
 
jaargang 25   -   nr 4   -   juli / augustus 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DUBBELDIK 

VAKANTIE 

NUMMER! 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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LEDENADMINISTRATIE 
Maarten Kaptein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe leden: 
 
Nicky Verbakel  MPM 
Esther Adriaanse 
Femke Ritz 
Laura van den Broek 
Eveline Roche 
Monique Meesters 
Anky Kolsters 
 
 

Afmeldingen: 
 
Gin! 
 
  

Contributie-inning: 
 
Toen ik dit stukje schreef, was 
ik nog net niet op vakantie en 
als jullie dit begin juli lezen, ben 
ik nog niet terug. 
 
Toch wil ik eind juli / begin augustus weer 

beginnen met het klaar zetten van de 

batch met de contributie incasso’s voor de 

bank. Dit geldt natuurlijk alleen voor 

diegenen, die de contributie in 2 termijnen 

willen betalen. 

Zoals met mensenwerk altijd, kan het 

voorkomen dat bij de berekening van de 

contributie een vergissing gemaakt is. In 

dat geval hoop ik dat mij dat snel verteld 

wordt, zodat het gecorrigeerd kan worden. 

Voor de volledigheid nog even de melding 

dat men altijd voor één jaar lidmaatschap 

moet betalen, maar dat in 2 termijnen mag 

betalen. Het opzeggen rond de vakantie 

houdt dan dus ook niet in dat men de 2e 

termijn niet hoeft te voldoen. 

Mocht het zo zijn dat toch opgezegd moet 

worden, dan kan dat tot 25 november. 

Anders moet toch tenminste de KNAU 

bijdrage voor het daarop volgende jaar 

betaald worden. 

 

De verjaardagen in juli… 
 
2 Mieke Bouwman V40 

3 Adrie van de Wal M40 

4 Martien van Geenen M60 

7 Stefan de Graaf MSE 

7 Juul van Hout MPC 

10 Silvia Tempelman V55 

11 Anne Joosen V55 

18 Anthony Conijn M55 

20 Joos van Haaren M60 

25 Godelieve van den Heuvel V50 

31 Tom Michielsen JPB 

 
 

…en in augustus: 
 
1 Iris Clement V40 

2 Rein Smijsters JPB 

4 Jiska van Deijne VSE 

4 Jan Kemps M55 

4 Gerda van Oers V55 

4 Jet van Tiel V45 

5 Ger van Heesch M50 

8 Marja der Kinderen V45 

8 Addi Smetsers M50 

9 Mia Heijms V60 

10 Tommy Verbakel M35 

13 Hans van Hal M45 

18 Martien van de Ven M60 

20 Antoinet van Esch V50 

22 Harry Pieschel M50 

22 Tippi Smits MPC 

24 Bert van Hoof  M60 

25 Ton van Liempt M65 

28 Berti Smetsers V55 

30 Maarten Roozen M40 

 
 
 

Allen hartelijk gefeliciteerd! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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!

 

 
En… 

we hebben ze hard 
nodig! 
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VAN DE VOORZITTER 
Jan Kemps 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is inmiddels al weer 4 
jaar geleden dat we ons 
clubhuis in gebruik hebben 
genomen.  
Ten tijde van het in gebruik nemen 
van het clubhuis is er, onder leiding 
van een tweetal echtgenotes van 
toenmalige bestuursleden, een grote 
schilder-activiteit georganiseerd  om 
het clubhuis te versieren met door 
leden zelf gemaakte schilderijen. Wat 
mij betreft is dat toen een schot in de 
roos geweest. Niet alleen de activiteit 
zelf is mij destijds goed bevallen. Het 
was gezellig en leuk om samen met 
een aantal andere leden een 
schilderij te vervaardigen. Maar ook 
hebben de schilderijen de wanden 
van ons clubhuis sinds die tijd 
gesierd.  
Toch willen we nu vanuit het bestuur 
stappen gaan zetten om te zorgen 
dat we de wanden van ons clubhuis 
op een ander manier gaan versieren. 
Reden hiervoor is ook de 
opmerkingen die we hierover van 
een aantal personen te horen 
kregen. De opmerking was niet 
zozeer dat de schilderijen niet goed 
waren. Maar wel de opmerking dat je 
bij het binnenlopen van het clubhuis 
niet het idee had, dat je het clubhuis 
van een Atletiekvereniging binnen 
liep. En als je zo eens rond kijkt in 
het clubhuis is dat een terechte 
opmerking. Daarom willen we nu iets 
met de wanden gaan doen wat te 
maken heeft met atletiek. Ik zou 
zeggen laat u zich verrassen.  

 
De afgelopen tijd heeft 
onze vereniging bol 
gestaan van de activiteiten.  
Voor een vereniging die vooral 
gericht is op het zomerseizoen mag 
je dat ook verwachten. Er zijn ook 
veel activiteiten geweest gericht op 
het stimuleren van de jeugd om lid te 
worden van onze vereniging. 
Jaarlijks organiseren we de Jansdag 
voor de oudere jeugd van de 
basisscholen in Oirschot. Daarnaast 
hebben we sinds enige tijd de dagen 
van de BOS-impuls. In overleg met 
de gemeente gaan de kinderen van 
de basisscholen, die volgens de 
overheid meer in beweging moeten 
komen, kennis maken met diverse 
sporten. En wij hebben, met ons 
bestuurslid Aubry Mulder als 
coördinator, aangesloten bij deze 
beweging en krijgen regelmatig de 
kinderen over de vloer om atletiek te 
beoefenen. En zo af en toe zijn er 
ook kinderen bij die onze sport zo 
leuk vinden dat ze lid willen worden 
van onze vereniging, En dat is 
natuurlijk ook waar wij het voor doen. 
Want dan kom je er pas echt achter 
hoe leuk atletiek is. 
 

Onlangs stond, op de 
zaterdag voor Pinksteren, 
de Oirschotse Stoelloop op 
het programma.  
Hardlopen in het centrum van 
Oirschot met een rondje door het 
open landschap van Boterwijk. Een 
mooiere ronde om te lopen vind je 
niet in de verre omstreken. 
Bovendien was de organisatie van 
het geheel, door de Wedstrijd 
Organisatie Commissie, weer perfect 
voor elkaar. Na afloop van de 
wedstrijd hoor je de leden van de 
commissie praten over allerlei dingen 
die fout zijn gegaan. Maar als 
buitenstaander heb ik, en wellicht 
ook u, daar niets van gemerkt. En 
daar zit nou net de reden waarom de 
organisatie zo perfect is. De 
commissie is zo kritisch op de 
diverse details, dat de foutjes voor 
een buitenstaander onzichtbaar zijn. 
En dat zorgt er dan weer voor dat 
alle deelnemers hun rondjes kunnen 
lopen en tevreden huiswaarts keren. 

Alle organisatoren en hun helpers: 
hartstikke bedankt voor uw inzet. 
 

Daarnaast zijn er dan nog 
de interne competities.  
Er is de loopcompetitie en er zijn de 
baanwedstrijden. Daarbij valt mij ook 
op dat er de laatste tijd de nodige 
records worden verbeterd. Vooral 
René van de Ven vestigt het ene 
record na het andere op de diverse 
baanonderdelen. Daarmee, René 
van harte gefeliciteerd.  
 

En als we het toch hebben 
over records en felicitaties 
dan mag ik een persoon 
zeker niet vergeten...  
…en dat is Cees van de Schoot. 
Cees heeft een ongelooflijke 
prestatie geleverd door 2 maal de 
Alpe d' Huez op te lopen. Het geld 
dat Cees daarbij, zogezegd 
onderweg, verzamelde was voor de 
kankerbestrijding. En het tweede 
record dat Cees vestigde, en 
voorlopig zal dat wel niet worden 
geëvenaard, is het krijgen van een 
Koninklijke Onderscheiding. Deze 
onderscheiding kreeg Cees voor al 
zijn verdiensten voor de atletieksport 
in het algemeen en voor onze 
Atletiekvereniging in het bijzonder. 
Cees met de beide prestaties van 
harte gefeliciteerd. 
 

Tot slot wens ik u allen een 

goede vakantie toe. Of het 

nou in het buitenland is of 

in omgeving van Oirschot: 

geniet er allemaal van. En 

zorg er voor dat u allemaal 

weer heel en gezond terug 

komt in uw eigen omgeving. 

Dan sluit ik af met te 

zeggen:  
 
 
 
Tot ziens 
Jan Kemps, voorzitter van onze 
Atletiekvereniging Oirschot 
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ENQUÊTE 
Aubry Mulder 
 

Bij de vorige Spike zat een vragenformulier waarin we een aantal vragen stelden over 
onze vereniging. Het initiatief was van een van de commissies die momenteel onderzoekt 
waar we met de club heen moeten in de toekomst. Hieronder de uitslag van de enquête.  
 
De volgende typen leden 
vulden de enquête in: 
wedstrijdatleet:  6 
baanatleet:  2 
recreant:  42 
ouder van jeugdlid:  5 
rustend lid:  0 
donateur:  0 
 
Achter het nummer van 
de vraag staat tussen 
haakjes hoeveel 
antwoorden we op die 
vraag hebben gekregen. 
 
1  (83 antwoorden) 
Ben je tevreden met de 
huidige activiteiten. Zou 
je méér of minder 
activiteiten willen?  
ja  54% 
neen  4% 
meer  8% 
minder  0%    
voldoende 34% 

 
2a  (84) 
Aan welke trainingen 
doe je mee 
jeugd   6% 
senioren  15% 
recreanten  43% 
halve marathon  20% 
hele marathon  13% 
geen   1% 
baan technische ond. 1% 
 
2b  (119) 
Op welke dagen?  
dinsdag   23% 
woensdag  23% 
donderdag  15% 
zaterdag  8% 
zondag   34%  
 
3  (43) 
Hoe waardeer je  de 
kwaliteit van de  training 
uitstekend-goed  88% 
voldoende  12% 
matig  0% 
slecht   0% 
 
4a  (52) 
Trainen overdag 
aanbieden?  
ja   23% 
neen   19% 
geen mening  21%  

geen behoefte aan 37% 
 
4b  (30) 
Alleen in 
wintermaanden?   
ja   53% 
gehele jaar door  47% 
  
5a  (47) 
Train je ook op andere 
tijdstippen, hoe vaak per 
week?  
nooit   36% 
1-2   49%  
2-5   15%  
 
5b  (56) 
Ook buiten de 
vereniging?  
altijd   13%  
soms   43%  
hangt af van 
wedstrijdvoorbereiding  
  5% 
nooit   39% 
 
6a  (51) 
Zou je bereid zijn  tijdens  
de trainingen even te 
helpen? 
Ja   45% 
neen   27%  
 
bijvoorbeeld  met :  
materialen  12%   
in de kantine  2%  
op het veld  12% 
anders   2% 
 
6b  (33) 
Welke dag van de week 
zou je kunnen of willen?   
dinsdag   33% 
woensdag  15% 
donderdag   9%  
vrijdag   0% 
zaterdag  6%  
zondag   12%  
wisselend  12%  
geen   12% 
 
7  (49) 
Vind je het veld geschikt 
voor jouw wijze van 
atletiek  beoefenen? 
ja   45% 
neen   22%  
onvoldoende  31%  
kan beter  2% 

8  (91) 
Welke voorzieningen zou 
je graag meer of  
verbeterd  willen zien? 
verlichting  5% 
spring-onderdelen 11% 
werp-onderdelen  12%  
baan   30% 
kleedkamers  2%  
kantine   2% 
krachthonk  7% 
materialen  5% 
douchegelegenheid 10%  
parkeren  3% 
fietsberging  1%  
spelvoorziening   5%  
geen   5% 
 
9  (29) 
Welke van de huidige 
voorzieningen  mogen   
van u verdwijnen?  
Kantine en kleedkamers  

10% 
baan   17%  
werpnummers  10% 
springnummers  10%  
anders   7% 
geen   46% 
 
10a  (39) 
Stel dat je niet (meer) 
aan trainingen / 
wedstrijden zou 
deelnemen. Wat zou je 
dan graag in 
verenigingsverband 
willen doen  
natuurwandelingen 63% 
fietstochten  23% 
tennissen  3% 
kienen   5% 
training geven  2%  
zomertriathlon  2%  
mountainbiken  2% 
 
10b  (28) 
En hoe vaak per maand? 
1-2  25% 
3-4   36%  
5 of meer  29%  
minder dan 1 keer 11% 
 
11  (156) 
Welke activiteiten zou je 
naast de atletiek  zeker 
willen meedoen bij de 
vereniging?  
fietstocht  9%  

BBQ   11%  
spelvormen  1%  
oriënteringslopen 8%  
Nordic Walking  2% 
wandelen  8% 
cross   9% 
cyclopathon  8% 
jeugdkamp  3% 
voorlichting  sport en 
clinics   6% 
Coopertest  10% 
baanonderdelen  3% 
interne wedstrijden 15% 
clubbladbezorgen 0%  
helpen  kantine, 
schoonmaken  3%  
mee in kantine helpen, 
schenken etc.  4% 
 
12a  (36) 
Ben je bereid om mee te 
helpen bij bepaalde 
activiteiten?  
Ja   60% 
 
12b 
Zo ja , hoeveel  uren   
1-3   14%  
3-5   6%  
niet of mogelijk  3% 
per keer bepalen 64% 
bij bijna alles  14% 
 
13  (17) 
Vind je het 
wedstrijdaanbod  
voldoende?   
ja   88% 
neen   6% 
wil meer, nl… 6%   
 
14a  (58) 
Ken je álle commissies?     
Ja   53%  
neen   47% 
   
14b  (58) 
Weet je wie er in zitten?  
ja   36%  
neen   47% 
onbelangrijk  5%  
onnodig   3% 
niet precies  9% 
  
14c  (52) 
Zou je méér  informatie 
willen over hun 
bijeenkomsten en 
activiteiten?  
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ENQUÊTE  
  

 
ja   33%  
neen   42% 
weet niet  25%  
 
14d (50) 
Zou je bereid zijn om bij 
of voor een  commissie 
kleine klussen te doen?  
ja   40%  
neen   28% 
misschien  32% 
 
14e (52) 
Hoe vind je hun 
informatie naar de 
leden?      
goed   10%  
voldoende  56%  
onvoldoende  33% 
slecht - is er niet  2% 
 
15a  (54) 
Geeft het clubblad De 
Spike voldoende  
informatie?  
ja   89%  
neen   9% 
niet helemaal  2% 
 
15b  (53) 
Lees je dit clubblad?  
ja   100%  
 
15c  (0) 
Wat zou daarin 
beter/anders kunnen?   
   0%  
 
15d (54) 
Geeft de website 
voldoende informatie?    
ja   91%  
neen   2% 
mag méér informatie 
geven   4% 
weet het niet  4%  
 

