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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 

 

Het cross-

seizoen 

begint weer! 
 

De voorpaginafoto is gemaakt door  
Vivi Lameijer van www.fotofarm.nl 

en maakt deel uit van een serie gemaakt 
voor de aankleding van ons clubhuis. 

http://www.avoirschot.nl/
http://www.fotofarm.nl/


  
 

 
 
 

 

 
 
 
 

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 

 

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 
2 

 

mailto:info@bloxverbeek.nl
http://www.bloxverbeek.nl/


  
 

S P I K E  –  H E T   C L U B B L A D   V A N   A T L E T I E K V E R E N I G I N G   O I R S C H O T 
3 

 



  
 

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 
 
 

www.avoirschot.nl  
 

Nellie van Beers   

Laura van den Broek   

Joke Bullens   

Harrie Bullens   

Guus van der Burgt                  

Anthony Conijn   

Ineke Conijn   

Wilma Cové   

Leny de Croon   

Toon de Croon   

Jac van Heerebeek   

Ger van Heesch   

Jan van der Heijden   

Tineke van den Heuvel   

Bert van Hoof   

Maarten Kaptein   

Jan Kemps   

Jeanne Kemps   

Johan der Kinderen   

Marjon de Kort   

Ton van Liempt   

Adrie Louwers   

Jan Manders   

Gerda Manders   

Rikie Moors   

Aubry Mulder   

Bart Noyen   

Jeanne van Oirschot   

Henny van Rijt   

Cees van de Schoot   

Mirjam Smits   

Pieter Smits   

Silvia Tempelman   

Nol Veldhuizen   

Martien van de Ven   

René van de Ven   

Adrie Vermeeren   

Mario Wiercx                            

Ad van Zelst   

   

   

   

   

Atletiekvereniging Oirschot wordt draaiend gehouden door bovenstaande 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 
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VAN DE VOORZITTER 
Jan Kemps 

 
 
 
 
 
 
 
 

Namens het bestuur van 
onze vereniging breng ik de 
dank van het bestuur over 
aan u allen  

Bedankt dat u in grote getale 
aanwezig was op de bijzondere 
ledenvergadering van 12 september 
jl. Als bestuur is het goed om te zien 
dat u met zo velen betrokken bent bij 
de gang van zaken binnen de 
vereniging. Ook de ouders van 
jeugdleden die aanwezig waren wil ik 
vanaf deze plaats nog hartelijk 
bedanken voor hun aanwezigheid.  
 

Tijdens de vergadering van 
12 september was er veel 
discussie over hoe we 
verder moeten met onze 
vereniging  

Een dergelijke discussie levert veel 
duidelijkheid op over hoe we als 
vereniging verder kunnen. En als 
bestuur zijn we zeer verheugd dat de 
meerderheid van de leden het 
bestuur gevolgd heeft in de keuze 
voor het behoud van de huidige baan 
en het zelf gaan uitvoeren van het 
onderhoud. Inmiddels hebben we 
hierover al een eerste gesprek 
gevoerd met de gemeente om de 
gevolgen daarvan, tot in details, in 
kaart te brengen.  
 

Samen met andere 
Oirschotse 
buitensportverenigingen 
zijn we ook met de 
gemeente in gesprek over 
het zelf gaan uitvoeren van 
het onderhoud van de 
accommodaties van alle 
verenigingen  

Het is immers zeer goed mogelijk om 
daar wellicht een voordeel voor alle 
verenigingen uit te halen. 
Maar in eerste instantie hebben we 
in de laatste bestuursvergadering 
besproken hoe we het onderhoud 
van ons eigen veld gaan aanpakken 

en hoe we dat gaan organiseren. 
Wellicht dat we tijdens de volgende 
ledenvergadering begin volgend jaar 
daar nadere mededelingen over 
kunnen doen. Mocht u in de 
tussentijd daar nog een goed idee 
voor hebben, dan kunnen we dat 
uiteraard meenemen. Een aantal 
mensen heeft ons al ideeën aan de 
hand gedaan. Meedenken door de 
leden stellen wij als bestuur zeer op 
prijs dus laat het maar horen. In ons 
clubgebouw staat nog steeds een 
ideeënbus. Dus maak daar maar 
gebruik van. 
 
Nu we het toch over ons clubgebouw 
hebben:  
 

Er is in de uitstraling van 
het clubgebouw een 
belangrijke wijziging 
aangebracht  
Voor degenen onder u die niet elke 
week deelnemen aan een training 
zou ik willen adviseren kom eens 
kijken naar de nieuwe look van het 
clubgebouw. De bedoeling van de 
veranderingen is vooral om te laten 
blijken dat je een clubgebouw van 
een atletiekvereniging betreedt. 
Bovendien geeft het ook een andere 
sfeer aan het gebouw die meer zal 
aanspreken bij de jeugd. En in ons 
streven om te werken aan behoud en 
uitbreiding van leden past deze 
wijziging heel goed. 
 

Op deze pagina wil ik 
namens het bestuur alle 
vrijwilligers die zich inzetten 
voor onze vereniging van 
harte bedanken voor alles 
wat ze voor onze 
vereniging hebben gedaan  

Van trainer tot onderhouder van het 
clubgebouw en van lid van de 
clubhuiscommissie tot beheerder van 
de mailbox, allemaal hartelijk 
bedankt voor uw inzet. Wij hopen als 
bestuur dat we op uw medewerking 

voor het vervullen van alle taken 
mogen blijven rekenen. 
En een vereniging als de onze heeft 
altijd te weinig vrijwilligers. Dus 
mocht u zich nog willen inzetten als 
vrijwilliger dan zijn er altijd nog wel 
mogelijkheden. Ook zijn we nog op 
zoek naar nieuwe leden voor het 
bestuur. Dus mocht u daar interesse 
in hebben dan kan het nog. Alle 
huidige bestuursleden verstrekken u 
graag nader informatie over de 
mogelijkheden die er voor u zijn. Dus 
schroom niet en maak uw wensen 
kenbaar. 
 
Tot slot op deze pagina nog 
aandacht voor ons volgende grote 
evenement. Op 26 december 
organiseren wij als vereniging 
opnieuw de Aowjoarscross.  
 

Dit jaar beperken we ons 
niet tot de Aowjoarscross 
maar organiseren we op 
dezelfde dag ook de 
Brabantse 
Kampioenschappen Cross 

Een groot evenement voor ons als 
vereniging. Maar onze wedstrijd 
organisatie commissie is druk met de 
voorbereiding. En als bestuur 
hebben wij er het volste vertrouwen 
in dat de organisatie wederom 
perfect zal zijn. Ik sluit dan ook graag 
af met de mijn wens u op tweede 
kerstdag te ontmoeten op onze 
accommodatie. 
 
 
Tot ziens  
Jan Kemps, voorzitter van onze 
Atletiekvereniging Oirschot 
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LEDENADMINISTRATIE 
Maarten Kaptein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mutaties per 1 november: 
 

Afmeldingen: 
Marianne Gruintjes V40 
Marianne heeft problemen met 2 x per 
week te komen hardlopen. Wel wil ze 
proberen eenmaal per week te komen en 
dan een eurootje te betalen, want ze vindt 
het bij ons hartstikke leuk. 
 
Dorianne van Halteren V40 
Dorianne heeft weinig gelopen en gaat nu 
“per keer” betalen. 
 
Marita van Hoof V55 
Marita loopt al een paar jaar niet meer en 
houdt daarmee haar ledematen heel. Zij 
zal ons nog wel bij diverse activiteiten 
komen helpen. Alvast dank je wel Marita. 
 
Judith Klinkenberg V35 
Judith heeft veel voor ons gedaan, maar 
heeft nu alweer een tijd lang niet meer 
gelopen en zij (samen met Rob) vindt het 
nu weer lastig opnieuw te starten. Zij 
wenst ons veel succes met onze 
“volwaardige” atletiekclub. 
 
Rob Mulder M40 
Rob zien we misschien ook nog wel eens 
terug in de beginnerscursus, schreef hij. 
 
Rein Smeijsters JPB 
Rein is niet meer zo enthousiast om te 
komen trainen en heeft opgezegd. Zijn 
moeder bedankt Rikie en Bart voor hun 
inzet. 
 
 

Onze vereniging telt nu 148 
leden, waaronder  

18 jeugdleden 

De verjaardagen in 
november… 
1     Thijs van den Brand JPC 

1     Roland van Loon M35 

6     Marie-José van den Berg    V40 

6     Theo van Erp M55 

10   Hein van den Eijnde JJD 

21   Reny van Straten V40 

22   Twan Witlox M45 

24   Thomas van Laarhoven      MSE 

24   Ad van Zelst M65 

25   Inge van de Burgt VSE 

26   Ria Louwers V55 

29   Gerrie Staadegaard V55 

 

…en in december: 
3     Helga Kemps V40 

4     Adrie Vermeeren M55 

6     Lars van Kuringen JPA 

14   Harrie Bullens M50 

15   Isolde  Bemer-Evers VSE 

18   Mirjam Smits V35 

24   Karin Brans V40 

29   Esther de Wert V35 

30   Toon de Croon M65 

30   Lenie Heijms                       V45 

31   Luc van Ham JJD 

 

Allen hartelijk gefeliciteerd! 
. 
 
 
 

   
 

Beste clubleden, 
 
Zoals jullie wel weten 
loopt het lidmaatschap van 
onze vereniging gelijk met 
het kalenderjaar. 
Dat wil zeggen dat, als er 
voor eind november geen 
afmelding door mij 
ontvangen is, het 
lidmaatschap ook in 2012 
doorloopt. 
Het gevolg daarvan is dat 
wij verplicht zijn de 
afdracht aan de 
Atletiekunie voor het jaar 
2012 af te dragen.  
Moet er dus echt worden 
opgezegd, doe dat dan 
vóór 28 november, dan 
kan ik het nog op tijd bij de 
Unie afwerken. 
 
Maarten Kaptein 
 

Lid worden is heel eenvoudig: ga naar 

www.avoirschot.nl. Op het ‘PRIKBORD’ vind je een link 

waarmee je het inschrijfformulier kunt ophalen. Je kunt 

er ook een meenemen uit het clubhuis.  

ALS LID HOOR JE ER ÉCHT BIJ! 
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ONZE COMMISSIES 
 
Bestuur 
Het bestuur bepaalt het beleid van de vereniging, voert dit 
uit en legt daarvoor verantwoording af in de algemene 
ledenvergadering. Bestuursleden worden door de leden 
gekozen voor een periode van 2 jaar. 
Jan Kemps, voorzitter 
Jan van der Heijden, waarnemend secretaris 
Anthony Conijn, penningmeester 
Cees van de Schoot 
Aubry Mulder 
 
Clubblad Spike 
Ons clubblad verschijnt in de gedrukte versie 6 keer per 
jaar in een oplage van 165 stuks.  
Ad van Zelst, redactie en opmaak 
Laura van den Broek, jeugdredactie 
Jeanne Kemps, verspreiding 
Anthony Conijn, advertenties 
 
Clubhuiscommissie 
De clubhuiscommissie beheert en exploiteert het clubhuis. 
Silvia Tempelman, voorzitter 
Ineke Conijn, penningmeester 
Jeanne van Oirschot 
Joke Bullens 
Gerda Manders 
Anthony Conijn, bestuursafgevaardigde 
 
Jeugdcommissie 
Organiseert ontspannende activiteiten voor de jeugd om 
de clubgeest te onderhouden en te stimuleren. 
Aubry Mulder, bestuursafgevaardigde 
Bart Noyen 
Wilma Cové 
 
Materialencommissie 
Heeft de zorg over het veld, de gebouwen en de kwaliteit 
en beschikbaarheid van trainings- en wedstrijdmaterialen. 
Guus van der Burgt, waarnemend voorzitter 
Martien van Gerven 
Jan Heijms 
Johan der Kinderen 
Bart Noyen 
Jan Kemps, bestuursafgevaardigde 
 
20plus commissie 
Organiseert ontspannende activiteiten voor volwassenen 
om de clubgeest te onderhouden en te stimuleren 
Toon de Croon 
Bert van Hoof 
Henny van Rijt 
Cees van de Schoot, coördinator 20plustrainingen 
Jan van der Heijden, bestuursafgevaardigde 
 
Socioteam 
AV Oirschot hecht veel waarde aan goede onderlinge 
verhoudingen. Het socioteam schenkt aandacht aan 
persoonlijk lief en leed van onze leden. Ken je iemand die 
ernstig ziek is of een feestje heeft te vieren (huwelijk, 
geboorte) meld het dan, telefonisch of per e-mail, bij een 
van onderstaande teamleden. 
Leny de Croon 
Tineke van den Heuvel 
 
 
 

Sponsorcommissie 
De sponsorcommissie werft nieuwe sponsors en 
onderhoudt de contacten met bestaande sponsors  
Anthony Conijn 
Aubry Mulder 
vacant 
 
