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  En weer ging er een wedstrijdjaar verloren door de 

voortdurende coronamaatregelen. Maar toch… enkele leden 

wisten nog mooie prestaties te realiseren. 
 

 

 

 

Vanaf links: 

 

Roland van Loon werd Nederlands 

Kampioen M45 Oriëntatielopen op het 

onderdeel sprint 

 

René van de Ven presteerde het om 5 

clubrecords M35 neer te zetten op de 

onderdelen: 100 m sprint, 200 m sprint,  

verspringen (2x) en vijfkamp 

 

Annemieke Hendriks verbeterde bij de CK 

Meerkamp 3 clubrecords V40 op de 

onderdelen discuswerpen, hoogspringen en 

kogelstoten.  

Dit waren in 2021 de vlaggendragers van Atletiek Oirschot: 
 

Dit jaarverslag wordt tijdens de jaarvergadering in print uitgereikt aan de leden en is tijdelijk te vinden op onze website 

(ALGEMENE INFO > Bestuur en Commissies > Bestuur) 

 

Foto’s: Iris Clement, Toon Erven, René van de Ven, Ad van Zelst e.a. 

Opmaak: Ad van Zelst  |  Druk- en bindwerk: FT-Print Oirschot  |  Oplage: 50  |  februari 2021 

Zij waren in 2021 25 jaar lid:  
 
(in 1996 lid geworden) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  Hannie Schilders        Roland van Loon 
 

We moesten afscheid nemen van twee van onze leden: 
 

  

 

 

 

Op 14 juni overleed José van Rooy-Swaans op 59-

jarige leeftijd. José werd in 2019 via de 

hardloopcursus lid van onze vereniging en liep 

daarna enthousiast mee met de recreanten. Nadat in 

2020 haar ziekte terugkeerde kon zij helaas niet 

meer aan onze activiteiten deelnemen.   

 

Op 2 februari overleed ons wandellid Jos Vromans 

na een lang ziekbed. Jos was sinds 2016 lid van 

onze wandelgroep en werd alom gewaardeerd om 

zijn opgeruimde natuur. Omdat hij nog werkte was 

hij een "zondagwandelaar". Jos mocht maar 57 jaar 

worden.  
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Het bestuur van Atletiek Oirschot nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op 

 

Maandag 7 maart 2022, aanvang 19.30 uur in de Kemmer  

 

Jeugdleden t/m 15 jaar mogen zich laten vertegenwoordigen door een ouder. 

 

     AGENDA 
 

1. Opening door de voorzitter 

 

2. Goedkeuring notulen ALV 2020 d.d. 5 juli 2021 

 
3. Jaarverslagen Bestuur en Commissies 2021 

 
4. Financieel verslag 2021 en begroting 2022 door de penningmeester 

 
5. Verslag kascontrolecommissie (Pieter Raijmakers, Wim de Croon en Kees Smetsers) 

 
6. Verkiezing kascontrolecommissie: Pieter Raijmakers is aftredend en Ton van Liempt is 

reserve 

 
7. Vaststellen contributie 2022 

 

Pauze  

 

8. Verkiezing bestuursleden 

Volgens rooster is aftredend Toon Erven; hij stelt zich niet herkiesbaar. 

  

 Heb je interesse in een bestuursfunctie dan kun je dit kenbaar maken aan het bestuur. 

 Kandidaatstelling kan ook op voordacht van vijf leden; de kandidaatstelling moet 

schriftelijk gebeuren en door ten minste vijf leden worden ondertekend. 

 We streven er naar om uiterlijk één week van tevoren de kandidaten kenbaar te 

maken. 

 

9. Mededelingen bestuur  

 

10. Rondvraag / Sluiting  

Vragen voor de rondvraag (voorzover mogelijk) graag vooraf indienen per e-mail aan 

bestuur@atletiekoirschot.nl. 

Streeftijd voor sluiting van de vergadering is 22.00 uur om daarna onder het genot van  

een hapje en een drankje nog gezellig na te praten.  

 

 

Leny de Croon, secretaris 

 

mailto:bestuur@atletiekoirschot.nl
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Aanvang 19.30 uur in Sportcentrum De Kemmer 

 

 

Aanwezig: 30 leden (zie presentielijst) en 5 bestuursleden 

Afmeldingen: 7 leden (zie absentielijst) 

 

 

 

1. Opening  

 

Om 19.35 uur opent voorzitter Hennie van Rijt de 

vergadering en heet allen van harte welkom. 

Helaas is de opkomst wel wat minder dan 

voorgaande jaren, maar dat hadden we ook 

verwacht. 

Corona heeft ons in 2020 flink parten gespeeld. We 

mochten lange tijd niet trainen, er waren bijna geen 

wedstrijden. Gelukkig mogen we weer en hopelijk 

blijft dat zo.  

 

Een bedankje aan het adres van De Kemmer voor 

het beschikbaar stellen van de ruimte, de koffie, thee 

en cake. 

  

Hennie benoemt de leden die 25 jaar lid zijn van onze 

vereniging: Pieter Smits, Bart Noyen, Hans Büsgen, 

Frans van der Staak en Guus van der Burgt. 

En niet te vergeten de vlaggendragers van Atletiek 

Oirschot: Martien van de Ven, Roland van Loon en 

Barry Smetsers. Hoewel er weinig wedstrijden zijn 

geweest, leverden zij een bijzondere prestatie in 

2020. 

  

 

2. Goedkeuring notulen van de Algemene 

ledenvergadering van 2 maart 2020 

  

Adrie Louwers: pag. 5, 2e kolom. Wij hebben nu een 

mooi veld, maar wordt er iets aan de konijnen gedaan.  

 

Hennie antwoordt dat er contact is met Heras Hekwerk. 

Binnenkort komt er een offerte voor een hekwerk rond 

het hele veld. 

 

Martien van Geenen merkt op dat de konijnen wel een 

probleem blijft, want die zoeken naar een gat in de 

omheining en anders graven ze wel een gat. 

Tegenwoordig loopt er een vos rond en hebben we 

weinig last van konijnen. 

 

Verder zijn er geen vragen en opmerkingen. 

Hierna worden de notulen van de ALV van 2 maart 2020 

vastgesteld. 

 

 

 

 

3. Jaarverslag Bestuur & Commissies 

 

Alleen het jaarverslag van het bestuur wordt behandeld. 

Hierover zijn geen vragen. 

 

 

4. Financieel verslag 2020 en begroting 2021 door 

penningmeester 

 

Cees van Eijk presenteert de jaarcijfers van 2020. 

Vanwege de coronapandemie hebben wij de begroting 

voor 2020 aangepast.  

 

Inkomsten  

Ondanks de pandemie is het ledenaantal bij onze 

vereniging nauwelijks gedaald. Daarmee zijn de 

contributie-inkomsten ongeveer gelijk gebleven. 

De posten inschrijfgeld wedstrijden en opbrengsten 

trainingen zijn nihil en opbrengsten clubhuis is sterk 

teruggelopen.  

De post diverse opbrengsten is hoog. Dit komt omdat wij 

gebruik hebben gemaakt van de TASO-regeling. Dit is 

een regeling voor sportclubs die verlies hebben geleden 

vanwege de coronapandemie. Hierdoor hebben wij 4000 

euro ontvangen 

Ook hebben wij gebruik gemaakt van de BOSA regeling. 

Dit is een subsidie voor stimulering bouw en onderhoud 

sportaccommodaties. Vanwege onze investeringen in 

regeninstallatie en nieuw veld hebben wij hiervan 

gebruik kunnen maken en dat heeft ons € 5.234,00 

opgeleverd. 

In 2020 hebben wij vanwege corona weinig sponsoring 

ontvangen.  

 

Uitgaven 

Gbk 4140:  

In 2020 hebben wij flink geïnvesteerd in het veld. Er is 

een regeninstallatie aangelegd en het grasveld is 

opnieuw ingezaaid. In 2021 staat het opknappen van het 

clubhuis op de agenda (reparaties, nieuwe 

dakbedekking en schilderwerk). 

 

Om het veld in goede staat te houden zullen we meer 

moeten uitgeven aan onderhoud (Vogels). 

 

Ad van Zelst vraagt of de regeninstallatie niet op de 

balans moet staan i.v.m. afschrijven. Cees zegt dat dat 

niet hoeft, wij reserveren elk jaar voor onderhoud 

accommodatie. 

