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HET CLUBBLAD VAN ATLETIEK OIRSCHOT        jaargang 29 / maart – april 2015      2 
 

spike 
 Toon de Croon kreeg de estafettepen 

 Egmond was weer heftig! 

 Jaarvergadering: een nieuwe voorzitter 

 Drie NK-medailles voor Martien van de Ven 

 Roland van Loon Sportman van het Jaar 
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Blox & Verbeek adviseurs v.o.f. 
voor 

particulieren en bedrijven 
 
 

HEEFT U OP FINANCIEEL GEBIED ADVIES NODIG? 
Bijvoorbeeld bij het afsluiten van ‘n hypotheek of verzekering?! 
Of heeft u hulp nodig bij het invullen van belastingaangiftes? 

Wilt u informatie over bijvoorbeeld pensioenen, spaarrekeningen of andere financiële 
zaken? 

 

DAN BENT U BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRES. 
Wij hebben voor u gediplomeerde medewerkers in huis, die u op professionele wijze 

kunnen adviseren c.q. helpen. 
U hoeft ons alleen maar even te bellen voor het maken van een afspraak. Indien 
gewenst komen wij dan bij u thuis, maar u mag uiteraard ook op een van onze 

kantoren komen. 

 
Eersel                                     Oirschot 

Sigarenmaker 3                                 De Korenaar 39 
0497-517616            0499-574887 

0497-517637             0499-575675 

 
 info@bloxverbeek.nl 

www.bloxverbeek.nl 

 
 
 
 
 
 

 
 

Blox & Verbeek adviseurs: 
voor een vertrouwd advies 
en constante begeleiding 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@bloxverbeek.nl
http://www.bloxverbeek.nl/
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VAN DE REDACTIE 
 
 

Als de Spike bijna klaar is, zit ik nog 
met de laatste pagina.  
 
Het is elke keer weer een uitdaging om er iets 

leuks van te maken. 

Ik kijk maar eens op de website van de 

Kruikenloop. Daar hebben Jac, Joost en Jan de 

10 km gelopen. Honderden foto´s. En omdat 

iedereen verkleed is – carnaval – duurt het lang 

voordat ik ze gevonden heb. 

 

Zie pagina 50.  

 

Sorry jongens, ik doe mijn best. 

 

 
Ad van Zelst, redactie Spike en website 

 

 
 

Hier een lijst van onze adverteerders en 
sponsoren op volgorde van het jaar waarin 
ze daarmee zijn begonnen. 
 
 
1987 Rabobank Het Groene Woud Zuid 
1988 C1000/Jumbo supermarkt  
1990 Verspaandonk Herenmode 
1991 Hennie van Rijt - De Merode 
1995 Running Support Joos van Haaren 
1998 Club van 21 - Horeca Oirschot 
1999 Boekhandel De Croon 
 FT-Print 
 Bloemenboetiek ELHA 
2000 IBB Electronic Engineering 
2002 Gasterij De Beurs (wedstrijdsponsor) 
2005 Mitra De Poort Slijterij 
 Blox & Verbeek Adviseurs 
 De Meeuw Bouwsystemen (clubsponsor) 
 Boerenbond Deurne 
 Bakkerij De Reijsende Man 
2008 Roefs Partyverhuur 
 Garage BeKa 
2009 Fysionova 
2010 Frank van Kemenade Bloemen 
 Gebr. Van den Bosch Loonbedrijf 
2011 Bouwbedrijf van den Boom 
2012 Van Zelst Automaten  
 Gerrie Dijkstra 
 Vogels Groenvoorziening 
 Spoordonkse Watermolen 
 Autobedrijf Verbruggen 
 Kapsalon Marc 
 Karin Verbruggen Beeld Design 
2013 All Outdoor 
 Runnersworld Eindhoven 
 Beauty by Jennie 
 Puro hondenvoeding (René Coolen) 
2014 Amazonite 
 MTO (Joost van Kuringen) 
2015 Arianne Huidverzorging 
 Simply to Change (Anthony Conijn) 

 

 

Onze adverteerders bereik je snel met de 
link op www.avoirschot.nl 

 

Neem contact op met 
anthonyconijn@gmail.com 

 
 

ADVERTEERDERS  
SPONSOREN 
 
 

http://www.avoirschot.nl/
mailto:anthonyconijn@gmail.com
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ATLETIEK OIRSCHOT - VRIJWILLIGERS 
Atletiek Oirschot wordt draaiend gehouden door onderstaande vrijwilligers die zich week-in 

week-uit verdienstelijk maken als trainer, begeleider, bestuurs- of commissielid en 
allerhande andere taken. 

 
Vind je de persoon die je moet hebben niet in deze lijst, stuur dan een e-mail naar 

info@avoirschot.nl. (vet gedrukt zijn recente wijzigingen) 
versie 4-3-2015 

Nellie van Beers 0499-573634 beerserp@hetnet.nl 

Mieke Bouwman 06-46268399 jhm.bouwman@gmail.com   

Joke Bullens 013-5142508 h.bullens@chello.nl   

Harrie Bullens 013-5142508 h.bullens@chello.nl   

Anthony Conijn 0499-550641 anthonyconijn@gmail.com  

Ineke Conijn 0499-550641 inekeconijn@gmail.com  

René Coolen  renecoolen@hotmail.com  

Leny de Croon 0499-577312 lenydecroon@gmail.com  

Toon de Croon 0499-575416 toondecroon@chello.nl  

Wim de Croon 0499-577312 wimdecroon@hotmail.com  

Pieter van Esch 0499-550377 info@pvanesch.nl  

Martien van Geenen 0499-573281 martienvangeenen@planet.nl  

Henk van Gerven 013-5142400 henkrunner@hotmail.com  

Irene van Gestel 0499-574703 irenewestheim@hotmail.com  

Hans van Hal 013-5143323 jma.van.hal@hetnet.nl  

Jac van Heerebeek 06-51747503 heere461@planet.nl   

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

Hans Hoogmoet 0499-575602 avo@hoogmoet.eu  

Jeanine van de Kam 0499-573927 jvandekam@gmail.com   

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

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

Johan der Kinderen 06-23271863 johan-sandra@hetnet.nl  

Cees Koppen 0499-572589 ckoppen@xs4all.nl  

Thomas van Laarhoven  thomas_laarhoven@hotmail.com  

Ton van Liempt 0499-572943 a.liempt40@upcmail.nl  

Adrie Louwers 06-53597017 adrie.louwers@gmail.com  

Jan Manders 013-5142719 gerdamanders61@msn.com     

Gerda Manders 013-5142719 gerdamanders61@msn.com   

Wally van Mierlo 06-55873850 wally.van.mierlo@gmail.com  

Rikie Moors 0499-572306 rmoors@hotmail.nl  

Aubry Mulder 06-28085883 aubrymulder@gmail.com   

Bart Noyen 06-20803844 bart_noyen@hotmail.com  

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

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

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

Pieter Smits 0499-573257 pieter_smits@hetnet.nl  

Silvia Tempelman 0499-573489 silviatempelman@kpnplanet.nl  

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

René van de Ven 06-53448618 chr_vd_ven@hotmail.com  

Ronald van de Vondervoort 0499-577217 vondervoort@tiscali.nl  

Esther de Wert 0499-575330 e.dewert@ssoe.nl  

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

Atletiek Oirschot 

opgericht: 24 oktober 1985 
 

Aangesloten bij de Atletiekunie, 
verenigingsnummer V0014355 

 
Ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel, nummer 40238625 

 
Atletiekbaan en clubgebouw: 

Bloemendaal 5a 
5688GP Oirschot 

(bij Sportcentrum De Kemmer) 
 

Postadres: 

Notel 48, 5688NB Oirschot 
telefoon: 0499-575583 

e-mail: j.kemps1@chello.nl 
bankrekening 13.88.61.021 

 
Erelid: 

Cees van de Schoot 
 

Leden van verdienste: 

Albert Houwen 
Piet van de Sande 
Martien van de Ven 

Toon de Croon 
 

De Spike verschijnt 6x per jaar 
in een oplage van 175 stuks en 

is gratis voor leden van  
Atletiek Oirschot.  

De digitale versie wordt gratis 
toegezonden aan onze 

adverteerders, sponsoren en 
belangstellenden buiten Oirschot 

 
Druk- en bindwerk: 

FT-Print Oirschot 
 

Redactie: 

Ad van Zelst 
 

Advertenties: 

Anthony Conijn 
 

Bezorging 

Jeanne Kemps 
 

Het volgende nummer  
verschijnt omstreeks 

1 mei 

 
Lees de digitale Spike in full 
colour op www.avoirschot.nl  

 
 

ALGEMENE 
INFORMATIE 
 
website: www.avoirschot.nl  
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Met gepaste trots nam ik 
gisteravond tijdens de 
Algemene Leden Vergadering 
de voorzittershamer van Jan 
Kemps over 
Met ‘gepaste trots’ schrijf ik, omdat 
ik er trots op ben dat ik iets voor mijn 
eigen club kan betekenen. Trots 
omdat ik Atletiek Oirschot naar 
buiten toe wil en kan uitdragen als 
een fijne club waarbij de leden 
samen met plezier hun sport 
bedrijven. Samen met alle 
vrijwilligers en leden van Atletiek 
Oirschot. Want samen zijn we 
Atletiek Oirschot, en samen maken 
we Atletiek Oirschot! 
 

