun volgende loop. Cees had 
weer volop contact met 

medepassagiers en sommige waren 
niet gediend van zijn charmes. 
Helaas voor hen, meer voor ons. 
Maar wat een gezellige 
beestenbende was het in de trein. 
Gewoon een top dag!!! 
In Best aangekomen was het in de 
auto en terug naar Oirschot, het 
was ondertussen ook al rond half 
10. Bij het postkantoor gedag 
gezegd en naar huis. 

Het was een superleuke dag en ik 

heb lekker gelopen. Ondanks alle 

heuvels heb ik me niet af laten 

schrikken en zal er volgend jaar 

zeker weer bij zijn. Maar eerst de 

cross in december en de halve 

marathon in Egmond. 

 
Tot snel!! Jiska 

 
 
Harrie Bullens (foto rechts): Na de treinreis van Best naar 
Nijmegen was het een korte wandeling naar de ondergrondse 
kleedruimte, alwaar we van tenue wisselden om even later te 
gaan inlopen en oefeningen te doen. Tegen enen zochten we ons 
startvak op waar we vol van zenuwen op het startschot wachten. 
Na ongeveer 8.30 minuten passeerden we de matten, waar mijn 
tijd ging lopen voor mijn nobel streven om in de 1 uur en 3 min te 
lopen, daar ik het afgelopen jaar steeds pochte met: na 1.05 komt 
1.04 en dan komt1.03. 
Zoals ik gewoon ben eerst flink van kiet, Toen, na ongeveer 2 km, 
liep iemand langs mij die op zijn klok keek. Ik vroeg of hij nog 
ergens naar toe moest. Hij vertelde dat hij vorig jaar 1.04 uur had 
gelopen en wilde dit zeker gaan verbeteren. 
Dus ik dacht: dit wordt mijn haas. Maar na 4 km haalde ik hem in 
en zag hem pas weer bij de 12 km terug, waar hij meeliep tot de 
13 km. Onderweg nog aanmoedigingen gehad van Jeanne en 
Cor die daar onverwacht stonden. 
De laatste 2 km deed ik er nog een tandje bij, want ik was nog 
niet leeg en wilde toch zo snel mogelijk finishen. Na deze 
eindspurt over de matten en toen zag ik de klok staan op 1.11… 
uur. Dus ik kon niet ver van mijn streven af zijn. Mijn maat de 
haas kwam naar mij toe en vroeg mijn tijd, die ik niet precies wist 
omdat ik altijd zonder klokje loop. 
Zijn tijd was 1.03.21, waardoor ik wist dat het doel bereikt was. 
Onder ons gezamenlijk diner hoorde ik van het thuisfront van 
Marion mijn eindtijd: 1.03.07 uur. Onvoorstelbaar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Volgend jaar afspreken met Cees en Ronald: 8 sec eraf??? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oók traditie: de avond 
wordt afgesloten met 
een slemppartij bij Du 
Commerce > 
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DE CAMPUS CROSS 
René van de Ven 

 

Crossen is niet ieders stiel. Maar enkelen 
van ons doen niets liever dan door de 
modder baggeren…  
 

 

Zondag 21 november. Zojuist de cross in Veldhoven 

gelopen. Ik deed zoals gewoonlijk de korte cross mee, 

maar door een slapend jurylid werden we verkeerd 

gestuurd en liepen we in plaats van 1 kleine + 1 grote 

ronde slechts 2 kleine rondjes. Gevolg is dat ik door mijn 

rustige start een tegenvallende tijd liep, vooral ook omdat 

we halverwege niet wisten of we na die 2 kleine rondes 

zouden finishen of dat ze er dan maar 3 kleine ronden van 

zouden maken. Kortom, het was een zure ochtend. Ik was 

niet tevreden met mijn tijd, uiteraard door het rustige 

begin. De afstand was bij ons dus geen 2775 meter zoals 

aangekondigd, maar slechts 2130 meter (2 x 1000m - 

ronde + 130 m aanloopstuk bij de start). De tijd zal wel in 

de uitslag te vinden zijn, maar volgen mijn eigen klok had 

ik 8.46 min. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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.chubbvarel.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 17 

