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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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Als ik achter mijn pc zit om dit verhaal op papier te zetten is 
het zaterdag 23 april, de dag voor Pasen. Buiten schijnt de 
zon en de temperatuur is weer in de omgeving van 25 
graden Celsius.  
 
 
Van de redactie heb ik een mail 

gekregen dat mijn  bijdrage uiterlijk 

op de avond van  paaszondag binnen 

moet zijn. En paaszondag zelf is, in 

ieder geval voor mij, geen dag om 

een verhaal te gaan schrijven. En 

omdat ik er eerder niet aan toe kwam 

moet ik maar een uur lang binnen 

zitten in plaats van te genieten van de 

zon.  

 

Zoals u allen al weet is de 

commissie Toekomst Accommodatie 

aan het werk om zich te buigen over 

de toekomst van de vereniging. 

Tijdens die bijeenkomsten van de 

commissie is ook het idee geboren 

om een beleidsplan voor de 

vereniging te gaan schrijven. Dit idee 

wordt door het bestuur van harte 

ondersteund. Maar voor het schrijven 

van een beleidsplan voor de 

vereniging is het uiteraard wel van 

groot belang dat je weet wat er leeft 

onder de leden van de vereniging.  

 

Uiteraard hebben we wel een idee 

wat er leeft onder de leden van de 

vereniging. Maar een aantal van de 

leden spreekt zich daar vaak niet 

over uit. Om ook van die mensen te 

vernemen wat zij belangrijk vinden 

voor de vereniging zit er bij deze 

Spike een enquête. De bedoeling is 

dat ieder lid van de vereniging die 

enquête gaat invullen. Dus laat horen 

wat jouw mening is, dan kunnen we 

daar rekening mee houden bij het 

schrijven van het beleidsplan. 

Uiteraard zal het beleidsplan straks 

ook nog in de ledenvergadering 

worden besproken. 

 

Vanuit de commissie Toekomst 

Accommodatie hebben we inmiddels 

ook een groot aantal vragen 

gekregen. Veel van die vragen 

hebben we voorgelegd aan de 

gemeente. Van het standpunt van de 

gemeente is voor een deel ook weer 

afhankelijk hoe we verder kunnen in 

de toekomst. De reactie van de 

gemeente zal dan ook worden 

verwerkt in de voorstellen die straks 

op tafel komen te liggen. 

 

Van de Atletiekunie hebben we een 

onderzoeksrapport ontvangen over 

de keuring van onze accommodatie. 

Dit rapport is ook naar de gemeente 

gestuurd. In het rapport komt duidelijk 

tot uitdrukking dat onze 

accommodatie op een aantal punten 

niet voldoet. In de afgelopen 

bestuursvergadering is er over dat 

rapport gesproken. We wachten ook 

de reactie van de gemeente nog af.   

 

In de bestuursvergadering na de 

ledenvergadering heeft Jan van der 

Heijden aangeboden om gedurende 

één jaar secretaris van de vereniging 

te worden. Omdat Jan niet in Oirschot 

woonachtig is en maar gedurende 

één jaar als secretaris zal 

functioneren is besloten om het adres 

van het secretariaat niet te wijzigen. 

Maarten Tromp heeft daar mee 

ingestemd. 

Afgelopen zondag 27 maart zijn de 

Clubkampioenschappen Cross 

gehouden op ons terrein en in de 

bossen in de directe omgeving van 

ons terrein. Het was een goed 

georganiseerde wedstrijd, waarvoor 

ik allen die aan de organisatie 

hebben meegewerkt ook van af deze 

plaats nog hartelijk wil bedanken. De 

winnaars in de diverse categorieën 

kunt u nalezen op de website van 

onze vereniging. Wel vermeld ik hier 

graag dat algemeen kampioen bij de 

dames Nellie van Beers is geworden 

en bij de mannen Ruud van Woensel. 

Allebei van harte gefeliciteerd met de 

behaalde titel. 

 

Tijd nu om het zomerseizoen 

tegemoet te gaan. Nu de dagen al 

weer langer zijn geworden kunnen we 

ook in de avonduren in de bossen 

gaan lopen. Alleen wel goed opletten 

voor de teken. Ook van de ouders 

van de jeugd vraag ik bijzondere 

aandacht voor de teken. Het kunnen 

vervelende beestjes zijn die je, mits 

niet op tijd verwijderd, nog veel en 

langdurig leed kunnen bezorgen. Dus 

let goed op deze beestjes. Dan kan ik 

tegen u allen blijven zeggen 

 

 
 
 
 
 
Tot ziens 

Jan Kemps, Voorzitter van onze 

Atletiekvereniging Oirschot 
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LEDENADMINISTRATIE 
Maarten Kaptein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe leden: 
 
Helaas geen aanmeldingen deze keer, 
maar de hardloopcursus is net gestart, dus 
wie weet? 
 
afmeldingen: 
 
Jaqueline Tromp V45 
Jaqueline heeft zich over laten schrijven 
naar GVAC, maar wil nog wel voor ons 
blijven jureren. 
 
Gino van Leeuwaarden JPB 
Gino heeft geen zin meer in de atletiek 
 
Moniek Grimme VSE 
Moniek heeft last van een blessure en is 
daarom niet meer zo gemotiveerd. Als ze 
kan, loopt ze nog wel eens voor een euro 
mee. 
 
Eline van Hout MPA 
Eline voelde zich als meisje een beetje 
alleen tussen al die jongens. Haar moeder 
complimenteert Rikie, Martien en Bart voor 
hun geweldige inzet. 
 

We feliciteren in mei: 
 
1 Pieter Smits                    M55 

9 Thea Noordijk V45 

10 Cees Koppen M50 

18 Meindert van de Ven JJB 

22 Aubry Mulder M35 

28 Erna van Agt  V50 

29 Nol Veldhuizen M50 

30 Hans Hoogmoet M50 

31 Marijke de Graaf V50 

 
 
en in juni: 
 
1 Gerda Manders V45 

10      Eveline Timmermans      V35 

15 Johan der Kinderen M45 

14      Izzy Smits                       JPA 

16 Thom van den Broek JPA 

16 Leny de Croon V50 

16 Thea de Jong V45 

16 Mario Wiercx                    M55 

17 Anita Timmermans V45 

 

Tip 

 

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 maandag 16 mei 

1. Opening door de voorzitter 
2. Verslag bestuursvergadering 14 april  
3. Post 
4. Rapport Atletiekunie keuring accommodatie 
5. In en uit de commissies 
6. Activiteitenoverzicht 

3 mei interne baanwedstrijd 
17 mei interne loopcompetitie (1500m) 
11 jun Oirschotse Stoelloop 
14 juni interne baanwedstrijd 

15 jun diploma uitreiking loopcursus 
21 jun interne loopcompetitie (5000m) 
5 juli  interne baanwedstrijd 
30 aug interne loopcompetitie (10 km) 
31 aug reünie loopcursus 
6 sept  interne baanwedstrijd 
12 sep ledenvergadering 
20 sep interne loopcompetitie (800m) 

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

 

We zijn nu druk met de 
organisatie van de 
Oirschotse Stoelloop, die 
plaats vindt op zaterdag 11 
juni. Zet het in je i-Pad! De 
inschrijving is al geopend. 
 
 
 
 
 
En ook als je niet meeloopt vanwege 
een blessure of wat dan ook… we 
hebben 50 vrijwilligers nodig om de 
boel op te bouwen, af te breken, voor 
het inschrijfbureau, juryleden, 
parcourswachten en noem maar op. 
Het liefst hebben we daar elk jaar de 
zelfde mensen voor vanwege de 
routine, maar soms kunnen die niet. 
Als we een beroep op je doen 
bedenk dan dat zo’n evenement 
alleen slaagt als de hele club er 
achter staat.  

 
Alle informatie over de wedstrijd staat op onze website www.avoirschot.nl > ONZE 
WEDSTRIJDEN. De inschrijving is al geopend. LET OP: als lid krijg je korting op het 
inschrijfgeld, maar alleen bij voorinschrijving via internet! 
 

 
COMMISSIE I en II 

Ad van Zelst 
 

Zoals je in het voorwoord van onze 
voorzitter kunt lezen is de vorig jaar 
ingestelde Commissie Toekomst 
Accommodatie naar mogelijkheden aan 
het zoeken hoe onze club de toekomst in 
kan.  
 
 
 
De opdracht is om een zo breed mogelijk, financieel 
en sportief haalbaar, plan te maken. Voor die 
commissie hebben zich aangemeld René van de Ven, 
Martien van de Ven, Martien van Geenen, Aubry Mulder 
en Cees van de Schoot. Als extern deskundige is daar 
bijgekomen Simon Staadegaard, die ervaring heeft als 
voorzitter van een grote atletiekvereniging.  
 
Omdat bleek dat de focus van de commissie ligt op 
het handhaven van een volwaardige atletiekvereniging, 
wat zeer moeilijk te realiseren zal zijn, is op verzoek 

van de ledenvergadering op 21 februari 2011 een 
tweede commissie ingesteld (kortweg: Commissie II), 
die onderzoekt hoe de vereniging als loopgroep verder 
kan. Commissie II bestaat uit Pieter Smits, Mirjam 
Smits, Jeanine van de Kam, Mario Wiercx en Ad van 
Zelst. 
 
 
Afgesproken is dat beide commissies hun rapportage 
op 15 juli 2011 klaar hebben. Op 12 september 2011 
stemmen de leden over de ingediende plannen. 