15e  (63) 
Hoe vaak bezoek je de 
website  per maand   
1   16%  
2-5   37%  
6-9   3%  
10 of meer  37%  
kijk nooit  5%  
dagelijks  3% 
 
15f (52) 
Vind je voldoende 
informatie vóóraf over 
wedstrijden en 
starttijden: 
 
in de Spike (52)  
ja   87%  
neen   13% 
op de website (11)  
ja   55%  
neen   45% 
in de kantine (21)  
ja   86% 
neen   14% 
    
16a  (51) 
Wat vind je van de 
kantine faciliteiten?  
zeer goed  8%  
goed  28%  
voldoende  55%  
onvoldoende  8% 
 
16b (52) 
Maak je er wel / niet/ 
regelmatig gebruik van?  
ja  56% 
neen   27%  
komt er niet van  10% 
geen zin  2% 
geen tijd  2%  
ophangen jas etc 2%  
 
17  (58) 
Hoe vind je de sfeer bij 
de vereniging?  

goed   57%  
matig   3%  
kan beter  26% 
sfeerloos  2%  
prima   10% 
gezellig   2% 
 
18  (52) Is  een 
volwaardige 
kunststofbaan met álle 
voorzieningen voor jou 
een: 
wens   33% 
eis   12% 
onnodig   54%  
niet perse noodzakelijk  
  2%   
 
19a (57) 
Is  de huidige grasbaan 
voor jou voldoende of 
dient deze te worden 
verbeterd? 
voldoende  30%  
moet verbeterd  39% 
niet  geschikt  7% 
onvoldoende  5% 
zeer slecht - onbruikbaar  

19%  
 
19b  (109) 
Hoe zou je een 
verbetering willen 
financieren? 
Bijvoorbeeld door: 
(tijdelijke) verhoging 
contributie 12% 
sponsors en acties 22%  
gemeente  19%  
samenwerking andere 
verenigingen  12%  
samenvoeging  met 
andere (sport-) 
verenigingen  4%  
verhuur baan aan derden  

25%  

alléén  gebruikers  méér 
contributie betalen 2%  
spontane inzameling geld  

4%  
ik denk aan…  1% 
 
19c  (49) 
Zou je hieraan willen 
mee werken?    
ja   14% 
neen   18% 
ligt aan de vorm  29%  
weet nog niet  39% 
   
   
20  
Welke wensen heeft u 
t.a.v. de  sport beleving  
van uw kind? Wilt u dit 
onder aangeven?  
Geen opmerkingen 
geplaatst  
 
21a (15) 
Zijn de jeugd activiteiten 
voldoende of mogen er 
meer activiteiten zijn?  
voldoende  33% 
meer   67% 
 
22b  (9) 
Waaraan denkt u 
bijvoorbeeld?  
spelvormen  33%  
niet-atletiek activiteit 44%  
zoektochten  22% 
 
22c  (11)  
Kunt u de 
jeugdcommissie of 
trainers  goed  bereiken  
voor vragen?  
ja   91% 
neen   0% 
weet niet hoe  9% 

 
Binnenkort komen Commissie I en II met hun rapporten. Deze zullen aan alle leden 
worden toegezonden via internet. Je kunt deze dan rustig tijdens je vakantie bestuderen. 
Op 12 september wordt in een speciale ledenvergadering beslist hoe we verder gaan 
met onze vereniging. 
 
BELANGRIJK: We sturen regelmatig per e-mail informatie over onze vereniging aan alle 
leden. Heb je de laatste maand geen groepsmail van AV Oirschot meer ontvangen dan 
ontbreekt je e-mailadres in ons bestand. Geef het dan zo snel mogelijk door aan 
promotie@avoirschot.nl 
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FAMILIEFIETSTOCHT 2011 
 

Ook dit jaar  houden we weer een 
familiefietstocht en wel op  
zondag 11 september.  
 
De fietstocht start tussen 13.00 uur en 13.30 uur vanaf het 
clubgebouw en eindigt aan het eind van de middag met 
een gezellig samen zijn bij café ‘De Merode’ in Spoordonk. 
 
We vragen weer een eigen bijdragen van € 3.- p.p. Er 
liggen inschrijfbriefjes in het clubhuis, inleveren voor 
donderdag  9 september bij een van de leden van de 20-
pluscommissie: 
 
Hennie van Rijt, Bert van Hoof, Jan van der Heijden, Toon 
de Croon.   
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ONZE WEDSTRIJDEN 
Ad van Zelst, wedstrijdorganisatiecommissie (WOC)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toine, Joke en Maarten op 
tempo in de Boterwijk > 
 
 

We hadden weer een 
mooie Stoelloop.  
Dat we de jeugdlopen moesten laten 
vallen wegens de geringe deelname 
van de afgelopen jaren was wel 
jammer, maar voor de organisatie 
was het allemaal veel gemakkelijker. 
Minder rompslomp bij het inschrijven, 
idem bij de uitslagverwerking, minder 
wegafzettingen, parcourswachten 
hadden het gemakkelijker. En Sport 
& Spel is een prima initiatief, mooi 
compact en eenvoudig te 
organiseren. Al is het natuurlijk een 
heel gesleep met de 
hoogspringmatten naar de markt en 
terug. Hulde aan Bart met zijn 
aanhanger. 
 

In Armand van der Smissen 
hadden we een mooie 
winnaar en de winnares bij 
de vrouwen, Kim Dillen, liep 
een parcoursrecord.  
Onze Ruud van Woensel werd 1e bij 
de M50 en ook bij de andere 

Oirschotse deelnemers werden 
mooie sprintjes uitgevochten. Zie de 
foto’s op www.avoirschot.nl 
Organisatorisch waren er, zoals bijna 
niet te vermijden, wat 
schoonheidsfoutjes. Daar hebben de 
deelnemers echter niets van 
gemerkt. Bij de evaluatie zijn die 
allemaal al besproken, maar ook 
volgend jaar zal er weer iets 
onverwachts gebeuren, zoals de 
vrachtauto die de verkeersregelaar 
afblaft en het parcours oprijdt… 
 

Onze volgende uitdaging is 
de Auwjaorscross waarvan 
we nu voor de 2e keer de 
25e editie gaan regelen.  
Want ja, vorig jaar moest de 
jubileumeditie worden afgeblazen 
vanwege het extreme weer. Als je op 
een hete zomerdag nog eens wilt 
zien hoe het alternatief - de 
Oirschotse Sneeuwloop – verliep, 
kijk je nog maar eens op You Tube 
(trefwoord Oirschotse Sneeuwloop). 
Daar koel je van af! 

Het valt me elke keer weer 
op met hoeveel plezier en 
enthousiasme iedereen 
meehelpt als vrijwilliger.  
Dat maakt het voor de organisatie 
een heel stuk lichter. Leny en Ad 
hadden de uitslagen zeer snel op 
internet, Nellie had haar 
inschrijfbureau weer prima voor 
elkaar, Harrie en Jan waren de 
aanvoerders op de Markt bij het 
parcoursbouwen, Jac regelde de jury 
en Adrie de parcourswachten. Een 
prima team. Dan wil ik ook nog onze 
fotografen Tiny en Vincent in het 
zonnetje zetten. Ze hebben 
honderden foto’s gemaakt die te 
bekijken zijn in het fotoboek op onze 
website. Zo blijven onze activiteiten 
voor het nageslacht bewaard. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Markt 5 – 5688AJ – Oirschot – telefoon 0499-571437  
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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  
 
30 april 2011 
< Koninklijke onderscheiding voor Cees van de Schoot 
Vanwege zijn grote verdiensten voor Atletiekvereniging Oirschot heeft 
Cees van de Schoot uit handen van burgemeester Severijns een 
koninklijke onderscheiding gekregen. Hij is nu lid in de Orde van Oranje 
Nassau. Welverdiend Cees! 
Foto: Eindhovens Dagblad 
 
 
3 mei 2011 
< Clubrecord speer aangepunt door René van de Ven 
René van de Ven heeft tijdens de eerste Avondwedstrijden Baan van dit 
seizoen zijn eigen clubrecord speerwerpen gebroken. Hij verbeterde het 
oude record, dat hij vorig jaar in Baarle Nassau vestigde, met maar liefst 
50 cm. 
 

 
8 mei 2011 
< Toch Nederlands Record voor Martien van de Ven! 
Op 27 februari liep Martien van de Ven in Gent (B) bij de 6e Aalster 
Indoormeeting beneden de vereiste limiet voor het Nederlands record 
M60! Helaas bleek later dat een andere atleet op dezelfde dag in 
Apeldoorn nog ietsjes sneller was. Maar... eind goed, al goed, de tijd van 
Martien is alsnog door de Atletiekunie erkend als NEDERLANDS 
RECORD! 
Op de afbeelding het certificaat van de Atletiekunie. 
 

 
18 mei 2011 
< Clubrecord hinkstapsprong 
Hinkstapsprong is een discipline waar we ons in Oirschot de laatste 20 
jaar niet meer mee bezig hebben gehouden. "Het wordt tijd dat daar 
verandering in komt", dacht René van de Ven en toen dat onderdeel in 
Eindhoven op het programma stond zette hij meteen een afstand neer 
van 9,97 meter. "Maar", zegt René, "dat moet minstens 10 meter 
worden, dus je hoort nog van me dit jaar". 
 
 
9 juni 2011 
< Cees van de Schoot beklimt twee keer de Alpe d'Huez 
De missie is geslaagd, Cees heeft op één dag twee keer de beroemde 
alp hardlopend bedwongen. Sterker nog, om 10 uur was Cees klaar en 
zat hij aan de "grand café"! Velen waren bang dat Cees het niet zou 
halen vanwege de knieblessure waarmee hij al enkele weken rondloopt. 
Maar zie waar een ijzeren wil je kan brengen! Volgens Cees was vooral 
de tweede beklimming zeer zwaar, zeker toen hij op het einde ook nog 
last kreeg van kramp. 
Het team De Lage Landen, waarvan Cees deel uitmaakt, is er in 
geslaagd het doel om meer dan 50.000 euro op te halen voor KWF 
Kankerbestrijding te halen. In totaal brachten meer dan 4500 - vooral 
fietsende - deelnemers 20 miljoen euro bij elkaar. 
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NIEUWS  

 
 
 
 
11 juni 2011 
Armand van der Smissen wint Oirschotse Stoelloop > 
Armand van der Smissen was vandaag de snelste man bij onze 
wegwedstrijd. Hij liep de 10 km in 32:53 minuten. Eerste vrouw was 
Kim Dillen, die het parcoursrecord verbeterde naar 36:04 min. 
Onze clubgenoot Ruud van Woensel werd winnaar in de categorie 
M55. 
Na een regenbui in de middag klaarde het weer op en werd het een 
mooie wedstrijd. Er was muziek en tijdens de wedstrijd liep alles op 
rolletjes. Het zal toch wel iets te warm zijn geweest voor toptijden, 
want alleen Jiska van Deijne en Jan Manders verbeterden hun pr. 
Cees van de Schoot was net terug uit Alpe d'Huez, waar hij 2 keer 
de berg opliep en deed een rondje mee om los te lopen. 
Foto: Ruud van Woensel wordt gefeliciteerd door voorzitter Jan 
Kemps 
 

 
16 juni 2011 
Hardloopcursus succesvol afgerond > 
Woensdagavond was de laatste les van de hardloopcursus. Het 
werd een bosloop die wat langer duurde dan gepland. De koffie 
met speciaal gebak was dus zeer verdiend. Voor de cursus hadden 
zich 25 aspirantlopers opgegeven, waarvan er 21 de cursus 
hebben afgerond. Zij kregen uit handen van de trainers Toon en 
Cees het certificaat overhandigd. En nu aan de gang blijven 
mensen!  
 

 
19 juni 2011 
Cees Koppen loopt clubrecord op de 15 km > 
Vandaag heeft Cees Koppen bij de ZLM Stratenloop in Goirle het 
clubrecord op de 15 km M55 verbeterd. Cees werd gehaasd door 
Harrie Bullens en hoewel de omstandigheden zwaar waren (regen 
en wind) haalde hij het clubrecord anderhalve minuut naar 
beneden. 

  
29 juni 2011 
Weer clubrecord voor Cees Koppen 
Dat loopt wel lekker in de categorie M55! Cees Koppen vestigde 
weer een clubrecord en wel bij de baanwedstrijden in Boxtel. Hij 
liep er de 10.000 meter in 44:18.0 minuten. 
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DE ESTAFETTEPEN  
Tommy Verbakel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hallo, ik ben Tommy 

Verbakel uit Oirschot, 

werkzaam bij Lankelma 

Geotechniek in Oirschot.  
Mijn grootste hobby’s zijn 

motorcross, enduro en woestijnrally’s 

rijden en ondertussen weer het 

hardlopen. 

In 2008 ben ik bij AV Oirschot 

gekomen omdat het hardlopen van 

mij  in het slop was geraakt en ik 

toch weer graag wilde lopen om mijn 

conditie op peil te kunnen houden. Ik 

ben begonnen als recreant, want ik 

dacht bij zo’n atletiekclub zitten 

alleen maar mensen die zeer 

fanatieke lopers zijn, maar buiten de 

fanatieke lopers zijn er ook een 

heleboel die lopen voor de 

gezelligheid en conditie. 

 

Ik heb mijn lopen weer 

opgepakt in 2007 toen ik in 

voorbereiding ging voor 

mijn Le Dakar plannen.  
Ook wel bekend als de Parijs-Dakar 

rally. Omdat ik deze ging deelnemen 

op de motor moest ik toch wel iets 

van conditie hebben, en aangezien ik 

niet het type ben wat aan gewichten 

gaat hangen was voor mij de keuze 

om weer te gaan lopen snel 

gemaakt.  

Nadat de rally in 2008 gecanceld 

was, heb ik een paar maanden het 

lopen voor het lopen gelaten en ja 

dan schieten de kilootjes  er zo weer 

aan, dus toch maar weer gaan lopen.  

 

Aangezien ik alleen lopen 

altijd al saai heb gevonden 

ben ik contact gaan zoeken 

met de club en daar werd ik 

zeer open ontvangen. 
Ik loop meestal in groep 3 want daar 

wordt lekker veel gekwald, gelachen 

en hardgelopen en dat zijn toch wel 

de speerpunten voor mij om lekker te 

lopen. Ik heb  in 2009 met de halve 

marathon van Eindhoven 

meegedaan die mij niet zo goed 

bevallen is, want ik heb letterlijk 

Cees zijn advies opgevolgd om voor 

de wedstrijd niet te veel te eten. 

Echter had ik het iets te letterlijk 

opgevat en vanaf 9 uur  ‘s morgens 

niets meer gegeten, dus inderdaad 

op 10 km de hongerklop en alle fut 

uit mijn benen. Toch nog geëindigd 

binnen de 2 uur, wat voor mijn doen 

belabberd slecht is. 

