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VAN DE VOORZITTER 
 

Het jaar 2007 is voor wat mij 

betreft goed begonnen. Het 

afsteken van het vuurwerk laat ik 

aan anderen over. Tussen de 

buien door was het rond de klok 

van twaalf uur in ieder geval even 

droog om het vuurwerk af te 

kunnen steken. Ik heb langs de 

zijlijn rustig staan genieten van 

het siervuurwerk. Verder zijn er 

in het begin van het jaar weer 

veel handen geschud om iedereen 

het beste te wensen voor het 

nieuwe jaar. Helaas was ik niet in 

de gelegenheid om op 7 januari 

de nieuwjaarsreceptie van onze 

vereniging bij te wonen. Ik heb 

me laten vertelen dat de vele 

aanwezige leden samen terug 

hebben gekeken op het afgelopen 

jaar en gezellig gekeuveld hebben 

over hetgeen ons het komende 

jaar te wachten staat.  

 

Tijdens de eerste vergadering van 

het bestuur in het nieuwe jaar 

hebben we nog even terug 

gekeken op de Auwjoarscross. Er 

waren dit jaar heel veel atleten 

die van de gelegenheid gebruik 

maakten om op de enige echte 

auwjoarsdag de benen even te 

strekken. De deelname was, denk 

ik, zo groot als nooit tevoren. 

Misschien dat de hoge 

temperaturen de atleten in beweging bracht. 

Het lijkt immers wel of Koning Winter dit jaar 

vakantie heeft genomen. Of zou er nog het 

nodige in het vat zitten?  In ieder geval was de 

De Meeuw Auwjoarscross ook dit jaar weer 

perfect georganiseerd. Met als nieuwtje dit jaar 

een lekkere kop soep op de baan. Ik heb 

begrepen dat de soep naar meer smaakte. Onze 

nieuwe accommodatie maakt op dit punt 

wellicht meer mogelijk. Maar daar komen we 

het eind van dit jaar dan weer op terug. Voor 

wat betreft de aflevering van 2006 een dikke 

pluim voor iedereen die, op wat 

voor manier dan ook, was 

betrokken bij de organisatie. 

 

De kopij voor het clubblad moet 

elke maand vóór de 20
ste

 van de 

maand worden ingeleverd. Dat 

geldt ook voor de voorzitter. Ik 

heb voor deze ene keer, bij hoge 

uitzondering, van de redactie 

één dag uitstel gekregen. Dit in 

verband met de vandaag, 21 

januari 2007, gehouden  

cyclopathon.  De jaarlijkse 

wedstrijd die wij samen met de 

wielerclub organiseren. Dit jaar 

heb ik zelf voor de eerste keer 

deelgenomen. Dat is me goed 

bevallen alhoewel het steeds 

weer opnieuw starten wel heel 

vermoeiend is. Elders in dit blad 

leest u de uitslag van dit mooie 

evenement. 

 

Op 26 februari a.s. staat de 

jaarlijkse algemene leden-

vergadering op het programma. 

Bij deze Spike treft u het nodige 

leeswerk aan ter voorbereiding 

van de jaarvergadering. De 

agenda voor de jaarvergadering 

kunt u daar ook terug vinden. De 

vergadering is dit jaar in Cafe ’t 

Vrijthof aan de Molenstraat.  

Ik wil dan ook graag afsluiten 

met u allen van harte uit te nodigen voor de 

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

maandag 26 februari 2007  

aanvang 19.30 uur 

CAFE ‘T VRIJTHOF 

 

 

Tot Ziens 

Jan Kemps,  

voorzitter van onze atletiekvereniging AVO
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BESTUURSMEDEDELINGEN 
 

De aanmeldingen per 1 februari: 
 

Charley Gailliaert   M45 

Charley loopt al jaren bij ons, maar is nu een 

echt AVO-lid geworden. 
 

De afmeldingen: 
 

Henry van der Schoot   M35 

Henry schrijft: Hoi Allemaal, 

Het lopen komt er de laatste tijd niet meer van, 

vandaar dat ik me al een tijd niet heb laten 

zien op de training. Geboorte Sven, drukke 

baan Philips. Hardlopen vind ik nog steeds 

leuk, maar mountainbiken net iets leuker, en 

om te blijven sporten probeer ik dat laatste nog 

met regelmaat te doen. 

Ik wil iedereen bedanken voor de leuke tijd en 

succes wensen met hardlopen! Misschien pak 

ik het lopen over een aantal jaren weer serieus 

weer op. Een marathon staat namelijk nog 

steeds op mijn lijstje. 

Mijn nagenoeg nieuwe trainingspak (XL) en 

witte shirts (2x, XL) zijn in de aanbieding. 

Mocht iemand hier interesse in hebben dan 

hoor ik dat graag via mail of telefoon (06-

20012591). 
 

Hartelijke sportgroeten! 

Henry van der Schoot 

E-Mail: info.van.der.schoot@xs4all.nl 
 

Ton van Nieuwburg   M45 

Ton heeft wat last van blessures en vindt ook 

wat minder tijd voor het lopen. 
 

Rob van Straten   JPM 

Rob traint ook voor zijn voetbalelftal en beide 

trainingen worden te veel. Hij bedankt de 

vereniging voor de fijne tijd. 
 

Jeroen van Hooff   MSE 

Jeroen vindt niet meer de rust zich voor het 

lopen in te zetten. 
 

Christanne en Henk van de Wal  Wan 

Christanne en Henk gaan nu individueel of met 

een ander groepje wandelen. Zij kijken terug 

op een fijne tijd. Zij genoten van de inzet van 

anderen en hebben voor hun eigen inzet ook 

veel waardering ondervonden. 
 

Bea en Ton van der Sande  Wan 

Ton heeft zich altijd zeer verdienstelijk 

gemaakt voor de vereniging en de laatste tijd 

voor “zijn” wandelaars. De vereniging is hem 

veel dank verschuldigd. 

 

Marietje Beekmans   Wan 
 

De ledenadministratie, 

Maarten Kaptein. 
 

 

We feliciteren de jarigen in februari: 
 

2 Tiny van de Ven  V50 

3 Wim de Croon   M50 

7 Jasper van Laarhoven  JJB 

7 Chris van Eck   M55 

9 Luuk Wevers   MSE 

9 Gerdy van Gaal   V35 

10 Astrid van Rooijen  V50 

11 Daniël Fonteine   JJC 

12 Ben Vogels   M60 

12 Giel van Hagen   JPB 

13 Piet Swaans         M40 

13 Piet van Oirschot  M50 

14 Peter van Gerwen  M50 

15 Bart van Hout   JPA 

20 Henk van Gerven  M50 

21 Albert Houwen   M55 

23 Petra Smits   V45 

24 Ronald van de Vondervoort M40 

25 Ton van Nieuwburg  M45 

25 Erik van Ingen   M55 
 

 

Voorlopige agenda bestuursvergadering  

13 februari 2007 

 

1. Opening door de voorzitter 

2. Verslag bestuursvergadering 16 januari 

3. Post 

4. Kempenoverleg 

5. In en uit de commissies 

6. Activiteitenoverzicht 

       18-23 feb juniorenactiviteit (wintersport) 

       26 feb jaarvergadering 

       25 mrt clubkampioenschappen cross 

         9 jun jazzloop 

       30 dec auwjaorscross 

7. Accommodatie 

8. Opening clubgebouw 

9. Rondvraag/mededelingen 

10. Sluiting 

 

Met sportgroeten, 

Maarten Tromp 
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VAN DE REDACTIE 
 

Ja en ook dit nummer kregen we weer 

moeiteloos vol. Wat minder wedstrijden en dus 

wat minder nieuws, maar wél twee mooie 

AVO-activiteiten: met de Auwjaorscross en de 

Cyclopathon zijn toch gauw een paar pagina's 

gevuld. Leny beschrijft de Auwjaorscross 

gezien vanuit de wedstrijdcommissie, Silvia als 

correspondente en Cees als deelnemer. 

Maarten Roozen kreeg de estafettepen en we 

volgen onze marathonlopers bij hun 

voorbereidingen. In de rubriek 'Ze liepen op 

klompen' zijn we aangeland in 1988 en zien we 

dat ze nog steeds op klompen lopen. We waren 

present in Egmond, Hennie deed mee aan de 

Cyclopathon, de wandelaars krijgen koffie met 

gebak als ze nat geworden zijn en liepen onder 

leiding van Ferry een tocht van 30 kilometer 

door het land van de Hilver.  Tot slot de 

bijdragen van Tiny over de jeugd, waarvan de 

oudsten onder leiding van René zich 

voorbereiden op een wintersportvakantie. Lees 

met plezier. 

 

De volgende Spike ligt rond 1 maart in de brievenbus.  

Kopij inleveren vóór 20 februari bij de redactie (zie infopagina's) 
 

 

IN DIT NUMMER 
 

1. van de voorzitter 

2. bestuursmededelingen 

3. van de redactie 

4. kort AVO-nieuws 

5. de estafettepen 

6. marathons en erger 

7. auwjaorscross 

8. auwjaorscross 

9. auwjaorscross 

10. auwjaorscross 

11. auwjaorscross, foto's 

12. cyclopathon  

13. cyclopathon, foto's 

14. Egmond halve marathon 

15. ze liepen op klompen… 

16. hardlopen en… 

17. uitslagen 

18. uitslagen 

19. trainingen 

20. wedstrijdkalender 

21. wandelen 

22. wandelen 

23. wandelen 

24. wandelen, agenda 

25. jeugd 

26. jeugd, agenda en trainingen  

27. jeugd, uitslagen 

28. jeugd, uitslagen 

29. jeugd, puzzel 

30. jeugd, wintersport 

31. infopagina 

32. infopagina 

33. infopagina 

34. daar gaan ze, onze wandelaars 
 

 

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? 
 

● Grim Etalage en Reklame ● Volvo Servicecenter Oirschot ● C1000 supermarkt  ● FT-Print ● Toon 

Bullens Architect ● Franken Installatiebedrijf ● 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 ● Transportbedrijf 

Gebr. van Beers B.V. ● Schuurmans Glas- en Schilderwerk ●  Runnersworld ● Autobedrijf P. van de 

Ven ● Running Support ● Bloemenboetiek ELHA ● Verspaandonk Herenmode ● Eetcafé 't Stoeltje ● 

Ristorante Pizzeria il Tavolino ● Screenrun Zeefdruk ● Blox & Verbeek Adviseurs ● Anja van 

Heerebeek Sportmassage ● Springer & Van Rijt ●  
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KORT AVO-NIEUWS
 

Grote opkomst Auwjaorscross, Gerrie 

Dijkstra snelste AVO'er 

Oirschot, 31 december. De laatste 

Auwjaorscross telde na jaren weer eens meer 

dan 600 inschrijvingen, waarvan er 585 

finishten. Ook de publieke belangstelling was 

opvallend hoog. De 

Belg Joeri 

Schoffelen won de 

wedstrijd in een tijd 

van 32:23 minuten. 

Ons snelste clublid 

was Gerrie Dijkstra 

in 40:08 minuten 

(categorie M45). 

Martien van de Ven 

werd 2
e
 in de 

categorie M55 en dat 

is een mooie 

prestatie in dit grote 

veld. 