 

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

 
tel 040 24 57 700 

 
www.vanderkruijs.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 27 maart 2011 
< Ruud van Woensel en Nellie van Beers clubkampioen cross 
Vandaag werd onder een mooi lentezonnetje voor het 
clubkampioenschappen cross gestreden. Er waren 49 deelnemers 
waarvan - niet verrassend - Ruud van Woensel de snelste man en 
Nellie van Beers de snelste vrouw bleken. Weer mochten ze de 
wisselbekers in ontvangst nemen. 
Bij de jeugd was er een lichte toename van het aantal deelnemers: 
11, waarvan het merendeel in de pupillen categorie. 
 

 
 

Dinsdag 12 april 2011 
< Clubrecord Roland van Loon 
Circuit 14 is een serie van 4 baanwedstrijden in regio 14 - de 
Kempen. De eerste wedstrijden van het seizoen waren vandaag in 
Best. Roland van Loon stelde het clubrecord M35 op de 3000 meter 
baan op 10:25:38 min. 
 

 
 

Woensdag 13 april 2011 
< Hardloopcursus is weer van start 
Afgelopen zondag was de eerste les van de hardloopcursus 2011. 
Vandaag maakten we de tweede training mee, waaraan 18 cursisten 
deelnamen. Cursusleiders Toon de Croon en Cees van de Schoot 
hielden er goed de stemming in, want sporten moet ook leuk zijn. 
 

 
 

Zondag 17 april 2011 
< René van de Ven verbeterd clubrecord kogelslingeren 
Hamerslingeren noemen ze het in België, bij ons heet het 
kogelslingeren. Vandaag was René in Turnhout en sloot daar een 
actief weekend mooi af met een verbetering van zijn eigen 
clubrecord met maar liefst 4,5 meter tot 28,38 meter. 
 
 
  
Zondag 17 april 2011 
< Ad van Heerbeek: clubrecord op de marathon 
Ad van Heerbeek is van onze club de enige deelnemer aan een 
voorjaarsmarathon. Hij koos voor Antwerpen, een goede keus bleek, 
want hij verbeterde het clubrecord dat al op zijn naam stond 
met bijna 1 minuut naar 3:36:54 bruto. 
  

http://www.avoirschot.nl/
mailto:info@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 
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DE ESTAFETTEPEN  
Dorianne van Halteren 

 

 

Toen Marianne en ik ons vorig jaar 
opgaven voor de 'Eindhovens Dagblad 
training' voor de halve marathon van 
Eindhoven, hadden we al wat kilometers 
in de benen.  
 
In 2008 immers hadden we 'm al eens gelopen, maar 
trainden we op eigen houtje. Omdat we er op 10-10-10 
weer wilden staan dachten we dat we wel wat 
professionele hulp konden gebruiken. Ondanks dat je 
dat totaal niet aan ons ziet, waren we toch 2 jaar ouder 
geworden! 
Toen ik voor het eerst op de club kwam, wist ik meteen: 
'This is serious business!'.  
Hier lopen van die echte, van die fanatieke, pezige 
atleten. Van deze mensen kunnen we veel leren en we 
hebben dan ook veel tips gekregen: 
 

- Laat oe eige nie gek maoke! 
- Ge moet oe eige nie kapot lope! 
- Ze komme oe vanzelf weer ophaole! 

 
Kijk, daar heb je wat aan! 
 
We zijn alweer een jaar verder. Helaas heb ik 'de halve' 
niet gelopen. Door een kuitblessure in juni was het niet 
meer haalbaar. Zo gauw het kon ben ik weer flink aan de 
gang gegaan en probeer er iedere zondag en woensdag 
bij te zijn. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik als 
'import Bestse' flink ben ingeburgerd en een hoop 
mensen heb leren kennen.  
 
Want inmiddels weet ik dat Ger van H. graag met 
barkrukken danst, Tommy met het armen zwaaien zijn 
vrouw Evelien probeert te raken, Piet eigenlijk Pietertje 
heet en 's morgens vroeg al muurtjes text, Twan W. ook, 
maar dan bedoelt ie iets anders, Adrie van de W. voor 
het eerst van zijn leven in de trein is gestapt, Ronald en 
Maarten niet onverdienstelijk de sirtaki dansen, Wim de 
man van Leny is, Hans H. enorm van zijn kleinkinderen 
geniet, Jeanne K. net als ik regelmatig een plaspauze 
houdt, Jan K. op zondagmorgen een enorme steun kan  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zijn, Marianne graag in een roze badjas loopt, Adrie L 
van kaasjes en worstjes houdt, Nol op zondag liever 
fietst dan loopt. En ik, ik deins er niet voor terug om met 
een bal in mijn broek te lopen.... 
 
Gelukkig weet ik inmiddels dat HL 'herstelloop' betekent 
en niet 'hard lopen' en heb ik ervaren dat ze me gelukkig 
altijd weer op komen halen! 
Mensen, deze club voelt als een warm bad. Ik hoop hier 
nog lang van te genieten. 
  
Dorianne van Halteren 
 
P.S. Ik geef de pen door aan Tommy Verbakel 
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN CROSS 
Moniek Grimme, Frans Verhagen 
 
 

Zondag 27 maart was mijn 
eerste wedstrijd sinds ik 
vorig jaar ben begonnen met 
hardlopen. Mijn enige doel 
was om ‘m uit te lopen want 
echt snel ga ik nog niet.  
 
De eerste ronde tóch iets te hard van 
stapel gegaan waardoor ronde 2 en 3 
erg pittig waren. Maar wél gefinisht! 
Nieuwsgierig naar mijn eindtijd kijk ik ‘s 
avonds naar de uitslagen en wat blijkt 
tot mijn grote verbazing? Ben ik 
tweede geworden van de Vrouwen 
Senioren! Is ook niet moeilijk als er 
maar 2 van die categorie meedoen, 
maar wat maakt het uit, ik ben 
“keitrots” op mijn medaille ha ha. Ik 
vond de sfeer tijdens de wedstrijd erg 
leuk, vooral hoe iedereen elkaar 
aanmoedigde. Dus zeker voor 
herhaling vatbaar! 
 
Groetjes Moniek Grimme 
 
< Moniek (501), Anouk (540) en Gerda 
(558) persen er nog een mooi sprintje 
uit 

 
 
 
 
 
 

Hoe ik alle 65 plussers heb 
verslagen... 
 
Nou om kort te zijn: gewoon door het 
hele jaar door twee keer per week 
lekker ontspannen en met veel 
plezier te lopen op de Oirschotse Hei 
en in de "BEERSE" Staatse bossen. 
Wat ouwehoeren met mijn 
medelopers en hele fijne leiders. 
Jaaa… dan kun je met de jaarlijkse 
clubcross voluit gaan en als eerste 
eindigen.  
Ha, Ha. Zo hoop ik het nog heel lang 
te kunnen blijven doen. 
 
Groeten van Frans Verhagen. 
 
 
 
 
 
Oud en grijs maar nog lang niet 
versleten: Wim, Frans en Ad > 
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN CROSS 
Pieter Smits 

 

Toen we op zaterdagmiddag voorafgaand aan de clubkampioenschappen 
cross bezig waren om het parcours in orde te krijgen, vernam ik dat de lopers 
die in mijn categorie vorig  jaar op het podium stonden, dit jaar vanwege 
blessures geen van drieën mee gingen doen: het voordeel van meehelpen bij 
AV Oirschot . . . .  

 
Ik rook mijn kans op een podiumplaats, ging er van uit dat 
Cees Koppen wel 1e zou gaan worden en focuste me op de 2e  

plaats. Dus ‘s avonds geen alcohol, geen sex en vroeg naar 
bed! 
Wetende dat Wim de Croon een concurrent was, sprak ik hem 
’s zondags vóór de start aan en vernam dat hij de avond ervoor 
een feestje had gehad met veel alcohol, laat in bed lag en aan 
het lopen te zien waarschijnlijk héél veel sex had gehad. Hij 
stond wat zwakjes op zijn benen en is zelfs een keer gevallen. 
Door dit alles zag ik mijn kansen stijgen. Ik ging na de start 
meteen in de aanval en na 1 ronde had ik zo’n 25 meter 
voorsprong, hetgeen ik te weinig vond omdat ik hem meer als 
een slow-starter beschouw die naar het einde toe nog kan 
versnellen. Bij mij werkt dat juist andersom, behoudens dan 
mijn altijd aanwezige eindsprint, die ik er nog altijd uit kan 
persen omdat ik o zo blij ben dat het einde nabij  is.  
Ik kreeg het “Verhagen-groepje” in zicht en heb me daar 
langzaam naar toe gewerkt. Hun snelheid was dusdanig dat ik 
na 3 ronden zoveel voorsprong had opgebouwd dat Wim de 
Croon, zoals hij later zei, de afstand onoverbrugbaar vond en 
op zijn eigen tempo de wedstrijd uitliep. Dát was nou net de 
bedoeling van mijn versnellingen, zodat ik de laatste ronde 
onbedreigd kon voltooien. 
Toen ik  zo’n 50 meter voor de finish op 1 ronde achterstand 
dreigde gezet te worden door Roland van Loon die langszij 
kwam en eveneens ging finishen, maakte hij kennis met mijn 
hiervoor genoemde eindsprint. Tot mijn groot genoegen en met 
steun van alle anderen die al gefinisht waren, won ik de sprint 
nog ruimschoots van hem.  
 