 

OIRSCHOTSE SNEEUWLOOP 
Ad van Zelst 

 
 
 

De Oirschotse Sneeuwloop, als noodgedwongen alternatief 
voor de Auwjaorscross, viel goed bij de deelnemers. Hieronder 
de reacties die binnenkwamen in het Gastenboek op onze 
website: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Namens fortuna 67 
Hallo Allemaal, namens ons allen 
hartelijk dank voor deze 
survivaltocht in de Oirschotse heide. 
Het was prachtig, en een dikke 
pluim voor de organisatie. Wij 
hebben genoten van de natuur en 
de gezelligheid. Sint-Oedenrode s.v. 
fortuna '67 
 
frans en paula louwers 
wij hebben ook meegelopen in de 
SNEEUW het was geweldig een 
heel leuk alternatief iets om niet 
snel te vergeten, dus Oirschot petje 
af. 
 
Tom Moolenaar 
Complimenten voor de 
besluitvaardigheid om de wedstrijd 
af te gelasten en de flexibiliteit om 
een gezellig informeel loopje te 
organiseren!!!! Groet van zomaar 
een recreatieve loper, Tom 
Moolenaar 

Mirjam Smits 
Fantastische tocht gisteren, ook de 
reacties uit de groep waren 
geweldig. We hadden het niet willen 
missen. Groeten Mirjam 
 
Karin Verheijden 
Vandaag genoten van het alternatief 
nu de Auwjaorscross door de 
sneeuwval niet door kon gaan. Echt 
fantastisch dat jullie dit hebben 
georganiseerd. Komt inderdaad 
misschien wel nooit meer voor. Het 
was zwaar dat geploeter door de 
sneeuw, maar meer dan de moeite 
waard. En toch weer lekker 16 
kilometertjes in de benen. En als 
klap op de vuurpijl heerlijke koffie, 
cake en zelfs een heuse rookworst 
(passend bij het weer). Ik heb geen 
bijdrage gedaan ter dekking van de 
kosten in een van de 
collectebussen, maar vraag 
uiteraard mijn inschrijfgeld niet 
terug. Hiermee hoop ik toch mijn 

steentje te hebben bijgedragen. Met 
sportieve groet, Karin Verheijden 
Atletiekvereniging GVAC (ook 
namens mijn loopmaat: Rien 
Vlemmix) 
 
Jack Kuyten 
Beste mensen van AV Oirschot 
Bedankt voor het schitterende 
alternatief voor de afgelaste 
Auwjaorscross. De Oischotse 
sneeuwloop was zwaar maar 
geweldig mooi, nogmaals dank! 
Groeten Jack 
 
Ad van der Heijden [ Fortuna 67 ] 
Wat een geweldig goed idee om 
zoiets te gaan doen. Heb er geen 
spijt van dat ik meegelopen heb 
prachtige route en goede sfeer 
onder de lopers. Je zou bijna gaan 
hopen dat het volgend jaar weer zo 
was. 
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OIRSCHOTSE SNEEUWLOOP 
foto’s Peter van Gerven en Ad van Zelst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bekijk alle foto’s van de Oirschotse Sneeuwloop op www.avoirschot.nl > FOTOBOEK

http://www.avoirschot.nl/
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OIRSCHOTSE SNEEUWLOOP 
foto’s Peter van Gerven en Ad van Zelst 
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Markt 5 – 5688AJ – Oirschot – telefoon 0499-571437  
 

 

Gasterij “de Merode” 
Waar ’t leven en vriendschap  

elkaar ontmoeten 
Hennie & Yvonne van Rijt 

Spoordonkseweg 89, 5688KC Spoordonk 
Tel 0499 573829 / 575821 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zondag 21 november 2010 27e ABN-AMRO Zevenheuvelenloop, Nijmegen 

Met 15 atleten trokken we naar Nijmegen. Het was een zonnige dag, 6 graden, droog, 
met een fris windje. Ideaal voor de trektocht over de zeven heuvelen. Harrie Bullens 
liep een prachtige tijd van 1:03 (pr). Ook Hans van Hal en Marijke de Graaf konden 
hun pr verbeteren. Gastloper Twan van Berkel (partner van Marjon) en Jiska van 
Deijne (gehaasd door Adrie) liepen hier voor de eerste keer een 15-km wedstrijd. De 
nazit bij Joop in Du Commerce was weer prima verzorgd. 

