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VAN DE VOORZITTER 
 

 

Voor het schrijven van dit verhaal kijk ik 

vaak ook nog even terug naar eerdere versies 

van het woord van de voorzitter. Het is leuk 

om te lezen hoe een paar jaar geleden over 

bepaalde onderwerpen mededelingen werden 

gedaan omtrent vorderingen bij bepaalde 

aangelegenheden. Een van de zaken die dan 

het meeste terug komt in de afgelopen jaren, u 

kunt het natuurlijk wel raden, is de aanleg van 

de kunststof atletiekbaan. In de Spike van mei 

2006 heb ik u verteld over het laatste obstakel 

voor die baan. Dat gaat natuurlijk over geld. 

Over de baan schreef ik toen: “Vele obstakels 

hebben we als vereniging inmiddels weten te 

overwinnen. Daar moet er simpelweg nog een 

bij kunnen. En dat laatste obstakel is de huur 

die we aan de gemeente moeten betalen. Het 

voorstel van het vorige college van B en W, ik 

heb het hier al eens eerder opgemerkt, was een 

niet reëel voorstel. Morgen, als jullie dit lezen 

zal dat al weer en paar dagen geleden zijn, 

hebben we met een afvaardiging van het 

bestuur een eerste gesprek met een van de 

nieuwe wethouders. Ik heb er het volste 

vertrouwen in dat we met het nieuwe college 

zodanig zaken kunnen doen dat er sprake is 

van een voor onze vereniging betaalbare huur. 

En als we dat obstakel hebben geslecht staat 

niets meer de aanleg van de kunststof baan in 

de weg. Wanneer precies met de aanleg van de 

baan kan worden begonnen weet ik nu ook nog 

niet. Maar ik heb er het volste vertrouwen in 

dat het op korte termijn zal zijn.”  

Helaas zijn deze woorden uit 2006 geen 

waarheid geworden. Over de huur konden we 

niet echt overeenstemming bereiken. We 

hadden ons als bestuur al min of meer neer 

gelegd bij de gedachte dat de kunststof baan er 

voorlopig niet zou komen. We bleven als 

bestuur uiteraard wel ons best doen voor die 

baan. Gelijktijdig echter hebben we andere 

zaken die voor de vereniging van belang zijn 

op een iets hoger plan gezet. De realisering van 

ons clubhuis zoals er dat nu inmiddels staat is 

daar een voorbeeld van. Ook werken we nog 

aan het realiseren van een hekwerk en 

verlichting op de baan. 

  

Bij de Kemmer gaan er ook een aantal zaken 

veranderen. Als bestuur zijn wij onlangs naar 

een paar politieke avonden geweest die over 

dit onderwerp gingen. Tot onze verrassing 

kwam daar uit de hoge hoed tevoorschijn dat er 

misschien toch weer mogelijkheden zijn om 

geld voor de kunststofbaan beschikbaar te 

stellen. Hoe dat er verder allemaal in detail uit 

ziet is ons nog niet duidelijk geworden. Maar 

in ieder geval wilde ik u graag op de hoogte 

brengen van dit goede nieuws. 

 

Een aantal leden van onze vereniging heeft 

onlangs deelgenomen aan de marathon in 

Rotterdam. De plotseling hoge temperaturen 

maakten deze wedstrijd tot een zeer zware. 

Vorig jaar liepen velen in Rotterdam een PR. 

Door het weer zat er dat dit jaar in het geheel 

niet in. De organisatie van de marathon heeft 

dan ook moeten besluiten om de wedstrijd stil 

te leggen. Ook van de Oirschotse afvaardiging 

heeft een tweetal atleten, heel verstandig, de 

wedstrijd na 26 kilometer gestaakt. 

 

Op zondag 22 april stonden, in ieder geval 

volgens de plannen, een paar atleten van onze 

vereniging aan de start  van de marathon in 

Enschede. Ik moet dit stukje op een zodanig 

tijdstip inleveren dat de uitslag van die 

wedstrijd nog niet bekend is als ik dit schrijf. 

Kijkt u daarom zelf op de website van onze 

vereniging om die uitslagen te bekijken?  

Dan groet ik u en zeg 

 

Tot ziens, Jan Kemps (voorzitter) 
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UIT DE LEDENADMINISTRATIE (Maarten Kaptein)
 

Nieuwe leden: 
 

Jochen van Eijk    JPC 

Lonneke van Heerbeek   MPA 

Britt Scheepens    MPC 

Inge Schijvens    MPC 
 

Natuurlijk van harte welkom voor iedereen. 
 

Afgemeld als lid: 
 

Jan van Overbeek   M55 

Jan heeft problemen met zijn heup gekregen en 

is nu gaan fietsen. Hij bedankt lopers, trainers 

en bestuur voor de ontspannen en prettige tijd. 
 

Annie van der Struijk    V45 

Annie heeft te veel last van haar knie en moet 

op doktersadvies stoppen met hardlopen. 

 
 

 

 

 

We feliciteren de jarigen in mei: 

 

  1 Pieter Smits   M55 

  2 Sjaak Aarts   M55 

  3 Rini Roefs   M45 

  3 Maria Versteden  V55 

  6 Mark de Man   JJB 

  6 Joost de Man   JJB 

10 Cees Koppen    M50 

18 Meindert van de Ven  JJC 

20 Mieke Spork   V55 

28 Miel van Loon   M50 

29 Nol Veldhuizen   M45 

30 Hans Hoogmoet  M50 

31 Marijke de Graaf  V50 

 

BESTUURSMEDEDELINGEN (Maarten Tromp) 
 

Jurycursus 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 26 

februari jl. is opgemerkt, dat het weer geruime 

tijd geleden is dat er juryleden zijn opgeleid. 

De huidige juryleden beginnen vanwege 

leeftijdsomstandigheden af te haken, zodat het 

noodzakelijk is dat het jurykader wordt  

aangevuld. Het jurykader bestaat o.a. uit 

juryleden algemeen, jurytijdwaarnemer, 

wedstrijdleider, scheidsrechter, starter en 

microfonist. 

De basis is de cursus jurylid algemeen (60). 

Deze cursus duurt 5 dagdelen waarin de taken 

van een jurylid, organisatie van de KNAU en 

de onderdelen lopen, springen en werpen 

behandeld worden. De theorie wordt met 

praktijkvoorbeelden toegelicht. 

Er zijn geen kosten verbonden aan een 

jurycursus en als er zich 10 tot 15 personen 

aanmelden is het zelfs mogelijk om de cursus 

in Oirschot te organiseren.  
 

Dus…….het bestuur doet een oproep aan de 

leden van AV Oirschot en aan de ouders van 

jeugdleden om zich aan te melden voor een 

jurycursus. 
 

Voor nadere informatie en aanmelding kan 

men terecht bij de waarnemend juko, Maarten 

Kaptein (maartenkaptein@kpnplanet.nl / tel. 

572472) of bij de verenigingssecretaris, 

Maarten Tromp (mjtromp@hotmail.com / tel.  

573986). 

Voorlopige agenda bestuursvergadering op 

maandag 14 mei 2007 
1 Opening door de voorzitter 

2 Verslag bestuursvergadering d.d. 23 april 

3 Conceptverslag jaarvergadering 2007 

4 Post 

5 Kempenoverleg 

6 In en uit de commissies 

7 Activiteitenoverzicht 

29 mei interne loopcompetitie (1500m) 

09 jun jazzloop 

26 jun interne loopcompetitie (3000m) 

28 aug interne loopcompetitie (10000m) 

18 sep interne loopcompetitie (5000m) 

30 sep clubkampioenschappen meerkamp 

30 dec auwjaorscross 

8    Accommodatie 

9    Naschoolse opvang 

10  Opstellen jeugdbeleidsplan 

11  Richtlijnen afscheid commissieleden 

12  Rondvraag en sluiting 
 

Annie Houwen overleden 
 

We ontvingen het droevige bericht dat 

op 1 april de echtgenote van ons lid van 

verdienste Albert Houwen na een korte 

ernstige ziekte is overleden. Albert was 

een van de leden van het eerste uur van 

de Atletiekvereniging Oirschot en heeft 

met veel energie de club mee op poten 

gezet. We leven mee met Albert en zijn 

kinderen. 
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VAN DE REDACTIE (Ad van Zelst) 
 
Tussen de 20

e
 en de 25

e
 van de maand heb ik 

mijn tijd hard nodig om de Spike weer op tijd 

bij de drukker te krijgen. Ik probeer dat zo 

secuur mogelijk te doen, maar het is me in het 

jaar dat ik dit 'klusje' doe nog niet gelukt een 

foutloze Spike af te leveren. Het begint met de 

uitslagen: de klassering, tijden, categorieën, 

p.r.'s, c.r.'s en de juiste spelling van de namen 

moeten gewoon kloppen. De juiste namen 

moeten bij de foto's, het korte nieuws moet 

bijgewerkt zijn, de wedstrijdagenda moet er in 

(op Laurent kun je rekenen) en als Cees om 12 

uur 's nachts eindelijk het trainingsschema 

doorstuurt komt dat er ook nog in. Omdat ik 

niet op taalfouten betrapt wil worden kijk ik het 

nog een keer of 5 over, laat het een nacht liggen 

en kijk er nog 2 keer overheen vóór het naar de 

drukker gaat.  

Als ik dan een paar dagen later het gedrukte 

exemplaar doorblader, haal ik er toch nog wat 

fouten uit: een ondertiteling vergeten, een 

verkeerd lettertype, een titel die niet klopt, een 

foutje in de bladnummering, toch nog een naam 

verkeerd gespeld… Gelukkig heb ik er nog 

nooit wat van gehoord, waarvoor dank.  

 

Naast het redactiewerk ben ik ook nog actief 

in de wedstrijdcommissie en ook daar heb ik 

ontdekt hoe belangrijk het is om secuur te 

werken. Enkele weken terug hebben we met 

een paar mensen het nieuwe parcours van de 

Jazzloop opgemeten. We hadden daarvoor twee 

meetwieltjes geleend, waarmee we op stap 

gingen. Na een paar honderd meter bleek dat 

één van de wieltjes al enkele meters meer 

aangaf dan het andere. Op aanraden van Cees 

van de Schoot hadden we een stalen meetlint 

meegenomen en in de Broekstraat hebben we 

dat uitgerold en de meetwielen over een lengte 

van 100 meter gecontroleerd. Dan blijkt dat het 

ene wieltje 0,25% teveel aangeeft en het andere 

maar liefst 1,45% (let wel: dat was een nieuw 

apparaat!).  