 

Sinds vorig jaar is mijn 

vriendin ook bij AV Oirschot 

begonnen met de 

begincursus.  
Zij loopt intussen fanatieker dan ik 

ook in groep 3. Ons doel is om dit 

jaar met de halve marathon van 

Eindhoven mee te doen. Ik ben geen 

wedstrijdloper, maar vind de 

oudejaarscross en de oriëntatie loop 

zeer leuk om te doen. Het trainen op 

dinsdags en donderdags is voor mij 

niet weggelegd omdat ik voor mijn 

werk zeer vaak in het buitenland zit.  

 

Ik hoop bij de atletiekclub 

nog veel gezellige 

loopkilometers te maken en 

veel te kunnen lachen. 
Tommy Verbakel 
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INTERNE COMPETITIE 2011 
Ad van Zelst 

 
Intussen hebben we 3 wedstrijden gehad van de Interne 
Competitie 2011. Het aantal deelnemers was ook bij de 2e 
ronde minder dan vorig jaar, maar bij de 5000 meter was 
het gelijk.  
 

  
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 15,72 13,08   14,25 

 M35       

1 Roland van Loon 16,05 (-0,20) 15,33   15,49 

2 Ronald vd Vondervoort (-0,40) 15,30 13,27   13,88 

3 Ton Smetsers (-0,40) 14,75 12,30   13,12 

 M45       

1 Harrie Bullens 15,21 16,44 14,43   15,36 

2 Hans van Hal 14,24 15,49 13,45   14,39 

3 Jac van Heerebeek (-0,40) 15,99 13,15   14,17 

4 Hans van de Wal 13,41 14,96 12,84   13,73 

5 Michael Boon 12,48 14,51 12,25   13,08 

6 Johan Roefs 13,63 (-0,20) (-0,60)   12,83 

 M55       

1 Adrie Louwers (-0,40) 15,03 13,13   13,68 

2 Cees Koppen (-0,40) (-0,20) 13,53   12,93 

3 Wim de Croon 12,25 13,57 12,02   12,61 

4 Jan Kemps 11,24 (-0,20) (-0,60)   10,44 

 M65       

1 Ad van Zelst (-0,40) 14,38 12,37   12,97 

 Vsen       

1 Jiska van Deijne (-0,40) (-0,20) 12,38   11,78 

 V35       

1 Eveline Timmermans 11,58 12,65 10,82   11,68 

2 Esther Adriaanse (-0,40) (-0,20) 11,58   10,98 

3 Esther de Wert 10,66 11,70 10,11   10,82 

 V45       

1 Tineke van den Heuvel 13,59 13,96 12,64   13,39 

2 Joke Bullens 12,03 13,19 11,85   12,35 

3 Leny de Croon 11,98 12,94 11,53   12,15 

4 Thea de Jong 10,58 11,81 (-0,60)   10,59 

5 Jeanne van Oirschot 10,49 (-0,20) (-0,60)   9,69 

 V55       

1 Nellie van Beers 13,56 13,11 (-0,60)   12,73 

2 Jeanne Kemps 11,82 12,68 11,41   11,97 
 

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 op www.avoirschot.nl > FOTOBOEK 
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INTERNE COMPETITIE 2011 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

< De mannen razen 
op de finish van de 
1500 meter af 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hé, wie hebben we daar…! 
 
 

Alle foto’s van de Interne 
Competitie vind je op onze 
website www.avoirschot.nl > 
FOTOBOEK 
 
 
Snelste man in de competitie Roland van 
Loon neemt een rondje voorsprong bij de 
5000 meter > 
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HARDLOOPCURSUS 
Laura van den Broek en Toon de Croon 
 
 
 

 

  
 

De hele familie rent… dus?  
Het op eigen houtje beginnen met 
hardlopen is moeilijk. Altijd is het 
weer iets: het waait te hard, ik moet 
werken, het is saai of ik hou het nooit 
vol. Ik had ze vorig jaar al 
enthousiast zien lopen, de leden van 
de hardloopcursus. Misschien iets 
voor mij? Ja, hoor. Begin januari heb 
ik mij aangemeld. Direct daarop 
worden de outfit en loopschoenen 
aangeschaft. Het begin is gemaakt. 
 

Zondag 10 april is een 
frisse maar mooie 
zondagochtend.  
Op naar het veld. Daar verzamelt 
zich een club van zo’n 20 
deelnemers aan de cursus. Allemaal 
een beetje afwachtend wat de cursus 
ons gaat brengen. Kunnen we het 
volhouden? Na de bemoedigende 
woorden van Toon en Cees gaan we 
direct van start. Naast de eerste 
loopjes is tijd voor een 
voorstelrondje. De hele groep is 
nagenoeg gelijk: starten op ‘0’ en 
over 10 weken een (heel) stukje 
kunnen lopen. Na afloop van de 
eerste cursusdag is iedereen 
enthousiast over de begeleiding van 
Cees en Toon, de opbouw van de 
training en vooral de gezelligheid.  
 

Ondanks (of dankzij) het 
fantastische weer op 2e 
Paasdag en de geplande 
brunches en BBQ’s gaan 
we weer fanatiek van start. 
We leren onderweg veel: we weten 
de Salomonszegel voortaan te 
herkennen. En natuurlijk leren we 

over onze loophouding (voeten in de 
looprichting!), kleding en voeding. 
Dat we in goede handen zijn bij Toon 
en Cees is vanaf het begin al 
duidelijk. De nadruk ligt op het 
plezier in de sport, niet op de 
prestatie (“da komt wel”). En de 
afstanden worden ondertussen 
langer. Het ‘0’-niveau is al opgekrikt 
tot 2 minuten aan een stuk lopen. 
Maar hoe moet dat in de resterende 
weken opgevoerd worden tot 20 
minuten?  
 

Een kleine onderbreking in 
de meivakantie. 
De hardloopschoenen worden 
verruild voor een paar stevige 
bergschoenen. Dus deze rust is zeer 
relatief: 3 wandeltochten van 4 tot 
bijna 5 uur in de bergen zijn een 
goede training voor de beenspiertjes. 
Na deze heerlijke vakantie kijk ik wel 
weer uit naar de woensdagavond om 
met ons clubje te gaan rennen. 
 

We zijn op de helft van 
onze cursus. 
Na de eerste weken het totale 
Oirschotse speelbos van links naar 
rechts doorkruist te hebben mogen 
we ‘de harde weg’  op, richting ’s 
Heerenvijvers. Tot nu toe hebben we 
altijd mooi weer gehad, vandaag is 
‘onze doop’. We worden kletsnat.  
De opbouw vordert nu ineens 
razendsnel: de 7 minuten worden 
opgevoerd naar 2 x 10 minuten en in 
2 weken zelfs al een klein kwartiertje!  
Moe, maar super trots natuurlijk. 
 

Het begint soms te kraken 
en te piepen.  
Maar het einddoel van 15 – 20 
minuten hardlopen begint in zicht te 
komen en lijkt intussen heel 
realistisch. Er worden pijntjes 
doorgenomen, nieuwe schoenen 
bewonderd en al voorzichtig komt de 
vraag ‘in welke loopgroep kan ik 
dadelijk instromen?’ 
Vandaag geen duurloop maar korte 
afstanden volgens een breed 
glimlachende Toon. Klinkt leuk 
natuurlijk, maar ook als kort maar 
krachtig. Minder meters maken maar 
wel snel om ons looptempo op te 
krikken. We lijken wel op onze 

jeugdleden tijdens het ‘bosspel’ met 
een heuse jager.  
 

Het echte aftellen is 
begonnen.  
Over 2 weken ronden we de cursus 
af. Deze week staat de teller op 2 x 
20 minuten. Opgeven is geen optie! 
Dat is ook het motto van Cees die wij 
vandaag net voor zijn vertrek naar 
Alpe d’Huez vanuit ons clubje een 
financieel steuntje geven voor zijn 
grote uitdaging.  
 

Maar dan… auw!  
Afgelopen zondag even omgezwikt 
en wat overbelasting. Dus koelen en 
vooral even rustig aan; 1 training 
overslaan. Zondag weer naar het 
veld en in het zonnetje wordt er druk 
gepraat over de Franse avonturen 
van Cees en over de prestaties van 
onze 2 clubgenoten die gisteren al 
heel stoer met de Stoelloop hebben 
meegelopen. Wel zijn er meerderen 
met pijntjes en blessures. De 
uitvallers balen zo ontzettend om op 
dit punt (even) niet verder te kunnen. 
De hele groep leeft met ze mee. 
Ondertussen komt ons ’treintje’ goed 
op gang: 37 minuten! 

 
En dan zijn we op 
woensdag 15 juni: het 
einde van de cursus.  
De kuiten zijn gesmeerd en toch wat 
gespannen beginnen we aan de 
oriëntatieronde van onze bosloop. 
Het doel is minimaal 3 rondjes van 
1.200 meter. Direct na de start gaan 
de talenten hard van start, de grote 
groep loopt rustig met Cees de 
eerste drie rondjes. Dan wordt er in 
de onstane groepjes druk overleg 
gevoerd hoeveel rondjes er volgen. 
Door Toon op de hoogte gehouden 
van de tussentijden gaat het verder: 
rondje 4 en 5 volgen. De groep wordt 
kleiner; 3 clubleden babbelen nog 
lekker en gaan door met rondje 6. De 
echte topper gaat voor 7 rondjes!  
 

Iedereen heeft uitstekend 
gepresteerd en kijkt met 
voldoening terug op de 
geleverde prestaties in de 
afgelopen 10 weken.  
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HARDLOOPCURSUS  
 

>> We zijn moe, verbaasd over 
onszelf maar vooral heel erg 
tevreden en trots. We bedanken 
Cees en Toon voor hun inspirerende 

begeleiding, de verhalen en moppen 
als het wat stil werd in de groep, hun 
inzet, betrokkenheid en natuurlijk de 
gezelligheid. In het clubgebouw 

ontvangen we onder applaus van de 
overige lopers en onder het genot 
van een kopje koffie met iets lekkers 
onze welverdiende diploma’s.  

 

De beginnerscursus is ten einde, maar het hardlopen begint nu. Jullie zien ons de 
komende weken wel in de loopgroepen. Want 1 ding is zeker: hardlopen is leuk! 
 

Laura van den Broek 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op zondag 10 april zijn we 
weer van start gegaan met 
de hardloopcursus, 
bestaande uit 20 lessen.  
We verwelkomden 17 nieuwe 
cursisten en 3 clubleden die geruime 
tijd niet gelopen hadden en de draad 
toch weer op wilden pakken. Bij de 
2e les voegden zich nog eens 3 
nieuwe cursisten en 2 clubleden bij 
de groep. In totaal dus 25 mensen, 
voorwaar een mooi aantal om van 
start te gaan. Ook dit jaar waren de 
dames ver in de meerderheid, 20 
tegen 5 heren. 

 
Mede door de droogte in 
het voorjaar en een 
aangename temperatuur 
werd een goed loopklimaat 
geschapen.  
Dit resulteerde in een zeer goede 
opkomst van de cursisten over de 
gehele cursus. 
Nadat we de eerste lessen op het 
veld en achter het zwembad in het 

speelbos voorzichtig hadden 
afgewerkt, zijn we met 
minutenloopjes naar de theetuin 
gegaan om het duurvermogen 
langzaam uit te breiden. Eerst 1 
minuut, later tot 5 minuten. 

 
Loopscholing is in het begin 
altijd lachen geblazen, 
maar na verloop van tijd zie je toch 
duidelijk verbetering in oefeningen en 
lopen. Het maakt je loopbeweging 
beter en het voorkomt blessures.  
Naarmate de cursus vorderde, in het 
begin is het altijd even wennen, 
werden de cursisten enthousiaster. 
Zeker toen men zag dat er echt 
vorderingen gemaakt werden en 
nadat we elkaar wat beter leerden 
kennen hadden we een heel 
gezellige groep. Helaas hadden we 
ook 4 cursisten die om verschillende 
redenen ons vroegtijdig verlieten. 
Met speltraining voor kracht en 
snelheid in de beentjes, werden ook 
andere vormen van lopen behandeld. 
Maar in hoofdzaak ging het toch om 
duurtraining die we op en rond ‘s 
Heerenvijvers hielden en uitbreidden 

tot ± 20 minuten aaneengesloten 
lopen. 

 
De laatste les bestond 
zoals gewoonlijk uit een 
bosloop, die achter het 
zwembad op een daarvoor 
speciaal uitgezet en 
geprepareerd parcours 
werd gehouden.  
Dit om jezelf te bewijzen wat je in 10 
weken kunt bereiken met de juiste 
inzet en doorzettingsvermogen. 
Het resultaat was geweldig. Alle 
deelnemers liepen minimaal 4 
rondjes van 1200 m. 
Na nog wat adviezen en uitleg voor 
de toekomst bij AV Oirschot gingen 
we naar binnen waar de cursisten 
met een daverend applaus werden 
onthaald. De certificaten werden 
uitgedeeld en de koffie met speciaal 
gebak liet zich goed smaken. 
 
Toon de Croon 
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MEERKAMP GEMERT  
René van de Ven 
 
 

René en Bart waren op 29 mei in 
Gemert bij de Brabantse 
Kampioenschappen Meerkamp. 
 
René schrijft: “Afgelopen weekend hebben Bart 
en ik de Open Brabantse Kampioenschappen 
Meerkamp in Gemert meegedaan. Bij mij ging 
het vanwege een hardnekkige enkelblessure al 
op de eerste dag mis. Het verspringen moest 
met mijn andere been en nadat kogel en hoog 
ook mislukten besloot ik de 400m op mijn 
gemakje af te werken en te hopen op de 2e 
dag. Op de 2e dag gingen horden, speer en 
discus wel goed, maar bij polsstok had ik weer 
zoveel pijn dat ik vroegtijdig moest afhaken. De 
1500m heb ik ook op mijn gemak gedaan, want 
ik wilde de 10kamp wel afmaken. Bart heeft 
goed gepresteerd, hij verbeterde 3 p.r.’s, 
waaronder zijn totaal puntenrecord met zo'n 
300ptn.” 
 
 
< René in het midden, Bart daarachter. 