Ongeveer tien jaar geleden 
ben ik binnen gerend bij 
Atletiek Oirschot 
Ik kende de vereniging niet maar 
werd op sleeptouw genomen door 
een vriendin. De gezellige sfeer en 
vooral het lopen in clubverband 
zorgden er voor dat ik al snel lid 
werd. Ik herinner me nog goed de 
spanning voor de eerste halve 
marathon in Eindhoven. Je weet niet 
wat je te wachten staat, maar gaat 
er gewoon maar voor. Je gaat 
samen trainen, je krijgt wijze raad 
van ervaren lopers, je doet je best, 
en dan is het zover! Samen ga je 
voor de eindstreep! En natuurlijk 
bereik je die. 
 

Een jaar geleden werd ik, na 
enkele maanden warmlopen, 
als bestuurslid gekozen in het 
bestuur 
Ik doe dit bestuurswerk met veel 
plezier en ik leer er ook ontzettend 
veel van. Samen met alle 
commissies en het bestuur probeer 
je het beste voor de vereniging te 
bereiken. Je leert mensen beter én 

anders kennen. En vooral zie je van 
binnen uit wat een enorme 
hoeveelheid werk wordt verzet door 
de vele vrijwilligers.  
 

Ik was dan ook blij verrast 
toen ik werd gepolst of ik 
voorzitter wilde worden 
Na wat wikken en wegen heb ik 
besloten om deze functie in ieder 
geval voor een half jaar te bezetten. 
Ik zie het voorzitterschap als de 
voorbereiding op mijn eerste halve 
marathon. Net als toen weet ik nu 
ook niet precies wat me te wachten 
staat.  
 

Maar heb een superbestuur 
naast me staan en een zeer 
ervaren vice-voorziter aan 
mijn rechterhand 
Ik krijg wijze raad van ongetwijfeld 
iedereen die wat te adviseren heeft, 
dus: Ik ga er gewoon voor!! De 
eindstreep? Ik weet niet waar die 
ligt. Dat is ook niet belangrijk. Want 
wat je ook wilt bereiken, het is vooral 
de weg erheen die er toe doet. Ik 
probeer een weg af te leggen die 
past bij mij en bij m'n interesses, 
maar laat me graag verrassen door 
het toeval. Ik probeer te doen waar 
ik goed in ben en wat me inspireert 
en daarbij vooral goed te anticiperen 
op wat zich voordoet. Samen met 
iedereen die Atletiek Oirschot een 
warm hart toedraagt, zal ik de weg 
graag opgaan.  
 
Tot de volgende keer, 
 

Jeanine van de Kam 
Voorzitter Atletiek Oirschot 

 

 
 
  

Het bestuur vergadert elke 
derde maandag van de 
maand om 20.00 uur in het 
clubhuis  
 

Leden die punten willen inbrengen 

of een vergadering willen bijwonen 

kunnen zich melden bij een van de 

bestuursleden. 

 

Eerstvolgende vergaderingen:  

16 maart en 20 april. 
 

VAN DE 
VOORZITTER 
 
Jeanine van de Kam  
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Ledenmutaties 
 
Deze keer geen afmeldingen 
 
En gelukkig weer 6 nieuwe leden: 
 
Kelly Vermeer VSE 

Miranda Bressers V45 

Luc Kenter M60 

Maria de Laat WAN 

Gemma van Esch WAN 

Mieke Aarts WAN 

 
Alle nieuwe leden: van harte welkom bij ons “kluppie” 

 

 
Onze vereniging telt nu 180 leden, 

waaronder 11 jeugdleden 
en 17 wandelaars. 

 
 

Let op! 
Begin maart wordt de contributie van uw 

rekening afgeschreven middels  
automatische incasso. 

 

 
 
 

Maar liefst 80% van de hardlopers in 
Nederland kent niet de gezelligheid van een 

club! 
Ken je zo iemand?  

Sleep hem (haar) een keer mee naar een 
recreantentraining.  

Kost anderhalve euro en vaak zijn ze meteen verkocht. 
 

Leden werven doen we met z’n allen! 
 

Zo word je lid: op www.avoirschot.nl staat op het 

‘PRIKBORD’ een link waarmee je het inschrijfformulier kunt 
ophalen. Ze liggen ook in het clubhuis. 

 
ALS LID HOOR JE ER ÉCHT BIJ! 

De verjaardagen in maart: 
 

2 Jan Joosen M60 

3 Jeanne Kemps V55 

4 Marcel Verbruggen M40 

4 Pien van Kasteren MJD 

5 Nellie van Beers V55 

6 Marij Maas-van de Schoot V55 

6 Pieter Raijmakers M55 

7 Nel Beekmans WAN 

9 Ronny van der Wegen M40 

12 Tineke van den Heuvel V55 

13 Marjo Priem V50 

14 Arianne Timmermans V35 

14 Miranda Bressers V45 

14 Marita van Hoof WAN 

16 Karin Verhagen V45 

17 Erik van den Oord M40 

19 Hans Büsgen M55 

19 Corrie de Kroon V70 

23 Michael Boon M55 

24 Piet van de Sande M80 

25 Susanne Aarts V35 

26 Hanny Schilders V60 

29 Ester Adriaanse V40 

29 Joan van Heerebeek V40 

30 Guus van der Burgt M60 

30 Lindy van Dillen V35 

31 Evelien  Rosch VSE 
 

…en in april: 
 

1 Henk Verbeek M65 

2 Joanna Verbruggen WAN 

4 Annie van Zeeland V65 

5 Chantal van der Meijden V40 

6 Nickie Fiers M40 

13 Marjolein van Kuringen VSE 

19 Mieke de Bresser V40 

21 Frank van Laarhoven M50 

22 Rikie Moors-van Kessel V55 

22 Bernadette Heetvelt V50 

   

Allemaal hartelijk gefeliciteerd! 
 

LEDEN 
ADMINISTRATIE 
 
Hans Hoogmoet 

http://www.avoirschot.nl/
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4 januari 
Eerste winst is binnen ► 
Martien van de Ven haalde bij de Jaspercross in 
Asten de eerste winst in 2015 binnen. Hij werd met 
ruime voorsprong 1e bij de M60 en staat nu in de 
Limbra-competitie op de 3e plaats bij de M60   
 
 
 

10 januari 
Eerste clubrecords van 2015! 
Vandaag trokken Martien en René van de Ven weer 
naar Gent om deel te nemen aan de indoormeeting 
georganiseerd door Vlierzele Sportief. Ze namen 
beiden deel aan de 200 m en de 800 m, met als 
gevolg de eerste vier clubrecords van 2015.  
Op de 200 m liep René bij de senioren naar 28.59 
sec, Martien liep bij de Mannen Masters 65 naar 
35.15 sec. Op de 800 m startte René het snelst, 
maar werd hij halverwege door Martien ingehaald 
om vervolgens in de laatste ronde hem weer voorbij 
te gaan. 'Achteraf had het harder gekund want ik 
had veel te veel over'. René finishte in ongeveer 

2:46.75 min, een seconde of 4 voor Martien 
(2:50.94 min.). 
    
 
 

17 januari 
Martien komt 26 seconden tekort bij NK 
Cross 
Martien van de Ven ging zaterdag 17 januari in 
Kerkrade op jacht naar een medaille tijdens de 
Nederlandse Kampioenschappen Cross. Zowel in 
de Kempische crosscompetitie als in de Limbra 
competitie wint hij veel, zo niet alle wedstrijden, dus 
hij wist dat hij een kans maakte op een medaille. 
Nationaal gezien zijn er echter, zo wist hij uit 
eerdere uitslagen, twee Masters 65 die duidelijk te 
sterk zijn. De derde plaats was echter een optie, zo 
gaf hij van tevoren aan. Helaas lukte het niet, 
Martien werd 4e op slechts 26 seconden van de 
nummer 3. Niettemin een hele mooie prestatie! 
    

 
 
 
 
 

 

 

NIEUWS 
Kijk elke dag op onze website www.avoirschot.nl  

naar het nieuws als het nog warm is 

Jaspercross, meteen na de start. Martien loopt middenin het veld 

http://www.avoirschot.nl/
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18 januari 
Weer de volle winst voor Nellie en Martien 
Bij de Dieprijtcross in Eersel stond er weer geen maat op 
Martien van de Ven en Nellie van Beers. Martien won met 
een gigantische voorsprong op de nummer 2 bij de M65. 
Nellie perste er met 8 seconden voorsprong op Anne Rindt 
de overwinning bij de V55 uit.  
   
 
 

18 januari 
Cyclopathon voor Roland van Loon  
en Wim Smits ► 
Roland van Loon won voor de tweede keer in zijn carrière de 
cyclopathon. Met fietser Wim Smits voerde hij felle strijd met 
het team Tineke van den Heuvel-Henk van Ham-Dirk van 
Rijen. Ze legden het met 40 seconden af, maar werden toch 
als eerste  geklasseerd omdat het snelste team met 3 
personen was. 
 
foto: het podium met in het midden Roland en Wim.  
 
 
 

25 januari 
Martien van de Ven wint in Limburg ► 
Vandaag was de Vlakwatercross in Venraij, onderdeel van de 
Limbra-crosscompetitie. Na correctie van de uitslagen kreeg 
Martien van de Ven de eerste plaats toegewezen bij de M60.  
 
foto: de start in Venraij. Martien geheel rechts. 
 
 
 

1 februari 
Martien van de Ven wint in Limburg 
Af en toe maakt Martien van de Ven een uitstapje naar de 
Limbra-competitie. En ook daar weet hij te winnen: 1e M60 bij 
de Artifice cross in de Heldense bossen.  
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15 februari 
Martien haalt 3 medailles bij NK Indoor én 3 
clubrecords ► 
Bij de Nederlands Kampioenschappen indoor behaalde 
Martien drie medailles op. Zaterdag werd hij 3e M65 op de 
1500 meter, zondag behaalde hij 2 keer zilver: op de 800 en 
op de 3000 meter. Zijn tijden op de 3 afstanden zijn tevens 
verbeteringen van de bestaande clubrecords. 
   