Recreantencommissie 
Verzorgt de trainingen voor recreanten. Ook de trainers 
en begeleiders maken deel uit van deze commissie.  
Mario Wiercx, voorzitter 
Ton van Liempt, coördinator recreantentrainingen 
Cees van de Schoot, bestuursafgevaardigde 
 
Technische commissie 
Coördineert en neemt initiatieven rondom de trainingen en 
de technische aspecten van accommodatie, materialen en 
wedstrijden.  
Cees van de Schoot, voorzitter, coörd. 20plus trainingen 
Ton van Liempt, coördinator recreantentrainingen 
Martien van de Ven 
René van de Ven 
 
Wedstrijdorganisatiecommissie (WOC) 
Organiseert onze jaarlijkse grote wedstrijden: de 
Oirschotse Stoelloop en de Auwjaorscross en faciliteert 
de interne wedstrijden.  
Ad van Zelst, voorzitter, werving en publiciteit 
Nellie van Beers, wedstrijdsecretaris, inschrijfbureau 
Leny de Croon, inschrijven en uitslagen 
Jac van Heerebeek, tijdwaarneming en jury 
Harrie Bullens, parcours en veiligheid 
Jan Manders, parcours en veiligheid 
Jan Kemps, bestuursafgevaardigde 
 
Ondersteunende functies 
Naast de commissies zijn er nog een aantal zelfstandige 
functies: 
Ad van Zelst, clubrecords en uitslagenbeheer 
Toon de Croon, EHBO-coördinator (waarnemend) 
Martien van de Ven, starter/scheidsrechter 
Maarten Kaptein, jurycoördinator (waarnemend) 
Leny de Croon, mailboxbeheerder 
Maarten Kaptein, ledenadministratie 
 
Trainers/begeleiders 
Verzorgen de clubtrainingen, de recreantentrainingen, de 
jeugdtrainingen en de speciale trainingen.  
Toon de Croon (clubtraining dinsdag, recreantentraining) 
Jac van Heerebeek (recreanten, halve marathon) 
Ger van Heesch (recreanten, halve en hele marathon) 
Johan der Kinderen (recreanten) 
Marjon de Kort (recreanten) 
Ton van Liempt (recreanten) 
Adrie Louwers (clubtr. do, recreanten, halve marathon) 
Rikie Moors (jeugd) 
Bart Noyen (ass. jeugd) 
Hennie van Rijt (recreanten) 
Cees van de Schoot (clubtraining donderdag, jeugd, 
recreanten, hardloopcursus, halve marathon) 
Mirjam Smits (recreanten) 
Pieter Smits (recreanten, woensdagmiddaggroep) 
Nol Veldhuizen (recreanten) 
Martien van de Ven (jeugd) 
René van de Ven (jeugd, senioren) 
Mario Wiercx (recreanten) 
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BESTUURSMEDEDELINGEN 
Jan van der Heijden, secretaris 

 
Het leek het bestuur een 
goed idee om in deze Spike 
een overzicht te plaatsen 
van al onze commissies  

De lijst vind je op de pagina hiervoor. 
Er staat een korte beschrijving bij van 
de taken waarmee de commissie zich 
bezig houdt.  
De telefoonnummers en e-
mailadressen staan, zoals gewoonlijk, 
voor in deze Spike. 
 
Dit overzicht is ook beschikbaar op 
onze website www.avoirschot.nl > 
ALGEMENE INFO. Van daar kun je 
ook rechtstreeeks een e-mail sturen 
naar de persoon die je moet hebben. 

 
 
 

 
 

 
 
 

WEBSITE 
Ad van Zelst 

 
Onze website www.avoirschot.nl is op 

enkele punten verbeterd:  
 

• Als je bij ALGEMENE INFO > 
Bestuur en Commissies op 
“contact” klikt verschijnt een lijst 
met telefoonnummers en e-
mailadressen. Je kunt vanaf daar 
direct een e-mail sturen. 

 

• Als je achter een onderwerp 
“info” ziet staan kun je daarop 
klikken om meer informatie te 
krijgen. 

 

• In de nieuwe rubriek CLUBBLAD 
SPIKE kun je alle Spikes van de 
laatste jaren in fullcolour lezen. 

 

 

• Als je op de homepage met de 
cursor op UITSLAGEN of 
FOTOBOEK komt dan zie je 
meteen de laatste drie 
toegevooegde onderwerpen.  
Bij GASTENBOEK zie je de 
eerste regels van het laatst 
geplaatste bericht. 
 

• In het FOTOBOEK kunnen nu 
ook YouTube-filmpjes van onze 
activiteiten worden geplaatst (kijk 
maar eens op 26 dec 2010 en 14 
juni 2011).  

 

• De foto’s in het FOTOBOEK 
worden nu in een hogere 
resolutie weergegeven. 

 

• De pagina met SPONSOREN is 
nu beter toegankelijk en je kunt 
meteen doorklikken naar de 
website van een sponsor. 

 

• De pagina’s met de 
CLUBRECORDS komen nu op in 
een nieuw venster en zijn 
daardoor beter leesbaar. 

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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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  
 
 

4 september 
Clubrecord in Tilburg voor Cees Koppen 
Het was erg warm in Tilburg, maar het clubrecord M55 op de 10 EM 
moest er toch aan geloven. Cees Koppen snoepte er mooi 40 seconden 
af en stormde na 1:13:30 uur (brutotijd) over de finish. 
 
 

< 6 september 
Hoe je beroemd wordt binnen 20 seconden 
Vanavond werden bij de baanwedstrijden 2 clubrecords gesteld op de 
100 meter sprint. Maarten Kaptein deed er 18,5 seconden over (cr M70) 
en Ad van Zelst 17,8 seconden (cr M65).  
foto: de laureaten na hun race in de stromende regen. 
 

 
< 9 september 
Nederlands record voor Martien van de Ven! 
Vandaag heeft Martien van de Ven in Herentals (B) een unieke prestatie 
geleverd! Hij liep 2 clubrecords n.l. op de 10.000 meter baan en op de 
uurloop. Bij de laatste wedstrijd legde hij een afstand af van 13.688 
meter, wat een verbetering van het 10 jaar oude Nederlands Record 
categorie M60 betekent. Een mooie opsteker voor onze club die dit jaar 
nu voor de tweede keer een Nederlands Record binnenhaalt. Martien 
verbeterde in februari ook al het record op de 3000 meter indoor. 
foto: archief 
 
 

< 13 september 
Leden kiezen voor atletiek 
Tijdens een druk bezochte ledenvergadering hebben de leden van AV 
Oirschot zich gisteren uitgesproken voor het doorgaan als volwaardige 
atletiekvereniging. Het alternatief - doorgaan als loopgroep - is hiermee 
voorlopig van de baan. Het bestuur wilde de garantie geven dat het in 
het rapport van Commissie I voorgestelde plan (onderhoud in eigen 
regie uitvoeren) tot 2014 ons niet in financiële problemen brengt. 
Daarnaast zal werving en behoud van leden speerpunt van beleid 
worden. 
De stemverhouding was: 48 leden aanwezig, 46 stemmen uitgebracht, 
32 voor plan Commissie I (atletiek), 13 voor plan Commissie II 
(loopgroep), 1 blanco. 
foto: secretaris Jan van der Heijden haalt de stembriefjes op. 
 

 
< 18 september 
Cees Koppen loopt clubrecord in Deurne 
26e Groene Campus Halve Marathon Deurne. Niet gehinderd door 
clubgenoten liep Cees hier vandaag naar een tweede plaats én een 
nieuw clubrecord M55. Hij verbeterde het oude record van Ad van 
Heerbeek met 26 seconden. 
foto: Cees in Deurne 
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20 september > 
Drie clubrecords op de 800 meter! 
Vanavond werd de 800 meter op de baan gelopen. Twee spannende 
heats leverden 3 clubrecords en 5 verbeteringen van een persoonlijk 
record op. Joke Bullens verbeterde haar eigen clubrecord met bijna 7 
seconden, Maarten Kaptein stelde een clubrecord in de categorie M70 
en Ad van Zelst bij de M65. 
foto: Maarten, Joke en Ad tijdens het spelen van het Wilhelmus 
 

 
25 september > 
Regen aan pr's bij clubkampioenschappen 
meerkamp 
Het was mooi kermisweer vandaag en dat inspireerde onze jeugd tot 
goede prestaties. Er werden maar liefst 44 persoonlijke records 
verbeterd! Kijk maar eens bij de UITSLAGEN. De foto's, gemaakt door 
Sandra van Leuken, staan op de website (FOTOBOEK) 
foto: Joep van Rees gooit de speer 14,17 meter ver, een pr! 
 
 

9 oktober  
CR M55 op de marathon gesneuveld 
Vandaag heeft Cees Koppen zijn 5e clubrecord van het jaar bij de M55 
verbeterd. Bij de marathon Eindhoven haalde hij meer dan 3 minuten 
af van het vorige clubrecord dat sinds dit voorjaar op naam stond van 
Ad van Heerbeek. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

De specialist in Hardloop en Wandelschoenen 
200.000 kilometer hardloopervaring 

 
20% korting 

op de nieuwste modellen 

www.runningsupport.nl    
e-mail: runningsupport@chello.nl  

 

 

open:                                                                                                                Joos van Haaren 
vrijdag van 17 tot 20 uur                                                                    Michiel de Ruyterlaan 48a 
zaterdag van 10 tot 16 uur                                                                            5688CL OIRSCHOT 
en na telefonische afspraak                                                                               tel: 0499-570198 
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JE LEVEN WORDT OP ZIJN KOP GEZET 
Bert van Hoof  

 

Wat zich liet aanzien als 
een verkoudheid mondde 
uit in iets verschrikkelijks 
In 2009 kreeg ik last van mijn ogen 
wat resulteerde in een bril en medio 
2010 kreeg ik last van een flauwe 
tandpijn. Bij de halfjaarlijkse controle 
in het voorjaar van 2010 bij de 
tandarts vroeg hij mij of alles rustig 
was in de mond, nee gaf ik aan, ik 
heb een flauwe tandpijn, links boven. 
Alles gecontroleerd maar niets te 
vinden. Diezelfde vraag kreeg ik 
begin september 2010 ook weer. Ik 
gaf aan dat die flauwe tandpijn er 
nog steeds was. Weer alles 
gecontroleerd maar niets te vinden. 
Een week later was de pijn zo heftig 
dat ik terug ging naar de tandarts en 
vroeg wat er aan de hand kon zijn.  
 

Uitgaande van de 
symptomen vermoedde 
men dat ik een 
sinusprobleem zou kunnen 
hebben (verkoudheid) 
Ga maar eens stomen, zo gezegd zo 
gedaan. Toen werd het nog erger. 
Toen naar de huisarts die 
vermoedde dat het een Sinus 
maxilarus was. De huisarts gaf me 
een antibioticakuur. Deze hielp niet. 
Toen een foto laten maken waaruit 
bleek dat de holten bij de neus 
versluierd waren. Dat was het sein 
om naar de KNO-arts te gaan. Na 
weer een antibioticakuur, die niet 
hielp, constateerde deze arts dat ik 
een poliep in mijn neus had. Deze 
wilde de arts poliklinisch verwijderen.  
 

Dat alles speelde rond het 
25-jarig jubileum van AV 
Oirschot 
Na eerst op 24 oktober de 
heidemarathon (in teamverband) nog 
te hebben meegelopen en van het 
feest op 30 oktober te hebben 
genoten volgde er een andere 
onzekere periode in mijn leven. Op 1 
november ben ik van mijn werk ziek 
naar huis gegaan. Het ging niet 
meer. Op 8 november werd ik 
poliklinisch geopereerd via mijn 
neus. De arts kon mijn neus niet 
voldoende verdoven en ik bloedde 
heftig. Zo werd de operatie 
halverwege afgebroken. Zijn 
volgende plan was om mij onder 
narcose te opereren. Zo ver is het  
 

 
niet gekomen. Op 12 november 
moesten wij terug komen bij de KNO-
arts voor een gesprek om het 
resultaat van de kweek te bespreken. 
Toen kregen wij te horen dat er snel 
groeiende cellen die in mijn neus 
aanwezig waren. Dat betekende 
kanker. Toen is alles in een versneld 
tempo aangepakt.  
 

Zo kwam ik terecht in het 
academisch ziekenhuis 
(Radboud) te Nijmegen, 
daar zouden ze me kunnen 
helpen 
Na diverse onderzoeken werd 
vastgesteld dat ik op 8 december zou 
worden geopereerd aan mijn neus. 
Op 4 december speelde de tumor al 
zo heftig op dat we op 5 december 
nog naar Nijmegen zijn geweest met 
de vraag wat gaat de tumor doen en 
kunnen we de groei tegen gaan? 
Wat de tumor ging doen was niet te 
voorspellen, deze kwam al onder 
mijn neus uit. Door het gebruik van 
prednison kon het vocht slinken 
waardoor er ruimte was voor de 
tumor. Dit hebben we zo 
volgehouden tot de dag van de 
operatie. Bij de 2,5 uur durende 
operatie hebben de artsen drie ons 
troep (weefsel) macroscopisch 
kunnen verwijderen. Van mijn oog tot 
onder mijn neus heeft men mijn huid 
open gelegd om de neusholten weer 
schoon te kunnen maken. Ter 
observatie ben ik nog 8 dagen in het 
ziekenhuis gebleven. Na deze 
operatie heb ik een hersteltijd 
gekregen voordat men aan de 
bestralingen begon. Op 10 januari 

werd een aanvang gemaakt met 33 
bestralingen.  
 