 
 

BERGLOOP MERANO 2000 
Roland van Loon 

 
 

Zondag 29 mei heb ik 
meegedaan aan de 
internationale bergloop 
“Merano 2000”.  
Een zware bergloop in Italië, 
over een afstand van 10 km 
met 1300 meter hoogteverschil. 
Stijgingspercentages tot 35%: 
mijn tijd van 1 uur, 28 minuten 
en 54 seconden zegt genoeg! 
Ik ben op de 82ste plaats 
geëindigd, op ruime afstand 
van de toppers. De eerste drie 
kwamen uit Eritrea en die 
liepen ‘m binnen het uur……" 
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TORENLOOP 
Ad van Zelst 

 
 

Bij de Drunense Duinenloop eind maart 
liep ik de 10 km nog in 52:25 minuten. 
Dat ging dus niet goed.  
In het vorige nummer schreef ik over het ijzerpilletje 
dat de dokter me gegeven had en dat me na lang 
sukkelen binnen een week weer op mijn oude niveau 
bracht. Ik heb last van 2 bijwerkingen van dat 
medicijn:  
1. ik denk dat ik alles kan, zelfs de 10 km lopen 

binnen 50 minuten, 
2. de tv springt aan telkens als ik er langs loop. 
Verder werkt het fantastisch. Op Koninginnedag 
komt de test, de Torenloop in Hilvarenbeek, ook 10 
km. Met 13 leden van de club zijn we present. Zoals 
gewoonlijk ga ik heel tactisch als een razende van 
start, waarna ik na 2 km mijn tempo wat laat zakken, 
zodat Adrie Louwers me in kan halen. Hij komt bij me 
lopen en houdt de tijd bij: onder de 49 minuten is het 
doel. Voor het eerst sinds lange tijd kan ik weer 
doorhalen tot het einde. Adrie kan het niet laten er 
nog een eindsprint uit te persen en gaat 1 seconde 
voor me over de meet. Met 49 minuten rond ben ik 
dik tevreden, 3½  minuut sneller dan in Drunen! 

 
Ruud van Woensel wint de klasse M45. Hans van Hal, Harrie Bullens en Marijke de Graaf 
verbeteren hun p.r. - Hup Beers!  

 
 
 
 

HEMELVAARTLOOP     

Ad van Zelst 
 

 
Het parcours van de 
Hemelvaartloop start op het 
speelplein bij de 
sportvelden in Woensel, 
loopt op en neer naar 
Aquabest en is best aardig.  
Ik heb ingeschreven voor de 10 km, 
die gaat over één ronde. De 
halvemarathonlopers lopen 2 ronden. 
Bij de start gaat het al mis. Het 
startschot blijkt een soort sirene te 
zijn, die zachtjes begint, waarop de 
voorste lopers van start gaan. 
Naarmate het volume toeneemt 
krijgen ook de lopers achterin in de 
gaten dat de wedstrijd is begonnen 
en zo zijn de eerste seconden al 
verloren. Ik wil niet de fout maken om 
te snel van start te gaan zoals in 
Hilvarenbeek, zodat ik goed op de 
km-bordjes let. Ik zie wel allerhande 

getallen op het wegdek in allerlei 
kleuren, maar kan er geen touw aan 
vast knopen. Zodoende loop ik maar 
te gissen hoe hard ik ga.  

 
Dan zie ik op de terugweg 
met rode letters een 17 op 
de weg en denk: “Aha, het 
17 km punt van de halve 
marathon, nog 4 km”.  
Ik kijk op mijn klok en reken snel uit: 
dat wordt een clubrecord! Als ik de 
poort van de baan doorga blijkt 
echter dat ik nog een rondje van 400 
meter moet. Niet erg, mijn tijd van 
Hilvarenbeek verbeter ik in ieder 
geval. Maar dan… kort voor de finish 
staat iemand te roepen: “Nog een 
rondje, nog een rondje!”. Dat valt 
tegen, nu zal ik rond de 50 uitkomen! 
Over de streep gekomen hoor ik dat 

het extra rondje een vergissing is, 
waarvan ook Hans van de Wal en 
Jac van Heerebeek de dupe zijn 
geworden. We rekenen onze tijden 
maar terug naar 10 km en dan kom 
ik uit op 47:51 minuten, waarmee ik 
zeer content ben. Cees Koppen en 
Adrie Louwers lopen wel de goede 
afstand. 

 
Bij de prijsuitreiking blijkt 
dat ook de chiptiming niet 
goed gewerkt heeft. 
Voor het gemak worden de prijzen 
maar gegeven aan de eerste drie 
mannen die vóór en de eerste drie 
die ná 1950 zijn geboren…  
Op het terras was het verder wel 
gezellig, maar van zo’n grote club 
verwacht je toch een beter 
organisatie.   
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ALPE d’HUZES 
Cees van de Schoot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het heeft een enorme 
indruk op mij gemaakt, het 
is onmogelijk om te 
vertellen wat ik heb 
meegemaakt en wat er 
door je heen gaat. Toch 
een aantal momenten die ik 
met jullie wil delen, niet 
alleen van het lopen maar 
ook van de organisatie. 
Maandagmorgen 6 juni om 8:30 uur 
bij Twan om samen naar Frankrijk te 
rijden. Twan heeft de kinderen al 
naar school gebracht, een kop koffie 
en om 9:00 uur vertrekken we. We 
gaan er vanuit dat de ochtendspits 
voorbij is en goed door kunnen rijden 
en dat klopt ook. Via Maastricht naar 
Luxemburg en dan komen we in 
Frankrijk. De reis verloopt goed 
totdat we bij Lyon stilstaan in een file, 
20 minuten stil, dan kijk je eens rond 
en dan zie je wel erg veel 
Nederlanders met fietsen op de 
trekhaak of achterin. Ja hoor, die 
gaan allemaal naar Alpe d’Huez. Dan 
voel je de eerste kriebels. Voorbij 
Grenoble zie je de eerste bergen 
opdoemen. Twan wordt er stiller van 
en even later rijd je door een kloof 
met aan beide zijden de Alpenreuzen 
met op de toppen de sneeuw, mooi 
om te zien, maar toch! 
 

Aangekomen bij Bourg 
d’Oisans zie je alleen nog 
auto’s met NL-kenteken. 

Op TV wel vaak verslag van de tour 
gezien maar de berg zelf nog niet 
beklommen. Voorbij de rotonde 
riviertje over en dan linksaf, daar 
begint de beklimming. Comfortabel 
zittend in de auto naar boven rijdend 
denk je het valt wel mee. Totdat je bij 
de eerste haarspeldbocht komt, dan 
zie je pas hoe steil het echt is. Rustig 
naar boven gereden, ik kijk 
ondertussen eens naar het gezicht 
van Twan, praat over watervalletjes 
en dan kom je aan in het skidorpje 
Alpe d’Huez. Jasper leidt ons naar 
het appartement waar Gerrie zorgt 
voor wat eten en drinken, meer dan 
welkom. Onze buren zijn er al enkele 
dagen. Na ruim anderhalf uur komen 
ook Majo en Eric binnen. Eric is via 
Duitsland gereden, daar kun je lekker 
doorrijden volgens Eric, bij aankomst 
alleen verhalen over de mooie meren 
in Zwitserland! 
 

Dinsdagochtend naar het 
Palais de Sport, het 
crisiscentrum van Alpe 
d’HuZes.  
Even sfeer proeven en kijken of we 
ergens mee kunnen helpen en ja 
hoor. Komen we bij 2 karren vol met 
dienbladen en of we die even schoon 
willen maken. Jitske uit Bolsward is 
er al aan begonnen, er staat wel een 
afwasmachine maar die doet het 
niet, dus alles met de hand en dan 
nog even alle grote pannen enz. Na 
de middag even rusten en ’s avonds 
gezamenlijk eten met het team in de 
sporthal van Palais de Sport. Al het 
eten is gedoneerd en wordt vanuit 

Nederland aangevoerd, klaar 
gemaakt en opgeschept door 
vrijwilligers, het is één familie.  
Na het eten is er een 
informatieavond voor alle 
deelnemers, heel erg druk zeg! Een 
zestal mensen komen aan het woord 
met hun verhaal van waarom ze zich 
inzetten voor deze organisatie.  
We krijgen een kort filmpje te zien 
van Bas Mulder, vorig jaar nog naar 
boven gefietst en in september 
overleden. Ook is daarin te zien dat 
ze nog een bocht 0 hebben 
toegevoegd de Bas Mulder bocht. 
Als eerbetoon voor zijn werk voor 
Alpe d’HuZes en de inspiratie die hij 
achterlaat.  

 
Alle 21 haarspeldbochten 
hebben een naam van een  
wielrenner die ooit op Alpe 
d’Huez gewonnen heeft. 
Joop Zoetemelk, Peter Winnen, 
Steven Rooks, Coppi, Pantani 
(snelste beklimming 37 minuten, 
maar wind van achteren). Nu is er 
ook de Bas Mulder-Award in het 
leven geroepen en die wordt deze 
avond voor het eerst uitgereikt aan 3 
jonge onderzoekers (uit 24 
inzendingen) die in 3 minuten hun 
onderzoek toelichten en elk project 
krijgt € 2 miljoen voor onderzoek. 
Het is een zeer indrukwekkende 
avond waarbij de meesten het niet 
droog kunnen houden! 
Op de wanden van de sporthal 
hangen teksten van deelnemers die 
hun reden, hun motivatie of hun>>  
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ALPE d’HUZES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>>gevoel kwijt willen. Het zijn er 
heel, heel veel!!  
En de verhalen zo ontzettend heftig. 
Kinderen die voor hun moeder 
fietsen. Een vrouw die tijdens haar 
zwangerschap haar man is verloren.  
De wanden hangen vol met de meest 
verschrikkelijke verhalen. Vaak met 
vochtige ogen lees je de verhalen. 
 

Woensdag is Alpe d’HuZus, 
dan fietsen of wandelen de 
vrijwilligers de berg op. 
Wij eerst weer even naar Palais de 
Sport koffie drinken maar al snel 
weten ze ons weer te vinden voor 
een klusje. Fruit snijden voor het 
avondeten, samen sta je dan met 
een stel dames van het MMC 
aardbeienkroontjes verwijderen, in 
vieren snijden, peren te schillen, in 
stukjes snijden en ’s avonds vind je 
het weer terug in de yoghurt. Nuttig, 
gezellig, je komt met anderen in 
gesprek. Daarna bij het kopen van 
een broodje, hé kom jij ook uit 
Oirschot? Blijkt dat ze 500 meter van 
mij vandaan woont en als 
vrijwilligster met haar man is 
meegekomen.  
We gaan naar het begin van het dorp 
om de eerste Alpe d’HuZussen aan 
te moedigen. Gelukkig schijnt de zon 
waardoor het iets warmer aanvoelt 
want de laatste dagen hadden we 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 toch wat regen en wind waardoor 
het koud aanvoelt. Al snel zien we 
Majo aankomen die wandelend naar 
boven komt en nog steeds in een vlot 
tempo. Even later komt Gerrie eraan, 
die op haar gewone fiets wel met de 
juiste versnelling rustig naar boven is 
gefietst samen met haar vriendin, 
prachtig! 
Vroeg eten in Palais de Sport en 
daarna alles klaarleggen voor de 
volgende dag, ook nog even een tas 
met eten, drinken, warme kleren bij 
Majo afgegeven, voor 22:00 uur al 
naar bed. Maar ik kan niet in slaap 
komen, er gaat te veel door mijn 
hoofd, spanning? 
 

Donderdag 9 juni, D-Day 
Om 2 uur (!!) opstaan, eten 
en drinken meenemen en 
naar de bus die ons naar 
beneden zal brengen. 
In bocht 8 slaat de motor af, het 
wordt muisstil in de bus, de chauffeur 
krijgt hem niet meer aan de gang. 
Wat er verder gebeurd weet ik niet 
precies, van de chauffeur horen we 
niets, maar iedereen loopt de bus uit. 
Daar sta je dan 3:30 uur, in het 
donker en over een uur is de start. 
Er komen ook auto’s naar beneden 
en die worden allemaal middels het 
licht van een mobieltje  tot stoppen 

< Het team van De Lage Landen. 
Cees staat op de achterste rij 5e van 
rechts. 
 
 
 
 
 gedwongen mag je wel zeggen en 
gevraagd of er nog iemand bij kan. 
Dat gaat meestal wel, zelf zit ik in 
een 4-persoons auto met 2 voorin 4 
op de achterbank en ik met nog 
iemand in de laadruimte, 
hoedenplank was gelukkig 
verwijderd. Later hoorden we dat er 2 
busjes onderweg waren maar bij 
aankomst was iedereen al weg. De 
bus, die de weg behoorlijk 
blokkeerde, is pas om 9 uur 
weggehaald.  
 

Beneden was het gelukkig 
niet zo koud en kan ik me 
redelijk warm houden voor 
de start met wat lichte 
loopjes.  
De lopers starten bij de rotonde en 
de fietsers in het dorp Bourg 
d’Oisans. 
De start is precies om 4:30 uur, een 
vuurpijl is het startschot. Rustig van 
start gegaan, bocht naar links daar 
begint de klim, stijgingpercentage 
van 11%. Probeer in het juiste ritme 
te komen maar voel dat mijn hartslag 
iets te hoog is, gevolg: je transpireert 
te veel. Het duurt vrij lang, voor mijn 
gevoel, voor je bij bocht 21 komt. In 
het begin alleen maar lopers maar nu 
komen ook de eerste fietsers je 
voorbij. De eerste kilometers zijn wel 
bijzonder, in het donker, lopers met 
lampjes, fietsers met lampjes, 
kaarsjes die branden langs de weg 
ter nagedachtenis aan overledenen, 
dat maakt wel indruk op me. 
Langzaam kom je in het juiste ritme 
en ga je de bochten aftellen. Bij 
bocht 15, het begint al licht te 
worden, mijn hesje toch maar uit 
gedaan om mijn warmte beter kwijt te 
kunnen. Dan kijk je eens naar 
beneden en zie je iedereen met 
lichtjes aan naar boven gaan, een 
schitterend gezicht. Het lijkt wel de 
lichtprocessie in Lourdes. Onderweg 
word je regelmatig aangemoedigd 
door een fietser die even naast je 
rijdt, dan weer door de tekst op het 
wegdek “willen is kunnen”, ook nu al 
door mensen langs de kant. Na >> 
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ALPE d’HUZES 
Cees van de Schoot 

 

bocht 6 zit je al boven de boomgrens 
en wordt het erg koud, vooral door 
de wind. Eindelijk kom je dan bij 
bocht 1 en dan nog een stukje 
klimmen kom je in Alpe d’Huez. Dan 
nog ruim 1 km naar de finish en daar 
staat Betty - van 6:00 to 21:00 uur!! 
voor de tv kijkers wel bekend - je op 
te wachten. Bij de finish staat Majo 
met mijn tas met droge, warme 
kleren. Het is voor mijn gevoel maar 
2 of 3 graden, echt koud. Wat 
drinken en dan wachten tot je met 
het busje naar beneden kunt om aan 
de tweede klim te kunnen beginnen. 

Ook probeer ik even Melanie en 
Maddie (mijn oudste dochters) te 
bellen die vandaag jarig zijn. Later 
realiseer ik me dat het ook wel erg 
vroeg (6:40 uur) is. In het busje even 
de tijd om nog een energiereep te 
eten en de chauffeur maar gevraagd 
de verwarming aan te zetten. 
 

De tweede beklimming 
rustig begonnen, spieren 
koud, maar als je klimt word 
je snel warm.  

