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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 

 
 
 
 
 
 
 

Maandag 21 februari is de jaarvergadering van onze 

vereniging gehouden. Wat mij betreft was het een goede 

vergadering. De aanwezige leden hebben weer ruim de 

gelegenheid gehad om aan te geven wat ze vonden van 

de gang van zaken binnen de vereniging.  
 
 
 
 
 
 
Daarbij klonk vooral door, dat men 

van mening is dat het wel lang duurt 

voor we beslissingen nemen over de 

toekomst van onze vereniging. Op 

zich is dat ook wel juist. Maar het is 

mede een gevolg van de in november 

vorig jaar genomen beslissing om 

een commissie in te stellen die de 

toekomstmogelijkheden van de 

vereniging gaat onderzoeken. Een 

dergelijke commissie heeft nu 

eenmaal tijd nodig om alle varianten 

in beeld te brengen en uit te zoeken 

wat daarvan de voor- en nadelen zijn. 

Met de uitkomsten van de commissie 

moeten we ook weer de volgende 25 

jaar vooruit kunnen. In dat licht 

bezien mag het ook wat tijd kosten 

om alles goed uit te werken. 

 

De commissie Toekomst Accom-

modatie is tijdens haar 

gedachtevorming tot 12 opties 

gekomen en heeft die aan de 

ledenvergadering gepresenteerd. 

Daarbij zijn ook opties die geen 

enkele kans lijken te maken. Maar het 

is natuurlijk goed om ook over die 

opties even na te denken. De opties 

worden nu verder bekeken op 

haalbaarheid en zullen dan later aan 

de leden worden gepresenteerd. 

Tijdens de vergadering hebben we 

afgesproken dat de commissie tot 15 

juli 2011 krijgt om haar werk af te 

ronden. 

 

Ook is tijdens de jaarvergadering 

gesproken over hoe we verder gaan 

als alle opties van de commissie niet 

haalbaar blijken. Op verzoek van de 

leden zal ook een commissie worden 

gevormd die het alternatief zal gaan 

uitwerken. Voor wat betreft het 

bestuur is dit slechts het 

noodscenario omdat we uitgaan van 

het voortbestaan van de 

atletiekvereniging. Maar men zoekt 

nog personen die in die commissie 

willen deelnemen. Dus mogelijk gaat 

men u nog benaderen om in die 

commissie zitting te nemen. 

 

Tijdens de ledenvergadering is ook 

afgesproken dat er op maandag 12 

september 2011 een nieuwe 

ledenvergadering is over de 

toekomst van de vereniging. Dus 

noteer deze datum al vast in uw 

agenda. 

 

Tijdens de jaarvergadering hebben 

we afscheid genomen van Maarten 

Tromp als secretaris van onze 

vereniging. Maarten heeft 10 jaar 

lang in het bestuur van onze 

vereniging gezeten. Gedurende de 

afgelopen 9 jaar is Maarten secretaris 

geweest van onze vereniging. Dat is 

een flinke prestatie van Maarten. Op 

dergelijke krachten draait de 

vereniging. Namens alle leden heb ik 

Maarten hartelijk bedankt voor zijn 

inzet en voor zijn betrokkenheid bij de 

vereniging. 

 

Helaas hebben we tijdens de 

jaarvergadering geen nieuwe 

kandidaten voor het bestuur kunnen 

presenteren. Omdat er al sprake was 

van een vacature binnen het bestuur 

hebben we nu te maken met 2 

opengevallen plaatsen. Dus mocht u 

nog interesse hebben om zitting te 

nemen in het bestuur dan verneem ik 

dat heel graag van U. 

 

Tot slot wil ik op deze pagina nog 

aandacht besteden aan de 

loopcursus. Deze loopcursus, die we 

al gedurende vele jaren organiseren, 

zal starten op 10 april a.s.. Iedereen 

die dat wil kan dan leren hardlopen. 

De cursus is zo opgezet dat je 

conditie bij de start op het NUL-punt 

mag zitten. Dus echt iedereen kan 

aansluiten. Vooruitlopend hierop 

kunnen belangstellenden op 3 april bij 

de vereniging komen snuffelen. Er 

volgen nog nadere aankondigingen 

van deze activiteiten. Maar maak in je 

eigen omgeving al reclame voor de 

loopcursus en probeer mensen 

hiervoor te interesseren. En tegen 

iedereen zeg ik dan graag 

 

Tot ziens 

Jan Kemps, Voorzitter van onze 

Atletiekvereniging Oirschot 
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LEDENADMINISTRATIE 
Maarten Kaptein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe leden: 
 
Thijs van den Brand  JPC 
 
Luuk van Kuringen  JPC 
 
Lars van Kuringen  JPA 
 
 
afmeldingen: 
 
Charley Gailliaart   M45 
Charley krijgt te veel last van knieën en 
enkels en moet stoppen. Hij bedankt 
iedereen voor de gezelligheid en de 
trainingen. 
 
Marie-José van Heerebeek V40 
Marie José mist de gezelligheid en de 
groepsband wel, maar het wordt haar te 
zwaar. 
 
Amber van Heesbeen  MPA 
 

We feliciteren in maart: 
2 Jan Joosen M55 
3 Jeanne Kemps  V50 
3 Nicole van Zelst VSE 
5 Nellie van Beers V55 
10 Maarten Tromp M45 
12 Tineke van den Heuvel V50 
14 Marita van Hoof V55 
19 Hans Büsgen M55 
19 Corrie de Kroon V65 
23 Michael Boon M50 
24 Piet van de Sande M80 
25 Susanne Aarts VSE 
25 Tycho Smits JPA 
26 Hanny Schilders V55 
27 Martien van Gerven M50 
30 Guus van der Burgt M55 
30 Lindy van Dillen VSE 
 
en in april: 
1 Henk Verbeek M60 
2 Mathijs Toenders JPA 
4 Annie van Zeeland V60 
6 Nickie Fiers M35 
8 Dorianne van Halteren V40 
9 Eelke Smits VSE 
15 Joep van Rees JPA 
16 Cees Verkooijen M70 
21 Conny Neggers V35 
22 Rikie Moors-van Kessel V50 
 

Tip (1) 
 

De website www. inschrijven.nl 

heeft nu de mogelijkheid om je 

eigen profiel aan te maken. Handig, 

je vult nu één keer al je persoonlijke 

gegevens in, beveiligt deze met 

een wachtwoord en dan kun je in 

het vervolg inschrijven zonder 

opnieuw je gegevens in te geven. 

 

Tip (2) 

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! 

BESTUURSMEDEDELINGEN 
Bestuur 

Agenda van de bestuursvergadering op donderdag 17 maart 

1. Opening door de voorzitter 
2. Terugblik jaarvergadering 
3. Verslag bestuursvergadering 10 februari 
4. Taak- en functieverdeling bestuursleden  
5. Post 
6. In en uit de commissies 
7. Activiteitenoverzicht 

27 mrt clubcross 
10 apr start loopcursus 
19 apr interne loopcompetitie (korte cross) 

17 mei interne loopcompetitie (1500m) 
11 jun oirschotse stoelloop 
15 jun diploma uitreiking loopcursus 
21 jun interne loopcompetitie (5000m) 
30 aug interne loopcompetitie (10 km) 
31 aug reunie loopcursus 
12 sep ledenvergadering 
20 sep interne loopcompetitie (800m) 

8. Rondvraag/mededelingen 
9. Sluiting 
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ONZE WEDSTRIJDEN 
Ad van Zelst, wedstrijdorganisatiecommissie (WOC)  

 

Tijdens de jaarvergadering werden enkele 
vragen gesteld over de organisatie van onze 
wedstrijden. Hier geven we graag antwoord op. 
 
 
De vragen waren: 
1. Waarom geven we geldprijzen aan de winnaars? 
2. Waarom geven we herinneringen uit aan de deelnemers?  
3. Waarom mogen onze leden niet gratis meelopen? 
 