 
Henk van Gerven loopt twee wedstrijden op 

één dag 

Egmond aan zee, 14 januari. Het was weer ruig 

in Egmond: weliswaar een mooi zonnetje, 

maar een harde wind en hoog water maakten 

het spannend. Henk van Gerven wist twee 

startbewijzen te bemachtigen en startte om half 

elf in de kwart marathon en om half twee in de 

halve. Door hoogtij en sterke westenwind was 

er slechts een smalle strook strand beschikbaar 

en hadden de lopers bij de strandopgang de 

keuze om gebukt onder de strandpaviljoens 

door te lopen óf er langs door het water. Henk 

van Gerven koos natuurlijk de laatste oplossing 

en liep tot bijna z'n knieën door het water. 

 

Koppel Erik Aarts / Wil Scheepers wint 

cyclopathon 
Oirschot, 21 januari. Een goeje loper en een 

goeje fietser, als die samen een team vormen 

dan is de winnaar snel bekend. Erik en Wil 

raffelden elk 8 rondjes af binnen het uur: 58:44 

minuten. Tweede team werd Ton Peeters / 

Albert van Mensvoort in precies één uur. De 

strijd om de derde plaats was lang spannend, 

hier kwamen Roland van Loon / Jan Smits op 

het podium, 30 seconden ná de nummers twee.   

 
Martien van de Ven 1

e
 M55 bij de 

Dieprijtcross 

Eersel, 21 januari. Martien van de Ven 

behaalde een fraaie 1
e
 plaats bij de M55 na 

9000 meter crossen in Eersel. René van de Ven 

werd in de korte cross (3000 meter) 3
e
 en 

Jeroen der Kinderen 4
e
. 

Bij onze jeugd werden Bart Noyen en Nina van 

de Pasch 1
e
 in hun categorie en Karin 

Timmermans 3
e
. 

 

Deze korte nieuwsberichten verschijnen 

regelmatig op de website www.avoirschot.nl. 

Heb je nieuws? Geef het door als het nog 

vers is aan vanzelst-westland@chello.nl 

 

foto's: 

linksboven: Gerrie Dijkstra bij de Auwjaorscross 

linksonder: Henk van Gerven en Bert van Hoof in   

                   de Egmand Halve Marathon 

onder:        het podium bij de Cyclopathon 
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DE ESTAFETTEPEN (Maarten Roozen) 
  

Hallo beste loopvrienden, 

  

Ik ben dus de laatste van de 3 musketiers, het 

enige wat ik verschil van de vorige twee is dat 

ik een generatie jonger ben. De eerste twee zijn 

toch al veertigers. 

Ik ben Maarten Roozen, 39 jaar en getrouwd 

met Desiree. We hebben twee kinderen, een 

meisje Ilse van 7 jaar en een jongen Ralf van 5 

jaar. Verder ben ik werkzaam bij 

boomkwekerij M.F. van Kempen als 

commercieel medewerker. Na 8 jaar als 

hovenier gewerkt te hebben zit ik nu ongeveer 

8 jaar op kantoor mede door rugklachten wat 

voor mij de aanleiding was om bij de 

atletiekvereniging te gaan. Dit kwam doordat 

Adrie van de Wal al actief was bij de 

atletiekvereniging en mij vroeg om ook mee te 

gaan. In het begin werd dit nog gecombineerd 

met fitness. Maar dat was gauw over, de liefde 

lag toch bij het hardlopen. Daarom is de fitness 

na 2 jaar gestopt en loop ik al een jaar of 4 bij 

de atletiek vereniging. Iets wat me perfect 

bevalt en wat als het aan mij ligt nog lang zal 

doorgaan. Er liggen nog voldoende 

uitdagingen en het geeft je een stuk 

ontspanning. Ik geef de estafettepen door aan 

Harrie Mencke.  

  

Groetjes en tot ziens 

 

 

 
 

 

 

 

 

GEEN LID EN TOCH HARDLOPEN?  
 

Atletiekvereniging Oirschot geeft gelegenheidslopers de kans 

om kennis te maken met de club door deelname aan de 

recreantentrainingen. Je hoeft dus geen lid te zijn, we vragen 

slechts een kleine kostenbijdrage van 1 euro.   

Er wordt gelopen in 5 niveaugroepen van rustig tot pittig: 1, 

2a, 2b, 3 en 4. Als iemand niet mee kan past de groep zich aan. 
 

De trainingen duren ongeveer 5 kwartier, worden verzorgd 

door gekwalificeerde trainers met veel ervaring en zijn zeer 

afwisselend: interval kort/lang, vaartspel, prognoseloop, 

piramideloop, climaxloop en duurlopen. 

Aanmelden voor de recreatietrainingen hoeft niet, je gooit een 

euro in het potje en sluit je aan bij een groep. En als je een keer 

niet kunt, ook goed. 
 

Waar en wanneer: 

- elke zondagmorgen om half tien vanaf het atletiekveld 

bij Sporthal De Kemmer 

- elke woensdagavond om zeven uur vanaf de 

parkeergarage De Poort (winter) 
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MARATHONS EN ERGER 
 

We volgen de AVO-ers  die inmiddels begonnen zijn met de trainingen voor de voorjaarsmarathons. 

Voor zover nu bekend gaat het om de volgende wedstrijden: 
 

AVO-atleet   streeftijd  p.r. op de marathon (datum, plaats)   
 

9 april, Rondje Texel (60 km)  
Henk van Gerven  6 uur   3:11:09 u (9 april 2006 Rotterdam)   
 

9 april, Utrecht Fortis Marathon 

Henk van de Heuvel (?)    2:48:10 u (4 april 2004 Rotterdam, c.r. M45)  
  

15 april, Rotterdam Marathon 
Gerrie Dijkstra    2:57:00  2:58:08 u (9 april 2006 Rotterdam)   

Ad van Heerbeek   onder 3:40 u  3:41:53 u (9 april 2006 Rotterdam)   

Cees Koppen   onder 3:40 u        

Piet van Oirschot  onder 3:40 u  3:46:26 u (8 oktober 2006 Eindhoven)    

Ton Peeters   2:59:59 u  3:00:03 u (4 april 2004 Rotterdam)   

Ruud van Woensel  onder 3:15 u  2:57:29 u (8 oktober 2000 Eindhoven)    

Ad van Zelst   onder 3:40 u  3:46:13 u (9 april 2006 Rotterdam, c.r. M60 3:47:31)
  

22 april, Marathon Enschede 
Nellie van Beers    3:05:03 u (9 oktober 1994 Eindhoven?, c.r. V35) 

Jac van Heerebeek    3:32:37 u (28 maart 2005, Utrecht) 

Adrie Louwers (?)    3:28:20 u (28 maart 2005, Utrecht) 

Cees van de Schoot     2:55:47 u (29 oktober 1988, Etten-Leur)? 
 

7 oktober, Marathon Eindhoven  

Gerrie Dijkstra   onder 3:00 u  2:58:08 u (9 april 2006 Rotterdam)  
  

4 november, New York Marathon 
Gerrie Dijkstra    genieten  2:58:08 u (9 april 2006 Rotterdam)  

Tineke van de Heuvel  genieten  3:37:40 u (10 april 2005 Rotterdam)    

Mari Oerlemans   genieten  3:40:05 u (9 april 2006 Rotterdam)   

Arja Oerlemans   genieten        
 

De eerste training op zaterdag 6 januari voerde naar Moergestel, de tweede (13 januari) ging op en 

neer naar het Ouwmeer in Vessem. Dat was een redelijk zware tocht, want de storm van enkele dagen 

terug zorgde voor heel wat obstakels in de bossen.  

De trainingen lopen gelijk met het trainingsschema voor februari/maart, behalve de zaterdagen, dan 

loopt de marathongroep lange afstanden (9.00 uur vanaf het zwembad). 
 

Als voorbereiding op de marathon zijn de volgende wedstrijden in het programma opgenomen: 
 

Zondag 11 februari: 10 km Moergestel / zondag 4 maart: 21,1 km Drunen / zondag 11 maart: 30 

km Tilburg (onder voorbehoud) / zondag 18 maart: 21,1 km Veldhoven / zondag 25 maart: 

Clubcross / zondag 8 april: 10-km wedstrijd (plaats nog onbekend). 
 

Henk, Gerrie, Ad, Ad, Ton, Nellie, Henk, Mari en Piet liepen in 2006 de Fortis Marathon Rotterdam
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AUWJAORSCROSS 
 
De Auwjoarscross was een groot succes!  
 

De cross viel nu echt op oudejaarsdag, er 

waren ruim 600 inschrijvingen en 586 atleten 

behaalden de finish. De cross trok vele 

bezoekers, groot en klein 

 

Vele Oirschottenaren deden mee aan de 

trimloop en de aan de wedstrijden. Meerdere 

podiumplaatsen werden behaald en het was een 

gezellige drukte. Ook de jeugd was actief. 

Voor sommigen was het ook een echte 

beproeving. Britt van den Branden, pupillen A 

liep voor het eerst de wedstrijd uit en Ruben 

Rietrae en Jori Wernaart hebben voor het eerst 

een wedstrijd aangedurfd. 

 

Hoewel ons clubhuis nog niet geopend kon 

worden was er (kwaliteits)soep en koffie te 

koop.  

Het is toch een hele organisatie van zo’n 

wedstrijd, daar sta ik toch altijd van te kijken. 

Vooraf moet alles gepland worden, mensen 

gevraagd om te helpen, stellages worden 

opgebouwd, prijzen aangekocht, etc. Op de 

dag zelf wordt er ook keihard gewerkt, bij de 

wedstrijdleiding, maar ook achter de schermen 

bij het wedstrijdsecretariaat,om de uitslagen zo 

snel mogelijk te verwerken. En ja, dan kan 

ieder om 17.00 uur z’n eigen uitslag bekijken 

op internet. 

Iedereen heeft een eigen taak, soms wordt er 

gemopperd. Maar over het algemeen kunnen 

we met grote tevredenheid terugkijken op een 

mooie dag. 

 

Silvia Tempelman 

 

 

Bedankt voor een leuke loop… 
 

De dag begon vroeg, want Trees was ingezet 

bij de koffie. Dus Trees afgezet.  Alles stond al 

klaar, de tenten, de koffie, de soep en de baan 

uitgezet. Die waren al druk bezig geweest. 

 

Eerst even wat clubleden aangemoedigd, er 

waren er wel bij die al moeilijk keken. Dat 

wordt een zware cross, dacht ik, een beetje 

voorzichtig starten. Eerst een keer een 

proefrondje gelopen. Er was een nieuw stuk in 

het parkoers, wat volgens mij wel een beetje 

zwaarder was (ik had met mijn grote mond 

tegen Ger al gezegd ik probeer de 46 min). 

 

Maar goed, naar de start en proberen maar. De 

eerste rondjes gingen niet echt lekker, het 

parkoers was wel goed te lopen, maar op 

plaatsen glad en modderig. Maar het ging wel. 

Net voor het einde van de vierde ronde kwam 

Ad van Zelst  mij voorbij, het was zijn laatste 

ronde. Ik dacht laat hem maar, ik moet nog een 

ronde (*). De laatste ronde ging weer een stuk 

beter. Het duurt altijd even voor ik lekker loop, 

op het laatst nog een beetje versnellen, maar 

helaas het werd 47.22 dus geen 46. Maar dat 

proberen we volgend jaar weer. 

 

Was onderweg wel een paar keer op de foto 

gezet door Ronald. Ik weet niet of het iets 

geworden is, maar misschien zien we dat wel. 

 

De club bedankt voor een leuke loop en hierbij 

alle clubleden nog een gezond en gelukkig 

2007. Tot op de training. 

 

Cees Koppen 

 

(*) noot van de redactie: ja hoor, de goeierd!   
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AUWJAORSCROSS (vervolg) 
 

Auwjaorscross 2006 - Een topper 
 

Een kijkje achter de schermen 

 

Het was dit jaar een echte Auwjaorscross, 

zondag 31 december.  

