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VAN DE VOORZITTER 

 
 
 
 
 
 
 
En al weer is er een jaar voorbij. Soms lijkt 
het wel alsof de jaren voorbij vliegen zonder 
dat je er erg in hebt. Het helpt dan wel eens 
om terug te kijken naar hoe het was op 1 
januari van dat jaar. Dan zie je vaak dat er wel 
het nodige veranderd is. Maar aan een aantal 
dingen ben je dan al weer zo gewend, dat het 
lijkt alsof het nooit anders geweest is. Maar dat 
is dan toch niet zo. 
 
Zo zijn er bij onze buren een aantal nieuwe 
tennisvelden (ja inderdaad van kunststof) 
aangelegd. Tijdens die verbouwing was het 
hele parkeerterrein van de Kemmer vol gelegd 
met spullen die nodig waren voor het 
opknappen van de tennisbanen. In diezelfde 
tijd hebben wij ook ons nieuwe hekwerk om het 
veld gekregen. Omdat we een tijdlang onze 
auto niet op het parkeerterrein van de Kemmer 
konden parkeren waren we genoodzaakt om 
de auto langs de weg naar de Kemmer te 
parkeren. Dat was ook lekker makkelijk, dan 
hoefden we niet zo ver te lopen naar ons 
clubhuis. Inmiddels is voor wat betreft het 
parkeerterrein bij de Kemmer alles weer bij het 
oude en is er meer dan voldoende ruimte om 
daar te parkeren. De wens van het bestuur is 
dan ook dat we allemaal onze auto parkeren 
op het parkeerterrein. De toegangsweg naar 
de Kemmer blijft dan ook voor alle leden, 
waaronder de jeugd, een stuk overzichtelijker 
en daardoor ook veiliger. En er is een 
oplossing als je moeite hebt om de afstand 
naar het parkeerterrein te lopen: KOM MET DE 
FIETS OF TE VOET. 
 
In de laatste bestuursvergadering hebben 
we gesproken over het teruglopende 
ledenaantal. Omdat we hier de nodige zorgen 
over hebben gaan we als bestuur een aparte 
bestuursvergadering beleggen om over dit 
onderwerp te praten. Om dit probleem te 
kunnen aanpakken zullen we ook moeten 
vaststellen waarom leden afhaken. Als we de 
oorzaak van het probleem kennen kunnen we 
immers aan die oorzaak iets doen. Tenzij er  
 
 
 

redenen zijn die buiten de vereniging liggen. 
Dan is voor ons een stuk moeilijker om daar 
iets aan te doen. Mocht u hier ook nog ideeën 
over hebben of plannen om aan terug lopen 
ledenaantal iets te doen, dan horen wij dat als 
bestuur graag. 
 
Verder weet ik niet of het u is opgevallen, 
maar in mijn omgeving hebben heel veel 
mensen op het einde van 2008 een pluim 
gekregen van bijvoorbeeld hun werkgever. Ik 
zelf heb er ook een gekregen. Via een 
dergelijke pluim kun je dan, uiteraard via een 
website, zelf uitzoeken welk cadeau je graag 
wilt ontvangen. Ik zou via deze weg ook graag 
een pluim willen uitdelen. Een pluim voor alle 
vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor 
onze vereniging. Voor de trainers van de 
jeugd, de mensen van de clubhuiscommissie, 
de mensen die het afgelopen jaar actief 
geweest zijn bij het aanleggen en aanbrengen 
van de verlichting om het veld en zo kan ik kan 
nog even doorgaan met het opnoemen van 
allerlei commissies, groepen trainers etc. Voor 
u allen een heel grote pluim voor uw inzet en 
enthousiasme voor de Atletiek Vereniging 
Oirschot. Hartstikke bedankt en wij rekenen 
ook graag in de toekomst op uw inzet. 
 
Tot slot wil ik u allen vanaf deze plaats het 
beste wensen voor het jaar 2009. Dat het jaar 
u mag brengen wat u er van verwacht. 
Misschien nog iets sneller dan in het afgelopen 
jaar, iets hoger of iets verder. Mocht dat met 
het toenemen van de jaren allemaal niet meer 
lukken ben dan tevreden met hetgeen je al 
eerder hebt bereikt. En geniet er simpelweg 
van dat je nog steeds in goede gezondheid je 
rondjes kunt meedoen. Ook in 2009.  
  
 
 
 
Tot ziens 
Jan Kemps 
Voorzitter van onze Atletiekvereniging Oirschot 
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LEDENADMINISTRATIE 
  
Maarten Kaptein 
 
Wijzigingen ledenbestand per 1 januari 
 
Afgemeld: 
 
Marieke Verhoeven   V40 
Marieke kan geen tijd meer vinden. Ze zal nog 
wel eens als “euro lid” komen lopen. 
 
Peter van Loenen   M60 
Peter is na de bouw van zijn huis niet meer op 
peil gekomen. T.z.t. zal hij wel weer met een 
trimgroep mee gaan lopen. Hij bedankt ons 
hartelijk. 
 
Peter Schelle    M45 
Peter heeft last van zijn rugblessure en moet 
daarom opzeggen. Hij wenst ons nog veel 
succes. 
 
De verjaardagen in januari: 
 
1 René van de Ven  MSE 
2 Britt Scheepens   MPA 
3 Hennie van Rijt   M50 
4 Bart Noyen   MSE 
4 Yvonne van Dommelen  V40 

6 Jeanne van Oirschot  V50 
10 Jan van der Heijden  M60 
16 Annemarie Hoevenberg  MPA 
16 Johan Roefs   M45 
19 Jozé van de Burgt  V45 
19 Gonny Kostermans  Don 
22 Jan Heijms   M55 
27 Ineke Conijn   V55 
28 Renske Rietrae   MJD 
31 Hans van de Wal  M45 
 
En in februari: 
 
3 Wim de Croon   M50 
7 Chris van Eck   M60 
7 Jasper van Laarhoven  JJA 
9 Gerdy van Gaal   V35 
12 Giel van Hagen   JPA 
12 Ben Vogels   M60 
18 Floris Boon   JPA 
21 Albert Houwen   M55 
24 Ronald van de Vondervoort M40 
25 Erik van Ingen   M55 
28 Stef van den Broek  JPM 
 
Allen hartelijk gefeliciteerd 

 
BESTUURSMEDEDELINGEN  

 
 
Maarten Kaptein 
 
 
 
Als je wedstrijden wilt organiseren, of het nu 
gaat om interne of open wedstrijden, moet je 
kennis hebben van het juryvak. Het is echt niet 
zomaar even bij de finish gaan staan en op het 
juiste moment je stopwatch indrukken. 
Juryleden zijn onmisbaar voor het goed 
functioneren van een atletiekvereniging! 
 
Vorig jaar zijn een drietal cursussen op het 
gebied van atletiek naar onze regio gehaald. 
Naast een cursus “algemeen jurylid” ging het 
om een cursus “tijd” en om een cursus 
”scheidsrechter”. 
Er komt nu ook een mogelijkheid om de cursus 
“wedstrijdleider” te volgen. Dit kan op de 
zaterdagmiddagen 21 maart, 11 april en 25 
april. Het examen wordt afgenomen op 9 mei. 
Alle bijeenkomsten zijn in Best in het clubhuis 
van Atletiekvereniging Generaal Michaelis. 
Aanvang is steeds 13.30 uur en de 
cursusleider is Frans Pepers. 

Een voorwaarde voor deelname aan de cursus 
“wedstrijdleider” is dat je minimaal de cursus 
“scheidsrechter” met succes hebt afgerond.  
  
Dit is een mooie kans om de cursus 
wedstrijdleider dicht in de buurt te kunnen 
volgen. Wij hebben in de toekomst voldoende 
gecertificeerde wedstrijdleiders nodig om het 
aantal wedstrijden te organiseren wat we 
gewend zijn.  
 
Aanmelding kan per direct via de site 
www.atletiekunie.nl  maar moet wel voor 11 
maart geschieden. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deze cursus en Generaal 
Michaelis zorgt voor de koffie. Contactpersoon 
is Ben Saris. 
  
 
Nadere info: Maarten Kaptein of een ander 
bestuurslid  
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 BESTUURSMEDEDELINGEN  

 
 
Maarten Tromp 
 

  

 

Agenda bestuursvergadering 12 januari ‘09 

 

1. Opening door de voorzitter 
2. Verslag bestuursvergadering 16 december  
3. Post 
4. Uitvoering jaarplan 2008 
5. Begroting en contributievoorstel 2009 
6. In en uit de commissies 
7. Activiteitenoverzicht 
 16 feb jaarvergadering 
 15 mrt cyclopathon  
 29 mrt clubkampioenschappen cross 
 19 apr start loopcursus 
 13 jun jazzloop 
8. Projectgroep toekomst accommodatie 
9. Gebruiksovereenkomst accommodatie 
10. Conceptagenda jaarvergadering en 

rooster van aftreden 
11. Rondvraag/mededelingen 
12. Sluiting 
 
De agenda van de bestuursvergadering in 
februari wordt op de website gezet. 

Jaarverslagen per e-mail 
 
Tijdens de jaarvergadering van vorig jaar heeft 

onze voorzitter aangegeven dat de 

jaarverslagen in 2009 per e-mail aan de leden 

zullen worden toegezonden. Dit zal gebeuren 

in de eerste week van februari en in PDF 

formaat. 