In feite gaat het allemaal over geld. Alle aspecten van een 
wedstrijd worden uitgebreid besproken als we een half jaar van 
te voren beginnen met de organisatie. Het doel is: het 
organiseren van een kwalitatief en sportief hoogstaand 
evenement met een positief financieel resultaat. We maken een 
begroting op basis van de kosten en opbrengsten van de vorige 
editie van de wedstrijd. Je hebt sponsors nodig en zo veel 
mogelijk deelnemers. Sponsors vinden is een probleem in deze 
tijd. Het aantal deelnemers is afhankelijk van de 
aantrekkingskracht van onze wedstrijd ten opzichte van andere 
wedstrijden die rond onze datum worden gehouden. En de 
publiciteit die je maakt. 
Bij de Oirschotse Stoelloop hebben we dit jaar te maken met 
flinke concurrentie: een week eerder is in Hapert een nieuwe 
wedstrijd, de Kempenloop, die een zwaar gesponsorde grote 
prijzenpot heeft. Omdat onze wedstrijd dit jaar in het 
Pinksterweekend valt hebben we twee dagen later de 
Pinksterloop in Eersel. Nu kun je wel gaan bezuinigen op 
allerhande zaken, maar dat tast onherroepelijk de kwaliteit en 
de beleving van de wedstrijd aan en leidt even onherroepelijk 
tot minder deelnemers. Niet alleen dit jaar maar ook het 
volgend jaar, want de herinnering aan een slechte wedstrijd 
blijft lang hangen. 
 
De Oirschotse Stoelloop is op zaterdag 11 juni. We zijn al 
begonnen met de organisatie. Helaas hebben we moeten 
besluiten geen jeugdlopen meer te organiseren. De deelname 
liep al enkele jaren terug en ondanks alle publiciteit hadden we 
vorig jaar nog maar 30 deelnemers aan de jeugdwedstrijden, 
waarvan 4 van onze club.  
 
De Jeugdcommissie heeft vorig jaar een begin gemaakt met 
Sport en Spel, een ontspannend programma waarbij diverse 
atletiekonderdelen aan bod komen. Wij denken dat dit 
evenement nog kan groeien. De deelname komt voornamelijk 
uit Oirschot, het is dus een mooie gelegenheid om onze club 
onder de aandacht te brengen van exact onze doelgroep en 
hun ouders. Op de basisscholen zal reclame worden gemaakt 
voor Sport en Spel. 
 
Sport en Spel begint om 18.00 uur en duurt een uur, zodat we 
om 19.00 uur het startschot kunnen geven voor de Oirschotse 
Stoelloop. Dat is een half uur eerder dan bij de vorige edities en 
heeft het voordeel dat de vrijwilligers die na afloop het parcours 
moeten afbreken niet meer in het donker hoeven te werken. Ze 
hebben n.l. ook minder werk omdat er geen parcours voor de 
jeugd hoeft te worden uitgezet. 

 
 
 

De wedstrijdinformatie staat al op onze website www.avoirschot.nl > ONZE WEDSTRIJDEN. Ook is de inschrijving 
al geopend. LET OP: onze leden krijgen korting op het inschrijfgeld, maar alleen bij voorinschrijving via internet.  

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

 
tel 040 24 57 700 

 
www.vanderkruijs.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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NIEUWS 
 
 

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  
 
Zondag 16 januari 2011 
< Nellie van Beers wint de cross in Eersel 
De vijfde cross in de Sportplein Eindhoven Crosscompetitie was in 
Eersel. Het parcours was gewijzigd en drassig door de regen van de 
laatste dagen. Nellie van Beers won haar categorie V55 in een tijd 
van 23:27 min over 5000 meter. Martien van de Ven behaalde een 
2e plaats in de categorie M60. 

 
Zondag 16 januari 2011 
De eerste clubrecords in 2011! 
René van de Ven en Martien van de Ven deden zaterdag 15 januari 
mee aan de ADMD meeting in de Sporthal in Gent België. René 
verbeterde zijn clubrecord kogelstoten naar 11,30 m en stelde een 
clubrecord op de 1000 meter in 3:25.94 min.  
Zijn oom Martien ging voor het Nederlands Record 1000 m indoor 
M60, maar haalde dat net niet. Wel een mooi clubrecord in 3:23.93 
min.  
Zondag 16 januari was René in Mol bij de Kampmeeting van Vabco. 
Daar stelde hij het clubrecord bij het polsstokhoogspringen indoor op 
2,80 m. 
 
Vrijdag 21 Januari 2011 
< Weer clubrecord voor René van de Ven 
René gaat maar door. Hij trok naar Utrecht voor de indoorwedstrijden 
van AV Phoenix en liep daar 3 wedstrijden. 
Hij schrijft: afgelopen vrijdag in Utrecht geweest bij een indoor van 
AV Phoenix. Doordat ik vanwege het werk aan de late kant weg was 
en in Utrecht wat langer dan gepland heb moeten zoeken kwam ik 
maar net op tijd binnen voor de eerste sprintafstand (50m). Die liep ik 
dan ook zonder warming up. Ook de 60m viel daardoor erg tegen, je 
kunt je voorstellen dat zonder voorbereiding sprinten niet bepaald 
geweldig aanvoelde op mijn spieren. Het positieve nieuws was dat ik 
ook de 60m Horden heb meegedaan, wat als ik me niet vergis, het 
4e CR van dit jaar zou moeten zijn. 

 
Zondag 13 Februari 2011 
< Jong crosstalent bij AV Oirschot 
We hebben een nieuw jong crosstalent bij AV Oirschot! Tom 
Michielsen (B-pupil) heeft al aan een aantal crossen meegedaan en 
presteerde prima: 12 december 4e in Reusel, 16 januari 5e in Eersel, 
30 januari voor het eerst op het podium: 3e in Geldrop en vandaag 
weer een podiumplaats: 3e in Valkenswaard. Wie van onze 
jeugdleden volgt Tom en probeert het ook eens? Er komen nog twee 
wedstrijden in de crosscompetitie: 27 februari in Best en 13 maart in 
Sint-Oedenrode. 
 
Zondag 27 februari 2011 
< NEDERLANDS RECORD voor Martien van de Ven! 
Drie van onze baanatleten waren present in Gent (B) bij de 6e 
Aalster Indoormeeting. Er werden 3 CR's gevestigd: Bart Noyen bij 
het hoogspringen, René van de Ven op de 3000 m en Martien van de 
Ven ook op de 3000 m. De tijd van Martien was beneden de vereiste 
limiet voor het Nederlands record M60! (onder voorbehoud erkenning 
Atletiekunie) 
Foto: Martien in Gent, kost voor de wedstrijd 
 

http://www.avoirschot.nl/
mailto:info@avoirschot.nl
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ALGEMENE LEDENVERGADERING  
 
 

Het clubhuis zat vol op maandag 21 februari en er werd in 
een goede sfeer stevig vergaderd…  

 
Cees van de Schoot gaf een overzicht van de actiepunten waarmee de 
Commissie Toekomst Accommodatie aan de gang is. Vanuit de vergadering 
werd aangedrongen op een tweede commissie die een alternatief plan maakt 
waarover de leden kunnen oordelen als ze de voorstellen van de eerste 
commissie niet haalbaar vinden. Ook is een datum vastgelegd waarop beide 
commissies klaar moeten zijn: 15 juli a.s. Op maandag 12 september 
beslissen de leden dan over hoe we met onze vereniging verder gaan.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
Ons bestuur: Cees, Anthony, Jan, Maarten en Jan. Aubry was helaas afwezig 

 
 

 

In het kort: 

• Financieel verslag en begroting  

goedgekeurd 

• Nieuwe kascontrolecommissie bestaat  

uit Harrie Bullens en Ronald van de  

Vondervoort. Maarten Kaptein is reserve 

• De contributie blijft ongewijzigd, ook  

geen indexering 

• Cees van de Schoot herkozen als  

bestuurslid 

• Maarten Tromp treedt af als bestuurslid 

• Twee vacatures in het bestuur nog niet  

ingevuld 

• Er komt een tweede commissie om de  

toekomst van onze club te onderzoeken,  

welke in een andere richting denkt dan  

atletiek. Mario Wiercx stelt de commissie  

samen 

 

 

Ton van Liempt werd door de voorzitter in de bloemetjes gezet als 
vrijwilliger van het jaar. Ton is al jaren recreantentrainer, zit in de 
Recreantencommissie, in de Technische Commissie als coördinator 
recreantentrainingen en is jurylid bij onze interne en open wedstrijden. 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING  
 
 
Maarten Tromp neemt afscheid als bestuurslid. 
Hij zat 10 jaar in het bestuur van onze 
vereniging, waarvan 9 jaar als secretaris. 
Voorzitter Jan Kemps schudt Maarten de hand 
en overhandigt de bijbehorende bloemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En dan is er applaus… 

 
 
 
 
 
 
… en wordt er nog even nagebuurt met een pilsje. 
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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 
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DE ESTAFETTEPEN  
Eveline Timmermans 
 
 

Mijn naam is Eveline Timmermans en ik ben 36 
jaar, woon samen met Tommy Verbakel (ook lid 
van de club) en we hebben 2 dochters, Nicky 
(6) en Melissa (8)… 
 
Ik ben geboren in Leiderdorp en ben op jonge leeftijd richting 

het mooie Brabant gekomen. Na mijn studie ben ik gaan 

werken. Tommy werkte toen als vrachtwagenchauffeur en had 

mij ook warm gekregen voor dat vak. Ik heb in een korte tijd al 

mijn papieren gehaald en ben al snel gaan rijden. Begonnen op 

de bakwagen en al snel trekker-oplegger, zelfs al naar het 

buitenland.  