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

15  km Harrie Bullens 105e M50 01:03:07 
 

  14,26 

     Cees Koppen 207e M50 01:06:04     13,62 

     Ronald vd Vondervoort 448e M40 01:06:06     13,62 

     Hans van Hal 840e M45 01:10:55 
 

  12,69 

     Hans van de Wal 1153e M45 01:13:26     12,26 

     Jiska van Deijne 372e Vsen 01:15:58     11,85 

     Adrie Louwers 516e M55 01:15:59     11,84 

     Ad van Zelst 243e M60 01:16:59     11,69 

     Joke Bullens 185e V45 01:18:19     11,49 

     Twan van Berkel* 1579e M50 01:22:05     10,96 

     Marjon de Kort 346e V45 01:23:06     10,83 

     Anthony Conijn 1388e M55 01:34:08     9,56 

     Marijke de Graaf 660e V50 01:39:55 
 

  9,01 

     Irene van Gestel 1026e V45 01:40:20     8,97 

     Ria Louwers 693e V50 01:43:51     8,67 

zondag 7 november 2010 No-Limits Najaarscross, Bladel 

Het cross-seizoen is weer begonnen. De eerste wedstrijd in de nieuwe Sportplein 
Eindhoven Kempische Crosscompetitie was in Bladel. 

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

6865  m Frans van der Staak 17e M45 00:28:40     14,37 

     Martien van de Ven 20e M45 00:29:01     14,20 

     Jac van Heerebeek 30e M45 00:30:59     13,29 

  

4620  m Nellie van Beers 4e V45 00:21:51     12,69 

  

2850  m René van de Ven 14e M 00:12:21     13,85 

zondag 14 november 2010 Holapress Valkenloop, Valkenswaard 

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

21.1  km Frans van der Staak 12e M55 01:34:02     13,46 

     Cees Koppen 61e M45 01:39:22     12,74 

zondag 21 november 2010 De Campus Cross, Veldhoven 

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

8800  m Bart Noyen 13e Msen 00:41:53     12,61 

  

7050  m Martien van de Ven 10e M45 00:30:21     13,94 

  

5300  m Nellie van Beers 4e V35 00:25:39     12,40 

  

2000  m René van de Ven 13e Msen 00:08:44     13,74 

http://www.uitslagen.nl/
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    Heldersestraat 5-6 Oirschot / 0499-571470 
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UITSLAGEN  
 Ad van Zelst 

 
 

zaterdag 27 november 2010 Warandeloop, Tilburg 

Bart en Jac waren de enige deelnemers van onze club aan deze grote cross. 
Bart schrijft: ik heb deze wedstrijd rustig aan gelopen en probeer morgen nog beter te 
lopen in Eindhoven, moet daar een afstand van 9500 meter en ik hoop dan dezelfde 
tijd te kunnen lopen. 

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

21.1  km Jac van Heerebeek 46e M 01:41:49     12,43 

  

9400  m Bart Noyen 33e Msen 00:42:28     13,28 

 
 

zondag 28 november 2010 Sportmáx Karpencross, Eindhoven 

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

9500  m Bart Noyen 15e Msen 00:45:46     12,45 

  

7400  m Martien van de Ven 5e M55 00:31:44     13,99 

  

5300  m Nellie van Beers 4e V35 00:25:47     12,33 

  

2950  m René van de Ven 15e M 00:13:48     12,83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

zondag 12 december 2010 l'Avant Silvestrecross, Reusel 

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

11510  m Bart Noyen 12e Msen 00:57:21     12,04 

  

