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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 
 
 
 

Klusjes 
 
 
Tijdens de afterparty van de halve marathon 

Eindhoven vroeg ik de aanwezigen om ter plekke 

een verslag te maken. Opschrijven als je er nog vol 

van zit, dat werkt het beste. 

Dan moeten die epistels nog wel even overgetikt 

worden. Op mijn vraag wie dat voor zijn rekening 

wilde nemen, bleef het voor me doodstil, maar 

achter me stond Gerda en die wilde het graag 

doen. 

Kijk en daar ben ik nou blij mee! Net als met José, 

die in een mum van tijd ons e-mailingbestand (nu 

1160 adressen!) had bijgewerkt! En Marjolein die 

onze Facebookpagina onder haar hoede heeft 

genomen!   

 
 

Ad van Zelst, redactie Spike en website 

 

 
 

Hier een lijst van onze adverteerders en 
sponsors op volgorde van het jaar waarin ze 
daarmee zijn begonnen. 
 
clubsponsor: 

2005 De Meeuw Bouwsystemen 
 
wedstrijdsponsors: 

1987 Rabobank Het Groene Woud Zuid 
1988 C1000/Jumbo supermarkt  
2002 Gasterij De Beurs  
2013 Puro hondenvoeding (René Coolen) 
2013 MTO (Joost van Kuringen) 
2014 TM Transport Vessem 
2015 Simply to Change (Anthony Conijn) 
 
adverteerders: 

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 
2005 Mitra De Poort Slijterij 
  Blox & Verbeek Adviseurs 
  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 
2014 Amazonite 
2015 Arianne Huidverzorging 
 Bouwbedrijf Frans Gerritsen 

 

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

 

Voor info over sponsoring neem contact op 
met anthonyconijn@gmail.com 

 

 
 
 

ADVERTEERDERS  
SPONSORS 
 
 

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 allerlei 
andere taken. Op onze website kun je vinden wie wat doet. 
 
Vind je de persoon die je moet hebben niet in deze lijst, stuur je bericht dan naar 
info@avoirschot.nl. (vet gedrukt zijn recente wijzigingen) 
 

Bestuur   

Jeanine van Geest (voorzitter) 06-46967510 jvandekam@gmail.com   

Cees van de Schoot (vice-voorzitter) 0499-573276 ceesvandeschoot@kpnplanet.nl  

Anthony Conijn (penningmeester) 0499-550641 anthonyconijn@gmail.com  

Gerda Manders (secretaris) 013-5142719 gerdamanders61@msn.com   

Aubry Mulder  06-28085883 aubrymulder@gmail.com   

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

   

Overige vrijwilligers   

Nellie van Beers 0499-573634 beerserp@hetnet.nl 

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

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

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  

Nicole Evers   eversnicole@hetnet.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  

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  

Vanessa Kluijtmans  vlantau@gmail.com 

Cees Koppen 0499-572589 ckoppen@xs4all.nl  

Joost van Kuringen  06-20940604 joostvankuringen@gmail.com 

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     

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

Pieter Smits 0499-573257 pieter_smits@hetnet.nl  

Jan Swaans   j.swaans65@upcmail.nl 

Miranda Veldhuizen   miranda.veldhuizen@chello.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@taalbrug.nl  

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

ALGEMENE 
INFORMATIE 
 
website: www.avoirschot.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 185 stuks en 

is gratis voor leden van  
Atletiek Oirschot.  

De digitale versie wordt gratis 
toegezonden aan onze 

adverteerders, sponsoren en 
belangstellenden buiten Oirschot 

 
Drukwerk: FT-Print Oirschot 

Redactie: Ad van Zelst 
Advertenties: Anthony Conijn 

Bezorging: Jeanne Kemps 
 

Het volgende nummer  
verschijnt omstreeks 

1 januari 

 
kopij sturen naar 

promotie@avoirschot.nl  

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

 

 

Vreugde,  

verdriet,  

spanning,  

sensatie…  

Je leest het allemaal 

in de Spike! 