Na een jaartje besloten we om als koppel op de wagen te 

gaan, dit ging erg goed. Eerst Frankrijk, Spanje, Italië en 

Duitsland en we eindigden met het rijden van confectie naar het 

midden oosten (Mersin, Zuid-Turkije)  Dit hebben we drie jaar 

volgehouden en toen wilde ik weer wat anders en ben Bij Bor 

Transporten begonnen als planner. Hier zit ik nu nog steeds en 

na het krijgen van de kindjes ben ik parttime gaan werken en 

ben nu hoofd facturatie. 

Ook help ik vaak bij activiteiten op school, zo doe ik al enkele 

jaren mee met het toneel voor het kamp van de kleuters. Alles 

bij elkaar heb ik een lekker leventje en zit mijn agenda altijd 

aardig vol. Wel houd ik er van om zo af en toe nog eens lekker 

uit eten te gaan of om nog een keer ouderwets te stappen. 

 

Ik heb altijd veel gesport en vorig jaar wilde ik wat anders en 

heb meegedaan aan de hardloopcursus. (mijn complimenten 

aan Cees en Toon). Ik heb het erg naar mijn zin en zit inmiddels 

in groep drie. Mijn streven is om mijn looptempo iets omhoog te 

krijgen en om dit jaar de halve marathon te lopen in Eindhoven.  

Bij deze geef ik de pen door aan een andere enthousiaste 

loopster, Dorianne van Halteren. 

 

Groetjes Eveline 
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EGMOND HALVE MARATHON 
Ad van Zelst 
 
 

In 2010 had ik geboekt voor een busreis naar Egmond. De 
wedstrijd werd toen afgelast vanwege de sneeuw en bittere 
kou. Daarom kreeg ik dit jaar korting: voor een tientje op en 
neer inclusief eten en drinken. Daar kon ik geen nee tegen 
zeggen. Het viel wel tegen dat ik in Egmond een halve 
marathon moest lopen… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 < dit is toch mooi! 
 

onder: uw correspondent, Jac, 
Hans, Jiska, Ronald, Cees 

 
 
Maar goed, ik wil niet flauw doen en na 
een half uur blauwbekken in het startvak ga 
ik met 12.000 andere zotten van start. Eerst 
een rondje door het dorp en dan mogen we 
in de zandbak. Het is eb, dus er is plaats zat 
op het strand. Dat loopt lekker, alleen die 
rotzon in je gezicht is minder.  
Na 8 km moet je omhoog het duin van 
Bakkum op. Poeh, dat valt niet mee, boven 
aangekomen moet ik echt even naar adem 
happen. Dan gaat het door de duinen terug 
naar Egmond. De eerste kilometers door de 
duinen zijn nog vrij zwaar, maar omdat ik 
omlaag altijd beter loop dan omhoog kan ik 
er goed het tempo inhouden. Als 
licentiehouder stond ik bij de start vooraan 
en daarom heb ik weinig last van de andere 
lopers op de smalle duinpaden.  
Vanaf km 13 gaat het over verharde 
fietspaden en dan vliegen de kilometers 
onder me weg: 14 km, 15 km, 16 km, 17 
km, 18 km, het staat allemaal keurig 
aangegeven. Prima organisatie met 
honderden vrijwilligers.  
Maar dan komt het. Ik mag weer omhoog, 
de Bloedweg op en vlak voor de finish nog 
een gemeen dijkje. Mijn streeftijd van 1:55 
haal ik niet, maar met 1:56 ben ik dik 
tevreden.  
 
In de bus terug is het heel gezellig, maar 
daar slaap ik doorheen.  
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GOED BETER BESTLOOP 
Ad van Zelst 

 

Omdat het in Egmond zo lekker ging dacht ik 14 
dagen later weer even een halve marathon mee te 
pikken.  
 
In vorige jaren liep ik in Egmond zo’n 5 minuten langer over de halve 
dan bij een wegwedstrijd vanwege het zware terrein en de wind, dus ik 
ga van start met een optimistische 1:50 in mijn hoofd. Drie rondjes over 
een nieuw parcours. Het loopt van de atletiekbaan in Best door Aarle en 
het is best een mooi traject over verkeersvrije wegen. Het eerste rondje 
van 7 km gaat in 38 minuten, dus iets achter op schema. Het 10 km-punt 
komt op 56 minuten, ai ai, 6 minuten per kilometer, da’s minder. 
Doorkrabbelen maar weer.  
En dan gebeurt er iets vreemds. Ik passeer de ingang van de 
atletiekbaan met de bedoeling linksaf te gaan om met het derde rondje 
te beginnen. Daar staat een grote vent (Ben Saris) te roepen: “Rechts 
naar de finish, links doorlopen”. Het volgende moment zie ik mezelf op 
de finish aflopen. Onbegrijpelijk, ik heb al spijt als ik de streep passeer. 
Ik, uitgestapt. Niet omdat het niet meer gaat, maar gewoon omdat ik er 
geen zin in heb om in een vernederende 1 uur 58 of zoiets over de finish 
te komen. Na afloop is de hoon van mijn clubgenoten nog veel erger. 
Lesje geleerd: nooit uitstappen. 

 
 

 

We hebben nog steeds contact met ons oudlid Laurent Linssen. Vanuit 
zijn huidige woonplaats Roermond laat hij weten: 
 
 
De baan is hier geheel gerenoveerd en het 100 m stuk heeft nu 8 ipv 6 banen. Verder een officiële 
starttoren gebouwd en een extra nieuwe kleedruimte met douche en verwarming. De club betaalt 
jaarlijks 6000 euro aan de gemeente en de renovatie is door de gemeente betaald. In een 
sportnota staat dat per x-aantal leden een kleedruimte aanwezig moet zijn. De club is de 
afgelopen 3 jaar gegroeid van 150 (toen bijna dood) naar ruim 300 leden. Met name de jeugd is 
erg actief op woensdag en zaterdag. Echter, voor mij is de vereniging minder leuk vergeleken met 
Oirschot, althans zoals in mijn tijd. Er wordt weinig gezamenlijk opgetrokken en weinig wedstrijden 
gelopen. Het groepje waar ik bij train, circa 6 tot 10 personen is wel leuk. 
  
Je ziet, overal rommelt het, maar gelukkig is er kennelijk nog voldoende geld in Roermond. In het 
najaar is de clubs meegedeeld dat hun bijdrage de komende 3 jaar in totaal circa 35% zou moeten 
worden verhoogd, maar de gemeenteraad was tegen, dus het voorstel is voorlopig weer 
ingetrokken. Ben benieuwd hoe het verder gaat. Is er in Oirschot geen meerderheid die tegen de 
plannen kan stemmen? Als ik zo al die verhalen hoor lijkt het me om een beetje modeloos van te 
worden. 
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INDOORWEDSTRIJDEN GENT 
René van de Ven 

 
 
  

Ik ben nog steeds van de kaarten in plaats van TomTom en 
andere navigatiesystemen. Ok, soms is het handig, maar ook 
die dingen hebben het niet altijd bij het rechte eind en daarbij 
leer je zelf nergens de weg kennen.  
 
 
 
 

Onder het Nederlands Record en toch met lege handen... 
 
We waren gelukkig op tijd weg, want Martien's 
navigatie deed van begin af aan niks. Toch maar goed 
dat ik de route nog even had geprint en bekeken. Met 
een klein stukje toeristische route door het centrum van 
Gent kwamen we mooi op tijd aan bij de Topsporthal. Het 
blijft een geweldige ervaring elke keer dat je daar binnen 
komt en die diepe 'kuil' inkijkt waar de baan ligt. 
 