 

Wat dat uitmaakt? Bijna HONDERDVIJFTIG 

meter te weinig op de 10 kilometer! En wat 

gebeurt er als je dat maar zo laat? Dan zetten 

een aantal atleten uit de regio een clubrecord, 

waarvoor zijn clubgenoten zich nog jaren het 

zwart voor ogen lopen om dat te verbeteren!  

 

IN DIT NUMMER 
 

1. van de voorzitter 

2. advertentiepagina 

3. bestuursmededelingen 

4. advertentiepagina 

5. van de redactie 

6. kort nieuws 

7. de estafettepen 

8. advertentiepagina 

9. de 30 van Tilburg 

10. Marathon Rotterdam 

11. Marathon Rotterdam 

12. advertentiepagina 
13. Marathon Rotterdam 

14. Enschede Marathon 

15. marathons en erger 

16. advertentiepagina 
17. jubileum 

recreantentrainingen 

18. Jazzloop 2007 
19. interne competitie 

20. advertentiepagina 
21. naar Budapest 
22. Bergloop 2008? 
23. ze liepen op klompen… 

24. advertentiepagina 
25. clubhuiscommissie 

26. gezondheid 
27. uitslagen 

28. advertentiepagina 
29. uitslagen 
30. trainingen 
31. wedstrijdkalender 
32. jeugd 
33. jeugd, uitslagen 
34. advertentiepagina 
35. jeugd, uitslagen en 

agenda 

36. jeugd, trainingen  
37. hersenkraker 
38. infopagina 
39. infopagina 
40. infopagina 

 

IN DE VOLGENDE SPIKE:  
 

� de interne competitie is weer begonnen 

� laatste voorbereidingen voor de Jazzloop 

� hoe gaat het met de loopcursus? 

� en nog veel meer AV Oirschot-nieuws 

 

Rond 1 juni bij u in de brievenbus! Kopij inleveren vóór 20 mei bij de redactie (zie infopagina's) 
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KORT NIEUWS 
 

Deze korte nieuwsberichten verschijnen regelmatig op de website www.avoirschot.nl.  

Heb je nieuws? Geef het door als het nog nat is aan vanzelst-westland@chello.nl 

 

Correctie:  

Door een foutje van de redactie werd in het 

vorige nummer van de Spike vermeld dat Ton 

Peeters in de halve marathon van Veldhoven 

een clubrecord liep in de categorie M35. Foutje 

dus, Ton was wel ingedeeld in de categorie 

M35, maar is 42 jaar oud en dan gelden zijn 

tijden in de categorie M40. Het clubrecord 

M35 staat nog open, dus jongelui…rennen! 
 

Jubileum: 20 jaar recreantentrainingen 
Oirschot, 1 april. Op de eerste prachtige 

voorjaarszondag van het jaar werd met een 

gezamenlijk programma het jubileum van de 

recreantentrainingen gevierd. Nadat de 

verschillende groepen in teams van twee een 

oriëntatieloop hadden afgewerkt was er koffie 

met gebak in ons nieuwe clubhuis. Voorzitter 

van de Stichting Atletiekbelangen Oirschot 

Mario Wiercx gaf een overzicht van de 

ontwikkeling van de recreantentrainingen over 

de afgelopen 20 jaar, waarbij benadrukt werd 

dat hierin de basis van onze vereniging zit. 

Immers, veel recreanten stromen door naar de 

wedstrijdgroepen en nemen deel aan de 

clubtrainingen.  

 

Afscheid van 3 trainer/begeleiders 
Oirschot, 1 april. Deze dag moesten we helaas 

afscheid nemen van 3 begeleiders van de 

recreantentrainingen: Ton van Nieuwburg, Jan 

Bruurs en Carry Luisterburg. De voorzitter van 

de Stichting Atletiekbelangen Oirschot Mario 

Wiercx bedankte de drie voor hun jarenlange 

inzet en overhandigde een passend kado.  
 

 

 

 

Ruud van Woensel snelste AV Oirschot-

atleet in Rotterdam 
Rotterdam, 15 april. Temperaturen waar we 

nog lang niet aan gewend waren maakten van 

de Rotterdam Marathon een slagveld. Onder de 

brandende zon was Ruud van Woensel de 

beste van de Oirschottenaren. Hij finishte in 3 

uur 18 min 18 sec, kort daarop gevolgd door 

Gerrie Dijkstra (3:19:17). Ton Peeters kwam in 

3:28:31 binnen en Cees Koppen debuteerde 

uitstekend in 3:51:27.  

Ad van Heerbeek en Ad van Zelst staakten na 

2 ½ uur bij het 26 km-punt de strijd. Na drie 

uur wedstrijd werd de marathon door de 

organisatie geneutraliseerd vanwege de vele 

uitvallers, waarvan er op dat moment al 19 

naar het ziekenhuis waren gebracht. 

 

Nellie van Beers 3
e
 V50 in Enschede 

Enschede 22 april. Drie Oirschotse atleten 

waren naar Enschede getrokken voor de 

marathon. Nellie van Beers liep ondanks het 

warme weer naar een mooie 3
e
 plaats bij de 

Vrouwen 50+. Haar nettotijd was 3:38:01. 

Adrie Louwers verbeterde zijn p.r. met 7 

minuten en bracht het op 3:21:37, Jac van 

Heerebeek liep een tijd van 3:41:13. 
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DE ESTAFETTEPEN (Ria Louwers) 
 

           Hallo, 

 

Mijn naam is Ria Louwers. Een paar weken 

geleden is mij gevraagd of ik de estafettepen al 

eens had gehad en ik moest eerlijk antwoorden. 

Dus hier mijn verhaaltje. 

 

Twee jaar geleden ben ik begonnen met de 

beginnerscursus. Hartstikke leuk en ook 

vermoeiend omdat ik nooit aan hardlopen had 

gedaan. Nu vind ik het nog steeds heerlijk om 

te lopen maar mijn conditie is nog steeds niet 

optimaal doordat ik in de weekenden geregeld 

moet werken en ook af en toe mee wil naar een 

wedstrijd kijken van Adrie. 

 

Nu mijn privéleven. Ik ben getrouwd met Adrie 

en ben 50 jaar. We hebben 2 zoons, een van 25 

jaar die een fanatieke computerfreak is en hier 

ook z’n beroep van heeft gemaakt en een zoon 

van 24 die een eigen bedrijf heeft in Oirschot 

namelijk “Styling Stuff.nl” in de Koestraat. 

 

Meer weet ik niet te vertellen en stop er mee. Bij deze geef ik de pen door aan Anne Joosen van het 

nieuwe bestuur . Tot ziens op de trainingen. 
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DE 30 VAN TILBURG (Hans van Hal) 
 

De 30 van Tilburg… 
 

…liep ik na een gedegen 

voorbereiding met extra trainingen 

op zaterdag ochtend. Waar ik het 

zwaar had met de marathon-

trainingen en waar ik ook geregeld 

meeliep met het tweede team voor 

een rustiger duurloop. Beide 

groepen bedankt voor al de op- en 

aanmerkingen. 
 

Want ik heb hem uitgelopen, de 30 

km van Tilburg op zondag 11 

maart! 
 

's Morgens eerst Ad van Heerbeek 

opgehaald en dan naar Oirschot. 

Wij zijn er eerst maar al vlug Ad 

van Zelst en Piet van Oirschot. Als 

Cees Koppen arriveert zijn we 

compleet en rijdt Cees ons naar 

Tilburg. Daar  wordt het wat 

warmer en ons watje moet toch nog 

een hemd onder zijn T-shirt aan. 

Ook ik ben niet de held met mijn lange broek. 

Ad van H valt een keer en dan wordt het tijd 

om ons op te stellen. Om 11uur valt het 

startschot en weg zijn we. Ik startte vrij ver 

achterin, loop rustig verder naar voren en haal 

veel mensen in. Eerst 2 rondjes op de baan en 

dan de weg op. De eerste 3 à 4 km loop ik 

alleen, dan kom ik bij een groepje Limburgers, 

Drie mannen en een vrouw. Ik maak een 

praatje en hoor dat ze een tijd neer willen 

zetten van 2 uur en 50 min. Ik vertel ze dat ik 

onder  de 3 uur wil eindigen. Na nog wat 

praten besluit ik met ze mee te lopen en maar 

afwachten of het vol te houden is. 

Het is ondertussen lekker warm 

geworden. De weg op zich is saai 

maar het gezelschap is goed en het 

hoge tempo is bij te benen. Na 12, 

13 en 14 km kom ik mijn 

medelopers tegen. 15 km het 

keerpunt en ik ben 1 uur 17 

onderweg. Toptijd voor mij! Even 

later, bij 17 km lopen de 

Limburgers uit op één na. Met hem 

loop ik naar de 20 km en een stukje 

appelsien en dan sta ik stil of loopt 

mijn laatste maat nu ook weg. 

Bij 22,5 km ben ik 2 uur onderweg. 

Deze tijd heb ik op de halve nooit 

gehaald, dus op zich loop ik goed. 

En maar doorlopen ook al slaat de 

vermoeidheid toe. Ik word steeds 

meer ingehaald maar ik moet 

doorgaan. Veel sporters moedigen 

mij aan vooral door te gaan. Als ik 

op mijn horloge kijk zie ik dat ik 

een goede tijd kan neerzetten, dus ik krijg weer 

moed. Al ben ik op, toch loop ik door en dan 

nog een klein stukje de baan weer op en nog 2 

ronden. En dan word ik aangemoedigd door 

Ad van Zelst en de anderen. Na de 2 ronden 

staat de kok op 2 uur 39 min plus nog wat 

seconden, dus ik ben dik tevreden. 

Nog even uitlopen, douchen, een boterham en 

wat koffie. Wat napraten, iedereen is tevreden 

en ik vooral. Geen 3 uur, maar 2:40! 
 

Veel sportgroeten en elke uitdaging is de 

moeite waard. 
 

 

 

FONDS GEHANDICAPTENSPORT (Ad van Zelst) 
 

Elk jaar wordt in de maand april de 

landelijke collecte gehouden ten bate van de 

gehandicaptensport. Het mooie van deze 

collecte is dat een kwart van de opbrengst 

binnen een gemeente besteed mag worden aan 

een goed doel. Dat goede doel moet dan wel de 

gehandicaptensport bevorderen. 

Deze collecte is de eerste 10 jaar in Oirschot 

gehouden onder auspiciën van voetbal-

vereniging Oirschot Vooruit en sinds 2004 

onder de vlag van onze atletiekvereniging. Bij 

de collecte van dit jaar waren er in Oirschot, 

Spoordonk en De Beerzen 80 collectanten op 

pad. Onder die 80 collectanten bevinden zich 

inmiddels 15 leden of ex-leden van de AV 

Oirschot en zij weten als actieve sporters als 

geen ander de boodschap over te brengen. 

Mede daardoor werd het recordbedrag 

opgehaald van bijna 5200 euro! 

