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VAN DE VOORZITTER 
 
 
Jan Kemps 
 
 
We zijn al weer toe aan de laatste Spike van dit jaar. Nu ons 
clubblad nog maar 6 maal per jaar verschijnt moet ik me steeds 
goed afvragen wat er allemaal nog te doen staat voor de 
volgende uitgave gaat verschijnen. Soms gaat dat wel eens mis. 
Maar we moeten er nu al rekening mee houden dat de 
nieuwjaarsbijeenkomst op 3 januari 2010 al is voor het 
verschijnen van de eerste Spike in 2010. Dus leest u op het eind 
van mijn verhaal de uitnodiging voor die nieuwjaarsbijeenkomst. 
Maar voor we daar aan toe zijn wil ik eerst even terug in de tijd. 
 
Op de website van onze vereniging staat een verhaal te lezen 
over de historie van onze club. Als je dat verhaal eens doorleest 
zie je dat de Atletiek Vereniging Oirschot is opgericht op 24 
oktober 1985. Deze oprichtingsdatum betekent tevens dat onze 
vereniging in het volgende jaar 25 jaar bestaat. Bij het 20 jarig 
bestaan van onze vereniging hebben we een groots opgezette 
Heidemarathon georganiseerd. Een unieke wedstrijd die veel 
belangstelling trok vanuit het hele land en ook uit de ons 
omringende landen. Deze wedstrijd trok zelfs de aandacht van 
een omroep die met camera’s een verslag maakten van de 
wedstrijd en alles daar omheen.  
 
Deze Heidemarathon bij ons 20 jarig bestaan is zo goed 
bevallen, dat we bij ons 25-jarig bestaan ook weer een dergelijke 
wedstrijd willen organiseren. De eerste voorbereidingen voor die 
wedstrijd zijn door onze wedstrijdcommissie opgestart. Maar een 
zo groot opgezette wedstrijd kan niet door alleen die commissie 
worden georganiseerd. Om deze wedstrijd tot een succes te 
maken hebben we de hulp nodig van alle leden van onze 
vereniging. In de loop van de komende 12 maanden zult u 
daarom nog meer gaan horen van deze heidemarathon. Deze 
wedstrijd staat op het programma voor zondag 24 oktober 2010. 
Dus precies op de verjaardag van onze vereniging. Met de hulp 
van alle leden kunnen we ons zelf dan een mooi cadeau geven 
voor onze verjaardag.  
 
Maar voor we toe zijn aan onze verjaardag op 24 oktober willen 
we het jaar goed beginnen. Met de beste wensen voor iedereen 
tijdens onze nieuwjaarsreceptie. We kunnen elkaar dan een goed 
jubileumjaar toewensen.  
 
Tot ziens 
Jan Kemps, voorzitter van onze Atletiekvereniging Oirschot 
 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 

Uitnodiging 
Het bestuur nodigt u allen 

uit om het jaar 2010 op een 

goede wijze te starten. 

We doen dat jaarlijks met de 

beste wensen voor eenieder 

en onder het genot van een 

drankje en een hapje, 

 

Dit informele samenzijn zal 

plaats vinden in ons Eigen 

Clubhuis. 

 

Van harte nodigen wij onze 

leden en ouders van onze 

jeugdleden uit om  

zondag 3 januari 2010  

vanaf 15.00 uur tot 17.00 

uur aanwezig te zijn. 

Wij verheugen ons erop u 

en jullie daar te mogen 

begroeten. 

 

Het bestuur van Atletiek 

Vereniging Oirschot 
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LEDENADMINISTRATIE 
  
Maarten Kaptein 
 
 
De jarigen in november� 
 
1 Roland van Loon  M35 
6 Toos de Croon   V60 
6 Theo van Erp   M50 
9 Damian Voet   JJD 
10 Annie de Bresser  V55 
19 Robbert Rietrae   JPB 
21 Reny van Straten  V40 
21 Ria Swaans   V50 
22 Twan Witlox   M40 
24 Ad van Zelst   M60 
26 Ria Louwers   V50 
29 Judith Klinkenberg  V35 
29 Gerrie Staadegaard  V50 
 

� en in december: 
 
2 Bert Büsgen   M40 
4 Adrie Vermeeren  M55 
12 Henk van de Ven  M50 
14 Harrie Bullens   M50 
15 Isolde Bemer-Evers  VSE 
16 Anne van Hersel  MJD 
18 Mirjam Smits   V35 
29 Esther de Wert   V35 
30 Toon de Croon   M60 
30 Lenie Heijms   V45 
31 Luc van Ham   JPA 
 
Allen hartelijk gefeliciteerd! 

 
 

 
Wijzigingen in het ledenbestand per 1 november 
 
aanmeldingen: 
 
Jet van Tiel    V45 
Anouk Mols    V35 
Erica Spanjers    V35 
Ben Noordijk    JJD 
Hein van den Eijnde   JPA 
Marie-José van den Berg van Beers V40 
Gedda Manders   V45 
Jan Manders   M45 
 
afmeldingen: 
 
Robbert van de Kerkhof   MSE 
Robbert kan zijn studie en atletiek niet meer 
met elkaar combineren. 
 
Pepijn van Heerbeek   JJC 

Bram van Heerbeek   JJB 
 
Toos de Croon    V60 
Het lukt Toos niet meer om hard te lopen. 
Gelukkig wil ze de Spike nog wel blijven 
bezorgen, dank je wel Toos. 
 
Riny Roefs    M50 
Riny zijn knieën laten hem in de steek. Helaas 
heeft hij zijn jeugdtrainingen ook opgezegd. 
Jammer, maar heel hartelijk dank. 
 
Roel Staadegaard   MSE 
Roel heeft ons goed met de jeugdtrainingen 
geholpen, maar kan zijn werk daar nu niet 
meer mee combineren. 
 

 
 

 
Let op! 
 
Het lidmaatschap van de Atletiekvereniging en ook van de Atletiekunie, loopt 
gelijk met het kalenderjaar. De Atletiekunie vraagt aan ons de eventuele 
afmeldingen vóór 25 november door te geven, zodat zij de jaarlijkse afdracht 
per 1 januari weten en daar dan ook een factuur voor kunnen sturen. Komen 
de afmeldingen na die datum bij mij en dus ook bij de Unie binnen, dan 
moeten wij toch echt die afdracht (ca € 14,--) van jullie gaan innen. 
 
Kortom: opzeggen kan uiteraard, maar dan wel vóór 25 november. 
 
Maarten Kaptein, tel:  0499-572472   e-mail: maartenkaptein@kpnplanet.nl 
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BESTUURSMEDEDELINGEN  
 
 
 
 
Agenda bestuursvergadering 10 nov 2009 
 
1 Opening door de voorzitter 
2 Evaluatie digitalisering clubblad 
3 Verslag bestuursvergadering d.d. 12 

oktober 
4 Post 
5 Coördinator interne wedstrijden 
6 In en uit de commissies 
7 Activiteitenoverzicht 

 
27 dec auwjaorscross 

   3 jan nieuwjaarsbijeenkomst 2010 
 22 feb jaarvergadering 
 28 mrt clubcross 
 24 okt oirschotse heidemarathon
    
8    Projectgroep toekomst accommodatie 
9    Gebruiksovereenkomst accommodatie 
10  Projectgroep leden 
11  Rondvraag/mededelingen  
12  Sluiting 
 
Maarten Tromp 
 

 
Clubkleding 
 
Er zijn enkele problemen met de opdruk op 
onze nieuwe loopshirts. Na overleg met Henk 
van Gerven van Screenrun is besloten dat 
iedereen die problemen heeft bij hem langs 
kan komen (Den Uitvanck 9d in Oirschot).  
 
Anne Joosen 

Een leuk bombardement 
 
Bij het lezen van de titel wordt toch in eerste 
instantie aan een wat oorlogsachtige situatie 
gedacht. In dit geval echter wordt hiermee het 
bombardement van iemeels bedoeld, die ik 
mocht ontvangen n.a.v. mijn 70

ste
 verjaardag. 

Eén van de seniorleden (inmiddels ook bij mij 
bekend) heeft het leuke initiatief genomen om 
iedereen per iemeel op te roepen mij met die 
mijlpaal te feliciteren. Dat heb ik geweten; een 
groot aantal leden heeft daaraan gevolg 
gegeven, waardoor gedurende enkele dagen 
deze leuke verjaardagswensen binnen 
kwamen. Allen hartelijk dank en zeker dhr. AvZ 
te O.: heel leuk en nogmaals dank. 
 
Overigens zijn de nadelige effecten van mijn 
operatie inmiddels verdwenen en kan nu aan 
het opbouwen van de conditie worden 
begonnen. Dat zal, gezien zeker de leeftijd nu, 
de nodige tijd gaan kosten. Eerst maar wat 
alleen gaan lopen, daarna eens kijken 
wanneer naar groep 1 gepromoveerd kan 
worden. Het zou toch echt leuk zijn enkele 
clubrecords te gaan zetten. 
 
We gaan het proberen!  
 
Maarten Kaptein 
 
 
 
 

 

MITRATA 
 
 
Jeanne Kemps en Erna van Agt 

 
Uw hulp gevraagd 
Om een project voor kansarme kinderen in Nepal te steunen vragen we uw hulp bij het verzamelen 
van gebruikte postzegels. 
Omdat er vaak als er post binnenkomt de kaarten en/of enveloppen met de zegels weggegooid 
worden, vraag we u om de postzegels voor ons te bewaren. Alle zegels zijn welkom (buitenlandse, 
Nederlandse, decemberzegels, etc. etc.). Misschien kent U mensen die mee willen verzamelen, b.v. 
familie, buren, vrienden, collega’s, enz. 
Mede dank zij de hulp van velen konden het afgelopen  jaar 10 zwerfkinderen een jaar naar school. 
Dat houdt in dat ze daar leren, eten en ook slapen. 
Graag de zegels met voldoende ruimte er om heen uitknippen of afscheuren en inleveren in het 
clubgebouw in de doos die daarvoor staat. U kunt de zegels ook afgeven bij Jeanne Kemps, Notel 48 
of Erna van Agt, ’t Veld 35. Voor meer info: www.mitrata.nl 
 
Alvast heel hartelijk bedankt!  
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WEDSTRIJDCOMMISSIE 
 
Ad van Zelst  
 
Wedstrijdcommissie weer op sterkte 
De wedstrijdcommissie had al geruime tijd een vacature die nu is ingevuld door Harrie 
Bullens. Hij gaat de technische zaken coördineren (bouwen van start/finish en 
parcours) en veiligheid (parcourswachten, wegafzettingen, parkeren, wegomleidingen).  
 
Oirschotse Stoelloop 
In het vorige nummer van de Spike maakten we de nieuwe naam voor de Jazzloop 
bekend én een nieuwe datum: zondag 9 mei 2010. Meteen daarop werden we 
uitgenodigd door Mario Wiercx, oud-voorzitter van onze vereniging en nu voorzitter van 
de nieuwe commissie “ledenwerving”. Deze commissie is voortvarend van start gegaan 
en had inmiddels een heel plan in het hoofd om de Jazzloop wat meer “sjeu” te geven. 
Met muziek, meer en gevarieerdere jeugdlopen, het betrekken van buurtverenigingen 
bij de loop, etc. EnM die plannen konden alleen verwezenlijkt worden op een 
zaterdagavond. Omdat de wedstrijdcommissie volledig kon instemmen met die plannen 
hebben we besloten om onze wegwedstrijd toch maar weer op de vertrouwde 2

e
 

zaterdag van juni te houden. Dat wordt nu dus zaterdagavond 12 juni 2010! 
 