Op 33 werkdagen ben ik 
naar Nijmegen geweest 
voor de bestralingen  

Wat aanvankelijk heel onschuldig 
leek, bleek na de 16e bestraling toch 
een grote impact op mij te hebben 
toen mijn mond en mijn keel kapot 
gingen. Het eten en drinken ging 
steeds moeizamer, er kwam 
flesjesvoeding met een rietje aan te 
pas. Het bestraalde gebied aan de 
buitenzijde werd ook erg rood 
(verbranding). Gelukkig is dat 
allemaal hersteld. Ik heb nog niet alle 
kliertjes in mijn mond en keel terug 
die onder andere voor de benodigde 
vochtsmering van mijn stembanden 
zorg dragen. Daarom moet ik 
regelmatig drinken. Om de pijn 
tijdens de bestraling en daarna te 
verminderen heb ik morfine 
gekregen. Dat hielp! Maar om daar 
van af te komen (na de genezing) is 
het behoorlijk afkicken. Ik weet nu 
wat mensen in een afkickcentrum 
moeten doorstaan.  
 

Een half jaar na de 
bestraling ben ik weer op 
therapeutische basis aan 
het werk gegaan, 
beginnend met enkele 
uurtjes per dag tot nu (24 
okt) een volledige werkdag 
Verder ben ik weer begonnen met 
hardlopen. Alle begin is moeilijk maar 
draven en wandelen lukt al weer 
aardig. Wanneer ik weer een 
wedstrijdje kan mee lopen is nog de 
vraag. Het herstel gaat langzamer 
dan verwacht, maar de aanhouder 
wint en daar gaan we voor. Er wordt 
vaak gezegd: kanker heb je niet 
alleen en dat is waar, je naasten 
maken alles mee wat jij doormaakt.  
 

Ook AV Oirschot heeft mij 
gesteund tijdens mijn ziekte 
met bezoekjes, bloemen en 
kaarten waarvoor hartelijk 
dank. Het waren de 
bouwstenen voor herstel 
 
Tot binnenkort op het atletiekveld. 
 
Hartelijke groeten van Bert van Hoof 
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DE ESTAFETTEPEN  
Nicole Evers 

 

Hallo allemaal,  
Van Ester Adriaanse heb ik de estafettepen doorgekregen. Om te 
beginnen zal ik me voorstellen. Ik ben Nicole Evers en woon 
samen met Marcel en onze twee kids in Oirschot. Ik ben geboren 
in Haghorst en woon al ruim tien jaar in Oirschot. Wat me 
overigens uitstekend bevalt. Mijn hobby’s zijn leuke dingen doen 
met de kids, hardlopen, tuinieren, winkelen en op zijn tijd een 
borrel drinken! 
Ik ben parttime werkzaam bij Rabobank Hart van Brabant als 
Intern Specialist Verzekeren in de zakelijke markt. Dat wil zeggen 
dat we de verzekeringen regelen voor de onderneming en de 
ondernemer in privé.  
 

In het verleden heb ik aan aerobics en tennis 
gedaan.  
Na het zwangerschapsverlof van de tweede, werd ik uitgedaagd 
om via mijn werk bij de Hilvarenbeekse Marathon te lopen voor 
Pink Ribbon. Voor elke kilometer die je liep, werd geld 
geschonken aan het goede doel. Voor mij een goede reden om 
me eens aan te melden voor 5 kilometer. Met een 
trainingsschema van een collega ging ik zelf aan de bak. Mijn 
conditie was op dat moment nul. Binnen een week of negen kon 
ik 5 kilometer hardlopen. Dit was al kicken. Waardoor ik besmet 
raakte met dit virus! 
Omdat we intussen de winter in gingen ben ik zelf maar wat 
blijven lopen wanneer het uit kwam.  
Heel fanatiek had ik al een wintertenue kocht. Tijdens een borrel 
op nieuwjaarsdag vroeg Esther de Wert me of ik mee naar AV 
Oirschot ging. Zo gezegd, zo gedaan. Dat is nu bijna 3 jaar 
geleden. 
 

In dat eerste jaar bij AV Oirschot, heb ik voor de 
eerste keer de halve marathon gelopen.  
Een geweldige ervaring die ze me nooit meer afnemen. Wat een 
ontlading na zoveel weken trainen. Het jaar daarop een nieuwe 
poging die helaas mislukte omdat ik moest uitstappen. Maar dit 
jaar gelukkig weer meegedaan. Het was 9-10-11 en het moest nu 
wel gaan lukken. Relaxed beginnen en uitlopen was het doel! Ik 
was zeker van plan niet te hard van start te gaan en wanneer het 
goed aanvoelde te versnellen. Samen met Esther hebben we 
heerlijk gelopen. Een PR neergezet, wat natuurlijk altijd leuk is. 
Dit jaar was ik zeker niet de enige die een PR liep, velen met mij 
binnen AV Oirschot.  
 

Ik zou het geweldig vinden om nog eens een 
halve marathon binnen 2 uur te lopen.  
Dat blijft voor mij nog een uitdaging. Ben dan ook jaloers op de 
tijden van Reny, Femke, Jeanine en Mieke! Maar het is leuk en 
goed om uitdagingen te blijven houden.  
Waar ik zeer veel respect voor heb, zijn alle mensen die de 
trainingen verzorgen, de trainers, fietsers, etc. Zonder jullie zou ik 
dit nooit hebben gekund. De trainingen zijn altijd leuk, 
afwisselend en gezellig. Er wordt gezellig gekletst of wat er ook 
ter sprake komt! Dit was het voor nu, maar hebben jullie nog 
vragen? Dan hoor ik dat graag. 
  

De laatste tijd gaat de estafettepen vaak naar 
vrouwen, daarom vond ik het leuk om ook weer 
eens een man iets te laten vertellen.  
Ik geef de estafettepen door aan Nickie Fiers. 
 
Tot bij AV Oirschot! Heel veel groeten van Nicole Evers 
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INTERNE COMPETITIE 2011 
Ad van Zelst 

 
Bij de 800 meter leverden twee spannende heats 3 
clubrecords op en 5 verbeteringen van een persoonlijk 
record. Hier de uitslag van de Interne Competitie 2011. 
 

  
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 (-0,80) 17,94 14.37 

 M35       

1 Roland van Loon 16,05 (-0,20) 15,33 15,06 18,47 16.02 

2 Ronald vd Vondervoort (-0,40) 15,30 13,27 (-0,80) 17,15 14.04 

3 Ton Smetsers (-0,40) 14,75 12,30 11,74 (-0,00) 12,53 

 M45       

1 Harrie Bullens 15,21 16,44 14,43 14,02 17,72 15.56 

2 Hans van de Wal 13,41 14,96 12,84 12,47 16,68 14.07 

3 Jac van Heerebeek (-0,40) 15,99 13,15 12,93 (-0,00) 13.62 

4 Hans van Hal 14,24 15,49 13,45 (-0,80) (-0,00) 13.59 

5 Michael Boon 12,48 14,51 12,25 (-0,80) 17,59 13.40 

 M55       

1 Cees Koppen (-0,40) (-0,20) 13,53 13,63 16,52 13.96 

2 Adrie Louwers (-0,40) 15,03 13,13 (-0,80) 16,78 13.78 

3 Wim de Croon 12,25 13,57 12,02 (-0,80) 13,54 12.04 

 M65       

1 Ad van Zelst (-0,40) 14,38 12,37 12,30 14,81 13.06 

 V35       

1 Eveline Timmermans 11,58 12,65 10,82 (-0,80) 13,71 11.39 

2 Esther de Wert 10,66 11,70 10,11 (-0,80) (-0,00) 10.02 

 V45       

1 Tineke van den Heuvel 13,59 13,96 12,64 12,56 14,70 13.49 

2 Joke Bullens 12,03 13,19 11,85 11,91 14,21 12.63 

3 Leny de Croon 11,98 12,94 11,53 11,34 13,74 12.30 

4 Thea de Jong 10,58 11,81 (-0,60) 10,59 (-0,00) 10.39 

 V55       

1 Jeanne Kemps 11,82 12,68 11,41 11,34 12,70 11,99 
 

De individuele prestaties met pr's en cr’s vind je bij de UITSLAGEN. 
Foto’s van de Interne Competitie staan op onze website  

www.avoirschot.nl > FOTOBOEK 
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FAMILIEFIETSTOCHT 
Bert van Hoof 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorig jaar regende het 
pijpenstelen en moest de 
fietstocht worden afgelast. 
Nu kregen we een 
herkansing.  
De door de werkgroep uitgezette 
route van vorig jaar hebben we nu 
gebruikt. Na diverse controles van de 
route en gemaakte afspraken voor 
de versnaperingen kon de fietstocht 
doorgaan. Als werkgroep wisten we 
niet hoeveel personen er mee 
zouden fietsen, wat voor ons als 
organisatie niet fijn was. Er hadden 
zich maar 3 personen aangemeld. 
Gelukkig stonden er uiteindelijk nog 
19 personen (incl. werkgroep) aan de 
start.  

Diegenen die getwijfeld 
hadden vanwege het weer 
en besloten hadden om niet 
mee te fietsen hebben pech 
gehad.  
De fietstocht voerde ons richting 
landgoed Baest vervolgens naar 
Oostelbeers, Vessem, Wintelre , 
Oirschot  en Spoordonk. In Vessem 
konden we een ommetje maken 
langs een grafheuvel. De tocht 
eindigde bij De Merode waar we 
onder het genot van een 
versnapering (frietje) en een drankje 
de fietstocht konden afsluiten. Er 
fietste een jeugdlid mee die ondanks 
dat hij diverse malen pech had met 
zijn mooie fiets de tocht moeiteloos 
heeft volbracht. 

Het weer was ons goed 
gezind en het begon pas te 
regenen toen we bij Hennie 
aan de friet zaten. Het was 
een fijne middag met veel 
natuurschoon en 
fietsplezier. 
 
De werkgroep, Toon, Jan, Hennie en 
Bert 
 
P.S. Of de fietstocht volgend jaar 
doorgaat hangt af van de 
belangstelling. Als we de enquête 
mogen geloven zal er volgend jaar 
weer voldoende belangstelling zijn. 
Geef je reactie door aan Toon de 
Croon. 

 
 

Foto’s van de familiefietstocht 
staan op de website 
www.avoirschot.nl > 

FOTOBOEK 
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NEDERLANDS RECORD UURLOOP 
Martien van de Ven 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het cross seizoen 2010-
2011 verliep voorspoedig. 
Er komen steeds weer 
jongeren bij de categorie 
60+ waardoor het moeilijk 
wordt podiumplaatsen te 
halen, maar de onderlinge 
strijd is altijd mooi.  
Eind februari ging het erg goed en 
besloot ik er nog een schepje 
bovenop te doen. Een beginnersfout 
zoals zou blijken want ik blesseerde 
me, niet ernstig maar wel langdurig, 
en moest rustig aan doen. Ik moest, 
of mocht, in april voor school naar 
Ethiopië om een cursus te geven en 
kon me in mijn vrije tijd helemaal 
richten op trainen en herstellen. 
Eerst ging ik na het werk trainen op 
een voetbalveldje bij de school. Dat 
beviel niet omdat om 6 uur de 
duisternis inviel. Dan maar ‘s 
morgens trainen.  
 

 
 
 
 

Om half 6 opstaan en 
rondjes lopen op het 
voetbalveldje en voor de 
variatie soms op de 
atletiekbaan, als we die zo 
mogen noemen.  
Een 400m baan van vette klei waar 
soms puinpunten bovenuit staken. Er 
was vooruitgang tot het moment dat 
ik na een forse regenbui weer mijn 
rondjes liep en mijn schoenen zo 
zwaar werden van de klei onder de 
zolen dat de blessure weer terug 
kwam. Terug naar heel voorzichtig 
en weinig trainen. In juni weer naar 
Ethiopië voor een vervolgcursus. 
Weer langzaam opbouwen. Weer ’s 
morgens vroeg trainen. Nu kon ik het 
wel heel houden en kwam de oude 
vorm langzaam terug.   
 