 
 
 
 
23 februari 
Wim en Frans Verhagen vrijwilligers  
van het jaar ► 
Zoals gewoonlijk werd bij de jaarvergadering de vrijwilliger 
van het jaar in de bloemetjes gezet. Het waren er twee dit 
jaar: de gebroeders Wim en Frans Verhagen. Altijd present 
als er geklust moet worden op het veld. En vergeten we 
vooral niet dat het clubmensen zijn in hart en nieren: ze 
hebben de halve familie aan het hardlopen gebracht. 
     
foto: voorzitter Jan Kemps bedankt Wim en Frans voor hun 
inzet.  
 
 
 
 
 

23 februari 
We hebben een nieuwe voorzitter! ► 
Na 10 jaar het voorzitterschap vervuld te hebben heeft Jan 
Kemps vandaag de voorzittershamer overgedragen aan 
Jeanine van de Kam. De voordracht van Jeanine werd door 
de vele aanwezige leden met enthousiasme begroet. 
 
In de plaats van aftredend bestuurslid Jan van der Heijden 
werd Gerda Manders in het bestuur opgenomen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NIEUWS 
Kijk elke dag op onze website www.avoirschot.nl  

naar het nieuws als het nog warm is 

http://www.avoirschot.nl/
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Na afloop van de jaarvergadering gisteren zit mijn 
termijn als voorzitter van de Atletiekvereniging 
Oirschot er definitief op 
Van de redacteur van de Spike heb ik nog de ruimte gekregen om, 

zoals hij het noemde, een afscheidwoord tot u allen te richten. Zelf 

noem ik het liever een korte terugblik en een dankwoord. Want 

afscheid is minder passend als ik u volgende week allemaal weer 

terug zie bij de trainingen. 

 

De afgelopen 10 jaren was ik graag uw voorzitter 
Ik heb het met plezier gedaan, alhoewel er uiteraard ook 

momenten geweest zijn dat het plezier iets minder was. Maar dat 

hoort er nu eenmaal bij. Soms gaat het goed en soms gaat het net 

ietsje minder. Over het algemeen was het echter een tijd om met 

gepaste trots terug te kijken en mooie herinneringen aan over te 

houden. 

 

Terug kijkend zijn er de afgelopen jaren vele zaken 

gepasseerd waarop we als vereniging trots mogen zijn 

Meest recent is er trots dat we werden gekozen tot 

Sportvereniging van het jaar, dat de Sportvrouw van het jaar 

tot onze club behoorde en dat we, nu al voor het tweede jaar op 

een rij, de Sportman van het jaar van de gemeente Oirschot 

leveren. 

Het meest trots en het belangrijkste blijft voor mij echter, omdat ik 

denk dat dit heel belangrijk is voor de binding binnen de 

vereniging, het realiseren van ons eigen clubgebouw. Samen 

met onze hoofdsponsor De Meeuw hebben we met alle leden dat 

clubgebouw mogelijk kunnen maken. 

 

Ik dank u allen zeer voor het vertrouwen dat ik de 
afgelopen jaren heb mogen ontvangen. En ik wens de 
club en u allen het beste voor de jaren die nog gaan 
komen 

 
Bedankt allemaal en tot ziens. 
 

Jan Kemps 

VAN DE OUD-
VOORZITTER 
 
Jan Kemps  
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Roland, geweldig bedankt. 

Waar ik niet meer op 

gerekend had is toch 

werkelijkheid geworden, ik heb 

de Pen gekregen 
Nog nooit is dat gebeurd in al die 

jaren dat ik lid ben van Atletiek 

Oirschot. Ik heb zelfs op een lijst 

gestaan die voormalig lid en 

recreatietrainer Ton van de Sanden 

had aan gelegd om zo te kunnen 

zien wie er nog niet aan de beurt was 

geweest. En ik liet hem maar zo wijs. 

Ik vond het niet zo erg. Maar nu mijn 

oud buurjongen Roland de Pen 

toegeschoven kreeg, had ik een 

donkergrijs vermoeden dat mijn 

verstoppertje spelen wel eens voorbij 

kon zijn. Het zij zo. 

 

Ik ben Toon de Croon, vroeger 

Tonny, in 1945 geboren in 

Oirschot aan de Markt, uit een 

drukkersfamilie 
Ik heb zelf ook m’n hele werkzame 

leven in dat vak gezeten (meest 

gestaan). 

Ik ben getouwd met Toos en samen 

hebben we 2 zonen, een in 

Oostelbeers en de andere in 

Australië. 

 

Op het einde van mijn voetbalcarrière 

(jeugd Oirschot Vooruit en 20 jaar bij 

BV de Pullen), toen ik niet goed meer 

mee kon door veel jongere 

tegenstanders, ging ik op vakantie in 

Duitsland en om mijn conditie wat op 

peil te houden voor het voetballen, 

voor de fun wat lopen. Naderhand is 

dat hardlopen geworden. Dat beviel 

me uitermate goed, zodat het mijn 

hobby werd en ik achteraf spijt had 

dat ik dat niet eerder had gedaan. Je 

weet hoe dat gaat. Eerst ’n beetje en 

rustig aan, maar gaandeweg wil je 

steeds meer.  

 

In Best bij het Joe Mann 

theater, werd maandelijks een 

trimloop georganiseerd en dat 

leek me wel wat 
Daar ben ik vaak naar toe gegaan, 

samen met Toos, de buurvouw Aaf 

en de kinderen. Je kon er 3 of 6 km 

lopen en er liepen daar 3 tot 400 

mensen waaraan jij je kon meten. En 

dat deed ik. De eerste keer wist ik na 

de finish de uitgang niet meer te 

vinden, zo kapot. Maar je wou meer 

en na 10 km komt 15 km en die was 

toen in Oirschot, in de Notel, 

georganiseerd door de 

atletiekvereniging.  En steeds een 

stapje verder. 

 

In 1985 liep ik in Eindhoven 

mijn 1e halve marathon 
Ik dacht er wel klaar voor te zijn. Het 

ging goed tot 18 km, toen werd het 

zwaar en wat was ik blij toen ik op de 

Wal in Eindhoen het finishdoek zag 

hangen. M’n laatste 200 m. sprintte ik 

daar naartoe. Maar helaas, 20m. 

voor het doek moesten we links af 

over het Statumseind, over het 

brugje nog 2 maal links en dan na 

200 m. bereikte ik de finish, waar ik 

totaal uitgeput over ’n dranghek ben 

gaan hangen, met de gedachten, dit 

is eens maar nooit weer. 

 

Maar ja,  als je de pijn weer 

vergeten bent, begint het toch 

weer te kriebelen en begin je 

na verloop van tijd toch weer 

met je rondjes  

In 1987 is de Recreatieafdeling van 

de atletiek opgericht en had Toos 

zich opgegeven als lid. Met het 

gevolg ik op aanraden van haar na 

een jaar dat ook heb gedaan. Het viel 

alles mee. 

Er waren net als nu vier groepen en 

ieder kon op eigen niveau lopen 

onder leiding van een trainer. Ik was 

in die tijd nog jeugdtrainer/ 

begeleider bij Oirschot Vooruit en 

Toon Aarts gaf  

 

DE 
ESTAFETTEPEN 
 
Toon de Croon 
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training bij de recreatie van de 

atletiek en die wou aan de triatlon 

van Oirschot deelnemen Hij vroeg 

me of ik zijn trainingen wou 

overnemen voor 3 maanden, hij 

dacht dat ik dat wel zou kunnen. Ik 

stemde toe en ben toen blijven 

hangen. Zo rolden ik in het 

trainersvak, wat ik nu nog doe zij het 

op een lager pitje.  

 

In die tijd, zo na 1990, hadden 

we een hechte groep van 

ongeveer 10 mensen die aan 

elkaar gewaagd waren en die 

dikwijls naar grote en kleine 

wedstrijden gingen, waar we 

dan onderling een wedstrijd in 

de wedstrijd liepen 
Met de bus van Sjaak Aarts gingen 

we door het hele land, van Den 

Helder tot Maastricht.  In binnen- en 

buitenland deden we mee met 

berglopen, hartstikke mooi, maar 

doodvermoeiend. De Grand Ballon in 

de Vogezen was 16 km. klimmen 

Ook hele marathons in Brugge, 

Antwerpen en Parijs hebben we 

gelopen en hele en halve in de regio 

en daarbuiten. En na afloop was het 

altijd feest.  

 

 

In Antwerpen konden we de auto’s 

niet meer terug vinden. En na de 

marathon van Parijs waren we bijna 

verongelukt door een kapotte 

luchtvering die weer een kapotte 

band veroorzaakte, zodat de bus niet 

meer te besturen viel. Zodoende 

kwamen we om 6 uur ’s morgens in 

Oirschot aan in plaats van elf uur ’s 

avonds. 

 

In den Helder liepen twee van 

ons in de prijzen en mochten 

we de gewonnen vlaaien in 

een restaurant bij de koffie 

opeten en kregen we de 

bordjes en vorken erbij 
In België was vaak een tombola na 

de wedstrijd en wij vielen meestal in 

de prijzen. 

Ook zijn we verschillende keren naar 

Tongerlo afgereisd, naar de 

Abdijenloop. Piet ven der Sanden  

regelde dan een bus en op de 

terugweg in Kasterlee gingen we met 

z’n allen ergens lekker eten. 