Toen ik later hoorde dat Cees Koppen nog net geen 55 jaren oud was en ik dus 1e was geworden, kon ik voor het eerst 
in mijn leven als loper de hoogste trede van het podium bestijgen. Omdat ik  me heel  goed bewust ben van mijn 
loopkwaliteiten, was dit zeer waarschijnlijk tevens de laatste keer. . . . 
 
Tot slot viel het mij op, dat bij de senioren slechts 7 van de overige podiumgangers enige vorm van clubkleding 
droeg (broek, shirt of jasje). Voor de rest was het een bont gezelschap! 
 
Pieter Smits 



12 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 

 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN CROSS 
Ad van Zelst 
 

zondag 27 maart 2011 Clubkampioenschappen Cross, Oirschot 

Uitslagen per categorie van de Clubkampioenschappen Cross 
(podiumplaatsen). De individuele uitslagen vind je bij de UITSLAGEN 
verderop in dit blad. 
  
De clubkampioenen cross 2011 zijn Ruud van Woensel en Nellie van 
Beers (Nellie werd 1e in haar categorie M55 op de 4200 meter en liep nog 
de extra ronde die vereist is voor het clubkampioenschap)  

onderd. naam positie cat. prestatie 

10500  m Roland van Loon 1e M35 00:43:05 

     Ton Smetsers 2e M35 00:50:28 

     Ronald van de Vondervoort 3e M35 00:52:09 

      

  Ruud van Woensel (KAMPIOEN) 1e M45 00:41:05 

     Cees Koppen 2e M45 00:48:25 

     Harrie Bullens 3e M45 00:48:50 

      

8400  m Pieter Smits 1e M55 00:43:03 

     Wim de Croon 2e M55 00:44:05 

     Ben Vogels 3e M55 00:45:57 
      

6300  m Frans Verhagen 1e M65 00:32:11 

     Wim Verhagen 2e M65 00:32:12 

     Ad van Zelst 3e M65 00:33:22 

      

  Jiska van Deijne 1e Vsen 00:31:52 

     Moniek Grimme 2e Vsen 00:44:45 
      

     Reny van Straten 1e V35 00:32:29 

     Susanne Aarts 2e V35 00:34:22 

     Mieke Bouwman 3e V35 00:35:47 

      

  Tineke van den Heuvel 1e V45 00:30:07 

     Leny de Croon 2e V45 00:33:30 

     Joke Bullens 3e V45 00:33:30 

      

  Nellie van Beers (KAMPIOEN) 1e V55 00:29:27 
      

4200  m Nellie van Beers 1e V55 00:19:29 

     Jeanne Kemps 2e V55 00:22:30 

     Silvia Tempelman 3e V55 00:27:40 
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN CROSS 
 
 

zondag 27 maart 2011 Clubkampioenschappen Cross, Oirschot 

Uitslagen per categorie van de Clubkampioenschappen Cross 
(podiumplaatsen). De individuele uitslagen vind je bij de UITSLAGEN 
verderop in dit blad. 

onderd. naam positie cat. prestatie 

1050  m Luuk van Ham 1e JjunD 00:04:34 

     Hein van den Eijnde 2e JjunD 00:04:42 

      

     Lars van Kuringen 1e JpupA 00:04:57 

     Tycho Smits 2e JpupA 00:05:08 

     Izzy Smits 3e JpupA 00:05:31 
      

     Tom Michielsen 1e JpupB 00:05:20 

     Stef van den Broek 2e JpupB 00:05:28 
      

     Thijs van de Brand 1e JpupC 00:05:53 

     Luuk van Kuringen 2e JpupC 00:06:31 

      

     Tippi Smits 1e MpupC 00:05:55 

     Juul van Hout 2e MpupC 00:06:55 
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ORIËNTATIELOOP 
René van de Ven, Dennis Scheepers, Norbert de Zeeuw 

 

 

Van kleins af aan ben ik, zoals velen weten, bezig met 
alles wat atletiek te bieden heeft. Zodoende nam ik ook 
begin jaren ‘90 al deel aan de oriëntatieloop, toen nog 
samen met ons pap.  
 
Nadat deze mooie discipline enkele jaren geleden voor het laatst was 
georganiseerd wegens te geringe deelname besloot ik het dit jaar weer eens 
op te pakken. Om meer deelname te krijgen zocht ik contact met 
regioverenigingen AVGM uit Best en AVR69 uit Reusel. Uit inventarisatie 
bleek dat er animo voor was (al kwam dat uiteindelijk niet geheel tot uiting in 
het deelnemersaantal) en dus besloot ik door te zetten. Het was kort dag, 
want inmiddels was het al half februari en de meest geschikte datum tussen 
het crossseizoen en baanseizoen in was dus nog slechts anderhalve maand 
weg.  
Na het vastleggen van de datum in overleg met de technische commissie 
en het aanstellen van Martien als uitzetter van de tocht was de volgende taak 
het op korte termijn werven van voldoende deelnemers. Gestreefd werd naar 
10-12 deelnemers per vereniging, zeker ook omdat het weer opstarten van 
een activiteit meestal niet meteen goed loopt. Het liep in het begin geen 
storm, maar naarmate de datum dichterbij kwam begonnen toch steeds meer 
lopers in te schrijven. Met het uiteindelijke deelnemersaantal van 42 was ik 
zeer tevreden. 
 
De wedstrijd zelf verliep voor de meesten prima en wat ik van de 
deelnemers hoorde was louter positief. Kennelijk heeft iedereen het goed naar 
zijn zin gehad en is het voor herhaling vatbaar. De winnaars werden ter 
plekke beloond met wat lekkers, al waren niet alle winnaars nog aanwezig, 
dus hopelijk hebben die via een andere weg hun prijs nog ontvangen. In 
overleg met AV GM en AVR69 is voorlopig besloten om dit evenement drie 
jaar te organiseren, bij elke vereniging een keer. Vervolgens zullen we 
evalueren of voortzetting zinvol is, wat natuurlijk afhangt van het aantal 
deelnemers. Dus houd de agenda in de spike of op de website in de gaten 
voor volgend jaar en doe mee aan dit mooie evenement! 
 
René van de Ven 
 
 

Vol goede moed en met prachtig weer in het vooruitzicht 
togen we (na de noodzakelijke koffie in de ochtend) richting 
de startlocatie van de oriëntatieloop, Hemelrijken te Oirschot. 
  
Onze uitgebreide kennis van dit gebied (ahum) had ons in de ochtend doen 
twijfelen of we geen tom-tom zouden moeten meenemen en al onze verdere 
afspraken die zondag cancellen, maar uiteindelijk hadden we toch de moed om 
dat niet te doen. Met de tom-tom nog in de auto vonden we wel de startlocatie, 
om daarna heerlijk in het ochtend zonnetje te wachten, na aanmelding, op ons 
starttijdstip.  
  
Rond 10.00 uur vertrokken we met een kaart van het gebied met gezwinde 
spoed richting post 1, althans dat dachten we. Na enig speurwerk van hoog 
niveau besloten we om post 1 en 2 even te laten voor wat het was om maar 
meteen met post 3 te beginnen. Deze vonden we gelukkig wel in een kuil bij een 
plas en dat gaf ons weer enigszins het idee dat we toch wel over enkele 
mannelijke ‘oriëntatiegenen’ beschikten. 
  
Hierna bleek dat we weer op het juiste spoor zaten waarna we alle volgende 
posten toch in een redelijk kort tijdsbestek konden vinden (uitgezonderd 
post 5 of 6). Het weer werkte ook heerlijk mee zodat we deze dag met een 
bijzonder goed gevoel afsloten (om als enig team 2 posten niet te vinden 
is ook best knap). De omgeving was prachtig (zo vaak komen we als GM-ers 
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ORIËNTATIELOOP 
 
 
niet in dit gebied) en heeft ons zeer zeker doen besluiten om hier vaker 
terug te komen, dit met de reguliere loopgroepen van GM en hopelijk zeker 
met een volgende oriëntatieloop! 
  
Onze complimenten namens alle GM deelnemers dan ook aan de gehele 
organisatie en specifiek voor Rene van de Ven die deze oriëntatieloop weer 
nieuw leven heeft ingeblazen. Een volgende keer zullen we proberen met een 
grotere delegatie van GM aanwezig te zijn, de organisatie, het gebied en het 
weer lieten in ieder geval niets te wensen over. 
 
Tot een volgende ontmoeting bij een wedstrijd, tijdens het passeren van elkaars 
loopgroepen of tijdens de volgende oriëntatieloop. 
  
Dennis (links op de foto) & Norbert (rechts) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Dit was een mooi initiatief! De 
laatste oriëntatieloop was in 
2003 en telde 14 hardlopende 
deelnemers plus enkele 
wandelaars. Nu meteen 42 is 
een mooi resultaat.  
Tijdens de trainingen in de week 
na de oriëntatieloop werd nog 
volop gepraat over deze 
geslaagde dag, een signaal om 
door te gaan! 
 
 
 
 
foto’s: de controlepost bij de boerderij werd 
bemand door Harry en Tiny van de Ven, die 
de foto’s bij dit artikel en voor de website 
maakte 
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ATLETIEK 
René van de Ven 

 

Oirschot, zondagavond 17 april. Achter me ligt een druk weekend vol werpen. Het 
weekend is voorbij gevlogen, al kan het feestje van zaterdagavond daar ook deels mee te 
maken hebben. De ene dag fout, de andere goud! Verslag van een vol werpweekend. 
 