De opbrengst wordt besteed aan de G-teams 

van de voetbalverenigingen Spoordonkse Boys 

en Beerse Boys. Ze ontvangen elk 650 euro en 

kunnen daarmee hun voetballertjes in hun 

eerste echte clubtenue steken. 
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MARATHON ROTTERDAM (Corlien Jacobs) 
 
gezien door een van onze supporters 

 

Zondag 7.15 uur. Met 2 volle auto’s vertrekken 

we uit Middelbeers naar Best om van daaruit 

de trein naar Rotterdam te nemen. De 

weersvoorspellingen zijn voor de supporters 

goed 27° C . 

Met 9 supporters gaan we op weg naar onze 1
e
 

aanmoedigingsplaats op 4 km. Onderweg 

zitten we even op een terrasje waar we nog 3 

Oirschotse supporters ontmoeten. Dan zoeken 

we een plek waar we de lopers goed kunnen 

zien. Na een tijdje cirkelen helicopters boven 

ons: het eerste groepje lopers is in aantocht 

gevolgd door een enorm lange rij recreanten en 

tot slot de opruimploeg die de laatste loper 

achtervolgd. In al de drukte zien 

we een paar Oirschotse lopers 

niet.  

Een aantal supporters loopt door 

naar De Kuip om een paar foto’s 

te schieten. Wij lopen ongeveer 

500 m. terug naar onze 2
e
 plaats, 

hier komen de lopers langs op 

25 km. Ondertussen is het al 

goed warm geworden en we 

zoeken schaduw bij een 

drinkpost. We wachten op de 

koplopers en gaan dan even naar 

een friet- en broodjeszaak om 

wat te eten en drinken. Als we 

weer aan het parcours staan, 

zien we veel lopers wandelen. 

De rest loopt graag onder de 

vernevelaar en overgiet zich met 

water van de post. Ruud van Woensel zien we 

als eerste doorkomen, dan Piet van Oirschot en 

Ton Peeters. Ad van Heerbeek en Ad van Zelst 

houden het voor gezien. Zij zijn niet de enigen, 

we zien verschillende mensen uitvallen. Het 

warme weer speelt veel lopers parten. Gerrie 

Dijkstra en Cees Koppen hebben we niet 

kunnen ontdekken maar we vertrekken toch 

naar Blaak op 41 km. Onderweg eten we een 

lekker ijsje om wat af te koelen. Dit hadden we 

misschien beter niet kunnen doen want nu 

missen we Ruud die ondertussen al is binnen 

gekomen. Gerrie zien we nog net de hoek om 

gaan. Het wachten is op Ton, Piet en Cees. We 

zoeken een plaats in de schaduw, 

we hebben genoeg zon gehad 

vandaag. Terwijl we 

applaudisseren en de lopers 

aanmoedigen, horen we 

ambulances aan- en afrijden. We 

zien een loper vallen en een ander 

zwalkt over de weg. Elly en Trees 

zijn blij als ze Piet en Cees zien 

langs lopen. Gelukkig, er is niets 

gebeurd met hen, ze hebben het 

gehaald! 

Goed van Ad en Ad dat ze 

gestopt zijn als het lijf zegt dat 

het niet kan. En een knappe 

prestatie van de lopers die onder 

deze weersomstandigheden de 

finish gehaald hebben. Petje af. 

 

 

 
 
 

Cees Koppen en Ad van Heerbeek met de supporters

Ad in betere tijden 
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MARATHON ROTTERDAM  (Ad van Zelst) 
 

Een marathon met een blessure en andere ellende 

 

Ad in betere tijden 

 

Het zou mijn vierde marathon worden en de 

conditie was als nooit tevoren. Begin april 

kreeg ik in Tilburg 8 minuten van mijn p.r. op 

de 30 kilometer af, maar liep daar ook een 

blessure op, een pijnlijke plek onder de 

rechtervoet. Eerst leek het nog wel mee te 

vallen, want de dinsdag na Tilburg heb ik 

gewoon meegetraind en ook de 

daaropvolgende zondagtraining ging in het 

begin prima. Maar aan het eind van die 

training rende ik een heuvel op en ineens was 

daar die pijn weer en ben ik maar naar huis 

gehinkeld.  

's Maandags maakte ik meteen een afspraak bij 

de sportarts in Veldhoven, dr. Liem, en die 

constateerde hielspoor als gevolg van 

overbelasting in combinatie met een lichte 

instabiliteit van de rechtervoet. Hij zag dat 

overigens meteen al bij bestudering van mijn 

(versleten) loopschoenen: de rechterschoen 

wiebelde, was scheef afgesleten. Zijn reactie 

verbaasde me: "Ik maak voor jou een afspraak 

met Karel Willems, een goeie sportpodoloog, 

en dan loop jij met een beetje geluk over 14 

dagen de marathon!".  

Twee dagen later kon ik al terecht in Mol en 

daar werden mijn voeten opgemeten en 

gecontroleerd op afwijkingen. Dat ging door te 

lopen over een binnenbaantje waarop een met 

een computer verbonden mat lag die een 

afdruk van de voet op het scherm zette. Aan de 

hand van deze gegevens werden ter plaatse 

twee inlegzooltjes gemaakt, passen en… ik 

liep weer pijnloos. Ik kreeg het advies de 

schoenen met de zooltjes dagelijks te dragen, 

de eerste week alleen maar wat te dribbelen en 

dan na een week 10 kilometer op 

wedstrijdtempo te lopen. De conditie kon ik 

vasthouden met fietsen.  

Opmerkelijk was dat Karel Willems me 

vertelde dat de schoenen waarop ik liep, de 

Asics GT2110, een slechte schoen is die veel 

klachten geeft. Letterlijk zei hij: "De GT2100 

was prima, maar de 2110 was slecht en de 

2120  is weer prima. De fabriek had bij de 

2110 de constructie veranderd en bij de 2120 

is dit weer hersteld, die heeft dezelfde opbouw 

als de 2100". (Overigens had ik altijd al het 

gevoel dat die schoen niet lekker liep).  

Het revalidatieproces verliep naar wens en de 

10 kilometer ging perfect. Drie dagen vóór de 

marathon zat ik weer bij dr. Liem en spraken 

we af dat ik van start zou gaan, maar meteen 

zou stoppen als ik last kreeg van mijn blessure.  

Het zal intussen wel bekend zijn dat Rotterdam 

een fiasco werd door het hete weer, maar al 

moest ik daardoor uitstappen na 26 kilometer, 

ik weet nu dat ik die afstand aankan en maak 

me voorlopig geen zorgen over de komende 

korte afstanden. En volgend jaar is er in 

Rotterdam weer een marathon… 
 

De les van het verhaal… ook al loop je 25 jaar 

zonder problemen en blessurevrij, ga toch 

maar eens naar een sportpodoloog. Je kunt er 

een hoop ellende mee voorkomen. 
 

Ad van Zelst 

 

   
 

Het belangrijkste nieuws van AV Oirschot staat ook op de 

kabelkrant van Omroep Oirschot 
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MARATHON ROTTERDAM (Ruud van Woensel) 
 

Hoe heter hoe beter 

 

Dit was de titel van mijn 

vorige artikel voor de Spike. 

Maar na de zonnebankkuur 

tijdens de Rotterdam 

Marathon, moet ik dit toch 

wel herzien. 

Het lopen van een marathon 

onder een temperatuur van 

boven de 25 °C is toch wat 

anders dan een wedstrijd van 

10 km of ½ marathon. Toch 

was het een mooie ervaring 

in Rotterdam. 

De entourage is natuurlijk 

onwaarschijnlijk mooi met 

zoveel enthousiast publiek. 

De voorbereiding op 

zaterdag bestond o.a. uit het blijven drinken en 

natuurlijk even loslopen. Ook op 

zondagmorgen blijven drinken was het parool. 

Tijdens de autorit naar Rotterdam (bedankt 

Gerrie) was het weer natuurlijk het gesprek. In 

Rotterdam rustig omgekleed en even 

ingelopen. Niet teveel, omdat er toch nog ruim 

42 km op het programma stonden. Daarna 

samen met Piet van Oirschot alvast naar het 

startvak gegaan om een mooi startplekje te 

bemachtigen.. Mooi in de schaduw konden we 

de 45 minuten voor de start gemakkelijk 

overbruggen met o.a. een extra flesje water, 

gekregen van de organisatie. En uiteindelijk 

bleek dat we bijna bij de toppers stonden. Ik 

had voor mezelf een schema van rond de 3uu 

30 minuten in gedachte. Wat bijgesteld ivm de 

hitte.  

Na de start waren we na een ruime ½ minuut al 

over de startstreep en toen begon het avontuur. 

Een stukje schaduw en toen alleen nog zon. 

Het lopen ging gemakkelijk, alleen de rem 

erop houden was in het begin nog even 

moeilijk. Maar dat ging allengs beter. Het 

bijhouden van de kilometertijden viel niet mee. 

Het was zo druk en er was zoveel te zien, dat 

het eigenlijk niet zo belangrijk was wat de 

tijden waren. Onderweg bij AHOY stonden 

Henk van Gerven, Mari Oerlemans en Henk 

Ven ons aan te moedigen. Ze waren nogal 

mobiel want ik heb ze nog tweemaal gezien. In 

de buurt van de Kuip net na de halve marathon 

(1 uur 38 minuten) was het helemaal een 

bakoven. Geen pufje wind en alleen maar een 

open vlakte. Het tempo bleef gelijkmatig en 

dat betekende dat ik 

geregeld lopers kon inhalen. 

Na de Erasmusbrug nog een 

lusje Kralingse Bos en dan 

was het voorbij, echter na 

de 30 km begint het pas 

echt. Onderweg bij elke 

drinkpost 2 bekers water en 

een beker sportdrank 

genomen om de telkens 

opkomende dorst weg te 

werken. Bij de ingang van 

het Kralings Bos werden 

zelfs flesjes water 

uitgereikt. Dat was beter 

dan de bekers met het 

innovatieve sponsje. Het 

lopen onder het gebladerte was heerlijk, een 

beetje koeler. Tot het moment dat het bos werd 

verlaten. Toen kreeg ik wel even een klap van 

de hitte, maar na de 35 km het tempo weer 

gestabiliseerd. Bij de 38 of 39 km liep ik 

Gerrie, die even wandelde, voorbij. En na de 

40 km was het op karakter uitlopen. Bij de 41 

km liep een loper te zwalken op de weg, dus 

geroepen naar een militair die daar toch stond. 

Vlak voor de finish stonden Ad en Ad al langs 

de kant. Maar toen schoot de kramp in mijn 

kuiten en viel het lopen niet meer mee, maar de 

finish werd gehaald in 3 uur 18 minuten en 18 

seconden. De 2
e
 ½ marathon in ca. 1 uur en 40 

minuten, dus behoorlijk vlak gelopen. 