 

Onder het trainen van m’n 10e 

marathon ging het fout en 

kreeg ik een vrij ernstige 

blessure aan mijn knie, moest  

 

 

geopereerd worden en kreeg 

te horen dat het beter was dat 

ik niet meer zou hardlopen 

Ik ben zelden zo verschoten. Dat had 

ik niet verwacht. Dit was dus het 

einde van mijn loop-loopbaan.  

Nu geef ik training en geef al jaren 

met Cees de loopcursus, een leuke 

bezigheid en om te zien hoe mensen 

zich verwonderen over zichzelf. 

In  augustus regelen Toos en ik de 

fietstocht. In oktober regelen we de 

waterpost voor Marathon Eindhoven. 

En in januari de Cyclopathon. Verder 

doe ik hier en daar nog wat hand en 

spandiensten. 

 

Zo, dat was het zo’n beetje.  

 
Nu heb ik het voorrecht en de 
plicht om de Pen weg te 
schenken en dat doe ik aan 
een actief en fanatiek clublid, 
namelijk ,,Jan Swaans”. 
 

    

   Toon 
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De rondentellers bij de 
cyclopathon  
 

Je weet dat het koud is bij de 

Cyclopathon. Maar toch zijn ze er elk 

jaar weer: Ria en Erna. Onder leiding 

van Toon de Croon zorgen ze dat de 

inschrijving en loting eerlijk verlopen. 

En dan is het verder doorkomsten 

turven en goed opletten. Tot na een 

royaal uur het laatste koppel binnen is. 

 

ONZE 
VRIJWILLIGERS 
 
Ze vallen niet op, maar ze zijn er wel. Altijd 
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Het was weer een memorabele editie, de 43e 
HALVE VAN EGMOND. Een harde wind van 
opzij maakte het strand smal. De start moest 
zelfs een half uur worden uitgesteld.  
Atletiek Oirschot was met 10 lopers vertegenwoordigd 
en één gastloper (die moet ook maar eens lid worden!)  
 
Cees Koppen ging voor de 1:39 maar kwam uit op 
1:40. Dana Mollen verraste weer met 1:43 uur. Henk 
van Gerven kan beter: 1:47. Dat geldt ook voor Piet 
van Oirschot: 1:49. 
Dan Ria Pijnenburg, ze had geen streeftijd en had ook 
geen klokje bij zich. Toch een mooie 1:52! Antoinet 
Hems: ook netjes: 1:54 uur. 
Joost van Kuringen liep in zijn 2e halve marathon 3 

seconden van zijn PR af. En dat onder deze 
omstandigheden!  
Ronald Poos kwam uit op een verdienstelijke 1:57 en 
Elia Deenen was na 2:10 nog zo fris als een hoentje. 

 
Zie hier de verslagen en de foto’s 

EGMOND 
HALVE 
MARATHON 
Dana, Ronald, Elia, Ad 

 
Carry Luijsterburg en Hermine van Erp  
 

Ria Pijnenburg, Peter Cras (AVGM), Elia Deenen, Piet van Oirschot, Antoinet Hems, Ad van Zelst en Henk van Gerven hebben de 
medailles verdiend! 
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◄ De halve van Egmond 2015 was mijn 
eerste halve marathon en het was een 
goede!  
De dagen voorafgaande aan de wedstrijd werden we 
geïnformeerd over de te verwachten omstandigheden 
''Morgen wordt een gure dag met een harde tot 
stormachtige wind en felle buien” en ''We willen je 
daarom nogmaals dringend adviseren om goed stil te 
staan bij jouw kledingkeuze voor morgen. De 
combinatie van wind, regen en een lage 
gevoelstemperatuur kan namelijk leiden tot versnelde 
afkoeling''.  
 

Op de dag zelf kwam de mededeling ''In 
verband met de staat van het strand wordt de 
start met 30 minuten uitgesteld”. 
Na alle moed verzameld te hebben zijn we begonnen 
aan de loop en het was prachtig! Na een frisse start 
door het dorp kwamen we op het strand met een pittige 
wind vanaf de kust. Hierdoor was het strand veel 
minder breed. Na ongeveer 10 KM gingen we van het 
strand af en de duinen in, om vervolgens terug richting 
het dorp te gaan. De beruchte Bloedweg was het kersje 
op de pudding. Mijn eindtijd was 1:57:18.  
 

Dit is ook een mooie gelegenheid om de 
trainers van Atletiek Oirschot enorm te 
bedanken 
Zij hebben me geholpen om dit te op een verantwoorde 
manier te bereiken en te stimuleren om door te blijven 
trainen.  
 
Nogmaals dank! 

Ronald Poos 
 

   

  

◄ Het was een schitterende belevenis de 
halve van Egmond, met erg diverse 
elementen! 
Kilometers langs de woeste zee, over een strak strand, 
met stormachtige wind van de zijkant.   
Daarna door de prachtige duinen, minder wind daar, 
maar met mooie uitzichten, goede looptemperatuur, en 
zonder regen. Dit alles met op veel plaatsen enthousiast 
publiek. 
Het was op en top genieten! 
  

Groetjes, Elia Deenen 

 

◄ De Halve Marathon in Egmond aan Zee, 
oftewel een halve marathon die al jaren onder 
diverse omstandigheden wordt gelopen  
De omstandigheden van dit jaar: WIND!   
Mijn run begon goed, door het dorp en op het prachtige 
strand. Maar in de duinen kon ik mijn snelheid niet 
vasthouden, m.n. in het laatste deel van het parcours, 
'de Bloedweg', voelde ik mijn bovenbenen 
echt verstijven. Desondanks heb ik de finish met 
een kleine glimlach weten te bereiken. Het was 
een mooie ervaring door de prachtige natuur!  
 

Groetjes, Dana  
 

 

http://www.sportzorg.nl/_asset/_public/Files/Trainen%20bij%20koud%20weer.pdf
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Bij de start van de Halve van Egmond dwalen 
mijn gedachten af naar de vorige keer  
“Ik loop voor Bert die ernstig ziek is” had ik toen op mijn 
startnummer geschreven. Die stimulans dreef me naar 
een tijd van 1:46 uur. Bert is er niet meer en ik sta hier 
gezond en wel. Slik.  
 

De knalharde wind verdrijft mijn gedachten 
en ik concentreer me op de wedstrijd 
Na maanden vrijwel zonder training gaat het “best wel 
redelijk” met mijn achillespeesblessure. Maar mijn 
ambities zijn laag: met een tijd van 2 uur ben ik 
tevreden. 
 

Zoals gezegd: het stormt, en niet zachtjes 
Het schuim van de golven waait over het strand. Ik kijk 
naar rechts: een tsunami van water komt op me af. En 
links, vlakbij, want het strand is smal vandaag: een 
steile wand van afgekalfde duinen. De wind van de 
laatste dagen heeft flink huisgehouden. 
 

Maar de zon schijnt!  
En fel ook, recht in mijn ogen. Na een tijdje krijg ik door 
dat het eigenlijk wel lekker loopt. Na iets meer dan 57 
minuten ben ik bij het Bakkumer duin, het keerpunt en 
de helft van de 21 km. 
 

De terugweg gaat door het duinreservaat en 
dat loopt met die drukte wat lastig 
Dan komen verharde wegen en wordt de weg vlak. 
Vlak? VLAK? Als een muur doemt na 19 km de 
Bloedweg voor me op. En als je dan denkt dat je er 
bent komt er nog een venijnig bultje, net voor de finish.  
 

Na 1:57 uur dender ik over de streep. Ik laat 
me naar de sporthal waaien, naar de soep en 
de frites. 
De volgende dag kom ik de trap bijna niet af door pijn in 
mijn achillespees. We doen maar eens even rustig aan. 

 
Ad van Zelst 

 

   

EGMOND 
HALVE 
MARATHON 
Dana, Ronald, Elia, Ad 

 
Carry Luijsterburg en Hermine van Erp  
 

Voor de twaalfde keer over de finish in Egmond! 
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CYCLOPATHON 
 
 
Toon de Croon 
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Ook deze uitgave van de Cyclopathon zijn we in december 
begonnen met contacten te leggen met de Pedaleur en 
Generaal Michaëlis uit Best   
We hopen daarmee voldoende deelnemers aan de start te krijgen, dat 
wil de laatste tijd nog niet zo best lukken. Er zijn meestal meer lopers en 
dan is het op het laatste moment altijd maar afwachten hoe het loopt.  
Inschrijven kon op de lijst in het clubhuis of via de mail. In totaal waren er 
19 teams, waarvan 3 met twee lopers. De koppels worden door loting 
samengevoegd, dus eigen gevormde koppels kunnen niet meedingen 
naar de prijzen. In alle andere gevallen beslist de jury en dít is dus niet 
aanvechtbaar.  
 

Het parcours was in de week vooraf vrij gemaakt van 
takken en boomtoppen die door het gewicht van de natte 
sneeuw voor de Auwjaorscross naar beneden waren 
gekomen 
Ook hadden we door de overvloedige regen hier en daar slootjes 
gemaakt om het water voor fietsers en lopers wat weg te laten lopen. Op 
de wedstrijddag hadden we een redelijk goed parcours. In eerste 
instantie waren de weersberichten niet zo gunstig, maar gelukkig, het 
was wel fris maar in ieder geval droog. 
 