Zaterdagochtend begon het al vroeg. Rond 8 uur uit bed, ontbijt, brood smeren 
voor de middag en om 8.30 uur de auto in. Vriendinnetje thuisgebracht (die was erg 
blij dat ze er zo vroeg uit moest) en door naar Eindhoven voor de eerste wedstrijd 
van dit weekend: een werpvijfkamp. Bij de werpvijfkamp zitten de ‘standaard’ 
werponderdelen speer, kogel en discus, aangevuld met het kogelslingeren en 
gewichtwerpen. Gewichtwerpen is officieel alleen een discipline voor masters maar 
wordt af en toe ook aangeboden aan senioren. Het is min of meer hetzelfde als 
kogelsingeren, echter het gewicht is een stuk zwaarder (maar liefst 15,88 kg voor 
senioren!) en de ketting tot aan het handvat een stuk korter (±20 cm). 
 
Het eerste nummer van de dag was het kogelslingeren. Hiervoor kwam ik, want dat 
had ik de afgelopen weken met enige regelmaat getraind en de resultaten in de 
training voorspelden niets anders dan een verpulvering van mijn eigen clubrecord. 
Het liep dus even iets anders... Na het wegen van mijn speren was er toch niet 
zoveel tijd meer over om in te werpen en dat kwam me duur te staan. Niks geen 
verpulvering, nee, zelfs geen verbetering van mijn eigen record! Slechts 1 geldige 
poging van de 3 die ik kreeg en die liet zich slechts meten op 23.56 m. Maar 32 cm te 
weinig, maar gezien de trainingsresultaten ronduit teleurstellend. Maar ondanks de 
frustratie moest ik natuurlijk toch gewoon door naar het kogelstoten, het tweede 
nummer van de dag. Ook dat loopt dit seizoen wel lekker, met een CR indoor 
afgelopen winter en voor het eerst sinds jaren weer structureel over de 11 m. Dat 
laatste lukte vandaag ook, door een stoot van 11.06 m in de derde poging. Dat 
stemde me weer enigszins tevreden. Zo deed ook het discuswerpen, waar ik met 
kleine stapjes vooruit klim richting de 30 m-grens. Voor de derde maal dit jaar een 
afstand in de 29 m, maar wel weer wat verder dan de voorbije wedstrijden: 29,41 m. 
 
Dan speer, zoals velen weten is dat mijn favoriete onderdeel. Speer liep dit seizoen 
echter nog voor geen meter! Twee wedstrijden gehad, allebei ondermaats 
gepresteerd met als verste een schamele 45,47 m. Het inwerpen verliep niet 
verkeerd, mijn schouder voelde goed ‘los’, dat wil zeggen soepel en niet pijnlijk, al 
vielen de afstanden bij het inwerpen wat tegen. Maar wie maalt daar nu om, als het in 
de wedstrijd goed gaat? Misschien ik zelf wel zo nu en dan, maar dit keer toch echt 
niet. De eerste worp was een stuk te laag, maar kennelijk wel hard afgeworpen 
aangezien ie landde bij 49,13 m! Zo, da’s een stuk beter dan wat ik tot nu toe had 
laten zien! 

 
Foto’s: Kijk, zó doe je dat! 
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ATLETIEK 
  

 
Bij de tweede poging was de hoogte beter, maar klopt de ‘timing’ bij het afwerpen wat 
minder. Desalniettemin nog een klein stukje verder: 49,22 m. Een mooi seizoensbest, want 
in de 3e poging kwam ik niet meer verder. 
 
Het laatste onderdeel van de dag was het gewichtwerpen met de eerder genoemde 15,88 
kg. De techniek is dezelfde als bij het kogelslingeren, dus het resultaat laat zich al raden; 
dramatisch! Nog onder de 8 meter is het vermelden eigenlijk niet waard, dus ook qua 
verslag wilde ik het hierbij laten. Voor deze dag althans... 
 

●●● 
 
Zondag 17 april hoefde ik gelukkig niet zo vroeg uit bed, zodat ik dat feestje van 
zaterdagavond ook niet hoefde afzeggen. Rond 13.30 u met vaste wedstrijdmaat Jeroen 
Duif van GM aangereden naar onze zuiderburen om mezelf te revancheren op het 
kogelslingeren. In Turnhout schreef ik me ook in voor discus, wat ik zag als een mooie 
opwarmer voor het slingeren, waar ik nu toch echt een dik CR van mezelf eiste!  
 
Discus verliep niet slecht, maar de uiteindelijke afstand viel licht tegen: 28,74 m. Extra 
jammer was een ongeldige worp (net buiten de sector) van 30+, maar dat gaf wel aan dat er 
nog meer in zit dit seizoen. Een minuut of 20 voor de wedstrijd kogelslingeren begon besloot 
ik te gaan inwerpen, zeker nadat dit gisteren te weinig gebeurd was. Eerst enkele rustige 
worpjes uit stand en daarna met de moeilijke draai die de ‘kogelslingertechniek’ met zich 
meebrengt. De laatste inworp was wat ik zocht in de wedstrijd: 2 goede draaien en een 
goede afworp brachten de kogel zo’n 27 m het veld in. En mijn CR van vorig seizoen stond 
op 23,88 m! Zou het er dan toch van komen dit weekend?  
 
De eerste poging. Rustig blijven, zelfde doen als op training en zonet bij 
het inwerpen. Stabiele draai en dan alle kracht erin en... in het zijnet! Een 
teleurstellend begin, maar waar ik mij vroeger nog wel eens direct in 
woede liet ontbranden bleef ik nu rustig, want het kon immers geen twee 
wedstrijden achter elkaar uitblijven! En dat bleek gelukkig al in de 2e 
poging. De techniek iets beter uitgevoerd en iets minder op kracht. Geldig! 
En zo’n 28 m! Alle remmen los want niets meer te verliezen in de 
resterende pogingen leverden nog 3 goede worpen op, maar alle drie net 
minder dan hetgeen ik al had staan. Het resultaat was waar ik voor 
gekomen was: een verpulvering van mijn eigen CR met maarliefst 4,5 m 
tot 28,38 m. Gisteren fout, vandaag goud? Nee dat niet, althans, de 
wedstrijd heb ik er niet mee gewonnen. Maar waar ik voor kwam is dan 
toch gelukt, waardoor het een mooi weekend was. Uiteraard sloten we af 
met een ‘pakske Vlaamse fritten’ in Arendonk en hopelijk de komende 
wedstrijden op naar de 30 m! 
 
René van de Ven 
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NEVER GIVE UP 
Ad van Zelst 

 

Het laatste jaar ging het zwaar bergafwaarts met mijn hardlopen. Geen 
snelheid meer, geen uithoudingsvermogen, slecht herstel. Een drama. Goede 
adviezen genoeg: “Ja, je wordt een jaartje ouder, leg je er maar bij neer…”  

 
Ik besluit de zaak rigoreus aan te pakken. Vorig jaar september had ik 
me uitgebreid laten keuren bij het SMA, maar daar was niets 
uitgekomen. Volgens de sportarts was ik overtraind. Advies: “Af en toe 
een weekje rust, een keer meer fietsen in plaats van hardlopen”. Het 
hielp allemaal niks. 
 
 
 
Eind februari ga ik naar de huisarts (Piet van de Sande) om mijn 
bloed te laten onderzoeken. Dan blijkt dat het Hb-gehalte te laag is, wat 
kan wijzen op ijzertekort. Ik krijg het advies om een paar weken rustig 
aan te doen, mijn voeding aan te passen en dan nog eens te meten. 
 
Een week later laat ik bij het SMA in Woensel mijn bewegingsapparaat 
nakijken. De sportarts: “Wat is het probleem?” 
“Ik doe voort bekant 2 uur over de halve marathon”. 
“Oh..., maar hoe oud bent u eigenlijk mijnheer van Zelst?”  
“65, dus daar kan het niet aan liggen” 
Mijn benen en gewrichten zijn in orde. Ik krijg nog enkele voedingstips:  
- elke dag een lepel Roosvicee Ferro nemen en voldoende fruit eten 
- in tarwe, broccoli, spinazie, bonen en appelstroop zit veel ijzer 
- geen melk bij het ontbijt en de lunch, dat verhindert de ijzeropname 
- maar vruchtensap, dat bevordert juist de ijzeropname 
Verder advies: op mijn leeftijd moet alles optimaal zijn, dus goed op de 
voeding letten, regelmatig onderhoud (masseren), zooltjes na laten 
kijken, compressiekousen gebruiken, tijd nemen voor herstel. 
 
Half april meld ik me bij Karel Willems, sportpodoloog, de man van de 
zooltjes, waar ik al 7 jaar klant ben: “Zo Ad, zeg het eens” 
“Ik kan de Verhagens niet meer bijhouden”. 
“Oeioei da’s erg, daar zullen we eens iets aan gaan doen” 
Hij slijpt mijn zooltjes wat bij en geeft me het advies het eens even aan 
te zien en als het helpt terug te komen om nieuwe zooltjes te laten 
maken. 
 
In 5 weken experimenteren heb ik mijn voeding aangepast, meer rust 
genomen, nieuwe zooltjes en compressiekousen gekocht. Het helpt 
allemaal wel een beetje, maar niet echt. Dan laat ik volgens afspraak 
mijn bloed weer controleren en nu is het Hb nog lager dan vorige keer. Ik 
krijg een recept voor Ferrofumaraat (“staalpillen”).  
 