mailto:info@avoirschot.nl
mailto:jvandekam@gmail.com
mailto:ceesvandeschoot@kpnplanet.nl
mailto:anthonyconijn@gmail.com
mailto:gerdamanders61@msn.com
mailto:aubrymulder@gmail.com
mailto:jhm.bouwman@gmail.com
mailto:h.bullens@chello.nl
mailto:h.bullens@chello.nl
mailto:inekeconijn@gmail.com
mailto:renecoolen@hotmail.com
mailto:lenydecroon@gmail.com
mailto:toondecroon@chello.nl
mailto:wimdecroon@hotmail.com
mailto:info@pvanesch.nl
mailto:martienvangeenen@planet.nl
mailto:henkrunner@hotmail.com
mailto:irenewestheim@hotmail.com
mailto:jma.van.hal@hetnet.nl
mailto:heere461@planet.nl
mailto:h.vandenheuvel7@chello.nl
mailto:avo@hoogmoet.eu
mailto:j.kemps1@chello.nl
mailto:johan-sandra@hetnet.nl
mailto:ckoppen@xs4all.nl
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Beste Atletiekers, 
Inmiddels hebben we het 30-
jarig jubileum gevierd van 
onze vereniging Atletiek 
Oirschot.  
Met een sportieve feestmiddag en 
een swingende feestavond hebben 
we deze mijlpaal goed gevierd! We 
begonnen ’s midddags op ons eigen 
atletiekveld met Het Spel zonder 
Grenzen. Verdeeld in teams deden 

we verschillende enerverende spellen 
zoals boomstamgooien, hele grote 
spijkers in keiharde boomstammen 
slaan, rennen met lekkende bakjes 
water onder hordes door en tot slot 
een gezamenlijke estafette. Daarna 
kraakten we onze hersens met een 
pubquiz in het gepimpte clubhuis. De 
jeugdatleten bakten intussen 
pannenkoeken.  
 

Toen haastte iedereen zich 
naar huis om zich klaar te 
maken voor het jubileumfeest 
in het Hof van Solms. 
Ik opende de feestavond met een 
speech die ik hier graag nog een keer 
herhaal: 
 
Goedenavond allemaal!  
Welkom allemaal op het 30-jarig 
jubileumfeest van Atletiek Oirschot. 
We zijn vanmiddag al goed begonnen 
op ons eigen atletiekveld met het 
Spel zonder Grenzen. Met een groot 
aantal leden van onze club, jong, 
oud, atletieker en wandelaar gooiden 
we met boomstammen, renden we 
rondjes en pijnigden we onze hersens 
bij een pubquiz.  
 
Toen ik na afloop naar huis fietste, 
dacht ik dat het toch wel heel leuk is 
om van zo’n enthousiaste vereniging 
lid te zijn. En ik besefte dat dat 
allemaal 30 jaar geleden begonnen 
is, toen een aantal mensen vanuit 
een sportief gedachtegoed besloot tot 
het opzetten van een 
atletiekvereniging. Hun plezier in de 
sport, aangevuld met een goede 
dosis doorzettingsvermogen en 
daadkracht, is de basis van onze 

vereniging van nu. Een vereniging 
met ruim 180 leden, verdeeld over 
drie disciplines: Atletiek, hardlopen 
en wandelen.  
 
Naast de volwassenen die aan 
atletiek en hardlopen deden, was er 
ook een groot aantal kinderen lid van 
onze vereniging. Er waren 
jeugdtrainingen en er werden allerlei 
activiteiten voor de kinderen 
georganiseerd om ze te blijven 
enthousiasmeren voor deze prachtige 
sport. De vereniging groeide en 
bloeide en zo’n tien jaar geleden 
telde onze vereniging rond de 300 
leden, waarvan meer dan 80 
jeugdleden.  
 
En nog steeds bloeit onze vereniging, 
alleen zijn de accenten, vergeleken 
met de begintijd van onze club, 
verlegd. Het aantal jeugdleden en 
wedstrijdatleten is minder dan 
vroeger, maar het aantal recreatieve 
hardlopers is juist weer meer dan 
ooit. En zoals dat bij een echte 
atletiekvereniging hoort, staan wij nog 
steeds niet stil: onze vereniging blijft 
zich aanpassen aan de tijd en de 
wensen van onze leden; zo is  twee 
jaar geleden de afdeling wandelen 
nieuw leven ingeblazen. 
 
Om de ontwikkeling van de afgelopen 
jaren te illustreren is er voor de 
feestzaal een kleine expositie 
ingericht waar je prachtig kunt zien 
hoe bijvoorbeeld de clubkleding door 
de jaren heen veranderd is, de eerste 
hardloopschoenen van Adidas en 
andere speciale zaken, zoals 
medailles en wedstrijdshirtjes.  
En in de schitterende doorlopende 
diapresentatie kun je zien hoe leden 
van nu er vroeger bij liepen en allerlei 
memorabele sportmomenten van 
onze club.  
 