9200  m Martien van de Ven 4e M55 00:39:52     13,85 

  

2640  m René van de Ven 23e M 00:12:12     12,98 

  

1300  m Tom Michielsen 4e JpupB 00:06:42     11,64 

 
 
 
 
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. 
 

zaterdag 11 december 2010  Indoorwedstrijden Ilion Atletiek, Zoetermeer 
René schrijft: Mooie wedstrijd, elektronische tijdwaarneming, strak georganiseerd, 
tijdschema was perfect in orde 
onderdeel naam positie cat. prestatie cr pr 
40 m indoor René van de Ven   Msen 6.12 sec   o 
50 m indoor    7.27 sec o o 
60 m indoor    8.49 sec  o 
sprintmeerkamp  17e Msen 1152 ptn   
       
kogelstoten  3e Msen 10,84 m   
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UITSLAGEN  
 Ad van Zelst 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 2010 deden onze leden 364 keer mee aan loopwedstrijden. In 2009 waren dat 
er nog 394. We hadden natuurlijk een flinke deelname van onze leden aan de 
Heidemarathon (57), maar de Auwjaorscross ging niet door. Al met al dus wat 
minder activiteiten op dat gebied. Door het succes van de Interne Competitie 
steeg het aantal deelnemers aan onze interne wedstrijden van 162 naar 238. 

 
 
 
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 ● Eurosafe Solutions ● FT-Print ● Fysionova ● Gast 

Makelaardij & Assurantiën ● Hair-do kapper ● IBB Electronic Engineering ● Frank van Kemenade Bloemen ● De Meeuw 

Bouwsystemen ● Gasterij De Merode ● Mitra Slijterij ● Bakkerij De Reijsende Man ● Roefs Partyverhuur ● Running 

Support ● Rabobank Het Groene Woud Zuid ● Verspaandonk Herenmode ●    

 

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

Anthony Conijn: anthonyconijn@wanadoo.nl 
 
 

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!  

Zeg geen nee als we je ergens voor nodig hebben… 

zondag 12 december 2010 Mescherbergloop, Eijsden 

We waren goed vertegenwoordigd in Limburg bij de beruchte en zware 
Mescherbergloop. Snelste man van onze club was Roland van Loon. Nellie van Beers 
behaalde een fraaie 1e plaats bij de V55, tevens een clubrecord in de categorie. 

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

15  km Roland van Loon 19e M35 01:09:00     13,04 

     Harrie Bullens 26e M45 01:13:04     12,32 

     Cees Koppen 46e M45 01:16:27     11,77 

     Adrie Louwers 16e M55 01:19:01     11,39 

     Roland van de Vondervoort 48e M35 01:21:12     11,08 

     Hans van Hal 75e M45 01:21:56     10,98 

     Nellie van Beers 1e V55 01:22:58   
 

10,85 

     Jac van Heerebeek 87e M45 01:24:45     10,62 

  

8.5  km Joke Bullens   V 00:48:29     10,52 

vrijdag 31 december 2010 Oudejaarsloop, Hilvarenbeek 

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

10  km Cees Koppen 26e M45 00:42:57     13,97 

     Jac van Heerebeek 33e M45 00:43:51     13,68 

     Ronald van de Vondervoort 26e M35 00:44:20     13,53 

     Pieter Smits 15e M55 00:49:12 
 

  12,20 

http://www.avoirschot.nl/
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CLUBRECORDS 
 Ad van Zelst 

 

En dit zijn dan alle clubrecords in 
2010. In totaal werden er maar 
liefst 43 clubrecords gevestigd. 
Koplopers zijn René van de Ven 
en Martien van de Ven, zij 
vestigden elk 11 clubrecords. 
Nellie van Beers nam er 8 voor 
haar rekening.  