Nu het licht is zie je pas goed wat er 
allemaal langs de kant staat, een 
kaarsje met kaboutertje en een 
kindertekening de tekst kan ik niet 
lezen maar toch gaat er een koude 
rilling door je heen. Het grote aantal 
mensen, dat je als het ware naar 
boven schreeuwt, de teksten op het 
wegdek, spandoeken langs de kant 
en vooral in de bochten dan moet je 
toch doorgaan. 
Tot bocht 5 gaat het redelijk maar 
dan het gevoel dat je tegen kramp 
aan zit. Ondanks alle 
aanmoedigingen en teksten -  
opgeven is geen optie - willen is 
kunnen - als je denkt dat je niet 
meer kunt ben je halverwege - moet 
je toch even wandelen en daarna 
nog een keer om de kramp voor te 
blijven. 
De bochten tel je langzaam af. Door 
de fietsers die even een praatje 
maken, de toeschouwers die even 
naast je lopen, die  slepen je 
omhoog en bij bocht 1 hoor je de 
muziek van het dorp alweer en kun 
je ook de laatste klim doorgaan, 
toch 11% dat laatste stuk. Voorbij 
het tunneltje in het dorp moet je nog 
een stukje dalen en dat doet 
ontzettend pijn in mijn kuit, maar op 
mijn tandvlees bijtend ga ik door.  
 

Nog even en dan zie ik de 
bevrijdende finish en 
komen de emoties los.  
Simon heeft Majo afgelost bij de 
finish en ik haal daar mijn warme 
kleren weer op. Bij het aantrekken 
van mijn trainingspak schiet de 
kramp in mijn kuit, gelukkig staat 
Eric erbij en kan mijn spieren wat 
strekken maar ziet dan in dat het 
afgelopen is voor mij en ik besluit in 
overleg om niet meer naar beneden 

te gaan, hoewel het nog maar pas 
10:00 uur is. Na wat gegeten en 
gedronken te hebben kom ik weer 
een beetje tot mijn positieven. Na 
een lekkere warme douche weer 
terug naar de finish om de rest van 
het team aan te moedigen. Telecom 
doet deze dagen goede zaken, 
iedereen belt en… weet ik allemaal, 
zodat we steeds overal van de 
hoogte zijn. >> 
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Ondertussen toch nog 
even de tweeling kunnen 
feliciteren en als je dan te 
horen krijgt dat 2 keer naar 
boven lopen het leukste 
verjaardagscadeau is, dan 
kan je dag niet meer stuk. 
Eric komt over de finish, meer dood 
dan levend en na een kwartier gaat 
hij toch weer naar beneden voor de 
5e keer, Twan komt lachend over de 
finish maakt nog grapjes en gaat 
weer naar beneden voor de 6e keer 
en weet dat ruim binnen de tijd te 
halen, petje af. Zo weet iedereen tot 
boven zijn kunnen te presteren, Ook 
onze buurjongens Roel en Jasper, 
die de lat wel heel hoog hebben 
gelegd, gaan 4 en 5 keer naar 
boven. Jasper pas nog flink gevallen, 
maar wielrenners hebben geen 
pijngrens en rijden gewoon door 
zolang ze kunnen. Daarom maar 
tegemoet gelopen om hem naar 
boven te schreeuwen bij de laatste 
beklimming. 
Om 20:00 uur als de laatste binnen 
komen dan zie je alleen maar 
lachende gezichten en is de pijn 
even weg, bijna iedereen is blij 
omdat de meesten ver boven hun 
doelstelling hebben gepresteerd. 
De enorme kick is van de vermoeide 
maar trotse gezichten te lezen. Het 
publiek reageert uitzinnig.  

  
Het gekkenhuis wordt 
helemaal compleet 
wanneer bekend wordt 
gemaakt dat er ruim 20 
miljoen euro is opgehaald. 
Alpe d’HuZes is hot!  
Zelf liep ik de eerste klim in 2 uur en 
de tweede klim in 2:30 uur. Lange tijd 
gedacht dat ik niet zou kunnen lopen 
door mijn blessure. Maar eind mei 
weet ik wat de oorzaak is, een 
scheurtje in de meniscus. Aangepast 
rustig trainen en voor mijzelf 
besloten, ik ga gewoon. De spreuk 
onderweg “willen is kunnen” klopt! 
Na afloop een heerlijk biertje en 
daarna slapen, slapen, slapen. 

 

De Day-after. Naar Palais 
de Sport, koffie drinken en 
lekker nagenieten.  
De gemeentewerkers zijn alles aan 
het opruimen, zo ook de banners aan 
de lantaarnpalen. Simon heeft er al 
snel eentje als souvenir. Even later 
vraag ik het ook in het Nederlands 
maar ze verstaan mij niet, dan 
realiseer ik mij dat er hier ook een 
paar Fransen zijn, dus vraag ik het 
maar op zijn Oirschots en is het snel 
geregeld. Leuk voor in het clubhuis 
van de atletiekvereniging. 
’s Avonds eerst gezamenlijk eten in 
Palais de Sport en dan begint het 
slotfeest. Maar eerst moeten alle 
banken leeg, alles in de afvalbak, 
banken en tafels uit de sporthal, de 
AdH6-familie doet dat in 10 minuten 
en dat kan! Gewoon doen en geen 
gemaar of als. Dat is Alpe d’HuZes. 
Eerst nog enkele toespraken, 
woorden van dank, ook aan de 
burgemeester van  Alpe d’Huez aan 
allen die de actie ondersteunen, ruim 
4600 deelnemers, 20.000 
Nederlanders op de berg, de oudste 
deelnemer 79 jaar (ik kan dus nog 
vele jaren mee) de jongste enz. enz. 
Dan begint het feest, band met 
Margriet Eshuis en kunnen de 
beentjes van vloer, muziek van 40 – 
50 jaar terug, komt me wel bekend 
voor. En daarna komt nog Pater 
Moeskroen maar dat heb ik niet meer 
meegemaakt.  
 

Maar helaas weer kan ik 
niet in slaap komen, alles 
komt voorbij van de laatste 
dagen.  

Om 3 uur nachts hoor ik nog de 
feestgangers een slaapplek zoeken.  
Zaterdag 11 juni 5:30 uur opstaan, 
om 6:00 uur komt Twan mij ophalen 
om aan de terugreis te beginnen. 
Gelukkig rijdt Twan het eerste deel, 
zelf verre van fit maar na een paar 
uur en koffie voel ik mij weer fit 
genoeg om ook een stuk te rijden en 
kunnen we terugkijken op enkele 
fantastische dagen. Na een 
voorspoedige reis zijn we om 15:30 
uur bij Twan en om 16:00 uur weer 
thuis in Oirschot. 
’s Avonds is de Oirschotse Stoelloop, 
toch wel leuk om even mee te doen 
al is het maar 1 rondje, in het shirt 
van Alpe d’Huzes natuurlijk!  
 

Familie, loopmaatjes, 
collega’s, vrienden, 
allemaal heel, heel hartelijk 
bedankt voor de financiële 
bijdrage, mentale support, 
belangstelling en 
medeleven.  
Buren bedankt, voor de uitnodiging, 
deelname aan het team De Lage 
Landen en Friends, een fantastisch 
team! 
Als laatste, Adriënne bedankt, 
zonder jouw steun was dit niet 
mogelijk. 
Het is voor mij een ervaring die ik de 
rest van mijn leven niet zal vergeten. 
Het is nu 14 dagen later, ik heb 
noodgedwongen rust door de 
kijkoperatie en tijd om verslag te 
maken, langzaamaan kan ik het een 
plekje geven, maar wel een heel 
bijzonder plekje!! 
 
Cees 
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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 
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24         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 



 

OIRSCHOTSE STOELLOOP 
Laurent Linssen (oudlid en thans onze correspondent buitenland) 

 
 
 
 

Zaterdag 11 juni heb ik mijn 
laatste wedstrijd gelopen.  
In januari ben ik 70 jaar geworden en 
had mij voorgenomen om nog een 
keer de diverse reguliere 
wegwedstrijdafstanden te lopen en 
dan te stoppen met wedstrijden. En 
dat is mij gelukt. Eerst de ½ 
marathon in Drunen, de 10 km in 
Venlo, vervolgens de 5 km in 
Heythuysen en tenslotte de 10 EM in 
Roermond. De laatste wedstrijd werd 
een grote mislukking maar bij de drie 
andere wedstrijden was het een 
clubrecord voor mijn vereniging Swift 
in Roermond. Met de tijden van 
1:56:32, 52:17 en 24:45 was ik best 
tevreden maar wel een stuk trager 
vergeleken met 5 jaar geleden. Dus 
oudjes, profiteer nog even van je 
conditie tot 65 jaar daarna gaat het 
snel achteruit. 

 
Jammer genoeg heb ik de 
15 km vanwege een lichte 
blessure niet kunnen lopen.  
Misschien maar goed ook, want de 
tijd van mijn clubrecord bij AV 
Oirschot beschouw ik nog als mijn 
beste wedstrijd, zelfs gelopen bij 
stormachtig weer. Mijn tijd nu, 5 jaar 
later, zou waarschijnlijk een 
geweldige afknapper zijn. 
 

Als toetje op de taart 
natuurlijk mijn laatste 
wedstrijd in Oirschot.  
Had bewust voor Oirschot gekozen 
vanwege mijn goede herinneringen 
aan de club en ook de gezelligheid 
van de wedstrijd. Het werd voor mij 
een leuke dag waarbij ik heel veel 
oude clubgenoten heb gezien en 
gesproken, waaronder mijn mede 
65+ lopers Wim, Ad en Frans. Die 
zijn natuurlijk nog veel jonger dan ik 
en liepen daarom ook veel sneller en 
stonden aan de finish al rustig te 
genieten van hun Bavaria cadeau.  
 

Heb zelf erg lekker gelopen 
mede dankzij het mooie 
loopweer.  
Halverwege kwam Jeanne me nog 
inhalen en heb haar laten lopen 
omdat ik graag nog wat wilde 

drinken. Heb er nog spijt van dat ik 
haar heb laten gaan, maar het is 
natuurlijk altijd leuk om na de 
wedstrijd te denken: als ik dit of dat 
had gedaan dan had ik een betere 
tijd gelopen. Jullie zien zelfs bij mijn 
laatste wedstrijd nog zo’n echt 
wedstrijdgevoel. 
 

Oud-collegalopers en oud-
clubgenoten bedankt voor 
gezelligheid.  
Ik heb ervan genoten. Ook de 
trainers Cees en Toon. Jullie hebben 
10 jaar geleden de basis gelegd voor 

mijn enthousiasme om het hardlopen 
weer op te pakken na bijna 35 jaar 
inactiviteit. Zal het lopen niet 
helemaal stoppen om niet vast te 
roesten, maar wel veel minder en 
misschien nog eens een 
recreatieloop over een korte afstand 
of samen met een van mijn 6 
kleinkinderen. Ga me verder 
bezighouden met de rondleidingen 
door Roermond van de VVV Midden-
Limburg. Is ook leuk. Het ga jullie 
allemaal goed, 
 
Laurent Linssen 
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MAASTRICHTS MOOISTE 
Cees Koppen 
 

Een klein stukje over Maastrichts Mooiste, een van de mooiste lopen van Nederland. 
 

Dit jaar liep ik voor de vierde keer 
mee, het was behoorlijk warm en er 
stond een windje. Vanaf de start mag 
je al meteen een beetje omhoog de 
Maas over. De route gaat verder 
over een glooiend landschap. 
Na 5 km gaat het beginnen, hier zat 
ik goed op schema wat niet tegenviel 
na mijn peesontsteking en 5 weken 
rust. Maar wat was ik blij dat ik boven 
was, dat is een pittig bultje! Na een 
km of 10 heb je het ergste gehad, 
dan krijg je nog wel een paar kleine 
klimmetjes, maar die zijn goed te 
doen.  

 
Ik zie op mijn horloge dat ik 
goed op schema ben.  
Mijn beste tijd in Maastrichts Mooiste 
was 1:08.50, dus na een 1 uur lopen 
nog even gas erop en ik kom binnen 
op 1:08.14, mijn beste tijd van de 4 
keer dat ik meegedaan heb. Op een 

paar seconden na geen clubrecord, 
maar wel een lekker stuk Limburgse 
vlaai bij de streep.  

 
Maar dat clubrecord moest 
er toch nog aan geloven.  
Harrie B aangesproken. Geen 
probleem, wij zondags naar Goirle de 
15 km lopen. Harrie voorop en gas 
erop Er stond wel een hevige wind 
maar er zou een clubrecord komen. 
Op de 5 km lagen we al voor op 
schema, na 10 km nog altijd voor. 
Nou dat kon niet meer stuk, al was er 
bij de 10 km nog een stuk waar veel 
wind stond. Maar het ging goed, het 
laatste stuk nog flink gas erop en er 
stond 1:06.38 uur op de klok. Eén 
minuut en 30 sec van het record. En 
toen een trappist, die was 
verdiend. Harrie bedankt en dat doen 
we nog een keer. 

 
Cees 

 
P.S. Volgend jaar toch met meer mensen naar Maastricht, het is écht een van de mooiste 
lopen van Nederland. 
 

 
 
LA ROCHE EN ARDENNES 
Tineke van den Heuvel 
 

Zoals jullie al wel gehoord 
hebben gaan wij; Nel, 
Cees, Ad, Gerrie, Henk en 
ik (Tineke) in september de 
Jungfrau Marathon in 
Zwitserland lopen.  
Daarvoor zijn we al in volle training. 
Ze zeggen wel hoe ouder hoe 
gekker, nou ’t begint er al op te lijken. 
Ooit denk ik nog wel eens waar ben 
ik aan begonnen, maar van de 
andere kant heb ik er ontzettend veel 
zin in. Alleen de trainingen zijn al erg 
gezellig. Zeker als je er een heel 
weekend op uit gaat. Zoals een paar 
weken geleden naar La Roche. Dit 
hebben we samen gedaan met een 
aantal lopers uit Best. Daar hebben 

de meesten een halve marathon 
gelopen, op Ad en Henk na, zij 
hebben de hele gelopen. Na 500 
meter kwam ik er achter dat het al 
erg zwaar was. Het was al zo ver dat 
ik moest gaan wandelen. Zo steil. 
Daarna gingen we telkens op een 
drafje hoger en hoger. En dan komt 
het mooiste nog, je mag ook weer 
naar beneden. Toen was het weer 
opletten dat je je zelf niet voorbij liep. 
En zo ging het door tot aan het 
einde.  
 

Dit was weer een goede 
training voor de marathon 
en zo komen er nog enkele 
meer zoals:  

De Drunense Duinen, ’n dag naar 
zee en we zullen een aantal keren in 
Limburg gaan trainen. Ook niet te 
vergeten onze eigen Oirschotse 
Heide. Modder of klapzand, we zijn 
het allemaal wel voortaan gewend. 
We zijn nu op weg naar de volgende 
training, waar deze is blijft nog een 
verrassing en weer een uitdaging. Dit 
komt allemaal goed. Ik ben er klaar 
voor!! 
 