Als u vragen heeft voor de jaarvergadering, 

waarvoor het bestuur onderzoek moet doen 

voor beantwoording, graag die vragen 

schriftelijk indienen bij de secretaris: 

  

uiterlijk 12 februari 2009 tot 20.00 uur. 

 

 
 

 
 

WEDSTRIJDCOMMISSIE 
 
Ad van Zelst 
 
 
Over de inschrijfkosten van AV Oirschot-leden 
 
 
Omdat we elk jaar geld tekort kwamen op onze 
externe wedstrijden heeft het bestuur aan de 
wedstrijdcommissie gevraagd om 
kostendekkend te gaan werken. Sommige 
verenigingen hebben een erg magere 
organisatie die bijna niks kost (b.v. een balpen 
als herinnering, geen omroeper, slechte 
geluidsinstallatie, beperkte prijzenpot).  
Wij vinden dat we een tiptop evenement 
moeten organiseren met alles erop en eraan. 
Ook onze vrijwilligers (zo’n 45 bij de 
Auwjaorscross) geven we graag een 
herinnering en wat consumptiebonnen. Wij 
kiezen voor een kwalitatief goede loop en de 
enige mogelijkheid om dat te bekostigen is een 
bijdrage van onze eigen leden, want we mogen 
niet te duur worden voor de lopers van buiten 
want dan haken ze af. Overigens, bij de  
 

 
 
Auwjaorscross wordt de hoogte van de 
inschrijfgelden met de regioclubs afgestemd. 
Als het aantal deelnemers of de sponsoring 
meevalt houden we over. Dat komt dan ten 
goede van de clubkas en daar kunnen weer 
andere activiteiten van gedaan worden. Zo 
voorkom je ook dat leden die nooit aan 
wedstrijden meedoen en onze vrijwilligers via 
hun contributie meebetalen aan de 
wedstrijden.  
 
Voordat we de beslissing namen om eigen 
leden te laten betalen hebben we ze ruim 
gepolst tijdens de trainingen en het merendeel 
had er geen enkele moeite mee. Daarna 
hebben we in overleg met het bestuur deze 
beslissing genomen. Dat was overigens met 
de Jazzloop ook al zo. 
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UIT DE REDACTIEVERGADERING 
  
Vincent Klabbers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Spike in 2009 
 
Kortgeleden heeft de redactieraad van de Spike vergaderd met als belangrijkste agendapunt het 
bespreken van de relatie tussen de Spike en de website van onze vereniging. De uitkomst van dit 
gesprek is misschien niet zo verrassend maar toch willen we de inhoud van het gesprek graag met 
alle leden delen. 
 
Ruim een jaar geleden stelden we vast dat de 
website er al prachtig uit zag en ook dat het 
aantal bezoekers in hoog tempo toenam. Onze 
website biedt inmiddels veel mogelijkheden, 
zeker in vergelijking met de papieren Spike. 
Aan de andere kant kost een website ook geld. 
Denk aan het ontwerpen en aan technisch 
onderhoud. Maar zeker is ook dat een website 
alleen sterk is wanneer de inhoud met grote 
regelmaat wordt bijgehouden en dat kost weer 
veel tijd. 
Zowel een website als een papieren Spike 
hebben hun sterke kanten. Bovendien zijn er 
leden die een voorkeur hebben voor één van 
beiden. Om daaraan tegemoet te blijven 
komen heeft de redactieraad in overleg en met 
goedkeuring van het bestuur besloten om 
naast de website de papieren Spike ook in 
2009 te laten verschijnen. We gaan dit wel 
doen in lagere frequentie van zes nummers op 
jaarbasis.  
 
De redactie heeft verder gesproken over het 
voorstel dat zo hier en daar hoorbaar is, om de 
Spike alleen digitaal te publiceren. Dus als 
onderdeel van de website. We zijn van mening 
dat het goed is om dit het komend jaar niet te 
doen. Aan de ene kant zijn er leden die zeer 
gehecht zijn aan een Spike waarin je echt kunt 
bladeren. Aan de andere kant zijn er bijdragen 
aan de Spike die zich niet lenen voor publicatie 
op het World Wide Web. In 2009 zal de 
redactie de gemaakte keuzes met het bestuur 
evalueren en de vraag stellen of verdere 
aanpassingen wenselijk zijn. De gedachte over 
de digitale Spike krijgt dan waarschijnlijk een 
plaats op de agenda.  
 
De Spike zal in 2009 in dezelfde oplage 
worden gedrukt en op dezelfde wijze worden 

verspreid. We gaan werken met een zestal 
deadlines. Vóór de volgende data moet de 
kopij binnen zijn: 1 maart, 1 mei, 1 juli, 1 
september en 1 november. Kopij die daarna 
binnen komt, kan niet rekenen op onmiddellijke 
plaatsing. In de week na genoemde deadlines 
wordt de Spike opgemaakt, naar de drukker 
gebracht en verspreid.  
 
De omvang van de Spike is in het verleden 
niet constant geweest. In verband met de 
opmaak van het blad maar ook met de kosten 
is het wenselijk dat de omvang stabiel is. Voor 
het komend jaar gaan we uit van een clubblad 
dat bestaat uit 28 pagina’s. Omdat het nieuws 
van 2 maanden aandacht verdient, gaan we 
selecteren. De rubriek Kort Nieuws vervalt 
(staat op de website). De rubrieken Uitslagen, 
Clubrecords, Wedstrijdkalender en Trainingen 
gaan we inkorten. Deze informatie staat of 
komt ook op de website en kun je zelf 
uitprinten. Misschien betekent dit dat we hier 
en daar het verzoek doen aan leden om 
bijvoorbeeld een wedstrijdverslag in te korten 
om zodoende ruimte te maken voor bijdragen 
van andere leden.   
 
De Spike wordt bekostigd uit de 
advertentieopbrengsten. We moeten dus ook 
hiermee rekening houden. Om ruimte te 
winnen vervallen geleidelijk de advertenties in 
redactionele pagina’s. De advertenties komen 
dus op de binnen- en buitenomslag; één katern 
binnen de omslag en één katern in het midden. 
In totaal 11 pagina’s. Omdat er per jaar 5 
edities minder verschijnen, krijgen de huidige 
adverteerders een link op de website. Nieuwe 
adverteerders kunnen pas in de Spike worden 
geplaatst als er ruimte vrij komt. Zij kunnen wel 
advertentieruimte kopen op de website.>  
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UIT DE REDACTIEVERGADERING 
  
Vincent Klabbers 
 
Wat betreft de inhoud van zowel de Spike als 
de website zal duidelijk zijn dat actuele 
informatie alleen via de website 
gecommuniceerd kan worden. Aan de andere 
kant is een website niet het medium om 
bijdragen te publiceren die imagoschade of 
inbreuk op privacy tot gevolg kunnen hebben 
voor personen of de vereniging als geheel. De 
redactie is van mening dat bijvoorbeeld een 
bijdrage aan de estafettepen of een kritische 
reactie op een besluit van het bestuur 

geplaatst kunnen worden in de Spike maar niet 
op de website. Kortom, er zijn bijdragen die 
geplaatst kunnen worden in zowel de Spike als 
op de website of slechts in een van beiden. De 
redactie zal hierin keuzes maken en in 
twijfelgevallen contact opnemen met het 
bestuur.  
 
 
Met redactionele groeten van  
Ad van Zelst en Vincent Klabbers 

 
 

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 of Ad van Zelst.  
 
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 maart. Kopij inleveren vóór 1 maart 
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NIEUWS 
 
Silvia Tempelman 
 

Het actuele clubnieuws vind je op onze website 

www.avoirschot.nl. prominent op de homepage onder de kop 

NIEUWS. Het nieuws wordt verzorgd door Silvia Tempelman. Zij 

verzamelt de gegevens en maakt er persberichten van die ze 

verstuurt naar het Weekjournaal, de Trompetter, de kabelkrant 

van Omroep Oirschot, de Spike en de webmaster. Zij is wel 

afhankelijk van de inbreng van onze leden, dus: heb je nieuws? 

Geef het zo snel mogelijk door aan 

 silviatempelman@kpnplanet.nl 

 

 

• zondag 14 december: Nellie van Beers eerste in de Mescherbergloop.    
Op zondag 14 december werd Nellie van Beers eerste bij de V45 in de 
Mescherbergloop te Eijsden in Zuid-Limburg. Het was een loodzwaar parcours, vooral 
door de vette lössgrond. Vooral omdat de grond aan het ontdooien was werd het zo 
zwaar. Niet alleen de hoge trappen deden een behoorlijk beroep op de conditie, maar 
vooral ook de afdalingen, waar je op weg gleed en waar je je behoorlijk schrap moest 
zetten. 
De weergoden waren de lopers wel gunstig gezind, het was koud maar droog en zonnig. 
De andere 6 lopers van AV Oirschot hadden het soms helemaal “gehad”. 
 

• zondag 21 december: Nellie wint weer, Ruud en Martien 2
e
 in Reusel 

De generale repetitie voor de Auwjaorscross is weer prima verlopen voor AV Oirschot. 
Op een "schitterend" (lees: moerassig) crossparcours werd Nellie van Beers weer 1e bij 
de V35 (!) in een tijd van 32:16 over 6600 meter. 
Ruud van Woensel werd 2e bij de M45 en Martien van de Ven werd 2e bij de M55, 
beiden liepen 8700 meter. 
  