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING GEHOUDEN OP 5 JULI 2021  
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Gbk 4340: kosten website.  

In 2020 zijn wij in zee gegaan met een nieuwe partij en 

hebben wij geïnvesteerd in de website; er is het nodige 

aangepast en verbeterd. Voor 2021 hebben we weer het 

gewone onderhoud. 

 

Hans Hoogmoet zegt dat er controle van de overheid 

mogelijk is op de ontvangen steungelden. Volgens Cees 

zal dat geen probleem zijn, want zijn aanvragen zijn 

goed onderbouwd. Hij heeft het allemaal netjes op 

papier. 

 

De balans is gedaald door de investeringen in het veld. 

Bovendien hebben wij veel geld op de bank, maar dit is 

gelabeld aan de accommodatie (gebouwen en veld).  

 

Er zijn verder geen vragen. 

 

 

5. Verslag kascommissie 

 

De kascontrolecommissie, bestaande uit Toon de 

Croon, Pieter Raijmakers en Wim de Croon heeft op  

22 juni de administratie gecontroleerd. Namens de 

commissie zegt Toon de Croon dat Cees de 

administratie netjes op orde heeft en dat de commissie 

décharge verleent voor de penningmeester en het 

bestuur. 

De ALV stemt hiermee in met applaus. 

 

 

 

 

6.  Verkiezing nieuwe kascommissie 

 

Toon de Croon is aftredend. Pieter Raijmakers en 

Wim de Croon zitten in de commissie en Kees 

Smetsers (reserve) komt in de commissie. Ton van 

Liempt meldt zich als reservelid.  

Hierna volgt applaus van de ALV. 

 

 

7.  Vaststellen contributie 2020 

 

Cees heeft een duidelijk overzicht gemaakt van de 

opbouw van de contributie. De afdracht AU is met  

4,4% verhoogd en ook de licentiekosten zijn hoger, deze 

worden doorberekend aan de leden. 

Het netto contributiedeel voor de club wordt niet 

gewijzigd. 

Vanwege de corona heeft het bestuur besloten om alle 

leden 20% korting te geven op het netto contributiedeel 

(voor de club). Dit moet door de leden tijdens de ALV 

worden goedgekeurd. 

Er zijn hier geen bezwaren tegen; het contributievoorstel 

wordt aangenomen. 

 

 P A U Z E 

 

8.  Verkiezing bestuursleden 

  

Volgens het opgestelde schema zijn Cees van Eijk en 

Jac van Heerebeek aftredend; beiden stellen zich 

herkiesbaar. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten 

gemeld.  

Cees en Jac worden per acclamatie herkozen. 

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING GEHOUDEN OP 5 JULI 2021  

 

Vanwege de door de coronamaatregelen vereiste ruimte werd de jaarvergadering in De Kemmer gehouden 



 
 

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   -   J A A R V E R S L A G    2 0 2 1 
- 6 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Mededelingen bestuur 

 

Tijdens de ALV zetten wij iemand in het zonnetje, die 

zich verdienstelijk maakt voor de club. Dit jaar heeft het 

bestuur besloten om meerdere mensen in het zonnetje 

te zetten, nl. de jeugdtrainers. 

Sinds 2016 is het aantal jeugdleden flink toegenomen. 

Mede dankzij de inzet van de jeugdtrainers en hun 

motivatie kunnen wij de jeugdleden goede trainingen 

aanbieden. Daarvoor willen wij alle jeugdtrainers 

bedanken en in het zonnetje zetten, zij zijn de 

"vrijwilligers van het jaar".  

 

Op 25 maart hebben we afscheid genomen van Léon 

Brands als jeugdcoördinator en jeugdtrainer. Zijn taken 

zijn overgenomen door enkele jeugdtrainers.  

 

Ingrid van der Schoot wordt naar voren geroepen. Zij 

mag namens de hele groep een cheque van 100 euro in 

ontvangst nemen als waardering voor hun inzet. De 

cheque mag besteed worden bij het jeugdkamp in 

september. 

 

 

Verdere mededelingen: 

 

Materialenhok.  

Sinds enige tijd hangen er in het materialenhok briefjes 

waar de materialen moeten worden opgeslagen. Dit 

werkt goed en iedereen wordt gevraagd om hier goed op 

te blijven letten. 

 

Pieter van Esch en Marieke Meeuwis willen in het 

najaar weer een trainerscursus starten voor alle trainers 

en ook voor aspirant trainers. Iedereen kan zich hiervoor 

aanmelden. 

 

René van de Ven vraagt ook aandacht voor de 

jeugdtrainers. Op dit moment gaat het net, maar als er 

iemand uitvalt zit de jeugd ook met een probleem. Dus 

als iemand jeugdtrainer wil worden kan hij zich bij René 

melden. 

 

Wedstrijden 2021.  

We hebben nog een half jaar te gaan en willen de 

wedstrijden weer gaan hervatten.  

Als er geen gekke dingen gebeuren, zal dit ook wel gaan 

lukken. Alle wedstrijden staan al op de website. 

 

Jubileumfeest.  

Vorig jaar bestonden wij 35 jaar, maar helaas kon het 

feest niet doorgaan. Dit is nu gepland op zaterdag 23 

oktober. Er komt een middagprogramma voor de jeugd, 

op ons atletiekveld, en een avondprogramma voor de 

volwassenen, in De Kemmer.  

 

 

10. Rondvraag en sluiting  

 

Martien van Geenen. Iemand heeft een mat achter uit 

het bos gehaald en deze staat nu tegen het clubhuis.  

 

René van de Ven zegt dat Irene voor de bootcamp een 

stootkussen wilde en toen heeft René voorgesteld om 

voorlopig een mat te gebruiken. Het is beter als die mat 

onder het afdak wordt gezet, er kan ruimte worden 

gemaakt tussen het materiaalhok en de horden. 

 

Ad van Zelst. Sinds enkele jaren hebben wij mooie 

beachvlaggen en die staan in een voet gevuld met zand. 

Bij flinke wind vallen die toch geregeld om. Ad vraagt of 

iemand nieuwe grondpennen kan maken naar eigen 

ontwerp. 

 

Hans Hoogmoet gaat daarvoor zorgen. 

 

Nicky van Vroenhoven.  

Bij het clubhuis aan de rechterkant staat een gele 

streep. Daar mag men dus niet parkeren. Er staan 

geregeld auto’s als de kinderen worden gebracht, dat 

zorgt voor gevaarlijke situaties. 

 

Voor in- en uitstappen, laden en lossen, mag men er wel 

staan.  

 

Martien van Geenen merkt op dat auto’s ook op de 

parkeerplaats kunnen gaan staan en dat de kinderen 

dan via het kleine poortje op het veld kunnen komen. à 

Wij zullen dit opnemen in de nieuwsbrief. 

 

Henk van Gerven. De Balirunners hebben op woensdag 

8 september een bosloop georganiseerd. 

’s Middags om 15.00 uur is deze loop voor kinderen tot 

12 jaar en ’s avonds start deze loop voor iedereen vanaf 

12 jaar (5, 10 of 15 km.). Zij organiseren dit samen met 

vakantiejeugdwerk. 

 

Om 20.45 uur wordt de vergadering gesloten.   

 

 

Leny de Croon, secretaris 

Juli 2021 

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING GEHOUDEN OP 5 JULI 2021  
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Samenstelling bestuur:  

Hennie van Rijt (voorzitter) 

Jac van Heerebeek (vicevoorzitter) 

Leny de Croon (secretaris) 

Cees van Eijk (penningmeester) 

Toon Erven (lid) 

 

 

Ook het jaar 2021 werd gedomineerd door 

corona. Weer werden er veel activiteiten 

afgelast, trainingen mochten niet gegeven 

worden, wedstrijden mochten niet plaatsvinden 

en vergaderingen gingen niet door, want er 

vonden toch geen activiteiten plaats. 

 

Het bestuur vergaderde wel enkele keren extra, 

want na elke corona persconferentie moesten 

we weer kijken wat dit voor onze club 

betekende. Gelukkig konden we in de zomer 

weer ‘normaal’ sporten, maar helaas was dat 

niet van lange duur. 

 

Omdat in het 2e kwartaal binnensporten niet was 

toegestaan, hebben enkele Oirschotse 

verenigingen gebruik gemaakt van ons 

atletiekveld. Hiervoor kregen wij een kleine 

vergoeding. 