En dan gebeurt het: na een week pillen slikken merk ik bij de 
zaterdagtraining dat ik weer van die lekkere lange passen kan maken. 
De verzuring in mijn kuiten blijft uit. Ik mis nog wel wat snelheid, maar 
als ik even pauzeer herstel ik heel snel en kan meteen weer door. Als ik 
tot vorige week zo’n inspanning leverde was ik drie dagen afgebrand.  
 
Daags erna ben ik er weer bij en ga met groep 3 mee, die ik eigenlijk 
niet meer bij kon houden. En wie loopt daar nu voorop?  
 

Donderdag 21 april, groep 4. Vaartspel. Ik kan weer 
mee! I’m back! Houd dat rooie Shellpetje in de gaten! 
 

Ad van Zelst (“de grijze Keniaan”, volgens Cees K) 
 
 
Naschrift: ga nu niet allemaal meteen aan de staalpillen, ze kunnen allerhande 
bijwerkingen veroorzaken. Alléén op advies van een arts gebruiken. 
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INTERNE COMPETITIE 2011 
Ad van Zelst 

 
Het was warm bij de eerste wedstrijd van de Interne 
Competitie 2011. Het aantal deelnemers was helaas 
minder dan vorig jaar. Maar we zagen wel nieuwe 
gezichten. 
 
 

  
3300 m 
cross 

19 april 

1500 m 
baan 

17 mei 

5000 m 
baan 

21 juni 

10 km 
weg 

30 aug 

800 m 
baan 

20 sept 
punten 

 strafpunten bij niet finishen 0,40 0,20 0,60 0,80 0,00  

 Msen       

1 Bart Noyen 13,95     13,95 

 M35       

1 Roland van Loon 16,05     16,05 

2 Aubry Mulder       

 M45       

1 Harrie Bullens 15,21     15,21 

2 Hans van Hal 14,24     14,24 

3 Johan Roefs 13,63     13,63 

4 Hans van de Wal 13,41     13,41 

5 Michael Boon 12,48     12,48 

 M55       

1 Wim de Croon 12,25     12,25 

2 Jan Kemps 11,24     11,24 

 V35       

1 Eveline Timmermans 11,58     11,58 

2 Esther de Wert 10,66     10,66 

 V45       

1 Tineke van den Heuvel 13,59     13,59 

2 Joke Bullens 12,03     12,03 

3 Leny de Croon 11,98     11,98 

4 Thea de Jong 10,58     10,58 

5 Jeanne van Oirschot 10,49     10,49 

 V55       

1 Nellie van Beers 13,56     13,56 

2 Jeanne Kemps 11,82     11,82 

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

door het aantal gelopen wedstrijden.  
o Als je een wedstrijd mist worden op het gemiddelde van al je gelopen wedstrijden de strafpunten in mindering 

gebracht die boven in de tabel staan vermeld.  
o Om mee te doen in de competitie mag je maximaal twee onderdelen missen. Je mag natuurlijk wel aan elke 

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

De individuele prestaties met p.r.'s en c.r.'s staan in de rubriek UITSLAGEN 

Zie de foto's van de interne competitie in het FOTOBOEK 

 
 

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.  

 

http://www.avoirschot.nl/
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INTERNE COMPETITIE 2011 
foto’s Toon de Croon 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
kans om in de prijzen te lopen!  
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HARDLOOPCURSUS 
foto’s: Ad van Zelst 

 

Foutje van het Weekjournaal: ons 
wervingsartikel voor de hardloopcursus was 
niet geplaatst. Dank zei het flyeren van 
Aubry Mulder en Jan Kemps schreven zich 
toch nog 20 deelnemers in voor de cursus.  
 
Nadat het Weekjournaal alsnog een aangepast stukje had 
geplaatst meldden zich nog 3 cursisten aan. Onder leiding 
van Toon en Cees zijn ze weer enthousiast van start 
gegaan onder het motto: “In 10 weken van conditie 0 naar 
20 minuten hardlopen” 
 
De foto’s zijn gemaakt tijdens de tweede training op 
woensdag 13 april. Meer foto’s op www.avoirschot.nl > 
FOTOBOEK 
 

 

http://www.avoirschot.nl/
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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. 

 

zaterdag 5 maart 2011 Orthense trimloop, Orthen 

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

21.1  km Cees Koppen   Mrecr 01:35:47     13,22 

     Jac van Heerebeek   Mrecr 01:44:32     12,11 

 
 

zondag 20 maart 2011 Drunense Duinenloop, Drunen 

Mooi weer in Drunen, stralende zon, ong. 12 graden. Prima organisatie. Sinds vorig jaar zijn 
start en finish in het dorp en dat is een grote verbetering. Helaas maar weinig AV O'ers 
deze keer, maar Jiska liep een mooi p.r. 

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

21.1  km Ad van Heerbeek 19e M55 01:38:47     12,82 

     Jiska van Deijne 34e Vsen 01:51:20 o   11,37 

  

10  km Adrie Louwers 27e Mrecr 00:44:13     13,57 

     Ad van Zelst 105e Mrecr 00:52:25     11,45 

     Berti Smetsers 91e Vrecr 01:03:11     9,50 

     Ria Louwers 105e Vrecr 01:07:04     8,95 

 
 

zondag 20 maart 2011 Intersport Halve Marathon, Veldhoven 

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

21.1  km Cees Koppen 13e M45 01:35:11     13,30 

 
 

woensdag 23 maart 2011 NK Veldloop Gemeenteambtenaren, Lelystad 

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

12  km Lenie Heijms   Vrecr 01:07:00     10,75 

 
 

zaterdag 26 maart 2011 Arcade halve marathon, Naaldwijk 

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

21.1  km Eelke Smits   Vrecr 01:54:08     11,09 

     Jan Smits   Mrecr 01:54:09     11,09 

 

Tijdens de training hoor ik dat enkele leden wedstrijden hebben gelopen. In Naaldwijk en 
“nog ergens” het NK voor gemeenteambtenaren. Zoeken op internet. Ik google: 
“Naaldwijk atletiek” en krijg 24.400 resultaten, waarvan de eerste raak is: Westlandse 
Atletiekvereniging Olympus ’70. 
Dan de volgende. Ook zo gevonden: “hardlopen ambtenaren”. Eén resultaat: het NK in 
Lelystad. (Ad van Zelst, beheerder uitslagen) 

http://www.uitslagen.nl/
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UITSLAGEN 
 
 

zondag 27 maart 2011 Clubkampioenschappen Cross, Oirschot 

Hier de individuele uitslagen van de clubcross. Elders in dit blad staan de uitslagen per 
categorie. De clubkampioenen cross 2011: Ruud van Woensel en Nellie van Beers. 

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

10500  m Ruud van Woensel 1e M45 00:41:05     15,33 

     Roland van Loon 1e M35 00:43:05     14,62 

     Cees Koppen 2e M45 00:48:25     13,01 

     Harrie Bullens 3e M45 00:48:50     12,90 

     Hans van Hal 4e M45 00:49:39     12,69 

     Ton Smetsers 2e M35 00:50:28     12,48 

     Hans van de Wal 5e M45 00:52:07     12,09 

     Ronald van de Vondervoort 3e M35 00:52:09     12,08 

     Jan Manders 6e M45 00:52:30     12,00 

     Nol Veldhuizen 7e M45 00:52:56     11,90 

     Adrie van de Wal 4e M35 00:55:01     11,45 

     Twan Witlox 8e M45 01:00:39     10,39 

  

8400  m Pieter Smits 1e M55 00:43:03     11,71 

     Wim de Croon 2e M55 00:44:05     11,43 

     Ben Vogels 3e M55 00:45:57     10,97 

     Jan Kemps 4e M55 00:47:52     10,53 

     Jan Heyms   Mrecr 00:55:03     9,16 

     Anthony Conijn 5e M55 00:55:31     9,08 

     Henk Verbeek 6e M55 00:55:51     9,02 

  

6300  m Nellie van Beers  1e V55 00:29:27     12,84 

     Tineke vd Heuvel 1e V45 00:30:07     12,55 

     Jiska van Deijne 1e Vsen 00:31:52     11,86 

     Frans Verhagen 1e M65 00:32:11     11,75 

     Wim Verhagen 2e M65 00:32:12     11,74 

     Reny van Straten 1e V35 00:32:29     11,64 

     Ad van Zelst 3e M65 00:33:22     11,33 

     Leny de Croon 2e V45 00:33:30     11,28 

     Joke Bullens 3e V45 00:33:30     11,28 

     Michael Boon   Mrecr 00:33:57     11,13 

     Susanne Aarts 2e V35 00:34:22     11,00 

     Jeanine van de Kam 4e V45 00:35:43     10,58 

     Mieke Bouwman 3e V35 00:35:47     10,56 

     Marianne Gruintjes 4e V35 00:36:02     10,49 

     Moniek Kemps   Vrecr 00:36:16     10,42 

     Dorianne v Halteren 5e V35 00:37:01     10,21 

     Eveline Timmermans 6e V35 00:37:02     10,21 

     Jacqueline Heyms   Vrecr 00:41:12     9,17 

     Irene van Gestel 5e V45 00:41:16     9,16 

     Miriam Hoppenbrouwers   Vrecr 00:41:48     9,04 

     Ria Louwers 6e V45 00:42:48     8,83 

     Marijke de Graaf 7e V45 00:43:18     8,73 

     Gerda Manders 8e V35 00:44:43     8,45 

     Anouk Mols 7e V35 00:44:44     8,45 

     Moniek Grimme 2e Vsen 00:44:45     8,45 

     Marja der Kinderen 9e V35 00:47:55     7,89 
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UITSLAGEN 
Ad van Zelst 