Groetjes Tineke 
 
 
 
 
Foto rechterpagina: Tineke (257) 
stormt een Arden op >> 
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VADERDAGLOOP 
Jiska van Deijne   

 

Hoe ik aan de lopende 
band mijn p.r.’s verbeter… 
Naast het lopen met de club doe ik 
ook nog eens krachttraining en 3 
keer spinning/RPM in de week. Net 
een nieuwe baan begonnen, wat 
natuurlijk een degelijke portie stress 
met zich meebrengt. En nog een 
aantal andere dingen waren 
voorgevallen die nog steeds spelen. 
Ik denk dat voor beide p.r.’s  het 
vooral neerkwam op deze frustraties 
en de stress die er uit moest.  
 

Sporten (vooral lopen en 
spinnen) is voor mij een 
moment voor mezelf, waar 
ik mijn hoofd kan legen en 
het verstand op nul kan 
zetten.  
Onbewust heb ik dus deze frustraties 
omgezet in de energie die ik nodig 
had om twee p.r.’s neer te zetten.  
 

Voor de Stoelloop was de 
instelling om gewoon lekker 
te lopen. 
En in mijn achterhoofd wilde ik 
natuurlijk mijn p.r. verbeteren. Maar 
bij de Hypotheker Beekloop was ik 
daar te veel op gefocused en ging 
het dus ook mis. Maar ik had nu twee 
goede hazen die de eerste twee 

ronden het tempo 
bepaalden en in de 
derde ronde had ik nog 
over. Tjoep, over de 
finish met een klein 
sprintje en ja hoor een 
p.r!  
 

De halve 
marathon in Sint 
Oedenrode zag 
ik als een training 
en een duurloop  

Die had ik al een tijd 
niet meer gelopen. Een 
p.r. was niet eens een 
optie. Het ging ook 
moeizaam, niemand 
om aan op te trekken, 
harde wind, last van de 
scheenbenen en ik kon 
mijn ritme niet vinden 
in de eerste 5 km.  
Bij de 10 ging het lekker en zag ik de 
tijd op de klok, 50 min. Huh?? Dat 
was sneller dan verwacht en al 
helemaal omdat het niet lekker ging 
in het begin. Ben toen gaan rekenen 
en er kwam uit dat bij de 20 km de 
tijd wel eens rond de 1:40 kon zitten. 
Nah…dat zal wel niet en dat heb ik 
dus gelijk losgelaten. Maar bij de 20 
km stond er wel degelijk 1:41 op de 
klok, tja…dan kan je dat p.r. niet 
laten gaan. Nog proberen om een 

beetje gas bij te geven, maar dat 
ging moeizaam en een sprintje kostte 
nog meer moeite, maar toch over de 
finish in 1:46.36 

 
Kon het zelf niet geloven. 
De frustraties en stress 
waren er dus nog niet 
helemaal uit  
En ik denk dat die nog wel een tijdje 
aanwezig zullen zijn. So, watch this 
space. ☺  
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JANSDAG 
Foto’s  Ad van Zelst 
 
 
 

Een evenement waar we 
altijd weer met plezier 
aan meewerken is de 
Jansdag. Hier maken de 
hoogste klassen van de 
Oirschotse basisscholen 
op speelse wijze kennis 
met verschillende 
atletiekonderdelen. Op 
het programma staan 
hardlopen (sprint en 
estafette), verspringen, 
hoogspringen, 
kogelstoten en 
speerwerpen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op You Tube staat een 
impressie van de 
Jansdag 2011. Zoek op 
de trefwoorden  
Jansdag Oirschot.  
 
 
 
 
 
 
Foto’s van de Jansdag 
staan op onze website 
www.avoirschot.nl > 
FOTOBOEK  
 

Alle medewerkers aan de JANSDAG  2011 bedankt 

voor jullie medewerking. Het was een mooie sportieve 

dag, dankzij uw inzet.  

 
Tot volgend jaar. 

 
Tiny van de Ven 
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EKIDEN 
Adrie Louwers 

 
 
 

Donderdag 23 juni was het weer zo 
ver, de Ekiden bij AV Generaal 
Michaelis in Best. Een halve 
marathon lopen in een team van 5 
runners. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
< Fotofinish! Volgens de jury was het verschil 
2/1000 seconde. 

 
 
 

We hadden met onze 
teams (gemixt mannen en 
vrouwen) afgesproken dat 
we ongeveer gelijke 
eindtijden zouden lopen.  
Als je als team met een snelle loper 
begint en een ander team met een 
mindere, geeft dat vlug een 
vertekend beeld en zo gebeurde dat 
ook hier.  
Naarmate de wedstrijd vorderde zag 
je dat onze teams steeds dichter 
naar elkaar toe kwamen. Bij alle 4 
teams zou de laatste loper(ster) de 
einduitslag bepalen want die stond 
nog niet vast, er kon nog van positie 
gewisseld worden. De eerste plaats 
was niet meer te bereiken, maar de 
tweede was wel in zicht. Tineke had 
een geweldige inhaalrace gelopen 
maar kon het net niet meer afmaken. 
Een derde plaats algemeen 
(keigoed). 

De vierde en vijfde plek lag 
nog open.  
Joos had veel goed gemaakt maar in 
de allerlaatste bocht zag Ton het 
LICHT, aangemoedigd door 
teamgenoten zette hij een eindsprint 
in die zijn weerga niet kende, een 
witte flits, wat resulteerde in gelijke 
finish. (geweldig). Jullie maakten het 
wel spannend.  
Ons 4e team maakte de serie mooi af 
met een 6e plaats, zodat de 
einduitslag een 3e, 4e , 5e  en 6e  
plaats was in een geheel van 10 
teams.  
Iedereen moe maar voldaan naar 
een warme douche en daarna de 
prijsuitreiking. Deze bestaat niet 
zoals gewoonlijk uit een beker of een 
geldprijs maar uit een schaal met 
worst en dan moet je niet aan een 
klein bordje denken maar eerder een 
dienblad vol. Ook een blad met 
kaasblokjes hoort weer tot de prijzen 

en een zakje met consumptie-
bonnen. Dit mag niet mee naar huis 
genomen worden maar daar ter 
plekke met alle deelnemers worden 
weggewerkt. Een goed glas bier en 
fris en een regelmatig terugkerend 
blad met snacks deed de avond 
voorspoedig verlopen.  

 
Om 11.15 uur bedankten 
wij de organisatie voor hun 
inzet en een leuke avond 
en hebben hen ook weer 
voor onze cyclophaton 
uitgenodigd.  
Daarna keerden wij op de fiets weer 
huiswaarts en deze keer geen zat 
hondje tegen gekomen. Volgend jaar 
weer met 6 teams. 
 
 
Groeten, Adrie Louwers 
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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. 

 
 

woensdag 27 april 2011 Hypotheker Beekloop, Eindhoven 

Maar liefst 1500 deelnemers bij deze populaire recreatieloop met keuze uit 4, 8, 12 of 16 km. Je 
moet zelf je tijd opnemen, uitslagen worden niet opgemaakt.  

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

12 km Jiska van Deijne  recr 00:58:54   12,22 

8 km Stefan de Graaf  recr 00:45:16   10,60 
  Marijke de Graaf  recr 00:51:05   9,40 

 

zaterdag 30 april 2011 30e Torenloop, Hilvarenbeek 

Mooi koninginnedagweer in Hilvarenbeek. Wel wat wind, maar die was maar op een deel van het 
parcours lastig. Weer eens een flinke deelname uit Oirschot en wie stond er op het podium? Ruud 
van Woensel, 1e op de 20 kilometer bij de M45! 

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

20 km Ruud van Woensel 1e M45 01:17:51   15,41 
  Cees Koppen 8e M45 01:34:16   12,73 
  Hans van Hal 10e M45 01:39:55 

 

 12,01 
 

10 km Roland van Loon 14e M 00:38:57   15,40 
  Harrie Bullens 23e M 00:40:44 

 

 14,73 
  Martien van Gerven 40e M 00:46:07   13,01 
  Nellie van Beers 4e V 00:46:47   12,83 
  Hans van de Wal 51e M 00:47:55   12,52 
  Adrie Louwers 56e M 00:48:59   12,25 
  Ad van Zelst 57e M 00:49:00   12,24 
  Joke Bullens 8e V 00:49:28   12,13 
  Berti Smetsers  V 01:05:24   9,17 
  Marijke de Graaf 33e V 01:05:46 

 

 9,12 
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UITSLAGEN 
 
  

 
dinsdag 3 mei 2011  Interne Avondwedstrijden Baan, Oirschot 
de met * aangemerkte deelnemers zijn (nog) geen lid van AV Oirschot en deden buiten 
mededinging mee 
onderdeel naam positie cat. prestatie pr cr 
verspringen Luuk van Kuringen 1e JpupC 2,73 m o  
 Thijs van den Brand 2e JpupC 2,25 m o  
       
 Julia Bouwman*  MpupC 2,49 m   
 Nicky Verbakel*  MpupC 2,20 m   
 Juul van Hout 1e  MpupC 2,07 m o  
 Tippy Smits  2e  MpupC 1,89 m o  
       
 Tom Michielsen 1e  JpupB 2,92 m o  
 Stef van de Broek 2e JpupB 2,90 m o  
 Rein Smeijsters 3e  JpupB 2,18 m   
       
 Lars van Kuringen 1e  JpupA 3,23 m o  
 Tycho Smits 2e  JpupA 2,88 m   
 Thom van de Broek 3e  JpupA 2,86 m o  
 Izzy Smits 4e  JpupA 2,39 m o  
       
 Jeroen Duif* (GM)  Msen 4,85 m   
 Bart Noyen 1e Msen 4,84 m   
 René van de Ven 2e Msen 4,81 m   
       
balwerpen Thijs van den Brand 1e  JpupC 11,13 m o  
 Luuk van Kuringen 2e  JpupC 7,35 m o  
       
 Julia Bouwman*  MpupC 11,60 m   
 Juul van Hout 1e  MpupC 11,35 m o  
 Tippi Smits 2e  MpupC 8,39 m o  
 Nicky Verbakel*  MpupC 6,75 m   
       
 Stef van de Broek 1e JpupB 17,84 m   
 Tom Michielsen 2e JpupB 16,85 m   
 Rijn Smeijsters 3e JpupB 4,78 m   
       
speerwerpen Tycho Smits 1e JpupA 11,28 m o  
 Izzy Smits 2e JpupA 11,01 m o  
 Lars van Kuringen 3e JpupA 9,58 m o  
 Thom van de Broek 4e JpupA 6,24 m   
       
 René van de Ven 1e Msen 51,42 m o o 
 Jeroen Duif* (GM)  Msen 35,07 m   
 Bart Noyen 2e Msen 27,86 m   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

zondag 8 mei 2011 Rondje Tilburg, Tilburg 

Het was warm in Tilburg, heel warm. 

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

21.1 km Ad van Heerbeek 22e overall 01:47:44   11,75 

 
 

zondag 8 mei 2011  GAC Seniorencompetitie, Gemert 
onderdeel naam positi

e 
cat. prestatie punten cr pr 

speerwerpen René van de Ven 1e Msen 50,43 m      
kogelstoten  5e  11,12 m       
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dinsdag 17 mei 2011 Interne Competitie 1500 m, OIRSCHOT 

Harrie Bullens, Hans van Hal en Thea de Jong verbeterden hun pr. De stand van de competitie 
vind je elders in dit blad. Foto's van deze 2e ronde van de Interne Competitie 2011 staan op de 
website in het FOTOBOEK 

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

1500 m Harrie Bullens 1e M45 00:05:28.5 
 

 16,44 
  Jac van Heerebeek 2e M45 00:05:37.7   15,99 
  Bart Noyen 1e Msen 00:05:43.5   15,72 
  Hans van Hal 3e M45 00:05:48.5 

 

 15,49 
  Ronald van de Vondervoort 1e M35 00:05:52.9   15,30 
  Adrie Louwers 1e M55 00:05:59.3   15,03 
  Hans van de Wal 4e M45 00:06:00.9   14,96 
  Ton Smetsers 2e M35 00:06:06.2   14,75 
  Michael Boon 5e M45 00:06:12.1   14,51 
  Ad van Zelst 1e M65 00:06:15.5   14,38 
  Tineke van den Heuvel 1e V45 00:06:26.7   13,96 
  Wim de Croon 2e M55 00:06:38.0   13,57 
  Joke Bullens 2e V45 00:06:49.3   13,19 
  Nellie van Beers 1e V55 00:06:51.8   13,11 
  Leny de Croon 3e V45 00:06:57.4   12,94 
  Jeanne Kemps 2e V55 00:07:05.8   12,68 
  Eveline Timmermans 1e V35 00:07:07.0   12,65 
  Thea de Jong 4e V45 00:07:37.1 

 

 11,81 
  Esther de Wert 2e V45 00:07:41.4   11,70 

 

dinsdag 10 mei 2011  Avondwedstrijd ATV Scorpio, Oosterhout 
onderdeel naam positie cat. prestatie cr pr 
kogelstoten René van de Ven   Msen 10,90 m     
discuswerpen     27,05 m   
       
kogelstoten Thomas v Laarhoven   Msen 9,23 m  o 
discuswerpen    22,13 m   

donderdag 12 mei 2011  Werpdriekamp AVLGD, Deurne 
René schrijft: "Zoals elk jaar was het in Deurne weer erg gezellig en was de wedstrijd goed 
georganiseerd. Ondanks de matige prestaties won ik toch en dat is zeker geen straf, getuige de 
rijkelijk gevulde C1000 tas die voor de beste 3 werpers klaarstonden! Hopelijk kan ik deze 
wedstrijd volgend jaar op wat betere prestaties trakteren, zodat het trappistje na afloop nog wat 
beter smaakt!" 
onderdeel naam positi

e 
cat. prestatie punten cr pr 

speerwerpen René van de Ven    47,21 m      
kogelstoten    10,98 m     
discuswerpen    26,91 m     
        
totaal  1e Msen  1527    

dinsdag 17 mei 2011  Circuit 14, Eindhoven 
onderdeel naam positi

e 
cat. prestatie punten cr pr 

speerwerpen René van de Ven 2e Msen 46,02 m      
kogelstoten  3e   11,22 m     
hinkstapsprong  5e  9,97 m   o  

S P I K E  –  H E T   C L U B B L A D   V A N   A T L E T I E K V E R E N I G I N G   O I R S C H O T           33 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gasterij “de Merode” 
Waar ’t leven en vriendschap  

elkaar ontmoeten 
Hennie & Yvonne van Rijt 

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

zondag 29 mei 2011 Internationale Bergloop Merano 2000, Merano (Itali�) 