Ik schreef me in voor de 60 m, kogel en de 1000 m. Dat 
laatste was het enige nummer waar Martien aan 
meedeed vandaag en met een speciale reden. In de 
categorie Masters 60+ stond namelijk nog geen 
Nederlands Record, maar wel een limiet die minimaal 
gelopen moest worden. Die limiet was echter haalbaar 
(3:34 min) dus geen risico met andere onderdelen, 
vandaag zou AV Oirschot voor het eerst een NR hebben. 
 
Toen ik begon met inlopen voor de 60 m was dat, 
achteraf gezien, het startsein voor een mini-bliksem-
meerkamp. Om 14.40 u zou de 60 m starten, maar toen 
ik me ±10 min van te voren meldde in de callroom bleek 
dat er 7 series waren en ik met mijn sprintcapaciteiten 
natuurlijk in de laatste serie zat. Dat was vervelend, 
omdat het kogelstoten om 14.50 u gepland stond. Dus 
melden - "ja ja geen zorgen, ik kom op tijd terug" - en 
naar kogel. Daar spikes weer uit, gewone schoenen aan, 
beetje opwarmen, twee keer instoten wat eigenlijk te 
weinig is, maar toen begonnen ze al, dus geen keus. Het 
bleek echter geen probleem vandaag, de vorm was 
kennelijk goed, want in de eerste poging verbeterde ik 
meteen mijn eigen - frustrerende net geen 11 m! - 
clubrecord naar 11,26 m! Daar was ik eigenlijk al erg 
tevreden mee, maar het kan altijd beter natuurlijk. De 
tweede poging helaas net niet: 11,16 m.  
 
Toen weer snel spikes aan, want serie 7 zat al bijna in 
de startblokken! Nadat ik vorige week in Dordrecht al was 
gediskwalificeerd voor een valse start wilde ik dat deze 
keer voorkomen. Ik ging dus maar voor een 'safe-start'; 
dus erg traag weg, maar de sprint zelf ging gelukkig 
goed. Net geen PR (=8.49), maar 8.54 sec. viel niet 
tegen. Terug bij kogel en schoenen weer gewisseld was 
ik te laat voor de derde poging, maar de vierde was wel 
weer succesvol: 11,30 m! Daarna was het op, de 
resterende pogingen waren stukken minder. 
 
Het was toen zo rond 15.20 u, dus meteen tijd om in te 
gaan lopen voor de 1000 m. Uiteindelijk had ik hier even 
pauze in kunnen bouwen, maar dat is van te voren 

natuurlijk nooit duidelijk. Martien en ik zaten beiden in de 
4e serie, dus onze start, die we nog bijna misten door een 
klein momentje van onoplettendheid, was pas rond 16.15 
u. Al snel was duidelijk dat onder de limiet van het NR 
lopen (want er stond nog geen tijd!) van 3:34 min. niet 
moeilijk ging worden voor Martien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De topsporthal Vlaanderen in Gent 
 
Ik startte zoals altijd wat sneller, maar na zo'n 300 m 
hoorde ik Martien in m'n nek hijgen en liet hem aan de 
binnenkant passeren. Hij liep langzaam van me weg 
doordat ik even moest temporiseren om mezelf niet op te 
blazen. Mijn 3e en 4e rondje (een indoorbaan is 200 m) 
waren ook veel langzamer dan de eerste twee: 38.3 - 
41.6 - 43.4 - 43.0 sec. Martien liep zo'n 15 m voor me bij 
het ingaan van de laatste ronde, ik kreeg er nog een 
meter of 5 af maar hij finishte 2 seconden voor me. Maar 
ik liep 3:25.94, dus zijn tijd moest voldoende zijn voor een 
heus NR! 
 
Maar het mocht toch niet zo zijn, ondanks de mooie tijd 
die eruit rolde door de vele uren trainingsarbeid. Het was 
helaas meer Masters 60+ opgevallen dat er nog geen 
record stond en de teleurstelling was groot, maar er was 
er helaas eentje sneller. Ondanks de mooie race voelde 
het dus toch een beetje ondankbaar, maar 'zo is sport, 
daar moet je gewoon tegen kunnen' was het nuchtere 
commentaar van Martien. En dat is natuurlijk zo. Het was 
een mooie middag, zelfs zonder een heus NR voor de AV 
Oirschot. Op naar de volgende wedstrijd maar weer! 
  
Groeten, Rene van de Ven 
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CYCLOPATHON 
foto’s Jan Manders en Piet van de Wijdeven 

 

Toon was op vakantie en daarom hadden Adrie en Jac dit jaar de 
organisatie op zich genomen. Aan de start verschenen 15 teams, 
waaronder 5 lopers van AVGM uit Best. De strijd om de eerste drie 
plaatsen was tot het laatst spannend, uiteindelijk lag de top 3 maar 17 
seconden uit elkaar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s met de klok mee:  
Adrie aan de micro 
Erna en Ria klokken en schrijven 
Best doet z’n best… 
…maar uiteindelijk wint Oirschot! 
 
meer foto’s op www.avoirschot.nl > FOTOBOEK 

http://www.avoirschot.nl/
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Bart haalt ‘m wel of haalt ‘m niet..? 

6e AALSTERSE INDOORMEETING 
René van de Ven 

 
Gent, 27 februari. Bart was al vooruit gereden omdat hoog al vroeg op 
het programma stond. Wij waren nog net op tijd om de laatste paar hoogtes 
te zien. Het was na zijn blessure nog niet wat het ooit geweest is maar het 
begin is toch weer gemaakt, zo zei hij na afloop.  
 
Mijn kogel ging minder goed dan vorige keer, maar toch nog over de 
11m en dat is op zich niet slecht. Ik had wel het gevoel dat er meer in zat 
maar ik kreeg het niet voor elkaar de kogel echt goed te raken, hetgeen 
resulteerde in 4 ongeldige pogingen van de 6, dus was het resultaat nog 
redelijk te noemen.  
 
De 3000m liep ruim een uur uit vanwege enorme drukte bij de 
voorafgaande onderdelen, maar zo rond 20.40u konden we dan toch 
starten. Martien zat duidelijk goed in zijn vel, hij was ondanks het 
uitgelopen tijdschema gewoon blijven inlopen (bijna 2 uur!). Bij mij ging het 
juist de andere kant op, ik voelde me alsof ik net gefinished was op een 

1500m na een 10kamp. Een slechte nachtrust en lichte griep van de 
afgelopen dagen hadden me duidelijk geen goed gedaan. Dat bleek al na 
een ronde of 4 (van de 15 op een indoorbaan) toen ik mijn schema al moest 
loslaten om mezelf niet op te blazen; het verzuren begon toen al en ik 
begon last van mijn onderrug te krijgen. Vanaf dat punt heb ik alleen maar 
gedacht aan finishen en dat is dan toch nog gelukt.  
 
Zo slecht als het met mij ging, zo goed ging het met Martien. Hij is 
duidelijk in bloedvorm! Het NR Masters 60 was nog vacant, maar 
wel met een limiet van 12.02.00min. Martien liep echter een 
ongenadig tempo en finishte in 11.25.70min, ruim 36 seconden 
onder de limiet! Onder voorbehoud van goedkeuring dus een 
NEDERLANDS RECORD! Op naar het outdoorseizoen... 
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INTERNE COMPETITIE 2011 
Ad van Zelst 

 
Vorig seizoen heeft de nieuwe opzet van de Interne 
Competitie een flinke toename van het aantal deelnemers 
opgeleverd, van 93 naar 130! We gaan op de ingeslagen 
weg voort… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Interne Competitie is een serie van 5 loopwedstrijden op dinsdagavonden in 
het zomerseizoen. Meestal zien we daar dan de bekende wat meer gedreven 
lopers van onze club. Maar… ook recreanten kunnen meedoen en hebben alle 
kansen om in de prijzen te lopen! Vooral de categorieën Mannen senioren, 
M35, M65 en Vrouwen senioren, V35, V55 en V65 waren matig tot slecht bezet.  
 

Beste recreant: trek de stoute schoenen aan en doe dit jaar ook mee met de 
Interne Competitie. Het wedstrijdelement geeft een nieuwe dimensie aan je 
hardloophobby en je doet ook nog wedstrijdervaring op.  