 
 

zondag 27 maart 2011 Clubkampioenschappen Cross, Oirschot 

onderd. naam  cat. prestatie pr cr km/u 

4200  m Nellie van Beers 1e V55 00:19:29     12,93 

     Jeanne Kemps 2e V55 00:22:30     11,20 

     Silvia Tempelman 3e V55 00:27:40     9,11 

     Ineke Conijn 4e V55 00:29:17     8,61 

     Chris van Eck   Mrecr 00:41:43     6,04 

  

1160  m Luuk van Ham 1e JjunD 00:04:34     15,24 

     Hein van den Eijnde 2e JjunD 00:04:42     14,81 

     Lars van Kuringen 1e JpupA 00:04:57     14,06 

     Tycho Smits 2e JpupA 00:05:08     13,56 

     Tom Michielsen 1e JpupB 00:05:20     13,05 

     Stef van den Broek 2e JpupB 00:05:28     12,73 

     Izzy Smits 3e JpupA 00:05:31     12,62 

     Thom van den Broek 4e JpupA 00:05:36     12,43 

     Thijs van de Brand 1e JpupC 00:05:53     11,83 

     Tippi Smits 1e MpupC 00:05:55     11,76 

     Luuk van Kuringen 2e JpupC 00:06:31     10,68 

     Juul van Hout 2e MpupC 00:06:55     10,06 

Als recreant zijn vermeld: 
- deelnemers die niet de bij hun leeftijd behorende afstand hebben gelopen 
- niet-leden  

 
 

zaterdag 2 april 2011 6e Rondje Vrachelen, Oosterhout NB 

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

10  km Ad van Heerbeek 7e M55 00:44:43 o   13,42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

zondag 3 april 2011  Interne Openingswedstrijden, Best 
René mocht buiten mededinging meedoen met de interne baanwedstrijden in Best 
onderdeel naam positie cat. prestatie cr pr 
kogelstoten René van de Ven   Msen 11,19 m    
discuswerpen     28,53 m   
speerwerpen    45,47 m   

donderdag 7 april 2011  Instuif baanwedstrijden, Someren 
René schrijft: “Gisteren naar wedstrijd in Someren geweest. De weersomstandigheden 
maakten het er niet gemakkelijker op; bij speer schuin wind tegen en bij discus juist wind 
mee, terwijl andersom het meest ideale is. Speer mislukte volkomen, kogel en discus 
waren redelijk goed. 
onderdeel naam positie cat. prestatie cr pr 
kogelstoten René van de Ven 1e Msen 11,01 m    
discuswerpen  1e  29,12 m   
speerwerpen  1e  44,83 m   

dinsdag 12 april 2011  Circuit 14, Best 
Circuit 14 is een serie van 4 baanwedstrijden in regio 14 – de Kempen. Bij de eerste 
wedstrijd in Best stelde Roland van Loon een clubrecord op de 3000 m. 
onderdeel naam positie cat. prestatie cr pr 
discuswerpen René van de Ven 3e Msen 29,27 m    
       
3000 m baan Roland van Loon 6e Mmast 10:25:38 min o  
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    Heldersestraat 5-6 Oirschot / 0499-571470 
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UITSLAGEN 
Ad van Zelst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

zondag 17 april 2011 DVV Antwerp Marathon, Antwerpen 

Slechts 11 Ollanders aan de finish bij deze grote marathon en daar was Ad van Heerbeek er 
één van. Hij verbeterde met zijn prestatie zijn eigen clubrecord met een minuut naar 3:36:54 
bruto. De nettotijd was 3:36:30 uur. 

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

42.2  km Ad van Heerbeek 19e M55 03:36:30   o 11,70 

 
 

dinsdag 19 april 2011 Interne competitie 3300 m, Oirschot 

Het was al warm bij de eerste ronde van de interne competitie. Misschien lag het daaraan 
wel dat de opkomst wat minder was dan vorig jaar. Maar gelukkig zagen we ook enkele 
nieuwe gezichten. De stand in de competitie vind je elders in dit blad 

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

3300  m Roland van Loon 1e M35 00:12:20.3     16,05 

     Harrie Bullens 1e M45 00:13:01.2     15,21 

     Hans van Hal 2e M45 00:13:54.0     14,24 

     Bart Noyen 1e Msen 00:14:11.4     13,95 

     Johan Roefs 3e M45 00:14:31.4     13,63 

     Tineke van den Heuvel 1e V45 00:14:34.3     13,59 

     Nellie van Beers 1e V55 00:14:36.3     13,56 

     Hans van de Wal 4e M45 00:14:46.2     13,41 

     Michael Boon 5e M45 00:15:51.7     12,48 

     Wim de Croon 1e M55 00:16:10.1     12,25 

     Joke Bullens 2e V45 00:16:27.8     12,03 

     Leny de Croon 3e V45 00:16:31.9     11,98 

     Jeanne Kemps 2e V55 00:16:45.0     11,82 

     Eveline Timmermans 1e V35 00:17:05.6     11,58 

     Jan Kemps 2e M55 00:17:37.1     11,24 

     Esther de Wert 2e V35 00:18:34.2     10,66 

     Thea de Jong 4e V45 00:18:43.4     10,58 

     Jeanne van Oirschot 5e V45 00:18:52.1     10,49 

 
 

maandag 25 april 2011 Rabobank Paasloop, Boxtel 

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

15  km Cees Koppen 6e M50 01:07:56     13,25 

 

zaterdag 16 april 2011  Werpvijfkamp, Eindhoven 
onderdeel naam pos cat. prestatie punten cr pr 
kogelslingeren René van de Ven    23,56 m 248    
kogelstoten    11,06 m 549   
discuswerpen    29,41 m 453   
speerwerpen    49,22 m 577   
gewichtwerpen 15,88 kg    7,74 327   
        
totaal  2e Msen  2154   

zondag 17 april 2011  Drukkerij Joos Open Meeting, Turnhout 
onderdeel naam pos cat. prestatie punten cr pr 
discuswerpen René van de Ven 8e Msen 28,74 m      
kogelslingeren  4e  28,38 m   o o 
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CLUBRECORDS 
 Ad van Zelst 
 

“Een NEDERLANDS RECORD!” juichten we toen Martien 
van de Ven op 27 februari in Gent onder de limiet liep van 
de 3000 meter indoor. Maar… op dezelfde dag liep er in 
Apeldoorn iemand nog wat sneller op diezelfde afstand. 
En die was ook 60+. Jammer dus… 
 
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   
120411 Roland van Loon M35 Best baan 3000 m 10:25:38 min  
170411 René van de Ven Msen Turnhout (B) kogelslingeren 28,38 m  
170411 Ad van Heerbeek M55 Antwerpen (B) marathon 3:36:54 uur  

       
o = opgeëist                

 
De clubrecords van alle categorieën vind je op onze website. Daar kun je ook het reglement inzien waarin staat aan 
welke eisen een prestatie moet voldoen om erkend te worden als clubrecord. 
 

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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Als iedereen aan de koffie zit controleren Jeanne en Leny de uitslagen van de clubcross.  

Wil je ook iets doen voor de club? Bespreek het eens met je trainer.  

Zeg geen nee als we je ergens voor nodig hebben… de club kan niet zonder jou! 

 

 
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 ● Van Zelst Automaten ●    

 

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

Anthony Conijn: anthonyconijn@wanadoo.nl  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Markt 5 – 5688AJ – Oirschot – telefoon 0499-571437  

mailto:anthonyconijn@wanadoo.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 30 april 
Hilvarenbeek, 30e Torenloop 
Koninginnedag is in Hilvarenbeek ook heel gezellig. 
keuze uit 5, 10, 20 km. Vorig jaar stond Ruud van 
Woensel op het podium (foto links boven). 
 
zo 1 mei 
Lieshout, Oranjeloop 
Iedereen op het podium! 5 – 10 – 15 - 21,5 km. 
 
di 3 mei 
OIRSCHOT (atletiekveld), Baanwedstrijden 
Jeugd: verspringen, balgooien, speerwerpen.  
Volwassenen: verspringen, speerwerpen. 
 
di 17 mei 
OIRSCHOT (atletiekveld), Interne competitie 1500 m 
Best pittig, die 4 rondjes op de baan, maar na 6-7 
minuten ben je ook klaar. Daarna koffie. Ook voor 
recreanten! 
 
do 2 juni 
Eindhoven, De Burgh Hemelvaartloop 
Recreatieloop 10 of 21,1 km, wedstrijd 10 km. Hier liep 
in 2010 Nellie in de prijzen op de halve marathon (foto 
links midden). 
 
zo 5 juni 
Hapert, Bladel, Reusel, Kempen Run 
Een nieuw evenement over 10 of 21,1 km. Kan wel eens 
druk worden. 
 
za 11 juni 
OIRSCHOT, Oirschotse Stoelloop 
Alle info op onze website. Let op: leden van AV Oirschot 
krijgen korting op het inschrijfgeld, maar alleen bij 
voorinschrijving via internet. En als je niet meeloopt dan 
help je toch zeker mee als vrijwilliger? 
 