Maar na de finish nog terug naar de 

kleedlokalen viel echt niet meer mee. Kramp 

maakte zich meester van zowel mijn kuiten als 

aan de voorkant bij mijn schenen. Gelukkig 

kon ik naar de massage, dacht ik. Maar dat was 

dus helemaal geen pretje. Was de kramp in 

mijn kuiten eruit, schoot ie weer in aan de 

voorkant erin. Dus naar de EHBO, die daar 

ook was. Alles gecontroleerd, maar dat was in 

orde. Extra flesjes sportdrank en water 

gekregen en de kramp verdween. Om me heen 

lagen er, die er een stuk slechter aan toe waren. 

Allemaal met een infuus en weinig woorden. 

Afijn  na een tijdje mocht ik de EHBO verlaten 

en konden we via de TNT weer terug richting 

de Beerzen vertrekken. 

Met recht een avontuur in de bakoven van 

Rotterdam. 
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ENSCHEDE MARATHON (Nellie van Beers) 
 

 

Op zondag 22 april reden wij, Sjaak, Adrie en 

zijn vrouw Ria en ik, Nellie ‘s-morgens om 

7.30 uur naar Enschede. Gelukkig was er niet 

zo’n warm weer voorspeld als die week 

daarvoor, met de marathon van Rotterdam. Ik 

zag er erg tegen op, maar iedereen weet dat ik 

altijd zo reageer op wedstrijden. De heenreis 

verliep voorspoedig en om 10 uur waren wij 

dan ook op de plaats van bestemming. De auto 

konden we 5 minuten lopen van de start 

parkeren, dus dat was mooi meegenomen als 

we met onze stijve benen na de marathon terug 

moesten naar de auto. Na het omkleden en 

inlopen zijn we naar de start gegaan. Er deden 

ongeveer 800 hele-marathonlopers mee. We 

hadden afgesproken rustig te beginnen, daar 

het toch al behoorlijk warm was. In eerste 

instantie zijn we naar de ballon van eindtijd 

3.30 uur gelopen, maar dat ging net iets te 

rustig. We zijn toen de ballon voorbij gegaan 

en Sjaak en Adrie gingen samen verder. Ik ben 

daar iets achter gebleven, maar heb ze lange 

tijd in het vizier gehad. Na 25 km zag ik Sjaak 

terug vallen en Adrie alleen doorgaan. Ik ben 

toen Sjaak voorbij gegaan, die zei: mijn enig 

doel is de marathon uit te lopen. Bij de 30 km 

kreeg ik het ook vreselijk moeilijk. Mijn benen 

werden loodzwaar en ik besloot uit te stappen. 

Na gevraagd te hebben wat de kortste weg naar 

de finish was, ben ik toch maar weer gaan 

lopen. Dit heeft zich nog 2x herhaald. Elke 

keer als ik uitstapte, kwam Sjaak mij voorbij, 

waarna ik enige tijd later Sjaak toch weer 

inhaalde. Bij de 37,5 km nog even naar toilet 

geweest en toen heel rustig de marathon 

uitgelopen. Sjaak stond ook ergens langs de 

kant van de weg stil met kramp. Adrie was in 

geen velden of wegen meer te bekennen. Na te 

zijn gefinisht in een tijd van 3.38.01 was ik 

toch blij dat ik deze heb voltooid. Sjaak kwam 

een paar minuten later binnen en Adrie stond 

ons stralend op te wachten. Hij had de 

marathon voltooid in iets meer dan 3.20 uur, 

wat een zeer knappe prestatie was. De beloning 

was een mooi functioneel loopshirt, wat 

speciaal voor het donker is gemaakt, nl. 

fluoriserend groen/geel. We zijn rustig terug 

gelopen naar de omkleedruimte en daarna heeft 

Ria ons veilig  naar huis gereden. ’s-Avonds 

hebben bij De Beurs nog gezellig iets 

gedronken en kwam Cees Koppen met Trees 

ook nog even langs om te horen en zijn eigen 

ervaring van Rotterdam te vertellen. 

Over de marathon kan ik nog het volgende 

vertellen. Deze is niet mooi, overal loop via 

verbingswegen naar een volgende plaats zoals 

Gronau (Duitsland) en de buitenwijken van 

Enschede. Ook zitten er een paar lussen in. 

Maar hij is wel snel, overal asfalt en zeer veel 

enthousiast publiek langs het parcours. De 

verzorging is ook uitstekend, elke 2,5 km 

water voor sponzen en te drinken en elke 5 km 

ook sportdrank. 

Ondanks het slechte resultaat ben ik toch blij 

dat ik deze marathon heb gelopen. 

 
 

Kijk elke dag op de website www.avoirschot.nl 

voor het nieuws van AV Oirschot en de laatste uitslagen  
 

 
 

oproep: fietsen graag plaatsen in de fietsenrekken bij de opslagcontainer en 

niet bij het nieuwe clubhuis (een stukje lopen kan geen kwaad) 
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MARATHONS EN ERGER (Ad van Zelst) 
 

Rotterdam  

 
Hoe raak de titel van deze rubriek is, daar 

kwamen we in Rotterdam achter. Op de 

warmste aprildag ooit gemeten liep de 

temperatuur op van 25 graden bij de start tot 

28 graden in de loop van de middag.  Na 3 uur 

wedstrijd besloot de organisatie de race te 

neutraliseren. Lopers die een bepaald punt 

waren gepasseerd mochten doorlopen, alles 

wat er nog aan kwam werd via de kortste weg 

naar de finish geleid.  

Sommigen zullen zich afvragen of 28 graden 

dan wel zo erg is, er zijn immers wel 

marathons gelopen bij hogere temperaturen 

(Eindhoven, Beneden-Leeuwen!). Dat kwam 

door een samenspel van factoren. Ten eerste 

was dit de eerste warme dag van het jaar, deze 

temperaturen waren we nog niet gewend. Het 

was vrijwel windstil en er heerste een extreem 

lage luchtvochtigheid van 45%. Door dat 

laatste verdampte het zweet op je lichaam 

onmiddellijk, waardoor het afkoelend 

vermogen ervan nihil was. Verder was er bijna 

geen schaduw (de bomen stonden nog niet in 

blad). Een half uur wachten in het startvak 

onder de brandende zon was al geen pretje, 

maar toen de temperatuur na twee uur lopen 

steeds maar opliep werd het een drama. We 

zagen lopers met van ellende hun T-shirt over 

het hoofd getrokken als bescherming tegen de 

zon. Bij de waterposten gooiden lopers 4, 5 

bekertjes over hun hoofd, waardoor er tijdelijk 

tekorten aan water ontstonden. Na 6 kilometer 

lag de eerste loper al langs de kant van de weg 

en we hoorden van alle kanten sirenes van 

hulpdiensten. De beslissing om te stoppen was 

de enige goede, omdat anders in heel 

Rotterdam niet voldoende capaciteit zou zijn 

geweest om de slachtoffers van de hitte af te 

voeren. 

 

Al met al werd er door AV Oirschot toch goed 

gelopen, zij het geen wereldtijden. Ruud was 

de snelste, op korte afstand gevolgd door 

Gerrie. Tien minuten later kwam Ton binnen 

en Cees Koppen, die zijn eerste marathon liep, 

deed dat keurig binnen de vier uur.  

 

Ja, en Piet van Oirschot liep een p.r. Hij is 

helaas geen lid meer, maar heeft het wél bij 

ons geleerd. 

 

Enschede 
 

De marathon van Enschede werd ook onder 

warme omstandigheden gelopen, zij het minder 

extreem als in Rotterdam. Adrie Louwers, 

Nellie van Beers en Jac van Heerebeek trokken 

naar Twente en liepen hem alle drie uit, maar 

dat ging niet gemakkelijk. Zie het verslag van 

Nellie elders in dit blad. 

 

Eindhoven, New York 
 

In de zomer is het even stil rond onze 

marathonlopers. Alhoewel… dan moet er 

alweer getraind worden voor de 

najaarsmarathons. We hervatten deze 

verslagen weer als de bladeren vallen. 

 

 

 

 
 
 
 

< New York! >
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JUBILEUM  RECREANTENTRAININGEN (Silvia Tempelman) 
 

Recreantentrainers en begeleiders in het zonnetje 
 

In een wat rommelige, maar gezellige sfeer 

vierde de Stichting Atletiek Belangen Oirschot 

op 1 april jl. haar 20-jarige bestaan in ons 

nieuwe clubhuis. De Stichting Atletiek 

Belangen is verantwoordelijk voor de 

recreatietrainingen van AV Oirschot. 

In de afgelopen 20 jaar heeft de Stichting 22 

trainers/begeleiders versleten, waarvan er nu 

nog 11 actief zijn!  In 1987 werd gestart met 

een wervingscampagne, genoemd “Vrijheid 

Blijheid”, voor laagdrempelige trainingen voor 

recreanten. Men wilde lopers enthousiast 

maken voor de vereniging en dat is gelukt. 

Men startte met 10 deelnemers en in datzelfde 

jaar werd  al 2100 keer deelgenomen aan de 

trainingen. In 1988 lag dit aantal al op 2788. 

In het voorjaar 1989 organiseerde AV Oirschot 

voor het eerst een aparte “loopcursus” voor 

beginnende lopers. De cursus werd gegeven 

door twee gediplomeerde trainers, Cees van de 

Schoot en Toon de Croon. Deelname aan deze 

training kostte één gulden per keer. Toen 

namen al 50  personen deel en het aantal keer 

dat per jaar deelgenomen werd aan de 

trainingen steeg naar ongekend hoge aantallen, 

naar 4200. De loopcursus wordt overigens nog 

steeds georganiseerd en is inmiddels weer 

gestart op 15 april.  

In de zomer werd altijd vanaf het kleine veld 

bij de Kemmer getraind en in de winter startten 

de trainingen vanuit een kofferbak van de auto 

nabij het postkantoor, waarin de te bewaren 

spullen werden gedumpt. Gelukkig is dat nu 

voorbij en heeft we een gezellig clubhuis, van 

waaruit de trainingen zomers en ’s winters ( bij 

weer en geen weer) worden gestart. 

Bij de trainers en begeleiders was het niet 

alleen maar serieus trainingen geven maar er 

werd ook geregeld een weekend op uit 

getrokken samen met de partners, waarbij het 

bier rijkelijk kon vloeien. De recreatiegroep 

noemde zichzelf  “Hofleverancier” van de 

vereniging en de club groeide gestaag, ook met 

een groeiende jeugdafdeling.  