Auwjaorscross 
De voorbereidingen lopen naar wens. Ook hier zal de commissie ledenwerving het 
omlijstende programma versieren. Binnenkort wordt het nieuwe parcours begaanbaar 
gemaakt. De tekening hiervan hangt in het clubhuis. Voor de Auwjaorscross hebben we 
ongeveer 50 vrijwilligers nodig. De meeste functies zijn al ingevuld, want dat zijn de 
mensen die dit al jaren doen. Maar we hebben toch ook weer enkele nieuwe mensen 
nodig. Het liefst zien we onze leden allemaal meelopen, maar ben je geblesseerd of 
loop je om een andere reden niet mee: meld je aan bij een van de leden van de 
wedstrijdcommissie: Nellie van Beers (inschrijfbureau), Harrie Bullens (parcours 
bouwen), Anthony Conijn (sponsoring), Leny de Croon (uitslagen), Jac van Heerbeek 
(jury en tijdwaarneming) of Ad van Zelst (algemeen).   
 
Oirschotse Heidemarathon 
De vergunning voor gebruik van het defensieterrein is aangevraagd en er is een 
voorlopige begroting. We gaan nu kijken hoe we de sponsoring op touw gaan zetten, 
want dat is essentieel voor het doorgaan van onze jubileumwedstrijd. Een marathon 
organiseren kost nogal wat en we willen de kosten niet alleen maar omslaan over de 
inschrijfgelden omdat we die redelijk willen houden. De wedstrijdcommissie wordt voor 
dit evenement tijdelijk uitgebreid. Cees van de Schoot en Ruud van Woensel hebben 
hun medewerking al toegezegd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Auwjaorscross: het wordt weer een mooi slot van het sportjaar 2009! 
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NIEUWS 
 
Ad van Zelst 
 

Hieronder vind je een samenvatting van het clubnieuws van de 

afgelopen weken. Het nieuwste nieuws staat dagelijks vers op 

de homepage van onze website www.avoirschot.nl. onder de 

kop NIEUWS. Nieuwsberichten kunnen door iedereen worden 

aangeleverd. De beheerder van de website zoekt er een foto bij 

en maakt het bericht geschikt voor plaatsing op de site. Als er 

belangrijk nieuws is wordt er een persbericht van gemaakt dat 

wordt verstuurd naar het Weekjournaal, de Trompetter en de 

kabelkrant van Omroep Oirschot. Als je een nieuwtje hebt stuur 

het dan zo snel mogelijk naar info@avoirschot.nl.  

 
 

• Dinsdag 8 september: Nieuwe naam Jazzloop 
<< Uit de honderden ingezonden namen hebben we 
gekozen voor OIRSCHOTSE STOELLOOP. Het is een 
variant op het door Ronald van de Vondervoort ingezonden 
"Oirschotse Grote Stoelloop". Voor al het denkwerk kreeg 
Ronald vanavond een prachtige sporttas overhandigd.  

 

• Dinsdag 22 september: Slotstand Interne Competitie 
Deze avond werd de laatste ronde gelopen van de Interne 
Competitie 2009. Overall winnaars werden Roland van Loon 
bij de mannen en Nellie van Beers bij de vrouwen. 
Uiteindelijk liepen 18 leden genoeg wedstrijden om in de 
einduitslag te worden opgenomen. 

 

• Zondag 11 oktober: Marathon Eindhoven: hier en daar 
regen 
Vier clubleden liepen in Eindhoven de hele marathon. De 
weersomstandigheden waren goed, maar een plensbui op 
het einde kwam koud aan. Twee leden liepen de estafette 
en bij de halve marathon hadden we 21 deelnemers. 
Esther, Michael, Johan en Twan verbeterden hun p.r. 
Tineke van den Heuvel werd verdienstelijk 9e bij de V50. 
Beste debutante was Conny Neggers, zij liep de halve in 
2:02:51. 

 

• Zondag 18 oktober: Op een mooie herfstdag� 
... organiseerde de trainersgroep onverwacht een gezellige 
socioloop. We hobbelden al buurtend de bossen in en 
kwamen aan de rand van de hei bij elkaar, waar de 
clubhuiscommissie de koffie dampend had.  
 

• Woensdag 28 oktober: Maarten 70 
<< Ons oudste actieve lid Maarten Kaptein wordt 70 jaar! 
Maarten is niet alleen een gewaardeerd bestuurslid, hij was 
tot voor kort ook de trotse houder van een groot aantal 
clubrecords in de categorieën M60 en M65. Maar helaas is 
er nogal geknabbeld aan zijn palmares door jongelui die 
inmiddels ook de 60 zijn gepasseerd. 
Nieuwe kansen, nieuw geluk Maarten. In de categorie M70 
staan alle c.r.’s nog open! Van harte gefeliciteerd en nog 
veel gezonde kilometers! 
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DE ESTAFETTEPEN  
 
Irene van Gestel 
 
Hé Luitjes 
  
Hier weer een nieuwe estafettepen.  
Deze keer van een loopster die al een aantal 
jaartjes meeloopt. Mijn naam is Irene van 
Gestel en ik ben al 25 jaar getrouwd met Toon 
van Gestel, een echte Oirschottenaar in hard 
en nieren, geboren en getogen op de 
Meierijsebaan en sinds een aantal jaren met 
onze eigen boomkwekerij. 
 
Zelf kom ik uit het mooie Limburgse land en 
wel uit het plaatsje Nieuw-Bergen, in het 
noorden van Limburg, maar alweer een kwart 
eeuw woonachtig in Oirschot. We hebben 
samen twee dochters die al half om half 
uitgezworven zijn, de oudste Natasja is net 
klaar met haar studie en wil nu eerst een jaar 
of zo in het buitenland gaan werken, maar ze 
weet nog niet waar. De jongste Claudia is nog 
met haar studie bezig: een masteropleiding in 
windenergie, en wel voor 2 jaar naar 
Denemarken, waar ze tot het eind van dit jaar 
nog moet studeren. Dan een eindejaarsstage 
en deze keer gaat ze weer naar Australië, 
waar ze 3 jaar geleden ook al een half jaar 
stage gelopen heeft. Zelf ben ik alweer 10 jaar 
werkzaam bij "de post" of te wel TNT-post, 
waarvan 6 en een half jaar in Best en 3 en een 
half jaar in Oirschot. Hiervoor 9 jaar 
bij Tuincentrum Coppelmans aan de 
Beststeweg . 
  
Ik loop (denk ik) alweer 19 jaar bij de 
atletiekvereniging, want ik heb de 2

e
 

loopcursus meegedaan en een paar jaar later 
weer een keer toen mijn dochters ook wilden 
gaan lopen (2 of 3 keer en noooooit meer!!!). Ik 
vind het nog steeds leuk om mensen tegen te 
komen waar je toen mee gelopen hebt en waar 
je nog steeds mee kunt buurten! Want er zijn 
er veel gekomen, maar ook gegaan. 
Op dit moment loop ik in groep 2. In al die 
jaren heb ik alle groepen gehad, zelfs 4. Maar 
dit alleen in de vakantieperiode als er te weinig 
trainers zijn en er groepen bij elkaar gevoegd 
werden. De meeste tijd in 3a. Dit was een heel 
gezellige groep die goed aan elkaar gewaagd 
was. Ook mede namens het kletsen. Het was 
ook de gezelligste groep (toen!!!) want als er 
geblesseerden terugkwamen van 3b of 4 
bleven ze vaak weken bij ons lopen voordat ze 
weer de overstap maakten naar hun "oude" 
groep. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu loop ik ook alweer jaren bij groep 2 en 
dat bevalt mij ook wel, alleen soms gaat het te 
langzaam en doe ik wel een sprintje op het 
laatst. Maar de laatste tijd met al die nieuwe 
lopers is het tempo wel wat opgekrikt. Dat is 
voor de 'oude' garde ook goed zodat ze niet 
teveel indutten! 
  
Dit jaar gaan Ria Louwers en ik weer 
meelopen in Nijmegen aan de 7-Heuvelenloop, 
voor mij alweer de zoveelste keer, de eerste 
was geloof ik in 1997. Voor Ria de 2e keer. 
Hiervoor hebben we de trainingen gevolgd van 
de halve Marathon Eindhoven samen met 
Jeanne, Marijke en Diana. En natuurlijk onze 
vaste begeleider Adrie. 
De trainingen gingen allemaal goed, want we 
hadden 2 lopers met een horloge waar de 
afstand, tijd en snelheid mee gemeten werden. 
Dit was heel fijn om te lopen want ik heb nogal 
de neiging om te snel van start te gaan, 
ondanks jaren wedstrijdervaring ga ik nog 
steeds te hard van start! 
Deze groep had ook geen fietser nodig want 
iedereen had zijn eigen drinken bij en met 
langere afstanden zelfs eten! 
 
Deze trainingen gingen zo goed dat ik dacht: 
Ik kan nog wel een halve marathon lopen dit 
jaar!!! Ondanks een slecht gelopen Dam tot 
Damloop, maar daar was het ook 24-25>>
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DE ESTAFETTEPEN  
 
Irene van Gestel 
 
graden! Lekker weer voor een terrasje, maar 
niet om te lopen! 
In Eindhoven wilde ik niet lopen want de 
laatste jaren was het daar altijd te warm 
(behalve dit jaar). 
Dus me opgegeven voor Etten-Leur. 
Nou ik denk dat de volgende marathon 
heeeeeel lang kan wachten, of ik moet eerst 
10 kg. lichter zijn voor ik er weer een loop! 
Mijn laatste halve was in 2005 en daar liep ik 2 
uur 22 op. ( mijn eerste 2 uur 20, daarna zelfs 
eentje in 2 uur 06 de wereldrecordtijd toen, 
maar dan op de hele!!) Toen in 2005 zei ik ook 
al NOOIT meer, maar ja.... 
Etten-Leur: wel uitgelopen ondanks de 18 
graden, tegenwind en regen in 2 uur en 35 
minuten.... 
  
Dus misschien loop ik nog eens een halve, 
maar wanneer? 
Maar het was ook een training voor Nijmegen, 
dus dat was alleen gewoon lekker rustig lopen 
want het was maar een training voor wedstrijd 

over 15 km. maar dan omhoog en omlaag. 
  
We zien wel wat de tijd ons brengt, als we 
maar gezond zijn en geen blessures lopen zijn 
we al heel tevreden! 
 
Groetjes en veel loopplezier.  Tot ziens bij een 
volgende keer lopen en anders bij ons op de 
boomkwekerij waar we ook allemaal 
tuinplanten hebben voor elke grote en kleine 
tuin. 
 