 

In 2020 hebben we een regeninstallatie 

aangelegd en werd het veld grondig opgeknapt. 

Dit jaar moest het clubhuis nog onder handen 

worden genomen; nieuwe dakbedekking en 

schilderen. In september hebben we ook een 

mooi reclamebord gekregen op onze 

ingangspoort, volledig gesponsord door ons lid 

Adrie van Brunschot van BRO Belettering.  

 

De algemene ledenvergadering kon niet in 

februari-maart worden gehouden maar werd 

uiteindelijk verschoven naar 5 juli in De Kemmer. 

Er was een matige opkomst, maar het was een 

goede vergadering en na afloop werd er nog 

gezellig nagepraat.  

  

In september hebben we weer meegedaan aan 

de Rabo Club Support actie. De opbrengst was  

€ 1401,66. Een mooi bedrag, waarvan we een 

tv-scherm willen aanschaffen.  

 

 

 

J A A R V E R S L A G E N  2 0 2 1  B E S T U U R  E N  C O M M I S S I E S  
 
 
 

BESTUUR  
Leny de Croon 

Adrie van Brunschot zorgde voor een nieuw bord op de poort  

Ons klusteam had genoeg te doen  
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BESTUUR (vervolg) 
 

 

Op 23 oktober konden we het 35-jarig bestaan 

van onze vereniging vieren. Voor de jeugd was 

er ‘s middags een outdoor programma en na 

afloop friet met een snack en disco.  

 

Voor de volwassenen was er ’s avonds vanaf 

20.00 uur een feestavond. Tijdens deze 

feestavond werd Ad van Zelst uitgeroepen tot 

Lid van Verdienste. Hij is al 20 jaar actief bij 

onze vereniging, als fanatieke loper en als 

fanatieke vrijwilliger. Hierna kon het feest echt 

beginnen, maar vanwege de 

coronamaatregelen moest het wel al om 00.00 

uur worden afgesloten. De volgende morgen 

hadden we een gezellige Katerloop met na 

afloop koffie en gebak van het huis. 

 

Ook vanuit de gemeente werd er op een laag 

pitje gewerkt. Vanwege de coronacrisis gingen 

afspraken niet door en werd er weinig besloten. 

Marieke Verhaaf, belast met het dossier OSMO, 

huurprijsberekening en privatisering is in de loop 

van 2021 gestopt met haar opdracht; zij heeft 

het dossier overgedragen aan Daniëlle 

Geubbels.  

 

De jeugdafdeling heeft nog altijd onze aandacht. 

Eind maart is Léon Brands gestopt als 

jeugdcoördinator en jeugdtrainer; zijn taken zijn 

verdeeld onder de andere jeugdtrainers. 

 

In september deden onze jeugdleden mee met 

de Grote Club Actie en die leverde € 1744,68 

op.  

Na aftrek van kosten bleef er een bedrag over 

van € 1426,90. Hier kan de jeugdcommissie 

mooie activiteiten van organiseren. 

 

Tot slot bedanken wij iedereen die zich op een 

of andere manier voor onze vereniging heeft 

ingezet. Niet alleen onze enthousiaste 

commissieleden en trainers, maar ook de vele 

vrijwilligers en de mensen achter de schermen 

die ons het hele jaar door helpen waar nodig is.  

 

 

Leny de Croon  

Januari 2022 

 

 

Uitgesteld jubileumfeest: trekken aan die elastiek!  

Disco, een frietje en een frikandel…  

Ad was gestopt met drinken, maar hij begint weer!  
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Aanmelden van nieuwe leden vindt 

plaats met het bekende 

aanmeldingsformulier (ligt in het 

clubhuis en staat op de website). 

Opzegging of wijziging van het 

lidmaatschap gaat via een mail naar de 

ledenadministratie en moet uiterlijk 1 

december plaatsvinden. Afmelden ná 

deze datum impliceert dat de 

Atletiekunie onze club belast met 

kosten. We belasten deze kosten direct 

door naar het lid. 

 
Graag wijziging van adres, telefoonnummer of e-mail doorgeven aan de ledenadministratie zodat we altijd 
over de juiste gegevens beschikken en de digitale ledenpas van de Atletiekunie verstuurd kan worden. 
 

De ledenadministratie, Hans Hoogmoet ledenadministratie@atletiekoirschot.nl 

J A A R V E R S L A G E N  2 0 2 1  B E S T U U R  E N  C O M M I S S I E S  
 
 
 
 

LEDENADMINISTRATIE  
Hans Hoogmoet 

 

Voor wat betreft het ledenaantal van 

Atletiek Oirschot was het afgelopen jaar, 

evenals 2020, een minder jaar. De 

“negatieve groei” van 2020 heeft zich 

helaas in 2021 voortgezet. We hadden 

eind december 22 leden minder dan 

begin 2021.  

Het teruglopen van het ledenaantal 

zagen we in alle geledingen van de club. 

Alles heeft natuurlijk met Corona te 

maken en daardoor het ontbreken van 

de hardloopcursus. 

 

 

 

 
Afgelopen jaar reduceerde het 

ledenaantal bij de jeugd met 6 leden, 

met name in de laatste 2 maanden. 

 

 

 

Bij de wandelafdeling zagen we een 

lichte daling van 3 leden. 

 

 

De ledengroei van de afgelopen jaren 

was in 2020 tot stilstand gekomen en 

afgelopen jaar verder gedaald, we 

kennen allemaal de redenen. Laten we 

hopen dat we de groei dit jaar weer 

kunnen oppakken. 

 

Ledenverloop totaal 2021 

Ledenverloop wandelaars 2021 

Ledenverloop afgelopen jaren 

Ledenverloop jeugd 2021 

mailto:ledenadministratie@atletiekoirschot.nl
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Samenstelling 

De PR-commissie heeft op dit moment de volgende 

leden: Ad van Zelst, Vanessa Kluijtmans, Miranda 

Kemps, Cees van Eijk als afgevaardigde van het 

bestuur. 

 

De taken zijn als volgt verdeeld: 

Website: Leny de Croon, René van de Ven en Ad van 

Zelst 

Technische onderhoud van de website: Lennard van 

de Laar / Dualler 

Twitteraccount: René van de Ven 

Fotografie: Toon Erven en Ad van Zelst, inzendingen 

van leden 

Facebook: Miranda Kemps en Désirée Vasen (nieuw) 

Sponsoring: Rob Ruijten (nieuw) 

 

Doelstelling: 

• Werven van nieuwe leden 

• Naamsbekendheid van de club vergroten 

• Interne en externe activiteiten van de club 

communiceren met de leden via Nieuwsbrieven  

• Up-to-date houden van de website 

• Contacten onderhouden met sponsoren en 

adverteerders  

• Werven van nieuwe sponsoren 

 

Concreet: 

• PR voor de clubactiviteiten via kranten, mailings, 

website en flyers 

• Nieuwe leden werven door o.a. de hardloopcursus 

• Hoger aantal deelnemers bereiken bij wedstrijden 

georganiseerd door Atletiek Oirschot: 

Cyclopathon, Clubkampioenschappen Cross, 

Heidetrail, Clubestafette, Run-Archery, Thriathlon, 

Rondje Kemmer, Clubkampioenschappen 

Meerkamp, Oriëntatieloop, Auwjaorscross, 

Kapellekestrail en in samenwerking met de Bali-

Runners de Groene Woud Lentetrail.  
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PR-COMMISSIE  
Vanessa Kluijtmans 

Gerealiseerde activiteiten in 2021 

• Plaatsen van verhalen van leden op de website tijdens 

de lockdowns om binding te houden met de club.    

• Beheer van de Facebookpagina door Miranda Kemps 

en Désirée Vasen. 

• Leden via 14 nieuwsbrieven geïnformeerd over de 

activiteiten van de club. 

• Persberichten en verslagen opgesteld voor het 

Weekjournaal. Vanwege corona beperkte dit zich tot de 

Clubkampioenschappen Cross, ledenwerving, de 

Heidetrail, Atletiek Oirschot 35 jaar, Bali Runners en 

het NK oriëntatielopen van Roland van Loon. De 

Uitstraling heeft een interview geplaatst met Léon 

Brands, Irene van Gestel en Johan der Kinderen 

(bootcamp) en Wilma van Kollenburg. 

• Kees Smetsers levert een grote bijdrage door het 

schrijven van de artikelen. 

• Flyers opgesteld voor de bootcamp en voor de jeugd 

een boekje waarin zijn hun PR’s kunnen noteren. 