 

staand v.l.n.r.: Jan Willem Mols,  Cees Verkooijen, Jac van Heerebeek, Carry Luyterburg, Ton van Nieuwburg, 

Jan Bruurs, Martien van Geenen, Toon de Croon. Middelste rij zittend: Ton van der Sande, Mario Wiercx, 

Marjon de Kort, Ton van Liempt. Onderste rij: Toon Aarts, Cees van de Schoot, Hennie van Rijt. Op de foto 

ontbreken: Pieter Matthijsen, Sjaak Herijgers (in 2003 overleden), Frans Adriaans, Peter Roozen, Nol 

Veldhuizen, Nickie Fiers, Ger van Heesch. 
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DE MEEUW JAZZLOOP (Ad van Zelst) 
 

Het nieuwe parcours van de Jazzloop ligt 

vast. We hebben de afstand zorgvuldig 

gemeten en komen uit op een lengte van 

precies 3267,6 meter. Drie ronden zijn dan 

9802,8 meter, zodat we, om aan 10 kilometer 

te komen, een aanloop moeten nemen van 

bijna 200 meter.  

Net als een aantal jaren geleden starten we bij 

de grote stoel in de Rijkesluisstraat, lopen 

langs de Markt af (voor de Wildeman door), de 

Koestraat in. We zetten er goed de sokken in 

als we op Den Heuvel op het asfalt komen en 

de Boterwijksestraat inslaan. Net voor Robben 

gaan we met een scherpe bocht rechtsaf  het 

fietspad op richting Leeuwerikstraat. We lopen 

dan door de akkers van Boterwijk met een 

mooi zicht op de toren van de Sint Petruskerk. 

Aan het einde van de Leeuwerikstraat gaan we 

rechtdoor over een stukje Nieuwstraat de 

Gasthuisstraat in. Die lopen we helemaal uit, 

tot we weer langs de grote stoel komen waar 

we rechtsaf gaan richting Markt. De tweede 

ronde wordt over de Markt geleid, waar na de 

derde ronde de finish ligt. 

 

Met dit nieuwe parcours en door de wedstrijd 

te houden over 10 kilometer (vroeger 15) 

denken we deze De Meeuw Jazzloop 

aantrekkelijker te maken voor zowel 

prestatiegerichte atleten (door het snelle 

parcours) als voor recreanten (door de kortere 

afstand). Om regionaal aandacht te krijgen 

voor de Jazzloop nieuwe stijl geven we 

eenmalig 10 premies van €50,-. Die gaan naar 

de 5 snelste mannen die de 10 kilometer onder 

de 31 minuten lopen en de 5 snelste vrouwen 

die onder de 37:30 minuten blijven. 

 

Bij de jeugdlopen is niets veranderd. Deze 

starten op de Markt, lopen de Koestraat in, 

door de Heistraat, de Wilhelminakade en via 

de Molenstraat weer naar de Markt. 

 

Leden van AV Oirschot mogen weer voor niks 

meelopen, mits zij zich aanmelden bij 

voorinschrijving. Dat kan via de websites 

www.avoirschot.nl of www.inschrijven.nl óf 

door middel van de voorinschrijfformulieren in 

het clubgebouw 

  
Een nieuw snel parcours langs de mooiste plekjes van Oirschot 
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INTERNE COMPETITIE  
 

Dinsdag 24 april: 500 meter 
 

Het is niet meer gelukt een verslag en de uitslagen in dit nummer 

van de Spike te krijgen. Wel al enkele foto's van deze eerste ronde: 

 

 
 
 
 
 
 

foto's met de klok mee: 
Na de damesrace: kei kapot 
Mooi Karin! 

De tijdwaarneming 
Bart nog op kop, maar Martijn zit er kort achter 



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

 

 
 

- 16 - 

NAAR DE HALVE MARATHON VAN BUDAPEST (Anthony Conijn) 
 

zondag 2 september 2007 
 

vertrek: zaterdag 1 september 

terugreis: dinsdag 4 september 

verblijf in appartement 

reis per WW Air vanaf Eindhoven Airport 

 

kosten: reis v.v., inschrijfkosten wedstrijd, appartement, 

verteer (uitgezonderd drank) ong. €250,- p.p. (reisverzekering 

zelf regelen) 

prijs geldt bij minimaal 4 deelnemers   

organisatie Anthony Conijn 

 

info en opgeven vóór 10 mei  bij Anthony Conijn 

anthonyconijn@wanadoo.nl   

 
 
 
 

HARD LOPEN BIJ DE AV OIRSCHOT 
 

Niets is mooier dan draven over de Oirschotse hei 
 

Atletiekvereniging Oirschot biedt u die 

mogelijkheid 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.  
 

Clubtrainingen (alleen voor leden) zijn op 

dinsdag en donderdagavond, recreanten-

trainingen (voor iedereen, niet-leden betalen 1 

euro) zijn op woensdagavond en 

zondagmorgen. Daarnaast zijn er vrije 

trainingen, b.v. de crosstraining op 

zaterdagmorgen. Zie voor de tijden en locaties 

de rubriek "trainingen" elders in dit blad. 

 

Jeugdatletiek bij de AV Oirschot 
 

Niet alleen hardlopen, maar ook de technische 

nummers (hoogspringen, 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, het jeugdkamp in 

de zomervakantie en een interne competitie.  

Contributie:  
Junioren (7 - 19 jaar), afhankelijk van leeftijd: 

€ 38,00 tot € 67,00 (incl. wedstrijdlicentie).  

Senioren (vanaf 20 jaar), € 68,00 zónder, of  

€ 87,00 mét wedstrijdlicentie.  

 

Deze bedragen zijn per jaar, exclusief de 

gezins- en 65+ korting. Als lid van AV 

Oirschot wordt u automatisch KNAU-lid  en 

ontvangt u 5 keer per jaar Atletiek Magazine 

 

 

Interesse? Kom een keer meelopen, er zit bij de AV Oirschot vast wel iemand die u kent. 

Aanmelden als lid kan bij Maarten Kaptein, 0499-572472 / maartenkaptein@kpnplanet.nl 
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BERGLOOP 2008 ? (Guus van der Burgt) 

 

Wie voelt zich aangesproken als we 

belangstelling peilen voor een stevige bergloop 

ergens medio volgend jaar?  We (voorlopig 

Roland en Guus) denken dan aan een  afstand 

van 20 à 30 km met een hoogteverschil van 

1000 à 2000 m. Dat is niet mis en vereist zeker 

ook een goede voorbereiding met enige extra 

aandacht voor voldoende kracht in de 

bovenbenen. 

We denken aan een wedstrijd in Frankrijk / 

Oostenrijk / Zwitserland, in juni (evt. 

september) 2008. Wat betreft de aftstanden en 

zwaarte lijkt een hele marathon bergop wat 

hoog gegrepen, maar er zijn ook wedstrijden 

met keuze uit diverse afstanden.  

 

Om een idee te geven hier enkele van vele 

mogelijkheden: 

 

           - www.aletsch-halbmarathon.ch       alleen halve marathon, schitterend parcours 

           - www.graubuenden-marathon.ch    20 mijl, hele marathon en Rothornrun 

           - www.kaysersberg.com                     33 km,  over de toppen van de Vogezen op en neer 

 

Bij een wedstrijd met meer afstanden is het 

wellicht voor meer deelnemers haalbaar. 

Hoe dan ook denken we wel aan voorbereiding 

met, als aanvulling op lange afstanden en cross 

training, fietsen en een paar keer proeven aan 

het klimmen in Ardennen of Eifel. Hieronder 

het profiel van de Aletsch- halbmarathon. 

 

Eenieder die enige vorm van interesse heeft 

kan zich melden bij Roland of Guus, bij 

voorkeur met achterlaten van een e-mail adres. 

Dat zal voorlopig het communicatiemedium 

zijn. Bij voldoende belangstelling (we 

verwachten echt geen 100 man) willen we eind 

mei maar eens beginnen met een bijeenkomst 

in het clubgebouw. 

 

info: 
Roland van Loon, Pompenmaker 41, 5091 EW Middelbeers, tel 013-5144016 

Guus van der Burgt, Raffendonkstraat 24, 5688 DK Oirschot, tel 0499-574548, e-mail: ibbab@wxs.nl 

 

  

 De Aletsch Halbmarathon 
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ZE LIEPEN OP KLOMPEN (en namen de tijd op met een wekker) 

 

De AV Oirschot werd opgericht in 1985 en vanaf februari 1987 werden de wetenswaardigheden 

van de club beschreven in ons eigenste clubblad: De Spike. We putten uit de roemrijke 

geschiedenis van onze club en kijken in de jaargangen 1991 en 1992: 

 

1991 
 

Het jaar begint met een verslag van de 

Auwjaorscross. Klein foutje: de wedstrijd was 

op 30 december maar 'ergens' had gestaan de 

31
e
…en jawel hoor… op oudejaarsdag kwam 

er nog 30 man op af.  

 

Het 100
e
 lid wordt welkom geheten. 

 

Enkele nummers later een verslag van een 10-

kilometerwedstrijd in Geldrop. Toen kreeg je 

nog op je donder als je niet goed liep, het 

commentaar bij deze wedstrijd over 5 ronden: 

"Uit deze tabel blijkt maar weer eens dat de 

eerste ronde ongeveer een halve minuut te snel 

wordt gelopen, gevolg: het evenwicht wordt te 

veel verstoord o.a. een te grote zuurstofschuld, 

een hoog lactaatgehalte en Ca-ionen 

overdracht stagneert. Als je het vergelijkt met 

de winnaar Luc Krotwaar, zie je het verschil 

tussen een echte topper en de iets minder 

goede lopers."  En dat ging dan over o.a. 

Joseph van de Bosch die de 10 km in 34 

minuten afraffelde. 

 

Bij de Kempische trimcompetitie in Oirschot 

liepen 51 AV Oirschot atleten mee. 

 

In juni wordt de veteranencompetitie 

gehouden. En wat waren veteranen? Jochies 

van 35 jaar en ouder! Tegenwoordig zijn 

veteranen mannen van 85 die in de tweede 

wereldoorlog hebben gevochten. 

 

Een groot probleem was wel het verzamelen 

van de uitslagen: wie had waar gelopen en in 

welke tijd en welke afstand en welke categorie. 

Wat handig toch dat we tegenwoordig 

www.uitslagen.nl hebben. 

 

1992 

 

In januari heeft de werkgroep "nieuwe 

accommodatie" 7 lichtmasten van 10,5 meter 

hoog gekocht. 

 

Bij de jaarvergadering op 9 maart neemt 

Martien van de Ven afscheid als voorzitter. Hij 

wordt opgevolgd door Afra Pronk. 

 

In het meinummer een recept voor het maken 

van een rabarbertaart.  