De laatste twee jaren was het op 2
e
 kerstdag 

geweest en lag het aantal deelnemers rond de 

400 à 450 lopers (wedstrijd, trimloop en 

jeugd). 

 

De nieuwe wedstrijdcommissie, slechts 2 van 

de 6 mensen waren nog van de oude 

commissie, kwam geregeld bijeen. Wat moest 

er allemaal gebeuren en hoe en wie en nog veel 

meer. We hadden al wel de Jazzloop 

georganiseerd, maar dit was toch iets heel 

anders. 

 

Ad verzorgt de PR en Laurent helpt hem 

daarbij. Hij zorgt voor de vergunning, 

omroeper, geluidsman, de 'prominenten' en 

genodigden, de pers, sponsormaterialen en 

noem maar op.  

Piet zorgt voor het digitale deel, hij meldt de 

wedstrijd aan en zorgt ervoor dat er digitaal 

kan worden ingeschreven. Verder verzorgt hij 

de inschrijvingen en de uitslagverwerking, 

daarbij geholpen door Leny. Al snel kwamen 

wij er achter dat er veel voorinschrijvingen 

waren (incl. jeugd en trimmers al 330) en we 

stelden ons wel eens de vraag of er ook nog 

veel na-inschrijvingen zouden komen.  

Nellie zorgt voor de prijzen, ook voor de 

jeugd. Ze moet bekers en medailles bestellen. 

Ook zorgt zij voor de startnummers en de 

financiën. Er moet geld zijn om de mensen te 

betalen, het geluid, de omroeper en zo, het 

prijzengeld, wisselgeld voor de kassa's voor 

het inschrijfbureau en zij zorgt voor de 

lunchpakketten voor alle helpers, EHBO-ers 

enz. Ook moet Nellie ervoor zorgen dat er 

voldoende mensen zijn die komen helpen op 

het inschrijfbureau en aan hen uitleggen wat er 

van hen wordt verwacht. En zij zorgt al jaren 

voor de koffie en thee op het veld, voor de 

vrijwilligers. 

Toon doet al jaren het jurywerk. Ook hier zijn 

veel vrijwilligers nodig en al die 

mensen moeten worden gevraagd 

of ze kunnen helpen. Daarbij 

zorgt Toon er ook voor dat er 

EHBO-ers komen. Dit jaar had hij 

een assistent, Henk. Hij wordt 

door Toon ingewerkt om het van 

hem over te nemen.  

Leny helpt waar nodig is, zij 

bestelt de herinneringen, ze helpt 

Nellie met de startnummers, Piet 

met de voorinschrijvingen en 

uitslagverwerking, en dit jaar ook 

de soep. Hoe gaan we het 

allemaal doen, wie komt er 

helpen. 

Martien van Geenen is de wedstrijdleider en 

zorgt ervoor dat alles in goede banen loopt. 

Martien van Gerven regelt het werk op het veld 

en op het parcours. Ook dat is een hele klus. 

Weer hetzelfde verhaal, welke materialen 

moeten er zijn, waar zijn alle materialen, 

zorgen dat er mensen zijn die meehelpen om 
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AUWJAORSCROSS (vervolg) 
 

het parcours op te bouwen en de start/finish, de 

dranghekken, de reclames, de kleedtent enz.  

's Zaterdags beginnen ze om 13.00 uur met het  

inrichten van het veld en het opbouwen van het 

parcours. Na enkele uren begint het al ergens 

op te lijken, maar vanwege de slechte 

weersomstandigheden, veel wind en regen, kan 

dit jaar niet alles worden opgebouwd, dus dat 

moet dan maar de volgende ochtend. 

Zo, dat zijn de voorbereidingen en dan zijn we 

nog niet eens op de helft en de wedstrijddag 

moet nog beginnen.  

 

Op zondag 31 december om 8.00 uur zijn we 

weer paraat, de materialencommissie en 

helpers op het veld, de kleedtent moet nog  

 

overeind, het start/finishdoek, de jurytent enz.  
Toon en Martien richten de start/finish in, de 

partytent moet nog worden opgebouwd en de 

jurymensen moeten worden geïnformeerd. 

Ook in De Kemmer is al volop bedrijvigheid, 

het inschrijfbureau wordt ingericht en de 

helpers worden geïnstrueerd. Om 9.00 uur 

komen de eerste lopers zich melden. Dan kan 

het beginnen. Na een uur blijkt dat 225 mensen 

zich hebben ingeschreven voor de trimloop. 

Op het inschrijfbureau wordt hard gewerkt, 

deelnemerslijsten opmaken, startlijsten voor de 

jury en dan, als de trimloop gestart is een 

adempauze. Niet te lang, want de 

aanmeldingen blijven binnenkomen, steeds 

meer inschrijvingen.  

 

De helpers bij de jury, op het veld, in het bos 

en in de tent staan ook niet stil.  

Vanaf 10.00 uur is het doorwerken. Starten, 

finishen en tijden noteren.  

Na de trimloop even stoom afblazen en dan 

beginnen de wedstrijden. 

Eerst de dames, om 11.10 uur valt het 

startschot. Cees moet ervoor zorgen dat de 

lopers niet een ronde teveel lopen, hij heeft er 

zijn handen vol aan. Dan komen de eerste 

dames over de meet en daarna is het flink 

doorwerken: finishen, tijden noteren, start 

volgende wedstrijd en de prijsuitreiking. In de 

tent is ook volop bedrijvigheid, de dames 

verkopen soep, koffie en thee.  

 

In de Kemmer zitten ze ook niet stil, alle 

finishers komen een herinnering halen en op 

het inschrijfbureau is het doorwerken. Nog 

steeds komen er inschrijvingen binnen voor de 

(jeugd)wedstrijden en ook de eerste uitslagen 

worden gebracht, dus die moeten we nu ook  

 

gaan invoeren.  

Om 12.40 uur gaan de junioren van start en 

achtereenvolgens wordt er nog 7 keer gestart 

en dus ook gefinisht. Bij de jury blijft het 

continuewerk, de starts volgen elkaar steeds 

sneller op. In het bos moet het parcours elke 

keer worden aangepast, want bij de jeugd 

lopen ze allemaal verschillende afstanden, over 

kleine of grote rondes.  

Om 14.15 uur zijn de allerkleinsten aan de 

beurt. Ze hebben de hele dag moeten wachten, 

maar eindelijk is het voor hen dan ook zover. 

Nog 995 meter en dan hebben zij ook hun 

medaille en snoepzak verdiend.  

De laatste prijsuitreiking en dan is het gedaan. 

 

Het was een geweldige Auwjaorscross, 

topdrukte. De lopers, ouders, supporters en 

belangstellenden verlaten het veld. Lekker naar 

huis, of nog even naar de Kemmer, de warmte 

opzoeken en de gezelligheid. Op het veld blijft 

een handjevol mensen over, die nog een 

heleboel werk moeten verzetten. Alles moet 



 
ATLETIEKVERENIGING OIRSCHOT   |   DE SPIKE   |  JAARGANG 21   |   NUMMER 2   |   FEBRUARI 2007 

 
- 11 - 

AUWJAORSCROSS (vervolg) 
 

worden afgebroken en opgeruimd, nog 1 à 1,5 

uur. 

In de Kemmer worden de laatste 

wedstrijduitslagen ingevoerd en om 16.00 uur 

zit het erop en het secretariaat wordt 

opgeruimd. Zowel buiten als binnen is het 

werk klaar en komen de laatste helpers in de 

Kemmer bij elkaar. Ze bestellen een glaasje 

fris, een biertje, wijntje of trappistje en maken 

het nog even gezellig en natuurlijk wordt de 

wedstrijddag besproken.  

Natuurlijk ging er hier en daar wel iets fout, 

maar dat is niemand kwalijk te nemen en wordt 

meestal ook wel weer opgelost. 

 

In totaal waren er dit jaar 630 inschrijvingen, 

maar niet iedereen is komen opdagen.  

Uiteindelijk zijn er 585 mensen gefinisht, 150 

meer dan vorig jaar. Een geweldige deelname, 

al jaren niet voorgekomen.  

De nieuwe commissie heeft het prima gedaan 

en zeg nou zelf, wie had een dergelijke 

opkomst verwacht? Wat dat betreft zijn we dik 

tevreden. Met zo’n 40 mensen hebben we er 

weer een mooie dag van gemaakt, een applaus 

voor jezelf. Iedereen die dit jaar heeft 

meegewerkt aan de Auwjaorscross, hartstikke 

bedankt, namens de wedstrijdcommissie en de 

materialencommissie. 

 

Als je gaat lopen heb je het niet zo in de gaten, 

maar er moet flink wat werk worden verzet om 

een wedstrijddag goed te laten verlopen. Het is 

meer dan alleen dat uurtje dat je door de 

bossen loopt.  

Een aantal vrijwilligers doen dit al heel wat 

jaren en hebben aangegeven er ook wel eens 

mee te willen stoppen. Daarom doe ik hierbij 

een beroep op iedereen, zeg niet te snel nee als 

je gevraagd wordt om te helpen, eventueel 

enkele uurtjes. Je bent natuurlijk baas over je 

eigen tijd, maar wij doen dit ook omwille van 

iedereen die graag een wedstrijd loopt en 

omwille van de vereniging en wij allemaal 

samen zijn díe vereniging. Iedereen kan hand- 

en spandiensten verlenen en zoals het 

spreekwoord zegt: vele handen maken licht 

werk. 

 

 

Leny de Croon 

Wedstrijdcommissie 
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De Meeuw Auwjaorscross 2006, start van de wedstrijd voor de mannen senioren en ouder  
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AUWJAORSCROSS, FOTO'S  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

Corrie, Diana 

 

 

 

 

   Juul 

 

<Frans en Harrie           Piet> 
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CYCLOPATHON 
 

Sh..  Alweer geen bloemen ! 

 

Op zondag 21 januari was het weer zover de 

jaarlijkse cyclopathon  stond weer op ons 

programma. 

Op mijn manier had ik al rekening gehouden 

met deze wedstrijd, dus geen alcohol en geen 

sex voor de wedstrijd , om toch eens ’n keer in 

de prijzen te lopen. 

Om half 11 was het verzamelen achter het 

zwembad waar 23 koppels van start zouden 

gaan. 

Het koppelen van fietser en loper gebeurde 

zoals altijd op een eerlijke manier door een 

nummer dat men niet kan zien uit een doos te 

halen en daar gebeurde het al, mijn kansen 

waren verkeken, ik had nr 13. 

Ach ,dan lopen we maar weer voor de eer 

dacht ik toen en ging met wat collega lopers ’n 

rondje inlopen. 

Teruggekomen bij de startplaats kon ik de 

hand schudden met mijn fietsmaat, oud AVO 

lid  Leo Smits die ook nummer 13 had. 

De start was om 11 uur waar dan als eerste de 

lopers vertrekken voor het rondje van 800 

meter. 

Mijn plaats na 1 ronde kwam redelijk in de 

buurt van mijn startnummer, nu was het de 

beurt aan mijn fietser om de longen uit zijn lijf 

te fietsen, die ongeveer 1500 meter lang was. 

Zo, even tijd om op adem te komen dacht ik 

toen die weg was, maar voordat ik redelijk 

hersteld was kon ik alweer aan de bak. 

Ik dacht meteen aan meneer cactus: De 2
e
 

ronde !! 

Er zaten wat lopers voor die ik dacht te kunnen 

pakken in deze ronde, maar dan komt eerst dat 

vervelende heuveltje in het zicht en heb je 

daarna weer de tijd nodig om op adem te 

komen, het laatste lange stuk dan, maar nee 

hoor ik hield mijn plaatsje vast. 