Cees had zoals gewoonlijk de EHBO geregeld en zou zelf 
ook meelopen 
De jury bestond dit jaar uit vier personen, te weten, Ria, Erna, Joos en 
Ton. Allen dank hiervoor. Ook de clubhuis commissie was uiteraard op 
de hoogte gebracht voor de koffie na afloop. De beurt voor de vlaai was 
dit jaar aan de Pedaleur, die dit aan Joke overliet, die lid is van beide 
verenigingen en zodoende verstand van zaken heeft wat betreft het 
gebak. Ook goed geregeld. 
Ook de voorzitters wisselen elk jaar wat betreft het woordje vooraf en de 
prijsuitreiking. Dit jaar was het woord aan Jan van Gerven van de 
Pedaleur die de eer te wachten stond. 
 

Nellie had weer voor de ereprijsjes gezorgd, dit jaar geen 
bekers maar een mooi open hart met daarin een loper of 
fietser 
Voor de reclame had Ad een leuke flyer gemaakt met alle gegevens over 
de Cyclopathon, die op de tafels in het clubhuis stonden. Zo kon 
niemand die missen of zeggen, ik wist het niet. Ook in de laatste week 
nog een persoonlijke e-mail, die ook nog meer deelnemers opleverde. 
Op de wedstrijddag zelf, moeten we dan nog voor de spulletjes voor de 
jury, het parcours en de koffie zorgen. Cees, Adrie en ondergetekende 
zijn in de regel met die taak belast.  
De loting werd verzorgd door Ria en Erna wat betreft Atletiek Oirschot en 
door Ton die de nummers aan de fietsers van de Pedaleur uitdeelde. 
 

Om kwart voor tien klonk het startschot door middel van 
een fluitje en de wedstrijd over 8 ronden was begonnen 
De lopers starten altijd als eerste om eventuele ongelukken bij de smalle 
paadjes in het begin te voorkomen. 
Roland van Loon en Wim Smits namen de leiding en stonden die niet 
meer af. De strijd onderling bij de andere koppels was hevig en wisselde 
voortdurend van plaats, ook voor de toeschouwers de moeite waard. 
Na afloop gezamenlijk alles weer opgeruimd en snel naar het clubhuis 
voor de koffie met gebak en de prijsuitreiking.  Het was er een gezellige 
drukte. Ad was de fotograaf binnen en buiten en heeft de foto’s en de 
uitslag ook op de site gezet, de moeite waard.  
 

Iedereen die meegewerkt heeft aan de totstandkoming van 
de Cyclopathon 2015, hartelijk dank daarvoor en tot 
volgend jaar 

      Toon de Croon 
 

Meer foto’s op 
www.avoirschot.nl 

http://www.avoirschot.nl/
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In januari won ik samen met 
mountainbiker Dré Smits 
van de Pedaleur de 
cyclopathon, alhoewel we 
niet het snelste team waren 
Het snelste team bestond naast 
de fietser echter uit twee lopers in 
plaats één loper. En dat zorgde 
voor het nodige overleg bij de 
organisatoren, want in het 
reglement van de cyclopathon 
waren nog geen regels 
opgenomen voor teams met twee 
lopers, als dit niet allebei dames 
waren. Uiteindelijk heeft de 
organisatie na afloop beslist dat 
dit team te veel voordeel had met 
het lopen en daarom niet in de 
uitslag zou worden opgenomen. 
 

Bij de start kon ik dit echter 
nog niet bevroeden 
Het is de loting die bepaald of je 
voor de prijzen kunt meedoen, 
meestal kan een hele goede 
fietser meer verschil maken dan 
een hele goede loper. Zo heb ik al 
een paar keer op het podium 
mogen staan, maar ook ben ik al 
eens op de laatste plaats 
geëindigd toen ik een van de 
mindere fietsers had. Niet erg, 
want altijd is er wel een leuke 
strijd mogelijk met andere koppels 
die gecombineerd ongeveer even 
snel zijn. Dit jaar had ik weer eens 
geluk met de loting, want de 
mountainbiker die aan mij werd 
gekoppeld was een goeie. 
 

De lopers starten altijd het 
eerst en na een rondje 
lopen kon ik mijn fietser met 
een voorsprong op pad 
sturen 
Achter mij lagen een aantal lopers 
nog dicht bij elkaar. Na een rondje 
fietsen bleek mijn loper de 
koppositie te hebben 
vastgehouden en kon ik als eerste 
loper weg. Met de bedoeling om 
de voorsprong groter te maken, 
maar tot mijn verbazing hoorde ik 
een loper achter mij steeds 
dichterbij komen. Een keer snel 
over mijn schouder gekeken en 
het bleek ook nog eens een loper 
in kledij van de Pedaleur te zijn. 
“Wie kan dat nou zijn”, dacht ik 
nog. “Harrie Bullens deed dit jaar 
mee als fietser dus die kon het 
niet zijn, hebben ze bij de 
Pedaleur dan nog meer goede 
lopers?”  
 

Het bleek Henk van Ham te 
zijn, die ook wel eens bij 
onze club meeloopt 
Hij was als “verse” loper gestart, 
omdat Tineke van de Heuvel het 
eerste looprondje voor haar 
rekening had genomen. Henk 
blijkt ook hard te kunnen lopen, 
want hij wist mij bij te halen. Maar 
op het laatste stuk van de tweede 
loopronde wist ik weer een klein 
gaatje te slaan. De fietser van het 
andere team, Dirk van Rijen, 
fietste iets sneller dan mijn fietser, 
want de derde loopronde kon 

Tineke met een kleine voorsprong 
aan het lopen beginnen. Ik wist 
haar in te halen zodat mijn fietser 
weer als eerste kon vertrekken. 
Ook de vierde ronde had ik nog 
een voorsprong, maar in de vijfde 
en zesde ronde moest ik flink aan 
de bak om een achterstand weer 
goed te maken.  
 

Langzaam werd ik gesloopt 
door dit team 
In de zevende ronde wist ik 
Tineke nog net bij te halen, maar 
in de achtste en laatste ronde 
begon Henk met een voorsprong 
die ik niet meer kreeg 
dichtgelopen. Hun team kwam 
dus als eerste over de finish, 
maar zoals hierboven al gemeld 
werd het dit team uit de uitslag 
genomen en werd het toch een 
eerste plaats voor mij en fietser 
Dré.  
 

Ik denk dat het een juiste 
beslissing was van de 
organisatie om het 3-
persoons team uit de 
uitslag te halen 
Ze hadden inderdaad een 
behoorlijk voordeel ten opzichte 
van de andere teams, doordat zij 
bij het lopen iedere keer een 
“verse” loper konden inzetten die 
veel langer had kunnen uitrusten. 
Daarmee konden ze de andere 
teams behoorlijk pijn doen bij het 
lopen en bij mij heeft het dat 
zeker ook gedaan!

CYCLOPATHON 
 
 
Roland van Loon 
 

Roland met Tineke op zijn hielen 
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Apeldoorn 
Bij inschrijving moesten we onze 
beste tijden opgeven gelopen 
voor de afstand waarop we 
inschreven. De 1500 meter had ik 
alleen tijdens de meerkamp 
gelopen op de grasbaan. Niet 
geweldig natuurlijk. Op de 800 m 
had ik in Gent gelopen en de 
3000 m drie keer op de baan in 
de zomer. Deze tijden konden 
dienen als selectie indien er te 
veel inschrijvingen zouden, zijn 
dus de 1500 m werd riskant. Ik 
werd toegelaten voor alle drie 
afstanden. 
 

Zaterdag 1500 m 
Bij het ophalen van de 
startnummers zag ik welk 
nummer mijn grootste 
tegenstrever had. Die zou ik in de 
gaten moeten houden. In de call-
room werd het clubtenue 
gecontroleerd. Omdat ons 
embleem niet conform het bij de 
KNAU goedgekeurde tenue is en 
te groot is, had ik de 
startnummers er overheen 
gespeld.  
 

De tegenstanders waren 
o.a. de wereldrecordhouder 
en de crosskampioen 
Hoogst haalbare was de 3-de 
plaats. Dan moest ik nog 
afrekenen met ene Peter, die 15 
sec. sneller was geweest. De start 
vond plaats met de Masters 60-
65-70-75 tegelijk.  De indoorbaan 
in Apeldoorn heeft erg steile 
bochten. Direct na de start 
vergaloppeerde een deelnemer 
zich bijna en dreigde mij mee de 
baan uit te drukken. Het ging nog 

net goed. ”Die moet ik voorbij”  
dacht ik, want een diskwalificatie 
kan ik niet gebruiken.  
 

De Peter ging er snel 
vandoor! 
Ik moest weer in mijn ritme komen 
en had al 5 meter achterstand. 
Halverwege was het al 10 meter. 
Als ik er nog wat van wou maken 
moest ik snel zijn. Ik liep op hem 
in en kwam in mijn flow. Direct er 
over heen en versnellen. Het 
voelde alsof mijn voeten de grond 
niet meer raakten. Hij haakte niet 
aan en ik kon onbedreigd naar de 
derde plaats lopen met een 

voorsprong van 11 seconden. Dat 
gaf moed voor zondag. 
 

Zondagochtend 800 meter 
Weer sterke tegenstand. De 
nummer twee van gisteren en de 
Peter weer als grootste 
concurrent.  Peter had een 
andere tactiek gekozen. Hij bleef 
mij volgen. Ik kon hem mijn tempo 
opleggen. Ik liep precies op 
schema om uit te komen onder 
zijn opgegeven tijd.  
 

Laatste ronde. De bocht 
door en nog 150 meter… 
Ik versnelde om te voorkomen dat 
hij mij zou verrassen. Hij kwam 
niet. Passeren in de bocht is 
moeilijk dus het laatste rechte 
stuk zou beslissend zijn. Bocht uit 
en nog eens versnellen. Hij kon 
alleen volgen en moest ruim 1 
meter toegeven. De tweede 
plaats was voor mij.  