De Oirschotse Stoelloop wordt vooraf gegaan door Sport 
en Spel, een speciaal programma om de Oirschotse 
schooljeugd kennis te laten maken met atletiek. 
Deelname gratis (foto links onder).  
 
Kijk nog eens naar de foto’s van Sport en Spel en de 
Oirschotse Stoelloop 2010 op onze website 
wwww.avoirschot.nl > FOTOBOEK 
 
zo 12 juni 
Maastricht, Maastrichts Mooiste 
Uitgerust van de Oirschotse Stoelloop? Dan kan deze 
mooie loop er ook nog wel bij. Wel pittig, over berg en 
dal. 
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AGENDA  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ma 13 juni 
Eersel, Pinksterloop 
Nu kan het een keer: 3 wedstrijdjes in één weekend.  
 
di 14 juni 
OIRSCHOT (atletiekveld), JANSdag 
Voor de groepen 8 van de Oirschotse basisscholen. Elk 
jaar weer een mooie warme dag. Vrijwilligers gevraagd! 
(foto rechts boven)  
 
di 14 juni 
OIRSCHOT (atletiekveld), Baanwedstrijd 
Jeugd: hoogspringen, 600 of 1000 m.  
Volwassenen: hoogspringen, kogelstoten. 
 
wo 15 juni 
OIRSCHOT, einde hardloopcursus 
Na 10 weken met 20 trainingen hebben we er weer een 
aantal hardlopers bij in Oirschot. Nu vast blijven houden. 
Na afloop uitreiking van de certificaten en koffie voor 
iedereen.   
 
zo 19 juni 
Sint- Oedenrode, Vaderdaglopen 
Mooie halve marathon dicht bij huis. Ook 10 en 5 km. 
 
di 5 juli 
OIRSCHOT (atletiekveld), Baanwedstrijd 
Jeugd: verspringen, balgooien, speerwerpen (foto rechts 
midden). Volwassenen: discuswerpen, speerwerpen.  
 
do 21 juli 
Kasterlee (B), Dwars door Kasterlee 
Hier moet je bij zijn! Het is wat ze in België noemen een 
“country”, deels cross, deels veld, deels weg. En daarna 
bier, heel veel bier. En worst, heel veel worst (foto rechts 
onder). 
 
zo 9 okt 
Eindhoven, Marathon Eindhoven 
Verderop in dit nummer mededelingen over de 
trainingen. Hier kunnen ook niet-leden aan meedoen. 
Was vorig jaar een groot succes met 45 deelnemers van 
ons aan de halve en 3 aan de hele marathon. 
 
ma 26 dec 
OIRSCHOT, 25e De Meeuw Auwjaorscross 
Voor de 2e keer organiseren we de 25e Auwjaorscross. 
Vorig jaar moesten we hem helaas afgelasten. 
Onderdeel van de Sportplein Eindhoven 
Crosscompetitie. 
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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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TRAININGEN 

 Cees van de Schoot 
 

Het trainingsschema staat op de website onder 
TRAININGEN > Clubtrainingen > PDF en het 
hangt op het prikbord in het clubhuis. 
 
 
 
Tenzij anders vermeld starten alle trainingen bij het clubhuis. 
 
dinsdag  19:00 uur  clubtraining op de atletiekbaan  
 
woensdag  19:00 uur  recreantentrainingen, groep 1, 2, 3 en 4 
  hardloopcursus (tm 15 juni) 
 
donderdag  19:00 uur  clubtraining in het buitengebied 
 
zaterdag   9:00 uur halvemarathontraining (vanaf 18 juni) 
  
   9:00 uur vrije training, rustige duurloop 10 km. 

Vanaf Laco Sportcentrum  
  Kroonenburg aan de Kempenweg. 
    

 zondag    9:00 uur halvemarathontraining (vanaf 19 juni) 
 
     9:30 uur recreantentrainingen, groep 1, 2, 3 en 4 
   hardloopcursus (tm 15 juni) 

 
 

 
Met AV Oirschot trainen voor de halve marathon Eindhoven 2011  
 
  
De Marathon Eindhoven, hét grote 
hardloopevenement van Brabant, is dit jaar op 
zondag 9 oktober. Op zaterdag 18 en zondag 19 
juni starten we weer met de speciale trainingen 
voor de halve marathon.  
 
Per week zijn er 3 momenten om te trainen o.l.v. 
een ervaren trainer die tijdens het lopen ook tips 
en advies zal geven als voorbereiding op de halve 
marathon.  
  
De trainingen zijn voornamelijk bedoeld voor hen 
die de halve marathon nog nooit hebben gelopen 
of de afstand weer "in de benen" willen krijgen. 
Enige loopervaring is wel vereist: een 10 
kilometerloop mag geen probleem zijn. De eerste 
training omvat ong. 12 km en die afstand wordt 
geleidelijk opgevoerd. Er wordt gelopen in 
verschillende niveaugroepen. Snelheid staat niet 
voorop, uitlopen is het doel. 
 
Bij de langere afstanden en vooral bij warm weer is 
het raadzaam om drank mee te nemen, in een 
flesje of een drinkbelt. Gezien het grote aantal 
trainingen met vaak verschillende niveaugroepen 
is het niet doenlijk fietsers voor de drank mee te 
sturen.  
  
Recreatieve lopers die geen lid zijn van 
Atletiekvereniging Oirschot kunnen ook aan deze 

trainingen deelnemen. Zij betalen €35,- voor het volgende 
pakket: 

• trainingsschema 

• deelname aan de clubtrainingen op dinsdag- en 
donderdagavond en naar keuze de duurloop op zaterdag- 
of zondagmorgen 

• deelname aan een testwedstrijd van 10 km om niveau en 
anaërobe-drempel te bepalen 

• adviezen voor de wedstrijdvoorbereiding en het te lopen 
schema tijdens de wedstrijd 

• na afloop van de halve marathon 's avonds gezellige 
afterparty in het clubhuis 

• advies voor herstel in de week na de marathon 
 
Voordeelactie Eindhovens Dagblad: 
Het Eindhovens Dagblad organiseert een actie voor abonnees 
waarbij deze voor een speciale prijs aan het 
trainingsprogramma kunnen deelnemen bij de club in hun 
woonplaats. Inbegrepen is een fittest door sportartsen van 
Sportmáx (is al geweest op 23 april), €3,50 korting op het 
inschrijfgeld van de halve marathon en een speciaal 
functioneel loopshirt. 
Informatie: www.ed.nl/abonneevoordeel  
  
Zou je op 18 of 19 juni niet in de gelegenheid zijn om mee te 
lopen dan kun je in overleg met de trainer ook nog op een 
later tijdstip instappen. 
 

Informatie: www.avoirschot.nl>TRAININGEN 

http://www.ed.nl/abonneevoordeel
http://www.avoirschot.nl/
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TRAININGEN 

 Pieter Smits 
 
 
 

 

De laatste woensdagmiddagtraining zit er ondertussen al weer enkele 
weken op. De opkomst is dit jaar bijzonder goed geweest. Bijna altijd 
waren er tussen de 10 en 15 deelnemers. Een verslag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dertien deelnemers op een zonnige 23 maart: Bertie, Cees, Jeanne, Godelieve, Thea, Annie, 
Jeanne, Nellie, Ben, Frans, Pieter, Leny en Ad (achter de camera) 
 
 
 
 
 
Omdat het altijd geheel vrijblijvende gebeuren dit 
jaar door onze recreantencommissie als officiële 
recreantentraining werd aangemerkt, werd de training 
gefaciliteerd. dat hield in dat het de bedoeling was om 
hetzelfde programma af te werken zoals er voor ’s 
avonds gepland was. Tijdens en na de 1e training kwam 
er echter al wat tegenspraak omdat de deelnemers, 
zoals ze al jaren gewend waren, het liefst op 
woensdagmiddag een langere duurloop houden. Kort 
daarna zijn we, democratisch als we zijn, aan de wens 
van de groep tegemoet gekomen en weer als vanouds 
langere duurlopen gaan houden en wel in 2 
niveaugroepen.  
 
Het voordeel van een duurloop is dat de groep 
nagenoeg geheel bij elkaar blijft, zodat er volop 
gelegenheid is om te buurten. Alle noemenswaardige 
gebeurtenissen van de voorbije week, wel of niet club 
gerelateerd, worden behandeld. Oftewel: altijd 
gezelligheid. Tijdens de duurloop van 22 december 
werd ook het idee geopperd van de unieke sneeuwloop. 

Andere jaren had de snellere groep qua deelnemers 
meestal de overhand terwijl dit jaar de ietwat minder 
snelle groep meer deelnemers trok. 
Het voordeel van het startpunt bij ’s-Heerenvijvers is dat 
we ruim 2 km dichter bij de hei zijn dan wanneer we 
vanaf ons clubhuis vertrekken, waardoor we routes 
lopen die anders te ver weg zijn. Bovendien kunnen we 
in de bossen altijd wel uit de wind lopen, wat in de 
winter aanmerkelijk minder koud is. 
Na de laatste tocht op 23 maart hebben we het seizoen 
in ons clubhuis gezellig afgesloten met koffie of thee en 
gebak. 
 
Menigeen vindt het altijd weer jammer als de 
woensdagmiddagtrainingen stoppen, máár… het 
betekent ook dat we meestal  het  ”goei weer” tegemoet 
gaan en ’s avonds weer gezellig met de andere lopers 
op pad kunnen. 
 