Bij al deze veranderingen door de tijd 
heen, is er echter één constante 
factor. Een factor die de motor is van 
onze club en dat is het enthousiasme 
waarmee iedereen zijn tak van sport 
bedrijft, promoot en zich probeert te 
verbeteren.  

Maar dat enthousiasme alleen is niet 
voldoende. Een vereniging als de 
onze kan niet floreren zonder de 
tientallen vrijwilligers die zich bijna 
dagelijks inzetten voor het goed laten 
reilen en zeilen van Atletiek Oirschot. 
Want laten we wel wezen: zonder 
deze mensen was Atletiek Oirschot 
niet waar ze nu staat! Vanaf deze 
plaats bedank ik daarom alle 
vrijwilligers die zo hard werken voor 
het in beweging houden van onze 
club. Graag een groot applaus voor 
hen!  
 
Het zijn ook leden van onze 
vereniging geweest die deze 
feestelijke dag georganiseerd 
hebben. Van het sportieve Spel 
Zonder Grenzen vanmiddag op ons 
atletiekveld tot deze Avond Zonder 
Grenzen hier in het Hof van Solms.  
 
Nu is het niet zo dat de atletieksport 
alleen onder de leden van onze 
vereniging leeft. Zo werd ik een 
aantal weken geleden aangesproken 
door een kennis die mij een pakje 
overhandigde met de vraag: 
‘Kundege dur wa mee?’ Ik pakte het 
uit en dacht: ‘Das krek wak wou!’  
Zoals jullie zien, is het een windwijzer 
in de vorm van een hardloper. En dat 
is voor mij precies waar Atletiek 
Oirschot voor staat: We blijven in 
beweging, neus in de wind, borst 
vooruit, op naar de toekomst, op naar 
het volgende jubileum. 
 
Onze vereniging is jarig! Onze 
vereniging viert feest! Laten we 
samen proosten op een gezonde 
en sportieve toekomst! Proost! 
 

Daarna barstte het feest los en 
werd er gelachen, gepraat en 
gedanst tot de kleine uurtjes. 
Een mooi feest door, voor en 
met alle leden van Atletiek 
Oirschot! 
 
 

Jeanine van Geest 
Voorzitter Atletiek Oirschot 

 

VAN DE 
VOORZITTER 
 
Jeanine van Geest  
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Deze keer 3 afmeldingen: 
 
Merel van Laarhoven MJB 

Juul van Hout MJD 

Ze heeft het altijd goed naar haar zin gehad. Speciale 

dank naar de trainers die er elke keer weer stonden en 

met veel enthousiasme de trainingen hebben gegeven. 

Pien van Kasteren MJD 

Pien heeft in de atletiekjaren erg genoten van deze sport. 

 

En ja hoor, 8 nieuwe leden, waarvan  
4 jeugdleden! 
 

Rudy de Brouwer M40 

Dinant Betsch JPA 

Zoë Leenders MPB 

Dries Smulders JPC 

Johan Koppen MSE 

Esther Peeters V35 

Lena Smulders MPB 

Stella den Breems V50 

 

Van harte welkom!  

 

Onze vereniging telt nu  
192 leden, 

waaronder 13 jeugdleden 
en 17 wandelaars. 

 

 
 

 
De verjaardagen in november: 
 

1 Roland van Loon M40 

1 Thijs van den Brand JJD 

4 Mien Herijgers WAN 

5 José van de Sande-van Esch V45 

6 MarieJosé van den Berg-van Beers V45 

6 Toos de Croon WAN 

9 Ronald Poos M40 

17 Maurice Ackermans M45 

20 Bas Spanjers MSE 

21 Reny van Straten V45 

23 Gerda Witlox WAN 

24 Thomas van Laarhoven MSE 

24 Ad van Zelst M65 

24 Stijn van Beers JJD 

26 Ria Louwers V55 

 
 

…en in december: 
 

1 Rens Ackermans JPA 

3 Rudy de Brouwer M40 

14 Harrie Bullens M55 

14 Karin Verbruggen V45 

14 Joost van den Brand WAN 

23 Toon Erven M55 

23 Martien van Laarhoven M45 

24 Nadja van der Schoot V40 

27 Jasper van Gool JJD 

29 Esther de Wert V40 

30 Toon de Croon M65 

30 Marian van den Oord V55 

30 Monique Fiers V40 

 
 

Allemaal hartelijk gefeliciteerd! 