• zondag 28 december: Podiumplaatsen in eigen huis voor AV Oirschot 
Het was koud bij de 23

e
 Auwjaorscross in Oirschot, maar de zon scheen en de lopers 

hadden nergens last van. Het recreantenveld werd gevuld met ruim 50 lopers uit de 
eigen gelederen van Atletiekvereniging Oirschot.  
Bij de wedstrijd Mannen 50+ won Ruud van Woensel in een tijd van 29:17 minuten over 
de 7793 meter. Nellie van Beers werd 2

e
 in de categorie Vrouwen 45+ en Martien van de 

Ven behaalde de 3
e
 plaats bij de Mannen 55+. 

 Bij de wedstrijd bij de Mannen senioren zette Wouter Jansen uit Tilburg zijn reeks van 
goede prestaties voort door de cross over 10 km te winnen. Hij werd gevolgd door 
Christophe Stoelinga. Snelste bij de Vrouwen senioren was Corine Spaans. 

  
 
 

Wereldrecord gelopen: laat het even weten 
 
Eén van onze leden (we noemen geen namen) behaalde in november een prachtige prestatie door 
een zware wedstrijd in België te winnen. We kregen opmerkingen dat hiervan geen melding was 
gemaakt in het Weekjournaal. Dat vond de redactie ook jammer, maar we hadden de uitslag niet tijdig 
in ons bezit omdat hij niet op www.uitslagen.nl stond maar op de site van de organiserende 
vereniging. De kopij voor het Weekjournaal moet zondagavond om 20.00 uur binnen zijn. We hebben 
op maandagmorgen om 9:30 uur nog een aanvullend bericht gestuurd, maar toen waren ze de krant 
al aan het drukken. Een week later is het geen nieuws meer en wordt het niet geplaatst. 
 
Jammer Nel, maar doe voortaan het volgende: als je een wereldrecord of ik weet niet wat loopt, zet 
dan even je bescheidenheid opzij en meldt dat aan Silvia. Publiciteit is goed voor de club. 
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DE ESTAFETTEPEN  
 
Antoinet van Esch 
 

Pennetje 
 
Nou Maarten bedankt voor de pen.  Ik zal me even 
voorstellen voor degenen die me niet kennen. Ik ben 
Antoinet van Esch,  getrouwd met Pieter en moeder van 
Lonne en Sander.  
 
Toen ik in oktober 1993 stopte met roken, riep ik hard dat 
als ik het niet vol zou houden tot de beginnerscursus van 
1994 dat ik dan net als ons Nel en onze Theo zou 
beginnen met hard lopen. 
Toen de eerste dag van de cursus was aangebroken was 
ik niet op het atletiekveld. Onze Theo kwam ’s middags 
vragen waar ik was. Ik ben toen maar op woensdag 
begonnen met de cursus. 
 
De eerste tijd na de cursus ben ik op woensdag en 
zondag gaan trainen. Op een bepaald moment ben ik 
overgestapt naar de dinsdag en donderdagavond. De 
dinsdagavond train ik nog steeds bij Toon. Op donderdag 
en zondag bij Pieter en op vrijdagavond op de baan in 
Veldhoven.  
Omdat ik 4 keer in de week train, krijg ik veel variatie in de 
training. Bij Toon train ik, zeker in de zomer, lekker 
snelheid. Op donderdag en zondag heerlijk naar de 
Oirschotse hei. En ik vind het ook wel leuk om 1 keer in 
de week op een kunststofbaan te trainen.   
Hoewel ik geen wedstrijdatleet ben, heb ik toch wel een 
aantal halve marathons gelopen en 1 keer een hele 
marathon. 
 
Ik wil de pen graag doorgeven aan Bart Noyen. 
 
Groetjes van Antoinet 
 
 

 

 
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 (zie de 

laatste pagina van deze Spike) 
 

Wil je ook iets doen voor de club? 
Bespreek het eens met een vrijwilliger, 
er liggen nog allerlei taken te wachten. 

De club kan niet zonder jou! 
 

 

 
LUCHTKOKER 
 
In het pikkedonker lopen we over de 
Eindhovensedijk.  
Van voren roepen ze: “Hee Ger we zien 
niks, kom’s hier mi oewen luchtkoker”.  
Charley: “Wat is dat, een luchtkoker?”.  
“Da’s een zaklamp Charley”.  
“O, je bedoelt een lichtkoker?”.  
“Nee, het is luchtkoker, van bijluchten”. 
 

☺ 
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‘T IS VOOR NIKSLOOP 
 
Joos van Haaren 
 
 
 
We kunnen het nog 
 
Op 30 november 2008 was er de ‘t Is voor niks loop in Geldrop. Mijn vrouw, Marie-José wilde daar 
graag gaan wandelen met vrienden. Uiteraard kwam de vraag of ik ook mee wilde. Ik zei: Ja, dat wil ik 
wel maar dan loop ik daar wel de halve marathon. Want ik loop nu eenmaal liever hard dan dat ik 
wandel.  
 
Wij naar Geldrop. Ze wilden om 10 uur gaan 
wandelen. Maar de halve zou om 11 uur 
starten. Dan moest ik daar 1 uur wachten. En 
daar had ik geen zin in. De 30 km start om 10 
uur. Ik denk: Als ik dat nu eens doe. Nu loop ik 
één keer in de week een duurloop van 1 uur 15 
min tot 1 uur 30 min. Alle andere dagen dat ik 
loop, loop ik tussen de 30 en 45 min. Ik heb 
geen programma. Af en toe maak ik eens 3 
steigerungen van 80 meter tijdens zo’n 
duurloopje of 1 tempootje van 10 minuten. En 
soms doe ik een wat vlotter duurloopje. Al naar 
gelang ik zin heb. Maar dus een keer in de 
week een wat langere duurloop (16 tot 20 km) 
omdat ik vind dat de duurloop de basis is van 
het lopen. Het tempo ligt dan 4.40 min tot 4.45 
min per km. Dit vind ik lekker en ontspannen 
lopen. En dat zal uit mijn verhaal ook blijken.  
 
Het enige bijzondere aan mijn lopen is dat er 
regelmaat in zit en er niet hard getraind wordt. 
En rekken of stretchen doe ik nooit. Dus kwam 
bij mij de vraag op of ik die 30 km wel zou 
kunnen. En dan ook nog op een zwaar 
parcours. Mijn laatste lange duurloop van 30 
km dateert alweer uit 2000. Op 21 mei 2000 
heb ik in Schinnen met Nadja Wijenberg, die in 
voorbereiding was voor de  marathon van de 
Olympische spelen van Sydney, een duurloop 
gedaan van 28 km. Op 2 juni 30 km en op 25 
juni 30 km. Deze gingen in 2 uur 15 min. Ik heb 
zeker meer dan 20 jaar lang, indien ik geen 
wedstrijd had, ieder weekend een duurloop 
gedaan van 30 km. De laatste was op 25 
november 1990.  
Door al dat gesukkel met mijn achillespezen 
kwam het er niet meer van. Ik ben in 1993 
geopereerd en op 18 september 1994 liep ik 
voor het eerst weer in Hilvarenbeek  32,5 km. 
Dat was toen nog 32,5 km in plaats van 30 km. 
Ik liep daar 2 uur en 12 min. Met als 
voorbereiding een duurloop van 25 km. Ik 
wilde toen een wat vlottere duurloop maken en 
liep op de seconde af de streeftijd. Omdat het 
toch een belasting was voor mijn achillespees 
ben ik maar gestopt met die lange duurlopen. 
Dit dus tot mei 2000.  
 

 
En op donderdag 10 maart 2005 belde Ad van 
Zelst mij op of ik met hem een lange duurloop 
wilde doen. Hij was in voorbereiding voor 
Rotterdam. Dat heb ik toen met hem gedaan 
en we liepen 2 uur en 43 min. Waar een 
dagboek al niet goed voor kan zijn. Je kunt 
eens back in time.  
Maar die lange lopen gingen me wel 
gemakkelijk af. Ik vroeg me dus af of ik dat zou 
kunnen. En dan komen al gauw de vragen bij 
je op van waarom wel en waarom niet? De 
enige argumenten om het niet te doen waren 
het slechte weer en het zware en er slecht 
bijliggend parcours. Ik ben sinds mijn operaties 
in 2002 en 2006 nog voorzichtiger geworden. 
En ik ben al bijna 60. De argumenten om het 
wel te doen, ratelden nogal eens vlug door 
mijn hoofd.  
Ik zeg zelf altijd dat ik een duurloper ben. Als ik 
voor een marathon trainde liep ik meestal 1 
duurloop van 34 km en de rest ook niet meer >  
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‘T IS VOOR NIKSLOOP 
 