 
Met sportgroeten, Pieter Smits 
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’t razend snelle estafettepennetje 
Laura van den Broek 

 

 

 

’t razend snelle estafettepennetje is deze keer voor Joep van 

Rees, die we al een tijdje kennen. Joep is pas geleden 11 jaar 

geworden en zit in groep 7a van basisschool De Linde. We 

stellen Joep de volgende vragen: 
 
 
 
 
Hoe lang ben je lid van AV Oirschot?  

Ik ben al vier jaar lid van de club. 

 

Waarom is atletiek zo leuk?  

Wat het leukste is: verspringen. Maar ik vind het ook heel 

leuk als we in de bossen gaan rennen. Speerwerpen en 

eigenlijk zijn alle andere onderdelen ook leuk. 

 

Waarom is AV Oirschot zo leuk?  

Dan hoef je niet zo ver weg te gaan. En ik vind het heel 

gezellig want er zitten ook kinderen uit mijn klas bij. De 

training van Rikie vind ik fijn, ze is heel aardig. 

 

Wat is jouw favoriete onderdeel?   

Verspringen. 

 

Doe je mee aan wedstrijden? PR’s? 

Wel aan de eigen clubwedstrijden en in Best. 

 

Andere hobby’s?  

Buitenspelen, bijvoorbeeld op de trampoline. Aan de 

boomhut werken en in bomen klimmen. Met mijn konijn 

spelen. 
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clubkampioenschappen cross 
Laura van den Broek 
 

Aan de start van de jaarlijkse clubkampioenschappen cross 
op zonderdag 27 maart stonden de 12 jeugdleden van onze 
atletiekvereniging klaar voor hun crosskampioenschap. 
Onder luide aanmoedigingen van de vele aanwezige 
(groot)ouders, familieleden en clubleden gingen ze om 
11.15 uur van start.  
 
Al aan de start worden de kansen ingeschat. Na een half rondje over het 
veld ging de hele groep het bos in voor het echte crossen. Bij het verlaten van 
het bos moest nog ruim een half rondje gesprint worden naar de finish. Luc ging 
direct na de start op kop en gaf deze positie de hele wedstrijd niet meer af. Hein 
gaf hem goed partij en werd tweede in de categorie JJD. 
 
In de achtervolgende groep streden de pupillen ieder in hun eigen categorie. 
De strijd in de categorie pupillen A bleef spannend tussen de vier deelnemers. 
De eindsprint wordt nog even aangezet, waarbij Lars de 1e plaats opeist. Een 
schitterende prestatie omdat Lars nog maar enkele weken lid is van onze club. 
De broers Tycho en Izzy volgden en Thom werd vierde. 
 
In de pupillen B-wedstrijd ging Stef goed van start maar halverwege moest hij 
Tom laten passeren. Tom liep hard door. Hij heeft dit seizoen enkele 
crosswedstrijden gelopen en behaalde in Oirschot dus een echte 
thuisoverwinning. 
 
In de categorie pupillen C waren er twee nieuwe jeugdleden die van start 
gingen. Hier ging Thijs als eerste over de streep en werd Luuk tweede.  
 
De meiden Juul  en Tippy renden in de categorie MPC hun wedstrijdje waarbij 
Tippy de hoogste podiumplaats mocht beklimmen en Juul de tweede plaats 
innam. 
 
Bij de prijsuitreiking werden alle winnaars in het zonnetje gezet; de prestaties 
van alle deelnemers werden beloond met een flesje drinken en chips en 
natuurlijk het applaus van alle supporters. 
 
Het was weer een gezellige clubwedstrijd. 
 

Bekijk alle foto’s van de Clubkampioenschappen Cross op www.avoirschot.nl  
 
 
 
 
 
 

http://www.avoirschot.nl/
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bos do-it project 
Laura van den Broek (die ook het stukje over het BOS Do-it project schreef in het vorige nummer) 

 

Het initiatief om de jeugd meer te laten bewegen en het sporten te stimuleren door middel 
van gastlessen tijdens de gymlessen op het basisonderwijs onder de noemer “Do-it” is 
door AV Oirschot vervolgd. Een verslag van het BOS Do-it project deel 2. 

 
 
 
Na de succesvolle start van het BOS-impuls waren het op 30 maart jl. 
de leerlingen van de St. Jozefschool uit Spoordonk die wij als gasten 
mochten ontvangen op ons veld. Dat is natuurlijk dé plek bij uitstek om 
de jeugd te laten springen en sprinten, al is er nog altijd geen officiële 
atletiekbaan… 
 
De leerlingen van groep 4 kwamen in alle vroegte naar het veld. Voor 
velen was het atletiekveld geheel onbekend en was er natuurlijk de 
vraag “waar is de baan?”. Bij deze dus een uitgelezen mogelijkheid om 
te laten zien wat er bij AV Oirschot allemaal gebeurt.  
In de daaropvolgende uren kwamen de leerlingen van groep 5, groep 7 
en groep 6 voor hun gymles naar het veld. In totaal hebben wij 100 (!) 
leerlingen ontvangen bij onze club. 
 
Onder leiding van de trainers René van de Ven en Cees van de 
Schoot, enthousiaste begeleiding van jeugdcommissieleden Wilma Cové 
en Aubry Mulder en hulp van ‘ervaringsdeskundigen’ Harry en Tiny van 
de Ven gingen de jongens en meiden van start. 
 

Op het programma stond na het inlopen en warmdraaien verspringen en balwerpen. De leerlingen vanaf groep 6 
mochten als ze interesse hadden ook het moeilijke maar spectaculaire speerwerpen proberen, wat ze ook massaal 
deden! 
Bij het verspringen ging het om de eerste beginselen van het verspringen maar vooral veel sprongen maken. Bij de vele 
pogingen ontspon zich een behoorlijk fanatieke strijd. 
Bij het balwerpen werd eerst geoefend met een worp vanuit stand, daarna met één-pas en vervolgens vanuit aanloop. 
Het lijkt gemakkelijk, maar de bovenhandse strekworp is toch best pittig. Voor een aantal was het lastig niet te slingeren 
of onderhands te werpen en weer anderen konden maar amper stoppen voor de lijn! Bij het speerwerpen was het vooral 
moeilijk de speer met de punt in de grond te krijgen, maar een aantal leerlingen had duidelijk talent! 
 Bij alle onderdelen werden, gezien de beschikbare tijd en de grootte van de groepen, de afstanden globaal aangegeven 
zodat iedereen toch zelf kon meekijken hoe er gepresteerd werd. 

 
Na de gymles werden alle leerlingen 
uitgenodigd om even bij te komen in het 
clubgebouw waar AV Oirschot zich 
presenteerde. Aan alle groepen werd de 
flyer uitgedeeld en werden ze uitgenodigd 
voor een aantal gratis proeftrainingen. Bij 
het volgen van deze training ligt er een 
leuk shirtje als aanmoediging klaar. 
 
In mei geeft AV Oirschot gastlessen aan 
basisschool de Linde.  
 
 
 
De jeugdcommissie bedankt René, Tiny, 
Harry en Cees voor hun medewerking en 
sportieve inzet! 
 
 

 
foto’s: Aubry Mulder 

 
Vanuit het eerste Do-it project met de Antoniusschool hebben we inmiddels 3 nieuwe 
jeugdleden mogen verwelkomen. Het wachten is nu op meer nieuwe jeugdleden! 
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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. 
 
Zomertrainingen van dinsdag 29 maart t/m 
donderdag 27 oktober: 
 
dinsdag 18.30 – 19.30 uur  
o.l.v. Rikie Moors 
 
donderdag 18.30 – 19.30 uur  
o.l.v. Cees van de Schoot, Bart Noyen, Martien van 
de Ven of René van de Ven. 
 
 
De trainingen zijn óók tijdens de meivakantie en de 
herfstvakantie, maar niet in de zomervakantie (8 
juli tot 21 augustus) 
 

 
 
 
Wie goed traint schittert bij de wedstrijden 

 
 

 
Houd zelf je persoonlijke records per onderdeel bij in je i-Pad. 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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HARDLOPEN BIJ AV OIRSCHOT 
 

Onze trainers kennen de Oirschotse hei op 
hun duimpje! 

 
 

Bij Atletiekvereniging Oirschot loop je 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 mee te 
doen met de recreantentrainingen 
op zondagmorgen en woensdag-
avond. 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.  
Alles wat je verder nog nodig hebt 
zijn een paar hardloopschoenen en 
sportkleding.  

En heel belangrijk: je bepaalt zelf 
wanneer je gaat lopen en aan welke 
activiteiten je meedoet. Vrijheid 
Blijheid! 
 
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. 
Alle deze informatie staat ook op 
onze website. 
 
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 de speciale 
website 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 en 
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.inschrijven.nl/
http://www.avoirschot.nl/
mailto:maartenkaptein@upcmail.nl
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Gasterij “de Merode” 
Waar ’t leven en vriendschap  

elkaar ontmoeten 
Hennie & Yvonne van Rijt 

Spoordonkseweg 89, 5688KC Spoordonk 
Tel 0499 573829 / 575821 
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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    
Laura van den Broek   
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… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

…Over de nieuwe accommodatie was de commissie het al gauw eens… 
 
 
 
 
 
 
 

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 juli. Kopij inleveren vóór 20 juni 

 

mailto:vanzelst-westland@chello.nl
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