Irene van Gestel 
  
p.s. Ik geef de pen door aan ..........  Geen 
idee, ik was zo bezig om mijn stukje te maken 
dat ik 2 dagen geleden pas dacht: wie moet de 
pen hebben? 
Na heel veel rondvragen en rondrijden heb ik 
toch nog iemand kunnen strikken voor 
het schrijven van een stuk en wel ....Linda 
Veenman. Veel succes bij het schrijven en nog 
bedankt!   

 
 

MARATHON BARCELONA  
 
 
Cees van de Schoot en Ger van Heesch 
 
 
Wij zijn bezig om met leden van 
AV Oirschot naar de Marathon 
van Barcelona (Spanje) te 
gaan. De wedstrijd is op 
zondag 7 maart 2010. Het is de 
bedoeling dat we daar een 
appartement of een huisje 
huren voor enkele dagen, zodat 
we ook nog de stad kunnen 
bezichtigen. De prijs houden 
we zo laag mogelijk. Mogelijk 
sluiten we aan bij Generaal 
Michaelis uit Best, die er ook 
naar toe gaan. 
Er moet wel snel worden 
gereageerd i.v.m. het boeken 
van de vlucht (hoe sneller hoe 
goedkoper).  
 
 
Graag opgeven voor 15 november bij Cees van de Schoot ceesvandeschoot@kpnplanet.nl of 
Ger van Heesch gervanheesch@hetnet.nl. Kijk voor verdere informatie op onze website 
(PRIKBORD) of surf naar de website van de marathon: www.barcelonamarato.es 
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KERMISLOOP WINTELRE 
 
 
Adrie Louwers 
 
Op een dinsdagavond komt Ger naar mij toe 
en vraagt of ik mee naar Wintelre ga om te 
lopen want daar is het kermis en ze hebben 
een hardloopwedstrijd georganiseerd. 
Voorheen hadden ze daar een mountainbike 
wedstrijd maar daar was geen belangstelling 
meer voor en nu dan DE LOOPWEDSTRIJD. 
Waarom zo dik gedrukt? Lees verder.  
 
Wij waren ruim op tijd en Cees Koppen en ik 
gingen het parkoers verkennen en waren na 2 
minuten weer terugMsnel. Nee, niet snel maar 
een parkoers van maar 450 meter! Na even 
met de organisatie gesproken te hebben 
konden ze achter bij de Wei nog wel een 
bochtje erbij maken en omdat ik toevallig GPS 
bij me had konden we de nieuwe afstand 
meten en kwamen we uit op 557 meter. Ze 
vertelden ons dat 3 mijl 8 rondjes was en de 6 
mijl  16 ronden.  
 
Wij waren al aan het inschatten hoeveel 
deelnemers er op af zouden komen maar dat 

viel niet mee. Uiteindelijk waren we met de 3 
en 6 mijl bij elkaar met 20 man (vrouw) 
waarvan 5 uit Oirschot. Na een kwartier 
gewacht te hebben, want er was een 
avondwake aan de gang en uit respect werd er 
even gewacht, gingen we van start. Na 75 
meter een traptree omhoog, dan een grasveld 
van 100 meter, dan grind en weer gras, een 
bocht en weer terug langs de andere kant van 
de weg richting biertent, er doorheen en weer 
het volgende rondje. Finish.  
 
Daarna kwamen ze ons vertellen dat Adrie 
Louwers 3 was en Cees Koppen 4 maar wij 
wisten het beter en dat werd weer gecorrigeerd 
.Het waren ook zoveel rondjes dat het moeilijk 
tellen was. Wij moesten even wachten op de 
huldiging want Cees was 3e en op het podium. 
In tussentijd lieten wij het gele vocht rijkelijk 
stromen. Alles bij elkaar een zeer leuke avond.  
 
P.S. Volgend jaar wordt het parkoers 
aangepast. 

  

 

 

HART VAN BRABANTLOOP 
 
 
Ad van Zelst 
 

Het team AV 
Oirschot / 
Running Support 
was weer van de 
partij op deze 
mooie zaterdag. 
Hier zien we 
teamcaptain 
Adrie met zijn 
bevallige 
assistente Ria bij 
het wisselpunt in 
Oirschot. Nellie is 
zojuist gefinisht, 
Ton was de 
begeleider op de 
fiets. Ons team 
van 15 lopers 
behaalde na een 
hele dag rennen 
de 70

e
 plaats. 
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FIETSTOCHT 
 
 
Priscal de Kort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Even tijd voor een bakkie? v.l.n.r. Priscal, Johan, Annie, Sandra, Marita, Bert en 
Maarten. Linksonder nog een stukje van een fiets.  

 
Rond 13.00 uur werd er gestart vanaf het clubhuis en middels een routebeschrijving die door Toon 
de Croon was uitgestippeld gingen we op pad. Onderweg werd er door iedereen gezellig gepraat en 
soms was dat zo gezellig dat de route uit het oog werd verloren. 
 
Via Middelbeers fietsten we richting Netersel. De Neterselse heide was werkelijk betoverend. Wie er 
oog voor heeft, ziet dichtbij huis meer schoonheid dan in het buitenland. Via Netersel richting Hulsel 
en dan op naar de wereldstad Casteren waar we de binnenstad aandachtig hebben bestudeerd. 
Onderweg bij een minicamping nog even een sanitaire stop gemaakt, want er waren enkele leden die 
tijdens de limonadestop liters naar binnen werkten. Maarten Kaptein verzorgde tijdens de twee 
limonadestops de ranja, appels en heerlijke gevulde koeken van een zaak die ik niet met naam mag 
noemen. 
 
Atleet Johan ging onderweg nog even een maïsveld in en kwam terug met een maïskolf. Hij is ten 
slotte een echt natuurmens. De navigatie was in handen van Annie de Bresser die voorop reed en 
maar een enkele keer het spoor bijster was. Rond 17 uur arriveerden we weer bij het clubhuis en 
praatten we daar nog even gezellig na. Ik denk dat we terug kunnen kijken op een geslaagde zondag 
en een goed georganiseerde fietstocht. De atletiekvereniging bestaat uit een gezellige groep mensen. 
Organisatie bedankt voor deze onvergetelijke activiteit.  
 
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? 
 
● Bouwbedrijf Frans Gerritsen ● Autobedrijf P. van de Ven ● Fysionova ● Running Support ● 
Bloemenboetiek ELHA ● Garage BeKa ● Donna Kapper ● Roefs Partyverhuur ● Verspaandonk 
Herenmode ● Blox & Verbeek Adviseurs ● IBB Electronic Engineering ● Anja van Heerebeek 
Sportmassage ● C1000 supermarkt ● FT-Print ● De Club van Eenentwintig (Horeca Oirschot) ● 
Oirschot Olie B.V. ● Boerenbond Deurne ● Bakkerij Den Heuvel ● Joost Vugs Keurslager ● Bakkerij 
Schellens ● Mitra Slijterij ● Boekhandel De Croon ●  Gast Makelaardij & Assurantiën ● De Meeuw 
Bouwsystemen ● Slagerij Cas Smits ● Gasterij De Merode ● Vitron Servicegroep ● Chubb Varel 
Security ●    
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HALVE MARATHON EINDHOVEN 
 
 
Tom, Johan, Hans, Conny, Nicole, Esther, Marijke, Jeanne, Diane  
 
Lege maag 
Na een natte start ben ik vol goede moed 
vertrokken met een lege maag. Tot het tien-
kilometerpunt lag ik goed op schema. Ik liep 
samen met Hans van de Wal. Na 15 km kwam 
de grote dip en was ik leeg van de honger en 
de teleurstelling. Uiteindelijk ben ik gefinisht op 
1.59.04, zwaar teleurgesteld. Maar volgend 
jaar ga ik weer en dan met een gevulde maag. 
Groet van Tom Verbakel (undercover gelopen 
onder de naam Hans Hoogmoet) 
 
Kort 
Ik heb goed gelopen en ook nog een PR. 
Volgend jaar nog beter, hoop ik. Johan der 
Kinderen 
 

 
Minuutje sneller 
Perfect weer, behalve bij de start. Ik ben 
gegaan voor 1:50 en het werd 1:49, dus een 
perfecte race. Ik heb iets sneller gelopen dan 
vorig jaar. De laatste vier kilometers waren 
behoorlijk zwaar. Gelukkig heb ik weinig tijd 
verloren. Hans van de Wal 
 
Debuut 
Een ochtend vol stress maar uiteindelijk was 
dat na de start zo verdwenen. Wat leuk om 
mee te maken. Al die enthousiaste mensen die 
meedoen en die langs de kant staan. De 
muziek erbij maakt het super. De eerste 15 km 
heb ik echt fijn gelopen. Daarna kostte het wel 
veel moeite. Ik was blij toen ik er was. Maar 
dat mag dan ook wel. Kort samengevat was 
het een leuke ervaring. Voor herhaling vatbaar. 
Conny Neggers 
 

Finish 
Als doel hadden we gemiddeld 10 km per uur 
te lopen. Tot de 10-15 km ging het schema 
goed. Uiteindelijk een tijd binnen twee uur en 
tien minuten. Ik ben zeer tevreden. Een eerste 
halve marathon is uitgelopen. De laatste km 
had ik het ontzettend zwaar. Over de finish 
komen is een geweldig moment. Uiteindelijk 
superleuk en ik hoop het vaker te kunnen 
doen. Groetjes, Nicole Evers 
 
Elf minuten 
Na een nat begin was het heerlijk weer om te 
lopen. Samen met Conny en Nicole heb ik de 
eerste 10 km gelopen. We liepen 10 km per 
uur dus dat ging uitstekend. Conny deed er 
een tandje bij en Nicole en ik probeerden het 
tempo vol te houden. Super veel leuke en 
enthousiaste supporters die ons flink 
aanmoedigden. Ik heb echt genoten van mijn 
tweede halve marathon. Ik heb maar liefst 11 
minuten van mijn oude tijd afgehaald. Volgend 
jaar weer 11 minuten eraf. Esther de Wert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adrie 
We hebben dit kunnen doen door ADRIE. 
Hartstikke bedankt voor je positieve training 
(kei langzaam maar hartstikke leuk). Het leuke 
lopen hebben we volgehouden, het tempo 
hebben we iets verhoogd.  
Veel aanmoediging en muziek en voldoende 
waterposten. Het heeft allemaal geholpen. We 
zijn met zijn drieën heel tevreden en voelen 
ons keigoed. Groeten van Marijke, Jeanne en 
Diane. 
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HALVE MARATHON EINDHOVEN 
 
 
Hans, Annie, Anthony, Adrie  
 
Proost 
Na een goede voorbereiding had ik met Erik 
afgesproken om onder de 1:50 te blijven. Dus 
op tijd weg met Erik en Van Heesch, 
Spoordonk en Johan voor 1:50. Maar eerst 
even nat geregend in het startvak. Tot aan je 
M.  We gingen van start. Tot 11 km ging het 
volgens schema maar toen zakten Twan en ik 
af. Tot de 18 km hebben we samen gelopen. 
Toen ben ik van Twan weggelopen en 
eindigde ik op 1:52:58. Niet wat ik in 
gedachten had maar niet echt slecht voor mij. 
Dus drink ik er nog een op. Proost, Hans van 
Hal 
 