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

10 km Roland van Loon 82e overall 01:28:54   6,75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vrijdag 20 mei 2011  Asterix baanwedstrijden, Eindhoven 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
kogelstoten Bart Noyen 2e Msen 9,07 m      
800 m  10e   2:39.91 min    o 

maandag 23 en woensdag 25 mei 2011 Avondwedstrijden AVGM, Best 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
40 m Luuk v Kuringen   JpupC 7.5 sec      
verspringen      2,53 m     
balwerpen     10,00 m     o 
        
40 m Tom Michielsen  JpupB 7.5 sec   o 
verspringen    2,83 m    
balwerpen    19,30 m   o 
        
60 m Tycho Smits  JpupA 11.7 sec    
verspringen    2,77 m    
balwerpen    14,10 m   o 
        
60 m Izzy Smits  JpupA 12.1 sec    
verspringen    2,58 m   o 
balwerpen    15,13 m     
        
60 m Lars v Kuringen  JpupA 10.3 sec    
verspringen    3,33 m   o 
balwerpen    16,39 m    

zaterdag 28 en zondag 29 mei 2011 Brabants kampioenschap meerkamp, Gemert 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
100 m René van de Ven   13.65 sec    
verspringen    4,88 m    
kogelstoten    10,45 m    
hoogspringen    1,45 m    
400 m    1:08.92 min    
110 m horden    20.87 sec    
discuswerpen    30,29 m    
polsstoikhoog    2,60 m    
speerwerpen    49,43 m    
1500 m    5:55.57 min    
totaal tienkamp  9e Msen  3629   
        
100 m Bart Noyen   13.53 sec    
verspringen    4,71 m    
kogelstoten    8,27 m    
hoogspringen    1,73 m    
400 m    1:02.77 min   o 
110 m horden    24.59 sec    
discuswerpen    21,10 m    
polsstokhoog    2,40 m   o 
speerwerpen    28,82 m    
1500 m    5:41.97 min    
totaal tienkamp  10e Msen  3201  o 

Trainen is leuk, maar COMPETITIE maakt er een SPORT van! 
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zondag 29 mei 2011 6e Ricoh Vestingloop, 's Hertogenbosch 

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

15 km Cees Koppen 13e M55 01:08:47   13,08 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

donderdag 2 juni 2011 Hemelvaartloop, Eindhoven 

 Lopers aangeduid met * hebben 10,4 km gelopen. Hun tijd is omgerekend naar 10 km 

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

10 km Cees Koppen   00:44:06   13,61 
  Adrie Louwers   00:44:46   13,40 
  Hans van de Wal*   00:47:11   12,72 
  Jac van Heerebeek*   00:47:41   12,58 
  Ad van Zelst*   00:47:51   12,54 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

zondag 5 juni 2011 Marathon Nature, La Roche (Belgi�) 

Een schitterende wedstrijd door de Ardennen. Wel heftig natuurlijk met stevige stijgingen en naar 
beneden valt ook niet mee. Op zo'n hele marathon ben je dan wel even onderweg. 

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

42.2 km Ad van Heerebeek 32e M50 04:51:11   8,70 
 

21.1 km Tineke van den Heuvel 19e V40 02:11:52   9,60 

 
 

zondag 5 juni 2011 17e LONU Van Goghloop, Nuenen 

Onder zomerse temperaturen deden toch ruim 1000 lopers mee aan de Van Goghloop. 

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

10 km Johan Roefs  Mrecr 00:49:06   12,22 

 
 

donderdag 9 juni 2011 Alpe d'Huzes, Le Bourg d'Oisans (F) 

Ondanks zijn knieblessure slaagde Cees van de Schoot er in zijn doel te bereiken en 2 keer 
hardlopend de beroemde alp te beklimmen. 

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

14 km Cees van de Schoot (1)   02:04:27   6,75 
  Cees van de Schoot (2)   02:30:10   5,59 

 
 

zondag 12 juni 2011 Maastrichts Mooiste, Maastricht 

Cees benaderde het clubrecord M55 op enkele seconden... 

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

15 km Cees Koppen 10e M55 01:08:14   13,19 

dinsdag 31 mei 2011 Circuit 14, Valkenswaard 
 
onderdeel naam positi

e 
cat. prestatie punten cr pr 

verspringen Bart Noyen 2e Msen 5,22 m   o 
kogelstoten  2e  8,74 m    

zondag 5 juni 2011 AV Scopias seniorencompetitie, Venlo 
onderdeel naam positi

e 
cat. prestatie punten cr pr 

kogelstoten René van de Ven   10,89 m    
discuswerpen    30,72 m    
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zaterdag 11 juni 2011 De Meeuw Oirschotse Stoelloop, OIRSCHOT 

Na een regenbui in de middag klaarde het weer op en werd het een mooie wedstrijd. Er was 
muziek en tijdens de wedstrijd liep alles op rolletjes. Het zal toch wel iets te warm zijn geweest 
voor toptijden, want alleen Jiska van Deijne en Jan Manders verbeterden hun pr. Wel werd het 
parcoursrecord verbeterd door de 1e vrouw in de wedstrijd Kim Dillen. Armand van der Smissen 
was vandaag de snelste man, Onze clubgenoot Ruud van Woensel werd winnaar in de categorie 
M55. Cees van de Schoot was net terug uit Alpe d'Huez, waar hij 2 keer de berg opliep en deed 
een rondje mee om los te lopen. 

De complete uitslag met alle deelnemers staat op onze website bij ONZE WEDSTRIJDEN > 
uitslagarchief 

De lopers met * zijn (nog) geen lid, maar trainen wel bij AV Oirschot 

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

10 km Ruud van Woensel 1e M45 00:37:13   16,12 
  Roland van Loon 15e M35 00:39:22   15,24 
  Frans van der Staak  Mrecr 00:41:18   14,53 
  Harrie Bullens  Mrecr 00:41:52   14,33 
  Jan Manders  Mrecr 00:45:38 

 

 13,15 
  Hans van Hal  Mrecr 00:46:32   12,89 
  Adrie van de Wal  Mrecr 00:47:24   12,66 
  Jiska van Deijne  Vrecr 00:47:25 

 

 12,65 
  Hans van de Wal  Mrecr 00:47:45   12,57 
  Frans Verhagen  Mrecr 00:48:17   12,43 
  Ad van Zelst 18e M55 00:48:19   12,42 
  Wim Verhagen  Mrecr 00:48:21   12,41 
  Ton Smetsers  Mrecr 00:48:22   12,41 
  Michael Boon  Mrecr 00:48:59   12,25 
  Joke Bullens  Vrecr 00:49:03   12,23 
  Reny van Straten  Vrecr 00:49:07   12,22 
  Pieter Smits  Mrecr 00:50:04   11,98 
  Twan Witlox  Mrecr 00:52:13   11,49 
  Hans Hoogmoet  Mrecr 00:52:14   11,49 
  Maarten Roozen  Mrecr 00:52:15   11,48 
  Jeanne Kemps  Vrecr 00:52:18   11,47 
  Stefan de Graaf  Mrecr 00:53:57   11,12 
  Jan Kemps  Mrecr 00:53:58   11,12 
  Jeanine van de Kam  Vrecr 00:53:59   11,11 
  Mieke Bouwman  Vrecr 00:54:06   11,09 
  Nicole Evers  Vrecr 00:54:34   11,00 
  Moniek Kemps-Verbeek*  Vrecr 00:57:40   10,40 
  Eveline Timmermans  Vrecr 00:57:40   10,40 
  Esther de Wert  Vrecr 00:57:44   10,39 
  Marie-Jos� van den Berg  Vrecr 00:59:50   10,03 
  Thea de Jong  Vrecr 01:01:42   9,72 
  Jeanne van Oirschot  Vrecr 01:01:42   9,72 
  Miriam Hoppenbrouwers*  Vrecr 01:03:48   9,40 

 

3.4 km Sandra Verhagen*  Vrerc 00:20:00   10,20 
  Cees van de Schoot  Mrecr 00:20:04   10,17 
  Bernard van Erp*  Mrecr 00:21:07   9,66 

 

  Bekijk honderden foto’s van de OIRSCHOTSE STOELLOOP op www.avoirschot.nl > FOTOBOEK 
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dinsdag 14 juni 2011  Interne Avondwedstrijden Baan, Oirschot 
de met * aangemerkte deelnemers zijn (nog) geen lid van AV Oirschot en deden buiten 
mededinging mee 
onderdeel naam positie cat. prestatie pr cr 
hoogspringen Thijs van den Brand 1e JpupC 0,85 m    
       
 Juul van Hout 1e  MpupC 0,80 m o  
 Mirte Sterken*  MpupC 0,75 m   
 Tippy Smits  2e  MpupC 0,60 m    
 Nicky Verbakel*  MpupC 0,60 m   
       
 Tom Michielsen 1e  JpupB 1,05 m o  
 Rein Smeijsters 2e  JpupB 0,75 m   
       
 Tycho Smits 1e/2e JpupA 1,05 m o  
 Lars van Kuringen 1e/2e JpupA 1,05 m   
 Izzy Smits 3e  JpupA 1,00 m o  
 Robbert Rietrae 4e JpupA 1,00 m o  
       
 Hein van den Eijnde 1e JjunD 1,05 m o  
       
 Thom van de Broek 1e  JpupA 2,86 m o  
       
 Bart Noyen 1e Msen 1,65 m   
 Jeroen Duif* (GM)  Msen 1,55 m   
 René van de Ven 2e Msen 1,30 m   
       
       
600 m Thijs van den Brand 1e  JpupC 3:06.4 min     
       
 Juul van Hout 1e  MpupC 3:07.1 min o  
 Tippi Smits 2e  MpupC 3:26.4 min    
 Nicky Verbakel*  MpupC 3:37.3 min   
 Mirte Sterken*  MpupC 3:46.5 min   
       
 Tom Michielsen 1e JpupB 2:19.4 min o  
 Rein Smeijsters 2e JpupB 3:54.1 min   
       
 Lars van Kuringen 1e JpupA 2:16.9 min   
 Tycho Smits 2e JpupA 2:28.9 min    
 Robbert Rietrae 3e JpupA 2:34.0 min o  
 Izzy Smits 4e JpupA 2:54.0 min o  
       
 Hein van den Eijnde 1e JjunD 2:16.4 min    
       
kogelstoten René van de Ven 1e Msen 10,48 m     
 Jeroen Duif* (GM)  Msen 8,49 m   
 Bart Noyen 2e Msen 8,18 m   
 
 

zondag 19 juni 2011 ZLM Stratenloop, Goirle 

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

15 km Cees Koppen 4e M55 01:06:38  
 

13,51 
  Harrie Bullens  Mrecr 01:06:39   13,50 

 
 

zondag 19 juni 2011 Vaderdaglopen, Sint-Oedenrode 

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

21.1 km Jiska van Deijne   01:46:36 
 

 11,88 
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                                      woensdag 15 juni 2011                       COOPERTEST (12 min), AV OIRSCHOT 

De coopertest is een standaard waarmee je op eenvoudige wijze je conditie kunt meten aan de 
hand van de afgelegde afstand in 12 minuten (zie de tabel hieronder).  
In verband met de slechte conditie van het gras hebben we binnen de baan gelopen. Hiervoor is 
een correctieaftrek toegepast van 7 meter per ronde.  
Deelnemers met * zijn (nog) geen lid 

naam 2009 2010 2011 gem.km/u 

Leon Brands*   3144 15,72 
Jeroen de Bie*   3001 15,00 
Jan Manders  2725 2901 14,50 
Ronald van de Vondervoort   2876 14,38 
Ad van Zelst   2733 13,66  
Reny van Straten 2650 2625 2708 13,54 
Wim Verhagen 2600 2525 2633 13,16 
Frans Verhagen 2650 2550 2608 13,04 
Stefan de Graaf   2608 13,04 
Femke Ritz   2608 13,04 
Maarten Roozen 2425 2625 2533 12,66 
Hans Hoogmoet 2650  2533 12,66 
Susanne Aarts   2458 12,29 
Jeanine van de Kam  2475 2433 12,16 
Mieke Bouwman  2500 2433 12,16 
Karin Verbruggen*  2300 2433 12,16 
Eveline Timmermans   2408 12,04 
Nicole Evers   2408 12,04 
Jan Kemps 2350 2300 2365 11,82 
Marcel Verbruggen*  2275 2340 11,70 
Marjon de Kort   2240 11,20 
Irene van Gestel 2125 2000 2240 11,20 
Marijke de Graaf 2050 2125 2165 10,82 
Mirjam Smits 2250 2125 2140 10,70 
Gerda Manders  1975 2065 10,32 
Ria Louwers 2025 1975 2040 10,20 
Hanny Schilders   1990 9,95 
Marja der Kinderen 1850 1900 1965 9,82 

 
 

Tabel Coopertest volwassenen - mannen 

Conditie tot 30 jaar 30-39 jaar 40-49 jaar 50 jaar en ouder 

Erg slecht <1600  <1500   <1400   <1300   

Slecht 1600-2000   1500-1900   1400-1700   1300-1600   

Normaal 2000-2400  1900-2300  1700-2100  1600-2000  

Goed 2400-2800  2300-2700  2100-2500  2000-2400  

Erg goed >2800  >2700  >2500  >2400  

 

Tabel Coopertest volwassenen - vrouwen 

Conditie tot 30 jaar 30-39 jaar 40-49 jaar 50 jaar en ouder 

Erg slecht <1500   <1400   <1200   <1100   

Slecht 1500-1800  1400-1700  1200-1500  1100-1400  

Normaal 1800-2200  1700-2000  1500-1900  1400-1700  

Goed 2200-2700  2000-2500  1900-2300  1700-2200  

Erg goed >2700  >2500  >2300  >2200  
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dinsdag 21 juni 2011 Interne Competitie 5000m, OIRSCHOT 

Omdat de baan er slecht bijlag hebben we een rondje uitgezet buiten de lantaarnpalen om met een 
lengte van 450 meter. We liepen 11 rondjes + 50 meter. Omdat de baan niet voldeed aan de eisen 
is niet naar eventuele clubrecords gekeken. 

Deelnemers met * zijn (nog) geen lid en lopen niet mee in de competitie. 