De Marathon Eindhoven komt er weer aan: in 

1991 was Vladimir Kotov de snelste atleet van 

de Eindhovense marathon. Wie er dit jaar als 

eerste over de finish zal gaan is nog niet 

bekend…(!) 

 

Aankondiging van de trimloop in juni die naar 

de kom van Oirschot verhuisd en de naam 

centrumloop krijgt. 

 

Nieuw lid in oktober: Henk van de Heuvel 

 

In november lopen 21 AV Oirschot leden mee 

in de Halve marathon van Eindhoven en 7 bij 

de hele marathon. Er worden 21 p.r.'s 

gebroken! 

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. 

 

 

Nog een mooie foto uit de 

indertijd in Oirschot 

verschijnende krant 

"Streekbelangen". De trimloop 

(in de Notel) van 1988: Sjaak 

Aarts, Jan Smits, Anne Rindt en 

Cees van de Schoot. 
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CLUBHUISCOMMISSIE (Silvia Tempelman) 
 
Op 29 maart kwam de clubhuis-

commissie voor het eerst bij elkaar. 

Omdat dit een nieuw fenomeen is 

binnen AV Oirschot zaten wij met 101 

vragen en tegelijkertijd kwamen er ook 

nog eens heel veel vragen op ons af. 

Kunnen jullie dit…, en kunnen jullie 

dat……? Terwijl we nog geen 

voorzitter, notulist, etc. gekozen 

hadden. Tegelijkertijd zaten we al met 

een geldkistje met opbrengsten van de 

koffie van de clubcrossdag in onze 

maag. Kortom een vrij chaotische 

situatie! Maar gelukkig zijn we 

allemaal hardwerkende mensen en 

begint er al een beetje lijn in ons 

commissietje te komen. 

 

We willen graag dat het clubhuis van ons allemaal  is en dat al onze atleten zich er thuis voelen, jong 

en oud. Dat het er gezellig is en dat er veel mogelijk is en dat het een stimulans is voor onze 

vereniging. Dus als jullie ideeën hebben, laat het ons weten! We staan er voor open. 

We zijn bezig geweest om een aantal spelregels met elkaar op te stellen, zodat het clubhuis voor 

iedereen een prettige plek is en blijft. We noemen dit het huishoudelijk reglement. Misschien moet dit 

reglement in de loop der tijd bijgesteld worden, omdat de ervaring anders leert.  

 

We hopen naar de vereniging een dienstbare en vooral gezellige tijd te hebben. 

 

De clubhuiscommissie: 

 

Silvia Tempelman (voorzitter), Ineke Conijn, Jeanne van Oirschot, Anthony Conijn (namens bestuur), 

Martien van Geenen, Joke Bullens, Cor van Boven. 

 

Huishoudelijk reglement clubhuis AV Oirschot 

 

1. Prijzen van consumpties zijn vastgesteld en kenbaar gemaakt in het clubhuis. 

2. In principe betaalt iedereen voor zijn/haar consumptie, tenzij anders aangegeven door de 

clubhuiscommissie. 

3. Bestuur, commissies en mogelijk andere collectieve gebruikers verzorgen zelf hun koffie/thee en 

noteren het verbruik in de agenda, die in de commissiekamer ligt. 

4. Als men gebruik wil maken van de vergaderruimte, dient dit aangegeven te worden in de agenda. 

5. Iedere gebruiker (vermeld onder 4) is verantwoordelijk voor een doelmatig gebruik van het 

clubhuis en dient onder andere de apparatuur en tafels/stoelen schoon en in goede staat achter te 

laten. 

6. De clubhuiscommissie zorgt voor voldoende voorraad. 

7. Vooralsnog  wordt er elke zondag na de training koffie en thee geschonken door de 

clubhuiscommissie. Het clubhuis sluit dan om 12.00 uur. Andere momenten zijn in overleg 

mogelijk. 

9. Als men een activiteit wil organiseren in het clubhuis dient men dit geruime tijd van te voren per 

e-mail kenbaar te maken aan Jeanne van Oirschot, e-mailadres: j.vanoirschot@festacariba.nl. 

10. Het meubilair mag niet naar buiten. 

11.  Ongeregeldheden melden bij Guus van de Burgt tel.574548 of bij Maarten Kaptein tel. 572472. 

12. Als je nog vragen, wensen etc. hebt stuur dan een mailtje naar Silvia: e-mail-adres: 

silviatempelman@kpnplanet.nl 

 

Nieuw voor AV Oirschot: gezellig bijpraten na de trainingen.
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GEZONDHEID (Laurent Linssen, bron: internet) 
 

Teken alarm! 
 

Kunnen we het bos nog in? Het voorjaar is goed op gang gekomen, weer lekker door de natuur 

rennen. Maar pas op! Hardlopers en wandelaars kunnen teken oplopen. Teken zijn kleine 

spinachtige beestjes die vooral in bomen en struiken zitten. 

 
Ze variëren in grootte van een halve tot enkele 

millimeters, ze worden zelden groter dan een 

centimeter. Teken zijn parasieten, ze leven van 

bloed dat ze opzuigen bij mensen en dieren. 

Sommige teken zijn besmet met een bacterie 

die via een beet kan worden overgebracht op 

mensen. Op deze manier kan men de ziekte 

van Lyme oplopen. Deze ziekte komt in 

Nederland relatief vaak voor, een fors 

percentage van de teken is besmet met Lyme. 

 

Toename 
Ruim 73.000 Nederlanders gingen in 2005 

naar de huisarts wegens een tekenbeet. 

Ongeveer 17.000 van hen hadden de ziekte van 

Lyme. Dat zijn er bijna 5000 meer dan in 2001 

en het is zelfs een verdrievoudiging ten 

opzichte van 1994, aldus het RIVM.  

De belangrijkste risicofactor op besmetting is 

de tijd die de teek op de huid doorbrengt. De 

teek neemt er de tijd voor om zich vol bloed te 

zuigen. Hoe langer dat duurt, hoe groter de 

kans besmet te raken. Het is belangrijk teken 

zo snel mogelijk te verwijderen. 

 

Controle na de training 

Teken zitten bijna altijd in bomen, struiken en 

hoge grassen. Als een mens of dier passeert, 

laat de teek zich vallen en probeert zich vast te 

bijten in de huid van het slachtoffer. Om 

tekenbeten te voorkomen dient contact met 

struikgewas en hoog gras vermeden te worden. 

Als dat niet mogelijk is, bedek dan de 

lichaamsdelen. Een lange tight en een loopshirt 

met lange mouwen is een goede optie. 

Controleer na verblijf en/of training in de 

natuur de huid op aanwezigheid van teken. 

 

Teek-werend middel 
Voor zover ons bekend is er in Nederland maar 

één tekenwerend middeltje verkrijgbaar: de 

Care Plus Natural Tick Deo Spray. Goede 

alternatieven zijn insectenwerende middeltjes 

met de stof DEET erin (30-50%, kleine 

kinderen wat minder). 

Niet verdoven! 
Soms laten teken uit 

zichzelf los als u een 

hete douche of een 

heet bad neemt, 

maar dit werkt lang 

niet altijd. Wat u 

nóóit moet doen: de 

teek verdoven met 

alcohol, ether of 

andere middelen. 

Daardoor zou de 

teek kunnen braken 

en zijn ziektekiemen 

overdragen. Ook niet veilig is de teek tussen 

duim en wijsvinger vast pakken en omhoog 

trekken. Door het platdrukken komen de 

bacteriën in het lichaam terecht. Veel beter is 

om een speciale tekentang te gebruiken. Deze 

is makkelijk mee te nemen. In bijna elke 

hardloopbroek zit tegenwoordig wel een zakje 

waarin die past. 

 

Blijf alert 

Als u een tekenbeet hebt opgelopen en er 

ontstaat binnen drie weken een rode 

ringvormige plek die geleidelijk groter wordt, 

ga dan direct naar de huisarts. De ziekte van 

Lyme is te behandelen met antibiotica. Hoe 

eerder de behandeling hoe groter de kans op 

volledig herstel. Met andere woorden: geen 

reden tot paniek maar blijf alert. Kijk voor 

meer gedetailleerde informatie eens op 

www.teekcare.nl , daar ziet u foto's, 

symptomen, een zelftest etc. De site is gemaakt 

door Chantal Geilen, "een meid die Lyme heeft 

gekregen" zoals ze zelf schrijft en die allerlei 

informatie over teken op internet heeft gezet. 
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UITSLAGEN (Ad van Zelst) 
 

25 maart 2007   AV OIRSCHOT CLUBKAMPIOENSCHAPPEN CROSS, OIRSCHOT 

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

10500m Eric Aarts 1
e
 Msen 0:44:48   14,06 

 Roland van Loon 2
e
 Msen 0:44:53   14,04 

 Robbert van de Kerkhof 3
e
 Msen 0:56:38   11,12 

        

10500m Ronald van de Vondervoort 1
e
 M35 0:51:12   12,30 

 Juul van Gerwen 2
e
 M35 1:00:28   10,42 

        

10500m Ruud van Woensel  1
e
 M45 0:42:15 kampioen 14,91 

 Gerrie Dijkstra 2
e
 M45 0:45:06   13,97 

 Henk van de Heuvel 3
e
 M45 0:45:42   13,79 

 Jac van Heerebeek 4
e
 M45 0:48:53   12,89 

 Adrie Louwers 5
e
 M45 0:49:03   12,84 

 Henk van de Ven 6
e
 M45 0:51:34   12,22 

 Hans van de Wal 7
e
  M45 0:56:49   11,09 

 Hans Hoogmoet 8
e
  M45 0:59:50   10,53 

 Jan Joosen 9
e
 M45 1:06:17   9,50 

        

8400 m Joos van Haaren 1
e
 M55 0:37:40   13,32 

 Bert van Hoof 2
e
 M55 0:41:11   12,24 

 Wim Verhagen 3
e
 M55 0:45:46   11,01 

 Frans Verhagen 4
e
 M55 0:45:47   11,01 

 Harrie Mencke 5
e
 M55 0:46:29   10,84 

 Ben Vogels 6
e
 M55 0:47:14   10,67 

 Henk Verbeek 7
e
 M55 0:51:34   9,77 

        

6300 m Maarten Kaptein 1
e
 M65 0:39:24   9,59 

        

6300 m Mirjam Smits 1
e
 Vsen 0:43:05   8,77 

        

6300 m Sonja van Bommel 1
e
 V35 0:34:55   10,83 

 Reny van Straten 2
e
 V35 0:35:59   10,50 

 Marjon de Kort 3
e
 V35 0:36:19   10,41 

 Thea de Jong 4
e
 V35 0:41:01   9,22 

        