Joos van Haaren 
 
 
dan 30 km. Dus ook geen 42 km. Voor een 
Ultra heb ik wel eens 46 km duurloop (3 uur 30 
min.) gedaan maar nooit in de drie laatste 
maanden van de voorbereiding. Mensen die op 
een schema van mij trainen voor een halve 
marathon laat ik ook nooit meer dan één keer 
18 km lopen.  Ik zeg altijd dat de meesten 
teveel en/of te snel trainen. En ik heb dus een 
basis van gemakkelijk 20 km te kunnen 
duurlopen. Dus ik heb nogal wat principes en 
die moet je dus nooit afvallen en ik kan nu 
weer bewijzen dat ik gelijk heb. En als je 
gewoon in duurlooptempo loopt, moet dat dus 
kunnen.  
Dus het werden de 30331 meter. Het was dus 
meer als 30 km. Om 10 uur gestart. Ging 
meteen in mijn duurlooptempo zitten. Er liepen 
wat jongens weg maar ik ging niet mee omdat 
ik er een gewone duurloop van wilde maken. 
Maar wat lag het parcours er slecht bij. 
Modder. Glad van de vorst . Water en nog 
eens water. Erg glibberig . Dus we moesten 
nogal eens om een plas water lopen.  En als er 
geen modder was dan waren er bulten (heel 
veel bulten) en los zand. Maar ik bleef gewoon 
lekker ontspannen lopen en kreeg er steeds 
meer plezier in. Ook kwamen wat jongens 
terugvallen die zich overschat hadden. Ja, 
lopen is niet blik op oneindig en verstand op 
nul, maar je verstand juist gebruiken. Het ging  

 
wel heel erg lekker en soepel en ik dacht: Het 
is toch net een motortje zoals het loopt. Ik 
dacht dus aan de woorden van mijn trainer die 
begin jaren 70 al zei: die Joos is net een 
molentje. Als hij draait dan blijft hij draaien. 
Ook zei hij altijd: Als er iemand lange 
afstanden kan lopen, ben jij het wel. Dit 
natuurlijk om mij te stimuleren. Maar ik denk 
wel dat hij gelijk had. Ik was dus wel een paar 
maal weggegleden wat ik in mijn linker lies 
voelde. Maar ontspannen en soepel bleef ik 
mijn km-tjes lopen.  
Ik finishte in 2 uur 24 min en 2 sec. en was 
daarmee 4e in het totaal klassement. Er was 
geen onderscheid tussen senioren of masters. 
Na de loop tijdens het douchen zijn er dan nog 
mensen die je leeftijd in twijfel trekken.  
 
Ik heb mijn wedstrijdperiode gehad. En ik ga 
daar ook niet meer opnieuw aan beginnen. Ik 
wil nooit meer tot het uiterste gaan of afzien. Ik 
wil dus gewoon heel blijven. En door weer te 
gaan trainen ben ik bang dat dit dan niet gaat 
lukken. Maar ik denk wel dat ik af en toe 
ontspannen weer eens aan (trim)loopjes ga 
meedoen. Dit brengt toch wel plezier. Maar 
dan graag wel beter weer want ik ben eigenlijk 
tegenwoordig wel een mooi weer loper. En 
ontspannen lopend kom ik nog een heel eind. 
Ik kan het dus nog. Run for fun. 

 
 
 
 
 

MESCHERBERGLOOP 
 
 
 
Uit: dagblad De Limburger, maandag 15 december: 
 
T. De Amstel Gold Race heeft de 
Eyserbosweg, Luik-Bastenaken-Luik heeft La 
Redoute en de Mescherbergloop heeft het 
Trappenpad. Een scherprechter van 184 
treden. Omhoog! Slechts drie lopers namen de 
haast onneembare horde gistermiddag 
rennend. De rest liep. Of strompeldeT.  
 
T.. Met hardlopen heeft dit weinig meer te 
maken. Dit is bergbeklimmen!.... 
 

A. Daar kan Roland van Loon (eindtijd 1:07:53 
u) over meepraten. De atleet uit het Brabantse 
Middelbeers was voor de tweede keer present 
in Mesch. “Ik kon me de trap niet meer goed 
herinneren. Gek hè, ik was zeker beter in vorm 
vorig jaar. Want nu heeft hij wel diepe indruk 
gemaakt. Het is zo zwaar, dat red je gewoon 
niet rennend. Je moet echt nog wat 
overhouden voordat je eraan begint. Anders 
kom je nooit boven.”A. 
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AUWJAORSCROSS 
  
Pieter, Maarten, Marijke, Ineke, Anita 
 
Deze keer zochten we het achterin het veld en vroegen enkele deelnemers te vertellen over “hun” 
Auwjaorscross. Over hoe koud het was en die zon in je ogenA 

  

Met een knie vol vocht, een pijnlijke lies van de 
oefeningen die ik moet doen van de masseur en een 
zere voet, startte ik bewust achterin het veld van 
deelnemers. Van kou (zonder handschoenen) of zon 
heb ik geen last gehad. De eerste 2 ronden heb ik al 
keuvelend doorgebracht met andere lopers van 
onze club en lopers uit Hilvarenbeek, waaronder een 
man van 70 jaren oud, waarvoor m’n petje af. Deze 
man van 70 ging de 3

e
 grote ronde tezamen met 3 

anderen uit Hilvarenbeek wat versnellen en dat kon 
ik toch niet weerstaan. Ik liep uiteraard in een shirt 
van onze club en wilde niet achter blijven. De 4

e  

grote ronde echter begonnen me de blessures 
dermate parten te spelen, dat ik ze allemaal heb 
moeten laten gaan en als een van de laatsten 
eindigde. Zo heb ik het jaar afgesloten zoals ik het 
begon en wat in de tussenliggende periode weinig 
beter was, oftewel: geblesseerd. Voor mij een 
loopjaar om maar vlug te vergeten en te hopen op 
betere tijden. Pieter Smits 

 
 
Na de geluidsinstallatie buiten op zijn plek te hebben 
gezet, maakte ik mij op voor de dik 7 km. 
(leeftijdscompensatie). Pas toen viel het mij op dat het best 
wel koud was en was blij dat muts en handschoenen bij de 
hand waren. 
Normaal wil ik nogal eens vooraan starten, want dan loop 
ik in ieder geval niet gedurende de hele wedstrijd 
achteraan. Deze keer echter kende ik mijn plaats (en de 
smalle doorgangen) en startte helemaal achteraan. Dat gaf 
mij ook nog de gelegenheid bij de hekken voor het laatst 
nog even op adem te komen. Tijdens de eerste doorgang 
herinnerde Peter Monsieur (de microfonist) mij aan de zeer 
belangrijke taak van geluidsman en zei dat als het mis zou 
gaan, hij mij zeker wist te vinden en mij uit de wedstrijd zou 
halen. Je kunt je afvragen wat inspannender zou zijn, Die 7 
km. lopen of een geluidsstoring verhelpen. 
Het is niet te controleren, want hoewel de installatie voor 
het eerst bij een dergelijk evenement werd gebruikt, werkte 
het prima. Volgende keer de speakers op het dak plaatsen, 
dan hebben de mensen vlakbij er minder last van. 
Als dan de microfoonontvanger ook hoog geplaatst wordt, 
is alles 100%. Dit zijn zo de leermomenten rondom een 
nieuw clubhuis.  
Over het clubhuis gesproken, dat liep daar ook als een 
trein. Het inschrijfbureau, de kassa, wedstrijdsecretariaat 
en niet te vergeten de catering met de overheerlijke 
erwtensoep ( iets te veel zout misschien). Complimenten 
voor wedstrijd organisatie en de clubhuiscommissie die 
alles zo op rolletjes liet verlopen. 
Nu even wachten op ons volgende samenzijn nl. de 
Nieuwjaarsborrel. Maarten Kaptein. 
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AUWJAORSCROSS 
  
Pieter, Maarten, Marijke, Ineke, Anita 
 
 

 
Beter de laatste dan niet meedoen is mijn motto. De kou 
viel mij heel erg mee, maar ja ik ben ook wel een echt 
wintersportmens, misschien scheelt dat. Helemaal top: kou 
en zon. Gezien deze omstandigheden had je misschien een 
beter tijd verwacht, maar voor mij ging het supergoed, 1 
minuut langer gelopen dan in juni met de interne competie. 
Dat was toen de eerste keer 10 km en dit de tweede keer. 
Mijn dank gaat wel naar Godelieve, want samen lopen is 
wel wat prettiger en stimuleert meer. Het allerlaatste stukje 
is mijn zoon (Stefan) ons op komen halen, dat was net 
genoeg om even wat te versnellen. Ik kijk zeer tevreden 
terug op de cross .Tot de volgende keer. Groetjes, Marijke 
de Graaf  
 
 
Allereerst wil ik jullie alle een gezond en sportief 2009 
toewensen. Nu even over de Auwjaorscross wie had durven 
denken dat we uiteindelijk toch nog door de witte velden 
zouden lopen. Wat is dat toch geweldig. Voor mij 
persoonlijk was het een loop met een speciale missie waar 
ik hier niet over wil uitwijden. In twee volle ronden ben ik 
samen met Jan van der Heijden op jacht gegaan naar 
Jeanne en Thea wat uiteindelijk gelukt is, maar na net 
aangehaakt te hebben ging er tussen Jan en mij iemand in 
de bocht onderuit en dat was wel even schrikken. Jammer, 
maar helaas kon ik niet meer bij komen. Toch een fijne 
wedstrijd gelopen. 
Al zit ik zelf in de clubhuiscommissie: ik vind dat alles daar 
prima verlopen is en wil mijn mede companen dan ook 
bedanken voor hun inzet. Sportieve groeten, Ineke Conijn 

 
 
 
 