Effe uitpuffen … 

Dan de rondes 3 t/m 7 gingen mij redelijk af  

maar samen met mijn fietser verloren we toch 

een paar plaatsjes. 

 

Maar toen ik klaar stond voor de laatste ronde 

werd er geroepen om E.H.B.O. hulp, 

want er was een fietser onderuit gegaan, en 

omdat ik Leo onderhand verwachte dacht ik  

Nr. 13. 

Ik wilde ’n kijkje gaan nemen toen mijn 

fietsmaatje om de hoek kwam, dus lopen al 

wat ik halen kon. 

Het was ook dit jaar weer een middenmoot 

plaats, helaas geen bloemen maar wel weer 

LEKKER GELOPEN. 

De fietser die onderuit gegaan was had het er 

ook goed afgebracht en met hulp van Berti en 

Marjon weer snel op de been(fiets) geholpen. 

De winnaars waren na 2 ronden al bekend n.l. 

Erik Aarts & Wil Scheepers  

2
e
 werd Ton Peeters & Albert van Mensvoort 

en 3
e
 Roland van Loon & Jan Smits. 

Het is en blijft altijd een zware wedstrijd maar 

toch heerlijk om te doen. 

Organisatie bedankt en volgend jaar weer. 

                                                                                

Hennie van Rijt 
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CYCLOPATHON, FOTO'S 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

binnenkomst na één ronde: Ger, Hennie, Johan, Adrie 

wachten op de eerste lopers 

Wil Scheepers en Eric Aarts, de winnaars

Waar kennen we hem van?            en hem…?                                            jammer Jac                              geen podium voor Piet 

onmisbaar: Joke, Toon en Ria 
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EGMOND HALVE MARATHON 
 
Het is al vaker gezegd: Egmond móet je een 

keer meemaken. Voor mij was het nu de vijfde 

keer en als je in november de inschrijving 

wegdoet (vanwege de limiet van maximaal 

12.500 lopers) heb je geen flauw idee wat je in 

januari te wachten staat. In 1979 lag er 30 cm 

sneeuw, één keer vroor het 10 graden, zelf 

maakte ik enkele jaren geleden een storm mee 

met windkracht 8. Ruig. 

Het vervoer naar Egmond is prima geregeld: je 

stapt in Eindhoven in een van de bussen van 

PSV-Atletiek, dat kost 17 euro inclusief 

catering en deze brengen je tot in het centrum 

van Egmond. Daar schijnt dan wel de zon, 

maar dat is allemaal nep, want het is er guur. 

Vanwege de sterke wind in combinatie met 

hoog water, wordt de start een uur uitgesteld.  

Eerst loop je een rondje door het dorp, dat gaat 

nog wel, maar dan ploeg je het strand op en 

kom je er achter waarom er later is gestart: je 

mag óf gebukt onder de strandpaviljoens door 

het zand tijgeren, óf rechts er langs door het 

water (ik ga er onderdoor, vraag aan Henk hoe 

het water was).  

Dan begint het gevecht over 7 km strand 

richting Bakkum. Er is maar een smalle strook 

droog en de wind komt gelukkig van rechts en 

niet van voren. Maar het is schitterend: de zon 

in je ogen, zand tussen je tanden, het schuim 

waait om je oren. Rechts een woeste zee, links 

een steile, afgekalfde duinwand. Stoempen. 

Halverwege, bij de strandopgang in Bakkum, 

zit ik op een nette tijd: ruim 51 minuten. Dat 

valt alles mee, ik zal eens proberen mijn tijd 

van vorig jaar te verbeteren. Ik zet er de 

sokken in en met wind in de rug gaat het door 

het natuurreservaat over golvende paden terug 

naar Egmond. De tweede helft gaat nog wat 

sneller dan de eerste en ik kom binnen op 

1:42:16, 23
e
 van de 61 zestigplussers, mijn 

snelste tijd ooit in Egmond. 

 

Ad van Zelst 

 

 
rechts: onder de strandpaviljoens door 

onder: zon in je ogen, zand tussen de tanden, schuim waait om 

je oren 
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ZE LIEPEN OP KLOMPEN (en namen de tijd op met een wekker) 
 
De AVO werd opgericht in 1985 en vanaf 

februari 1987 werden de 

wetenswaardigheden van de club 

beschreven in ons eigenste clubblad: De 

Spike (zie het januarinummer). We putten 

uit de roemrijke geschiedenis van onze club 

en zijn aangeland in 1988: 
 

In het maartnummer van 1988 de uitslag van 

de cyclopathon: de winnaar was Addie 

Smetsers met fietser Johan van Gils, 2
e
 Cees 

van de Schoot, 3
e
 Martien van de Ven. 

Op pagina 6 en 7 een intelligentietest (???). 

Vraag: bestaat 5 december ook in Duitsland? 

antwoord: ja. 

 

In het meinummer de uitslag en een verslag 

van de clubcross-kampioenschappen, gelopen 

in de stromende regen. Winnaar Addie 

Smetsers bij de heren, Cees van de Schoot bij 

de veteranen. Dames liepen er niet mee. 

 

In mei liep Cees van de Schoot een p.r. in de 

marathon van Amsterdam: 3.03 uur. Uitslag 

van de trimloop over 15 km in juni (de 

voorloper van de Jazzloop): Addie Smetsers 

51:39, Jan Smits 57:15, Sjaak Aarts 57:16 en 

Cees van de Schoot 57:27. 

 

2 juli 1988: Addi Smetsers loopt in Reusel de 

10 engelse mijlen in 53:28 minuten, een 

clubrecord dat nog steeds staat. 

 

Verslag van de zesde Marathon Eindhoven met 

wat geschiedenis: In de eerste Marathon 

Eindhoven in 1959 finishte Piet van de Sande 

als eerste Nederlander op de 4
e
 plaats en in 

1960 werd Fons Veldhuizen 2
e
 in de wedstrijd. 

 

In Etten-Leur loopt Cees van de Schoot zijn 

10
e
 marathon: 2:55:47 (bovenste foto) 

 

In oktober liepen 6 AVO-ers de 20 km van 

Parijs, één AVO-er liep de marathon van 

Athene en één de marathon van New York. 

 

Oproep aan de leden van het eerste uur: als je 

nog wat leuks weet voor deze rubriek, een 

herinnering, een foto, laat het dan even weten 

aan de redactie. 

 
bij de foto's  

Cees in Etten-Leur en (onder) loopt nóg op klompen 
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HARDLOPEN EN… BLESSURES    
 

Alles in het leven heeft zo zijn leuke kanten 

maar ook zijn minder leuke kanten. Neem nou 

simpelweg een feestje. Dat is hartstikke leuk. 

Maar als je niet op let dan heb je de dag erna te 

maken met de minder leuke kanten van de 

dingen die je tijdens dat feestje hebt gedaan. 

Dat noemen ze dan ook wel eens een kater. 

Sommige mensen lijken daar heel vaak last 

van te hebben. Die zijn dan ook zeer hardleers. 

Talloze malen hebben ze op feestjes al 

nagenoeg hetzelfde gedrag vertoont met steeds 

weer dezelfde gevolgen de dag erna. En toch 

blijven ze volharden in dat gedrag. Nou ja, de 

gevolgen zijn voor hun zelf dus ze moeten 

maar doen wat ze niet laten kunnen.  

Ook niet hoeven te werken heeft zo zijn leuke 

en minder leuke 

kanten. Hartstikke 

leuk om eens een 

keer een dag niet te 

hoeven werken. 

Maar als je elke 

dag maar thuis zit 

terwijl je wel wilt 

en kunt werken. Ja, 

dan is het niet meer 

zo leuk. Dan zou je 

willen, dat je elke 

dag flink aan de 

slag zou mogen. 

Maar dan moet je 

eerst weer een 

werkgever zien te 

vinden die je in een 

bepaalde baan wil 

aannemen. Een 

alternatief kan zijn 

dat je een eigen 

bedrijf begint. 

Maar dat is 

uiteraard niet voor iedereen weggelegd. 

Met sportblessures lijkt ook zoiets aan de hand 

te zijn. Het heeft zo zijn leuke maar ook zijn 

minder leuke kanten. Het leuke is dat je dan 

eens een pauze kunt opnemen in je 

trainingsschema. Als ik dit zeg krijg ik 

natuurlijk direct een aantal van die fanatieke 

sporters over me heen. Het is volgens hun 

namelijk nooit leuk om te pauzeren. Er moeten 

prestaties geleverd worden en zo mogelijk 

records verbeterd worden. Dat realiseer je niet 

door op je luie krent te gaan zitten. Dan moet 

je trainingskilometers maken en je lijf in 

beweging houden. 

De minder leuke kant van een blessure is dat je 

noodgedwongen niet mag trainen. Net terwijl 

je in voorbereiding was op een belangrijke 

wedstrijd. Eindelijk wil je eens je eerste hele 

marathon gaan lopen en dan mag je 

potverdorie ineens niet meer trainen. Maar als 

echte fanatiekeling laat ik me daardoor niet 

klein krijgen. Ik blijf maar rustig een beetje 

aan het lopen. Dat beetje pijn waar ik last van 

heb verbijt ik dan wel even. Maar op die 

manier blijf ik in ieder geval nog een beetje in 

beweging. Dan hoef ik straks als de blessure 

over is niet helemaal van onder af aan te 

beginnen. Meestal is dat echter niet voldoende. 

Om een blessure te 

laten genezen zijn 

andere maatregelen 

nodig. Minder 

intensief trainen is 

vaak niet genoeg. 

Trainen op een zachte 

ondergrond kan wel 

voor een stukje 

helpen. Ook is het 

belangrijk om in ieder 

geval te zorgen voor 

goede schoenen. 

Goede of meer 

rekoefeningen en 

spieroefeningen 

kunnen ook helpen. Ik 

ben geen expert op dit 

gebied. Dus als de 

blessure blijft 

opspelen ga dan eens 

naar een arts of een 

fysiotherapeut. Die 

kunnen wellicht 

andere oplossingen aanreiken. Denk 

bijvoorbeeld eens aan masseren. Ook kan bij 

een zwakke enkel bijvoorbeeld zwachtelen, 

intapen of het dragen van een ‘brace’ helpen. 