6300 m Nellie van Beers  1
e
 V45 0:30:21 kampioen 12,45 

 Tineke van de Heuvel 2
e
 V45 0:30:45   12,29 

 Leny de Croon 3
e
 V45 0:34:44   10,88 

 Jeanne Kemps 4
e
 V45 0:35:57   10,51 

 Silvia Tempelman 5
e
 V45 0:36:24   10,38 

 Marita van Hoof 6
e
 V45 0:40:07   9,42 

 Jeanne van Oirschot 7
e
 V45 0:41:02   9,21 

 Berti Smetsers 8
e
 V45 0:42:53   8,81 

 Hannie Schilders 9
e
 V45 0:43:20   8,72 

        

4200 m Gemma van Esch 1
e
 V55 0:27:11   9,27 

 Mia Heijms 2
e
 V55 0:27:15   9,25 

 Annie de Bresser 3
e
 V55 0:29:57   8,41 

 

31 maart 2007   RABO STRATENLOOP, REUSEL 

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

10 km Hans van de Wal   Mrecr 0:48:00   12,50 
 

 

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 of Running Team 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 6,5 km van Zulk). In die gevallen 

willen jullie wel even doorgeven wat je gepresteerd hebt (zie info-pagina's). Ook p.r.'s en c.r.'s  graag 

even doorgeven. 
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UITSLAGEN (vervolg) 
 

8 april 2007   31
e
 RABOBANK PAASLOOP, BOXTEL 

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

15 km Cees Koppen 9
e
 M50 1:08:19 pr  13,17 

 Vincent Klabbers  Mrecr 1:22:58   10,85 
 Silvia Tempelman  Vrecr 1:23:26   10,79 
        
7,42 km Eric Aarts  Mrecr 0:27:16   16,31 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260 deelnemers in Boxtel.       Eric Aarts (710) liep 2 rondjes 
 

15 april 2007   FORTIS MARATHON, ROTTERDAM 

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

42,2 km Ruud van Woensel 55
e
  M45 3:18:18   12,77 

 Gerrie Dijkstra 57
e
 M45 3:19:17   12,71 

 Ton Peeters 142
e
 M40 3:28:31   12,14 

 Cees Koppen 122
e
 M50 3:51:27   10,94 

 

22 april 2007   ING MARATHON ENSCHEDE, ENSCHEDE 
afstand naam positie categorie (netto)tijd pr cr gem.km/u 

42,2 km Adrie Louwers 21
e
 M50 3:21:37 pr  12,56 

 Nellie van Beers 3
e
 V50 3:38:24   11,61 

 Jac van Heerebeek 16
e
 M45 3:41:51   11,45 

 
CLUBRECORDS 2007 

datum naam categorie plaats discipline prestatie 

11 mrt Ad van Heerbeek* M55 Tilburg 30 km 2:23:24 u 
11 mrt Ad van Zelst* M60 Tilburg 30 km 2:27:18 u 

1 apr Robbert van de Kerkhof Msen Valkenswaard polshoog 3.10 m 
1 apr René van de Ven Msen Valkenswaard kogel 12.04 m 

*onder voorbehoud goedkeuring recordcommissie 

 

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? 
 

● Anja van Heerebeek Sportmassage ● Autorijschool Thea de Jong ● Springer & Van Rijt ● 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 ● IBB Electronic Engineering ● 
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TRAININGEN (Cees van de Schoot) 
 

Trainingsschema mei 2007 

ma 30 HL 50 min 

di 1 W-up ritme training 3x(7x 15 sec) p 1 min DL 2  Sp 5 min HL, 15 min HL 

wo 2 DL 2 14 km 

do 3 W-up  6-8x 1000m I DL3  p 2 min dribb, 15 min HL 

vr 4 rust 

za 5 Rustige DL 1  75 min 

zo 6 Bosloop 60 min 

ma 7 HL 50 min 

di 8 W-up 4x (1½-1-½ min) I 95-100-105% P 45-30 sec,  Sp 6 min HL, 15 min HL  

wo 9 DL 2 12 km 

do 10 W-up 2x climaxlp (5-5-5-5-1 min) I 75-85-90-95-105% P 3 min dribb, 15 min HL 

vr 11 rust 

za 12 Rustige DL 1  75 min   

zo 13 Bosloop 50 min 

ma 14 HL 50 min 

di 15 
W-up  400-100-300-100-200-100-100-100-200-100-300 enz. 
Steeds snel(I=80%)100m dribb. Aaneengesloten 50 min, HL, 15 min HL 

wo 16 DL 2  12 km 

do 17 Geen clubtraining i.v.m. Hemelvaart  DL 1 75 min of wedstr 

vr 18 rust 

za 19 Rustige DL 1  60 min   

zo 20 Bosloop 60 min  

ma 21 HL 50 min 

di 22 
W-up 6x200m (I=105%) + 1x1200m (I=95%); 4x200m (I=105%) + 1x 1600m (I=95%); 
P 45 sec dribb  Sp 5 min HL;  15 min HL 

wo 23 DL 2  12 km 

do 24 W-up 2x 2000-1000-500 m I 95%, P 2 min dribb  Sp 5 min HL   15 min HL 

vr 25 rust 

za 26 Rustige DL 1  75 min 

zo 27 Bosloop 50 min 

ma 28 2
e
 Pinkersterdag  DL 1 60 min  

di 29 2
e
 wedstrijd Interne competitie 1500m op de baan, start vanaf 19:00 uur  

wo 30 DL 1 15 km 

do 31 W-up  3x 12 min DL 3, P 2 min dribb  15 min HL 

vr 1 rust 

za 2 Rustige DL 1  60 min 

zo 3 Bosloop 60 min 
 

Clubtrainingen (met begeleiding).  

Start vanaf het atletiekveld: 
zondag    9:30 uur  recreanten*  

dinsdag 19:00 uur  clubtraining  

woensdag  19:00 uur  recreanten*  

donderdag  19:00 uur  clubtraining 

Vrije trainingen (zonder begeleiding): 
zaterdag    9:00 uur  cross training, 

vanaf zwembad De Kemmer 

 

 

*5 niveaugroepen en loopcursus 
 

WANDELEN (Ton van der Sande) 
 

Wandelprogramma mei  

datum tijd startpunt afstand begeleider telefoon 

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 



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

 

 
 

- 24 - 

WEDSTRIJDKALENDER (Laurent Linssen) 
 

datum plaats evenement hoofdafst info 

Zo 6 mei Breda Haagse Beemdenloop 10/15 km www.haagsebeemdenloop.nl 

Za 12 mei Oosterhout Kaaienloop 5/10 km www.kaaienloop.nl 

Zo 13 mei Den Bosch Vestingloop 10/15 km www.vestingloop.nl 

Do 17 mei Eindhoven Hemelvaartloop 7/10/21,1 km www.olympia.dse.nl 

Za 19 mei Kaatsheuvel Kaatsheuvelse 
Pleinloop 

10 km www.kaatsheuvelsepleinloop.
nl 

Zo 20 mei  Deurne Dreefloop 10/15 km www.av-lgd.nl 

Zo 20 mei Nijmegen Marikenloop 5/10 km www.marikenloop.nl 

Ma 28 mei Eersel Rabo Pinksterloop 10 EM www.inschrijven.nl 

Di 29 mei Oirschot Interne competitie 1500 m www.avoirschot.nl 

Za 2 juni Nuenen Van Goghloop 5/10/15/21,1 
km 

www.vangoghloop.nl 

Zo 3 juni Tilburg TweeStedenloop 10 EM www.tweestedenloop.nl 

Za 9 juni Oirschot De Meeuw Jazzloop  10 km www.avoirschot.nl 

Zo 10 juni Rijen Rondje Rijen 5/10 km www.spiridon.nl 

Zo 17 juni St. 
Oedenrode 

Drie-O-Halve marathon 5/1021,1 km www.fortuna67.nl 

Zo 17 juni Goirle VOAB Stratenloop??? 5/10/21,1 km www.voab.nl 

Za 23 juni Veldhoven Hel van Zeelst???? 16,1 km www.gvac.nl 

Zo 24 juni Berkel-
Enschot 

Galgenloop 5/10 km/10EM www.galgenloop.nl 

Di 26 juni Oirschot Interne competitie 3000 m www.avoirschot.nl 

     

Verder in 2007:    
     

Zo 2 sept Tilburg Ten Miles   

Zo 14 okt Eindhoven Marathon   

Zo 21 okt Amsterdam Marathon   

Zo 4 nov New York  Marathon   

Zo 11 nov Valkenswaard Valkenloop   

Zo 18 nov Nijmegen Zevenheuvelenloop   
 

 
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) 
 

 

 

 

 

 

Pinksterloop Eersel > 
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JEUGD (Tiny van de Ven) 
 

Hallo jeugdleden, ouders en fans van onze 

atletiekclub AV Oirschot 
 

Wat gebeurde er de afgelopen maand? Op drie 

instuifavonden waren alle kinderen vanaf 6 

jaar welkom om kennis te maken met de 

atletieksport. Op alle avonden hadden we 

enthousiaste kinderen die in circuitvorm enkele 

onderdelen van de moedersport ATLETIEK 

mochten proeven. 

Met een prachtige prestatiekaart ging men 

tevreden naar huis. Mochten er nieuwe leden 

uit voortkomen dan heten wij ze vanaf deze 

plaats van harte welkom. 

De jeugd; pupillen zowel als junioren hebben 

hun eerste baanwedstrijden achter de rug. De 

uitslagen hiervan staan zoals wij gewend zijn 

in ons clubblad. Ook dit jaar gaan wij 

natuurlijk weer bijhouden wie er aan het einde 

van het baanseizoen zijn eigen prestaties het 

meest heeft verbeterd. Die mag zich dan weer 

een jaar lang de trotste eigenaar van de PR 

BEKER noemen. 
 

Naast de wedstrijd in Eersel was er in Best 

voor de pupillen de 1
e
 competitiewedstrijd 

waar ze zeer goed hun best hebben gedaan. De 

junioren/senioren hadden een mooie 

openingswedstrijd in Valkenswaard.  

De zomertrainingen zijn in volle gang en wat 

wij vaak niet hebben maar dit jaar wel een 

prachtig voorjaar met veel zon. Het trainen 

buiten kan dus niet stuk. 

De informatieavond op 24 april had beter 

bezocht mogen worden maar met de aanwezige 

ouders is het toch zeer zinvol geweest. Samen 

kom je tot oplossingen en verbeterpunten. 

De niet aanwezigen ouders worden via de 

moderne weg, mailen, op de hoogte gebracht. 

Graag via deze uitgave aandacht voor die wijze 

van berichtgeving. Dit scheelt voor het 

secretariaat vele uren werk. 