• De sponsoren (zie website) hebben in 2021 een mail 

gekregen om hen te bedanken, sponsorbijdrage is in 

2021 gewoon geïnd. De grote clubactie van de 

Rabobank heeft in 2021 ruim € 1400,- opgebracht. 

 

Geplande activiteiten voor 2022 

• Promoten hardloopcursus 

• Regelmatig nieuwsbrieven aan alle leden 

• Posts op de Facebookpagina continueren, input 

hiervoor is welkom! 

• Promoten van clubactiviteiten via redactionele 

stukken, flyers en mailings 

• Enthousiasmeren van recreanten om deel te nemen 

aan lokale wedstrijden en de club te promoten. Dit 

doen we nu vaak onderling tijdens een training. 

• Leden vragen om een verslag te maken van een 

deelname aan een wedstrijd of activiteit en deze op de 

website plaatsen. 

• Actief werven van sponsoren door Rob Ruijten. 

 
 
 

 

Werving in het Oirschots Weekjournaal  
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Website 

Toen in het eerste coronajaar onze activiteiten bijna 

tot nul waren gedaald, zagen we ook het aantal 

bezoekers van onze website inzakken. Waren dat er 

in de jaren 2016 tot en met 2019 nog iets meer dan 

1000 per maand, in 2020 kwamen we uit op 

gemiddeld 568 per maand. Tot en met augustus 2021 

liep het nog wat terug, maar daarna zette er een 

geleidelijke stijging in, zodat we uitkwamen op 643 

bezoekers gemiddeld per maand over heel 2021. 

 

Nu er bij ons en in de regio weer wedstrijden kunnen 

worden georganiseerd, komen er ook weer uitslagen 

en meer foto’s op de website. Ook schenken we in de 

nieuwsrubriek aandacht aan leden die een clubrecord 

hebben neergezet of podiumplaatsen hebben 

gehaald. Dat trekt meer bezoekers. 

 

In 2019 stopte onze websitebouwer Danko Adamczyk 

met de ondersteuning. In 2008 begon hij hiermee, 

nog als student informatica en we hebben al die jaren 

bijzonder fijn kunnen samenwerken. We zijn toen 

overgestapt naar Oirschottenaar Lennard van de Laar 

met zijn bedrijf Dualler, die een grote update, die door 

zijn voorganger werd opgezet, heeft voltooid.  

Helaas ging het eind 2021 helemaal fout. De website 

is indertijd gebouwd in het systeem Bolt, dat om 

allerhande redenen toen de voorkeur had boven het 

veelgebruikte Wordpress. De door ons gebruikte al 

wat oudere versie van Bolt bleek in november niet 

geschikt voor veiligheidsupdates die de provider wilde 

doorvoeren. We dachten dat met een paar kleine 

wijzigingen te kunnen oplossen, maar dat bleek niet 

te werken. Gevolg was dat we in december in onze 

website plotseling geen wijzigingen meer konden  

aanbrengen. Dat was net voor de Kapellekestrail en 

de geplande Auwjaorscross. We zijn toen in allerijl 

overgestapt naar een andere provider, die voorlopig 

nog wel ons systeem ondersteunt. Omdat dat ook 

niet blijft duren zijn we nu aan het kijken hoe we dat 

voor de langere termijn kunnen oplossen.  

 

Aan de website is verder in 2021 niet veel veranderd. 

Wel heeft de rubriek TRAININGEN een logischer 

indeling gekregen. Die rubriek bestaat nu uit de 

onderdelen Hardlopen, Atletiek, Bootcamp en 

Wandelen. Verder zijn er wat kleinere wijzigingen 

aangebracht die de gebruiker niet direct zullen 

opvallen, maar handig zijn voor de mensen die  

 

 

J A A R V E R S L A G E N  2 0 2 1  B E S T U U R  E N  C O M M I S S I E S  
 
 
 

WEBSITE en NIEUWSBRIEF  
Ad van Zelst 

 

inhoud op de website plaatsen. Dat zijn momenteel 

Leny de Croon (PRIKBORD, ALGEMENE INFO), 

René van de Ven (CLUBRECORDS) en Ad van Zelst 

(overige rubrieken). 

 

Foto’s werden ingeleverd door Laura Blankers, Léon 

Brands, Iris Clement, Toon de Croon, Martien van 

Geenen, Toon Erven, Connie van de Loo, Marieke 

Meeuwis, Theo Neggers, Piet van Oirschot, Hennie 

van Rijt, Ingrid en Henri van der Schoot, Kees 

Smetsers, Arianne Timmermans, René van de Ven, 

Arie Wichman en Ad van Zelst. We konden daar weer 

mooie reportages van maken en een jaarverslag. 

Allemaal te zien in het FOTOBOEK.  

 

Alle fotografen hartelijk dank voor hun bijdragen! We 

hopen dat we ook in 2022 op jullie kunnen rekenen. 

 

Nieuwsbrief 

In het afgelopen jaar werd de nieuwsbrief “Lopend 

Nieuws” 14 keer naar onze leden verzonden. Twee 

keer ging een nieuwsbrief naar rond de 1600 lopers 

uit de regio om deelnemers te werven voor de 

Heidetrail, de Kapellekestrail en de Auwjaorscross. 

De nieuwsbrieven werden opgemaakt in het 

programma MailChimp.  

 

 

De Nieuwsbrief “Lopend Nieuws” werd 14 keer verstuurd  
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Samenstelling: 

René van de Ven (vz), Martien van de Ven, Jac 

van Heerebeek (bestuursafgevaardigde). 

 

Vacature: er is nog altijd een vacante positie 

binnen de TC na het vertrek van Ton in 2019. Wie 

komt zitting nemen in deze prachtige commissie 

waarin het afgelopen jaar een recordaantal van nul 

keer vergaderd is? 

 

 

WEDSTRIJDEN 

Algemeen 

De wedstrijden van onze vereniging worden 

georganiseerd door ofwel de WOC ofwel de TC. 

Onderling vindt afstemming plaats over wie bij 

welke wedstrijden de organisatie draagt en wie 

ondersteunde taken uitvoert. 

 

 

Corona 

Opnieuw kunnen we niet ontkennen dat het 

seizoen er belabberd uit heeft gezien qua 

wedstrijden door het corona-virus. Hieronder 

worden de wedstrijden die we wel konden laten 

doorgaan en diverse normaal gesproken “vaste 

prik wedstrijden” kort genoemd. 

 

 

Clubkampioenschappen Cross 

De clubkampioenschappen cross konden dit jaar 

voor onze jeugdleden gelukkig toch doorgang 

vinden en op 28 maart 2021 kroonden we in 9 

categorieën mooie nieuwe kampioenen.  

 

 

Open avondwedstrijden baan 

De avondwedstrijden baan zijn bedoeld voor alle 

leden om wedstrijdervaring op te doen en om de 

gelegenheid te bieden CR’s en PR’s te vestigen en 

verbeteren. De wedstrijden zijn normaal gesproken 

‘open’, zodat ook leden van andere verenigingen 

en zelfs niet-leden kunnen deelnemen. Open 

wedstrijden konden vanzelfsprekend nog altijd niet 

en dit jaar werden er enkel per trainingsgroepje 

enkele kleine interne jeugdwedstrijdjes houden. 

Organisatie van deze wedstrijden ligt bij René van 

de Ven. 
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TECHNISCHE COMMISSIE (TC)  
René van de Ven 

 

Open Clubkampioenschappen Meerkamp 

Ook geen open clubkampioenschappen meerkamp in 

2021, maar toch kon het evenement net als in 2020 

doorgaan. De CK Meerkamp worden gehouden op de 

2e (of soms 3e) zondag in september. De organisatie 

wordt binnen de TC gedragen door René van de Ven, 

ondersteund door Ingrid van de Schoot en Annemieke 

Hendriks. Op 12 september 2021 werden de volgende 

clubkampioenen gekroond, met als uitblinkers Roel 

van de Ven (JPC, 6 PR’s uit 6 onderdelen), Tjeerd 

Lieshout (JJC, 6 PR’s uit 7 onderdelen) en Annemieke 

Hendriks (3 CR’s):  

 

Clubkampioen werden: 

Pupillen:  JPC Tom Blankers 

JPB Jason Wichman 

MPB Auk van der Zanden 

JPA Bram Gerritsen 

MPA Mare Bogers 

Junioren: JJD Dylan Wichman 

MJD Laticha van der Sloot 

JJC Rick van der Schoot 

MJC Alissa van der Sloot 

JJA Matthijs van den Heuvel 

Senioren: Msen Bart Noyen 

Masters:  M35 René van de Ven 

M40 Nicky van Vroenhoven 

V40 Annemieke Hendriks 

M50 Jan Swaans  

V60 Ans Saalberg 

M70 Martien van de Ven  

 

Rondje Kemmer 

Bij het Rondje Kemmer dit jaar 37 deelnemers (19 

mannen, 18 vrouwen). Hopelijk trekt corona snel weg 

en het deelnemersaantal snel aan, want in 2019 waren 

er nog 55 deelnemers!  