En als het allemaal niet wil helpen heb ik zelf 

ook nog wel een middeltje. En dat is toch 

gewoon eens even stoppen met lopen. Tijdens 

een maand niet lopen kan de zwakke plek zich 

herstellen, is de blessure genezen en heb je 

weer zo veel te meer zin en honger in het 

hardlopen.
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UITSLAGEN  
 

31 december 2006  21
e
 DE MEEUW AUWJAORSCROSS, OIRSCHOT 

afstand naam positie categorie (netto)tijd pr cr gem.km/u 

3419 m Robbert van de Kerkhof 14
e
 Mannen 0:15:48   12,99 

 René van de Ven 15
e
 Mannen 0:15:49   12,97 

        

3440 m Vincent Klabbers  Mrecr 0:21:32   9,59 
        

5607 m Tineke van de Heuvel 2
e
 V45 0:25:54   12,97 

 Adrie van de Wal  Mrecr 0:27:48   12,09 
 Peter van Gerwen  Mrecr 0:30:15   11,11 
 Marita van Hoof  Vrecr 0:35:30   9,48 
 Noëlle Davelaar  Vrecr 0:35:44   9,40 
 Corrie de Kroon  Vrecr 0:36:38   9,17 
 Miriam Smits  Vrecr 0:36:44   9,15 
 Colinda de Bresser  Vrecr 0:39:56   8,41 
 Ans Nouwens  Vrecr 0:39:57   8,38 
        

7774 m Martien van de Ven 2
e
 M55 0:33:45   13,81 

 Ad van Zelst 8
e
 M55 0:36:47   12,67 

 Ben Vogels  Mrecr 0:40:50   11,42 
 Hans Büsgen  Mrecr 0:41:50   11,14 
 Jeanne van Oirschot  Vrecr 0:50:04   9,31 
 Berti Smetsers  Vrecr 0:51:12   9,11 
 Diane van Heeswijk  Vrecr 0:51:13   9,11 
 Marian Heijmans  Vrecr 0:52:40   8,85 
 Marian de Jong  Vrecr 0:53:42   8,68 
 Godelieve van de Heuvel  Vrecr 0:53:42   8,68 
        

9941 m Gerrie Dijkstra 9
e
 M45 0:40:08   14,86 

 Henk van de Heuvel 4
e
 M50 0:40:31   14,72 

 Roland van Loon  Mrecr 0:43:27   13,73 
 Piet van Oirschot 9

e
 M50 0:44:33   13,39 

 Jac van Heerebeek 19
e
 M45 0:45:16   13,18 

 Frans van der Staak 11
e
 M50 0:45:58   12,97 

 Henk van Gerven 21
e
 M45 0:46:24   12,85 

 Henk van de Ven  Mrecr 0:47:19   12,60 
 Cees Koppen 13

e
 M50 0:47:22   12,59 

 Ronald van de Vondervoort  Mrecr 0:48:05   12,40 
 Bert van Hoof  Mrecr 0:48:35   12,28 
 Johan der Kinderen  Mrecr 0:49:17   12,10 
 Ger van Heesch  Mrecr 0:49:45   11,99 
 Jan Heijms  Mrecr 0:49:58   11,94 
 Hans van Hal  Mrecr 0:50:14   11,87 
 Hennie van Rijt  Mrecr 0:51:19   11,62 
 Marie Oerlemans  Mrecr 0:51:46   11,52 
 Frans Verhagen  Mrecr 0:51:47   11,52 
 Erik van Ingen  Mrecr 0:52:29   11,36 
 Harrie Mencke  Mrecr 0:52:51   11,28 
 Juul van Gerwen  Mrecr 0:53:18   11,19 
 Pieter Smits  Mrecr 0:53:53   11,07 
 Hans van de Wal  Mrecr 0:54:07   11,02 
 Jeanne Kemps  Vrecr 0:55:09   10,81 
 Marjon de Kort  Vrecr 0:56:20   10,59 
 Twan Witlox  Mrecr 0:56:35   10,54 
 Mario Wiercx  Mrecr 0:56:49   10,51 
 Arja Oerlemans  Vrecr 0:56:53   10,48 
 Sonja van Bommel  Vrecr 0:57:25   10,39 
 Silvia Tempelman  Vrecr 0:58:03   10,27 
 Chris van Eck  Mrecr 1:03:03   9,46 
 Henk Verbeek  Mrecr 1:03:25   9,40 
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UITSLAGEN (vervolg) 
 
19 november 2006  CAMPUSCROSS, VELDHOVEN (nagekomen uitslag) 
afstand naam positie categorie (netto)tijd pr cr gem.km/u 

3550 m René van de Ven 8
e
 Mannen 0:17:54   11,90 

 
23 december 2006  CLUB LA SANTA, LANZAROTE, CANARISCHE EILANDEN 
afstand naam positie categorie (netto)tijd pr cr gem.km/u 

5 km Joos van Haaren 3
e
 M55 0:19:49  cr* 15,14 

*clubrecord onder voorbehoud goedkeuring recordcommissie 

 
7 januari 2007   30

e
 DONCKCROSS, SOMEREN (LIMBRA COMPETITIE) 

afstand naam positie categorie (netto)tijd pr cr gem.km/u 

8000 m Cees Koppen 7
e
 M50 0:42:23    11,33 

 
14 januari 2007  35

e
 EGMOND HALVE MARATHON, EGMOND AAN ZEE 

afstand naam positie categorie (netto)tijd pr cr gem.km/u 

21,1 km Ad van Zelst 23
e
 M60 1:42:16   12,38 

 Henk van Gerven*  Mrecr 1:49:26   11,57 
 Bert van Hoof  Mrecr 1:49:26   11,57 
        
10,5 km Henk van Gerven*  Mrecr 0:56:00   11,25 
 Marita van Hoof  Vrecr 1:06:18   9,55 
* zelf geklokte tijden 

 
21 januari 2007  CYCLOPATHON, OIRSCHOT (wissel estafette, interne AVO-wedstrijd) 

afstand naam positie (netto)tijd 

8x800 + Erik Aarts / Wil Scheepers 1
e
 0:58:44 

8x1500 Ton Peeters / Albert van Mensvoort 2
e
 1:00:00 

meter Roland van Loon / Jan Smits 3
e
 1:00:30 

 Piet Swaans / Toon Smits 4
e
 1:00:55 

 Ad van Zelst / Geert Schilders 5
e
 1:02:31 

 Johan der Kinderen / Theo Kemps 6
e
 1:03:31 

 Piet van Oirschot / Harrie Machielsen 7
e
 1:03:18 

 Martien van Gerven / Piet van Aaken 8
e
 1:03:20 

 Ad van Heerbeek / Piet Moeskops 9
e
 1:03:31 

 Cees Koppen / Jan Versteden 10
e
 1:03:45 

 Adrie Louwers / Dorus Kemps 11
e
 1:04:24 

 Cees van de Schoot / Guus Verhagen 12
e
 1:04:31 

 Leny de Croon, Sonja van Bommel / Ad Raaymakers 13
e
 1:05:21 

 Ronald van de Vondervoort / Wil van de Burgt 14
e
 1:05:26 

 Jeanne Kemps, Jozé van de Burgt / Willem Versteden 15
e
 1:05:41 

 Hennie van Rijt / Leo Smits 16
e
 1:05:44 

 Hans van Hal / Harrie Bullens 17
e
 1:05:52 

 Laurent Linssen / Ton Heuvelmans 18
e
 1:06:46 

 Silvia Tempelman, Renie van Straten / Kees van de Akker 19
e
 1:06:57 

 Ger van Heesch / Ad Vlemminx 20
e
 1:07:10 

 Guus van der Burgt / Piet van Oers 21
e
 1:08:50 

 Jan Kemps / Nol Veldhuizen 22
e
 1:10:22 

 Jac van Heerebeek / Ton van Nieuwburg (uitgevallen) 23
e
  

 
21 januari 2007  DES DIEPRIJTCROSS, EERSEL 
afstand naam positie categorie (netto)tijd pr cr gem.km/u 

9000 m Gerrie Dijkstra 7
e
 M45 0:36:48   14,67 

 Martien van de Ven 1
e
 M55 0:39:48   13,57 

        
3000 m René van de Ven 3

e
 Mannen 0:16:25   10,96 

 Jeroen der Kinderen 4
e
 Mannen 0:16:26   10,95 
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TRAININGEN 
 
trainingsschema februari 2007 

ma 29 HL 50 min 

di 30 W-up 2x (8 x 200 m snel, 200 m  dribb) p 6 min HL, 15 min HL 

wo 31 DL 2 12 km 

do 1 W-up  3x 12 min DL 3 p 3 min dribb, 15 min HL 

vr 2 rust 

za 3 Rustige DL 1  60 min 

zo 4 Bosloop 50 min 

ma 5 HL 50 min 

di 6 
W-up Ritmetraining 50 min DL 1-2 na iedere 5 min  100 m versnell.  I 85%, 
 15 min HL 

wo 7 DL 2 14 km 

do 8 W-up 30 min DL 1, 10 min DL 2, 5 min DL 3, 15 min HL 

vr 9 rust 

za 10 Rustige DL 1  75 min   

zo 11 Bosloop 60 min 

ma 12 HL 50 min 

di 13 W-up 5 a 6x (1½-1-½ min) p 1 min dribb, Sp 3 min HL, 15 min HL 

wo 14 DL 2  12 km 

do 15 W-up  Climaxlp 2 a 3x(5-3-2-1-3 min) I 80-90-95-100-75%=HL, 15 min HL 

vr 16 rust 

za 17 Rustige DL 1  60 min   

zo 18 Bosloop 50 min  

ma 19 HL 50 min 

di 20 W-up 45 min DL 1 + 5x versnell 80 m, I 80% , 15 min HL 

wo 21 DL 1  14 km 

do 22 W-up 5 a 7x(3 min DL 1 + 3min DL3) aaneengesloten, 15 min HL 

vr 23 rust 

za 24 Rustige DL 1 75 min 

zo 25 Bosloop 60 min 

ma 26 HL 50 min 

di 27 W-up 5 a 6x (1½-1-½ min) p 1 min dribb, Sp 3 min HL, 15 min HL 

wo 28 DL 2 14 km 

do 1 W-up  6 a 9x 4 min DL3, p 1 min dribb, 15 min HL 

vr 2 rust 

za 3 Rustige DL 1  75 min 

zo 4 Bosloop 60 min 

 

 

 
zondag     9:30 uur (recreanten, 5 niveaugroepen, vanaf het veld) 

dinsdag  19:00 uur (clubtraining vanaf Outletcentrum R'sluisstraat)  

woensdag  15:00 uur (vrije training, vanaf 's-Heerenvijvers) 

woensdag  19:00 uur (recreanten, 5 niveaugroepen, vanaf  

        parkeergarage De Poort) 

donderdag  19:00 uur (clubtraining vanaf Outletcentrum R'sluisstraat) 

donderdag  19:30 uur (zaaltraining gymzaal Lindenlaan)  

zaterdag    9:00 uur (cross training, vanaf bosbad De Kemmer) 

      9:00 uur (marathontraining, vanaf bosbad De Kemmer) 

 

 

Geblesseerd? Te koud? Te nat? Te donker? Te glad? 
 

Bezoek de wintertraining van Ton elke donderdag om 19:30 uur in de 

gymzaal aan de Lindenlaan. Bestemd voor alle AVO-leden. 
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WEDSTRIJDKALENDER 

 

datum plaats evenement hoofdafstand info 

Zo 4 febr Goirle Loopgroep Goirle Cross 4,6 km 
9,2 km 

www.loopgroepgoirle.nl 

Zo 4 febr Valkenswaard Wedert Cross 
(Run2day competitie) 

diverse www.avv-online.nl 

Zo 11 febr Moergestel Rico Salvettiloop 5/10 km www.ricosalvettiloop.nl 

Zo 11 febr Haelen Avé Heytse Cross 
(Limbra competitie) 

4,8 km 
8,85 km 

www.limbracross.nl 

Zo 11 febr Best Joe Mann Bosloop 
(Run2day competitie) 
(Brabants kamp.) 

diverse www.avgm.nl 

Za 17 febr Tilburg Kruikenloop 5/10/15 km www.tilburgroadrunners.nl 

Zo 18 febr Vught Lunettencross diverse www.ph.nl 

Za 3 mrt Eersel Halve marathon 10,5/21,1 km www.inschrijven.nl 

Zo 4 mrt Drunen Drunense Duinen 21,1 km www.dakdrunen.nl 

Zo 11 mrt Tilburg 30 van Tilburg 15/30 km www.av-attila.nl 

Zo 11 mrt St Oedenrode Driedorpencross diverse www.fortuna67.nl 

Za 17 mrt Den Haag City-pier-City Loop 21,1 km www.fortiscpcloop.nl 

Zo 18 mrt Oudenbosch Brabants Kampioensch. 10 km www.avo83.nl 

Zo 18 mrt Veldhoven Halve marathon 8/15/21 km www.gvac.nl 

Zo 25 mrt Oirschot Clubcrosskampioensch. diverse www.avoirschot.nl 

Zo 25 mrt Venlo Venloop 21,1 km www.venloop.nl 

Zo 25 mrt Weert Boshoven 21,1 km www.avweert.nl 

     
Verder in 2007:    
     
Ma 9 april Utrecht Fortis marathon   
Zo 15 april Rotterdam Fortis marathon   
Zo 22 april Enschede ING Bank marathon   
Zo 13 mei Praag Marathon   
Zo 2 sept Tilburg Ten Miles   
Zo 14 okt Eindhoven Marathon   
Zo 4 nov New York  Marathon   

 
 
 
foto rechts: start van de Rico Salvettiloop in Moergestel 2006 

 
Alleen de belangrijkste afstanden zijn weergegeven, vaak bestaat een evenement uit meerdere 

onderdelen. Om zeker te zijn dat de wedstrijd doorgaat en voor de juiste aanvangstijd kijk je op 

www.uitslagen.nl of www.inschrijven.nl of www.hardlopen.nl (klik loopagenda) 
 

Halve marathon Drunen, een van de mooiste van Nederland 
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WANDELEN 
 

Afsluiting van het wandeljaar 2006 

 

De laatste zaterdag van het van het jaar organiseert Maarten Kaptein altijd de wandeling.  