Water 
Het was druk bij de waterpost. We hebben 
best veel water bij moeten vullen. Vooral bij de 
halve marathon waren er in korte tijd grote 
groepen achter elkaar. Dat was best aanpoten 
met z’n allen. Volgend jaar wil ik met de 
marathonlopers meefietsen. Groeten van 
Annie de Bresser.  
(Goed zo Annie, dat zullen ze leuk vinden; 
redactie) 
 
Estafette 
Een estafette leek me ook leuk. Tien kilometer 
en dan klaar. Dus om 11:07 gestart op de 
eerste rij en daarna gingen we met 170 man 
achter de hele marathonlopers aan. We 
hadden het hele parcours voor ons zelf. Zo 
leek het, maar na 5 km hadden we de eerste 
en achterste lopers van de hele marathon 
ingehaald. Zij moesten nog zo’n 37 km lopen 
en ik nog maar 5. Vermoeid was ik nog lang 
niet. Daarna bij het wisselpunt het stokje 

overgedragen en met de bus terug naar het 
Stadhuisplein om de start te zien van de halve 
marathon. En ik mocht niet mee. Volgend jaar 
voor mij weer de halve marathon. Groet, 
Anthony 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trainer 
Dit jaar ben ik als trainer doende geweest. Ik 
ben trots op de dames die ik heb mogen 
begeleiden. Ze hebben hun eerste halve 
marathon afgesloten. Goed gedaan meiden. Ik 
heb bij de waterpost gestaan en weer veel 
plezier beleefd. Een geweldige sfeer. Ook een 
mooie afsluiting in ons clubhuis. Groetjes van 
Adrie Louwers 

 
 
 

 
 
 
 
 

voor uw huis en bedrijf 
 

Inbraakmeld-, brandmeld-, camera-, en toegangscontrolesystemen 
 

Dillenburgstraat 31,  5652 AM Eindhoven, telefoon: (040) 259 70 00 
of kijk op www.ChubbVarel.nl 

 
CHUBB VAREL beveiligt ook het clubgebouw van AV Oirschot 
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WATERPOST AV OIRSCHOT 
 
 
Toon de Croon 
 

 

Geslaagde  water- en sponspost Marathon Eindhoven 
 
Ondanks het niet al te beste weer, maar wel met erg veel enthousiasme van 44 AV ‘O-ers is de 
marathondag weer zeer goed verlopen. Met z’n allen hebben we de klus toch weer mooi geklaard.  
Ook hier geldt: ,,Vele handen maken licht werk.” Doordat de buien vielen precies op het moment dat 
de horden lopers bij ons voorbij kwamen hoefden we ons niet overmatig in te spannen met het 
aanreiken van sponzen. Sommige lopers vroegen naar ’n handdoek in plaats van een spons. Dat was 
ook de reden dat we nogal wat sponzen over hadden. Bekertjes met water werden beter afgenomen. 
In totaal 10.000.  
Nadat de laatste loper gepasseerd was en 
de Schootsestraat weer in de oude staat 
was hersteld ging ieder weer huiswaarts 
en werden degenen die met de fiets waren 
nogmaals getrakteerd op een malse bui. 
Die kon echter de pret niet drukken. 
Mensen van de water- en sponspost 
hartstikke bedankt  namens  Eindhoven 
Marathon, AV Oirschot en mij voor jullie 
spontane inzet en hopelijk tot volgend jaar. 
Toon de Croon. 

 

 
Een uitgebreide fotoreportage van 

de waterpost vind je op 
www.avoirschot.nl > FOTOBOEK 
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DE ALTERNATIEVE MARATHON 
 
 
Joos van Haaren 

 
 

Al 25 jaar staat de 2
e
 zondag van oktober in het teken van de marathon van Eindhoven. De eerste 

jaren was ik jurylid en deed wat andere hand- en spandiensten. Toen deden er ook nog niet zoveel 
loper(sters) mee als nu.  
 
Ik hoorde na verloop van jaren van vrienden 
dat het zo gezellig was op het Stratumseind. 
Na dit jaren te hebben moeten aanhoren wilde 
ik dit ook wel eens meemaken. Dus meldde ik 
me af bij de organisatie om het eens een jaar 
van de andere kant te bekijken. Dit werd me 
niet in dank afgenomen. Het was ook moeilijk 
voor de organisatie om aan andere mensen te 
komen, maar ik zette toch door. En ik moet 
zeggen, het was er ook hartstikke gezellig. En 
het leek wel een reünie. Ik kwam daar mensen 
tegen waar ik vroeger in de kroeg ook wel 
eens een pilsje mee dronk en ook mijn 
vrienden waren daar. Het was er gewoon 
super.  
 
Dit was ook voor herhaling vatbaar. En 
omdat ik in die tijd nog al wat voor de loopsport 
deed op allerlei manieren vond ik ook dat er 
dat dagje  gewoon bij hoorde. Ik ging al vroeg 
naar de stad om de start van de halve te zien. 
Sprak er met veel bekenden en toog s’middags 
na de start van de hele marathon naar het 
Stratumseind om er te delen in de 
feestvreugde. Er was een nadeel aan: het 
werd er ieder jaar steeds drukker, zodat er 
voor mij als liefhebber van de loopsport niet 
goed te kijken viel.  
 
Tegenwoordig doe ik het anders. De start 
van de hele  is tegenwoordig s’morgens en die 
bekijk ik op Omroep Brabant.  Daar kun je de 
hele wedstrijd volgen van de toppers. Nadeel 
is wel dat ik de andere lopers niet zie. Kijk dan 
naar de start en het begin van de halve. Dan 
neem ik om een uur of 3 de trein en ga kijken. 

Ook dit jaar was het er ondanks het wat 
mindere weer voor de kijker (wel goed weer 
voor de lopers) ontzettend druk. Ik heb zelfs 
het idee nog drukker dan andere jaren.  Ik 
maak daar nogal wat praatjes met diverse 
mensen. Zij kennen mij nog van het hardlopen 
en ook zie en praat ik met nogal wat klanten.  
 
De standaardvraag aan mij is: Doe jij niet 
mee? Of: moete gij nie meedoen? Op het 
Stratumseind was er geen doorkomen aan en 
loper(sters) kon je zo wie zo al bijna niet zien. 
Zodoende zag ik minder bekenden voorbij 
snellen. Ook zag ik dit jaar weinig stapvrienden 
van vroeger. Zouden zij ook de drukte mijden? 
Door de drukte vond ik het ook wat minder 
gezellig. Dit werd weer goed gemaakt toen ik 
om een uur of 5 naar de Altstad ging. Hier kom 
ik zondags met de marathon al jaren. Hier 
speelt ieder jaar The Afterbeat. Een coverband 
met jaren 60 muziek. En die zijn zo goed dat 
het iedere keer weer genieten is. Drink er wat 
biertjes en maak wat praatjes. (Al moet je door 
de harde muziek wel bijna kunnen liplezen). En 
ontmoet zo ook weer wat nieuwe mensen.  
 
Om een uur of half negen houdt de band op. 
Dan ga ik een hapje eten en wandel op mijn 
gemak naar het station. In Best wordt ik weer 
opgehaald en al weer is de 2

e
 zondag van 

oktober voorbij. Heb wel zin om de volgende 
dag een lekker duurloopje te doen. Het virus is 
toch niet te genezen. 
 
Loop ze, Joos van Haaren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marathon Middelburg 1981 >> 
Deze marathon won ik destijds 
en daar heb ik dus goede 
herinneringen aan. 
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MARATHON BERLIJN 
 
 
Ronald van de Vondervoort 

 

Berlijn 18-09-2009 

 

Deze keer met een grote groep met de bus afgereisd naar 
Berlijn. Na de val van de muur groeide deze marathon uit tot 
een van de grootste loopwedstrijden ter wereld (ja, ja, 41.000 
deelnemers). Het parcours is snel want hier zijn al diverse 
wereldrecords gelopen.  
 
 
 
Maar elke marathon is andersM Vrijdags 
aangekomen direct ons startnummer 
opgehaald en s’avonds heel veel gelachen in 
een Irish pub. Zaterdagsmorgens meegedaan 
aan de ontbijtloop met de finish in ’t Olympisch 
stadion en s’middags een grote rondtour door 
Berlijn. Langs het Rijksdaggebouw, Checkpoint 
Charlie, Kurfurstendamm, Gedachtniskirche, 
Unter den Linden, De muur en natuurlijk 
Brandenburger Tor, etc, etc. en s’avonds vroeg 
te bed want...de volgende dag moesten we al 
om 5:30u opstaan. 
 
Na een goed ontbijt werden we naar de start 
gebracht alwaar we om 9:00u startten. De 
eerste helft van deze marathon in deze 
historische stad ging keilekker en tot de 32 km 
liep ik zelfs 1 min onder m’n PR. Maar toen de 
temperatuur opliep naar 25 graden moest ik 
m’n ambitie om 3:27u te lopen toch een beetje 
bijstellen. Ik loop het lekkerst bij een 
temperatuur tussen de 12 en 17 graden. 
Vervolgens passeer ik de Gedachtniskirche op 

het 35km punt en probeer de man met de 
hamer te ontwijken. Aan het begin van Unter 
den Linden wist ik dat er deze keer helaas 
geen PR meer erin zat. Met de verkoelende 
schaduw van de bomen kon ik er nog een 
laatste stukje kracht en een glimlach voor de 
fotografen uit persen.  
 
Ik liep onder de Brandenburger Tor met 
kippenvel en opkomend triomfgevoel 
(marathons lopen doet wat met je). 
Tweehonderd meter later registreerde mijn 
ChampionChip de mooiste netto tijd van 
allemaal 3:33:33. Of ik tevreden ben? Waarom 
eigenlijk niet. 
Na deze uitputtingsslag het lichaamsvocht 
weer aangevuld met meters bier, lekker 
gedoucht en gewacht op de rest. De rest van 
deze dag gefeest en veel plezier gemaakt. 
s’Maandags weer met de bus naar huis. 
 
Loopgroeten, Ronald 
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DIEKIRCH-VALKENSWAARD 
 
 
Harrie Bullens 
 
 
Hier een verslag van mijn andere sport, het wielrennen. 
 
Op zaterdag 29 augustus vertrokken we met z'n vijven in de 
auto naar Diekirch in Luxemburg voor de start van de tocht 
Diekirch-Valkenswaard editie 2009. Om 5.30 uur arriveerden wij 
in Diekirch bij de sporthal alwaar de startplaats is. Na het 
rekken en strekken van de reis en het laatste toiletbezoek wordt 
het tenue aangetrokken, waarna we om 6.30 uur in het start vak 
staan.  
 
Om 7.00 uur klinkt het startschot, met voorafgaande een 
speech over veiligheid en weer (stond zelf met de wind in de 
rug te vertellen dat we wind mee hadden, maar wij fietsten de 
andere kant op, dus wind links van voren). De dag was droog 
en zonnig. Na de start is het ongeveer 20 km vals plat omhoog 
waarna de hellingen en afdalingen steiler en mooier worden, 
na ongeveer 70 km is de eerste stop in de plaats Saint Vith, 
waar we even genieten van een krentenbol en een drankje. Na 
deze stop is het ongeveer 50 km door heuvelachtige gebied 
naar La Gileppe, een grote parkeerplaats bij een waterdam, 
waar zich de tweede stop bevindt, wat eten en drinken en op 
naar de derde stop die bereikt wordt na 45 km van langere 
klimmen en afdalingen, waarbij de topsnelheid omlaag dit jaar 
78 km/h was.  
 