Augustus. Voor 6 weken 
naar Kenia weer voor een 
cursus.  
Na aankomst in Nairobi heb ik 
dezelfde dag een geschikte 
trainingslocatie gevonden tegenover 
het hotel bij een school. Twee 
voetbalvelden tegen elkaar met kale 
plekken en hoog gras. De blessure 
was zover genezen dat duurlopen 
weer goed mogelijk was maar 
snelheid trainen nog een probleem 
was. Nu had ik ’s avonds 
mogelijkheden om te trainen tot het 
donker was. Rusten is belangrijker 
dan trainen dus vroeg naar bed. Dat 
betekende dat mijn diner bestond uit 
alleen maar fruit met gevolg dat ik 
een paar kilo lichter werd. De training 
bestond uit duurlopen tot 15 km 
alleen maar rondjes lopen, interval 
trainen en herstel trainingen. Ik was 
weer zover dat er een wedstrijd 
gelopen kon worden.  
 

Omdat ik niet voldoende 
snelheid heb kunnen 
trainen bereidde ik me voor 
op de uurloop.  
Tijdens de trainingen voelde ik dat 
het mogelijk moest zijn het 
Nederlands record te verbeteren. Op 
4 september was ik terug in 
Nederland en bereidde ik me voor op 
de wedstrijd op 9 september. De 
laatste wedstrijd die ik had gelopen 

was op 27 februari, ruim een half jaar 
geleden. Wat kon ik? Had ik genoeg 
tempogevoel? Had ik genoeg 
getraind? Allemaal onzekerheden. 
Nog een keer flink trainen en daarna 
rustig loslopen.  
 

Herentals 9 september. 
Mooi weer. Windstil. 
Vochtig. Slechts 13 
deelnemers.  
Ik moest 1:46 minuut per ronde lopen 
om het oude record te kunnen 
verbeteren. Het gevoel was goed. 
Start. Drie atleten gingen er als een 
speer vandoor. twee atleten waarvan 
een grote met dezelfde paslengte als 
ik volgden op afstand in een tempo 
dat ik aandurfde. 1:40 Eerste ronde. 
Een geweldige gangmaker, iets te 
snel maar het gevoel was goed. 
Blijven volgen. De eerste 10 ronden 
steeds 1:40, langzaam oplopend 
naar 1:42. Dat was al bijna een 
minuut voorsprong op mijn schema.  
 

Kan dat wel? Houd ik het 
vol? Na 14 ronden laat ik ze 
toch gaan.  
Ik mag nu per ronde ongeveer 8 
seconden langzamer dan het 
schema van het huidige record. Dat 
moet kunnen. Het is wennen, 10 km 
op de kunststofbaan. Mijn linker kuit 
begint vervelend te doen. Krijg ik 
kramp? Terug, als ik kramp krijg is 
alles verloren. Mijn gemiddelde 
snelheid komt onder de 14 km/uur. Ik 
heb nog steeds een minuut 
voorsprong. Nog langzamer. Alleen, 
kramp kan alles bederven. Ik ben 
voorbij het oude record als er wordt 
geschoten voor de laatste minuut. 
Even aanzetten. Bijna kramp. 
Laatste 10 seconden. Nog eens 
aanzetten. Au, toch kramp. Nog 
langzamer.  
 

Het eindschot. 232 Meter 
verder dan het oude record!  
Kletsnat van het zweet beleef ik een 
echt Nederlands record. Mijn kuiten 
zijn versleten. De spanning, wel of 
geen kramp, vloeit weg. Als 6de en 
oudste geëindigd in een veld van 13 
deelnemers. Uitlopen lukt niet. Nu >

foto boven: Martien bij de Karpencross 
in Eindhoven (vorig seizoen). 
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besef ik pas wat een gok het was om 
zonder wedstrijdritme zo’n wedstrijd 
te lopen. Wat zijn de mogelijke 
oorzaken van kramp? Onder andere 
lopen op een andere ondergrond dan 
wat je gewend bent. 
 

Conclusie: Om echt te 
presteren moet je ook op 
een kunstsof atletiekbaan 
trainen. 
 
En het record is intussen erkend 
door de Atletiekunie. 

 
 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN MEERKAMP 
René van de Ven 

 

Bij de senioren was het een 
enerverende wedstrijd met 
hoogte- en dieptepunten.  
Ik had een geweldige start op de 
100m en ook mijn tijd was erg goed 
voor mijn doen, maar uiteindelijk was 
Bart zoals altijd toch sneller, hoewel 
het weinig scheelde. Mijn verspringen 
was best aardig, maar wederom was 
Bart met z'n lange benen weer wat 
sterker.  
 

Het kogelstoten ging 
geweldig: mijn beste 
prestatie in jaren, maar ook 
Bart stootte een stuk verder 
dan vorig jaar.  
Het dieptepunt was absoluut het 
hoogspringen. Om een solide basis te 
leggen voor een 13e meerkamptitel 
mocht ik niet teveel verliezen op Bart, 
maar dat ging behoorlijk mis. Na de 
aanvangshoogte van 1,30 m begon 
mijn kapotte, zeer pijnlijke enkel weer 
op te spelen. Desalniettemin was het 
mijn eigen amateuristische fout, want 
1,40 m moet ook met pijnlijke enkel 
mogelijk zijn. Bart sprong 1,70 m! Dus 
een enorme winst. 
Ik weet dat ik normaal gesproken veel 
kan winnen op speer en discus, maar 
ook dat ging niet zoals we gewend 
waren.  

 

Bart was ontketend en wierp 
dikke PR's bij zowel speer 
als discus.  
Mijn prestaties waren solide, maar 
niet super. De 1500 meter ging dus 
de beslissing brengen. Bart is vorig 
jaar lang geblesseerd geweest, maar 
dit jaar goed op dreef en gezien zijn 
prestaties blijkbaar precies op tijd in 
topvorm. Ik heb vanaf mei een 
slepende enkelblessure waardoor ik 
al maanden niet gelopen heb. Het 
werd dus moeilijk en dat heb ik 
geweten. Zelden ben ik zo gestorven 
als op de laatste ronde van deze 
1500 m!  

 
Van lopen was op de laatste 
100 meter geen sprake 
meer, het was meer 
spartelen als een vis op het 
droge.  
Alles gegeven, gevochten voor elke 
seconde, neergestort na de finishlijn 
en gigantische kramp, maar het was 
genoeg, ik hield 34 punten over. Een 
hele mooie wedstrijd en zeker Bart 
verdient een groot compliment voor 
zijn prestaties. 

 

Veel dank aan de vele 
vrijwilligers, juryleden, 
supporters en andere 
helpende handen en 
hopelijk allen tot volgend 
jaar! 
 
Groeten, René 
 

 

rechts: de atletiekbaan in Dilla, Ethiopië 
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JUNGFRAU MARATHON 
Ad van Heerbeek en Tineke van den Heuvel 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruim een jaar geleden zijn 
wij, Tineke en Ad, door 
Henk van Gerven gevraagd 
of we met de Jungfrau 
marathon in Zwitserland 
mee wilden gaan doen  

Gerrie Dijkstra kreeg van Marjan 
voor zijn 50e verjaardag deelname 
aan deze marathon cadeau. We 
mochten nog niks zeggen want 
Gerrie moet eerst 50 worden. Na wat 
aarzelen hebben we besloten om 
mee te doen. Ook Nellie van Beers, 
Cees van de Schoot en Frans 
Louwers uit Best besloten om mee te 
gaan doen. 
 

Een tijd na Gerrie’s  
verjaardag zijn we 
begonnen met 
voorbereidende 
bijeenkomsten en trainen  

Na enige tijd besloot Frans om niet 
mee te gaan, toen waren we nog 
maar met zes lopers. Gedurende 
2011 bleek echter dat de blessures 
van Nellie en Cees serieus waren. 
Nellie besloot om niet mee naar 
Zwitserland te gaan en Cees zou als 
supporter meegaan, toen waren we 
nog met vier lopers. 
 

Op het laatste moment 
kreeg Piet van Oirschot de 
mogelijkheid om de plaats 
van Cees als loper in te 
nemen  

Piet heeft het hele jaar aan onze 
voorbereidende trainingen 
deelgenomen.  Met Piet erbij waren 
we dus met 5 lopers, dit groepje 
lopers (en Cees) werd nog 
aangevuld met supporters: Ellen 

(buurvrouw van Gerrie) en Corlien 
(vrouw van Ad). 
 

Woensdagmorgen 7 
september is het feest 
begonnen, ‘s morgens om 8 
uur vertrek op station in 
Eindhoven.  
Na 9 uur treinreizen bereikten we 
Interlaken, de bergen in de omgeving 
zien er toch wel zeer indrukwekkend 
uit en een daarvan is de Jungrau 
waar we tegenop moeten. 
Donderdag zijn we met zijn allen met 
de trein naar de finishplaats van de 
marathon gereisd om een indruk te 
krijgen wat ons te wachten stond. Op 
2200 meter is het daar akelig kaal en 
de richel waarover we de laatste 
kilometers zouden moeten lopen 
toch wel erg smal. 
 

Vrijdag hebben we ons 
startnummer opgehaald, 
het shirtje kregen we nog 
niet mee, dat krijg je pas als 
je de marathon hebt 
uitgelopen  

Op vrijdag waren er heel de middag 
hardloopwedstrijden voor jeugd en 
gehandicapten (wheelers) en ‘s 
avonds in de grote tent de 
gebruikelijke pasta-party. 
 

Zaterdag, eindelijk is het 
zover, alleen de 
temperatuur is toch wel erg 
hoog 
Het wordt beneden in Interlaken wel 
30 graden. De lopers gaan vol goede 
moed naar de start en onze drie 
supporters zullen door gebruik te 
maken van het treintje, proberen de 
lopers zoveel mogelijk te volgen en 
te ondersteunen. 
 

Om 9 uur gaan we met ruim 
4000 andere lopers en 
loopsters van start  
Van het idee om de marathon met 
zijn vijven samen te lopen komt niet 
veel terecht. In eerste instantie lopen 
Gerrie, Piet en Ad enigszins voorop, 
bij de eerste drankpost komt het 

groepje weer bij elkaar maar bij de 
tweede drankpost (en een plaspauze 
van Piet) gaan we verder in 2 
groepjes: Gerrie en Ad en daarachter 
Tineke, Henk en Piet. 
Onder het motto samen uit samen 
thuis lopen beide groepjes de 
marathon uit waarbij Tineke, Henk en 
Piet onderweg enkele foto’s maken 
van de barre tocht. 
Wat valt het na een paar uur tegen, 
de eerste 26 kilometer zijn goed te 
doen, soms lange tijd iets meer dan 
vals plat en tussen 20 en 26 
kilometer is het (enigszins uit de zon) 
zelfs zalig lopen. Maar dan …. 
 

Na 26 kilometer doemt daar 
tussen de bomen ineens de 
muur van Wengen op  
Geen vals plat meer maar 
stijgingspercentages tussen de 20 en 
25% over steenslag en andere met 
stenen bezaaide ondergrond.  
Gelukkig wordt op dit traject de 
afstand per 250 meter aangegeven 
anders heb je helemaal het idee dat 
je geen stap meer voortuit komt. 
De muur van Wengen duurt zo’n 5 
kilometer en als je dan eindelijk weer 
een wat vlakker gedeelte hebt bereikt 
blijkt het lichaam zo te zijn vermoeid 
dat hardlopen geen optie meer is. Af 
en toe is er een vlak stukje waarop 
weer wat gedribbeld kan worden 
maar het grootste gedeelte moeten 
we toch met wandelen afleggen. 
 

Als klap op de vuurpijl 
krijgen we tussen 38 en 41 
kilometer weer een steile 
klim te verwerken 
Nu over een smalle richel over de 
berg waarbij je een beetje van steen 
op steen naar boven moet zien te 
komen. 
Volgens traditie staat op ruim 41 
kilometer een doedelzakspeler te 
spelen. Wat klinkt die muziek fijn in 
de oren, het hoogste punt is nu 
bereikt. Na een kort stukje naar 
beneden krijgen we nog een stijl 
klimmetje en dan de laatste 800 
meter, voor zover nog mogelijk, met 
een sneltreinvaart naar beneden. > 
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Gerrie en Ad komen als 
eerste en een kwartiertje 
daarna Tineke, Henk en 
Piet (gehuld in de 
Nederlandse driekleur) over 
de streep  

De medaille wordt omgehangen. 
Het zit erop, de klus is geklaard, de 
emoties krijgen bij sommigen even 
de vrije loop. 
Daarna nog wat uitblazen, het shirtje 
ophalen en na het genieten van een 
welverdiend natje en droogje kunnen 
we in een overvol en benauwd 
boemeltreintje terug naar Interlaken. 

‘s Maandags zijn de lopers 
uitzonderlijk fit, niemand heeft last 
van spierpijn. (goede training en bij 
sommigen goede massages vooraf 
van Nico Hems en Gio Candido doen 
wonderen). 
 