 
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  
120610 Reny van Straten V40 Oirschot 10 km weg 44:55 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  
080910 Martien van de Ven M60 Tessenderlo (B) 1 engelse mijl 5:57.62 min  
080910 René van de Ven Msen Tessenderlo (B) discuswerpen 31,21 m  
210910 Hans van de Wal M45 Oirschot 800 m baan 2:52.1 min  
210910 Martien van de Ven M60 Oirschot 800 m baan 2:42.2 min  
210910 Jiska van Deijne Vsen Oirschot 800 m baan 3:12.1 min  
210910 Reny van Straten V40 Oirschot 800 m baan 3:08.8 min  
210910 Joke Bullens V45 Oirschot 800 m baan 3:29.3 min  
210910 Tineke van den Heuvel V50 Oirschot 800 m baan 3:14.2 min  
210910 Nellie van Beers V55 Oirschot 800 m baan 3:14.6 min  
210910 Corrie de Kroon V65 Oirschot 800 m baan 4:03.5 min  
301010 René van de Ven Msen Roermond kogelslingeren 23,88 m  
111210 René van de Ven Msen Zoetermeer 50 m indoor 7.27 sec  
121210 Nellie van Beers V55 Eijsden 15 km weg 1:22:58 uur  
261210 Martien van de Ven M60 Gent België 1 mijl indoor 5:45.35 min  

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. 
 

Meld je clubrecord zelf aan bij de beheerder clubrecords Ad van Zelst 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.  
 

zo  9 jan:  Oirschot, Nieuwjaarsbijeenkomst AV Oirschot. Van 15.30 – 
17.30 uur in ons clubhuis. Voor leden en ouders van jeugdleden. 
 

Zo 9 jan:  Egmond, 38e PWN 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. Over enkele dagen de 
uitslagen van Cees, Ronald, Jac, Jiska, Hans en Ad op de 
website. 
 

Zo 16 jan:  Eersel, De Smokkelaar Dieprijtcross (Sportplein Eindhoven 
Crosscompetitie). De competitie is halverwege, staan er nog 
Oirschottenaren in de top? 
 

zo 16 jan:  < Oirschot, Cyclopathon. Ook dit jaar weer met teams van 
Generaal Michaelis uit Best.  
 

zo 23 jan:  < Best, Rabobank Goed Beter Bestloop. Halve marathon bij 
onze buren, ook kortere afstanden. Elk jaar grote deelname uit 
Oirschot. 
 

zo 30 jan:  Geldrop, Athletic Shop Schietbergencross (Sportplein 
Eindhoven Crosscompetitie). Voor onze crossers 
 

zo 6 febr:  Helmond, Brabants Kampioenschap Cross 
 

zo 13 febr:  Valkenswaard, Wedertcross (Sportplein Eindhoven 
Crosscompetitie) 
 

ma 21 febr:  Oirschot, Algemene Ledenvergadering. Denk en praat mee 
over je club en bezoek onze jaarvergadering. 
 

zo 27 febr: Best, Joe Mann Bosloop (Sportplein Eindhoven 
Crosscompetitie). De voorlaatste wedstrijd in de 
crosscompetitie. 
 

zo 27 febr:  Moergestel, Rico Salvettiloop. Naar keuze 5, 10 of 15 km, voor 
elk wat wils. Flinke belangstelling uit Oirschot. 
 

za 12 maart:  Tilburg, 30 van Tilburg. Ook kortere afstanden. De 30 km is een 
prima test voor hen die in het voorjaar een marathon willen lopen. 
 

zo 13 mrt:  Sint Oedenrode, Driedorpencross (Sportplein Eindhoven 
Crosscompetitie). Dit is al weer de laatste wedstrijd in de 
Crosscompetitie. Zaterdag 19 maart prijsuitreiking in Eindhoven. 
 

zo 20 mrt:  Drunen, Drunense Duinenloop. Vorig jaar viel de Oirschotse 
deelname een beetje tegen. Jammer, het is een fraaie loop door 
de bossen waar je goede tijden kunt lopen. 
 

zo 10 april:  < Rotterdam, Marathon. Niemand dit jaar? 
 

za 11 juni:  Oirschot, Oirschotse Stoelloop. De voorbereidingen zijn al 
weer begonnen. Binnenkort wordt de voorinschrijving geopend. 
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TRAININGEN 
 Cees van de Schoot 
 