We beginnen bij Sporthal “De Kemmer” om 09.00 uur. Zoals iedere zaterdag, de laatste tijd, regent 

het nu ook. Maarten maakt eerst een omweg langs het nieuwe clubgebouw. We kunnen even binnen 

kijken. Er moet nog wel van alles gedaan worden, maar het belooft mooi te worden. Daarna gaat het 

richting de hei. Maarten is dol op “tankbanen”, maar wij, wandelaars, zijn daar minder dol op! Het 

gaat zo’n beetje  kris - kras door de hei. Af en toe wordt de tijd in de gaten gehouden omdat zo rond 

11.00 uur de koffie klaar staat. De afsluiting is altijd weer gezellig! Na een flinke inspanning is de 

koffie heerlijk en de vlaai smaakt voortreffelijk. Een mooie afsluiting. 

 

Lucie van Overbeek 
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WANDELEN 
 

Start van het wandeljaar 2007  

 

Zaterdag 6 januari 

Vertrekplaats: Oude Kerkje Middelbeers 

 

Om 8.00 uur staan 13 wandelaars 

klaar om aan een ongeveer 30 km 

lange wandeling te beginnen onder 

begeleiding mijn begeleiding.  

Via Huijgevoort lopen we door het 

“Land van de Hilver”. Het Hilver-

vernieuwings-project verdient alle 

aandacht. De Neterselse heide is 

door het weer in deze tijd nogal 

nat en er zijn niet zoveel vogels te 

zien als in andere jaargetijden. De 

heide dient opgeschoond te 

worden. Er staat te veel “bunt” en 

de natte hei vegetatie, van vrij 

eentonige kleur, overheerst de 

veelkleurige droge hei. Even voor 

de korte (staande) pauze is een 

fraai stukje heide te zien dat vorig 

jaar is opgeschoond. De 

pauzeplaats had schoner gekund. 

Een veekudde heeft zijn sporen 

achter gelaten. Op weg naar 

Couwenberg gaan we door een 

gebied met veel gagel. Voorbij dit gebied 

lopen we over een nattig pad lang een wetering 

naar de Neterselsedijk. De kerktorens van 

Netersel en Hulsel zijn in de verte te zien. En 

ook de kerktoren van Casteren kunnen we zelfs 

zien. We houden koffierust bij de Driesprong 

te Netersel. 

De tweede helft van de wandeling begint in de 

richting van Bladel. Daarna lopen we oostelijk 

ruim om Netersel heen naar Schipstaarten en 

zo naar “Kleine Heike”. 

In het Beerzedal wordt gewerkt aan 

natuurverbetering. De Grote Beerze meandert 

weer. De akkers en weilanden, als kamertjes 

tussen het Beersbroek worden vochtiger. De 

beemden worden overvloeigebieden; enerzijds 

door afwatering van de Neterselse heide en 

anderzijds door de hoge waterstand in de 

Beerze.  

Om te voelen hoe de “natuurverbeteringsstaat” 

is van een vroeger droog weiland, zijn we 

vanaf een zandpad één zeer natte beemd schuin 

over gestoken naar de Beerze. Gelukkig heeft 

niemand op balschoentjes gewandeld en 

hebben we kunnen zien hoe vredig de Grote 

Beerze tussen de mooie oevers stroomt. Via 

het kappelletje van Westelbeers zijn we 

teruggegaan naar ’t Oude kerkje te 

Middelbeers. Tot de volgende heerlijke, 

prettige wandeling.  

Ferry Fens 

 

 

Cisca:  

“6 januari de eerste wandeling 

in het nieuwe jaar met Ferry 

als leiding. Een mooie 

wandeling met natuurlijk een 

nieuwe omgeving, de 

Hilvervally een mooi wandel- 

en fietspad. Verder door de 

Neterselse heide naar Netersel 

waar de koffie al klaar stond. 

Terug via de Neterselse heide 

en het dal van de Beerzen. 

Ondanks de modderpaden en 

later de regen was het ’n mooie 

en geslaagde wandeling.” 

 

Herman: 
“Steeds verbazing over de 

natuur in ons mooie Brabantse 

landschap. Je denkt steeds alles 

te hebben gezien en steeds ontdek je weer 

nieuwe gebieden, zoals vandaag o.l.v. Ferry. 

Ferry een wandelende VVV gids. Prachtig, 

waar hij al niet over kan vertellen. Bedankt! 

Natuurlijk ook alle andere routeplanners. Het 

is steeds perfect.” 

 

Marianne: 

“De eerste wandeling van het jaar was als 

gewoonlijk erg gezellig. Toch weer op paden 

geweest die we nog niet kenden. Een mooie 

tocht en redelijk goed weer. Heerlijk gelopen, 

lekkere koffie en gezellig gebuurt.” 

 

Ine: 

Zoals we gewend zijn van Ferry, 

natuurliefhebber in hart en nieren, een 

prachtige tocht over de Neterselse heide. Ruim 

voldoende afwisseling in verharde- en 

onverharde wegen en paden. Het weer was 

uitermate zacht voor de tijd van het jaar en de 

sfeer tijden het lopen en de rustpauzes 

bijzonder gezellig te noemen, hartverwarmend 

zelfs. Bedankt voor het uitzetten van deze 

tocht.” 
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WANDELEN 

 
 
 
Impressies van de wandeltochten van de AVO
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WANDELEN 
 

Wandelprogramma 1
e
 halfjaar 2007 

 

datum tijd startpunt afstand begeleider telefoon 

za  3 feb. 8.00 Manege  Vierspan ca. 30km. Cees van Rijen 0499-572887 

 9.00 Cafe “de Schutskuil” 12-15km Jo Roosen 0499-573394 

za 10 feb. 9.00 Watermolen Spoordonk 12-15km Gerard v Overbeek 0499-571667 

za 17 feb. 9.00 Leugenbankjes Oisterwijk 12-15km Aaf Gerritsen 0499-575512 

za 24 feb. 9.00 "'t Stokske" Moergestel 12-15km Ton v der Sande 013-5134266 

za 03 mrt. 8.00 Makro Best Ca. 30km Jan van der Wal 0499-374436 

 9.00 Heilige Eik 12-15km Josje Franken     0499-571543 

za 10 mrt. 9.00 Oude Kerkje Middelbeers 12-15km Ferry Fens 013-5141418 

za 17 mrt. 9.00 Oude Postkantoor 12-15km Ciska van Beers 0499-575444 

za 24 mrt. 9.00 "s-Heerenvijvers" 12-15km Mia Heijms 0499-550560 

za 31 mrt. 9.00 Manege Vierspan 12-15km Henk van de Wal 0499-571174 

za 07 apr. 7.00 "s-Heerenvijvers" Ca. 30km Tinus van  Rijen 0499-571935 

 8.00 Manege Vierspan 12-15km Jo Roosen 0499-573394 

za 14 apr. 8.00 Watermolen Spoordonk 12-15km Gerard v Overbeek 0499-571667 

za 21 apr. 8.00 Leugenbankjes Oisterwijk 12-15km Aaf Gerritsen 0499-575512 

za 28 apr. 8.00 "'t Stokske" Moergestel 12-15km Ton v der Sande 013-5134266 

za 05 mei 5.00 
Brandweerkazerne  
(naar Den Bosch) 

ca. 24km Ciska van Beers 0499-575444 

 8.00 Heilige Eik 12-15km Josje Franken     0499-571543 

za 12 mei 8.00 Oude Kerkje Middelbeers 12-15km Ferry Fens 013-5141418 

za 19 mei 8.00 Oude Postkantoor 12-15km Jo Roosen 0499-573394 

za 26 mei 8.00 "s-Heerenvijvers" 12-15km Mia Heijms 0499-550560 

za 02 jun. 7.00 Leugenbankjes Oisterwijk Ca. 30km Aaf Gerritsen 0499-575512 

 8.00 Cafe “de Schutskuil” 12-15km Josje Franken     0499-571543 

za 09 jun. 8.00 Manege Vierspan 12-15km Henk van de Wal 0499-571174 

za 16 jun. 8.00 Watermolen Spoordonk 12-15km Gerard v Overbeek 0499-571667 

za 23 jun. 8.00 Leugenbankjes Oisterwijk 12-15km Ton v der Sande 013-5134266 

za 30 jun. 8.00 Oude Kerkje Middelbeers 12-15km Ferry Fens 013-5141418 

 

Leden van Atletiekvereniging 

Oirschot kunnen gratis mee 

wandelen. Van niet-leden vragen 

wij  1 euro per wandeling ter 

ondersteuning jeugdatletiek. Wij 

geven er echter de voorkeur aan 

dat u lid wordt van de AVO-

wandelclub. Het lidmaatschap 

kost € 36,50 per jaar. U kunt dan 

deelnemen aan b.v. de 

zaaltrainingen en krijgt ons 

maandelijks clubblad De Spike 

met alle wetenswaardigheden van 

de AVO-club. 

Inschrijfformulieren kunt u bij 

mij krijgen. 
 
 

Ton van der Sande, asmi-advies@planet.nl 
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Daar gaan ze, onze wandelaars… 
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JEUGD 
 
Hallo jeugdleden, ouders en fans van onze atletiekclub AVO. 

 
Ondanks dat het al januari is hebben wij nog 

steeds geen cross gelopen in de sneeuw of met 

flinke vorst. Jammer want dat maakt het 

crossen nog spannender. 

Veel regen en wind is ons niet gespaard 

gebleven.  

Dit merken wij ook vaak op de 

woensdagmiddag training. Maar gelukkig 

mogen wij binnen niet al te lange tijd onze 

jassen, droog weg hangen in onze nieuwe 

kantine. Geweldig, wat zal dat een vooruitgang 

zijn. 

Enkele van onze jeugdleden hebben zich al 

verdiept in een naam voor onze “KANTINE”.  

Natuurlijk mogen er nog veel meer ideeën voor 

een naam binnen stromen. 

Naast het crossen gaan wij met een groep naar 

de indoor in Veldhoven. Voor de nieuwelingen 

onder de jeugd zal dat een mooie ervaring zijn. 

Atletiek in een grote sporthal, en met vele 

regio jeugdleden. 