LEDEN 
ADMINISTRATIE 
 
Hans Hoogmoet 

Mochten er leden zijn die het 

lidmaatschap op willen zeggen  

per 1 januari 2016…..  

(ik kan me dat niet voorstellen) 

….dan moet ik dat uiterlijk 1 december 

a.s. doorgeven aan de Atletiekunie. 

Latere opzeggingen betekenen extra 

kosten. 

 
info over lidmaatschap:  

Hans Hoogmoet avo@hoogmoet.eu  
 

mailto:avo@hoogmoet.eu
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PRIKBORD 
 
 

KIJKEN EN LUISTEREN IN MUSEUM DE 
VIER QUARTIEREN 
In ons Oirschotse Museum loopt de tentoonstelling 
‘METEN & WEGEN’. Hierbij hebben we ruim de 
plaats gekregen om onze vereniging te promoten. 
 
Op zondag 8 november van 13.00 tot 16.30 uur 

zijn Martien van de Ven en Ad van Zelst in het 
museum om vragen van bezoekers te 
beantwoorden en uitleg te geven over het meten 
van de prestaties in de atletieksport.  

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 de secretaris Gerda 

Manders 

 

Eerstvolgende vergaderingen: 16 november en 21 december. 

http://www.atletiekregio14.nl/
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NIEUWS 
 
 
 
Kijk elke dag op onze website www.avoirschot.nl  
naar het nieuws als het nog warm is 

9 september 
Twee CR’s in Tessenderlo ► 
Martien van de Ven en René van de Ven waren in 
Tessenderlo (B) bij de meerkamp. Martien vestigde 
een clubrecord M65 op de 200 meter (stond nog 
open), René wist zijn CR kogelslingeren bij de 
Mannen senioren met 63 cm te verbeteren. 
 
Er vond in Tessenderlo nog een aardige ontmoeting 
plaats met 4 Belgen, leden van AV Looise. Net voor 
de oprichting van AV Oirschot in 1985 was er overleg 
geweest tussen de gemeentes Oirschot en Westerlo 
in verband met jumilage-wedstrijden tussen de 
sportverenigingen van beide gemeenten. Wij werden 
later apart uitgenodigd om te praten over een 
atletiekmeeting. 
De mensen op de foto (behalve René, die was toen 
1 jaar oud) waren bij die ontmoeting en zijn later 
altijd bij alle ontmoetingen aanwezig geweest. 
 
V.l.n.r: Martien van de Ven, Fons Gebruers (indertijd 
secretaris van de atletiekvereniging in 
Westerlo), Victorine Gebruers, René van de Ven, 
Emma en Karel van Lommel. 
De vier vormen al jaren het wedstrijdsecretariaat van 
AV Looise, de vereniging waar Westerlo onder valt. 
 

 
 

20 september 
Nellie van Beers eerste in Cranendonk 
Bij de Halve Marathon van Cranendonk heeft Nellie de 
eerste plaats behaald in de categorie V45(!).  
foto uit archief 
 

 
 

4 oktober 
Eerste plaats voor Cees Koppen 
Bij de Meierijloop in Vught behaalde Cees Koppen 
de eerste plaats in de categorie M55. Met zijn tijd 
van 44:22 min. lag hij precies 1 minuut voor op de 
nummer 2. 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.avoirschot.nl/
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11 oktober 
Nellie van Beers wint in 
Eindhoven  
Bij de halve marathon Eindhoven heeft 
Nellie van Beers de categorie V60 
gewonnen in een tijd van 1:37:38 uur. Ze 
had een voorsprong van maar liefst 8 
minuten op de nummer twee in de 
categorie. 
    

 

 
 
 
 
 

24 oktober 
◄ Jubileum afgesloten met 
spetterend feest 
Na een sportief middagprogramma - Spel 
zonder Grenzen - vierden we het 30-jarig 
bestaan van onze atletiekvereniging met 
een spetterend feest in het Hof van 
Solms.  
We hebben een prachtige dag gehad, 
waar twee commissies maanden mee 
bezig zijn geweest. Het resultaat was er 
naar: alles liep perfect! 
Bij deze een hartelijk dank voor de inzet 
van de commissieleden en de helpers bij 
de onderdelen van de sportmiddag!  
 