Uitlopen en 4 uur wachten voor 
de laatste afstand. 
 

Zondagmiddag, 3000 meter 
Dat is 15 ronden met 30 steile 
bochten. Je moet heel erg 
geconcentreerd zijn om niet uit de 
bocht te vallen met de relatief 
lage snelheid op 3000 meter. Van 
de zomer bleef ik steken net 
boven 12 minuten. Mijn schema 
voor 12 minuten kon ik precies 
volgen. Het valt niet mee om de 
gewenste tussentijden te 
onthouden en te rekenen hoeveel 
verschil er is met het schema.  De 
eerste plaats was onmogelijk 
want de kersverse 
wereldrecordhouder op 1500 
meter deed ook mee. In de 
tweede helft kon ik nog wat 
versnellen waardoor ik ruim 
binnen de 12 minuten finishte.  
 

Resultaat, 3 medailles en 3 
clubrecords in voor mijn 
doen uitstekende tijden. Ik 
kan met plezier terug kijken 
op deze mooie wedstrijden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

NK INDOOR 
MASTERS 2015 
 
Martien van de Ven 
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SPORTGALA 
 
 
Foto’s: Ad van Zelst en Adrie Louwers 

 

Voorafgaand aan het 

SPORTGALA werden er in de 

Kemmer de hele middag 

demonstraties gegeven door alle 

sportverenigingen. En ATLETIEK 

OIRSCHOT was daar natuurlijk bij! 

Korte sprintjes, hordenlopen, 

verspringen, kogelstoten.  

Er was veel belangstelling voor.  
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 BEDANKT! 
 
Beste clubgenoten, 
 
Bedankt voor de vele stemmen 
die ik van jullie heb mogen 
ontvangen voor de verkiezing 
van Sportman van het jaar 2014. 
Samen met de stemming van de 
jury hebben de stemmen van de 
aanwezigen bij het Sportgala en 
de internetstemmen ervoor 
gezorgd dat ik deze prachtige 
titel heb weten te behalen. 
 
Bedankt!!!!!! 
 
Groetjes,                            
 

Roland 
 

 
 
 
 
 
 

Oirschotse Sportman van het jaar 
2014 werd onze clubgenoot  
ROLAND VAN LOON 

 

ATLETIEK OIRSCHOT werd 2e 
bij de verkiezing van 

Sportvereniging van het jaar! 

En Joost en Jac werden 2e bij de 
sportquiz! 
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JAAR 
VERGADERING 
 
 
Mieke Bouwman 

Het was heel druk bij de 
jaarvergadering, bijna 60 leden waren 
present. 
En omdat het bestuur dat wel had zien 

aankomen was uitgeweken naar Gasterij De 

Beurs (een van onze sponsors). 

 

Er stond ook nogal wat op het 
programma:  
 het jaarverslag 2014,  

 het beleidsplan 2015-2019,  

 afscheid van de bestuursleden Jan Kemps 

en Jan van der Heijden, 

 benoeming Gerda Manders als nieuw 

bestuurslid,  

 huldiging van de Oirschotse Sportman van 

het Jaar Roland van Loon,  

 bloemen voor de vrijwilligers van het jaar. 

 

Maar hier was iedereen voor 
gekomen: de naam van de man of 
vrouw die Jan Kemps als voorzitter 
zou gaan opvolgen 
Dat werd Jeanine van de Kam, met een lang 

applaus bekrachtigd door de vergadering! 
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◄Linkerpagina: 
 
Zo’n 60 leden waren aanwezig 
 
Anthony ligt het beleidsplan toe 
 
Het bestuur: Anthony, Jan, Jan, Jeanine, Cees en Mieke 
(Aubry was verhinderd) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rechterpagina ► 
 
Gerda Manders nieuw in het bestuur 
 
Roland Oirschots Sportman van het Jaar 
 
Wim en Frans vrijwilligers van het jaar 
 
Jan draagt de voorzittershamer over aan Jeanine 
 
Afscheid Jan van der Heijden 
 
Vice-voorzitter Cees spreekt de scheidende voorzitter 
toe. 

Meer foto’s op 
www.avoirschot.nl 

http://www.avoirschot.nl/
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zondag 4 januari 2015 Jaspercross (Limbra-comp.), Asten 

Martien begint het nieuwe jaar met een overwinning: 1e bij de M60. 

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

8000  m Martien van de Ven 1e M60 00:36:05     13,30 

zaterdag 10 januari 2015 Open Indoormeeting Vlierzele Sportief, Gent (B) 

De eerste 4 clubrecords van het jaar zijn binnen! Zowel René van de Ven als Martien van de Ven 
behaalden een clubrecord in hun categorie op de 200 en 800 meter indoor.  
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 
200 m indoor René van de Ven   Msen 28.59 sec  CR    
800 m indoor    2:46.75 min  CR  
        
200 m indoor Martien van de Ven  M65 35.15 sec  CR  
800 m indoor    2:50.94 min  CR  

zondag 11 januari 2015 Midwintercross, Netersel 

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

9000  m Nellie van Beers   recr 00:43:53     12,31 

     Wim Verhagen   recr 00:49:17     10,96 

De uitslagen worden dagelijks bijgehouden op onze website. 

Dat is allemaal handwerk. Dus als je een naam mist, of er staat 

een foutje in: graag even doorgeven aan de beheerder 

uitslagen vanzelst-westland@chello.nl.  

UITSLAGEN 

Asten Netersel 

mailto:vanzelst-westland@chello.nl
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zondag 11 januari 2015 Halve Marathon, Egmond aan Zee 

Het was me het weertje wel in Egmond: een knalharde wind van opzij, een smal strand, rechts een 
tsunami van water en links een van zand. Joost van Kuringen liep 3 seconden van zijn PR af. 
 * gastloper Atletiek Oirschot  

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

21.1  km Cees Koppen 44 M55 01:40:14     12,63 

     Dana Mollen   recr 01:43:26     12,24 

     Henk van Gerven 70 M55 01:47:13     11,81 

     Piet van Oirschot 77 M55 01:49:26     11,57 

     Ria Pijnenburg   recr 01:52:13     11,28 

     Antoinet Hems   recr 01:54:06     11,10 

     Joost van Kuringen   recr 01:55:27 PR   10,97 

     Ronald Poos   recr 01:57:18     10,79 

     Ad van Zelst 24 M65 01:57:30     10,77 

     Maurice Ackermans*   recr 02:05:06     10,12 

     Elia Deenen   recr 02:10:59     9,67 

Henk en Piet in Egmond 
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zaterdag 17 januari 2015 NK Cross, Kerkrade 

Met hoop op een podiumplaats reisde Martien naar Limburg voor het NK cross. Helaas, meer dan een 
vierde plaats zat er niet in. Maar toch heel mooi in een sterk nationaal veld. 

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

7400  m Martien van de Ven 4 M65 00:33:56     13,08 

zondag 18 januari 2015 DES Dieprijtcross, Eersel 

Zoals gewoonlijk wonnen Martien van de Ven en Nelly van Beers weer hun categorie. Martien werd 
gisteren ook nog eens 4e M65 bij het NK-cross!  

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

11100  m Bart Noyen 12 Msen 00:55:36     11,98 

  

8600  m Martien van de Ven 1e M65 00:39:18     13,13 

  

5000  m Nellie van Beers 1e V55 00:23:58     12,52 

zondag 18 januari 2015 Cyclopathon, Oirschot 

Zoals elk jaar werd ook GM uit Best weer uitgenodigd voor deze estafettewedstrijd met een loper en 
een fietser. Het snelste team kwam niet op het podium omdat het uit 3 personen bestond. 

afstand pos. loper(s)  fietser tijd 

8x800 +  Tineke van den Heuvel en Henk van Ham Dirk van Rijen 0:58:03 

8x1500 1e Roland van Loon Wim Smits 0:58:43 

meter 2e Ad van Kollenburg (GM) Billy Dücker 1:00:21 

 3e André van Gerven Harrie Bullens 1:00:41 

 4e Cees Koppen Marcel van de Vleuten 1:02:46 

 5e Bas Spanjers Dré Smits 1:02:54 

 6e Ria Pijnenburg Toon Smits 1:03:55 

 7e Ton Smetsers Frans van der Staak 1:04:10 

 8e Miranka de Leest (GM) Marco Verhoeven 1:04:14 

 9e  Frank Michielsen Jan Verhoeven 1:04:24 

 10e  Ronald Poos Edwin Traa 1:04:31 

 11e Jeanne Kemps en Leny de Croon Henk Zautsen 1:05:41 

 12e Hans van Hal Kees van Dijk 1:05:43 

 13e Adrie Louwers en Conny van de Wal Pieter van Aaken 1:05:51 

 14e Marieke Meeuwis Alexander vd Heuvel 1:06:26 

 15e Joost van Kuringen Jan Smits 1:07:29 

 16e Michael Boon Nol Veldhuizen 1:07:33 

 17e Jan Swaans Eric Rooijakkers (GM) 1:07:58 

 18e Danny van Overdijk Patrick Huijbrechts 1:08:28 

     

 coördinator: Toon de Croon 

UITSLAGEN 
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zondag 25 januari 2015 Vlakwatercross, Venray 

Na correctie van de uitslagen kreeg Martien van de Ven toch nog de eerste plaats toegewezen. 

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

8040  m Martien van de Ven 1e M60 00:34:40     13,92 

 

zondag 1 februari 2015 Artifice Cross in de Heldense Bossen, Helden 

Af en toe maakt Martien van de Ven een uitstapje naar de Limbra-competitie. En wint dan natuurlijk. 