Na deze mooie etappe zijn we aan gekomen in Riemst, 
onze derde stop. Net voor Riemst werden we dit jaar weer 
geplaagd door de voor ons bekende klim de Hallembaay een 
echte kuitenbijter. Na deze welkome stop op naar Bochold door 
het steeds vlakker wordende gebied. Nu de kilometers al wat 
voelbaar worden heb ik me bewust niet aan kop gemeld maar 
de energie gespaard voor de laatste etappe van Bochold naar 
Valkenswaard. Na de stop in Bochold bleek de batterij nog niet 
leeg en kon ik nog vele kilometers kop trekken samen met m'n 
maten. Na 262 km kwamen we met onze groep aan in 
Valkenswaard om 16.40 uur, een prima tijd en prestatie! 
 
Met Vriendelijke Sportgroet Harrie Bullens 
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BAANSEIZOEN 2009 
 
 
René van de Ven 
 
 
Nu de regen voorzichtig 
begint te vallen na 
enkele weken oktober 
(en nu u dit leest is het 
vast al november en zijn 
de eerste crossen al 
geweest) is het 
baanseizoen echt 
voorbij. Voor mezelf ook 
echt pas net, want 
zondag 18 oktober had ik 
mijn laatste wedstrijd van 
het seizoen nog. Maar 
om het verslag nog 
enigszins chronologisch 
te laten verlopen zal ik 
beginnen in april bij de 
eerste wedstrijd van het 
seizoen. 
 
De opening van het baanseizoen is enkele 
jaren een soort van ‘vriendschappelijke’ 
wedstrijd geweest tussen A.V. Oirschot, GM 
Best, GVAC Veldhoven, PSV Atletiek en AVV 
Valkenswaard. Helaas was die wedstrijd er dit 
jaar niet meer, althans niet als echte 
openingswedstrijd. Daarom ben ik samen met 
Jeroen Duif, een vriend die lid is bij GM en met 
wie ik vrijwel alle wedstrijden dit jaar heb 
bezocht, op 5 april naar Vught gereden.  
 
Degenen die me kennen weten dat ik de 
laatste jaren vrijwel uitsluitend aan de 
werponderdelen deelneem en zodoende ook in 
Vught. Het was een warm welkom aan en van 
alle atleten van de andere deelnemende 
verenigingen die ik al jaren elk seizoen 
opnieuw tegenkom bij de wedstrijden in de 
regio. We zijn goede bekenden en vrienden, al 
wil iedereen tijdens de wedstrijd natuurlijk 
gewoon winnen, dat gaat er bij niemand, zo 
ook bij mij, meer uit na 19 jaar wedstrijden. Het 
weer was nog niet best en ook de resultaten 
vielen af en toe niet mee, maar bij een eerste 
wedstrijd van het seizoen is dat nog allemaal 
niet zo belangrijk. Het komt nog wel, zeg je 
dan.  
 
Gelukkig bleek de 42.77m die ik wierp met 
speer uiteindelijk inderdaad de slechtste 
afstand van het gehele seizoen, dus hoe 
ontevreden ik er toen ook over was, het kwam 
later in het seizoen goed. Aan mijn discusworp 
van die dag (28.05m) zou ik echter nog wel 
wat frustratie beleven in de maanden erna. Dat 

begon al vier dagen later, bij de eerste 
onderlinge wedstrijd op de baan. Ik behaalde 
met discus 27.87m, slechts 18cm minder. 
Jammer maar ach, er komen nog kansen 
genoeg, denk je dan.  
 
De tweede ‘uitwedstrijd’ van het seizoen was 
16 april in Eindhoven. De speer ging meteen 
een stuk verder naar 45.64m, de kogel bleef 
helaas net steken onder de 11m-grens, op 
10.92m. Tot mijn grote ongenoegen (ik heb 
een PR van 12.04m) zou dit zo blijven tot de 
allerlaatste (kogel)wedstrijd van het seizoen! 
Op 24 en 26 april tweemaal naar Dongen 
geweest voor de drie werponderdelen, waarbij 
tot mijn tevredenheid de speer wederom 
verder ging, ditmaal naar 47.55m. Discus was 
weer goed, maar helaas 28.00m, 5cm minder 
dan het beste dit seizoen! 
 
Na vijf leuke wedstrijden in april bezocht ik er 
vier in mei, waaronder de altijd loodzware 
maar bijzonder leuke en gezellige 10-kamp in 
Gemert. Wie me al jaren kent, of die bij de 
clubkampioenschappen was, weet hoe ik heb 
afgezien tijdens de afsluitende 1500m. Maar 
zoals al gezegd is gezelligheid elk jaar weer 
troef in Gemert en ik roep daarom ook 
iedereen op om komend jaar mee te gaan naar 
deze geweldige wedstrijd! 
 
De prestaties waren wat wisselvallig in mei, 
de stijgende lijn die in april was ingezet 
stagneerde enigszins. De speer ging bij alle 
vier de wedstrijden over de 46m met als >>
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BAANSEIZOEN 2009 
 
 
René van de Ven 
 
 
beste 47.04m in Best op 28 mei, maar kogel 
bleef onder de 11m en discus onder de 28m. 
Gelukkig kwam er dit jaar een mooi senioren-
PR en CR bij de wedstrijd in Valkenswaard op 
23 juni. Er werd een klassement bijgehouden 
van enkele wedstrijden in regio 14 (waar wij 
onder vallen), waarvan deze wedstrijd de 
laatste was. De prestatie die je neerzette werd 
omgezet in punten, zodat het niet uitmaakte 
welk onderdeel je deed. Dankzij zijn goede 
prestaties op de lange afstanden stond Jeroen 
enkele punten voor me in de stand, dus ik had 
wat om voor te gaan! En kennelijk heeft het 
geholpen, want de speer landde op 49.54m! 
Een nieuw PR en CR bij de senioren met 
32cm. En ik won het klassement van Jeroen, 
ondanks zijn PR op de 3000m, dus het was 
een zeer geslaagde wedstrijd. 
 
Door de zomervakantie waren er slechts 
twee wedstrijden in juli, waaronder weer een 
10-kamp, deze keer in Best op 4 en 5 juli. 
Jammer genoeg moest ik daar de 110m 
Horden en de 1500m laten schieten zodat ik 
slechts op acht onderdelen punten scoorde. 
Ook in augustus was er vrijwel nergens in het 
land een wedstrijd, maar Jeroen en ik zijn toch 
eenmaal naar Utrecht gereden om ons ene 
wedstrijdje mee te pikken. Zonder bijzondere 
prestaties overigens. 
 
September twee thuiswedstrijden (een 
onderling en uiteraard de clubkampioen-
schappen Meerkamp) en een werpwedstrijd in 
Venlo, waar ik met discus weer eens tot 
27.62m kwam. Gelukkig ging tijdens de 
clubkampioenschappen Meerkamp de kogel 
eindelijk voor het eerst dit seizoen over de 11m 

(11.13m) en verbeterde ik ook mijn beste 
seizoensprestatie met discus nog naar 
28.64m. Helaas net geen PR (29.21m) maar 
toch in ieder geval verder dan tijdens de eerste 
wedstrijd!  
Verder verliepen de clubkampioenschappen 
ook voorspoedig, ik won mijn 11

e
 titel op de 

meerkamp en 25
e
 in totaal sinds ik in 1990(!) 

bij de jongste categorie voor het eerst won. 
 
In totaal heb ik dit seizoen 19x deelgenomen 
aan een baanwedstrijd. Niet slecht als zeg ik 
het zelf, zeker met die vakantieperiode. Ik wil 
nog wel graag op één wedstrijd speciaal 
terugkomen, namelijk de W.A.T. (Wedstrijd 
Atletiek Tweedaagse) in Reusel. Wellicht 
herinneren enkele leden zich de 
grasbaanspelen nog die eind jaren ’90 
georganiseerd werden. Helaas zijn die spelen 
opgehouden te bestaan, maar in 2004 is de 
W.A.T.  in het leven geroepen. Zelfde principe, 
zelfde gezelligheid, zelfde dit-mag-je-niet-
missen-evenement, alleen niet langer 
uitsluitend voor verenigingen met een 
grasbaan. Het was ontzettend jammer te zien 
dat alleen Bart Noyen en ik er dit jaar waren 
namens onze vereniging, terwijl we ‘vroeger’ 
met wel 60 atleten deelnamen. Hopelijk zijn er 
volgende keer meer atleten die mee willen 
gaan naar dit fantastische weekend!  
 
Dit was het baanseizoen 2009 zoals ik het 
beleefd heb. Hopelijk zijn er pupillen, junioren, 
senioren en masters die na dit gelezen te 
hebben aan het denken zijn gezet en volgend 
jaar gezellig mee gaan naar enkele 
baanwedstrijden!

 
Iedereen succes met 
de crosswedstrijden 
deze winter en dan op 
naar seizoen 2010! 
 
 
René van de Ven 
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SOCIOLOOP 
 
 
Ad van Zelst 

 
Op zondag 18 oktober organiseerde de trainersgroep bij 
verrassing een gezellige socioloop. Van de groepen 1 tot en 
met 4 werden deze dag geen prestaties gevraagd. We 
hobbelden al buurtend de bossen in en kwamen aan de rand 
van de hei bij elkaar, waar de clubhuiscommissie de koffie 
dampend had. Tevens een gelegenheid om drie trainers te 
feliciteren (Cees en Jac de 17

e
 jarig, Adrie de 18

e
). Zie de foto’s 

op de website www.avoirschot.nl > FOTOBOEK. 
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WOENSDAGMIDDAGGROEP 
 
 
Ad van Zelst 
 
En ook de woensdagmiddaggroep is weer lekker op gang. De 
belangstelling voor de tweede groep is heel behoorlijk. Mede 
door het prachtige najaarsweer hebben we onder aanvoering 
van Pieter al mooie tochten gemaakt, o.a. naar Landgoed De 
Baest dat er in de herfst weer prachtig bij ligt. 
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INTERNE COMPETITIE 2009  
 
coördinator: Adrie Vermeeren 
 
Overall winnaars van de competitie zijn Roland van Loon en Nellie van Beers. Uiteindelijk hebben 18 deelnemers 
aan de competitie minimaal 3 wedstrijden gelopen en komen in de eindstand. 
 