Gelukkig, al is het op de valreep, toch nog een positieve sportieve afsluiting van het 
jaar 2008. Het was weliswaar een koude maar ook een gezonde Aowjoarscross. En 
wanneer je, net als ik, na 11 jaar nagenoeg blessurevrij te hebben gelopen een half 
jaar in de lappenmand belandt ben je ongelooflijk blij dat je weer een beetje mee 
"over" kunt. 
Aan de start hoorde ik dat er al "profs" het parcours waren wezen verkennen of het 
raadzaam was om op spikes te lopen, de conclusie was: nee, de grond is te hard. Hier 
hoefde ik me niet druk over te maken omdat ik ze eenvoudig niet heb, maar extra 
opletten is altijd verstandig op het glibberige parcours.  
Het kleine rondje leverde wat stramme spieren op omdat er nog niet genoeg warmte 
getransporteerd werd. Tijdens de 1e grote ronde werd dit probleem opgelost en kreeg 
ik het al aardig warm. Vanwege mijn niet al snelle tempo ontdekte ik bij onze kantine 
wat "fans". Voor de grap riep ik "goed kijken, voor je het weet ben ik voorbij". De 
speaker had dit ook gehoord en herhaalde dit inclusief mijn naam, gelukkig had ik al 
een rode kleur van inspanning. 
De 2e en 3e ronde verliepen in een rustig tempo naar tevredenheid, al blijven die 
heuveltjes lastig! 
Lekker gelopen, iedereen bedankt die deze cross mogelijk heeft gemaakt, en natuurlijk 
de beste wensen voor 2009 met heel veel loopplezier! Anita Timmermans. 
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AUWJAORSCROSS 
  
Foto’s Martien van Gerven, Adrie Louwers 
 
De Auwjaorscross is niet mogelijk zonder de inzet van vele vrijwilligers, van boven naar beneden: 
Martien van de parcoursbouwers, Ad en Leny van de uitslagverwerking, Trees en Ria bij de kassa, 
Marjon en Berti van de EHBO, José, Theo en Antoinet op het inschrijfbureau, Jac en Ton van de 
tijdwaarneming. 
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AUWJAORSCROSS 
  
Foto’s Martien van Gerven, Adrie Louwers 
 
En dan vergeten we ook niet de catering: Joke en Jeanne van de soep, Irene en Lenie delen de 
herinneringen uit en Annie brengt de koffie naar Jan die in het bos staat te kleumen.
 

 
Meer foto’s op de website > FOTOBOEK 
 

 

 
From: marjon de kok  
To: vanzelst-westland@chello.nl  
Hoi, 
Ik wil morgen komen lopen maar is het op 
Bloemendaal of de Eindhovensedijk, dit laatste 
staat namelijk in de krant.  
 
From: Ad van Zelst  
To: marjon de kok  
Volgens mij weet je het wel te vinden Marjon! 
groet, Ad van Zelst 
 
From: Marjon en Hein  
To: Ad van Zelst  
Nou ik vraag het niet voor niets!! 
Ik vraag netjes om een antwoord en verwacht 
dan ook een fatsoenlijk antwoord terug!! 
Maar ik heb het al uitgezocht hoor. Marjon 

From: Ad van Zelst  
To: Marjon en Hein  
Sorry, sorry! 
Gisteren zat ik met 39 graden koorts achter de 
computer en zag het niet zo scherp meer. Wij 
hebben een Marjon de KORT in de club en ik 
dacht dat zij me dat mailtje stuurde. Je hebt 
inmiddels wel gezien dat ons atletiekveld ligt 
aan de splitsing Bloemendaal en 
Eindhovensedijk. In de krant had moeten 
staan: Bloemendaal nabij de Eindhovensedijk. 
  
En nog gefeliciteerd met je podiumplaats. 
  
groeten en prettige jaarwisseling, 
  
Ad van Zelst 
AV Oirschot, wedstrijdcommissie 
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AUWJAORSCROSS 
Mario 
 
Veel bier, veel dansen en dan een goede wedstrijd lopen! Het kan. Ik had een 25 jarige bruiloft op de 
avond er voor. De nodige biertjes gingen er door en wat erger was, ik stond de hele avond op de 
dansvloer. Geweldige muziek uit de jaren tachtig. Kortom geen goede voorbereiding aan een 
Auwjaorscross dus. 
Maar goed ik had me al ingeschreven en dan ga je gewoon. Punt uit. In ons onvolprezen clubhuis was 
het bij aankomst een drukte van belang. Goed dat wij als leden/recreanten de weg weten en onze 
kleedruimte weten te vinden. Uit die sjaal, dikke jas en handschoenen en even inlopen. Niet te veel, 
want ik voelde de avond nog in de benen.  
Bij de start zoeken naar plekje voorin. Ik zocht Anthony en Marion op omdat ik uit ervaring weet dat 
die mijn tempo hebben. Een goede houvast voor de wedstrijd. Dan het startschot en weg zijn we. Ik 
zie Anthony als een speer vertrekken, shit. Marion en ik lopen zo’n beetje bij elkaar en dat voelt goed. 
Alleen de zon en die kou. De tranen rollen de eerste rondjes over mijn wangen. Ik moet voorzichtig 
lopen want ik zie bijna niets. Toch kan ik het tempo redelijk vasthouden. Gaandeweg merk ik dan toch 
dat de vermoeidheid echt in de benen zit. Ik besluit ronde voor ronde te bekijken of ik er nog een 
aanplak. Ik wil bij 3 rondjes (1 klein en 2 grote)  uitstappen, maar het voelt nog steeds goed, los van 
de pijn in de benen. Bij het 4

e
 rondje halen Marion en ik Anthony in. Ik blijf bij hem en zie Marion van 

ons weglopen. Dat wil ik eigenlijk niet, maar ik weet nog van die pijn in de benen, dus blijf rustig bij 
Anthony en wil eerst zien dat ik aan de 5

e
 ronde ga beginnen. 

Dat doe ik en dan probeer ik bij Anthony weg te lopen en dat lukt. Het voelt als een overwinning op 
mijzelf. Ik zie zelfs Marion voor me lopen, maar weet ook dat de afstand te groot is geworden. 
Ontspannen loop ik mijn wedstrijd uit en besef dat ik ondanks de zware avond een goede prestatie 
heb afgelegd. In het clubhuis neem ik een heerlijk kop erwtensoep van Cor als ontbijt. Onze club heeft 
weer een puike prestatie geleverd. Top organisatie, prima sfeer. Thuis gekomen zie ik dat er zelfs 
ruim 1 minuut is afgelopen van de tijd van vorig jaar. Perfect. Ik neem me voor bij elke volgende 
wedstrijd, de avond voorafgaand een feestavond te bezoeken, desnoods organiseer ik er zelf een. 
Mario Wiercx 
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MARATHON DU MEDOC 
 
Cees van de Schoot 
 
De marathon van de Médoc is meer dan enkel een 
sportieve gebeurtenis. Het is een feest voor jong 
en oud, een volksfeest met animatie, eten en 
drinken en vooral de verklede deelnemers. Niet 
voor niets noemt men dit evenement  “le marathon 
le plus long du monde”!  Geldprijzen kun je er niet 
winnen maar, hoe kan het anders... wel jouw 
gewicht in wijn! 
 
Deze marathon staat garant voor drie dagen feest 
waaraan 2200 vrijwilligers, meer dan 50.000 
toeschouwers, 48 orkesten en animatiegroepen, 
22 bevoorradingsposten, en 16 massageposten 
een bijdrage leveren. En wat te denken van de 
(maximaal) 8000 deelnemers. 
De marathon start in het centrum van Pauillac en 
loopt langs 58 wijngaarden, over landwegen en 
binnenplaatsen. Vanaf 15 februari kun je je 
inschrijven voor de 25e editie die zaterdag 6 
september 2009 gelopen wordt. 
 
Met dank aan Mélanie van de Schoot, ambassadrice van Le Médoc. 

 

Wil je 6 september 

2009 meelopen met 

de Marathon Du 

Médoc, neem dan 

contact op met Cees 

van de Schoot 

 
 
 
 
 

 
 
Kijk eens op de website 
 
www.marathondumedoc.com  
 
voor foto’s van dit grootste 
lopende circus ter wereld 
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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 echter niet kunnen vinden zijn de 
mensen die met de bedrijvenlopen meedoen, wedstrijden die niet op www.uitslagen.nl staan of 
wedstrijden waarnaar we niet kijken (De Cross Van Moddergat). In die gevallen zelf even doorgeven 
wat je gepresteerd hebt. Dat kan via onze website: ga naar UITSLAGEN, daar vind je in de kop 
een link naar het e-mailadres. Ook p.r.'s en c.r.'s  graag even doorgeven. 

 
zaterdag 22 november 2008 50e VGZ Int. Warandeloop, Tilburg
 

afstand naam positie cat. uu:mm:ss pr cr km/u 

21.1  km Hans van Hal   Mrecr 01:49:05    11,61 

10  km Ton Smetsers   Recr 00:52:17     11,48 

     Miel van Loon   Bedr 00:57:48     10,38 

7.5  km Martien van de Ven 5
e
 M60 00:32:43     13,75 

 
zondag 30 november 2008 t'is voor niksloop, Geldrop
 

Hij kan het nog! Zie het verslag elders in deze Spike 

afstand naam positie cat. uu:mm:ss pr cr km/u 

30.3  km Joos van Haaren 4
e
 alle 02:24:02     12,62 

 
zondag 7 december 2008 Karpencross, Eindhoven 
 

Twee ereplaatsen voor AV Oirschot atleten: Nellie van Beers werd 2e bij de Vrouwen 35+ en Martien 
van de Ven werd 2e bij de Mannen 55+ 

afstand naam positie cat. uu:mm:ss pr cr km/u 

8550  m Bart Noyen 18
e
 Msen 00:40:26     12,69 

6450  m Jac van Heerbeek 12
e
 M45 00:26:01     14,88 

     Martien van de Ven 2
e
 M55 00:26:21     14,69 

5500  m Nellie van Beers 2
e
 V35 00:24:37     13,41 

4350  m Maarten Tromp   Mrecr 00:26:28     9,86 

3500  m René van de Ven 10
e
 M 00:17:02     12,33 

 
zondag 14 december 2008 Mescherbergloop, Eijsden
 

Nellie van Beers behaalde een fraaie 1e plaats bij de V45 in deze zware loop, berucht om zijn 
trappenpad met 180 treden gevolgd door een steile afdaling. 