We besluiten met de trein 
weer een stuk onhoog te 
gaan en daarna een paar 
kilometer te gaan wandelen  

Onze supporters willen wel eens met 
eigen ogen aanschouwen of die 
muur van Wengen nou wel zo stijl is. 
Daar aangekomen gaan Henk en 
Cees en Corlien en Ad een stuk de 
muur op maar al gauw zijn de 2 

supporters, nog meer dan voorheen, 
ervan overtuigd dat de lopers een 
hele prestatie geleverd hebben. 
 

Deelname aan de Jungfrau 
marathon is een ervaring 
die we geen van allen 
willen missen en ons nog 
lang bij zal blijven 
Een woord van dank aan onze 
sponsor en aan Henk die alles tot in 
de puntjes heeft geregeld zijn zeker 
op zijn plaats.  
 
Groeten, Tineke en Ad 

Gerrie, Ad, Tineke, Piet en Henk 
in opperbeste stemming na 
bijna 6 uur lopen… 

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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MARATHON EINDHOVEN, WATERPOST 
Toon de Croon 
 
 
 

Ook dit jaar is het weer 
gelukt voldoende mensen 
uit onze vereniging bij 
elkaar te brengen om de 
water en sponspost voor de 
Marathon Eindhoven op 
een goede en efficiënte 
manier te bemannen en te 
bevrouwen. 
We waren met het respectabele 
aantal van 46 mensen van AV 
Oirschot en dat is gezien de omvang 
van onze vereniging een heel mooi 
aantal. Kun je zien waarin een kleine 
club groot kan zijn. 
Onze taak is om zoveel mogelijk 
lopers te voorzien van water en 
sponzen als er om gevraagd wordt. 
En dat gebeurt. 
 

In de vroege ochtend, het 
zonnetje scheen lekker, 
hebben we met z’n vieren 
(de kwartiermakers) met de 
bus van Ger de 
watercontainer, de muziek, 
emmers, tafeltje en 
stoeltjes, koffie, enz. 
opgehaald  

We moesten voor negen uur op de 
Anthony Fokkerweg zijn om de 
spullen voor de waterpost in 
ontvangst te nemen. Toen we daar 
aankwamen stond men al met de 
eerste levering te wachten, sponzen, 
harken, vegers, zelfs afwasborstels 
en afwasmiddel. Dat hebben we 
maar weer mee teruggegeven, 
omdat we het niet zagen zitten om 
15000 bekertjes af te wassen nadat 
ze gebruikt waren. 
Tegen half tien arriveerden de 
mensen die met de fiets uit Oirschot 
zouden komen en kon het inrichten 
van de post beginnen. Bekertjes 
vullen, bakken met sponzen vullen 
en ook de koffie liet zich goed 
smaken. 
 

Inmiddels waren ook de 
lunchpakketten en de 
shirtjes gearriveerd en had 
iedereen zijn marathonshirt 
aan 

 
 
Aan de andere kant van de andere 
rijbaan stond een Dixi tamelijk ver 
weg en ik weet ook niet of deze voor 
de waterpost bedoeld was of niet, 
maar met vereende krachten stond 
hij in een mum van tijd aan de goede 
kant waar er dankbaar gebruik van 
gemaakt werd. 
Ook de watercontainer die op de 
verhoogde middenberm stond moest 
nog wat verzet en met tegels 
gewaterpast worden, dit voor het 
gemak van de waterdragers. Bij het 
inrichten vonden we dat de fietsers 
die met de lopers meegingen beter 
achterdoor over het fietspad geleid 
konden worden. Dit voorkwam 
ellende bij de drinkpost daar anders 
de fietsers altijd bij de kraampjes in 
de weg zouden rijden. Met deze taak 
hebben Adrie en Ger zich bezig 
gehouden en dat was in sommige 
gevallen met harde doch 
rechtvaardige hand. 
 

De organisatie had om 2 
man hulp gevraagd bij de 
wegafzetting  

Deze taak werd naar alle 
tevredenheid uitgevoerd door Jan en 
Jan. Dit was om lopers van de 
rijbaan naar het fietspad onder het 
spoor door te leiden. Omdat dit 
fietspad hoger ligt dan de rijbaan zou 
waarschijnlijk zo een snellere tijd 
kunnen worden gerealiseerd. Helaas 
stond de muziekwagen te kort voor 
de afslag zodat sommige lopers dit te  

 
 
laat opmerkten, verkeerd liepen, 
uitgleden en vielen. 
 

Aan de kinderwagen met 
ingebouwde 
muziekinstallatie van Pieter 
Smits hebben we veel 
plezier beleefd.  
Vijfhonderd meter voor ons en 
vijfhonderd meter achter ons stonden 
muziekwagens met orkest waar we 
dus mooi niks van mee kregen, dus 
erg stil en saai. Maar dat werd 
anders toen onze muziek begon met 
levensliederen en smartlappen en er 
zelfs lopers de tijd namen om met 
leden van onze waterpost te dansen. 
Doordat er ook radio in de 
kinderwagen zat, konden we zelfs de 
wedstrijd en de finish volgen. Was 
heel spannend. 
 

Om 1 uur, het was zachtjes 
beginnen te miezeren, 
arriveerden nog 6 mensen 
die alleen met de halve 
marathon kwamen helpen 
en die hadden we hard 
nodig, want toen begon de 
grote drukte voor ons  
Ruim 8000 lopers kwamen voorbij, 
dit was een recordaantal. We hadden 
geluk dat het niet zo warm was als >
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een week eerder, dan was het 
helemaal een gekkenhuis geweest, 
nu konden we het goed aan. 
Tussen de bedrijven door veegden 
we de hele waterpost weer schoon, 
zodat de lopers een mooi glad 
parcours hielden en niet hun nek 
braken over de lege bekers en 
sponzen. En nadat de laatste loper 

voorbij was hoefden we dan ook niet 
veel meer te doen. 
 

Mensen van de waterpost 
hartelijk dank voor de 
spontane toezegging en 
geweldige inzet waarmee 

we deze klus weer hebben 
geklaard en hopelijk tot 
volgend jaar 
 
Namens AV Oirschot,  Toon de 
Croon 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

MARATHON EINDHOVEN 
René van de Ven 

 

Hét grote hardloopevenement in de regio 
is natuurlijk de Marathon Eindhoven.  
AV Oirschot is daar op vele manieren bij 
betrokken  

 

Niet alleen lopen een groot aantal leden de hele of de 
halve marathon, maar we bemannen ook met een kleine 
50 man/vrouw een waterpost, en… we maken deel uit van 
de LEVENDE STARTLIJN bij de IAK Cityrun en de halve 
marathon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v.l.n.r. Martijn van de Ven, Robbert van de Kerkhof (oudleden), Jeroen Duif (GM Best), Joost de Man (oudlid), René van de Ven, 
startnummer 18597 is een geïnviteerde loper (ook wel prominentloper genoemd), Daan Crombach (GM Best), Gijs Noyen (oudlid). 
 

Bekijk alle foto’s van de waterpost 
en onze deelnemers op onze 

website www.avoirschot.nl 

Tussen de eerste en 
de laatste loper van de 

halve marathon zit 
ongeveer een uur. Dat 
is dus aanpoten door 
de mensen van de 

waterpost! 
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MARATHON EINDHOVEN 
Ad van Zelst 

 

Na afloop van de laatste langeduurloop vroegen we 
onze marathonlopers een schatting te maken van de 
tijd die ze dachten te gaan lopen in Eindhoven  
 
Voor degene die daar het dichtst bij kwam had de 
penningmeester een flesje wijn beschikbaar gesteld. 
Hier de resultaten: 
 

Hele marathon 
 
Cees Koppen 3:33:17 uur, clubrecord  
(streeftijd 3:39:00 uur) 
Mijn 5e clubrecord dit jaar! 
 
Jeroen de Bie (gastloper) 3:39:00 uur 
(streeftijd 3:45.00 uur) 
 

Halve marathon  
 
Roland van Loon 1:27:20 uur 
(streeftijd 1:28:00) 
Zo af en toe heb je wel eens een dag dat je de 
benen niet voelt en vandaag was zo’n dag. 
Ideale weersomstandigheden, niet te snel gestart, 
daarna lekker in mijn ritme gekomen en in het 
tweede deel nog wat kunnen versnellen. 
Niet hard genoeg voor een PR, maar wel een mooie 
tijd. 
 
Leon Brands (gastloper) 1:30:14 uur, pr 
(streeftijd 1:32:00 uur) 
De batterij van mijn footpod was leeg, waardoor ik de 
snelheid niet kon zien op mijn horloge. Daardoor was 
ik genoodzaakt op “minuten/km” te lopen. Na 3 km 
liep ik al een ruime minuut te snel. Och… de 
weersomstandigheden waren goed… Na 18 km ging 
de power uit de benen, ik lag op dat moment nog wel 
op een schema van 1:29 uur. Al met al wel tevreden 
over de tijd van deze slecht opgebouwde race. 
 
Jack Kemps (gastloper) 1:34:07 uur 
(geen streeftijd opgegeven) 
 
Frans van der Staak 1:35:25 uur 
(geen streeftijd opgegeven) 
 
Ronald van de Vondervoort 1:43:20 uur 
(streeftijd 1:44:12 uur) 
Dit jaar een fijne halve marathon gelopen op een 
mooi parcours. Een beetje wind en een beetje 
miezer. Ook de laatste 5 km waren heel mooi. 
Tevens wil ik de trainers weer bedanken voor hun 
begeleiding en inspanningen. Volgend jaar nieuwe 
ronde, nieuwe kansen. 
 
Adrie van de Wal 1:44:22 uur 
(streeftijd 1:50:00 uur) 
 
Michael Boon 1:45:27 uur   
(streeftijd 1:45:00 uur) 
 
 
 

foto’s van boven naar 
beneden: Cees, Jeroen, 
Roland, Leon, Jack, 
Frans, Ronald en 
Michael, Adrie 
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Jiska van Deijne 1:45:57 uur, pr 
(streeftijd 1:52:00 uur)  
Mijn doel was om vandaag lekker te lopen zonder tijd om 
na te streven. Zat in een lekker tempo, nog 2 km te gaan 
met 9 minuten om mijn pr te verbeteren. Gas erop dus. 
En ja hoor, laatste sprintje, tjoep over de finish. Kon de 
tijd op mijn horloge niet geloven, ver onder mijn pr, 
nah… dat was niet mogelijk, dat klopt niet. Big smile op 
mijn gezicht, vol energie de parkeergarage in en even 
bijkomen, buurten en hapje eten. Gezellig samen terug 
naar Oirschot en een lekker bad. Vanavond lekker 
bijkletsen op de club en snel op internet kijken: jippie ☺ 
pr!!! 
 
Gert-Jan van Dooren (gastloper) 1:46:48 uur   
(geen streeftijd opgegeven) 
 
Hans van de Wal 1:47:28 uur 
(streeftijd 1:50:00 uur) 
Fantastisch weer. Lekker gelopen. Heel lang de blauwe 
balonnen van 1:45 in het oog gehad, maar vanaf de 17e 
km liepen ze van me weg. De benen gingen behoorlijk 
zeer doen. Ongeveer 2 minuten verloren, maar de tijd 
was toch nog beter dan de afgelopen 4 jaren. 
 
Ad van Zelst 1:47:34 uur 
(streeftijd 1:48:00 uur, fles wijn verdiend) 
Deze keer was ik optimaal voorbereid: naar de masseur, 
vrijdag gefietst om de spieren los te maken, bijna 2 kg 
afgevallen (scheelt in theorie 2 minuten), gebeden voor 
goed loopweer, compressiekousen aan, gel gekocht 
(maar vergeten op mijn benen te smeren), het kon niet 
fout. Resultaat 1:47:34 uur, dik tevreden dus!  
 
Ik had bij Anthony een fles wijn geregeld voor wie het 
dichtst bij zijn streeftijd zou uitkomen. Het was wel lullig 
dat ik die fles zelf mee naar huis mocht nemen. Als ik 
twee seconden sneller was geweest had Michael hem 
gekregen. 
 
Antoon Louwers (gastloper) 1:48:17 uur, pr 
 (streeftijd 1:50:00) 
 
Pieter Smits 1:52:35 uur, pr 
(streeftijd 1:55:00 uur) 
Door het weer had ik vandaag voor mijn doen een goede 
halve gelopen. Ondanks dat ik maar 3 keer meegetraind 
heb kwam ik uit op 1:52:35. Een eindje voor de finish 
heb ik nog overwogen om stil te gaan staan om mijn 
streeftijd van 1:55.00 te bereiken en zodoende de fles 
wijn te winnen. Ik vond het echter zonde van mijn tijd en 
ben dus maar doorgelopen. Ik dacht, die fles wijn drink ik 
vanavond wel op in het clubhuis, dan heb ik er ook een. 
 