 
 

500 m 
21 april 

1500 m 
26 mei 

3 km 
30 juni 

10 km 
1 sept 

5000 m 
22 sept 

punten 

Msen 

1 Stefan de Graaf 
1:36.1 
96,10 

6:10.3 
123,43 

13:34.0 
135,66 

- 
148,25 

- 
140,80 

644,24 

M35 

1 Roland van Loon 
1:31.9 
91,90 

5:14.5 
104,83 

- 
135,50 

39:10.0 
117,50 

19:01.2 
114,10 

563,83 

2 
Ronald van de 
Vondervoort 

1:33.0 
93,00 

5:42.8 
114,26 

11:39.0 
116,50 

45:48.0 
137,40 

- 
140,80 

601,96 

3 Ton Smetsers 
1:37.9 
97,90 

5:58.7 
119,56 

12:33.0 
125,50 

46:05.0 
138,25 

21:48.0 
130,80 

612,01 

M45 

1 Harrie Bullens 
1:35.5 
95,50 

5:40.1 
113,36 

11:33.0 
115,50 

43:18.0 
129,90 

20:23.2 
122,30 

576,56 

2 Jac van Heerebeek 
1:30.8 
90,80 

5:28.8 
109,60 

11:40.0 
116,66 

45:28.0 
136,40 

21:20.5 
122,30 

581,46 

3 Cees Koppen 
1:35.8 
95,80 

5:49.9 
116,63 

12:13.0 
122,16 

43:02.0 
129,10 

20:36.3 
123,60 

587,29 

4 Michael Boon 
1:34,9 
94,90 

5:58.1 
119,36 

- 
140,50 

- 
157,35 

21:50.5 
131,00 

643,11 

5 Ger van Heesch 
1:41.2 
101,20 

6:17.6 
125,86 

- 
140,50 

47:07.0 
141,35 

- 
152,00 

660,91 

6 Hans van de Wal 
- 

111,20 
- 

136,10 
13:29.0 
134,83 

49:07.0 
147,35 

23:40.6 
142,00 

671,48 

M55 

1 Bert van Hoof 
1:52.2 
112,20 

6:24.5 
128,16 

12:31.0 
125,16 

47:12.0 
141,60 

22:27.4 
134,70 

641,82 

2 Erik van Ingen 
1:47.7 
107,70 

- 
149,36 

13:25.0 
134,16 

48:40.0 
146,00 

22:44.7 
136,40 

673,62 

3 Ad van Zelst 
2:03.0 
123,00 

6:58.1 
139,36 

13:48.0 
138,00 

48:21.0 
145,05 

- 
146,40 

691,81 

V35 

1 Marion de Kort 
- 

137,20 
7:35.3 
151,76 

14:50.0 
148,33 

53:55.0 
161,75 

26:37.9 
159,70 

758,74 

V45 

1 Nellie van Beers 
2:04.5 
124,50 

6:35.1 
131,70 

13:06.0 
131,00 

46:28.0 
139,40 

21:52.6 
131,20 

657,80 

2 Tineke vd Heuvel 
1:55.6 
115,60 

6:35.5 
131,83 

13:28.0 
134,66 

47:32.0 
142,60 

- 
166,50 

691,19 

3 Leny de Croon 
2:06.8 
126,80 

7:11.6 
143,86 

14:32.0 
145,33 

51:30.0 
154,50 

25:36.0 
153,60 

724,09 

4 Jeanne Kemps 
2:07.2 
127,20 

7:11.9 
143,96 

14:32.0 
145,33 

51:26.0 
154,30 

26:05.3 
156,50 

727,29 

 
<< De start van de 5000 meter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met dank aan Adrie Vermeeren, 
coördinator van de Interne 
Competitie >> 
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UITSLAGEN  
 
Ad van Zelst 
 
 

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. 
 
 
Van januari tot en met oktober liepen leden van AV Oirschot 295 keer mee aan een wedstrijd (geteld 
zijn volwassen finishers aan loopwedstrijden). In 2008 waren dat er 312 in dezelfde periode. 
 
 

zondag 6 september 2009 Brabants Dagblad Tilburg Ten Miles, Tilburg 
 

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

10  em Roland van Loon 9
e
 Bedr 01:04:21     15,01 

     Cees Koppen 62
e
 M 01:09:17    13,94 

     Ronald van de Vondervoort   Mrecr 01:10:51    13,63 

     Henk van de Ven   Mrecr 01:12:20     13,35 

     Ger van Heesch   Mrecr 01:18:26     12,32 

     Mari Oerlemans 116
e
 M 01:20:24     12,01 

     Arja Oerlemans   Vrecr 01:25:09     11,34 

     Jeanne Kemps   Vrecr 01:25:38    11,28 

     Jan Kemps   Mrecr 01:29:04     10,85 

     Vincent Klabbers   Mrecr 01:30:50     10,63 

     Anthony Conijn   Mrecr 01:34:16     10,25 

     Mirjam Smits   Vrecr 01:42:47     9,40 

 
 
woensdag 9 september 2009 Baanwedstrijden, Venlo 
onderdeel naam positie cat. prestatie   
 René van de Ven     
kogelstoten    10,63 m  
speerwerpen    44,01 m  
discuswerpen    27,62 m  
 
 

woensdag 9 september 2009 Hypotheker Beekloop, Eindhoven
 

Geen wedstrijd maar een grote recreatieloop. Prima voorbereiding voor de halve marathon van 
Eindhoven. Wel 1500 deelnemers. Iedereen klokt zelf zijn tijd. 

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

16  km Nellie van Beers     01:15:16     12,75 

     Michael Boon     01:15:31     12,71 

  

12  km Anthony Conijn     01:08:00     10,59 

     Marijke de Graaf     01:20:00     9,00 
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UITSLAGEN  
 
Ad van Zelst 
 

 

donderdag 17 september 2009 Interne Avondwedstrijden Baan, Oirschot 

discipline naam positie cat. prestatie pr cr km/u 

 polsstok René van de Ven 1
e
 Msen 2,50 m    

  Bart Noyen 2
e
 Msen 2,10 m pr   

         

 800 m Bart Noyen 1
e
 Msen 2:44.9 min   17,46 

  Martien van de Ven 2
e
 M60 2:46.6 min   17,28 

  Joost de Man 3
e
 JjunA 2:46.9 min   17,25 

  René van de Ven 4
e
 Msen 2:48.1 min   17,13 

  Jeroen Hoogers 5
e
 JjunA 2:54.5 min   16,50 

  Mark de Man 6
e
 JjunA 2:54.9 min   16,46 

 
 

zondag 20 september 2009 Dam tot Damloop, Zaandam
 

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

10  em Henk van de Ven   business 01:14:38     12,94 

     Marjon de Kort   business 01:32:26     10,45 

  Irene van Gestel  business 01:53:19   8,52 

 
 

zondag 20 september 2009 30e Beekse Marathon, Hilvarenbeek 
 

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

30  km Cees Koppen   Mrecr 02:18:35    12,99 

     Ad van Heerbeek   Mrecr 02:31:32     11,88 

  

21.1  km Jac van Heerebeek   Mrecr 01:39:05     12,78 

  

10  km Janette van Roosmalen   Vrecr 00:57:48    10,38 

 

zondag 20 september 2009 36e Real Berlin Marathon, Berlijn (D)
 

Vier clubleden reisden af naar Berlijn. Het was warm (26 graden), maar er werd toch goed 
gepresteerd 

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

42.2  km Ronald van de Vondervoort 1428
e
 M40 03:33:32     11,86 

     Tineke van den Heuvel 71
e
 V50 03:54:23     10,80 

     Arja Oerlemans 904
e
 V45 04:51:29     8,69 

     Mari Oerlemans 526
e
 M50 04:51:29     8,69 

 

 

Zeg geen nee als we je ergens voor nodig hebbenM 
 

Atletiekvereniging Oirschot wordt overeind gehouden door een 40-tal leden die zich als vrijwilliger 
verdienstelijk maken als trainer, begeleider, bestuurs- of commissielid en allerhande andere taken.  

 
Wil je ook iets doen voor de club? Bespreek het eens met een vrijwilliger (zie de voorlaatste pagina 

van deze Spike), er liggen nog allerlei taken te wachten. De club kan niet zonder jou! 
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UITSLAGEN  
 
Ad van Zelst 
 

 

dinsdag 22 september 2009 Interne Competitie 5000m, Oirschot 
 

Vijftien deelnemers aan de laatste ronde van de Interne Competitie 2009. Er werden 3 p.r.'s 
verbeterd. De winnaars in hun categorie zijn: Stefan de Graaf (Msen), Roland van Loon (M35), 
Harrie Bullens (M45), Bert van Hoof (M55), Marion de Kort (V35) en Nellie van Beers (V45). 

De volledige eindstand van de competitie vind je elders in deze Spike 

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

5000  m Roland van Loon 1
e
 M35 00:19:01.2     15,77 

     Harrie Bullens 1
e
 M45 00:20:23.2    14,72 

     Cees Koppen 2
e
 M45 00:20:36.3    14,56 

     Jac van Heerebeek 3
e
 M45 00:21:20.5     14,06 

     Ton Smetsers 2
e
 M35 00:21:48.0    13,76 

     Michael Boon 4
e
 M45 00:21:50.5     13,74 

     Nellie van Beers 1
e
 V45 00:21:52.6     13,71 

     Bert van Hoof 1
e
 M55 00:22:27.4     13,36 

     Erik van Ingen 2
e
 M55 00:22:44.7     13,19 

     Hans van de Wal 5
e
 M45 00:23:40.6     12,67 

     Leny de Croon 2
e
 V45 00:25:36.0     11,72 

     Jeanne Kemps 3
e
 V45 00:26:05.3     11,50 

     Eelke Smits 1
e
 Vsen 00:26:29.3     11,33 

     Marjon de Kort 1
e
 V35 00:26:37.9     11,26 

     Mirjam Smits 2
e
 V35 00:29:15.2     10,26 

 
 
zaterdag 26 september                  26

e
 Hart van Brabantloop, Tilburg 

etappe km naam positie tijd km/u 
1 4,9 Jeanne Kemps 31

e
 0:22:17 13,19 

2 7,4 Erik van Ingen 64
e
 0:35:26 12,53 

3 5,6 Hennie van Rijt 49
e
 0:27:34 12,19 

4 3,0 Ineke Conijn 82
e
 0:18:02 9,98 

5 6,4 Anthony Conijn 84
e
 0:34:38 11,09 

6 11,7 Johan der Kinderen 73
e
 0:54:38 12,85 

7 11,2 Hans van Hal 92
e
 0:57:05 11,77 

8 12,5 Harrie Bullens 32
e
 0:51:18 14,62 

9 6,1 Nel van Beers 14
e
 0:28:17 12,94 

10 9,0 Ton Smetsers 44
e
 0:39:50 13,56 

11 7,7 Hans van de Wal 72
e
 0:37:27 12,34 

12 5,5 Irene van Gestel 89
e
 0:33:46 9,77 

13 8,2 Ben Vogels 79
e
 0:44:12 11,13 

14 5,2 Ria Louwers 96
e
 0:31:00 10,06 

15 5,2 Jac van Heerebeek 38
e
 0:20:54 14,93 

Totaal 104,4 AV Oirschot / Running Support 70
e
 8:56:24 11,76 

 
zondag 27 september 2009             Clubkampioenschappen Meerkamp, Oirschot  

pos Naam cat. 100m 1500m 
Ver-

springen 
Hoog-

springen 
Kogel-
stoten 

Discus-
werpen 

Speer-
werpen 

punten 

1 René vd Ven Msen 14.0 5:59.0 5,06 1,50 11,13 28,64 47,32 2694 

2 Bart Noyen Msen 13.5 5:54.0 4,85 1,70 8,51 22,76 26,48 2261 

buiten mededinging: 

 Jeroen Duif Msen 12.8 4:48.0 5,17 1,65 8,12 24,55 37,84 2931 
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UITSLAGEN  
 