 
Programma interne competitie 2011 voor leden van AV Oirschot: 
 

• di 19 april  19.15 uur:  cross over 3300 meter vanaf de baan, 3 ronden  

• di 17 mei  19.15 uur:  1500 meter op de atletiekbaan 

• di 21 juni  19.15 uur:  5000 meter op de atletiekbaan 

• di 30 aug  19.15 uur:  10 km op de weg, 3 ronden  
    inschrijven bij finish, inrit klooster Montfortlaan 
    de start is 500 meter verderop in Straten 

• di 20 sept 19.15 uur:  800 meter op de atletiekbaan,  
   daarna prijsuitreiking 
 
Na elke wedstrijd (behalve de 10 km) is er gratis koffie in het clubhuis. Hierbij 
wordt onder de aanwezigen (deelnemers en helpers) een leuke prijs verloot. 

 
 

Het wedstrijdreglement staat op onze website  
www.avoirschot.nl > ONZE WESTRIJDEN 

 
Inschrijven kan ter plaatse voor aanvang van de wedstrijd 

 (vanaf 18.45 uur, kom op tijd!) 

http://www.avoirschot.nl/
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INTERNE AVONDWEDSTRIJDEN BAAN 
René van de Ven 

 
 
 

Bij de Interne Avondwedstrijden Baan meten 
we onze krachten met échte atletiek, de z.g. 
technische onderdelen. Iedereen kan 
meedoen ook al kun je er nog niks van. Het is 
geen competitie, maar je kunt wel je 
persoonlijk record of een clubrecord 
aanscherpen…  
 
 
Dit jaar zijn er 4 i.p.v. de gebruikelijke 5 wedstrijdavonden 
 

• di 3 mei 
Jeugd: verspringen, balgooien of speerwerpen 
Senioren: verspringen, speerwerpen 

 

• di 14 juni 
Jeugd: hoogspringen, 600 of 1000 m 
Senioren: hoogspringen, kogelstoten 

 

• di 5 juli 
Jeugd: verspringen, balgooien of speerwerpen 
Senioren: discuswerpen, speerwerpen 

 

• di 6 september 
Jeugd: 40, 60 of 80 m, kogelstoten 
Senioren: 100 m, polsstokhoogspringen 

 
Aanvang wedstrijden:  
jeugd 18.30 u (18.15 u aanwezig!)  
Senioren 19.30 u of bij uitloop jeugd aansluitend 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Markt 5 – 5688AJ – Oirschot – telefoon 0499-571437  
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HISTORIE 
Joos van Haaren 

 
 

In mijn archief vond ik nog een stukje wat ik heb 
geschreven in 1995 bij het 10-jarig bestaan van de 
vereniging. Dit vind ik wel leuk omdat het dezelfde 
problematiek weergeeft als heden bij het 25 jarig bestaan. 
Dit naar aanleiding van de bijeenkomst op 15 november 
2010 en de jaarvergadering van 21 februari 2011… 
 

 
 
 
 
 

1985 - 10 jaren AV OIRSCHOT - 1995 
 
10 jaar AV Oirschot. Wat hebben die jaren ons gebracht 
en wat is er terecht gekomen van de doelstellingen die 
we voor ogen hadden? Voor diegenen die pas later lid 
zijn geworden van onze vereniging is het misschien 
moeilijk voor te stellen wat het is om met niets en dan 
ook helemaal niets te beginnen.  
 
Allereerst moet er toch een bepaalde structuur en te 
volgen beleid uitgestippeld worden. Hierbij is het 
misschien ook moeilijk voor te stellen dat de oprichters 
en het bestuur in het begin van het bestaan van de 
vereniging heel wat uurtjes in samenzijn doorgebracht 
hebben. Al het werk kwam grotendeels ook op de 
schouders van dezelfde personen neer. Simpelweg 
omdat we nog niet zoveel leden hadden en anderen het 
aan tijd ontbrak. Zo was ikzelf b.v. vicevoorzitter, trainer 
senioren, trainer junioren, zat in de technische 
commissie, deed nogal wat kleinere werkzaamheden 
en wat later kwam daar ook nog trainer recreanten bij.  
 
Veel werk heeft ook onze toenmalige secretaris gehad. 
Maar uiteraard al onze toenmalige bestuursleden. Ik 
zelf heb om te beginnen heel wat materiaal om de 
technische nummers te kunnen uitvoeren bij andere 
verenigingen geronseld en ben ook nog eens een dag 
met Pieter op stap geweest om materiaal in te kopen. 
Martien, onze toenmalige voorzitter verzorgde op 
school tijdens de lessen nogal wat werkstukjes, en zo 
kwamen  we  aan startmateriaal. We zijn dus maar 
meteen van start gegaan als zijnde een complete 
atletiekvereniging.  
 
Zoals tegenwoordig bij de meeste atletiek-
verenigingen, wordt ook onze vereniging gedragen door 
de lopers. Het loopgebeuren zit eigenlijk toch goed in 
elkaar zeker voor wat de recreatie betreft. Om met 
recreatielopen te starten is gewoon een gouden greep 
geweest. Hierdoor hebben wij ook vele nieuwe leden 
gekregen. Helaas, alleen het wedstrijdlopen zit volgens 
mij op dit moment een beetje in een dalletje. Dit vind ik 
als pure loper zelf eigenlijk wel jammer. Hoe dit komt is 
voor mij op dit moment moeilijk te zeggen omdat ik 
hierbij niet betrokken ben. Is er misschien een gebrek 
aan motivatie om wedstrijden te lopen en doet men het 
liever rustiger aan? Ik geloof het niet, want ik hoor 
menigeen vloeken en balen als het wat minder gaat.  
 

Toch hoop ik dat ik in de toekomst een steentje kan 
bijdragen om dit te verbeteren. Het is ook zo, dat als 
men een groep heeft die samen traint en naar 
wedstrijden gaat, dit stimuleert en de prestaties 
verbeteren. En misschien is het ook wel zo dat het 
grootste gedeelte van de recreanten gewoon wil lopen.  
 
En dan het andere gedeelte van onze vereniging waar 
de letters AV voor staan. Wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst! Maar toch! Het is bij ons helaas hetzelfde als 
bij de meeste verenigingen. Het valt niet mee om de 
jeugd vast te houden. Enkelen zijn er weliswaar enkele 
jaren lid maar de meeste hebben het na 1 of 2 jaren wel 
gezien. Ook is het aantal leden dat atletiek bedrijft in 
onze vereniging verhoudingsgewijs klein. Maar wat en 
hoe men hier ook over denkt, het is toch al heel mooi 
dat wij de Oirschotse jeugd de mogelijkheid bieden 
kennis te maken met de atletieksport.  
 
Ook zie ik nog steeds mensen die 10 jaar geleden al 
alleen liepen, nu nog niet als lid. Ook dit vind ik jammer. 
We hebben toch een goede sfeer. We hebben goed 
opgeleid kader. We hebben uitstekende commissies. 
We organiseren diverse wedstrijden en trimlopen. We 
hebben jeugdbegeleiders en jeugdtrainers. Ik wil dan 
ook iedereen bedanken. Zij allen hebben er toch aan 
bijgedragen tot wat onze vereniging nu is. Zonder hen 
hadden we nu geen 10-jarig bestaan kunnen vieren.  
 
Maar wat ons ontbreekt om een volwaardige 
atletiekclub te zijn, is een goede accommodatie. 
Misschien komt hier in de komende tijd verandering in 
en worden we alsnog een ATLETIEKVERENIGING.  
 
Joos van Haaren 
 
 

Dit stukje is dus geschreven in oktober 1995. Sinds 
die tijd staat het er bij onze jeugd slechter voor. 
Ook wat de wedstrijdatleten betreft is het slechter. 
De wandelaars zijn weg. Veel leden zijn opgegaan in 
Running Team Oirschot en hebben onze club 
verlaten. Een verbetering is het kleedlokaal met 
“kantine”. Een groter veld (alleen misschien nog 
hobbeliger) en verlichting. De meeste leden willen 
inderdaad gewoon lopen. 
 
Loop ze. Joos van Haaren 
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UITSLAGEN 
Ad van Zelst 
 

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 de ware clubgeest…  
 
 
 
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 9 januari 2011 PWN Egmond halve marathon, Egmond aan Zee 

Het was weer een schitterende wedstrijd. De temperatuur lag rond 6 graden, de zon scheen 
uitbundig en er stond een stevige wind. Tegen natuurlijk, op het strand. De weg terug door 
de duinen was een feest. Jiska van Deijne verbeterde haar pr. 