 

Oriëntatieloop  

De oriëntatieloop kon helaas opnieuw niet doorgaan 

vanwege de maatregelen. Hopelijk kan ook dit snel 

weer want de laatste jaren was voor deze mooie 

discipline veel animo (60 deelnemers in 2017!). 

Voorlopige planning: 20 maart 2022.  

 

Overige activiteiten 

Informatieavond ouders jeugdleden 

Ook deze is vanwege corona opnieuw niet door 

kunnen gaan. 
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Technische trainingen Jeugd 

De trainingen van de jeugd vonden ook in 2021 plaats 

op dinsdag- en donderdagavond. De trainingen 

werden gegeven door René van de Ven, Thomas van 

Laarhoven, Annemiek Hendriks, Ingrid van der Schoot 

en Iris Clement. Zij werden ondersteund door 

assistent-trainers Bart Noyen, Theodôr Brands, Arie 

Wichman, Matthijs van den Heuvel, Frank van der 

Heijden en zo nu en dan Stijn van Beers en Jan 

Vermeulen. Het aantal jeugdtrainers is op dit moment 

kritiek, met name gelet op de groei van het aantal 

jeugdleden. De nieuwe indeling (sinds zomer 2020) 

van de oudste jeugd, in een meer recreatieve en een 

meer prestatief gerichte groep, lijkt nog altijd goed te 

werken. In 2018 is begonnen met het maken van een 

start met (bij)scholing aan de jeugdtrainers door René, 

het zogenaamde “project Train de Trainer” (TdT). In 

2020 is wegens corona alleen één (deels) online 

bijscholing georganiseerd. In 2021 is het niet gelukt 

bijeenkomsten te organiseren. 

 

TRAININGEN 

Looptrainingen Senioren / Masters baan 

De looptrainingen van de senioren en masters vinden 

plaats op dinsdagavond onder leiding van Sander van 

Esch. Er is nog altijd niet één trainerscoördinator als 

aanspreekpunt. De trainers lossen dit vooralsnog 

onderling in overleg op.  

 

Technische trainingen Senioren / Masters baan 

Er zijn sinds 2020 geen specifieke aparte technische 

trainingen meer voor senioren en masters. Door het 

gestegen aantal jeugdleden zijn hiervoor meer 

trainingsuren nodig en dus ook meer druk op de 

trainers. Senioren en masters die willen trainen voor de 

technische nummers kunnen dit melden bij René van 

de Ven. Er wordt dan een oplossing gezocht. Alle 

leden, ook als je het gewoon eens een keertje willen 

proberen of een keer wilt oefenen voor een 

baanwedstrijd of de clubkampioenschappen, zijn van 

harte welkom. 

 

Trots podium meisjes pupillen A bij de Clubkampioenschappen Meerkamp  

J A A R V E R S L A G E N  2 0 2 1  B E S T U U R  E N  C O M M I S S I E S  
 
 
 

TECHNISCHE COMMISSIE (vervolg) 
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TECHNISCHE COMMISSIE (vervolg) 

Zaaltraining in de winterperiode 

In de periode tussen het verzetten van de klok (grofweg november-maart) wordt zowel door 

de jeugd als door de senioren en masters in de gymzaal van basisschool De Linde 

getraind. Bij de jeugdtrainingen komen zo veel mogelijk alle onderdelen om de beurt aan 

bod. Wegens het toegenomen aantal jeugdleden en het beperkt aantal trainers en 

beschikbare zaaluren is er sinds het winterseizoen 2019-2020 nog slechts één zaaltraining 

per jeugdlid. Daar staat tegenover dat er een (incidentele) looptraining is bijgekomen, zodat 

de standaard van 2 trainingen per week zo veel mogelijk is behouden. Bij de senioren en 

masters worden diverse kracht-, cardio- en coördinatieoefeningen gedaan voor zowel 

lopers als baanatleten ter voorbereiding op het zomerseizoen. De jeugdtrainingen in de 

zaal werden verzorgd door dezelfde trainers. Helaas was ook dit opnieuw wegens corona 

een zeer kort leven beschoren en dat gold ook voor de met grote spoed en een beroep 

doende op de flexibiliteit van onze trainers opgetuigde alternatieve trainingen van 16.00-

17.00 uur. 

 

Looptraining Jeugd (in de winterperiode) 

Circa eens per twee weken is een looptraining voor de 

jeugdleden aangeboden. Deelname is beperkt, doch 

procentueel gezien niet veel minder dan in de jaren 90-

00. Motiveren om te hardlopen blijft een lastig punt, 

maar ook de beschikbaarheid van de trainers en de 

belasting die op die paar handen wordt gedaan is een 

beperkende factor. Niettemin is er een stabiel aantal 

goed gemotiveerde deelnemers, wat we ook terug 

zagen in de crossen van oktober-november-december 

2021. 

 

Alternatieve “corona-trainingen” 

Om toch niet helemaal stil te zitten zijn er een 

alternatieve corona-trainingen georganiseerd. Deze 

trainingen vonden in de winterperiode –

noodgedwongen dus – buiten op het veld plaats en 

bestonden uit een soort corona-proof work-out van ca. 

30 minuten, voorafgegaan door een korte warming up.  

 

Accommodatie 

Elk jaar moet er flink wat onderhoud plaatsvinden aan de accommodatie. Sinds 2017 wordt 

dit gecoördineerd door de destijds nieuw gevormde Accommodatiecommissie. De TC 

beperkt zich tot advisering voor wat betreft technische onderdelen of zaken die verband 

houden hiermee, zoals opslag en beheer van de materialen en scheiding tussen wedstrijd- 

en trainingsmateriaal.  

 

Voor wat betreft de (technische) materialen zijn René van de Ven en Bart Noyen 

contactpersoon. De TC hoopt dat alle leden zich blijven inzetten voor het op peil houden en 

waar mogelijk verbeteren van onze huidige accommodatie. Wij als atletiekvereniging 

hebben de maatschappelijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor een goede en veilige 

accommodatie voor alle inwoners van de gemeente Oirschot. De TC blijft samen met alle 

leden onverminderd streven naar een volwaardige atletiek accommodatie! 

 

Namens de Technische Commissie, 

René van de Ven 

 

Jeugdbootcamp in plaats van zaaltrainingen  



 
 

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   -   J A A R V E R S L A G    2 0 2 1 
- 15 - 

 

  
J A A R V E R S L A G E N  2 0 2 1  B E S T U U R  E N  C O M M I S S I E S  
 
 
 

WEDSTRIJDORGANISATIECOMMISSIE (WOC) 
Jan Swaans 

 

Samenstelling WOC in 2021 

 

Wally van Mierlo, voorzitter 

Jan Swaans, secretaris  

Nellie van Beers, inschrijfsecretariaat 

Jac van Heerebeek, tijdwaarneming en jury, bestuursafgevaardigde 

Rob Ruijten, parcours en materiaal 

Jan Manders, parcours en materiaal 

Ronald van de Vondervoort, parcoursbewaking en veiligheid 

Nicky van Vroenhoven (nieuw) 

 

Aftreedschema:   

  

per 1-2-2022 Jan Swaans (*), Jan Manders en Ronald 

 van de Vondervoort 

per 1-2-2023 Rob Ruijten (**) Jac van Heerebeek (***) 

per 1-2-2024 Nellie van Beers en Wally van Mierlo 

per 1-2-2025 Nicky van Vroenhoven 

 

(*) Jan Swaans treedt af per 01-02-2022. 

In de loop van het jaar heeft Nicky van Vroenhoven 

aangegeven ook een bijdrage te willen leveren en hij is 

aangesloten.  