Ad van Zelst 
 

 

zondag 4 oktober 2009 Meijerijloop, Vught
 

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

10  km Cees Koppen 6
e
 M45 00:42:37     14,08 

 
 

zondag 4 oktober 2009 Amgen Singelloop, Breda
 

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

15  km Michael Boon   Mrecr 01:10:25    12,78 

  

10  km Thea de Jong   Vrecr 01:01:17     9,79 

     Mirjam Smits   Vrecr 01:02:04     9,67 

 
 

zondag 11 oktober 2009 Marathon Eindhoven, Eindhoven
 

Vier leden van onze club liepen de hele marathon, aan de halve marathon deden 21 clubleden mee. 
Esther de Wert, Michael Boon, Johan der Kinderen en Twan Witlox verbeterden hun p.r. Tineke van 
de Heuvel behaalde een verdienstelijke 9e plaats bij de V50. Beste debutante was Conny Neggers  

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

42.2  km Henk van de Ven 92
e
 M45 03:30:51     12,01 

     Cees Koppen 44
e
 M50 03:32:21     11,92 

     Ad van Heerbeek 26
e
 M55 03:41:23     11,44 

     Ton Smetsers 206
e
 M40 04:04:01     10,38 

     
De Meeuw 3 (met o.a. Ineke en 
Anthony Conijn) 

74
e
 estafette 04:08:27     10,19 

  

21.1  km Roland van Loon 36
e
 M35 01:27:52     14,41 

     Harrie Bullens 157
e
 M45 01:38:06     12,91 

     Michael Boon 97
e
 M50 01:38:06    12,91 

     Tineke van den Heuvel 9
e
 V50 01:40:34     12,59 

     Johan der Kinderen 417
e
 M45 01:48:16    11,69 

     Erik van Ingen 144
e
 M55 01:48:22     11,68 

     Ger van Heesch 263
e
 M50 01:48:37     11,66 

     Adrie van de Wal 462
e
 M40 01:48:52     11,63 

     Hans van de Wal 439
e
 M45 01:49:06     11,60 

     Hans van Hal 521
e
 M45 01:52:58     11,21 

     Twan Witlox 618
e
 M40 01:54:10    11,09 

     Tommy Verbakel     01:59:04     10,63 

     Jan Kemps 480
e
 M50 01:59:21     10,61 

     Conny Neggers 148
e
 V35 02:02:51     10,31 

     Esther de Wert 181
e
 V35 02:08:58    9,82 

     Nicole Evers 184
e
 V35 02:09:32     9,77 

     Nicole Scheepers 205
e
 V40 02:09:54     9,75 

     Emile van Loon 633
e
 M50 02:16:35     9,27 

     Jeanne van Oirschot 157
e
 V50 02:28:56     8,50 

     Diane van Heeswijk 294
e
 V40 02:28:56     8,50 

     Marijke de Graaf 159
e
 V50 02:28:56     8,50 



 

S P I K E    -    H E T   C L U B B L A D    V A N    D E    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 

  
 - 30 - 

UITSLAGEN  
 
Ad van Zelst 
 

        
zondag 18 oktober 2009 Baanwedstrijden, ‘s-Hertogenbosch 
onderdeel naam positie cat. prestatie   
speerwerpen René van de Ven  Msen 45,99 m  
 
 

zondag 18 oktober 2009 Marathon Amsterdam, Amsterdam
 

Arja verbeterd haar beste tijd (New York 2007) met 17 minuten! 

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

42.2  km Mari Oerlemans 67
e
 M60 04:09:02     10,17 

     Arja Oerlemans 97
e
 V45 04:09:03    10,17 

 
 

zondag 25 oktober 2009 Marathon Brabant, Etten-Leur 
 

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

21.1  km Hans van de Wal 210
e
 M45 01:53:40     11,14 

     Erik van Ingen 128
e
 M55 01:58:59     10,64 

     Ger van Heesch 253
e
 M45 01:59:13     10,62 

     Marjon de Kort 36
e
 V45 01:59:16     10,61 

     Irene van Gestel 76
e
 V45 02:35:34     8,14 
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CLUBRECORDS 
  
Ad van Zelst 
 
In de maanden september en oktober zijn geen clubrecords gevestigd of verbeterd  
 
CLUBRECORDS ERKEND IN 2009 
datum naam Cat. plaats discipline prestatie 
280209 Ad van Heerbeek M55 Eersel 21,1 km 1:36:50 u 
090409 Martien van de Ven M60 Oirschot 1000 m 3:38.7 min 
090409 Joost de Man JjunA Oirschot 1000 m 3:40.0 min 
230609 René van de Ven Msen Valkenswaard speerwerpen 49,54 m 

 

De clubrecords van alle categorieën vind je op onze website. Daar kun je ook het reglement inzien, 
zodat je precies weet aan welke eisen een clubrecord moet voldoen om erkend te worden 
 

Heb je een clubrecord gelopen? Meld dit aan bij Ad van Zelst vanzelst-westland@chello.nl 
 
 
 

 
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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AGENDA  
 
Samenstelling: Leny de Croon / tekst: Ad van Zelst 
 
 
De volledige wedstrijdkalender staat op onze website > AGENDA. Je kunt 
daar op een wedstrijd klikken en zo meteen informatie zoeken op de site 
van de organiserende vereniging en inschrijven.  
 
 
Voor de crossers: de Runnersworld Kempische Crosscompetitie 2009-2010: 
 

datum plaats evenement 

01 nov 2009, zo Bladel SQWARE Najaarscross  

15 nov 2009, zo Veldhoven De Campus cross  

29 nov 2009, zo Eindhoven HCM Karpencross  

13 dec 2009, zo Reusel ALLCO l’Avant Sylvestrecross  

27 dec 2009, zo OIRSCHOT 24e DE MEEUW AUWJAORSCROSS  

17 jan 2010, zo Eersel Dieprijtcross 

31 jan 2010, zo Geldrop Schietbergencross 

7 febr 2010, zo Valkenswaard Wedertcross 

28 febr 2010, zo Best Joe Mann Bosloop 

 
Klik op www.crosscompetitie.nl voor alle informatie over deze competitie 
 
 
Overige wedstrijden: 
 
Zo 8 november: Valkenswaard, Holapress Valkenloop. Halve marathon met elk jaar enkele 
Oirschotse deelnemers. Wie? 
 
Zo 15 november: Nijmegen, Fortis Zevenheuvelenloop Uitje van het jaar voor de club. Samen met 
de trein, dan even zeven heuveltjes over en daarna een hapje eten bij Du Commerce. Hier sneuvelen 
elk jaar weer p.r.’s. Inschrijven is niet meer mogelijk.  
 
Za 21 en zo 22 november: Tilburg, 51e VGZ Warandeloop. Half cross, half veldloop. Vorig jaar een 
waterballet. 
 
Zo 20 december: Eijsden 
Mescherbergloop. Mooie loop door 
het Limburgse land, maar die 
trappenM Vorig jaar waren we er met 
7 lopers present. 
 
Zo 27 december: Oirschot, de 
Auwjaorscross dus >> 
 
Do 31 december: Soest 
Sylvestercross. Een grote wedstrijd 
met wereldtoppers door de Soester 
duinen 
 
Do 31 december, Hilvarenbeek: 25e 
Oudejaarsloop. De laatste 
wegwedstrijd van het jaar, 10 km 
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AGENDA  
 
Samenstelling: Leny de Croon / tekst: Ad van Zelst 
 
 
Zo 10 januari: Egmond aan Zee, 
PWZ Halve Marathon Egmond. 
Een spektakel dat je meegemaakt 
moet hebben! Beulen tegen de 
wind op het Noordzeestrand. Het 
kan er vriezen, dooien, sneeuwen 
en stormen en soms alles tegelijk. 
Je kunt weer met de bus mee van 
Eindhoven Atletiek, zie de info op 
www.avoirschot.nl > PRIKBORD. 
Wel op tijd inschrijven want er is 
een deelnemerslimiet. Je kunt er 
ook de kwartmarathon lopen. 
Ingeschreven hebben: Hans van 
Hal, Cees Koppen, Ad van Zelst 
 
Zo 24 januari: Best, Rabobank Goed Beter Bestloop. Half marathonnetje met grote Oirschotse 
deelname 
 
Zo 7 maart: Barcelona (Spanje), Marathon Barcelona. We polsen de belangstelling om daar met de 
club naar toe te gaan. Zie de informatie elders in deze Spike. 
 

Er zijn nog zat lopen meer& Kijk hiervoor op onze website onder AGENDA. 
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TRAININGEN 
  
Cees van de Schoot 
 
 
Het trainingsschema staat op de website 
onder TRAININGEN > Clubtrainingen > 
PDF én het hangt op het prikbord in het 
clubhuis. 
 
 
 
 
 
Tenzij anders vermeld starten alle trainingen 
bij het clubhuis. 
 
 
dinsdag  19:00 uur  clubtraining op de baan, tenzij deze slecht te belopen is  

woensdag  14:00 uur vrije training, 2 groepen, vanaf ’s-Heerenvijvers 

 19:00 uur  recreantentrainingen, 4 niveaugroepen 

donderdag  19:00 uur  clubtraining op de weg 

zaterdag       9:00 uur  vrije training, cross, 2 niveau’s, vanaf Sportcentrum Kroonenburg  

zondag   9:30 uur  recreantentrainingen, 4 niveau’s, groep 1, 2, 3 en 4 
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jeugd, uitslagen 
 
Ad van Zelst 
 
 

 
zondag 27 september 2009             Clubkampioenschappen Meerkamp, Oirschot  
 
Jongens pupillen C  

pos Stnr Naam geb 40m 600m 
Ver- 

springen 
Hoog- 

springen 
Bal- 

werpen 
punten 

1 149 Stef van den Broek 2002 8.5 2:35.0 2,50 0,85 17,60 1199 

2 768 Tom Michielsen 2002 8.5 2:38.0 2,50 0,85 16,42 1162 

 
Jongens pupillen B  

pos Stnr Naam geb 40m 600m 
Ver- 

springen 
Hoog- 

springen 
Kogel- 
stoten 

Bal- 
werpen 

punten 

1 152 Tom van den Broek 2000 8.0 4:53.0 2,65 0,90 3,83 9,84 1446 

2 151 Robbert Rietrae 2000 8.5 4:54.0 2,27 0,80 3,69 17,17 1335 

 
Jongens pupillen A  

pos Stnr Naam geb 60m 1000m 
Ver- 

springen 
Hoog- 

springen 
Kogel- 
stoten 

Bal-
werpen 

punten 

1 158 Floris Boon 1998 10.3 4:15.0 3,56 1,15 6,58 20,16 2389 

2 156 Jing-Li Gao 1998 11.1 4:39,0 3,22 1,05 6,52 15,67 1982 

3 153 Luc van Ham 1999 11.8 4:39.0 2,96 1,00 4,01 13,29 1607 

4 155 Ruben Rietrae 1998 10.3   0,90 4,97  1007 

 
Jongens junioren D  

pos Stnr Naam geb 80m 1000m 
Ver-

springen 
Hoog-

springen 
Kogel-
stoten 

Discus-
werpen 

Speer-
werpen 

punten 

1 160 Ben Noordijk 1997 13.3 4:12.0 3,32 1,15 5,97 8,68 15,81 1490 

2 159 Damian Voet 1997 13.7 4:14.0 3,61 1,15 5,45 10,48 14,27 1757 

 
Jongens junioren A  

pos Stnr Naam geb 100m 1500m 
Ver-

springen 
Hoog-

springen 
Kogel-
stoten 

Discus-
werpen 

Speer-
werpen 

punten 

1 162 Joost de Man 1991 12.8 6:19.0 5,18 1,35 6,84 19,38 14,37 1724 

2 161 Mark de Man 1991 13.9 6:40.0 4,80 1,40 8,08 24,07 25,97 1530 
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jeugd, uitslagen 
 