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

9064  m Martien van de Ven 1e M60 00:40:45     13,35 

zondag 8 februari 2015 Avé Leudal Cross, Haelen 

Meer dan een tweede plaats zat er deze keer niet in voor Martien. In de eindstand van de Limbra-
competitie is Martien geëindigd als 2e bij de M60.  

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

9405  m Martien van de Ven 2e M60 00:41:37     13,56 

zondag 8 februari 2015 Wedertcross, Valkenswaard 

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

9720  m Bart Noyen 13 Msen 00:47:07     12,38 

Bart in de Wedertcross 



 

ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 29 | NUMMER 2 | MAART - APRIL 2015 
 34 

 
  

 SORRY! 
 
Foutje in de vorige Spike. De 

advertentie van ons lid Marcel stond 

er niet in. Maar we zijn niet flauw, hier 

de advertentie TWEE keer. Lees hem 

extra goed en loop eens binnen bij 

Marcel! 
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zaterdag 14 februari 2015 Kruikenloop, Tilburg 

Carnaval in de stad van de kruikenz….   

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

15  km Cees Koppen 12e M55 01:07:52     13,26 

  

10  km Joost van Kuringen  recr 00:50:57   11,78 

  Jac van Heerebeek   recr 00:52:02     11,53 

     Jan Swaans   recr 00:53:01     11,32 

zaterdag 14 en zondag 15 februari 2015 NK indoor, Apeldoorn 

Bij de Nederlands Kampioenschappen indoor behaalde Martien drie medailles op. Zaterdag werd hij 3e 
M65 op de 1500 meter, zondag behaalde hij 2 keer zilver: op de 800 en op de 3000 meter.  

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

3000  m Martien van de Ven 2e M65 00:11:56.6   CR 15,07 

  

1500  m Martien van de Ven 3e M65 00:05:31.99   CR 16,27 

  

800  m Martien van de Ven 2e M65 00:02:43.9   CR  17,57 

Het podium in Apeldoorn. 
Martien haalde 3 medailles bij 
het NK Indoor! 

UITSLAGEN 
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clubrecords erkend in 2015 

datum naam cat. plaats discipline prestatie  

100115 René van de Ven Msen Gent (B) 200 m indoor 28.59 sec   
100115 Martien van de Ven M65 Gent (B) 200 m indoor 35.15 sec  
100115 René van de Ven Msen Gent (B) 800 m indoor 2:46.75 min  
100115 Martien van de Ven M65 Gent (B) 800 m indoor 2:50.94 min  
140215 Martien van de Ven M65 Apeldoorn 1500 m indoor 5:31.99 min  
150215 Martien van de Ven M65 Apeldoorn 800 m indoor 2:43.90 min  
150214 Martien van de Ven M65 Apeldoorn 3000 m indoor 11:56.60 min  

       
*behoudens goedkeuring beheerder clubrecords, BP = Beste Prestatie, NR = Nederlands Record 

De 3 NK-medailles van Martien waren ook  
goed voor 3 clubrecords! 

CLUBRECORDS 
 
 
René van de Ven 

Geblesseerd? 
Tijdje niet gelopen? 

 
Hier drie gouden tips om in clubverband weer de draad 
op te pakken: 
 

1. De clubtraining op dinsdag van 19.00 – 
20.15 uur 
Je doet mee met de uitgebreide 
loopschooloefeningen van Toon of Adrie, daarna 
loop je in je eigen tempo wat rondjes op het veld. 
Vlakke en zachte ondergrond! 
 

2. De wandelgroep (zondag 9.00 uur vanaf 
het veld, woensdag 13.30 uur vanaf ’s-
Heerenvijvers) 
Je bent in de buitenlucht en het is niet te belastend 
als je geblesseerd bent. Onder leiding van Martien, 
Toon, Cees of Pieter.  

 

3. De zaaltraining op donderdag van 19.30 – 
20.00 uur 
(In gymzaal De Linde, Lindenlaan - winterseizoen) 
Voor junioren, senioren, masters  
Spierversterkende / krachtoefeningen voor alle 
spiergroepen. O.l.v. René. 
 
 

Allemaal gratis als je lid bent 
van ATLETIEK OIRSCHOT! 
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APPELFLAPPEN 
DAG 
 
 
Martien van Geenen 

Elk voorjaar zorgen we dat  
ons veld en clubhuis er 
weer spic en span bij 
liggen. 
 
Je bent niet alleen bij de club om hard te 
lopen, een handje helpen hoort er ook bij. 
 
Dus kom op ZATERDAG 14 MAART om 9 
uur naar het veld en help een paar uurtjes 
mee. 
 
Gereedschap meebrengen: 
graskantensteker, schop, bezem, hark, 
voegenkrabber, huishoud- of 
werkhandschoenen, etc.  
 
De club zorgt dat er genoeg water en zeep 
is. 
 

Iedereen is welkom, je 
hoeft niet eens lid te zijn 
 
 
 
 

En… er zijn 
weer 
appelflappen bij 
de koffie! 
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Kennismaken met de 
loopsport… 
Om de clubsfeer te proeven is er 
voor niet-leden de mogelijkheid tegen 
een kleine vergoeding mee te doen 
met de recreantentrainingen op 
zondagmorgen en woensdagavond. 
Aanmelden hoeft niet, €1,50 in het 
potje en lopen maar.  
Door het jaar zijn er dan nog 
verschillende mogelijkheden om deel 
te nemen aan speciale trainingen, 
b.v. de hardloopcursus en de 
trainingen voor de halve marathon 
Eindhoven. 
 

…tegen lage kosten 
Een voordeel in deze moeilijke tijden 
is dat hardlopen bijna niets kost. In 
vergelijking met andere sporten is 
onze contributie bescheiden.  
Alles wat je verder nog nodig hebt 
zijn een paar hardloopschoenen en 
sportkleding. 

Vrijheid Blijheid! 
En heel belangrijk: je bepaalt zelf 
wanneer je gaat lopen en aan welke 
activiteiten je meedoet.  
Bij Atletiek Oirschot kun je bijna elke 
dag van de week trainen, zelfs op 
zondag.  
Zie voor het trainingsprogramma de 
rubriek trainingen in dit blad. Alle 

informatie staat ook op onze website. 
 

Ambities? 
Naast de trainingen wordt door 
Atletiek Oirschot in clubverband bijna 
wekelijks deelgenomen aan grote en 
kleine loopwedstrijden in binnen- en 
buitenland. Het vervoer wordt daarbij 
onderling geregeld. 
Vertrektijd- en plaats staan tijdig op 
onze website (PRIKBORD). 
Inschrijving moet je zelf regelen, dat 
gaat meestal via de speciale website 
www.inschrijven.nl of ter plekke. 

Jeugdatletiek bij Atletiek 
Oirschot 
Niet alleen hardlopen, maar ook de 
technische nummers (hoog- en 
verspringen, discuswerpen, 
speerwerpen, polsstokhoogspringen, 
en kogelstoten) krijgen bij de 
jeugdafdeling van Atletiek Oirschot 
aandacht.  
Daarnaast zijn er het hele jaar door 
ontspannende activiteiten. In de 
winter worden de avondtrainingen in 
de zaal gegeven 

 
Contributie 
Zie de diverse mogelijkheden van het 
lidmaatschap en de contributietabel 
op de website www.avoirschot.nl > 

ALGEMENE INFO. 
 
Elk nieuw lid ontvangt het lichtblauwe 
clubshirt met Atletiek Oirschot-logo 

 

Meld je aan als lid bij Hans Hoogmoet, telefoon 0499-575602, e-mail: avo@hoogmoet.eu 

HARDLOPEN  
BIJ  ATLETIEK 
OIRSCHOT 
 

http://www.inschrijven.nl/
http://www.avoirschot.nl/
mailto:avo@hoogmoet.eu
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Zo 8 maart: Eindhoven 
De Karpencross (KCC) 
Laatste cross van de Kempische Crosscompetitie 
2014-2015 
 
 
 

Za 14 maart: Burgh Haamstede  
Pannekoekenmolenloop 
Het is bijna zover. De leukste loop van Zeeland komt 
er weer aan: de PANNEKOEKENMOLENLOOP in 
Burgh Haamstede! Bekend om zijn duinen, of was 
her toch berucht?  
Er is een loop van 7,5 km en een van 15 km. 
Dus schrijf je in voor een heerlijk loopdagje, want wij, 
bekend met de hei en crosstrainingen, kunnen deze 
loop uitermate waarderen.  
Info bij Hans van Hal jma.van.hal@hetnet.nl 
 
 
 

Zo 15 maart: Hapert 
Kempen Run 
Met deze halve marathon gaan we het wegseizoen 
weer in. 
 
 
 

Zo 15 maart: Drunen 
Drunense Duinenloop ► 
Dat wordt lastig kiezen: Hapert of Drunen, twee 
mooie halve marathons op één dag. 
 
 
 

Zo 22 maart: OIRSCHOT ► 
Clubkampioenschappen Cross 
En dan is het crossseizoen dan toch echt gedaan. 
We doen allemaal mee! 
 

 
 

Ma 6 april: Boxtel 
Rabobank Paasloop  
Wegwedstrijd over 15 km, die zijn er niet zoveel. 
 

 
 
 

 
 
 

 

AGENDA 
 
 
samenstelling Leny de Croon, tekst Ad van Zelst 

file:///C:/Users/Ad%20van%20Zelst/Documents/3%20AV%20OIRSCHOT/8%20CLUBBLAD%20SPIKE/Spike%202015/jma.van.hal@hetnet.nl
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Halve marathon Egmond 

 

 

Zo 12 april: Oirschot, kazerne 
Army Urban Run ► 
Je moet niet bang zijn voor natte voeten… 
Is al uitverkocht. 
 