Reny van Straten 1:54:31 uur 
(streeftijd 1:55:00 uur) 
 
Femke Ritz 1:57:07 uur 
(streeftijd 1:59:00 uur) 
Na maanden van trainen eindelijk voor het eerst een 
halve marathon gelopen. Bijzonder om mee te maken, 
zeker voor herhaling vatbaar! 

foto’s van boven naar beneden: Jiska, Gert-Jan, Hans, Ad,   
Antoon, Pieter, Reny, Femke. 
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MARATHON EINDHOVEN 
 
 
Jeanne Kemps 1:57:21 uur 
(streeftijd 1:59:00 uur) 
Het was weer een mooie marathon. Bij de start was 
het wat rommelig, omdat je niet kon zien in welk vak 
je moest starten. Het weer was goed, niet te warm en 
niet te veel wind. Lekker gelopen en voor de 15e keer 
in Eindhoven meegedaan. Trainers bedankt voor de 
goede voorbereiding. 
 
Jeanine van de Kam 1:57:24 uur, pr   
(streeftijd 2:05:00 uur)  
Vandaag onder de magische grens van 2 uur 
gelopen. Samen met Mieke & Bart hadden we er al 
snel goed de vaart in. De motregen zorgde voor 
lekkere verkoeling. Ik vloog over het asfalt en met 
1:57:24 vloog ik over de finish! Gelukt! Tot volgend 
jaar! 
 
Mieke Bouwman 1:58:43 uur, pr 
(streeftijd 2:05:00 uur) 
Dit keer ben ik de halve begonnen zonder streeftijd in 
gedachten. Ik was al blij als ik mijn tijd van vorig jaar 
zou halen. Maar het was heerlijk loopweer en alles 
ging lekker. Dus heb ik lekker een constant tempo 
kunnen lopen. Maar dat ik zo’n 6 minuten van mijn 
tijd af zou lopen had ik nooit verwacht. Ik ben 
superblij met mijn pr! Onder de 2 uur YEAH! 
Helaas kon ik dit keer mijn loopmaatje niet helemaal 
bijhouden (maar ik had nu wel even een andere maat 
☺) 
Trainers, organisatie en waterpost bedankt! 
 
Bart van de Lest (gastloper) 1:58:43 uur 
(streeftijd 2:00:00 uur) 
Vandaag mijn eerste halve, zoals ik me nu voel 
zullen er nog vele volgen. Een mooie start: 1:58:43 
uur, volgend jaar op naar de 1:50! 
 
Marion de Kort 2:03:09 uur 
(streeftijd 2:04:00 uur) 
  
Janette van Roosmalen 2:04:59, pr 
(streeftijd 2:09:00 uur) 
Het was weer bijzonder om mee te maken. Trainers 
bedankt! Tot volgend jaar! 
 
Nicole Evers 2:06:08, pr 
(streeftijd 2:10:00 uur) 
 
Esther de Wert 2:07:27 uur, pr 
(streeftijd 2:12:00 uur) 
Tja… wat zal ik ervan zeggen. Het was een 
makkie… waha! Je moet gewoon niet te snel lopen 
dan kun je er volgend jaar weer onder, toch?? 
 

 
 
 foto’s van boven naar beneden: Jeanne, Jeanine, Mieke, 

Bart, Marion, Janette, Nicole, Esther. 
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Je ziet het: met een goede aanpak van 
trainen loop je vlot een halve marathon uit! 
Een stimulans voor onze leden die dit nog 

nooit gepresteerd hebben? 
 

Volgend jaar weer een kans! 



  
 

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 31 augustus 2011 Beekloop, Eindhoven 

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

8 km Marijke de Graaf   00:49:36   9,68 

 
 

zondag 4 september 2011 Tilburg Ten Miles, Tilburg 

Het was veel warmer dan voorspeld en de luchtvochtigheid was hoog. Geen weer voor topprestaties, 
maar Cees Koppen verbeterde toch het clubrecord. Ronald liep met zijn broer mee, die na een ernstige 
ziekte het hardlopen weer heeft opgepakt. 

Onderstaande uitslag zijn nettotijden, Deelnemers met * zijn gastlopers van AV Oirschot 

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

10 em Roland van Loon  Bedr.loop 01:05:44   14,70 
  Leon Brands*  Mrecr 01:10:37   13,68 
  Jack Kemps*  Mrecr 01:11:58   13,42 
  Cees Koppen 89 Mwedstr 01:13:28  CR 13,15 
  Jeroen de Bie*  Mrecr 01:15:16   12,83 
  Ad van Zelst 117 Mwedstr 01:22:26   11,72 
  Jiska van Deijne  Vrecr 01:23:16   11,60 
  Ronald van de Vondervoort  Mrecr 01:36:56   9,97 
  Anthony Conijn  Mrecr 01:38:24   9,82 
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dinsdag 6 september 2011  Interne Avondwedstrijden Baan, Oirschot 
Dit jaar werden bij de avondwedstrijden 51 persoonlijke en 1 clubrecord verbeterd, 2 clubrecords werden 
voor de eerste keer gesteld. 
De met * aangemerkte deelnemers zijn (nog) geen lid van AV Oirschot en deden buiten mededinging 
mee 
onderdeel naam positie cat. prestatie pr cr 
40 m Tippy Smits 1e MpupC 9.0 sec PR  
 Juul van Hout 2e MpupC 9.3 sec PR  
 Nicky Verbakel 3/4e MpupC 9.4 sec   
 Mirthe Sterken 3/4e MpupC 9.4 sec   
       
 Tom Michielsen 1e JpupB 7.8 sec   
 Thijs van den Brand 2e JpupB 8.9 sec   
       
60 m Matthijs Toenders 1e JpupA 11.4 sec   
 Tycho Smits 2e JpupA 11.7 sec   
 Izzy Smits 3e JpupA 12.3 sec   
       
80 m Luuk van Ham 1e JjunD 13.4 sec   
 Hein van den Eijnde 2e JjunD 15.4 sec   
       
100 m Bart Noyen 1e Msen 13.3 sec PR  
 René van de Ven 2e Msen 14.2 sec   
 André van Keulen*  Msen 16.4 sec   
       
 Ad van Zelst 1e M65 17.8 sec  CR 
       
 Maarten Kaptein 1e M70 18.5 sec  CR 
       
kogelstoten Mirthe Sterken 1e MpupC 4,01 m   
 Juul van Hout 2e MpupC 3,29 m PR  
 Tippy Smits 3e MpupC 3,19 m PR  
 Nicky Verbakel 4e MpupC 3,02 m   
       
 Tom Michielsen 1e  JpupB 4,68 m   
 Thijs van den Brand 2e  JpupB 3,49 m   
       
 Matthijs Toenders 1e JpupA 5,21 m PR  
 Tycho Smits 2e JpupA 4,40 m   
 Izzy Smits 3e JpupA 4,28 m PR  
       
 Hein van den Eijnde 1e JjunD 4,78 m   
 Luuk van Ham 2e JjunD 4,73 m   
       
discuswerpen Luuk van Ham 1e JjunD 10,69 m   
 Hein van den Eijnde 2e JjunD 9,88 m   
       
 René van de Ven 1e Msen 28,90 m   
 Bart Noyen 2e Msen 23,75 m   
 André van Keulen*  Msen 18,26 m   

 
 
 
 
 
 
 

*tevens Nederlands Record uurloop 
 
 
 
 
 

vrijdag 9 september 2011 Herentalse uurloop, Herentals (B) 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
uurloop Martien van de Ven   M60 13.688 m  CR*   
10.000 m    42:50.40 min  CR   

zondag 11 september 2011 International Highjump Meeting, Zoetermeer 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
hoogspringen Bart Noyen 16e Msen 1,70 m     
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zaterdag 10 september 2011 19e Jungfrau Marathon, Interlaken (CH) 

Weer hebben twee van onze clubleden iets bijzonders gepresteerd: Tineke van den Heuvel en Ad van 
Heerbeek liepen in Zwitserland de Jungfrau Marathon: 42,2 km lang, 1829 meter omhoog! 

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

42.2 km Ad van Heerbeek 59e M60 05:45:04   7,34 
  Tineke van den Heuvel 68e V50 05:59:45   7,04 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

zondag 18 september 2011 26e Groene Campus Halve marathon, Deurne 

Niet gehinderd door clubgenoten liep Cees een tweede plaats én een mooi clubrecord M55 in Deurne. 

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

21.1 km Cees Koppen 2e M55 01:36:24  CR 13,13 

woensdag 14 september 2011 baanwedstrijden AV Looise, Tessenderlo (B) 
René schrijft: Vandaag in weer Tessenderlo geweest bij AV Looise, voor speer, kogel en discus. Vorig 
jaar wierp ik hier mijn CR discus, maar dat zat er deze keer niet in. Wel een prima afstand, slechts 30 cm 
minder dan mijn beste dit seizoen. Bij kogel gingen de eerste 3 pogingen zeer matig (10.58 – X - 10.56) 
maar was het bij de 4e raak: 11.46 m! Beste seizoensprestatie, dus ook prima. Speer verliep ongeveer 
hetzelfde: de eerste 3 pogingen zeer matig (44.70 - 45.38 - X) maar ook hier was de 4e poging de beste: 
49.23 m. Bij de laatste 2 pogingen kwam ik niet verder, maar eigenlijk op alle onderdelen goed 
gepresteerd. Uiteraard sloten we zoals gebruikelijk de wedstrijd af met een 'pakske fritten'. 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
speerwerpen René van de Ven   Msen 49,23 m     
kogelstoten    11,46 m     
discuswerpen    30,42 m    

zaterdag 17 september 2011 Open Meeting MAC, Machelen (B) 
Bart schrijft: de wedstrijd was bij AC-Machelen. Ik ben om 14.15 uur begonnen met kogelstoten dat niet 
echt lekker verliep. Om 16.15 uur moest ik discuswerpen. De wind stond in de goede richting, zodat de 
discus mooi over de wind mee ging, waardoor ik een mooie pr kon behalen. Mijn pr stond op 24.22 m en 
is nu geworden 25.99 m. 
Het verspringen begon niet echt helemaal lekker maar naar mate ik meer moest springen ging het een 
stuk beter en heb ik mijn pr ook weer verbeterd van 5.22 m naar 5.24 m. 
Dit is tot nu toe een goed seizoen geweest om mijn pr's te verbeteren ik hoop dat er snel nog veel meer 
volgen. 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
kogelstoten Bart Noyen   Msen 8,64 m    
discuswerpen    25,99 m   PR 
verspringen    5,24 m   PR 
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zondag 18 september 2011 32e Beekse Marathon, Hilvarenbeek 

Jeroen is gastloper van AV Oirschot, hij wil in Eindhoven de hele marathon lopen. 

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

30 km Jeroen de Bie*  Mrecr 02:32:19   11,82 

 
 

dinsdag 20 september 2011 Interne Competitie 800 m, OIRSCHOT 

Twee spannende heats leverden 3 clubrecords en 5 verbeteringen van een persoonlijk record op. 

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

800 m Roland van Loon 1e M35 00:02:35.9   18,47 
  Bart Noyen 1e Msen 00:02:40.5   17,94 
  Harrie Bullens 1e M45 00:02:42.5 PR  17,72 
  Michael Boon 2e M45 00:02:43.7   17,59 
  Ronald van de Vondervoort 2e M35 00:02:47.9   17,15 
  Adrie Louwers 1e M55 00:02:51.6 PR  16,78 
  Hans van de Wal 3e M45 00:02:52.7   16,68 
  Cees Koppen 2e M55 00:02:54.3   16,52 
  Ad van Zelst 1e M65 00:03:14.4 PR CR 14,81 
  Tineke van den Heuvel 1e V45 00:03:15.9   14,70 
  Joke Bullens 2e V45 00:03:22.7 PR CR 14,21 
  Leny de Croon 3e V45 00:03:29.6 PR  13,74 
  Eveline Timmermans 1e V35 00:03:30.0   13,71 
  Wim de Croon 3e M55 00:03:32.7   13,54 
  Jeanne Kemps 1e V55 00:03:46.7   12,70 
  Silvia Tempelman 2e V55 00:04:08.8   11,58 
  Maarten Kaptein 1e M70 00:04:10.8  CR 11,48 

 
 

zaterdag 24 september                  28e Hart van Brabantloop, Tilburg 
Team AV Oirschot Running Support werd 49e in deze estafettewedstrijd door het hart van Brabant.  
etappe km naam positie tijd km/u 

1 4,9 Jeanne Kemps 59e 0:24:35 11,95 
2 7,4 Joos van Haaren 39e 0:31:14 14,21 
3 5,6 Hennie van Rijt 51e 0:27:35 12,18 
4 3,0 Iris Clement 16e 0:13:16 13,57 
5 6,4 Adrie Louwers 31e 0:29:11 13,16 
6 12,7 Harrie Bullens 50e 0:53:32 14,23 
7 7,8 Ad van Zelst 71e 0:37:55 12,34 
8 9,6 Jan Manders 50e 0:44:26 12,96 
9 6,1 Joke Bullens 39e 0:31:23 11,66 
10 9,0 Cees Koppen 40e 0:37:47 14,29 
11 7,7 Adrie van de Wal 54e 0:38:29 12,00 
12 6,0 Ireen van Gestel 77e 0:35:53 10,03 
13 8,2 Ton Smetsers 53e 0:39:51 12,34 
14 5,2 Eveline Timmermans 77e 0:28:32 10,93 
15 5,2 Tommy Verbakel 71e 0:25:42 12,14 

totaal 104,8 AV Oirschot / Running Support 49e 8:19:27 12,59 
      

9 6,1 Tineke van den Heuvel (RTO) 20e 0:28:31 12,83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trainen is leuk, maar COMPETITIE maakt er een SPORT van! 
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zondag 25 september 2011                    Clubkampioenschappen Meerkamp, Oirschot  