De foto’s staan op de website in het 
FOTOBOEK. 

 
 
 

25 oktober 
Podium voor Martien van de Ven 
In Weert was de opening van het 
crossseizoen voor de Limbra-competitie. 
Martien van de Ven testte zijn vorm met 
succes: 2e bij de M60!  
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‘t RAZENDSNELLE 
ESTAFETTE 
PENNETJE 
Rick van der Schoot 

Hallo leden van Atletiek Oirschot, 
Ik ben Rick van der Schoot en sinds kort lid 
van de atletiek. Door dit stukje kunnen jullie 
mij meteen leren kennen! 
Ik ben 8 jaar oud en jarig op 13 mei. Ik woon 
in Oirschot aan de Bestseweg samen met 
papa Henry en mama Ingrid. En met broer 
Sven (9) en zusje Anne (5). 
 

 

Papa en mama zijn een jaar of 10 
terug ook lid geweest van de club 
dus die kennen jullie misschien nog 
wel. 
Sven en Anne doen aan BMX (fietscross). 
Dit heb ik ook een tijd gedaan, ik mocht vorig 
jaar meedoen aan het WK in Ahoy! 
 

 

Ik zit op de Plataan, groep 5.  
Ik zit in de klas bij Tjeerd Lieshout, die ook 
bij atletiek is. 
Mijn huisdier is een konijn en hij heet 
Minotaurus. 
Naast atletiek zit ik ook bij de scouting in 
Oirschot. 
Het leukste onderdeel van atletiek vind ik 
speerwerpen.  
Ik hoop nog lang lid te blijven. 
 

 
Groeten van Rick 
 

 
 
 
 

 
 Ik geef ’t razendsnelle estafettepennetje door aan Dries Smulders 
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DE ZAALTRAINING 
BEGINT WEER! 
 
 
 
René van de Ven 

 

Vanaf dinsdag 3 november, na het 
verzetten van de klok op wintertijd, gaan 
we weer in de zaal trainen.  
De jeugd heeft op dinsdag en donderdag op de 

gebruikelijke tijden (18.30 tot 19.30 uur) training*, 

voor de senioren en masters is er op 

donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur training.  

 

Enige tijd geleden hebben een groot deel 
van onze trainers de bijeenkomst 
bijgewoond van Monique Lunenburg en 
Marieke Meeuwis. 
Daarbij werden diverse oefeningen uitgelegd die 

bijdragen aan het ontwikkelen van sterke spieren en 

pezen en het voorkomen van blessures. Vrijwel al 

deze oefeningen worden aangeboden tijdens de 

training op donderdagavond. René van de Ven ziet 

er met zijn jarenlange ervaring op toe dat de 

oefeningen op de juiste manier worden uitgevoerd.  

 

Kort samengevat is de training als volgt 
ingedeeld:  
Na enkele rondjes inlopen en wat sprints wordt de 

zaal klaar gemaakt voor de verschillende kracht- en 

stabiliteitsoefeningen voor benen, buik, rug, armen 

en schouders. Vervolgens wordt er tot circa 20.30 

uur op eigen initiatief gewerkt door de verschillende 

oefeningen uit te voeren. Vanaf ongeveer 20.30 uur 

ruimen we de spullen weer op en is er tot 21.00 uur 

tijd voor ontspanning in de vorm van een potje 

voetbal, basketbal of trefbal. Het staat iedereen 

natuurlijk vrij om aan dit laatste wel of niet deel te 

nemen. 

 

 

 

 

 

* Jeugdleden vanaf de junioren D kunnen in overleg 

met de trainers meetrainen met de senioren / 

masters groep wanneer zij hier geschikt voor worden 

geacht. Er wordt onder andere gekeken naar 

zelfstandigheid en uiteraard belastbaarheid. Als je 

denkt hiervoor in aanmerking te komen neem dan 

contact op met René van de Ven. 
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Zondag 20 september 2015: de CK 
Meerkamp.  
De jaarlijkse strijd tussen de AV Oirschot atleten 

onderling om de titel clubkampioen meerkamp.  