 

(**) Rob Ruijten heeft aangegeven dat hij meestal tijdens de 

Auwjaorscross op vakantie is en dus dan geen bijdrage kan 

leveren. Hij wil graag overstappen naar een andere 

commissie waar hij dan meer van nut kan zijn. Hij heeft 

inmiddels de overstap gemaakt naar de P.R.- en 

sponsorcommissie. 

 

(***) Jac van Heerebeek heeft aangegeven om op termijn wat 

minder te willen gaan doen. Vooralsnog blijft hij voor 2022 

aan. 

 

In 2021 heeft de W.O.C. vanwege de Coronapandemie maar 1 evenement 

georganiseerd: 

 

Rondje Kemmer, 1 september 

Tijdens de wedstrijd hield iedereen zich goed aan alle maatregelen. Hierdoor 

werd het een geslaagd evenement. Wel werd een vaste begeleider voor groep 1 

gemist, hierdoor waren er van die groep wat minder deelnemers dan anders.   

 

In verband met het vertrek van Rob en Jan is er binnen de WOC behoefte aan 

enthousiaste nieuwe commissieleden.  

 

Jan Swaans 

Januari 2022 

 

 

Aan het Rondje Kemmer doen we allemaal mee  
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Clubrecords erkend in 2021 
Datum Naam Categorie Plaats Discipline Prestatie  

210721 René van de Ven M35 Mol (B) 100m 14.02 sec (-2.2)  

310721 Matthijs van den Heuvel JJA Lommel (B) 200m 24.36 sec (+0.9)  

310721 René van de Ven M35 Lommel (B) 200m 29.05 sec (+0.4)  

310721 René van de Ven M35 Lommel (B) Verspringen 4.69 m (+0.5)  

310721 René van de Ven M35 Lommel (B) Vijfkamp 1799 ptn  

120921 René van de Ven M35 Oirschot Verspringen 4.80 m  

120921 Martien van de Ven M70 Oirschot Speerwerpen 18.00 m  

120921 Annemiek Hendriks V40 Oirschot Kogelstoten 6.10 m  

120921 Annemiek Hendriks V40 Oirschot Hoogspringen 1.19 m  

120921 Annemiek Hendriks V40 Oirschot Discuswerpen 15.18 m  

101021 Ad van Zelst M70 Eindhoven Halve Marathon 2:00:07 uur  

171021 Martijn van Straten M35 Amsterdam Marathon 3:54:08 uur  

241021 Edwin van de Ven M35 Rotterdam Marathon 3:17:55 uur  

311021 Roel van de Ven JPC Reusel 600m indoor 2:34,7 min  

Beheer en taken 

De beheerder clubrecords houdt de gevestigde 

clubrecords bij, toetst nieuwe clubrecords aan het 

reglement en, indien er geen strijdigheden met het 

reglement zijn, erkent de nieuwe clubrecords. De 

clubrecords worden aangepast en gepubliceerd op 

de website. Tot slot behoort tot zijn taken het maken 

van een jaarverslag en het bijhouden van statistieken 

met betrekking tot de clubrecords. 

 

Publicatie clubrecords 

Een overzicht van alle clubrecords staat, per 

categorie gerangschikt, op de website 

www.atletiekoirschot.nl. Ook het Reglement 

Clubrecords is op de website te downloaden. Indien 

gewenst kan eenieder zich wenden tot de beheerder 

clubrecords (chr_vd_ven@hotmail.com) en een kopie 

van de recordlijsten opvragen.  

 

Ranglijsten aller tijden 

Eind 2014 is de beheerder clubrecords een ‘bloed, 

zweet en tranen kostend‘ project begonnen, namelijk 

het samenstellen van allertijden ranglijsten. Dit 

betekent dat ruim 30 jaar clubgeschiedenis moet 

worden doorgespit. Geen simpele taak! Voornamelijk 

uit nieuwsgierigheid geboren, maar anderzijds ook 

vanwege een andere reden is dit project opgestart. 

De beheerder clubrecords signaleerde dat sommige 

records dusdanig scherp staan dat er (al een flinke 

tijd)  
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BEHEERDER CLUBRECORDS  
René van de Ven  

 

niemand in de buurt komt. Om het toch interessant 

te houden voor leden om vol voor een mooie 

prestatie te gaan is het interessant om behalve de 

jacht op een Persoonlijk Record ook te kunnen 

gaan voor een plaatsje hoger op de allertijden 

ranglijst.  

 

Dit intensieve project is niet op korte termijn 

afgerond. In 2015 zijn van de eerste jaren 

(oprichting tot en met 1993) ranglijsten gepubliceerd 

(zie www.atletiekoirschot.nl > Algemene info > 

Ranglijsten aller tijden). In 2016 en 2017 zijn 6 

jaargangen meer doorgespit (t/m 1999), maar door 

de gigantische wedstrijddeelname in de topjaren 

2000-2005 (ook qua ledenaantal niet verrassend de 

topjaren) kost de accurate verwerking van die 

jaargangen gewoonweg meer tijd. In 2018 (2000) 

en 2019 (2001) lukte het slechts één jaargang toe 

te voegen, in 2020 (2002-2003) waren dat er weer 

twee en dit jaar lukte dat opnieuw (2004-2005). Als 

beheerder clubrecords hoop ik dat deze toplijsten 

een extra ‘boost’ geven aan de leden van onze 

mooie vereniging! 

 

Clubrecords 2021 

De onderstaande clubrecords werden in 2021 

gevestigd of verbeterd. Het was natuurlijk opnieuw 

een uiterst mager jaar door de corona perikelen. 

Het eerste clubrecord werd zelfs pas in juli (!) 

verbeterd! In totaal toch nog 14 clubrecords 

tegenover slechts 8 vorig jaar (zie ook statistieken 

in tabel). 

http://www.atletiekoirschot.nl/
mailto:chr_vd_ven@hotmail.com
http://www.atletiekoirschot.nl/
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Statistiek aantal clubrecords 2005-2021 
jaar 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Totaal 90 76 12 28 4 42 30 25 35 29 16 16 23 35 42 8 14 

Volwassenen 35 43 10 29 3 42 30 17 31 28 16 14 22 15 41 6 12 

Jeugdleden 55 33 2 3 1 0 0 8 4 1 0 2 1 20 1 2 2 

Loopnummers 64 63 6 28 3 33 23 22 19 19 13 11 13 18 18 3 7 

Technische nrs 26 13 6 4 1 9 7 3 16 10 3 5 10 17 24 5 7 

Baanatletiek - - - - - - - - 24 24 13 10 20 31 41 8 11 

Wegwedstrijden - - - - - - - - 11 5 3 6 3 4 1 0 3 

Records nader verklaard 

Door corona waren er opnieuw erg weinig wedstrijden 

en clubrecords waren dus praktisch net zo schaars als 

vorig jaar. Dankzij een paar goed geplande 

wedstrijddeelnames door enkele van de meest 

gemotiveerde wedstrijdatleten binnen de vereniging en 

de eigen clubkampioenschappen vielen er toch nog 

meer records te noteren dan vorig jaar. Van de 14 

verbeterde clubrecords zijn er 7 gevestigd op 

loopnummers en 7 op technische nummers. Hoewel 

het statistisch gezien eigenlijk niet te vergelijken is, 

betreft dit wel het 3e jaar op rij waarin de records op 

loopnummers niet in de meerderheid zijn. Bijzonder, 

want tussen 2005 en 2018 werden altijd meer records 

behaald op loopnummers.  

 

 

René van de Ven 

Beheerder clubrecords 

 
 

Een trotse Roel van de Ven liep zijn eerste clubrecord 

Vader René wist er 5 te vergaren 

Voor Annemieke Hendriks was 12 september een 
mooie dag: 3 clubrecords!   

Ademloos kijkt onze jeugd toe hoe Martien van de Ven (73) een 
clubrecord speerwerpen vestigt   
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BEHEERDER CLUBRECORDS (vervolg)  
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Samenstelling 

De jeugdcommissie bestaat uit 3 leden: Bart Noyen, 

Maaike van Spreeuwel en Annemieke Hendriks. 

Leny de Croon is bestuursafgevaardigde. Bart en 

Maaike zijn in september gestopt, Ingrid van de 

Zanden en Iris Clement zijn er bijgekomen.  

 

Activiteiten 
 

8 januari: avondwandeling 

Deze kon helaas niet doorgaan vanwege de 

coronamaatregelen. We hebben daarom gekozen 

voor een zeer geslaagde online bingo 

Er deden 37 kinderen mee. Ze hadden allemaal een 

tasje gekregen met de bingokaarten en iets lekkers. 