Jongens pupillen C (* = nog geen lid, buiten mededinging) 

pos stnr naam geb 40 m 
ver-

springen 
kogel-
stoten 

hoog-
springen 

bal- 
werpen 

600 m  
totaal 

punten 

1 397 Luuk v Kuringen 2003 8.1 2,97 PR 3,71 0,80 12,18 PR 4:06.8   

    203 212 147 96 94 0  752 

2 396 Thijs v d Brand 2003 8.0 PR 2,36 PR 3,23 0,90 PR 8,28 2:58.5 PR   

    218 90 108 169 17 0  602 

 398 FabianToenders*  8.2 2,59 PR 3,05 0,70 13,99 2:39.2   

    187 136 92 22 125 96  658 

 

Meisjes pupillen C 

pos stnr naam geb 40 m 
ver-

springen 
kogel-
stoten 

hoog-
springen 

bal- 
werpen 

600 m  
totaal 

punten 

1 380 Nicky Verbakel  9.0 PR 2,26 PR 3,40 PR 0,80 PR 9,87 PR 4:18.3   

    76 70 122 96 50 0  414 

2 377 Tippi Smits 2002 8.9 PR 1,63 3,30 PR 0,60 10,29 PR 2:54.3 PR   

    89 0 114 0 58 10  271 

3 378 Mirte Sterken  9.1 PR 1,93 PR 3,62 0,60 8,59 3:37.0 PR   

    63 4 140 0 23 0  230 

 

Jongens pupillen B  

pos stnr naam geb 40 m 
ver-

springen 
kogel-
stoten 

hoog-
springen 

bal- 
werpen 

600 m  
totaal 

punten 

1 400 Tom Michielsen 2002 7.6 3,17 PR 5,13 1,05 23,55 PR 2:33.0   

    285 252 250 279 265 137  1468 

 

Jongens pupillen A  

pos stnr naam geb 60 m 
ver-

springen 
kogel-
stoten 

hoog-
springen 

speer-
werpen 

1000 m  
totaal 

punten 

1 405 Lars v Kuringen 2000 10.2 PR 3,26 4,49 105 14,17 PR 4:08.4   

    313 270 206 279 203 276  1547 

2 403 Tycho Smits 2000 11.0 PR 3,01 4,06 100 11,90 4:09.6 PR   

    208 220 174 242 150 270  1264 

3 404 Joep van Rees 2000 11.5 3,08 5,30 PR 110 PR 10,72 PR 0   

    150 234 261 316 120 0  1081 

4 406 Mathijs Toenders 2000 11.0 PR 2,65 5,33 PR 95 PR 9,98 PR 4:47.8   

    208 148 263 206 100 123  1048 

5 402 Izzy Smits 2001 11.4 PR 2,25 4,55 PR 95 11,79 PR 4:47.8 PR   

    162 68 210 206 147 123  916 

 

Jongens junioren D  

pos stnr naam geb 80 m 
ver-

springen 
kogel-
stoten 

hoog-
springen 

speer-
werpen 

1000 m  
totaal 

punten 

1 391 Luc van Ham 1999 13.4 3,13 4,40 115 PR 15,01 4:04.8 PR   

    268 244 199 352 222 292  1577 

2 390 Hein vd Eijnde 1999 14.4 PR 2,89 4,86 100 8,62 PR 4:11.1 PR   

    168 196 232 242 62 264  1164 

 

Mannen Senioren 

pos stnr naam geb 100 m 
ver-

springen 
kogel-
stoten 

hoog-
springen 

speer-
werpen 

discus-
werpen 

1500 
m 

totaal 
punten 

1 392 René vd Ven 1984 13.2 4,91 11,51 1,30 51,04 30,14 6:12.8  

    396 365 577 250 604 467 214 2873 

2 393 Bart Noyen 1988 13.1 PR 5,05 8,75 1,70 32,47 PR 28,28 PR 5:48.1  

    412 392 411 544 334 431 315 2839 

 

Mannen Masters 60 (puntentelling masters met correctiefactor) 

pos stnr naam geb 100 m 
ver-

springen 
kogel-
stoten 

hoog-
springen 

speer-
werpen 

discus-
werpen 

1500 
m 

totaal 
punten 

1  Martien vd Ven 1948 17.2 3,38 5,99 NM 15,49 20,98 5:48.6  

    223 337 335 0 187 290 701 2073 
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zondag 9 oktober 2011 Marathon Eindhoven, Eindhoven 

Een nieuw parcours en slechte weersvooruitzichten, dat zou wat worden. Maar het viel alles mee. Over 
het parcours was iedereen erg te spreken, de voorspelde wind was er niet en het bleef vrijwel droog. 
Onder deze ideale omstandigheden wist Cees Koppen het clubrecord op de marathon categorie M55 te 
verbeteren tot 3:33:29 (brutotijd). Verder werden er 10 pr's verbeterd. 

De lopers met * zijn gastlopers van AV Oirschot  

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

42.2 km Cees Koppen 21e M55 03:33:17  CR 11,87 
  Jeroen de Bie*  Mrecr 03:39:00   11,56 

21.1 km Roland van Loon 33e M35 01:27:20   14,50 
  Leon Brands*  Mrecr 01:30:14 PR  14,03 
  Jack Kemps*  Mrecr 01:34:07 PR  13,45 
  FRans van der Staak  Mrecr 01:35:25   13,27 
  Ronald van de Vondervoort  Mrecr 01:43:20   12,25 
  Adrie van de Wal  Mrecr 01:44:22   12,13 
  Michael Boon  Mrecr 01:45:27   12,01 
  Jiska van Deijne  Vrecr 01:45:57 PR  11,95 
  Gert-Jan van Dooren*  Mrecr 01:46:48   11,85 
  Hans van de Wal  Mrecr 01:47:28   11,78 
  Ad van Zelst 11e M65 01:47:34   11,77 
  Antoon Louwers  Mrecr 01:48:17 PR  11,69 
  Pieter Smits  Mrecr 01:52:35 PR  11,25 
  Reny van Straten  Vrecr 01:54:31   11,06 
  Femke Ritz  Vrecr 01:57:07   10,81 
  Jeanne Kemps  Vrecr 01:57:21   10,79 
  Jeanine van de Kam  Vrecr 01:57:24 PR  10,78 
  Mieke Bouwman  Vrecr 01:58:43 PR  10,66 
  Bart van de Lest*  Mrecr 01:58:43   10,66 
  Marion de Kort  Vrecr 02:03:09   10,28 
  Janette van Roosmalen  Vrecr 02:04:59 PR  10,13 
  Nicole Evers  Vrecr 02:06:08 PR  10,04 
  Esther de Wert  Vrecr 02:07:27 PR  9,93 

 

zondag 23 oktober 2011 Leijparkloop, Tilburg 

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

10 km Roland van Loon 5e Mannen 00:38:52   15,44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dinsdag 4 oktober 2011 Avondinstuif AV Weert, Weert 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
speerwerpen René van de Ven   Msen 49,95 m    

Cees 
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CLUBRECORDS 
 Ad van Zelst 

 

Meest in het oog lopend is natuurlijk het prachtige 
clubrecord, tevens NEDERLANDS RECORD, dat Martien 

van de Ven in Herentals liep in de categorie M60 
 
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  
100811 René van de Ven Msen Tessenderlo (B) kogelslingeren 29,27 m  
270811 Bart Noyen Msen Papendrecht 400 m horden 1:15:14 min  
040911 Cees Koppen M55 Tilburg 10 em 1:13:30 uur  
060911 Ad van Zelst M65 Oirschot baan 100 m 17.8 sec  
060911 Maarten Kaptein M70 Oirschot baan 100 m 18.5 sec  
090911 Martien van de Ven M60 Herentals (B) uurloop 13.688 m NK 
090911 Martien van de Ven M60 Herentals (B) baan 10.000 m  42:50.40 min  
180911 Cees Koppen M55 Deurne halve marathon 1:36:34 uur  
200911 Ad van Zelst M65 Oirschot baan 800 m 3:14.4 min  
200911 Joke Bullens V45 Oirschot baan 800 m 3:22.7 min  
200911 Maarten Kaptein M70 Oirschot baan 800 m 4:10.8 min  
091011 Cees Koppen M55 Eindhoven marathon 3:33:29 uur  

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

Meld je clubrecord zelf aan bij de beheerder clubrecords Ad van Zelst: vanzelst-westland@chello.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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AGENDA  
Samenstelling: Leny de Croon / tekst Ad van Zelst 

 
De volledige agenda vind je op onze website 
www.avoirschot.nl 
Je kunt daar op een wedstrijd klikken en zo 
direct informatie vinden op de site van de 
organiserende vereniging 

 
 

Zo 6 nov: Bladel, No Limits Najaarscross > 
(Sportplein Eindhoven Crosscompetitie) 
De openingswedstrijd van het crossseizoen 2011-2012. 
Info: www.crosscompetitie.nl  
 

Zo 13 nov: Valkenswaard, Valkenloop 
Een mooie halve marathon door het Leenderbos en 
natuurgebied de Malpie. 

 

Zo 13 nov: Oostelbeers, KOVZ oriëntatieloop 
In april organiseerde AV Oirschot een oriëntatieloop. Vond 
jij dit leuk en wil je dit nog wel eens doen? Dat kan nu! 
Er zijn diverse routes en afstanden mogelijk. De kosten 
bedragen € 7 voor volwassenen en € 4 voor jongeren onder 
de 18 jaar. Dit is inclusief de huur van een chip, die 
registreert of je alle posten hebt gevonden.  
De start is vanaf 10 uur, in de buurt van café/restaurant De 
Hut aan de Oirschotsedijk in Wintelre. 
Heb je interesse om mee te doen of wil je meer informatie, 
meld je dan bij Roland van Loon: rjm.van.loon@eureko.com  
 

Zo 20 nov: Nijmegen, Zevenheuvelenloop > 
De hele dag met de club op stap. Met de trein! Geweldige 
wedstrijd met meer dan 30.000 deelnemers. Hier loop je 
echt niet alleen te tobben. Na afloop vocht en calorieën 
bijtanken bij Joop in Du Commerce. Snel inschrijven want er 
is een limiet.  
 

Zo 20 nov: Veldhoven, Campuscross 
(Sportplein Eindhoven Crosscompetitie) 

 
Za 26 en zo 27 nov: Tilburg, Warandeloop 
Trimlopen over 2, 5 en 10 km, halve marathon en het 
Nederlands Kampioenschap Cross. Keus genoeg in Tilburg 

 
Zo 11 dec: Reusel, l’Avant Sylvestrecross > 
(Sportplein Eindhoven Crosscompetitie) 

 
Zo 11 dec: Eijsden, Mescherbergloop 
“De trappen!” zeggen de kenners dan, maar die trap van 
180 treden is maar een onderdeeltje van deze loop over 15 
km door het Limburgse land. 

 
Zo 18 dec: Sint-Oedenrode, Driedorpencross 
(Sportplein Eindhoven Crosscompetitie) 

 
 
 
 
 

Wie crosst in de winter loopt in de zomer op de weg ook vooraan! 
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Ma 26 dec: OIRSCHOT: 25e Auwjaorscross 
/ Brabants Kampioenschap Cross 
2011/2012 
Voor de tweede keer proberen we de 25e Auwjaorscross 
te organiseren. Vorig jaar afgelast wegens extreme 
sneeuwval, maar wel met een prachtige vervanger: de 
unieke Oirschotse Sneeuwloop.  

 
Za 31 dec: Hilvarenbeek, Oudejaarsloop 
De laatste kans dit jaar voor een 10 km wedstrijdje  

Zo 8 januari: Egmond aan Zee: Halve 
Marathon Egmond  
Een van de mooiste wedstrijden is de Egmond Halve 
Marathon. Het onvoorspelbare weer, het gesjouw over het 
strand, het geploeter bij de Bakkummer duinopgang en de 
terugweg door het Natuurreservaat, het is allemaal uniek!  
Je moet op tijd inschrijven (voor 19 december, maar LET 
OP: er is een limiet van 10.000 deelnemers). We kunnen 
met de bussen mee van Eindhoven Atletiek. Er is ook een 
kwartmarathon. Zie onze website www.avoirschot.nl > 
PRIKBORD 
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AUTO-ONDERHOUD 

 
 
 

Haven 2 | 5688DR Oirschot | 0499-574477 
 

www.garagebeka.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             airco service 
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TRAININGEN 

 Cees van de Schoot 
 

Het trainingsschema van de clubtrainingen 
staat op de website (PRIKBORD). 
 