Het trainingsschema staat soms op de 
website onder TRAININGEN > 
Clubtrainingen > PDF en het hangt wel 
eens 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  
   (winterseizoen)  
 19:00 uur  recreantentrainingen,  
   4 niveaus, groep 1, 2, 3 en 4 
 
donderdag  19:00 uur  clubtraining in het  
  buitengebied 
 
zaterdag    9:00 uur vrije training, cross,  
   2 niveau’s, vanaf  
   Sportcentrum Kroonenburg  

 
zondag     9:30 uur recreantentrainingen,  
  4 niveaus, groep 1, 2, 3 en 4 
 

 

 

Mitra Wijnen en Cadeaus 
De Loop 45                      Oirschot 

 

tel. 0499 – 550760 

fax 0499 – 550768 

www.mitra-winkel.nl 

 

Wijn en Whisky Speciaalzaak 

 

 

 

 

 

 

 

Voor alle Wijn, Port, Sherry  

en Vermouth:  

6 halen 5 betalen 
 
 

http://www.mitra-winkel.nl/
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jeugd, ‘t pennetje 
Tom Michielsen 

 
 
 

Dit jaar gaan we in elk nummer van 

Spike een paar vragen stellen aan een 

jeugdlid. We beginnen met Tom 

Michielsen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wie ben je?  

Tom Michielsen, 8 jaar, St. Antoniusschool groep 5 

 

Hoe lang ben je lid van AV Oirschot?  

Ongeveer 1,5 jaar 

 

Waarom is atletiek zo leuk?  

Omdat niet heel veel kinderen het doen en het een 

mooie kleine groep is. En het is gewoon een leuke 

sport. 

 

Waarom is AV Oirschot zo leuk?  

Er zitten leuke kinderen bij en we zitten vlakbij de 

bossen. Ook doen we leuke dingen, net als het 

tentenkamp in de zomer. 

 

Wat is jouw favoriete onderdeel?  

Balwerpen en hoogspringen.  

 

Andere hobby’s?  

Lekker in de bossen spelen, lego, scouting, lezen. 

 

Doe je mee aan wedstrijden?  

Ja, in Oirschot sowieso en een paar weken geleden 

heb ik mijn eerste cross ergens anders gelopen. Dat 

was in Reusel. Wij moesten 2 rondes door de bossen 

lopen, in totaal ruim 1300 m. René had met mij 

samen de route bekeken en ingelopen. Toen hadden 

we ook nog de tactiek besproken. Toen moesten we 

gaan lopen en het ging heel goed. Uiteindelijk was ik 

4e geworden, het scheelde maar 30 cm met de 

nummer 3. 

Iedereen kreeg een medaille. Ik vond het heel erg 

leuk om mee te doen, en volgende keer wil ik weer 

mee doen. Het zou leuk zijn als er dan nog meer 

kinderen uit Oirschot mee gaan, dat is nog leuker. 

Eigenlijk zou ik ook met de Auwjoarscross meedoen, 

maar die ging niet door omdat er zoveel sneeuw lag, 

dat was wel jammer.  
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jeugd, trainingen 
René van de Ven, foto’s Bart Noyen 

 

Bij de jeugdtrainingen komen alle 
atletiekonderdelen aan bod, maar 
wordt het spelelement niet vergeten. 
 
Wintertrainingen tot zondag 27 maart 2011:  
  
jeugdleden die nog op de basisschool zitten  
dinsdag 18.30 – 19.30 uur:  
zaaltraining in gymzaal De Linde o.l.v. Rikie Moors 
 
woensdag 13.30 – 14.30 uur: 
looptraining op het atletiekveld o.l.v. René vd Ven 
 
junioren, senioren, masters 
dinsdag 19.30 – 20.30 uur:  
zaaltraining in gymzaal De Linde o.l.v. René van de 
Ven 
 
voorlopig geen looptraining 
 
In de carnavalsvakantie vervallen de zaaltrainingen 
 
Bij vragen: René 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 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
De winteravondtrainingen zijn in 
de gymzaal, maar het mooiste is 
als je de bossen in kunt… 
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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. In vergelijking 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 verschillende mogelijkheden van het lidmaatschap en 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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HET WAS EEN MOOI SPORTJAAR 
 