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

21.1  km Cees Koppen 56e M50 01:36:14     13,16 

     Ronald van de Vondervoort   Mrecr 01:45:09     12,04 

     Jac van Heerebeek   Mrecr 01:47:09     11,82 

     Hans van Hal   Mrecr 01:52:15     11,28 

     Jiska van Deijne   Vsen 01:53:27 
 

  11,16 

     Ad van Zelst 21e M65 01:56:46     10,84 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

zaterdag 8 januari 2011  Indoorwedstrijden Hercules / Parthenon, Dordrecht 
onderdeel naam positie cat. prestatie cr pr 
40 m indoor René van de Ven   Msen 6.13 sec     
50 m indoor    DQ     
60 m indoor    8.65 sec   
hinkstapsprong      10,03 m   

zaterdag 15 januari 2011  Indoorwedstrijden ADMB meeting, Gent 
René van de Ven en Martien van de Ven gingen weer op recordjacht en met succes! Een 
uitgebreid verslag lees je in deze Spike 
onderdeel naam posit

ie 
cat. prestatie cr pr 

60 m indoor René van de Ven  3e  Msen 8.54 sec     
kogelstoten indoor  4e   11,30 m o o 
1000 m indoor  8e   3:25.94 min o o 
           
1000 m indoor Martien van de Ven 7e M60 3:23.93 min o  

zondag 16 januari 2011  Indoormeeting Vabco, Mol 
onderdeel naam positie cat. prestatie cr pr 
polsstokhoog René van de Ven   Msen 2,80 m o  o  

vrijdag 21 januari 2011  Avondindoor Phoenix, Utrecht 
onderdeel naam positie cat. prestatie cr pr 
50 m indoor René van de Ven 16e Msen 7.39 sec   
60 m indoor  33e  8.73 sec   
60 m horden indoor  6e  11.71 sec o  

http://www.uitslagen.nl/
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UITSLAGEN 
 
 

zondag 16 januari 2011 De Smokkelaar Dieprijt Cross, Eersel 

Een nieuw parcours dat door de regen van de laatste dagen drassig was, Het weer was 
tijdens de wedstrijd goed. Nellie van Beers werd mooi 1e bij de V55 en Martien van de Ven 
werd 2e bij de M60. 

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

8600  m Martien van de Ven 2e M60 00:35:49     14,41 

  

5000  m Nellie van Beers 1e V55 00:23:27     12,79 

  

3600  m Bart Noyen 14e M 00:18:08     11,91 

  

1500  m Tom Michielsen 5e JpupB 00:07:38     11,79 

 
 

zondag 16 januari 2011                     Cyclopathon, Oirschot 

afstand pos. loper(s)  fietser tijd 

8x800 + 1e Jac van Heerebeek Jan Verhoeven 0:58:50 

8x1500 2e Ronald van de Vondervoort Gerard van Ham 0:59:06 

meter 3e Ruud van Woensel Harrie Machielsen 0:59:07 

 4e Frans Louwers (GM) Dré Smits 0:59:22 

 5e Harrie Bullens Kees van de Akker 1:00:55 

 6e Ad van Kollenburg (GM) Albert van Mensfoort 1:01:08 

 7e Gerrie Dijkstra (GM Freek Hagemeijer 1:02:23 

 8e Ton Smetsers Rinus van Gerven 1:02:25 

 9e Henk van Gerven (GM) Jan Smits 1:03:04 

 10e Piet Pijnenburg (GM) Pieter van Aaken 1:03:53 

 11e Tineke vd Heuvel / Joke Bullens Toon Smits 1:04:28 

 12e Ad van Zelst Geert Schilders 1:05:17 

 13e Hans van de Wal Ad Vlemminx 1:06:35 

 14e Cees vd Schoot / Jan Kemps Adrie Vermeeren 1:09:06 

 15e Roland van Loon Dolf Mehagnoul 1:09:43 

     

 coördinatoren: Adrie Louwers en Jac van Heerebeek 

 

zondag 23 januari 2011 Goed Beter Bestloop, Best 

De GBB-loop was in een nieuwe jas gestoken en het moet gezegd, het nieuwe parcours - 
rondjes van 7 km - is iedereen goed bevallen. Vanaf de atletiekbaan werd er richting 
Aarle gelopen over mooie vlakke asfaltwegen die verkeersvrij werden gehouden. De 
drukke Oirschotseweg moest per ronde 2 keer worden overgestoken, maar dat leverde 
geen problemen op. Slechts 7 deelnemers uit onze club, waarvan er 2 de halve marathon 
liepen. 

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

21.1  km Frans van der Staak 5e M50 01:28:36     14,29 

     Cees Koppen 12e M50 01:34:26     13,41 

  

14  km Tineke van den Heuvel   Vrecr 01:10:40     11,89 

     Hans van de Wal   Mrecr 01:10:42     11,88 

     Ad van Zelst   Mrecr 01:16:22     11,00 

  

7  km Marijke de Graaf   Vrecr 00:46:20     9,06 

     Berti Smetsers   Vrecr 00:46:20     9,06 

 

Zaterdagmorgengroep. Met een man of 6 lopen we de hei in. Bij de vijfsprong schieten 4 
reeën het pad over. Prachtig, die gaan hard! Enkele kilometers verder kruisen ze weer ons 
pad. Het zijn vast dezelfde. Nellie: “Dat kan niet, die kunnen nog niet hier zijn”. 
Nee, wij wel maar die reeën niet! 
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    Heldersestraat 5-6 Oirschot / 0499-571470 
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UITSLAGEN 
 
 

zondag 30 januari 2011 Athletic Shop Schietbergencross, Geldrop 

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

8000  m Martien van de Ven 15e M45 00:33:38     14,27 

  

6000  m Nellie van Beers 6e V35 00:29:00     12,41 

  

1380  m Tom Michielsen 3e JpupB 00:06:53     12,03 

 
 

zondag 6 februari 2011 Brabantse Kampioenschappen Cross, Helmond 

Martien van de Ven behaalde een mooie 3e plaats in de categorie M60 

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

8940  m Martien van de ven 3e M60 00:38:45     13,84 

 
 

zondag 13 februari 2011 Wedertcross, Valkenswaard 

Dit keer was het Tom Michielsen die de eer hoog hield voor AV Oirschot. Hij behaalde een 
3e plaats bij de pupillen B. 

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

7600  m Martien van de Ven 5e M55 00:32:34     14,00 

  

5800  m Nellie van Beers 5e V35 00:27:44     12,55 

  

1230  m Tom Michielsen 3e JpupB 00:06:11     11,94 

 
 

zaterdag 19 februari 2011 DES Halve Marathon, Eersel 

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

21.1  km Cees Koppen 13e M45 01:37:01     13,05 

  

10.55  km Adrie Louwers   Mrecr 00:48:11     13,14 

     Jac van Heerebeek   Mrecr 00:48:20     13,10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zondag 27 februari 2011 Rico Salvettiloop, Moergestel 

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

10  km Hans van Hal 20e M45 00:45:58 
 

  13,05 

     Tineke van den Heuvel 7e V35 00:46:36     12,88 

     Hans van de Wal 27e M35 00:48:05     12,48 

     Adrie Vermeeren 10e M55 00:50:32     11,87 

     Joke Bullens 11e V35 00:51:06     11,74 

     Ad van Zelst 9e M60 00:51:50     11,58 

 

Recreanten! 
Ook eens zin in een wedstrijdje? 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 19 febr 2011  Clubkampioenschappen Indoor GVAC-AVV-GM, Veldhoven 
onderdeel naam positie cat. prestatie cr pr 
35 m indoor René van de Ven   Msen 5.60 sec   
hoogspringen    1,45 m   
kogelstoten    10,85 m   
totaal punten    1197   
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UITSLAGEN 
 
 

zondag 27 februari 2011 54e Joe Mann Bosloop, Best 

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

11600  m Roland van Loon 8e M35 00:48:44     14,28 

  

8700  m Ton Smetsers 91e Mrecr 00:45:10     11,56 

  

5800  m Nellie van Beers 3e V45 00:26:59     12,90 

  

1170  m Tom Michielsen 7e JpupB 00:05:21     13,12 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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… 

 
 

 
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 ● Club van Eenentwintig (Horeca Oirschot) ● 

Donna Kapper ● Bloemenboetiek ELHA ● FT-Print ● Fysionova ● Gast Makelaardij & Assurantiën ● Hair-do kapper ● 