Er reed een auto rond om de gewonnen prijzen uit te 

delen.  

 

25 maart: Pasen 

Er waren al zoveel trainingen uitgevallen waardoor 

we nu gewoon getraind hebben alleen een heel 

gezellig paas eindspel hebben gedaan. En natuurlijk 

was er voor alle kinderen een lekkere verrassing. 

 

8 en 10 juni: vriendjes/vriendinnetjes training  

We hebben dit jaar gekozen voor 2 trainingen en 

hebben een kleine Meerkamp in elkaar gezet. Er 

waren veel nieuwe gezichten en we hebben er ook 

ongeveer 5 nieuwe leden aan overgehouden, dus al 

met al een goede zet.  

 

De ouder-kindcross is komen te vervallen wegens 

corona. 
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JEUGDCOMMISSIE (JC) 
 Annemieke Hendriks 

 

3 t/m 5 september: jeugdkamp 

Dit kon gelukkig wel doorgaan. We zijn met 37 kinderen 

en 8 leiders naar Maarheeze op kamp geweest. Dit was 

wederom een topweekend. Alle kinderen en de leiding 

hebben genoten. 

 

14 september: Grote Clubactie 

Dit is door 2 ouders geregeld zei hebben dit super 

gedaan. Het heeft een supermooi bedrag opgeleverd 

voor de jeugd: € 1744,68 

 

Junior uitje 

Hebben we uitgesteld vanwege corona. Hopelijk kan dit in 

het voorjaar wel doorgaan.  

 

23 oktober: jubileumfeest 

Dit was overdag voor onze jeugd en hier hebben ook een 

flink aantal kinderen aan mee gedaan. Er was een 

outdoor programma en ‘s avonds friet eten en een disco. 

Een zeer geslaagde dag.  

 

2 december: pietentraining 

Vanwege de corona konden we geen pietentraining doen. 

Maar sint wilde de atletiek niet vergeten, dus heeft hij 2 

pieten langs de huizen gestuurd. Alle kinderen konden 

hun schoentje buiten zetten en dat zou dan door de 

pieten gevuld worden.  

 

Al met al hebben we in 2021 gelukkig wel een paar 

dingen kunnen organiseren. 

 
De jeugdcommissie, Bart, Maaike, Ingrid, Iris en 

Annemieke 

 

 

Lekker fikkie stoken op het jeugdkamp 
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ACCOMMODATIECOMMISSIE (AC)  
Pieter Raijmakers 

De commissie bestond in 2021 uit de 

volgende personen: 

Pieter Raijmakers, coördinator (overgenomen van 

Danny van Overdijk). 

De coördinator is de contactpersoon binnen de 

commissie richting het bestuur (Toon Erven), 

adviseert het bestuur ten aanzien van grotere 

voorzieningen, inrichting terrein, gewenste 

materialen, veldonderhoud door het groenbedrijf, 

materialenhok en indeling daarvan.  

 

Bart Noyen en Jan Kemps: materiaalopslag. 

 

Bart Noyen: technische materialen en beheer. 

Hij overlegt hierover met René van de Ven die 

geen deel uitmaakt van de commissie. 

 

Martien van Geenen, Toon de Croon en Theo 

Neggers: zij verzorgen het terreinonderhoud en 

het onderhoud van de atletiekvoorzieningen. 

 

Danny van Overdijk en Toon Erven: bouwkundig 

en technisch onderhoud van het clubhuis en het 

materialenhok.  

 

Martien van Geenen: 

schoonmaakwerkzaamheden. 

 

Enkele momenten en/of werkzaamheden: 

Door het bestuur was besloten om te investeren 

in groot onderhoud van het veld. Daarom is in het 

voorjaar van 2020 door de leden van de 

commissie en vrijwilligers onder leiding van  

 

 

 
Anthony van Hout een beregeningsinstallatie onder het 

gehele terrein aangebracht waarna de firma Vogels ons 

veld heeft voorzien van nieuw gras. Deze 

werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Door de 

accommodatiecommissie is hierin veel werk verzet. 

We beschikken nu als vereniging over een prachtig 

aangelegd veld met een goede beregeningsinstallatie. 

 

Tijdens enkele ingelaste klusdagen is in 2021 het 

clubgebouw helemaal opnieuw geschilderd en is het 

veld door de nodige vrijwilligers in gereedheid gebracht 

voor het zomerseizoen. 

Ook is het dak van ons clubgebouw geheel opnieuw 

voorzien van een nieuwe bitumen dakbedekking.  

 
Aandachtspunten voor 2022: 

Goed onderhoud aan ons nieuwe grasveld. Ervaring 

heeft ons geleerd dat flink bezuinigen op goed 

onderhoud een verkeerde bezuiniging kan betekenen. 

 

Uitbreiding bezetting van de accommodatiecommissie. 

 

Verder rest mij nog alle vrijwilligers te bedanken voor 

hun inzet voor de accommodatiecommissie, waardoor 

wij, mede door hun inzet, gebruik kunnen maken van 

onze mooie accommodatie. 

Ook wil ik via deze weg Danny van Overdijk nogmaals 

danken voor zijn werk en inzet als coördinator van de 

Accommodatiecommissie, van wie ik zijn taak in 2021 

heb overgenomen. 

 

Namens de accommodatiecommissie, 

Pieter Raijmakers 

 

Het Kemmerbos hoort niet tot onze accommodatie, maar toch houden we ook daar de veiligheid in de gaten  
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Coördinator: Miranda Voet 

Joke Bullens, Thea de Jong, Gerda Manders, Dilia van Straten, Heidi van Tiel. 

 

Aan ieder lid is een koffiemaatje gekoppeld, dit zijn: Danny van Overdijk, Jan Manders, Jan Kemps. Conny van de 

Wal, Hannie Schilders en Wim de Croon. 

 

Contact bestuur: Toon Erven 

 

De clubhuiscommissie en hun maatjes hebben ook in 2021 de catering van alle evenementen en vergaderingen 

verzorgd, evenals de koffie en thee op zondag na de training. Vanwege corona is het clubhuis een tijdje gesloten 

geweest. Normaal ligt het gemiddelde aantal koffiedrinkers rond de vijftig. Het is iedere zondag gezellig druk in het 

clubhuis.  

 

Het afgelopen jaar is er, vanwege de coronapandemie, bijna geen beroep gedaan op de clubhuiscommissie bij 

activiteiten. 

 

De wekelijkse schoonmaak van het clubhuis is in handen van Jeanne Kemps. 

 

Miranda Voet 
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CLUBHUISCOMMISSIE 
Miranda Voet 

Samenstelling: Johan der Kinderen (voorzitter), Jac van Heerebeek (bestuursafgevaardigde)  

en alle trainers: Adrie Louwers, Hans van Hal, Marij Maas, Carlijn Scheepens, Vanessa Kluijtmans, Conny van de 

Wal, Cees van Eijk, Jan Swaans, Henri van de Ven, Reny van Straten, Joost van Kuringen, Marieke Meeuwis, 

Cees Koppen, Pieter Smits, Pieter van Esch. 

 

De recreantencommissie verzorgt o.a. de trainingen voor de recreanten op zondag en woensdag. 

 

Hardloopcursus: Helaas is er in 2021 vanwege de coronamaatregelen weer geen hardloopcursus geweest. We 

hopen dat het dit jaar wel door kan gaan, want het leverde wel wat nieuwe leden op. 

 

Zondag 17 oktober was de Heidetrail. Helaas was de deelname wat minder, maar het was toch weer een mooi 

evenement.  

 

Wat nog rest: Dit jaar is een beetje chaotisch verlopen. Dan mochten we wel training geven en dan weer niet. 

Hopen dat we vanaf nu er weer vol voor kunnen gaan. 

 

Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van een paar trainers, te weten Ton van Liempt, Wim de Croon en 

Irene van Gestel. Ook zijn er 2 nieuwe trainers bijgekomen, Carlijn Scheepens en Henry van de Ven zijn ons komen 

versterken. Bij de bootcamp is Mark van Dommelen als nieuwe trainer begonnen. 

Als er personen zijn die zich geroepen voelen om ook training te gaan geven dan kunnen zij zich bij een van de 

trainers melden. 