Voor de junioren zit het wachten op de ski 

vakantie, er ook bijna op. Nog een paar weken 

en dan is het waarheid. Wij zijn benieuwd wat 

voor avonturen zij daar mee maken. 

Veel lees plezier en stuur je atletiek/wedstrijd 

ervaringen door naar de redactie. 

 

Tiny. 

 
 

 
 

Hallo clubgenoten, 
 

Na de grote vakantie ben ik bij AVO gegaan. 
Ik vind het erg leuk omdat we zoveel  

verschillende dingen doen. 
Ik heb nu een paar keer een cross mee gelopen. 
Dat vind ik erg leuk, maar soms best moeilijk. 

In Bladel ging het best goed, daar kon ik lekker lopen. 
In Veldhoven was het moeilijk. 

Daar kreeg ik na 300m steken in mijn zij. 
In Oirschot en Eersel ging het wel goed. 

Ik hoop dat ik hard kan rennen. 
 

Groetjes Thijs de Leest. 
 

                          Ruben en Thijs na afloop van de cross. 
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Johan traint voortaan de pupillen op maandag 

JEUGD, AGENDA 
 
Wedstrijden jeugd januari/februari (en eventuele andere activiteiten) 

 

waar? wanneer? wat? wie? 

-- Volkel   10 febr indoor pupillen + junioren ABCD 

*Valkenswaard  4 febr Wedertcross Run2daycompetitie 

*Best  11 febr Joe Mann bosloop 
Brabants kampioenschap 

Run2daycompetitie 

Oirschot 26 febr jaarvergadering ouders en junioren 

-- Eersel indoor  10 maart pupillen pupillen + junioren D 

*St.Oedenrode 11 maart Drie-dorpen cross Run2daycompetitie 

*Oirschot   25 maart Clubcross kampioenschappen alle leden 

*Prijsuitreiking 
run2daycompetitie 

7 april  Reusel 

 

• De wedstrijden met dit * teken zijn wedstrijden waar we gezamenlijk naar toe gaan.  

• De pupillen en Junioren D krijgen van te voren op de trainingsavonden een inschrijfbriefje. 

 

Voor meer informatie surf naar de website van de verenigingen: http://atletiek-verenigingen.pagina.nl. 

 

 

JEUGD, TRAININGEN 
 

winterseizoen, tot ong. 1 april:  zaaltraining: in zaal “De Linde”, Lindelaan Oirschot 

    veldtraining: looptraining op het atletiekveld 

 

dag tijd categorie trainer 

maandag, zaal 18.30u - 19.30u Pupillen Johan der Kinderen 

 19.30u - 20.30u Pupillen en jun D Peter Derks 

dinsdag, zaal 18.30u - 19.30u Pupillen Robbert van de Kerkhof 
Martijn van de Ven 

dinsdag, zaal 19.30u – 21.00u. Junioren C/B/A/Sen René van de Ven 
Martien van de Ven 

woensdag, veld 13.30u – 14.30u Pup + Jun D1 Tiny van de Ven 
René van de Ven                      

donderdag, zaal 18.30u - 19.30u Junioren D+C Riny Roefs 

donderdag, zaal 19.30u – 20.30u Senioren Ton van Liempt 

zaterdag,  
's-Heerenvijvers 

16.00u. Jun D2+C+B+A/Sen Martien vd Ven 

 

Elk kind krijgt persoonlijk bericht in welke trainingsgroep hij/zij 

is ingedeeld. 

 

Weken dat de training voor de jeugd vervalt i.v.m. 

Basisschoolvakantie: 19 febr tm 23 febr Carnavalsvakantie 
 

 

 

GEVONDEN VOORWERPEN MET SPOED OPHALEN IN 

DE OUDE MATERIAALCONTAINER 
Tegen een kleine vergoeding af te halen bij Tiny van de Ven 
Blauwe AVO truien / Spikes / Clubhesjes / Blauwe legging 
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JEUGD, UITSLAGEN 
 
31 december 2006  DE MEEUW AUWJAORSCROSS, OIRSCHOT 

J pup C 995 m Rob v Straten 7
e
 4.42 min 

  Luuk v Nunen 11
e
 5.12 min 

M pup C 995 m Romi Bloemsma 10
e
 4.57 min 

M pup B 1273 m Nina vd Pasch 1
e
 5.17 min 

J pup B 1273 m Ruben Rietrae 8
e
 6.14 min 

  Thijs de Leest 9
e
 6.16 min 

  Jari Wernaart 15
e
 6.58 min 

  Luuk Priem 16
e
 7.07 min 

  Juul v Nunen 18
e
 8.19 min 

M pup A 1273 m Noa v Ginneken 5
e
 5.36 min 

  Lotte Verhoeven 16
e
 6.16 min 

  Kim v Straten 17
e
 6.23 min 

  Renske Rietrae 20
e
 6.34 min 

  Bo vd Branden 21
e
 6.37 min 

  Anne Machielsen 22
e
 6.40 min 

  Britt vd Branden 25
e
 6.56 min 

J pup A 1273 m Sam vd Pasch 5
e
 5.16 min 

  Jordi Bloemsma 7
e
 5.20 min 

  Giel Peeters 11
e
 5.38 min 

J jun D 2346 m Teun Schuncken 16
e
 11.10 min 

M jun D 1273 m Lyn Neggers 19
e
 6.24 min 

  Yessa Meijs 20
e
 7.11 min 

  Martine vd Boom 21
e
 7.16 min 

  Demi v Hattem 22
e
 7.16 min 

J jun C 2346 m Mark vd Pasch 13
e
 9.33 min 

  Tom Meijs 19
e
 10.36 min 

  Bram v Heerbeek 21
e
 10.45 min 

M jun B 2346 m Karin Timmermans 14
e
 11.57 min 

  Sanne Heijmans 15
e
 13.29 min 

J jun B 3419 m Joost de Man 13
e
 15.16 min 

  Mark de Man 15
e
 17.10 min 

M jun A 3419 m Linda Timmermans 4
e
 18.07 min 

J jun A 5607 m Bart Noijen 9
e
 23.36 min 

  Jeroen der Kinderen 10
e
 29.21 min 

Korte Cross 3419 m Robbert vd Kerkhof 14
e
 15.48 min 

  René vd Ven 15
e
 15.49 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
                       Linda   Robbert (230) en René (231)   Joost 
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JEUGD, UITSLAGEN 
 
21 januari 2007  DIEPRIJTCROSS, EERSEL 

M pup B 1500 m Nina vd Pasch 1
e
 6.30 min 

J pup B 1500 m Thijs de Leest 15
e
 7.52 min 

  Ruben Rietrae 16
e
 7.55 min 

J pup A 1500 m Sam vd Pasch 4
e
 6.12 min 

  Giel Peeters 14
e
 7.00 min 

M pup A 1500 m Noa v Ginneken 5
e
 6.34 min 

  Kim v Straten 15
e
 7.31 min 

  Bo vd Branden 19
e
 8.23 min 

M jun B 2500 m Karin Timmermans 3
e
 12.29 min 

  Sanne Heijmans 5
e
 14.59 min 

J jun B 3000 m Joost de Man 9
e
 13.40 min 

  Mark de Man 10
e
 14.50 min 

J jun A 6000 m Bart Noijen 1
e
 26.35 min 

Korte Cross 3000 m René vd Ven 3
e
 16.25 min 

  Jeroen der Kinderen 4
e
 16.26 min 

 
 

 
   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sanne Heijmans, niet te filmen.                        Eindelijk weer op het podium.  (Karin) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     nog een kilometertje…  



 
ATLETIEKVERENIGING OIRSCHOT   |   DE SPIKE   |  JAARGANG 21   |   NUMMER 2   |   FEBRUARI 2007 

 
- 32 - 

JEUGD 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spanning voor de start 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alvast een beetje sneeuwpret 
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JEUGD, WINTERSPORT 2007! 
 
Nog een paar weken… 

 

..en dan is het zover!! De wintersport komt 

steeds dichterbij! Wanneer jullie dit lezen is 

het schat ik nog een week of 2-3 voordat we in 

Frankrijk zitten. Nu ik dit schrijf is het de 18
e
, 

nog precies een maand voor ons vertrek. 

Vanmorgen kreeg ik al post van onze 

reisorganisatie met daarin de kofferlabels en 

nog wat informatie die ik al eerder via de mail 

had gekregen. De tickets zullen ongeveer één 

week van tevoren bij mij aankomen. Dit 

betekent uiteraard dat alle betalingen inmiddels 

zijn afgerond en het nu nog slechts een kwestie 

is van geduld tijdens het aftellen van de dagen. 

Voor degenen die het nog niet wisten, op 

(eigenlijk zelfs over) de valreep heeft Riny 

zich nog opgegeven dus die gaat ook mee. 

Voor de volledigheid hier even de namen van 

de deelnemers: Rene van de Ven (snowboard), 

Tiny van de Ven (ski), Martijn van de Ven 

(ski), Robbert van de Kerkhof (ski), Martien 

van de Ven (ski), Luc van de Ven (ski), Karin 

Timmermans (ski), Sanne Heijmans 

(snowboard), Thomas van Laarhoven (ski), 

Bart Noyen (ski), Rian Oppers (ski), Riny 

Roefs (ski), allen van de A.V.O., aangevuld 

met Jan van der Zwaan (vriend van Rian, 

snowboard) en uit Best: Jeroen Duif 

(snowboard), Rik Spijkerboer (snowboard) en 

Tom van Brunschot (snowboard). 

Verder ben ik eens gaan zoeken naar de 

hoeveelheid sneeuw en de kwaliteit daarvan, 

voorzover ik daar verstand van heb. Bij de 

meting op 16 januari jl. lag er in het dal 25cm 

sneeuw en op de berg zo’n 50cm. Ondanks dat 

het voldoende is leek het me niet zo heel veel, 

dus ben ik nog eens wat beter gaan zoeken 

naar meer informatie. Daaruit bleek dat er zo’n 

200 (!) sneeuwkanonnen op de pistes (96 in 

totaal) staan, dus wat sneeuw betreft zal het 

wel goed komen. Verder zijn er in totaal 76 

liften, waarvan 25 stoeltjesliften en de rest (51 

dus) sleepliften. Hier nog wat beschrijvingen 

over onze plaats die ik op internet vond:  

 

“Le Corbier is een modern opgezet skioord 

rondom skiliften waar zowel overdag als ’s 

avonds van alles te beleven is. Vanuit Le 

Corbier heb je prachtig uitzicht over de 

"Arvan" vallei en de "Vanoise" gletsjers. De 

pistes zijn ideaal voor zowel beginners als 

cracks. De freestylers kunnen hun hart ophalen 

in het snowpark van Le Corbier. Bovendien 

zijn in Le Corbier sneeuwkanonnen aanwezig 

zodat goede sneeuwcondities gewaarborgd 

blijven. Prima restaurantjes en een mooi 

winkelcentrum maken het gebied extra 

gezellig, maar de après-ski barretjes maken het 

geheel compleet. Vanaf de terrasjes in het 

dalstation heb je mooi uitzicht over de piste. 

Le Corbier is een autovrij dorp en is lopend 

goed bereikbaar omdat vrijwel alle gebouwen 

met elkaar verbonden zijn door een galerij. 

Naast de vele restaurants heeft Le Corbier ook 

diverse discotheken en bars waar tot diep in de 

nacht gefeest kan worden.” 

 

Kortom, we hoeven ons geen moment te 

vervelen! 