Al enkele jaren is het bij de senioren een strijd 

tussen mijzelf en Bart Noyen. Tot nu toe is het me 

gelukt om hem achter me te houden, maar ik ben 

natuurlijk de 30 gepasseerd en hij is 4 jaar jonger. 

Zou het dit jaar toch weer lukken? 

 

Voor degenen die niet weten hoe het werkt 
en wat het inhoudt een korte uitleg.  
De meerkamp bestaat uit meerdere onderdelen. Bij 

elk onderdeel wordt je prestatie omgezet in punten 

die bij elkaar worden opgeteld. Degene met de 

meeste punten in totaal is de winnaar. Bij de masters 

categorieën wordt gebruik gemaakt van age grading 

(zie elders in deze Spike voor een uitgebreide uitleg 

daarover), zodat ook zij overall kampioen kunnen 

worden. Op die manier werd Martien van de Ven 

vorig jaar overall kampioen. 

 

De CK Meerkamp zijn binnen de 
technische commissie mijn ‘pakkie-an’.  
Er gaan uren voorbereiding in zitten: aankondiging in 

de Spike, op de website, inschrijfformulieren maken, 

tijdschema en startnummers maken op basis van de 

inschrijvingen, jurylijsten maken, serie-indelingen 

maken, prijzen bestellen, alle sectoren, startlijnen en 

sprintbanen uitzetten op het veld (dank Martien en 

Cees!) en ’s ochtends al heel vroeg naar het veld om 

alle materialen en jurylijsten klaar te leggen. 

 

Om de wedstrijd in goede banen te leiden 
en het tijdschema te kunnen volgen zijn de 
juryleden van doorslaggevende betekenis.  
Ik was dan ook erg teleurgesteld dat er, ondanks 

herhaaldelijke oproepen (clubgebouw, Spike, 

website, jaarvergadering), opnieuw een ernstig tekort 

aan juryleden was, waardoor de wedstrijd amper 

doorgang kon vinden. Door zelf in te springen tussen 

mijn eigen onderdelen door en doordat Martien 

noodgedwongen afzag van eigen deelname konden 

we de wedstrijd ternauwernood tot een goed einde 

brengen. Erg jammer en triest dat er zo weinig 

ondersteuning is vanuit onze leden om deze 

jaarlijkse kampioenschappen in goede orde te 

organiseren. 

 

CLUBKAMPIOEN 
SCHAPPEN 
MEERKAMP 2015 
René van de Ven 
 
 Meer foto’s op 

www.avoirschot.nl 

http://www.avoirschot.nl/
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  Bij de senioren hadden we 4 deelnemers, maar Gijs Noyen 
is geen lid, dus hij kon niet meedingen naar de 
podiumplaatsen.  
Bart was opnieuw gebrand op een overwinning, maar verrassend 
genoeg won ik voor het eerst in jaren de 100m. De voorgaande jaren 
pakte hij daar steevast een voorsprong die hij bij het verspringen verder 
uitbreidde, maar ook dat onderdeel wist ik dit jaar winnen. Zo stond ik 
onverwachts na twee onderdelen 79 punten voor in plaats van achter. 
Die voorsprong breidde ik uit bij het kogelstoten om vervolgens bij het 
hoogspringen weer flink in te leveren. Ik behield echter een ruime 
voorsprong van ruim 120 ptn, waardoor de titel zo goed als zeker was.  
 

Bart had ondertussen moeite genoeg om zijn jongere broer 
te verslaan, zeker nadat hij na het speerwerpen in de 
tussenstand zelfs 9 punten achterstand op hem had 
opgelopen.  
Hij versloeg zijn jongere broer echter bij het discuswerpen en de 
afsluitende 1500m en behaalde uiteindelijk 80 punten meer. Ik had 
gehoopt 3000 punten te scoren in totaal, maar mijn 1500m was helaas te 
langzaam. Ik kon nog genoeg versnellen de laatste ronde om onder de 6 
minuten te finishen, maar behaalde uiteindelijk 2947 punten, wat wel 
ruimschoots genoeg was om (inclusief jeugdjaren) voor de 17e keer 
clubkampioen meerkamp te worden. 