Ondanks de trubbels rond de huur van 
het atletiekveld hebben we in 2010 
veel sportieve hoogtepunten gezien. 
Hier onze mooiste momenten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< Barcelona 
Zes van onze leden liepen onder perfecte 
omstandigheden de Marato de Barcelona. Nellie 
van Beers leverde een bijzondere prestatie: ze 
behaalde de 4e plaats in de categorie V55 en liep 
ook een clubrecord. PR’s waren er voor Ger van 
Heesch en Ton Smetsers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< Hardloopcursus 
Maar liefst 24 deelnemers aan de hardloopcursus, 
dat hebben we in jaren niet meegemaakt. 
Opmerkelijk is dat enkele cursisten uit 2009 al in 
2010 de halve marathon in Eindhoven uitliepen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< Oirschotse Stoelloop  
Er was weer volop muziek bij onze jaarlijkse 
wegwedstrijd. Het aantal deelnemers steeg met 
10%. Helaas is er al jaren een teruggang bij de 
deelnemers aan de jeugdlopen. Maar we hadden 
iets nieuws bedacht: het onderdeel Sport en Spel 
had een goede start. 
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HET WAS EEN MOOI SPORTJAAR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Halvemarathontrainingen > 
In 2010 sloten we ons aan bij het programma OP 
NAAR MARATHON EINDHOVEN, gesponsord 
door het Eindhovens Dagblad. Dat trok een aantal 
gastlopers aan en resulteerde in een top-deelname 
van 48 deelnemers in Eindhoven, waarvan 3 aan 
de hele marathon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interne Competitie > 
Onze Interne Competitie werd opgefrist en de 
nieuwe formule sloeg aan! Het aantal deelnemers 
was dit jaar een stuk hoger en de spanning bleef er 
lang in. En de koffie na de wedstrijden smaakte 
prima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oirschotse Heidemarathon > 
Wat moeten we daar nog van zeggen? Er kwamen 
niet de gehoopte 900 lopers op af, maar sportief 
werd het een succes. Tegen de verwachting in was 
het op de wedstrijddag schitterend weer. Lees nog 
eens de reacties in het Gastenboek op onze 
website! 
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HET WAS EEN MOOI SPORTJAAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

< Woensdagmiddaggroep 
Dank zij het enthousiasme van Pieter Smits is de 
woensdagmiddaggroep gegroeid tot twee 
niveaugroepen. Zoals Pieter zegt: een snelle groep 
en een minder snelle groep. Een prachtige 
oplossing voor hen die overdag tijd hebben en 
liever niet ’s avonds in het donker lopen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< 43 Clubrecords 
Het is jaren geleden dat er zoveel clubrecords in 
een jaar werden gevestigd. Op de foto Martien van 
de Ven, die er 11 voor zijn rekening nam: 60+, 
maar hij loopt verrekkes hard.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< Oirschotse Sneeuwloop 
In no-time voor elkaar gebokst was de Oirschotse 
Sneeuwloop een prachtige éénmalige vervanging 
voor de Auwjaorscross. Meer dan 100 deelnemers 
liepen in 3 groepen door de verse sneeuw de route 
van de Heidemarathon. 
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ALGEMENE INFORMATIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atletiekvereniging Oirschot 
opgericht: 24 oktober 1985 
 
Aangesloten bij de Atletiekunie onder 
verenigingsnummer V0014355  
 
Ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 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 
 
Erelid: 
Cees van de Schoot 
 
Leden van verdienste:  
Albert Houwen 
Piet van de Sande 
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… 
Foto: archief Weekjournaal 

 

Centrumloop 1996 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En kijk eens wie we daar hebben… 
 
 
 
 
 
 

 
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 maart. Kopij inleveren vóór 20 februari 

 

mailto:vanzelst-westland@chello.nl
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