De stand in de competitie vind je bij ONZE WEDSTRIJDEN > uitslagenarchief 

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

5000 m Roland van Loon 1e M35 00:19:34.5   15,33 
  Harrie Bullens 1e M45 00:20:47.5   14,43 
  Jack Kemps*   00:21:24.1   14,02 
  Jeroen de Bie*   00:21:54.8   13,69 
  Cees Koppen 1e M55 00:22:10.5   13,53 
  Hans van Hal 2e M45 00:22:17.8 

 

 13,45 
  Ronald van de Vondervoort 2e M35 00:22:36.3   13,27 
  Jack van Heerebeek 3e M45 00:22:48.8   13,15 
  Adrie Louwers 2e M55 00:22:50.9   13,13 
  Bart Noyen 1e Msen 00:22:55.7   13,08 
  Hans van de Wal 4e M45 00:23:21.6   12,84 
  Gert-Jan van Dooren*   00:23:23.7   12,82 
  Tineke van den Heuvel 1e V45 00:23:43.8   12,64 
  Jiska van Deijne 1e Vsen 00:24:14.0   12,38 
  Antoon Louwers*   00:24:14.6   12,37 
  Ad van Zelst 1e M65 00:24:15.2   12,37 
  Ton Smetsers 3e M35 00:24:23.6   12,30 
  Michael Boon 5e M45 00:24:29.4   12,25 
  Wim de Croon 3e M55 00:24:57.4   12,02 
  Joke Bullens 2e V45 00:25:19.4   11,85 
  Esther Adriaanse 1e V35 00:25:53.8   11,58 
  Leny de Croon 3e V45 00:26:01.8   11,53 
  Jeanne Kemps 1e V55 00:26:17.7   11,41 
  Eveline Timmermans 2e V35 00:27:44.3   10,82 
  Esther de Wert 3e V35 00:29:40.3   10,11 

 

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  
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donderdag 23 juni 2011 Ekiden, Best 

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

21.2 km team AV Oirschot groen 3e teams 01:38:43.0   12,89 
  team AV Oirschot wit 4e teams 01:39:40.3   12,76 
  team AV Oirschot blauw 5e teams 01:39:40.5   12,76 
  team AV Oirschot oranje 6e teams 01:40:23.0   12,67 

 

4.24 km Leon Brands  wit 00:16:49   15,13 
  Harrie Bullens  oranje 00:17:11   14,81 
  Hans van Hal  groen 00:18:11   13,99 
  Jac van Heerebeek  groen 00:18:18   13,90 
  Ronald van de Vondervoort  blauw 00:18:19   13,89 
  Cees Koppen  oranje 00:18:22   13,85 
  Joos van Haaren  blauw 00:18:23   13,84 
  Jan Manders  oranje 00:18:29   13,76 
  Ton Smetsers  wit 00:18:59   13,40 
  Bart Noyen  wit 00:19:06   13,32 
  Aubry Mulder  oranje 00:19:29   13,06 
  Tineke van den Heuvel  groen 00:19:31   13,04 
  Ad van Zelst  blauw 00:19:43   12,90 
  Joke Bullens  wit 00:20:30   12,41 
  Wim de Croon  blauw 00:20:37   12,34 
  Jeanne Kemps  groen 00:21:17   11,95 
  Leny de Croon  groen 00:21:26   11,87 
  Jan Kemps  blauw 00:22:38   11,24 
  Toon de Croon  wit 00:24:16   10,48 
  Ria Louwers  oranje 00:26:52   9,47 

 

 
 
 

woensdag 29 juni 2011 Baanwedstrijd 10.000 m, Boxtel 

Cees Koppen verzamelt tegenwoordig clubrecords. Nu weer in Boxtel op de 10.000 meter, 
categorie M55. 

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

10000 m Cees Koppen 9e overall 00:44:18  
 

13,54 

  Erica 
Spanjers 

16e overall 00:50:10   11,96 

zondag 26 juni 2011 Seniorencompetitie AVV, Valkenswaard 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
speerwerpen René van de Ven 2e  Msen 47,96 m     
kogelstoten  3e   10,87 m    

woensdag 29 juni 2011 Circuit 14, Veldhoven 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
hoogspringen Bart Noyen 1e Msen 1,65 m     
speerwerpen  6e  26,06 m    
        

Kijk elke dag even op onze website www.avoirschot.nl voor het laatste nieuws, 

prikbordmededelingen, de uitslagen van onze wedstrijdlopers, de laatste foto’s, het 

trainingsschema, de activiteitenagenda en nog veel meer. 
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CLUBRECORDS 
 Ad van Zelst 
 

Heel mooi: de tijd van Martien van de Ven op de 3000 
meter indoor in Gent is alsnog erkend als een  
OFFICIEEL NEDERLANDS RECORD! 
In mei en juni zijn verder nog 4 clubrecords gevestigd. 
 
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 NK  
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  
030511 René van de Ven Msen Oirschot speerwerpen 51,42 m  
170511 René van de Ven Msen Eindhoven hinkstapsprong 9,97 m  
190611 Cees Koppen M55 Goirle 15 km 1:06:38 uur  
290611 Cees Koppen M55 Boxtel baan 10.000 m 44:18.0 min  

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

TE KOOP: 
Spikes met puntjes maat 40,5 voor €15,- 

Spikes zonder puntjes maat 39/40 voor €15,- 
Info: Bart Noyen 06-20803844 of 

bart_noyen@hotmail.com 
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AGENDA  
Samenstelling: Leny de Croon 

 
Doordat we zeer veel kopij kregen voor deze SPIKE volgt 

hier slechts een kort overzicht van evenementen in de 
komende maanden. De volledige agenda vind je op onze 

website www.avoirschot.nl 
 
 

datum plaats evenement hoofdafstand 

21 jul 2011, do Kasterlee (B) Dwars door Kasterlee 10km - 10EM 

10 aug 2011, wo Biest-Houtakker Vakantieloop Biest-Houtakker weg, 10 km 

20 aug 2011, za Best Ronde van Naastenbest weg, 10 km 

30 aug 2011, di OIRSCHOT MONTFORTLAAN INTERNE COMPETITIE 10 KM weg, 10 km 

31 aug 2011, wo Eindhoven Hypotheker Beekloop 4-8-12-16 km 

04 sept 2011, zo Tilburg Tilburg Ten Miles weg, 10km/10em 

06 sept 2011, di OIRSCHOT ATLETIEKVELD AVONDWEDSTRIJDEN BAAN baan 

10 sept 2011, za Interlaken Jungfrau Marathon weg, 42,2 km 

11 sept 2011, zo OIRSCHOT CLUBHUIS FAMILIEFIETSTOCHT AV OIRSCHOT 
 

20 sept 2011, di OIRSCHOT ATLETIEKVELD INTERNE COMPETITIE 800 M. baan, 800m 

24 sept 2011, za Tilburg Hart van Brabantloop weg, estafette 

25 sept 2011, zo OIRSCHOT ATLETIEKVELD CLUBKAMPIOENSCHAPPEN MEERKAMP meerkamp 

09 okt 2011, zo Eindhoven Eindhoven Marathon weg, diverse 

30 okt 2011, zo Etten-Leur Marathon Brabant weg, 42,2 km 

26 dec 2011, ma OIRSCHOT DE MEEUW AUWJAORSCROSS  cross, divers 
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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, 4 
   
donderdag  19:00 uur  
clubtraining in het buitengebied 
 
zaterdag    9:00 uur 
halvemarathontraining 
  

        9:00 uur  
 vrije training, rustige duurloop 10 km. 

Vanaf Laco Sportcentrum  
Kroonenburg aan de Kempenweg. 
    

 zondag     9:00 uur 
halvemarathontraining 

 
         9:30 uur 
 recreantentrainingen, groep 1, 2, 3, 4 

    

 

HALVEMARATHONTRAININGEN  
 
De Marathon Eindhoven, 
hét grote 
hardloopevenement van 
Brabant, is dit jaar op 
zondag 9 oktober. 
Inmiddels zijn we begonnen 
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 

 
  

Als je de eerste trainingen 
hebt gemist dan kun je in 
overleg met de trainer ook 
nog op een later tijdstip 
instappen. 
 

Informatie: 
www.avoirschot.nl 

>TRAININGEN 
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Tippi 

’t razend snelle estafettepennetje 
Laura van den Broek 

 

 

 

’t razend snelle estafettepennetje is deze keer 

voor                       Smits! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De familie Smits is graag buiten en niet te beroerd 
om te sporten, daarom past de atletiek goed bij 
ons. We zijn woonachtig in Spoordonk en zitten 
daar op de Sint Jozefschool. 
Tycho en Izzy zitten in groep 6 en Tippi in groep 4.  
De volgende aan ons gestelde vragen zullen we zo duidelijk 
mogelijk beantwoorden: 
 

Hoe lang ben je lid van AV Oirschot? 

We zijn al lid vanaf ons zesde jaar met een onderbreking van bijna 
2 jaar. 
 

Waarom is atletiek zo leuk? 
Omdat je dan meerdere dingen kunt doen dan één en je kunt je zelf 
steeds verbeteren. 
 

Waarom is AV Oirschot zo leuk? 

Er zijn niet heel veel kinderen dus je krijgt meer aandacht en je 
kunt lekker in de bossen sporten. 
 

Wat is jouw favoriete onderdeel? 

Tycho: Hoogspringen 
Izzy: speerwerpen 
Tippi: slootje springen in bos 
 

Doe je mee aan wedstrijden? PR's? 
De eerste jaren hebben we veel crosswedstrijden gelopen. 
Nu doen we natuurlijk mee aan de clubwedstrijden en de 
wedstrijden in Best. 
 

Andere hobby's? 

Tycho houdt van wandelen, de natuur en dieren. 
Izzy houdt van hutten bouwen en buiten spelen. 
Tippi houdt van paard rijden en de Bevers. 
 

                                                                                      En we houden heel veel van papa.

Tycho 

Izzy 
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bos do-it project 
Laura van den Broek  
 
 

 
 
 
De gastlessen tijdens de 
gymlessen van het 
basisonderwijs onder de 
noemer “Do-it” beginnen 
een ‘routineklus’  te 
worden voor AV Oirschot; 
inmiddels organiseerde 
AV Oirschot de 3e 
sportieve bijeenkomst op 
dinsdag 31 mei voor De 
Linde. En weer zoeken ze 
de echte atletiekbaan… 
 
De ochtend begon wat druilerig en 
grijs met een enkele overdrijvende 
donkere wolk. Echter geen reden om 
af te haken. Na wat inspirerende 
woorden van Tiny gaat het eerste 
gezelschap het veld op waar ze met 
Bart aan de warming up beginnen en 
daarna gaan balwerpen (René) en 
verspringen (Cees). 
 
Omdat in totaal zo’n 125 leerlingen 
gedurende deze dag te gast zijn en 
er per groep maar 45 minuten tijd is, 
is het programma kort maar krachtig.  
 
Meteen na de warming up ging de 
helft van de groep aan de slag met 
het balwerpen, of - vanaf groep 6 – 
speerwerpen en de andere helft 
begon met verspringen. Het bleek 
toch meer op techniek dan kracht 
aan te komen en dan dat stoppen 
voor de lijn… Maar na wat oefening 

werden de trainers verrast door 
enkele bijzonder goede worpen. Na 
zo’n 20 minuten werd gewisseld van 
onderdeel en aan het eind van de 
gymles werd de hele verspringbak 
werd met veel gejuich omgeploegd.  
 

Er waren tijdens deze dag 
weer genoeg talenten te 
ontdekken die door de 
aanwezige ‘talentscouts’ 
natuurlijk direct werden 
gewezen op een mogelijk 
lidmaatschap van onze 
club!  
Het wachten is dus op de eerste 
nieuwe Linde-jeugdleden. 
 
Na de zomervakantie wordt het 
initiatief doorgezet en zullen de 

overige Oirschotse scholen volgen. 
Ook wordt het project uitgebreid naar 
de middelbare school. In 
samenwerking met de Kempenhorst 
zal een soortgelijk traject worden 
opgezet. Een leuke uitdaging om 
deze leeftijdsgroep enthousiast te 
maken voor onze club.  
 
Maar… dit initiatief is alleen 
succesvol als er voldoende 
vrijwilligers zijn om de jeugd te 
begeleiden.  
 

Dus heb jij zin en tijd om 
gemiddeld 1 x kwartaal een 
ochtendje mee te helpen, 
meld je bij René, Cees of 
Aubry. 

 

 
jeugdtrainingen 
René van de Ven 

 

Bij de jeugdtrainingen 
komen alle 
atletiekonderdelen aan bod, 
maar wordt het spelelement 
niet vergeten. 
 
 

Zomertrainingen 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) 
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sport & spel 2011  
Laura van den Broek 

 
 

Sprinten, hoogspringen en kogelstoten 
op de Oirschotse Markt! De Stoelloop 
voor de jeugd is er niet meer, Sport & 
Spel is er nog wel.  
 
Voor de 2e keer vindt er voorafgaand aan de Stoelloop 
een activiteit plaats voor de jeugd. Zo ook weer op 
zaterdag 11 juni. Vanaf 18.00 uur konden kinderen 
gratis kennismaken met atletiek en natuurlijk met AV 
Oirschot.  
Met een scorekaart in de hand meldden zich de eerste 
kandidaatjes zich al vroeg bij de start. Waar beginnen 
we? Nog wat onwennig namen ze plaats in die 
onhandig grote startblokken. Even passen en meten 
en de goede starthouding aannemen: op uw plaats, 
klaar, KLAP! En nu 40 meter sprinten. De tijden 
werden genoteerd en natuurlijk was het mogelijk om 
nog een keer mee te doen. 

 
Veel belangstelling was er voor het 
hoogspringen.  
Onder begeleiding en aanmoediging van onze eigen 
jeugdleden werd de techniek van het hoogspringen 
goed uitgelegd en voorgedaan. Zelfs voor de 
allerkleinsten was er gelegenheid om mee te doen. 
Een echte uitdaging hoor, dat springen op de mat. 
Onder luid applaus werden de hoogste sprongen 
gemaakt. 

 
Een nieuw onderdeel dit jaar was het 
kogelstoten.  
Uiteraard wel met indoor-kogels om de Oirschotse 
kinderkopjes niet te beschadigen. De fijne kneepjes 
van het vak werden uitgelegd. En wat bleek? Na 
enkele oefenworpen ging het eigenlijk best goed.  
Met de volle scorekaart konden de kinderen zich na 
afloop melden bij de organisatie. Als dank voor hun 
deelname werden ze beloond met een kleinigheidje. 
Daarnaast het aanbod om de onderdelen die zaterdag 
op de markt te doen waren bij onze club te komen 
beoefenen. In totaal hebben ongeveer 55 kinderen 
meegedaan. 
Speciale dank aan Bart Noyen voor zijn zeer grote 
inzet bij de voorbereiding, op-/afbouw en begeleiding 
van dit sportieve evenement.  

 
Maar natuurlijk ook dank aan alle 
enthousiaste deelnemers, ouders, 
jeugdleden en vrijwilligers die Sport & 
Spel 2011 een geslaagd evenement 
hebben gemaakt.  
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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 te proeven is er 
voor niet-leden de mogelijkheid 
tegen een kleine vergoeding mee te 
doen met de recreanten-trainingen 
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.  
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. Het vervoer wordt daarbij 
onderling geregeld. 
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, discuswerpen, speer-
werpen, polsstokhoogspringen, 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 diverse 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 
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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   
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EN TOT SLOT… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daar aangekomen natuurlijk eerst naar de winkel.  
En ja hoor, ze hadden hem al: de nieuwe Spike! 

 
 

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 september.  

Kopij inleveren vóór 20 augustus 
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