Tenzij anders vermeld starten alle trainingen bij het 
clubhuis. 
 
dinsdag  19.00 uur  
clubtraining op de atletiekbaan  
 
woensdag 14.00 uur 
woensdagmiddaggroep, 2 niveaugroepen 
 
woensdag  19.00 uur  
recreantentrainingen, groep 1, 2, 3, 4 
   
donderdag  19.00 uur  
clubtraining in het buitengebied 
 

 zaterdag      9.00 uur  
 vrije training, rustige duurloop 10 km. Vanaf Laco 

Sportcentrum Kroonenburg aan de Kempenweg. 
    

 zondag     9.30 uur 
 recreantentrainingen, groep 1, 2, 3, 4 
    

 
 

   
 
 

 
 
 

HARDLOOPCURSUS 
Laura van den Broek 

 
Na afronding van de 
hardloopcursus dit voorjaar 
zijn er enkele deelnemers 
doorgestroomd naar de 
loopgroepen  

We hebben tijdens de 10 weken 
cursus alle vorderingen, pijntjes en 
persoonlijke ‘overwinningen’ met 
elkaar gedeeld. Maar helaas zijn er – 
veelal door vervelende blessures - 
ook fanatieke cursisten die tijdens of 
kort na de hardloopcursus 

genoodzaakt waren (even) te 
stoppen.  
 
Op uitnodiging van Cees en Toon 
kwamen op woensdag 31 augustus 
enkele oud-beginners naar het veld 
om nog een keer te trainen. Een 
hartstikke gezellig initiatief! Er waren 
20 mensen aangeschreven, waarvan 
er 10 kwamen opdraven. 
 
Met Toon gingen we op pad als 
echte beginnersgroep; Cees moest 
helaas afhaken in verband met zijn 

knieblessure. Het tempo is 
aangepast om even bij te kletsen met 
iedereen.  
 

En vooral om te laten zien 
dat het belangrijkste 
principe van ons 
beginnersclubje nog steeds 
geldt: met plezier een 
eindje kunnen hardlopen!  

Wat de trainingen precies inhouden 
lees je op de website 

www.avoirschot.nl > TRAININGEN 
De woensdagmiddaggroep is 

weer gestart. De belangstelling is 
behoorlijk, op 19 oktober waren 
er 15 deelnemers, verdeeld over 

twee groepen. 
 
We gingen in de stralende zon 
van start, maar goed op weg 
kregen we eerst een korte 
hagelbui over ons heen en later 
een langdurige regenbui. Maar 
het werd weer droog ook 

 

Van de 20 deelnemers aan de 
hardloopcursus 2011 hebben er 
zich 9 aangemeld als lid van AV 
Oirschot, één deelnemer heeft 

zich al weer afgemeld. 
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’t razend snelle estafettepennetje 
Laura van den Broek 

 

 

Wie? 
Ik ben Hein van den Eijnde 
 

Hoelang ben jij lid van de AV 
Oirschot? 

Ongeveer 2 jaar 
 

Waarom is atletiek zo leuk? 
Je doet veel leuke dingen. 
 

Waarom is AV Oirschot zo leuk? 
Het is een leuke club. 
 

Wat is jou favoriete onderdeel? 

Hardlopen dat is leuk vooral in het bos. 
 

Doe je mee aan wedstrijden? 
Ja meestal in Oirschot. 
 

Andere hobby's? 

Ja buiten spelen en mee helpen bij mijn ooms 
op de boomkwekerij 

 

 
 

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 
38 

 



  
 

avondwedstrijden baan 
René van de Ven 

 

 

De laatste interne 
baanwedstrijd van dit jaar 
zit erop. Helaas in de 
stromende regen op een 
kletsnat veld, maar het 
weer laat zich nu eenmaal 
niet sturen  

De echte ‘die-hards’ laten zich 
natuurlijk niet kennen en doen 
gewoon net zo enthousiast mee als 
anders, maar toch was er wat minder 
deelname dan bij de eerste drie 
wedstrijden. Positief was wel de 
deelname van twee van onze 
masters, die meteen 2 CR’s zetten. 
Ad en Maarten: proficiat! Hopelijk 
doet goed voorbeeld goed volgen en 
is er volgend jaar nog meer 
deelname vanuit deze groep.  
Een extra pluim ook voor Nicky 
Verbakel, Tippi Smits, Juul van Hout 
(allen MPC), Izzy Smits en Tycho 
Smits (beiden JPA) die naast Bart 

Noyen en ondergetekende bij alle 
interne wedstrijden aanwezig waren. 
Bij de Clubkampioenschappen 
Meerkamp kunnen zij een extra 
verassing tegemoet zien. 
 

De interne wedstrijden zijn 
bedoeld als training voor 
deze 
clubkampioenschappen en 
als voorbereiding op ‘echte’ 
wedstrijden bij andere 
verenigingen  

In mijn jeugdperiode gingen we 
vrijwel elke week naar een wedstrijd 
in de regio waardoor een aantal 
atleten op latere leeftijd kon 
uitgroeien tot de top van Nederland. 
Hopelijk zit er bij de huidige 
generatie ook weer een aantal (nog) 
verborgen talenten en kunnen we 
volgend jaar met meer jeugdatleten 
naar een paar mooie wedstrijdjes. 

 

 

 

clubkampioenschappen meerkamp 2011 

Laura van den Broek 

 

Het regende….. pr’s  
Gelukkig regende het niet echt. Het 
was een stralende Kermiszondag 
met een heerlijk – zomers – zonnetje 
en het regende dus alleen maar 
persoonlijke records. Want de 
jeugdleden van AV Oirschot zijn 
fanatiek. Tijdens de jaarlijkse 
clubkampioenschappen meerkamp 
op zondag 25 september werd er fel 
gestreden om de eer en de eerste 
plaats. 
 

Bij de jongste pupillen 
verbeterde Luuk zijn 
prestaties bij het 
verspringen en balwerpen  

Thijs ging er vandoor met 4 PR’s op 
sprint, ver, hoog en 600 meter. 
Fabian deed mee in zijn eerste 
wedstrijd. Hij kijkt goed naar zijn 
grote broer Mathijs want hij 
verbeterde zijn PR bij het 
verspringen. 
De dames Nicky, Tippi en Mirte 
gingen eigenlijk met alle records aan 
de haal. Nicky verbeterde haar PR’s 
op alle onderdelen. Tippie was het 
snelst op de korte en lange afstand, 

Mirte ging aan kop bij het 
kogelstoten.  
Bij de pupillen B was de concurrentie 
helaas wat minder groot. Daarom 
temeer een goede prestatie van Tom 
om zich op de onderdelen ver en bal 
weer te verbeteren. 
 

De wedstrijd bij de pupillen 
A met 5 deelnemers was 
natuurlijk spannend  

Met maar liefst 15 PR’s van Lars, 
Tycho, Joep, Mathijs en Izzy was het 
feest compleet.  
In een directe tweestrijd in de 
categorie junioren D verbeterde Luc 
en Hein ook nog eens 3 PR’s waarbij 
uitzonderlijk natuurlijk de 
verbeteringen van allebei op de 
afsluitende 1000 meter.  
 

De prijsuitreiking was dus 
een waar feest waar de 
clubkampioenen werden 
gekroond en beloond voor 
hun uitzonderlijke 
prestaties! 
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jeugdtrainingen 
René van de Ven 
 

Bij de jeugdtrainingen komen alle 
atletiekonderdelen aan bod, maar wordt  
het spelelement niet vergeten. 
 
Wintertrainingen vanaf dinsdag 1 november: 
 
dinsdag 18.30 – 19.30 uur  

Zaaltraining Pupillen en Junioren D 

Gymzaal De Linde o.l.v. Rikie Moors 

 

donderdag 18.30 – 19.30 uur  

Zaaltraining Pupillen en Junioren D 

Gymzaal De Linde o.l.v. René van de Ven 

 

donderdag 19.30 – 21.00 uur  

Zaaltraining Junioren  

Gymzaal De Linde o.l.v. René van de Ven 

 

De komende maanden staat de 
winterperiode weer voor de deur en gaan 
we weer crossen!  
 

De Kempische Crosscompetitie gaat op 6 november van 

start in Bladel en beslaat 10 wedstrijden in de regio. 

Vrijwel altijd is er voor iedereen een aandenken en als je 

in de prijzen valt, zoals Tom Michielsen vorig jaar heel 

knap deed, dan heb je kans op een mooie beker. Als je 

wilt deelnemen aan (een van) de crosswedstrijden dien je 

zelf in te schrijven via de website www.crosscompetitie.nl.  

 

Als je naar een wedstrijd gaat meldt dit dan altijd even bij 

Bart Noyen (bart_noyen@hotmail.com) of René van de 

Ven (chr_vd_ven@hotmail.com) dan zorgen zij ervoor dat 

er begeleiding aanwezig is.  

 

Dus: heb je vorig jaar genoten van de 
woensdagmiddagtraining in de bossen? 
Dan is dit jullie nieuwe uitdaging! Doe mee 
en loop jezelf en AV Oirschot in de prijzen! 
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HARDLOPEN BIJ AV OIRSCHOT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze trainers kennen de 
Oirschotse hei op hun duimpje! 

 
 
Euroknallers… 
 
Om de clubsfeer te proeven is er 
voor niet-leden de mogelijkheid 
tegen een kleine vergoeding mee te 
doen met de recreantentrainingen op 
zondagmorgen en woensdagavond. 
Aanmelden hoeft niet, een euro in 
het potje en lopen maar.  
Door het jaar zijn er dan nog 
verschillende mogelijkheden om deel 
te nemen aan speciale trainingen, 
b.v. de hardloopcursus en de 
trainingen voor de halve marathon 
Eindhoven. 
 

Elke week 2 keer naar de 
fitness kost tussen de twee- 
en driehonderd euro per 
jaar.  
 
De jaarcontributie van AV Oirschot 
bedraagt 85 euro voor volwassenen 
(zie onze website voor de contributie 
voor jeugdleden en 65+). En dan kun 
je als je wilt 4 keer per week trainen. 

Onder begeleiding, in de vrije natuur. 
En heel belangrijk: je bepaalt zelf 
wanneer je gaat lopen en aan welke 
activiteiten je meedoet.  
Alles wat je verder nog nodig hebt 
zijn een paar hardloopschoenen en 
sportkleding.  
 

Vrijheid Blijheid! 
 
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 informatie staat ook op onze 
website. 
 

Ambities? 
 
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, 
speerwerpen, 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. 

 
Meld je nu aan als lid bij Maarten Kaptein, telefoon 0499-572472 

e-mail: maartenkaptein@upcmail.nl 

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. 

 
En… we laten 
(bijna) nooit 

iemand alleen 
lopen. 
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 WE WAREN IN… 
 

…Eindhoven 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het testpanel: Dhr. P. Smits, Mevr. J. Kemps en Mevr. R. van Straten, 

 
Kwaliteitstest bananen bij 
Marathon Eindhoven 
 
De branche-vereniging groente en 
fruit AGF organiseerde bij de halve 
marathon Eindhoven een grote 
bananentest, waarvoor de 
medewerking werd gevraagd van 
atletiekverenigingen in Brabant.  
 
Onderzocht werden de bananen van 
Chiquita, Del Monte en Dole. In het 
testpanel zaten Dhr. P. Smits, Mevr. 
J. Kemps en Mevr. R. van Straten, 
allen leden van Atletiekvereniging 

Oirschot. Zij kregen precies een uur 
voor de wedstrijd elk één banaan van 
300 gram te eten (dat is een grote 
banaan, z.g. klasse A). Het was een 
blinde test, d.w.z. dat aan de 
vruchten niet was te zien van welk 
merk ze waren. Daarna mochten de 
leden van het testpanel tot aan de 
finish niet meer eten, drinken of naar 
de wc, want dat zou de testresultaten 
kunnen beïnvloeden.  
 
Het resultaat: Dhr. Smits liep de 
halve marathon in 1:52:35 uur, Mevr. 
van Straten in 1:54:31 uur en Mevr. 
Kemps in 1:57:21 uur. Na afloop 

maakte de notaris bekend welk merk 
banaan bij welke loper hoorde.  
 

Uitslag van de test: De 
beste banaan is Dole, 
daarna komt Chiquita en 
dan Del Monte.  
 
 
Toevallig zijn de Dole 
bananen deze week in de 
aanbieding bij de C1000. 

  
 
 
 

 
 
 
 

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 of naar 
Laura van den Broek: lacjvdbroek@planet.nl 

Vreugde… verdriet… spanning… sensatie… 
in de Spike vind je het allemaal! 

 
Het volgende nummer van SPIKE verschijnt rond 1 januari.  

Kopij inleveren vóór 20 december 
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