 

Tot slot zal ik alle deelnemers nog 

één keer een mail sturen, met 

precieze informatie over de 

vertrektijden en waar we 

samenkomen voor vertrek. Zoals 

altijd geldt: zijn er nog vragen dan 

mail naar chr_vd_ven@hotmail.com 

of bel 06-22927367. Ik wens 

iedereen die niet weggaat alvast een 

fijne carnaval!! 

 

Groeten, 

 

Rene 
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ALGEMENE INFORMATIE ATLETIEKVERENIGING OIRSCHOT 
opgericht 24 oktober 1985 

aangesloten bij de KNAU onder verenigingsnummer V0014355 

Leden van verdienste: Albert Houwen en Piet van de Sande 

bankrekeningnummer 13.88.61.021 

correspondentieadres: Stapakker 1, 5688PP Oirschot, tel: 0499-573986, e-mail mjtromp@hotmail.com 

 

kijk ook eens op onze website: www.avoirschot.nl 

 

 Bestuur 
 Jan Kemps  voorzitter 0499-575583  j.kemps1@chello.nl 

 Maarten Kaptein  vice-voorzitter 0499-572472  maartenkaptein@kpnplanet.nl 

 Maarten Tromp  secretaris   0499-573986  mjtromp@hotmail.com 

 Guus van der Burgt  penningmeester 0499-574548  ibbab@wxs.nl 

 Leny de Croon   0499-577312  lenydecroon@hotmail.com 

 Anthony Conijn  0499-550641  anthonyconijn @wanadoo.nl  

 René van de Ven   0499-573143  chr_vd_ven@hotmail.com 

 

 Ledenadministratie. Aan- en afmeldingen, evenals adreswijzigingen schriftelijk doorgeven aan: 

 Maarten Kaptein, Bestseweg 3a, 5688 NP Oirschot.   maartenkaptein@kpnplanet.nl 

 

 Accommodatiecommissie.  Staat in contact met de Gemeente Oirschot en andere overheidsinstanties om een 

 nieuwe atletiekaccommodatie te verwezenlijken. 

 Guus van der Burgt                 0499-574548  ibbab@wxs.nl 

 Henri Ebbeng                          013-5142396              ebbeng.advies@tip.nl 

 Maarten Kaptein               0499-572472  maartenkaptein@kpnplanet.nl 

 Jan Kemps  0499-575583  j.kemps1@chello.nl 

 Mario Wiercx                          0499-573871             mario.wiercx@wanadoo.nl 

 Martien van de Ven  0499-574528  martienvandeven@planet.nl  

 

 Clubhuiscommissie. Beheert en exploiteert het clubhuis 

 vacatures 

 

 Technische commissie. Coördineert alles rondom de trainingen en organiseert de interne wedstrijden      

 (clubkampioenschappen, interne competitie, cyclopathon, oriënteringsloop, e.d.) 

 Ton van Liempt    0499-572943  tonvanliempt@12move.nl   

 Cees van de Schoot    0499-573276  ceesvandeschoot@kpnplanet.nl  

 Harry van de Ven    0499-573143  hven@chello.nl 

 Martien van de Ven    0499-574528  martienvandeven@planet.nl 

 Maarten Tromp (bestuursafgevaardigde)  0499-573986  mjtromp@hotmail.com 

 

 Jeugdcommissie. Behartigt de belangen van de jeugdleden en organiseert speciale jeugdactiviteiten. 

 Marita van der Pasch   0499-574198 

 Tiny van de Ven    0499-573143  hven@chello.nl 

 René van de Ven (bestuursafgevaardigde) 0499-573143  chr_vd_ven@hotmail.com 
 Bart Noijen (junioren A en B) 0499-575253 

 Mark van der Pasch (junioren C) 0499-574198 

 Noukje Verhoeven (junioren D)  0499-573964 
 

 Socio-commissie. Schenkt aandacht aan persoonlijk lief en leed  wanneer zij ervan op de hoogte gesteld wordt 

 Leny de Croon  0499-577312  lenydecroon@hotmail.com 

 Tineke van den Heuvel   0499-575934  h.vandenheuvel7@chello.nl 

 Tiny van de Ven    0499-573143  hven@chello.nl 

 

 Evenementencommissie. Organiseert ontspannende, niet sportgebonden activiteiten om de clubgeest  te 

 onderhouden en te stimuleren. 

 Toon de Croon    0499-575416  toondecroon@chello.nl   

 Bert van Hoof    013-5142095  hoof.lfm@wxs.nl 

 Henny van Rijt    0499-575821  h.rijt@chello.nl 

 Maarten Kaptein (bestuursafgevaardigde)    0499-572472  maartenkaptein@kpnplanet.nl 
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ALGEMENE INFORMATIE ATLETIEKVERENIGING OIRSCHOT 
 

 Recreantencommissie. De recreantencommissie bestaat uit de trainers van de recreantengroepen en verzorgt   

 de recreantentrainingen en de jaarlijkse loopcursus. 

 zie de lijst met trainers en begeleiders 

 Anthony Conijn (bestuursafgevaardigde) 0499-550641  anthonyconijn @wanadoo.nl  
 

 Wedstrijdcommissie. Organiseert de jaarlijkse grote evenementen: de Jazzloop en de Auwjaorscross. 

 Nellie van Beers (wedstrijdsecretaris) 0499-573634  n.beers@bodb.rabobank.nl  

 Toon de Croon    0499-575416  toondecroon@chello.nl   

 Henk van Gerven    013-5142400  henkrunner@hotmail.com 

 Piet Swaans    0499-574599  pmswaans@wanadoo.nl 

 Ad van Zelst    0499-550695  vanzelst-westland@chello.nl 

 Leny de Croon (bestuursafgevaardigde)   0499-577312          lenydecroon@hotmail.com 
 

 Materialencommissie. Heeft de zorg over de kwaliteit van het veld, de gebouwen en de trainings- en   

 wedstrijdmaterialen. 

 Sjaak Aarts  0499-573603  sjaakmieke@hotmail.com 

 Peter Derks    0499-576014   

 Martien van Gerven    0499-575532  gerven-visser@planet.nl 

 Jan Heijms                     0499-575155   

 Johan der Kinderen    06-23271863   

 Guus vd Burgt (bestuursafgevaardigde) 0499-574548  ibbab@wxs.nl 
 

 Wandelcommissie. Deze commissie zorgt voor de wandeltrainingen binnen het verenigingsverband 

 Cees van Rijen    0499-572887 

 Ton van der Sande    013-5134266  asmi.advies@planet.nl 

 Maarten Kaptein (bestuursafgevaardigde)    0499-572472  maartenkaptein@kpnplanet.nl 
 

 Wedstrijdsecretariaat  
 Tiny van de Ven (jeugd)    0499-573143  hven@chello.nl 

 Nellie van Beers (volwassenen)  0499-573634  n.beers@bodb.rabobank.nl  
 

 Wedstrijduitslagen en publiciteit. Doorgeven: uitslagen die niet op www.uitslagen.nl staan, persoonlijke 

 records, clubrecords, wereldrecords en ander nieuws. 

 Weekjournaal (vóór zondag 18:00 uur), De Uitstraling en kabelkrant Omroep Oirschot: 

 Silvia Tempelman     0499-573489   silviatempelman@kpnplanet.nl 

 De Spike en de AVO-website:  

 Ad van Zelst    0499-550695  vanzelst-westland@chello.nl 
 

 Webmaster 

 Remi Timmermans      remi@avoirschot.nl  
 

 Clubrecords.  Clubrecords  zelf aanmelden, vergezeld van een kopie van de uitslag 

 Harry van de Ven  0499-573143 hven@chello.nl 
 

 Jury-coördinator  
 Maarten Kaptein (waarnemend)     0499-572472  maartenkaptein@kpnplanet.nl 
 

 EHBO coördinator 

 Toon de Croon    0499-575416  toondecroon@chello.nl 
 

 Trainers en begeleiders,  clubtrainingen 

 Toon de Croon    0499-575416   toondecroon@chello.nl   

 Cees van de Schoot    0499-573276  ceesvandeschoot@kpnplanet.nl 

 Eric Sessink    0499-310238  eric.sessink@freeler.nl 
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test…test… 

ALGEMENE INFORMATIE ATLETIEKVERENIGING OIRSCHOT 
 

Trainers en begeleiders,  recreanten 

Jan Bruurs     013-5132573  jlmbruurs@home.nl  

Toon de Croon    0499-575416   toondecroon@chello.nl 

Nickie Fiers    013-5141618  nickie@hamoniq.nl 

Jac van Heerebeek    0499-574150  ja.heerebeek@planet.nl 

Ger van Heesch    0499-575496  gervanheesch@hetnet.nl 

Marjon de Kort    0499-576109  marjondekort@hetnet.nl  

Ton van Liempt    0499-572943  tonvanliempt@12move.nl  

Hennie van Rijt    0499-575821  h.rijt@chello.nl 

Cees van de Schoot    0499-573276  ceesvandeschoot@kpnplanet.nl 

Nol Veldhuizen    0499-574048  meubelfabriekveldhuizen@hetnet.nl 

Mario Wiercx                          0499-573871             mario.wiercx@wanadoo.nl 
 

Trainers en begeleiders,  jeugd 

Peter Derks  0499-576014 

Robbert van de Kerkhof     0499-575628 

Johan der Kinderen    06-23271863 

Rian Oppers  0499-574664 

Rini Roefs  0499-575766 

Cees van de Schoot    0499-573276  ceesvandeschoot@kpnplanet.nl 

Martien van de Ven    0499-574528  martienvandeven@planet.nl 

Tiny van de Ven     0499-573143  hven@chello.nl 

Harry van de Ven   0499-573143  hven@chello.nl 

Martijn van de Ven   0499-573143 

René van de Ven    0499-573143  chr_vd_ven@hotmail.com 
 

Redactie clubblad. Kopij, bij voorkeur digitaal, vóór de 20
e
 van de maand (als het kan eerder) inleveren bij 

Laurent Linssen (volwassenenatletiek) 0499-577571  laurent.linssen@hotmail.com 

Tiny van de Ven (jeugdatletiek)  0499-573143  hven@chello.nl 

Lucie van Overbeek (wandelafdeling) 013-5141418  lvanoverbeek@planet.nl 

Ad van Zelst (opmaak)   0499-550695  vanzelst-westland@chello.nl 

 

Verspreiding clubblad 

Jan en Jeanne Kemps, Toos de Croon, Mia Heijms, Frans Verhagen, Susanne Aarts, Sonja van Bommel, Berti 

Smetsers, Ria Louwers, Ton van der Sande, Jacqueline Tromp en Robbert van de Kerkhof. 
 

Correcties, wijzigingen en aanvullingen op deze pagina graag doorgeven aan vanzelst-westland@chello.nl  
 

 

 

De Spike is het clubblad van de Atletiekvereniging Oirschot 

en verschijnt elke 1
e
 van de maand, behalve in augustus, in 

een oplage van 225 stuks. Het drukwerk wordt verzorgd 

door FT-Print te Oirschot. 
 

Kopij bij voorkeur digitaal (b.v. in Word als e-mail bijlage) 

aanleveren. Kies het lettertype Times New Roman 11 pt en 

probeer uit te komen op maximaal driekwart pagina, dan 

wordt het niet te lang en kan er nog een plaatje of een foto 

bij. Geen computer…? Dan bij Ad van Zelst (Den Heuvel 6, 

Oirschot) in de brievenbus.  
 

De Spike ontstaat niet vanzelf! De medewerking 

van onze leden is onontbeerlijk. 
 

Dus: ingehaald door een kale ouwe 

grijsaard ? Schrijf op je verhaal! 
 

 