Ad van Zelst 
 
zondag 27 september 2009             Clubkampioenschappen Meerkamp, Oirschot  
 
Meisjes pupillen B  

pos Stnr Naam geb 40m 1000 m 
Ver-

springen 
Hoog- 

springen 
Kogel-
stoten 

Bal- 
werpen 

punten 

1 150 Eline van Hout 2002 7.8  2,70 0,95 4,48 11,48 1401 

 
Meisjes pupillen A  

pos Stnr Naam geb 60m 1000m 
Ver- 

springen 
Hoog- 

springen 
Kogel-
stoten 

Bal-
werpen 

punten 

1 157 Kayleigh van de Berg 1998 10.1 4:54.0 3,29 1,00 5,09 18,22 1987 

 

Foto’s van de Clubkampioenschappen Meerkamp staan op de website  
www.avoirschot.nl > FOTOBOEK 

 
woensdag 30 september 2009         Avondwedstrijden Baan, Best
  

Naam cat. 
Ver- 

springen 
Bal- 

werpen 
600m 

Stef van den Broek JPC 2,61 17,42 2:31.9 

     

Tom van den Broek JPB 2,71 9,06 4:36.9 

Joep van Rees JPB 2,86 16,2 4:32.6 

     

Eline van Hout MPB 2,44 14,48 4:56.9 

Tess Schepens MPB 2,60 13,93 5:14.7 

Naam cat. 
Kogel-
stoten 

Ver- 
springen 

1000m 

     

Annemarie Hoevenberg MPA 4,60 2,82 4:39.2 

Britt Schepens MPA 4,92 2,60 5:06.5 
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jeugd, trainingen 
 
 Anne Joosen 
 
 

Zaaltrainingen 
 
De trainingen worden in het winterseizoen gegeven in de zaal van basisschool De Linde in de 
Lindenlaan (elke dinsdag van 3 november tot en met 23 februari) 
 

dinsdag  18.00 - 19.00 uur  pupillen  BC (Rikie Moors) 
19.00 - 20.00 uur  pupillen A en junioren D (Gerrie Staadegaard) 
20.00 - 21.30 uur  junioren CBA en senioren (Martien of René van de Ven) 

 
De looptrainingen op de baan op woensdag gaan voorlopig niet door. Nadere informatie volgt, 
kijk op de website 
 
 

 
 

Houd zelf je persoonlijke records per onderdeel bij in een schrift. Als je denkt dat je een clubrecord 
hebt verbeterd geef dat dan door aan vanzelst-westland@chello.nl 

De clubrecords staan op de website www.avoirschot.nl > CLUBRECORDS 
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HARDLOPEN BIJ AV OIRSCHOT 
 
 
 
 

Nee, wij hebben geen plastic baan, 
wij lopen nog op echt gras enM we 
hebben de Oirschotse hei 
 
Atletiekvereniging Oirschot biedt je de mogelijkheid tot hardlopen 
onder leiding van deskundige trainers en begeleiders. Er wordt 
getraind in 4 niveaugroepen, van rustig tot pittig: 1, 2, 3 en 4. Als 
iemand niet mee kan past de groep zich aan.  
 
Kennis maken met de loopsport� 
Om de clubsfeer eens te proeven is er voor 
niet-leden de mogelijkheid tegen een kleine 
vergoeding deel te nemen aan de 
recreantentrainingen op zondagmorgen en 
woensdag avond. Aanmelden hoeft niet, een 
euro in het potje en lopen maar.  
Door het jaar zijn er dan nog verschillende 
mogelijkheden om deel te nemen aan 
speciale trainingen, b.v. de trainingen voor 
de Jazzloop, de halve marathon Eindhoven 
en de hardloopcursus. 
 
�tegen lage kosten 
Een voordeel in deze moeilijke tijden is dat 
hardlopen bijna niets kost. Onze contributie 
is bescheiden en al wat je nodig hebt is een 
paar hardloopschoenen en sportkleding. 
Verder bepaal je zelf wanneer je gaat en 
aan welke activiteiten je meedoet. 
 
Trainingen 
Bij AV Oirschot kun je bijna elke dag van de 
week trainen, zelfs op zondag. Zie voor het 
trainingsprogramma de rubriek trainingen 
elders in dit blad of kijk op onze website 
www.avoirschot.nl > TRAININGEN. 
 
Wedstrijden 
Naast de trainingen wordt door AV Oirschot in clubverband bijna wekelijks deelgenomen aan grote en 
kleine loopwedstrijden in binnen- en buitenland, waarbij het vervoer onderling geregeld wordt. 
 
Jeugdatletiek bij de AV Oirschot 
Niet alleen hardlopen, maar ook de technische nummers (hoog- en vérspringen, 
polsstokhoogspringen, discuswerpen, speerwerpen, kogelstoten) krijgen bij de jeugdafdeling van AV 
Oirschot volle aandacht. Daarnaast zijn er het gehele jaar door ontspannende spelactiviteiten, 
deelname aan jeugdwedstrijden in de regio en een interne competitie. Bij erg slecht weer worden de 
avondtrainingen in een zaal gegeven. 
 
Contributie 
Zie de contributietabel op de website www.avoirschot.nl > ALGEMENE INFO. 
 

Aanmelden als lid kan bij Maarten Kaptein, telefoon 0499-572472 
e-mail maartenkaptein@kpnplanet.nl 
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ALGEMENE INFORMATIE 
 
 
● Atletiekvereniging Oirschot is opgericht op 24 oktober 1985 
en aangesloten bij de Atletiekunie onder verenigingsnummer 
V0014355 ● De activiteiten vinden plaats vanaf de atletiekbaan 
en het clubgebouw aan de Bloemendaal 5a 5688GP Oirschot 
(nabij Sportcentrum De Kemmer). ● Secretariaat: Stapakker 1, 
5688PP Oirschot, tel: 0499-573986, bankrekeningnummer 
13.88.61.021, e-mail mjtromp@hotmail.com ● Leden van 
verdienste: Albert Houwen, Piet van de Sande, Cees van de 
Schoot en Martien van de Ven. 
 
Atletiekvereniging Oirschot wordt draaiend gehouden door een 40-tal leden die zich als vrijwilliger 
week-in week-uit verdienstelijk maken als trainer, begeleider, bestuurs- of commissielid en allerhande 
andere taken. Maar we komen nog steeds handen tekort. Wil je ook iets doen voor de club? Bespreek 
het eens met een van onderstaande vrijwilligers. De club kan niet zonder jou! 
 
 Nellie van Beers    0499-573634  n.beers@hgwz.rabobank.nl  
 Cor van Boven   0499-574823   c.vanboven@festacariba.nl 
 Joke Bullens   013-5142508   h.bullens@chello.nl 
 Harrie Bullens   013-5142508   h.bullens@chello.nl 
 Guus van der Burgt                0499-574548  ibbab@wxs.nl 
 Anthony Conijn   0499-550641  anthonyconijn @wanadoo.nl  
 Ineke Conijn    0499-550641   inekeconijn@wanadoo.nl 
 Wilma Cové   0499-550083  wcove@planet.nl 
 Leny de Croon    0499-577312  lenydecroon@hotmail.com 
 Toon de Croon   0499-575416  toondecroon@chello.nl   
 Martien van Gerven  0499-575532  gerven-visser@planet.nl 
 Jac van Heerebeek   0499-574150  ja.heerebeek@planet.nl 
 Ger van Heesch   0499-575496  gervanheesch@hetnet.nl 
 Jan Heijms                     0499-575155   
 Tineke van den Heuvel  0499-575934  h.vandenheuvel7@chello.nl  
 Bert van Hoof   013-5142095  hoof.lfm@wxs.nl 
 Anne Joosen   0499-574436  annejoosen@hotmail.com 
 Maarten Kaptein    0499-572472  maartenkaptein@kpnplanet.nl 
 Jan Kemps    0499-575583  j.kemps1@chello.nl 
 Jeanne Kemps    0499-575583  j.kemps1@chello.nl 
 Johan der Kinderen  06-23271863   
 Vincent Klabbers    0499-574966  fam.klabbers@planet.nl  
 Marjon de Kort   0499-576109  marjondekort@hetnet.nl  
 Ton van Liempt   0499-572943  tonvanliempt@hetnet.nl   
 Adrie Louwers   0499-840275  adrie.louwers@gmail.com 
 Rikie Moors   0499-572306  rmoors@online.nl 
 Bart Noyen    0499-575253  bart_noyen@hotmail.com 
 Thea Noordijk   013-5142374   tnoordijk@zonnet.nl 
 Jeanne van Oirschot   0499-574823   j.vanoirschot@festacariba.nl 
 Henny van Rijt   0499-575821  h.rijt@chello.nl 
 Cees van de Schoot  0499-573276  ceesvandeschoot@kpnplanet.nl 
 Mirjam Smits   0499-841399 
 Gerrie Staadegaard     gerrie.staadegaard@gmail.com 
 Silvia Tempelman,   0499-573489   silviatempelman@kpnplanet.nl 
 Maarten Tromp    0499-573986  mjtromp@hotmail.com 
 Nol Veldhuizen   0499-574048  meubelfabriekveldhuizen@hetnet.nl 
 Martien van de Ven  0499-574528  martienvandeven@planet.nl  
 Adrie Vermeeren     0499-573489  a3vermeeren@zonnet.nl 
 Mario Wiercx                          0499-573871             m.wiercx@orange.nl 
 Ad van Zelst   0499-550695  vanzelst-westland@chello.nl 
  

De functies staan op www.avoirschot.nl > ALGEMENE INFO > Bestuur en commissies
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PLAAT VAN DE MAAND 
 
 
Adrie Louwers 

 

 
water! water! 

  
 

 

 
Spike is het clubblad van de Atletiekvereniging Oirschot en verschijnt 6 keer per jaar in een 

oplage van 175 stuks. Het drukwerk wordt verzorgd door FT-Print te Oirschot. 
 

Kopij moet digitaal worden aangeleverd. Kies het lettertype Arial 10 pt en probeer uit te komen op 
maximaal driekwart pagina, dan kan er nog een plaatje of een foto bij en wordt het niet te lang. 

 
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 één van de 
redactieleden: 

Vincent Klabbers: fam.klabbers@planet.nl of 
Ad van Zelst: vanzelst-westland@chello.nl 

 
 

Vooral foto’s hebben we graag! Lever ze bij voorkeur aan in hoge resolutie (op een USB-
stick of CD-rom) 

 

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

 
Het volgende nummer van SPIKE verschijnt rond 7 januari. Kopij inleveren vóór 1 januari 

 



 



 

 