Ik sluit mijn voorwoord af met het positieve 

bericht dat Thomas weer zijn 1
e
 training heeft 

hervat. Daar zijn wij allen zeer blij mee.  

 

Veel leesplezier, Tiny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
< Kijk, daar hebben we nou een clubhuis 

voor: de informatie avond voor ouders op 

24 april 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Oirschot / 0499-575331 / 06-38758082 / www.theadejong.nl 
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JEUGD, UITSLAGEN (Harry van de Ven) 
 

25 maart 2007  CLUBKAMPIOENSCHAP CROSS, OIRSCHOT (herziene uitslag) 

categorie afstand naam plaats prestatie 

J pup B 1100 m Ruben Rietrae 1
e
 5.13 min 

  Thijs de Leest 2
e
 5.15 min 

  Cock Schuncken 3
e
 5.37 min 

  Noë Ronner 4
e
 6.06 min 

  Jari Wernaart 5
e
 6.14 min 

  Giel v Hagen 6
e
 6.29 min 

  Luuk Priem 7
e
 7.09 min 

 
J.jun D           2200 m Gijs v Hagen 1

e
 10.15 min 

  Teun Schuncken 2
e
 10.30 min 

  Stan v Hagen 3
e
 11.31 min 

  Jeroen de Bresser 4
e
 12.21 min 

  Pepijn v Heerbeek 5
e
 12.56 min 

     
J jun C 2200 m Mark vd Pasch 

Bram van Heerbeek 
1
e 

2
e
 

9.01 min 
10.03 min 

  Tom Meijs 3
e
 10.46 min 

  Paul Smolders 4
e
 11.01 min 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 april 2007   BAANWEDSTRIJD JUN/SEN, VALKENSWAARD  

categorie naam onderdeel prestatie  plaats 

J jun C Tom Meijs 100 m horden 20.8 sec  7
e
 

  800 m 3.04.7 min  9
e
 

 Sjors Latour 800 m 2.50.9 min  8
e
 

  ver 3.93 m  11
e
 

J jun A Bart Noijen kogel 9.30 m  1
e
 

  discus 21.94 m  1
e
 

      
M sen Robbert vd Kerkhof polshoog 3.10 m CR 4

e
 

 René vd Ven kogel 12.04 m CR 1
e
 

  discus 24.56 m  4
e
 

  speer 46.24 m  2
e
 

 

14 april 2007   BAANWEDSTRIJD, EERSEL  

J pup A 60m hoog kogel pn plts 1000m plts 

Dennis Terhaag 10.8 1.00 6.24 1096 8e 4.36.0 14
e
 

Bart v Leeuwen 11.5 0.95 5.28   pr 916 17e 5.07.0 17
e
 

M pup A 60m hoog kogel ptn pl 1000m pl 

Noa v Ginneken 9.2 1.05 5.11 1297 6e 4.08.0 1
e
 

Lotte Verhoeven 10.1 1.05 5.47   pr 1178 9
e
 4.52.0 10

e
 

Bo vd Branden 10.6   pr 1.05   pr 4.38   pr 1036 13
e
 4.35.0 7

e
 

Anne Machielsen 11.7   pr 1.00 4.64   pr 886 15
e
 4.56.0   pr 11

e
 

Kim v Straten 11.1 0.85 5.24   pr 885 16
e
 4.29.0   pr 6

e
 

Britt vd Branden 13.4 0.90 4.12   pr 616 17e 6.00.0 12
e
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JEUGD, UITSLAGEN (vervolg) 
 

21 april 2007   COMPETITIEWEDSTRIJD PUPILLEN, BEST  

J pup B 40m Ver Hoog Bal Ptn pl 

Cock Schuncken 7.2 2.73   pr 1.00   pr 23.46 1430 4
e
 

Noë Ronner 7.6 2.72 0.70 13.44 985 21
e
 

M pup B 40m Ver Hoog Bal Ptn pl 

Nina vd Pasch 6.6   pr 3.15   pr 1.00 10.86 1446 2
e
 

J pup A1 60m Ver Hoog Kogel Ptn pl 

Damian Voet 10.5 3.10   pr 1.00 4.62   pr 1367 10
e
 

Bart v Leeuwen 11.2   pr 2.80   pr 0.95 4.22 1155 17
e
 

J pup A2 60m Ver Hoog Kogel Ptn pl 

Sam vd Pasch 9.5 3.82 1.20 7.15   pr 1964 4
e
 

Dennis Terhaag 10.7   pr 3.15 1.00 5.39 1403 12
e
 

M pup A1 60m Ver Hoog Kogel Ptn pl 

Kim v Straten 11.3 2.54 0.80 4.49 1001 19
e
 

Britt vd Branden 13.5 2.09 0.85 3.78 681 24
e
 

M pup A2 60m Ver Hoog Kogel Ptn pl 

Lotte Verhoeven 10.6 3.22 1.00 5.19 1417 14
e
 

Bo vd Branden 11.2 3.09   pr 0.95 4.15 1208 17
e
 

 

- 5
e  
Plaats voor de jongens  en de 6

e
 plaats voor de meisjes. 

- Op 12 mei is in Valkenswaard de 2
e
 competitie wedstrijd. 

 

JEUGD, AGENDA 
 

Wedstrijden jeugd mei (en eventuele andere activiteiten) 

waar? wanneer? wat? wie? hoe laat? 

Eindhoven 1 mei (di) avondwedstrijd junC/sen/mast 18.00u 

#Reusel 6 mei (zo) Baanwedstrijd Pup/jun CD  

Veldhoven 10 mei avondwedstrijd JunSenMast  

Dongen 11 mei (vrij) avondwedstrijd Jun BASen  

Eindhoven 11 mei (vrij) avondwedstrijd Jun absenmast 18.30u 

**Veldhoven 12 mei (za) 2
e
 Competitiewedstrijd Pupillen 11.00u 

#Gemert 19/20 mei  Brabants kamp. Meerkamp Jun/sen/mast 10.00 

#Tilburg 28 mei (ma) Brab.Kampioenschap Jun ABC  

 

• 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. 

 
 
Noa van Ginneken (189) aan de start voor  

haar wedstrijd in Reusel op 31 maart 

 

JEUGD, TRAININGEN 
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TRAININGSSCHEMA VOOR ALLE JEUGDLEDEN.  26 maart tot 25 september 2007 

dag categorie trainers 

Dinsdag 18.30u. - 19.30u.  Pupillen A / Junioren D  Robbert/Martijn 

Dinsdag 19.30u  - 20.30u.  Junioren D René vd Ven 

Dinsdag 19.30u -  21.00u  Junioren C/B/A/SEN 
Martien vd Ven 
René vd Ven 

Donderdag 18.30u.- 19.30u.                  Pupillen  C / B Johan der Kinderen 

Donderdag 18.30u. -19.30u.  Pupillen B/A Peter Derks            

Donderdag 18.30u.- 19.30u  Pupillen A /Junioren D Robbert/Martijn           

Donderdag 18.30u.- 19.30u  Junioren D / C Riny Roefs               

Donderdag 19.30u. – 21.00u.  Junioren C/B/A./ Sen 
Riny Roefs 
Robbert vd Kerkhof            

Looptraining 
Zondag 10.45u.-12.15u. 

Junioren D 2
e
  jaars en Junioren C/B/A Riny Roefs 

 
 
 

reservetrainster: 
Rian Oppers 

 

Schoolvakanties in 2007:  

 

- Zomervakantie: van 2 juli tot 10 augustus zijn er geen jeugdtrainingen. 

 

- Tijdens de meivakantie van 7 tot 18 mei gelden de volgende trainingstijden:  

18.30u tot 19.30u alle pupillen 18.30u.tot 20.00u alle junioren 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het resultaat mocht er zijn:  

Noa behaalt een 3e plaats 
op de 1400 m, tijd 6.03 min.  

PROFICIAT NOA. 

Kim van Straten wacht in  

spanning op haar 1e poging 
bij het hoogspringen, tijdens 

de 1e Competitie wedstrijd in Best. 

Cock Schuncken voor 
zijn 2e poging ver. 
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HERSENKRAKER 
 

 
 

OPLOSSING: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 

Wie lost deze rebus op?  

Stuur je antwoord naar de redactie hven@chello.nl en een verassing staat op je te wachten. 
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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 
 

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 

 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 

 Anne Joosen    0499-574436  annejoosen@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             m.wiercx@orange.nl 

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

 Clubhuiscommissie. Beheert en exploiteert het clubhuis 

 Silvia Tempelman, voorzitter  0499-573489   silviatempelman@kpnplanet.nl 

 Ineke Conijn     0499-550641   inekeconijn@wanadoo.nl 

 Jeanne van Oirschot    0499-574823   j.vanoirschot@festacariba.nl 

 Martien van Geenen    0499-573281   mvangeenen@planet.nl 

 Joke Bullens    013 5142508   h.bullens@chello.nl 

 Cor van Boven    0499-574823   c.vanboven@festacariba.nl 

 Anthony Conijn, bestuursafgevaardigde 0499-550641  anthonyconijn @wanadoo.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 
  
 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 

 Bart Noijen (junioren A en B) 0499-575253 

 Mark van der Pasch (junioren C) 0499-574198 

 Noukje Verhoeven (junioren D)  0499-573964 

 Anne Joosen  (bestuursafgevaardigde) 0499-574436  annejoosen@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 

 Guus vd Burgt    0499-574548  ibbab@wxs.nl  

 Peter Derks    0499-576014   

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

 Jan Heijms                     0499-575155   

 Johan der Kinderen    06-23271863   

 Bart Noyen  0499-575253 

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

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

 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 
  
 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@hetnet.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 

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

 Wandelcommissie. Deze commissie zorgt voor de wandeltrainingen binnen het verenigingsverband 

 Cees van Rijen    0499-572887 

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

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

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

 Ad van Heerbeek    013-5142263  a.vanheerbeek@chello.nl 

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

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

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

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

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

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

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

 Toon de Croon  0499-575416 toondecroon@chello.nl 
 

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

 Publiciteit 

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

 Silvia Tempelman     0499-573489   silviatempelman@kpnplanet.nl 
 

 Wedstrijduitslagen. Voor publicatie in de Spike en op de AV Oirschot-website.  

 Doorgeven: uitslagen die niet op www.uitslagen.nl staan, persoonlijke  records, clubrecords, wereldrecords. 

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

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             m.wiercx@orange.nl 
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ALGEMENE INFORMATIE ATLETIEKVERENIGING OIRSCHOT 
 

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 
 

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 

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

Verspreiding en vergaren 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, Robbert van de Kerkhof, Anita Timmermans. 
 

Webmaster 
vacant 
 

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: je marathon in het 

water gevallen? Schrijf 

op je verhaal! 
 

knip! 