 

Johan der Kinderen 

 

 

RECREANTENCOMMISSIE 
Johan der Kinderen 
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Coördinator: Martien van Geenen 

Begeleiders: Toon de Croon, Toos de Croon en Wim Verhagen. 

Contact bestuur: Hennie van Rijt. 

 

De wandelcommissie organiseert en begeleidt de activiteiten van onze wandelgroep.  

Hennie van Rijt was wandelbegeleider, maar hij is in de loop van het jaar weer gaan 

hardlopen. Daarom zijn er nu 4 vaste wandelbegeleiders en er zijn 29 wandelleden. 

 

Op 2 februari 2021 overleed Jos Vromans na een lang ziekbed. Jos was sinds 2016 

lid van onze wandelgroep en werd alom gewaardeerd om zijn opgeruimde natuur. Hij 

hielp ook wel eens mee bij klussen op het veld. 

 

Elke zondagmorgen om 9.00 uur en woensdagmiddag om 13.30 uur wordt er 

gewandeld. De wandelingen vertrekken meestal vanaf het clubhuis of vanaf ’s 

Heerenvijvers en soms gaat de groep wandelen vanuit Middelbeers, Spoordonk of 

Oisterwijk. 

 

Vanwege corona zijn in 2021 veel wandelingen niet doorgegaan. Laten we hopen dat 

2022 ons een beter wandeljaar brengt. 

 

Martien van Geenen, coördinator 
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WANDELCOMMISSIE 
Martien van Geenen 

Onze wandelaars op weg naar de koffie  
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Deelname van onze leden aan wedstrijden 
(finishers, alleen evenementen met jurering) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202 20212 

totaal deelnames 633 650 759 589 671 589 697 855 917 54 230 

waarvan:            

wegwedstrijden 193 197 272 255 265 243 226 223 1541 3 69 

cross/berg/veld/oriëntatielopen 239 271 284 235 270 252 321 391 481 36 90 

baanwedstrijden 190 166 141 70 132 101 136 200 252 15 70 

indoorwedstrijden 11 14 6 5 4 10 14 41 30 0 1 

            

waarvan eigen wedstrijden:            

Cyclopathon 15 19 - 25 21 14 17 14 14 11 - 

Clubkampioenschappen cross 62 55 68 61 79 68 64 74 87 - 36 

Oriëntatieloop 31 10 20 9 - 23 27 25 30 - - 

Oirschotse Stoelloop 36 28 69 63 59 50 54 51 - - - 

Clubestafette - - 56 24 60 32 38 33 20 - - 

Triathlon Het Groene Woud - - - - - 19 25 27 26 - - 

Interne competitie (5 wedstr.) 96 86 91 - - - - - - - - 

Rondje Kemmer - - - 65 77 34 58 48 40 38 37 

Baanwedstrijden (alle wedstr.) 58 32 42 38 38 34 38 77 122 37 15 

Clubkampioensch. meerkamp 16 14 17 15 16 18 25 35 41 50 51 

Oirschotse Heidemarathon - - - - - - - - - - - 

Auwjaorscross 37 63 71 41 66 59 80 101 114 - - 
1de terugloop bij wegwedstrijden is voornamelijk te wijten aan het niet doorgaan van de Oirschotse Stoelloop, 2 coronapandemie 

Totaal deelnemers aan onze externe evenementen: 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202 20212 

Oirschotse Stoelloop 215 259 256 240 228 203 162 154 - - - 

Oriëntatieloop 31 10 20 9 - 51 60 100 84 - - 

Groene Woud Lentetrail - - - - - - - 300 553 - - 

Tour du ALS - - - - - - - 63 80 - - 

Hardloopcursus ? ? 31 14 26 51 24 43 29 - - 

Triathlon Het Groene Woud - - - - - 228 301 308 305 - - 

Oirschotse Heidemarathon - - - - - - - - - - - 

Heidetrail Atletiek Oirschot - 125 146 130 137 161 204 220 240 - 178 

Kapellekestrail - - - - - - 75 82 98 - 46 

Auwjaorscross 548 546 600 353 602 421 532 577 594 - - 

1987 Rabobank  

1988 Jumbo Supermarkt  

1990 Verspaandonk Herenmode 

1991 Gasterij De Merode 

1999 FT-Print 

2000 IBB Electronic Engineering 

2005 Mitra De Poort Slijterij 

2005  Blox & Verbeek Adviseurs 

2005  De Oirschotse Bakker 

2008 Garage BeKa 

2009 Fysionova 

2012 Vogels Groenvoorziening 

 

 

 

 

 

STATISTIEKEN 

SPONSORING 
Adverteerders en sponsors in 2021 op volgorde van het beginjaar 

2012  Autobedrijf Verbruggen 

2013 Runnersworld Eindhoven 

2013 Puro (René Coolen) 

2013 MTO (Joost van Kuringen) 

2015 Arianne Huidverzorging 

2016 Podotherapie Brons 

2017 Fair Sports 

2017 Marieke Meeuwis Fysiotherapie 

2017 Miranda Bressers – Secron 

2018 Van den Bosch Wegenbouw 

2018 Van de Meerendonk Makelaars 

2019 Van Overbeek Sanitair 

 

  

 

 

 

Wil je onze club 

sponsoren? 

Neem contact op 

met Rob Ruijten  

 

r.ruijten@upcmail.nl 

mailto:r.ruijten@upcmail.nl


 
 

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   -   J A A R V E R S L A G    2 0 2 1 
- 23 - 

 

  FOTO’s 

Op onze website besteden we veel 

aandacht aan foto’s. Niet alleen als 

aandachttrekker op de homepage - 

blader er eens door! - maar ook als 

illustratie bij een NIEUWS-bericht of 

onze wedstrijden in de AGENDA. 

 

Ons FOTOBOEK, met uitgebreide 

reportages van wedstrijden en 

evenementen, gaat terug tot 2003. Kijk 

nog eens terug naar de foto’s van dat 

jaar. Je ziet nog steeds bekende 

gezichten! Zo houden we de 

geschiedenis van onze club vast. 

 

Wat opvalt: de kwaliteit van de foto’s is 

enorm toegenomen. Had nog maar een 

enkeling in 2003 een digitale camera 

met een bescheiden resolutie, 

tegenwoordig loopt iedereen rond met 

een smartphone die foto’s levert van 

een verbluffende kwaliteit. Haal hem 

voor de dag als je iets bijzonders 

meemaakt tijdens het sporten! 

 

Nu heb je naast inzicht voor het goede 

moment en de goede plek ook wel wat 

geluk nodig om een foto te maken die er 

uitspringt. Kijk maar eens naar de foto’s 

hiernaast. 

 

Heb je foto’s van onze activiteiten, stuur 

ze dan naar 

promotie@atletiekoirschot.nl  

 

Enkele tips: 

Je kunt tegenwoordig met een 

smartphone heel goede foto’s maken, 

maar als het wat donkerder is krijg je 

vaak onscherpe foto’s bij bewegende 

onderwerpen.  

 

Let hierop als je sportfoto’s maakt: 

- Zoek zoveel mogelijk een lichte plek 

op, dus niet in het bos 

- Maak foto’s van lopers als ze naar je 

toe komen lopen, dan heb je minder 

last van bewegings-onscherpte dan 

van opzij 

- Houd de camera horizontaal, zo 

komen ze op de website en op een 

beeldscherm 

- Ga bij kinderen even door de knieën 

- Stuur ze op in hoge resolutie, zodat 

ze nog uitvergroot kunnen worden. 

 

Succes! 

Ria en Marieke op de spectaculair gelijnde nieuwe fietsbrug over de A2 

Het zand vliegt de fotograaf om de oren als Matthijs landt in de verspringbak 
 

Kostelijk hoe Johan is vastgelegd bij onze waterpost bij de Marathon Eindhoven! 
 

mailto:promotie@atletiekoirschot.nl
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Het loopt lekker bij Atletiek Oirschot! 

 
 

recreatielopen 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIT DOEN WE ALLEMAAL BIJ  
ATLETIEK OIRSCHOT 
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Iedereen kan zijn draai vinden bij Atletiek Oirschot. Op onze website 

www.atletiekoirschot.nl staat alle informatie over de trainingen, onze organisatie, 

nieuws, uitslagen, agenda, fotoverslagen en alle jaargangen van ons vroegere 

clubblad Spike. 

We zijn een fijne club met aandacht voor elkaar. Gezelligheid en sportiviteit staan 

bij ons op de eerste plaats.    

http://www.atletiekoirschot.nl/