afstand naam positie cat. uu:mm:ss pr cr km/u 

15  km Roland van Loon 25
e
 M35 01:07:42     13,29 

     Jac van Heerebeek 40
e
 M45 01:12:39     12,39 

     Nellie van Beers 1
e
 V45 01:16:41     11,74 

     Ronald van de Vondervoort 76
e
 M35 01:19:39     11,30 

     Ger van Heesch 129
e
 M45 01:29:53     10,01 

  

8.5  km Adrie Louwers   Mrecr 00:41:36     12,26 

     Ria Louwers   Vrecr 01:02:14     8,19 
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UITSLAGEN 
  
Ad van Zelst 
 

zondag 21 december 2008 Allco l'Avant Sylvestrecross, Reusel
 

afstand naam positie cat. uu:mm:ss pr cr km/u 

11600  m Bart Noyen 15
e
 Msen 00:56:09     12,40 

8700  m Ruud van Woensel 2
e
 M45 00:34:52     14,97 

     Martien van de Ven 2
e
 M55 00:40:44     12,82 

6600  m Nellie van Beers 1
e
 V35 00:32:16     12,27 

 

zondag 28 december 2008 23e De Meeuw Auwjaorscross, Oirschot
 

afstand naam positie cat. uu:mm:ss pr cr km/u 

10013  m Roland van Loon 4
e
 M35 00:41:20     14,54 

     Jac van Heerebeek   Mrecr 00:42:36     14,10 

     Harrie Bullens   Mrecr 00:45:06     13,32 

     Ronald van de Vondervoort   Mrecr 00:46:01     13,06 

     Bart Noyen 17
e
 Msen 00:46:14     12,99 

     Henk van de Ven   Mrecr 00:46:30     12,92 

     Ton Smetsers   Mrecr 00:47:28     12,66 

     Adrie van de Wal   Mrecr 00:48:44     12,33 

     Bert van Hoof   Mrecr 00:49:20     12,18 

     Hans van de Wal   Mrecr 00:49:37     12,11 

     Johan der Kinderen   Mrecr 00:50:38     11,87 

     Michael Boon   Mrecr 00:50:45     11,84 

     Ger van Heesch   Mrecr 00:51:00     11,78 

     Isolde Evers   Vrecr 00:51:00     11,78 

     Hans van Hal   Mrecr 00:51:07     11,75 

     Joke Bullens   Vrecr 00:51:30     11,67 

     Nol Veldhuizen   Mrecr 00:51:47     11,60 

     Erik van Ingen   Mrecr 00:52:11     11,51 

     Reny van Straten   Vrecr 00:53:30     11,23 

     Frans Verhagen   Mrecr 00:53:54     11,15 

     Twan Witlox   Mrecr 00:53:55     11,14 

     Wim Verhagen   Mrecr 00:53:56     11,14 

     Jeanne Kemps   Vrecr 00:54:58     10,93 

  Hans Büsgen  Mrecr 00:56:00   10,73 

     Marjon de Kort   Vrecr 00:56:31     10,63 

     Mario Wiercx   Mrecr 00:57:00     10,54 

     Pieter Smits   Mrecr 00:57:29     10,45 

     Anthony Conijn   Mrecr 00:57:55     10,37 

     Henk Verbeek   Mrecr 00:58:46     10,22 

     Jan van der Heijden   Mrecr 01:04:09     9,37 

     Jeanne van Oirschot   Vrecr 01:04:12     9,36 

     Thea de Jong   Vrecr 01:04:12     9,36 

     Ineke Conijn   Vrecr 01:06:01     9,10 

     Berti Smetsers   Vrecr 01:06:43     9,00 

     Godelieve van de Heuvel   Vrecr 01:09:29     8,65 

     Marijke de Graaf   Vrecr 01:09:31     8,64 
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UITSLAGEN  
 
Ad van Zelst 
 
 

zondag 28 december 2008 23e De Meeuw Auwjaorscross, Oirschot
 

afstand naam positie cat. uu:mm:ss pr cr km/u 

7793  m Ruud van Woensel 1
e
 M50 00:29:17     15,97 

     Martien van de Ven 3
e
 M55 00:33:21     14,02 

     Cees Koppen 7
e
 M50 00:35:08     13,31 

     Charley Gailliaert   Mrecr 00:47:09     9,92 

     Vincent Klabbers   Mrecr 00:48:24     9,66 

     Anita Timmermans   Vrecr 00:50:00     9,35 

     Maarten Kaptein   Mrecr 00:52:36     8,89 

  

5607  m Nellie van Beers 2
e
 V45 00:25:34     13,16 

  

5573  m Hans Hoogmoet   Mrecr 00:30:36     10,93 

     Emile van Loon   Mrecr 00:33:02     10,12 

     Mirjam Smits   Vrecr 00:37:06     9,01 

  

3399  m René van de Ven 9
e
 M 00:15:39     13,03 

  

 
woensdag 31 december 2008 24e Oudejaarsloop, Hilvarenbeek 
 

afstand naam positie cat. uu:mm:ss pr cr km/u 

10  km Ronald van de Vondervoort 19
e
 M35 00:42:34    14,10 

     Cees Koppen 26
e
 M45 00:43:16     13,87 

 
 
        

PRIKBORD 

  
 
 
De meestgelezen rubriek op onze website is het PRIKBORD. Alle kleine weetjes, zoals vertrektijden 
naar wedstrijden, inschrijftermijnen, gewijzigde trainingstijden, etc. komen er op. Tenminste, als de 
webmaster het even doorkrijgt! Zeker nu de Spike om de 2 maanden verschijnt zal het PRIKBORD 
nog intensiever gebruikt gaan worden om snel berichten door te geven.  
 
Dit stond de laatste maand op het prikbord: 
 

• 10-12-2008 Zondag Mescherbergloop 

• 12-12-2008 Auwjaorscross: inschrijven jeugdleden AV Oirschot 

• 18-12-2008 Auwjaorscross: alleen nog na-inschrijven 

• 18-12-2008 Trainingen tijdens de feestdagen 

• 22-12-2008 De Spike in 2009 

• 25-12-2008 Auwjaorscross: parkeren, na-inschrijven en omkleden 

• 27-12-2008 Nieuwjaarsbijeenkomst 

• 28-12-2008 Vrijwilligers bedankt 
 
Je ziet het: wil je bijblijven kijk dan elke dag op www.avoirschot.nl 
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CLUBRECORDS 
  
Ad van Zelst 
 

Hier de complete lijst van tot nu toe in 2008 erkende clubrecords en beste prestaties.   
 

CLUBRECORDS ERKEND IN 2008 

datum naam Cat. plaats discipline prestatie 

240208 Nellie van Beers V50 Tilburg 30 km 2:19:13 u 
010308 Ad van Heerbeek M55 Eersel 21,1 km 1:38:10 u 
090308 Roland van Loon M35 Drunen 21,1 km 1:23:24 u 
050408 Ruud van Woensel M50 Reusel 10 km 0:35:41 u 
130408 Ad van Heerbeek M55 Rotterdam 42,2 km 3:37:40 u 
190408 Ruud van Woensel M50 Oisterwijk 15 km 0:54:46 u 
300408 Tineke van den Heuvel V45 Hilvarenbeek 20 km 1:39:51 u 
200508 Jac van Heerebeek M45 Oirschot 1500 m 5:12.2 min  
200508 Ineke Conijn V55 Oirschot 1500 m 8:25.3 min 
250508 René van de Ven Msen Gemert 10-kamp 3796 pnt 
030608 Martien van de Ven M55 Oirschot 400 m 1:11.2 min 
030608 Ad van Zelst M60 Oirschot 400 m 1:22.1 min 
070608 Ineke Conijn V55 Oirschot 10 km 1:00:41 u 
100608 Martijn vd Ven, Robbert vd 

Kerkhof, Martien vd Ven, 
Thomas v Laarhoven 

Msen Oirschot Zweedse 
estafette 400- 
300-200-100m 

2:35.8 min 

150608 Ruud van Woensel M50 St Oedenrode 21,1 km 1:14:48 min 
010708 Martien van de Ven M55 Oirschot verspring 3,68 m 
020908 Martien van de Ven M60 Oirschot 200 m 0:33.3 min 
020908 Martien van de Ven M60 Oirschot 100 m 0:15.5 min 
070908 Ad van Heerbeek M55 Tilburg 10 em 1:14:10 uur 
090908 Martijn vd Ven, Robbert vd 

Kerkhof, Martien vd Ven, Bart 
Noyen 

Msen Oirschot Olympische 
estafette 800- 
400-200-200m 

4:52.1 min 

160908 Martien van de Ven M60 Oirschot 5000 m 20:13.8 min 
160908 Ineke Conijn V55 Oirschot 5000 m 31:19.9 min 
210908 Ruud van Woensel M50 Hilvarenbeek 30 km 2:00:23 uur 
230908 Martien van de Ven M60 Oirschot 800 m 2:49.5 min 
280908 Martien van de Ven M60 Oirschot 100 m 0:15.3 min 
280908 Martien van de Ven M60 Oirschot 1500 m 5:29.0 min 
280908 Martien van de Ven M60 Oirschot verspringen 3,70 m 
280908 Martien van de Ven M60 Oirschot discuswerpen 24,17 m 

 

 
BESTE PRESTATIES ERKEND IN 2008 

datum naam Cat. plaats discipline prestatie 

160608 Roland Van Loon M35 Oirschot 3 km 10:30.0 min 
090908 Jeroen Hoogers, Jasper van 

Laarhoven, Mark de Man, 
Joost de Man 

JjunB Oirschot Olympische 
estafette 800- 
400-200-200m 

5:25.5 min 

020908 Bram van Heerbeek JjunC Oirschot 200 m 0:34.6 min 
280908 Britt Scheepens MpupB Oirschot 600 m 5:05.0 min 
 
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 erkent te worden 
 

Opeisen clubrecords 
Er staan nog heel wat clubrecords open in de nieuwe 5-jaars categorieën die in 2004 geïntroduceerd 
zijn (M35, M45, M55, M65, V40, V50, V60). Heb je ooit een prestatie gezet in een onderdeel dat nog 
open staat, meld dit aan bij de beheerder clubrecords. Wel graag met een bewijsstuk (uitslaglijst). Kijk 
op de website voor de openstaande clubrecords.  