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

Bouwsystemen ● Gasterij De Merode ● Mitra De Poort 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 
 

zondag 27 februari 2011  6e Aalsterse Indoormeeting, Gent 
Martien van de Ven vestigde een NEDERLANDS RECORD (tevens CR) op de 3000 m 
indoor in Gent. René van de Ven stelde het CR op de 3000 m indoor en Bart Noyen 
verbeterde het CR hoogspringen indoor. 
onderdeel naam positie cat. prestatie cr pr 
indoor 3000 m  René van de Ven 8e Msen 12:39.26 min o   
indoor 
kogelstoten  

    11,01 m   

       
indoor 
hoogspringen  

Bart Noyen 12e Msen 1,65 m o  

       
indoor 3000 m  Martien van de Ven 5e M60 11:25.70 min o NR  

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

 

Het jaar is weer goed ingezet. René, Bart 
en Martien zijn vastbesloten onze 
atletiekonderdelen meer glans te geven…  

 
De tijd die Nellie van Beers op 12 december 2010 liep op de 15 km bij de Mescherbergloop is ten onrechte als 
clubrecord erkend. Volgens het wedstrijdreglement 2010-2011 van de Atletiekunie, Afd. VIII, art. 240, punt 2 moet een 
wegwedstrijd gaan over gebaande wegen. Er mogen geen stukken weiland in zitten. Wel mag de start of de finish plaats 
vonden op een weiland. De clubrecordlijst 2010 is aangepast. 
 
CLUBRECORDS ERKEND IN 2011 

datum naam cat. plaats discipline prestatie  

150111 René van de Ven Msen Gent (B) indoor kogelstoten  11,30 m  
150111 René van de Ven Msen Gent (B) indoor 1000 m 3:25.94 min  
150111 Martien van de Ven M60 Gent (B) indoor 1000 m 3:23.93 min  
160111 René van de Ven Msen Mol (B) indoor polsstokhoog 2,80 m  
210111 René van de Ven Msen Utrecht indoor 60 m horden 11.71 sec  
270211 Bart Noyen Msen Gent (B) indoor hoogspringen 1,65 m  
270211 René van de Ven Msen Gent (B) indoor 3000 m 12:39.26 min  
270211 Martien van de Ven M60 Gent (B) indoor 3000 m 11:25.70 min N 

       
o = opgeëist          N = Nederlands record      

 
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.  
 
 

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 maart:  Sint Oedenrode, Driedorpencross (Sportplein Eindhoven 
Crosscompetitie). Dit is al weer de laatste wedstrijd in de 
Kempische Crosscompetitie 2010-2011. Zaterdag 19 maart 
prijsuitreiking in Eindhoven. 
 

zo 20 maart:  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. (foto links) 
 

zo 20 maart: Veldhoven, Intersport Halve Marathon. Op dezelfde dag als 
Drunen, da’s wel jammer. 

  
zo 27 maart: Oirschot, Clubkampioenschappen Cross. Afsluiting van het 

crossseizoen. Iedereen mag meedoen, ook onze recreatieve 
lopers! Wie mogen zich Clubkampioen 2011 noemen? Info op 
onze website www.avoirschot.nl (foto onder) 

 
zo 27 maart: Venlo, ING Venloop. Halve marathon. Wordt elk jaar drukker, 

goed georganiseerde wedstrijd 
 
za 2 april: Reusel, Reuselse Stratenloop. Wedstrijd over 10 km, voor 

recreanten ook kortere afstanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Clubkampioenschappen 
Cross: niet alleen voor 
wedstrijdlopers maar ook 
voor onze recreanten! > 

 
 
 

http://www.avoirschot.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 27 

 

AGENDA  
  

 
 
 
 
 
 

zo 10 april: Oirschot, Start Loopcursus. 
Dé manier om in 10 weken conditie op te 
bouwen. Sleep je familie en vrienden er mee 
naar toe, ook zij verdienen een mooier leven. 
Ook een mooie gelegenheid voor leden die al 
een tijdje niet meer gelopen hebben (zij 
mogen gratis meedoen). Info: 
www.avoirschot.nl > TRAININGEN (foto links) 
 
zo 10 april: Oirschot, Oriëntatieloop. Dat 
deden we in 2006 voor het laatst. We nemen 
de traditie weer op samen met GM Best en 
AVR69 Reusel. Start op Hemelrijken. Info: 
www.avoirschot.nl > ONZE WEDSTRIJDEN 
. 
zo 10 april:  Rotterdam, Marathon.  
Niemand dit jaar? 
 
di 19 april: Oirschot, Interne Competitie. 
De eerste wedstrijd is ook dit jaar de 3300 m 
cross. Zie de informatie elders in deze Spike. 
(foto onder) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
za 23 april: Oisterwijk, Vennenloop. Mooie wedstrijd over 15 km 
 
ma 25 april: Boxtel, Rabobank Paasloop. Traditioneel op 2e Paasdag, ook 

15 km. 
 
wo 27 april: Eindhoven, Hypotheker Beekloop. Heel drukke en gezellige 

recreatieloop. Je kunt kiezen uit 4, 8, 12 of 16 km. 
 
za 30 april: Hilvarenbeek, Torenloop. Koninginnedag vieren we in 

Hilvarenbeek. Je kunt er 5, 10 of 15 km lopen. 
 

http://www.avoirschot.nl/
http://www.avoirschot.nl/
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AGENDA  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

za 11 juni:  Oirschot, Oirschotse Stoelloop. De voorbereidingen zijn al weer begonnen. Je kunt al 
inschrijven op internet. Info elders in deze Spike en op onze website 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

De Oirschotse Stoelloop wordt vooraf gegaan 
door Sport en Spel, een speciaal programma 
om de Oirschotse schooljeugd kennis te laten 
maken met atletiek. Om 19.00 uur is de start 
van de wedstrijd.  
 
Zie de foto’s van Sport en Spel en de Oirschotse Stoelloop 
2010 op onze website wwww.avoirschot.nl > FOTOBOEK 
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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 (23 maart laatste  
  keer van dit seizoen)  
 
 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  
  Laco Sportcentrum Kroonenburg  
 
zondag     9:30 uur recreantentrainingen, 4 niveaus,  
   groep 1, 2, 3 en 4 



30 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 

 

 

 

  

 

 

 

De meest complete slijterij van 

de regio met meer dan 700 wijnen, 

300 Whisky’s, 200 speciale bieren,  

en nog veel en veel meer. 

Kijk op onze website 

 www.mitra-winkel.nl  

voor alle informatie 

 

Graag tot ziens in de winkel aan  

De Loop 45 te Oirschot of op onze site  

 

Hans Markus & Hans De Ridder 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOOR COMPLEET  
AUTO-ONDERHOUD 

 
 
 

Haven 2 | 5688DR Oirschot | 0499-574477 
 

www.garagebeka.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             airco service 
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’t razend snelle estafettepennetje 
Thom en Stef van den Broek 

 

AV Oirschot kent een sportieve club jongens en meiden die elke 
week hard trainen op het veld of in de zaal. Onder leiding van 
enthousiaste trainers worden spelenderwijs de beginsel van alle 
atletiekonderdelen geleerd. 
De jeugd is de toekomst; zeker ook voor onze atletiekvereniging 

en daarom besteden we in elke Spike ruim aandacht aan de jeugd 

en hun activiteiten. Met het razend snelle estafettepennetje maakt 

iedereen kennis met de jeugdclub 
 

In de vorige uitgave konden jullie kennismaken met Tom 

Michielsen, een echte crossliefhebber. Deze keer is het woord 

aan de broers Thom en Stef van den Broek. 
 

 

Wie ben je? Ik ben Thom van den Broek, 10 jaar en ik zit bij de 

Korenkanjers in groep 7 van de Korenbloem. En mijn broer Stef is 

8 jaar en zit in groep 5 op de Korenbloem.  

 

Hoe lang zijn jullie al lid van AV Oirschot? Al ruim 2,5 jaar.  Ik 

vond voetbal maar saai. Toen dacht ik aan atletiek en dat leek mij 

wel een leuke sport. We zijn met pappa en mamma naar het veld 

gegaan en naar een training gaan kijken.  Stef vond het ook leuk 

en is toen ook bij de club gegaan. 