 
 

Zo 12 april: OIRSCHOT 
Start hardloopcursus 2015 
In 10 weken van conditie nul naar 20 minuten 
aan één stuk hardlopen. En sommigen lopen 
na een jaar een halve marathon! 
 
 
 

Za 18 april: Oisterwijk 
Taxandria Vennenloop 
Mooie loop langs de Oisterwijkse vennen, 15 
km. 
 
 
 

Za 9 mei: OIRSCHOT 
Oirschotse Stoelloop ► 
Na 25 edities in juni en 3 in september gaan 
we het nu eens in het voorjaar proberen! Wat 
niet verandert is het mooie parcours door de 
Boterwijk en de start en finish onder de toren. 

NIEUW bij de Oirschotse Stoelloop: de 
Candy-run 
Een korte sprint voor de basisschooljeugd. 
Gratis! 
De inschrijving is geopend. Zie de info op 
www.avoirschot.nl  

 
 
 

Do 14 mei: Westerlo 
Abdijentocht Tongerlo-Averbode ► 
Hemelvaartsdag. Bij voldoende belangstelling 
gaan we met de bus.  We maken er een mooi 
dagje van! Voor wandelaars en hardlopers. 
Info bij martienvangeenen@plant.nl 
Zie ook het PRIKBORD-bericht op onze 
website.  

 

http://www.avoirschot.nl/
mailto:martienvangeenen@plant.nl
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zondag 9.00 uur 
vanaf het clubhuis, ong. 10 km, 2 uur 

 

woensdag 13.30 uur 
vanaf ’s-Heerenvijvers, ong. 10 km, 2 uur  

 

 

Tijdje niet hard gelopen? Geblesseerd? 

Haak een keer aan bij onze wandelgroep! 

Goeie klets en koffie na. 

 

 

WANDELEN 
Martien van Geenen 
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De trainingen van Atletiek Oirschot staan 

onder leiding van deskundige trainers die de 

weg weten op de Oirschotse hei.  

Er wordt getraind in vier niveaugroepen, van 

rustig tot pittig: 1, 2a, 2b en 3 

 
Tenzij anders vermeld starten de trainingen bij het 

clubhuis aan de Bloemendaal 

 

dinsdag 19.00 uur 
Clubtraining op de atletiekbaan (Toon de Croon)  

 

woensdag 14.00 uur 
Woensdagmiddaggroep, start op ’s-Heerenvijvers 

Niveau groep 2a en 2b  

(Van 1 oktober t/m 25 maart)  

 

woensdag 19.00 uur 
Recreantentrainingen, groep 1, 2a, 2b, 3, (4) 

  

donderdag 19.00 uur 
Clubtraining in het buitengebied (Cees Koppen) 

  

zaterdag 9.00 uur 
Training gericht op wedstrijden (Cees Koppen) 

T/m 7 maart trainingen voor Drunen/Hapert 

 

zondag 9.30 uur 
Recreantentrainingen, groep 1, 2a, 2b, 3, (4) 

 

Het schema van de clubtraining op dinsdag staat op de 

website www.avoirschot.nl > TRAININGEN 

 
 

 

TRAININGEN 
 
 
Cees van de Schoot   
 

 ANDERHALVE EUROLOPER 
Niet-leden bieden we de mogelijkheid om mee te doen aan de recreatietrainingen op zondag en woensdag. Sinds 

de invoering van de euro in 2002 kostte dat 1 euro. Om deze bijdrage niet te veel uit de pas te laten lopen met de 

contributie die onze leden betalen, is het tarief per 1 januari verhoogd naar € 1,50.  

Ook vragen we deze lopers om hun naam en e-mailadres op de lijst te schrijven die in het clubhuis bij het 
europotje ligt. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.avoirschot.nl/
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HARDLOOP 
CURSUS 
 
Cees van de Schoot 
Cees van de Schoot   
 

Zondag 12 april starten we met de 
HARDLOOPCURSUS 2015 
 
Het is al voor de 26e keer dat Atletiek Oirschot een cursus 

organiseert voor beginnende hardlopers. Veel trouwe leden van 

onze club zijn eens begonnen als cursist. Zij kunnen de sfeer niet 

meer missen en zijn gebleven… 

 

Helaas verliezen we elk jaar leden door blessures, gevorderde 

leeftijd of andere redenen. De hardloopcursus zorgt ervoor dat 

ons ledenaantal op peil blijft.  

 
De hardloopcursus is heel belangrijk voor onze club! 
 
Daarom geldt voor alle leden: werf actief in je omgeving om weer 

een flink aantal cursisten bij elkaar te krijgen. In het clubhuis 

liggen flyers. Neem er enkele mee en stop ze bij jou in de straat in 

de brievenbus bij mensen waarvan je denkt dat ze wel wat 

beweging kunnen gebruiken.   

 
De hardloopcursus telt wekelijks 
2 lessen van 5 kwartier: zondag 
om 9.30 uur en woensdag om 
19.00 uur. 
 
Kosten van de hele cursus zijn 
slechts 40 euro 
 
In 10 weken brengen we je van 
niveau “nul” naar minimaal een 
kwartier aan één stuk hardlopen! 
 

Alle info staat op onze website  
 

www.avoirschot.nl  

http://www.avoirschot.nl/
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Hallo allemaal ik ben Nicky Verbakel 
 

Ik ben 9 jaar.  

Ik zit in groep 6 op de Korenbloem. 

Ik zit al 4 jaar op atletiek. 

En op atletiek vind ik hoogspringen het leukste onderdeel. 

Verspringen vind ik ook leuk, maar hoogspringen vind ik het 

leukst. 

Ik vind het ook leuk om met papa en mama de krachttrainingen 

te doen. 

Mijn beste vriendin Noortje doet soms mee met de wedstrijden 

op het veld. 

Ik vind het ook leuk om de oriëntatieloop te doen. 

Meestal doe ik dat met mijn mama. 

Ik vind de tentjeskamp ook heel leuk. 

 

Groetjes Nicky 

De pen gaat naar Tjeerd Lieshout 

‘t RAZENDSNELLE 
ESTAFETTE 
PENNETJE 
Nicky Verbakel 
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Hier hebben we nog plaats voor 
een advertentie!  

 
Trek je baas aan zijn jas. Voor 55 
eurootjes* mag hij een heel jaar in 

ons prachtige blad zijn zaak 
promoten! 

 
info: Anthony Conijn 

anthonyconijn@gmail.com 
 

WIE WIL ER NIET 

ADVERTEREN IN HET 

CLUBBLAD  

VAN DE 

SPORTVERENIGING VAN 

HET JAAR? 
 
 

*Prijs voor 1 jaar adverteren op een kwart 
pagina. Halve en hele pagina is ook mogelijk, 
prijs op aanvraag. Alle adverteerders krijgen 
een link naar hun bedrijf op onze website. 

mailto:anthonyconijn@gmail.com


 

ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 29 | NUMMER 2 | MAART - APRIL 2015 
 48 

  

OUDER-
KINDCROSS 
 
Esther de Wert 
 

Op dinsdag 14 april organiseren we weer 
een  
 

OUDER-KINDCROSS! 
 
Bestemd voor: 

 onze jeugdleden en hun ouders,  

 onze volwassen leden met hun kinderen 
of kleinkinderen (v.a. 4 jaar). 

 
Gezellig een avondje sporten in het 
Kemmerbos met leuke opdrachten. 

 
Het is van 18.30 tot 20.00 uur. 

Verzamelen bij het clubgebouw 
Geschikt voor alle niveau’s 
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VOOR COMPLEET  
AUTO-ONDERHOUD 

 
 
 

Haven 2 | 5688DR Oirschot | 0499-574477 
 

www.garagebeka.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             airco service 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Wintertrainingen seizoen 2014-
2015 (tot einde wintertijd) 
 

De trainingen worden gegeven in 
zaal De Linde (Lindenlaan) 
 
 
Assistentie bij de trainingen van  
Bart Noyen en Thomas van Laarhoven 

 

dinsdag 18.30 – 19.30 uur  
 
Zaaltraining voor pupillen en 
junioren D  
o.l.v. Martien van de Ven 
 
 
 
 

donderdag 18.30 – 19.30 
uur  
 
Zaaltraining voor pupillen en 
junioren D  
o.l.v. René van de Ven 
 

donderdag 19.30 – 21.00 
uur  
 

Zaaltraining voor junioren CBA, 
senioren, masters  
Spierversterkende / 
krachtoefeningen voor alle 
spiergroepen 
o.l.v. René van de Ven 

JEUGD 
TRAININGEN 
 
René van de Ven  
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TILBURG, KRUIKENLOOP 
Joost, Jac en Jan kwamen weer fris over de finish 
 
  

 

WE WAREN IN… 
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Heeft u behoefte aan een nieuw pand of wilt u 
het bestaande kantoor uitbreiden? De Meeuw 
biedt u tijdelijke en permanente oplossingen voor 
uw kantoor- of productieruimte. 
 
Eenvoudig en doelmatig of luxueus met alle 
moderne faciliteiten. Met de bouwsystemen van 
De Meeuw beschikt u snel over kantoorruimte op 
maat voorzien van de gewenste uitstraling, sfeer 
en veiligheidsvoorzieningen! 
 

T +31 (0)499 57 20 24       info@demeeuw.com      Industrieweg 8      5688 DP Oirschot 

mailto:%20%20%20%20info@demeeuw.com