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

In verband met de nieuwe opzet van de Spike worden vanaf het volgende nummer de rubrieken 
HALVE EN HELE en WEDSTRIJDKALENDER samengevoegd. Je vindt dan hier alleen nog de 
belangrijkste evenementen op de agenda, dat zijn over het algemeen de wedstrijden waarvoor 
onze leden belangstelling hebben.  
Voor de volledige agenda ga je naar onze website. Je kunt daar op een wedstrijd klikken en zo 
meteen informatie zoeken op de site van de organiserende vereniging en inschrijven.  
 
Zo 11 januari: Egmond halve marathon 
Het onvoorspelbare weer, het strand en de duinen maken er elk jaar weer iets speciaals van. We reizen 
comfortabel met de bus van PSV mee. Wedstrijd en bus zijn volgeboekt. Ingeschreven: Ad van Zelst, 
Jac van Heerebeek, Cees Koppen, Ronald Bloemsma, Antoinet en Pieter van Esch, Jozé van de Burgh. 
 

Zo 18 januari: Goed Beter Bestloop, Best 
Dit jaar een week eerder op de kalender, zodat hij wel erg kort na Egmond komt en tegelijk met de 
Dieprijtcross in Eersel. Maar goed, de belangstelling uit Oirschot is elk jaar groot. Ze hebben ook een 
nieuw parcours. 
 
Zo 15 februari: Rico Salvettiloop, Moergestel 
Een sympathiek loopje, dit jaar uitgebreid met een 15 km wedstrijd. Helaas, ook onze cyclopathon is 
mogelijk op deze datum, daarover moet nog een definitieve beslissing vallen. Dat wordt dan kiezen. 
 
Zo 15 maart: Cyclopathon, Oirschot (foto) 
We hebben wat moeten schuiven met de datum dit jaar en nu is het nog niet zeker op deze dag. Onze 
fietsende medesporters zitten in maart alweer op de weg. Wel mag de jeugd meedoen, ze nemen het op 
tegen de jeugdploeg van De Pedaleur. Exacte datum wordt via de website bekendgemaakt. 
 

Zo 5 april: Fortis Marathon Rotterdam 
Een grote perfect georganiseerde marathon in de ambiance van een wereldstad, een van de snelste ter 
wereld. Hier loop je tussen (nou ja: achter) de wereldtop! De trainingen beginnen in januari. De volgende 
leden gaan er naar toe: Ad van Zelst, Ger van Heesch, Ad van Heerbeek 
 
Za 6 juni: De Meeuw Jazzloop, Oirschot 
Nu voor het eerst zonder de ondersteuning van een Horeca-evenement. Heet nog steeds Jazzloop, dan 
maar zonder jazz. We gaan eens zien of we Oirschot ook alleen op z’n kop kunnen zetten.  
 

Er zijn nog zat lopen meer� Kijk hiervoor op onze website onder AGENDA. 
 
 

 
 
 
 
 
Economie 
 
Woensdagmiddaggroep.  
Cees: “Het ga nie goed mi de ikkonomie”.  
Even later: “De ikkonomie ga stids slechter”.  
Weer even later: “Ik stop ermee, munne knie 
doe vuls te zeer”. 
“O, oewe knie, we dochten al wè hit ie ’t toch 
over de ikkonomie”   
 

☺ 
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 WEDSTRIJDKALENDER 

 
Leny de Croon 

 
De uitgebreide wedstrijdkalender staat ook op de website www.avoirschot.nl onder AGENDA. 
Je kunt daar meteen doorlinken naar de organiserende vereniging voor verdere informatie en 
om in te schrijven.  
 

datum plaats evenement hoofdafstand 

04 jan 2009, zo Rijen 19e Spiridoncross cross 

04 jan 2009, zo Eindhoven Genneper Parken Nieuwjaarsloop diversen 

04 jan 2009, zo Someren Donckcross (Limbra) cross 

11 jan 2009, zo Egmond aan Zee Egmond halve marathon 21,1 km 

11 jan 2009, zo Helden Heldense Bossen (Limbra) cross 

18 jan 2009, zo Best Rabobank Goed Beter Bestloop weg, 21,1 km 

18 jan 2009, zo Eersel DES Dieprijtcross (Runnersw) cross, diverse 

18 jan 2009, zo Nuenen Gulbergenloop cross, 10 km 

25 jan 2009, zo Geldrop Athletic Shop Schietbergencross (Runnersw) cross, diverse 

25 jan 2009, zo Venray Vlakwatercross (Limbra) cross 

        

01 feb 2009, zo Goirle Loopgroep Goirle Cross 2009 cross, diverse 

08 feb 2009, zo Valkenswaard Wedertcross (Runnersworld Crosscomp) cross, diverse 

15 feb 2009, zo Haelen Avé Heytse Cross (Limbra) cross 

15 feb 2009, zo Best Joe Mann Bosloop (Runnersworld) cross, diverse 

15 feb 2009, zo Moergestel Rico Salvettiloop weg 

28 feb 2009, za Rijen SPAR NK Cross cross 

        

01 mrt 2009, zo Rijen SPAR NK Cross cross 

08 mrt 2009, zo Sint Oedenrode Driedorpencross (Runnersworld Crosscomp) cross, diverse 

15 mrt 2009, zo OIRSCHOT CYCLOPATHON (interne wedstrijd)  

22 mrt 2009, zo Venlo ING Venloop weg, 21,1 km 

        

06 jun 2009, za OIRSCHOT  23e DE MEEUW JAZZLOOP weg, 10 km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DE RUNNERSWORLD CROSS- EN TRIMCOMPETITIE 2008-2009 brengt je nog in 

Eersel, Geldrop, Valkenswaard, Best en Sint OedenrodeT  
Daar wil je toch bij horen..! 
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TRAININGEN 
  
Cees van de Schoot 
 
trainingsschema januari 2009 
ma 5 HL 50 min 
di 6 W-up 3x(8x100 m snel+100 m dribb) Sp 5 min HL; HL 15 min 
wo 7 DL 1 12 km 
do 8 W-up  3x 12 min DL 2 p 2 min dribb, 15 min HL 
vr 9 rust 
za 10 Heuveltraining 90 min (incl in- en uitlopen) 
zo 11 Bosloop 50 min 
ma 12 HL 50 min 
di 13 W-up 2x(4x400 m I 95-95-100-105%)p 200 m dribb. Sp 5 min HL; HL 15 min 
wo 14 DL 2 10km 
do 15 W-up piramidelp 4-6-8-10-8-6-4 min I 90%,p 2 min dribb, 15 min HL 
vr 16 rust 
za 17 Heuveltraining 90 min (incl in- en uitlopen) 
zo 18 Bosloop 60 min 
ma 19 HL 50 min 
di 20 W-up 2x(3x800 m I 95-100-105%)p 300 m dribb. Sp 5 min HL; HL 15 min 
wo 21 DL 2  12 km 
do 22 W-up  4x 10 min DL 2 p 2 min dribb, 15 min HL 
vr 23 rust 
za 24 Heuveltraining 90 min (incl in- en uitlopen) 
zo 25 Bosloop 50 min  
ma 26 HL 50 min 
di 27 W-up 2x(800-800-1000 m I 95-100-100%)p 300 m dribb. Sp 5 min HL; HL 15 min 
wo 28 DL 2  14 km 
do 29 W-up piramidelp 4-6-8-10-8-6-4 min I 95%,p 3 min dribb, 15 min HL 
vr 30 rust 
za 31 Heuveltraining 90 min (incl in- en uitlopen) 
zo 1 Bosloop 60 min 

 
Alle trainingen o.l.v. trainer in de winterperiode vanaf de 
atletiekbaan 
 
dinsdag  19:00 uur,  clubtraining op de baan, tenzij deze  
  slecht te belopen is.  
woensdag  19:00 uur,  recreantentrainingen, 4 niveau’s 
donderdag  19:00 uur,  clubtraining op de weg 
zondag    9:30 uur,  recreantentrainingen, 4 of 5 niveau’s 
 