 

Waarom is AV Oirschot zo leuk? De trainers zijn heel leuk en 

leren ons goed alle dingen van atletiek zoals hoogspringen, 

verspringen, kogelstoten. De Stoelloop was afgelopen jaar leuk. 

We mochten hoogspringen en sprinten op de Markt! We hebben 

ook meegedaan aan de tentjesavond. Na het opzetten van de 

tenten en wat eten deden we een bosspel waar we letters 

moesten zoeken. Dat zoeken was makkelijk maar er liepen 

tikkers rond en soms had je bijna het hele woord en werd je 

afgetikt. Dat was vervelend. Daarna speelden wij nog wat op het 

veld en toen het donker was gingen we naar het bos. Ik vond het 

eerst best wel een beetje eng maar gelukkig was onze opa er bij. 

 

Wat is jouw favoriete onderdeel? Het leukst vind ik 

hoogspringen en speerwerpen. Stef kan heel goed balwerpen en 

hardlopen. Ik merk tijdens de gymles op school wel dat wij veel 

geleerd hebben. In mijn klas vinden ze mijn manier van 

hoogspringen goed.  

 

Andere hobby’s? Waveboarden, striptekenen en 

computerspelletjes.  

 

En verder?  We trainen nu nog een paar weekjes in de gymzaal 

van De Linde, maar het is weer bijna buiten trainen op het veld. 

Daar hebben we meer ruimte om te rennen en te spelen. Dan 

gaan we weer echt hoogspringen en verspringen.     
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BOS Do-it project 
Aubry Mulder 
 

Vanuit de Provincie Noord-Brabant is het 

BOS-impuls opgestart. Een initiatief om de 

jeugd meer te laten bewegen en het sporten 

te stimuleren. Door middel van gastlessen 

tijdens de gymlessen op het basisonderwijs 

kan de jeugd kennis maken met diverse 

sporten. AV Oirschot is betrokken bij dit 

sportieve traject (in Oirschot onder noemer 

Do-it) en laat zo de Oirschotse jeugd kennis 

maken met onze club.  
 

Op 26 januari 2011 vonden de eerste gastlessen plaats. In 

drie groepen hebben de leerlingen van de groepen 3/4, 5/6 

en 8 van de Antoinusschool tijdens hun gymles onder 

begeleiding van René van de Ven, Tiny van de Ven en 

Cees van de School, ondersteund door Laura van den 

Broek, Bart Noyen en Aubry Mulder, kennis gemaakt met 

atletiek en AV Oirschot. 

  

De aftrap was voor de kinderen van groep 8. Na het inlopen 

ging de ene helft verspringen waarbij een aantal matten 

steeds verder en verder uit elkaar kwamen te liggen. De 

andere groep deed een wedstrijdje estafette, waarbij sprint 

en sprongkracht getraind werden. Als eindspel kwam het 

balwerpen nog even aan bod. Maar hoe gaat dat dan? Nou, 

met een koord aan de ringen, wat oude kranten en heel veel 

tennisballen kun je prima leren balwerpen. Het ging er dan 

ook behoorlijk fanatiek aan toe. 

 

Voor de jongsten van groep 3/4 werd de aandacht gelegd 

op lekker sportief bezig zijn en spelenderwijs kennis maken 

met atletiek. Met leuke spelletjes werd er gerend, gegooid 

en gesprongen door de zaal. Na een afsluitend spel was de 

gymtijd al weer om. 

 

Groep 5/6 volgen dezelfde training als de hoogste groep 

maar natuurlijk aangepast aan hun vaardigheden en 

mogelijkheden. Met groot enthousiasme en onder luid gejoel 

werd de spring/sprint-wedstrijd uiteindelijk gewonnen door 

.... het beste team. 

 

Wat een talenten!  

Natuurlijk is er een onderliggend doel voor AV Oirschot, 

namelijk het werven van meer jeugdleden voor onze club. 

Bij binnenkomst was dan ook het nodige te zien wat atletiek 

allemaal inhoudt.  

 

Door de jeugd te laten zien wat onze club doet en wat 

atletiek is proberen we de interesse aan te wakkeren om lid 

te worden.  
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BOS Do-it project 
    
 

Na afloop van elk gymles kregen alle kinderen een flyer 

mee. Door het aanbieden van een proeftraining met een 

leuk shirtje als bedankje hopen we meer vriendjes en 

vriendinnetjes te vinden voor onze jeugdleden. René van de 

Ven coördineert en begeleidt de nieuwe leden. 

 

Dank aan jeudcommissie en extra dank aan vrijwilligers 

Rene, Cees, Tiny en Laura. 

 

Aanvulling op BOS impuls/ Do-It 

Natuurlijk komt het BOS-impuls alleen goed tot zijn recht als 

de betrokken club kan rekenen op de steun van hun 

vrijwilligers. Van voorbereiding tot uitvoering vergt een 

dergelijk traject tijd en energie. Het blijkt dat AV Oirschot 

mag rekenen op een enthouisaste club die vanuit hun 

kennis, ervaring of betrokkenheid een belangrijke bijdrage 

leveren aan het slagen van zo’n sportief initiatief.  
 

De voorbereiding begon medio 2010 toen de concrete 

invulling van het BOS-impuls duideljk werd. Aubry Mulder 

heeft als voorzitter van de jeugdcommissie het voortouw 

genomen om AV Oirschot te betrekken in dit traject. Aubry: 

“Er was uitvoerig overleg met gemeente, sportcoördinator 

van Brabant Sport en de betrokken scholen. Daarna was 

het een ‘interne’ zaak: wat gaan we doen? Hoe gaan we de 

gymlessen invullen? En door wie?” 

 

Al snel kwamen er ideeën en suggesties en werd de boel in 

gang gezet.  

 

En dan de invulling. Tiny en René van de Ven hebben hun 

ervaring met de combinatie school  en sport ingezet om 3 

gastlessen in elkaar te zetten. Tiny: “Uiteraard moet je 

rekening houden met de leeftijd, groepsgrootte en gezien de 

winterstop moet alles ook nog eens plaatsvinden in de 

gymzaal. Rennen, verspringen, hoogspringen en balwerpen 

is echt leuk om kinderen te laten doen. En zo laat je zien dat 

atletiek vele onderdelen kent. Ben je geen renner dan kun je 

misschien wel goed in kogelstoten. Vooral voor de minder 

sportieve kinderen die toch graag willen bewegen is atletiek 

de juiste sport. Opbouwen van conditie, betere motoriek en 

lekker spelen.  

 

Uiteindelijk vond op 26 januari de eerste uitvoering plaats en 

gaf René van de Ven de gastlessen. Als fanatiek atletieker 

wist hij de jeugd enthousiast te laten rennen, springen en 

spelen. Rene: “Natuurlijk kun je heel prestatiegericht 

sporten maar ik vind het belangrijk dat kinderen plezier 

hebben in hun sport. De training moet passen bij de leeftijd 

en interesse van de groep. Vanuit het spelen komt vanzelf 

de techniek en het presteren.” 

 

Met heel veel plezier heeft Atletiekvereniging 

Oirschot meegewerkt aan het eerste blok. In de 

loop van dit jaar volgen nog meer scholen! 
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jeugdtrainingen 
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:  
 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 
 

• In de carnavalsvakantie vervallen de 
zaaltrainingen 

• De zomertrainingen komen op de website 
 
 

 
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 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 straks gaan we weer de bossen in! 

 
 

mailto:vanzelst-westland@chello.nl
http://www.avoirschot.nl/
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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. In de winter 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


36 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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 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   
Jan en Gerda Manders   
Rikie Moors   
Aubry Mulder   
Bart Noyen   
Jeanne van Oirschot   
Henny van Rijt   
Cees van de Schoot   
Mirjam Smits   
Pieter Smits   
Gerrie Staadegaard   
Silvia Tempelman   
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… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egmond 9 januari. Met zessen waren we er 
naar toe getrokken. En als je daar dan 
aankomt in de bibberkou, dan wordt je toch 
wel een beetje bang als jong meisje. Eén 
goede raad werd dankbaar opgevolgd:  
 
 
 
 
“Neem een vuilniszak mee, knip daar gaten in en je hebt 
een prima bescherming tegen de wind als je in het 
startvak staat”. 
 
Zie hier het resultaat: de tweepersoons JISKA-BAG! 
 
(Loopt lekker hoor, de eerste kilometers) 

 
 
 
 

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 mei. Kopij inleveren vóór 20 april 

 

mailto:vanzelst-westland@chello.nl
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