 
Vrije trainingen  
 
woensdag 14:00 uur,  woensdagmiddaggroep vanaf ’s-   
                   Heerenvijvers (o.l.v. Pieter Smits) 
woensdag 14:00 uur,  marathontraining vanaf de  
                                        atletiekbaan (o.l.v. Ger van Heesch) 
zaterdag    9:00 uur,  crosstraining, 2 niveau’s, vanaf  
                                       Sportcentrum Kroonenburg (o.l.v.  
                                       Sjaak Aarts) 

 

Het trainingsschema staat nu ook op de website onder 
ALGEMENE INFO > Trainingen én het wordt in het 
clubhuis opgehangen. 
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HET WAS EEN MOOI SPORTJAAR 
 
 

 
Van boven naar beneden: Egmond, Drunen, 
Gilze-Rijen, Rotterdam, Nijmegen, Eindhoven
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JEUGD 

 
Anne Joosen 
 
 
 
 
 
Zwarte Piet bij AV Oirschot 
 
Op dinsdagavond, 2 december 
waren de pupillen aan het 
trainen en sinterklaasliedjes aan 
het zingen in gymzaal De Linde, 
toen Zwarte Piet even binnen 
kwam wippen. Sommige 
kinderen schrokken net zo hard 
als Zwarte Piet, toen ze in de 
kleedkamer zowat tegen elkaar 
opbotsten. Hij liet bijna de zak 
met pepernoten vallen. In de 
zaal werd hij meteen door de 
jeugd welkom geheten en ze 
kregen allemaal pepernoten en 
spekjes. Maar het was natuurlijk 
training van de 
atletiekvereniging en de training 
vanavond bestond uit apekooi. 
Dat betekende dat Zwarte Piet 
wel moest meedoen. Dat vond 
hij helemaal niet erg, hij was 
soms bijna net zo snel als de 
kinderen. Maar dat kostte wel 
de nodige zwarte 
zweetdruppeltjes!!   
Tot slot kregen de kinderen 
allemaal nog een chocolade-
Zwarte Piet en toen moest hij 
alweer verder, want in het 
clubhuis waren ook nog 
jeugdleden, die wel wat lekkers 
wilden. 
De D-junioren waren daar 
gezellig bezig met surprise. 
Natuurlijk kregen zij ook 
allemaal wat te snoepen. En 
voor de fanatieke jongelui, die 
buiten volop aan het trainen 
waren, heeft Zwarte Piet ook 
nog wat lekkers klaargelegd in 
het clubhuis. 
 
  
 
 
Meer foto’s van Zwarte Piet bij 
AV Oirschot vind je op de 
website 
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JEUGD, UITSLAGEN 

 
Ad van Zelst 
 
 
Kijk, daar waren ze weer, onze jeugdleden bij onze eigenste Auwjaorscross!  
 

zondag 28 december 2008 23e De Meeuw Auwjaorscross, Oirschot
 

afstand naam positie cat. uu:mm:ss pr cr km/u 

2266  m Damien Voet 22
e
 JjunD 00:12:46     10,65 

     Bart van Leeuwen 24
e
 JjunD 00:14:02     9,69 

  

1133  m Thijs de Leest 15
e
 JpupA 00:05:16     12,91 

     Floris Boon 2
e
 JpupA 00:05:32     12,29 

     Thom van den Broek 10
e
 JpupB 00:05:53     11,55 

     Jingli Gao 32
e
 JpupA 00:06:29     10,49 

     Britt Scheepens 26
e
 MpupA 00:06:33     10,38 

     Tess Scheepens 6
e
 MpupB 00:06:39     10,22 

  

815  m Stef van den Broek 9
e
 JpupC 00:04:08     11,83 
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JEUGD, TRAININGSCHEMA 
 
  
 

Wintertraining jeugdleden van 1 november 2008 tot 1 maart 2009 

dinsdag 

18.00 - 19.00 u 
gymzaal De Linde 

pupillen B en C 
Rikie Moors 
Judith van Woensel 

19.00 - 20.00 u 
gymzaal De Linde 

pupillen A 
Gerrie en Roel 
Staadegaard 

19.00 - 20.00 u 
atletiekveld 

junioren D 
Bart Noyen 
Martien vd Ven 

junioren A,B,C 
en senioren 

Martien van de Ven 

woensdag 
13.30 – 14.30 u 
atletiekveld 

pupillen B en C Tiny van de Ven 

pupillen A Gerrie Staadegaard 

donderdag 
19.00 – 20.00 u 
atletiekveld 

junioren D Riny Roefs 

junioren A,B,C   
en senioren 

Martien van de Ven 

 

- In de voorjaarsvakantie van 21 februari 2009 t/m 1 maart 2009 zijn er geen trainingen  
 

Pupillen B en C: Pupillen A: Junioren A, B, C, D 

Lise van den Heuvel 
Joep van Rees 
Britt Scheepens 
Tess Scheepens 
Izzy Smits 
Tycho Smits 
Jochem van Eijk 
Thom van den Broek 
Stef van den Broek 
Eline van Hout 
AnneMarie Hoevenberg 

Floris Boon 
Jing-Li Gao 
Giel van Hagen 
Thijs de Leest 
Bart van Leeuwen 
Sanne van Leeuwen 
Bas Mencke 
Renske Rietrae 
Ruben Rietrae 
Kim van Straten 
Damian Voet 

Martine van den Boom 
Anne van den Boom 
Bram van Heerbeek 
Pepijn van Heerbeek 
Lonneke van Heerbeek 
Anne van Hersel 
Jeroen Hoogers 
Jasper van Laarhoven 
Joost de Man 
Mark de Man 
Paul Smolders 
Dennis ter Haag 
Luc van de Ven 
Meindert van de Ven 
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HARDLOPEN BIJ AV OIRSCHOT 
 

We hebben dan wel geen 
atletiekbaan, maar we 
hebben wél de Oirschotse 
hei 
 
 
 
 
 
 
Atletiekvereniging Oirschot biedt je de 
mogelijkheid tot hardlopen onder leiding van 
deskundige trainers en begeleiders. Er wordt 
getraind in 5 niveaugroepen, van rustig tot 
pittig: 1, 2a, 2b, 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 
woensdagavond. Aanmelden hoeft niet, een 
euro in het potje en rennen maar. 
 
Trainingen 
Zie voor het trainingsprogramma de rubriek 
trainingen elders in dit blad of kijk op onze 
website www.avoirschot.nl > Algemene Info. 
 
 

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 

 
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? 
 
● Schuurmans Glas- en Schilderwerk ● Autobedrijf P. van de Ven ● Fysionova ● Gerrie Dijkstra ● 

Running Support ● Bloemenboetiek ELHA ● Garage BeKa ● Henk de Vocht Woninginrichting ● 

Donna Kapper ● Roefs Partyverhuur ● Verspaandonk Herenmode ● Eetcafé 't Stoeltje ● Ristorante 

Pizzeria il Tavolino ● Blox & Verbeek Adviseurs ● IBB Electronic Engineering ● Anja van Heerebeek 

Sportmassage ● C1000 supermarkt ● FT-Print ● Toon Bullens Architect ● 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 ● Klus- en Timmerwerken 

Frank van Esch ● Gast Makelaardij & Assurantiën ● De Meeuw Bouwsystemen ● Slagerij Cas Smits ● 

Gasterij De Merode ● 
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Na meer dan 1 miljoen 
wedstrijdkilometers besloot 
Joos om het wat rustiger 
aan te gaan doen > 
 

 
ALGEMENE INFORMATIE 
 
 
 
 Atletiekvereniging Oirschot - opgericht 24 oktober 1985  
aangesloten bij de Atletiekunie onder verenigingsnummer V0014355 
secretariaat: Stapakker 1, 5688PP Oirschot / tel: 0499-573986 / e-mail 
mjtromp@hotmail.com  / bankrekeningnummer 13.88.61.021  
leden van verdienste: Albert Houwen en Piet van de Sande 
Overzicht van telefoonnnummers van bestuursleden, commissieleden 
en trainers. Functies en e-mailadressen staan op www.avoirschot.nl   

 
Nellie van Beers 0499-573634  
Cor van Boven 0499-574823  
Joke Bullens 013-5142508  
Guus van der Burgt       0499-574548 
Anthony Conijn 0499-550641 
Ineke Conijn  0499-550641  
Wilma Cové 0499-550083 
Leny de Croon  0499-577312 
Toon de Croon 0499-575416 
Nickie Fiers 013-5141618 
Martien van Gerven 0499-575532 
Ad van Heerbeek 013-5142263 
Jac van Heerebeek  0499-574150 
Ger van Heesch 0499-575496 
Jan Heijms 0499-575155 
Tineke vd Heuvel 0499-575934  
Bert van Hoof 013-5142095 
Anne Joosen 0499-574436 
Maarten Kaptein 0499-572472 
Jan Kemps  0499-575583 

Jeanne Kemps,  0499-575583 
Johan der Kinderen 06-23271863 
Vincent Klabbers  0499-574966 
Judith Klinkenberg  0499-393549 
Marjon de Kort  0499-576109 
Ton van Liempt  0499-572943 
Rikie Moors  0499-572306 
Bart Noyen  06-20803844 
Thea Noordijk  013-5142374  
Jeanne van Oirschot  0499-574823  
Henny van Rijt 0499-575821 
Riny Roefs  0499-575766 
Cees van de Schoot 0499-573276 
Mirjam Smits  0499-841399 
Silvia Tempelman  0499-573489  
Maarten Tromp   0499-573986 
Nol Veldhuizen  0499-574048 
Martien vd Ven  0499-574528 
Mario Wiercx               0499-573871 
Ad van Zelst 0499-550695 

 