 

Goede prestaties werden ook behaald door Judy van 
Vroonhoven bij de dames masters 35.  
Na haar eerste deelname vorig jaar behaalde ze deze keer 3 nieuwe 
PR’s en evenaarde ze haar 100m-tijd van vorig jaar met 17.5 sec. Aubry 
Mulder nam alleen deel aan het kogelstoten, maar drong met 7.95m door 
tot de 2e plaats op de allertijden ranglijst bij de heren masters 40, slechts 
74 centimeter minder dan het al sinds 1992 staande clubrecord van Adri 
Jonkers. En ‘last but not least’ was Ton Smetsers weer van de partij. Hij 
verbeterde zich op liefst 5 van de 7 onderdelen ten opzichte van vorig 
jaar en behaalde bijna 500 (!) punten meer! Helaas was er voor geen van 
deze deelnemers concurrentie, maar niettemin werden ze kampioen met 
puike prestaties. 
 

Ondanks de moeilijkheden om de wedstrijd met te weinig 
juryleden toch draaiende te houden was het een gezellige 
dag vol goede prestaties.  
Na afloop van de wedstrijd was er voor de jeugd ranja en een zakje chips 
waarna de prijsuitreiking begon en alle winnaars een mooie grote beker 
kregen. Daarna ging (hopelijk) iedereen met een tevreden gevoel naar 
huis en werd het veld opgeruimd (opnieuw dank aan Martien en Cees!) 
en de materialen terug in het materiaalhok geplaatst. Met enkele 
senioren werd nog even nageborreld alvorens ook wij de dag afsloten en 
met een voldaan gevoel naar huis gingen. 
 

Dank aan alle deelnemers en alle juryleden die wel hebben 
meegeholpen, zonder jullie kunnen we deze mooie dag niet 
organiseren. Hopelijk tot volgend jaar. 

René van de Ven 

 

Terug naar de wedstrijd.  
De wedstrijd was, net als de baanwedstrijden, 
open voor niet-leden (maar die kunnen 
natuurlijk geen kampioen worden), wat 
resulteerde in deelname van 18 jeugdleden 
en 8 senioren en masters. Helaas op de dag 
zelf nog wat afmeldingen, anders waren we 
met de groep senioren en masters ook boven 
de 10 uitgekomen, al blijft dat een uiterst 
magere afspiegeling van het aantal leden van 
onze vereniging.  
 

De wedstrijd was vooral bij de 
Jongens Junioren D erg spannend 
met de nummers 1 t/m 4 uiteindelijk 
binnen 180 punten van elkaar.  
De posities wisselden ook constant. Zo won 
Willem (359ptn) het eerste onderdeel (80m 
sprint) voor Jasper (335ptn) en Noël (290ptn), 
maar na het speerwerpen (het 3e onderdeel) 
stond Jasper (900) bovenaan in de 
tussenstand voor Noël (856) en Stijn (817) en 
was Willem (742) ineens 4e.  
Jasper stond de leiding niet meer af, maar 
voor de afsluitende 1000m stond achter 
Jasper (1781) ineens Stijn 2e (1536) met 
slechts 4 puntjes voorsprong op Noël (1532) 
en Willem (1516) kort daarachter.  
 

Op de 1000m meter ging Willem als 
een speer en konden de anderen niet 
volgen. Hij won met ruime voorsprong en 

nam de 2e plaats in het eindklassement over 
van Stijn. Die bleef op zijn beurt Noël voor, die 
daardoor net van het podium afviel en als 4e 
eindigde. Jasper hield net genoeg over om te 
worden gekroond tot clubkampioen bij de JJD 
en Stijn werd 3e. Niet te vergeten, ondanks 
deze spannende onderlinge strijd, was Thijs 
van den Brand, op de 5e plaats geëindigd, 
maar de wedstrijd uitstekend begonnen met 
een nieuw PR op de 80m sprint.  
 

Enkele van de gastatleten (niet-leden 
die buiten mededinging deelnamen) 
presteerden buitengewoon goed, 
zoals in de uitslag te zien is.  
Maar ook onze eigen leden waren goed op 
dreef. Zo behaalde Rick van de Schoot de titel 
bij de jongste categorie, de jongens pupillen 
C, en zette hij in zijn eerste meerkamp 6 
mooie PR’s neer.  
Tjeerd Lieshout is al enige tijd lid en had dus 
al wat PR’s staan, maar hij verbeterde zich 
desondanks op 5 van de 6 onderdelen! Hij 
werd dan ook kampioen bij de jongens 
pupillen B.  
Nicky Verbakel was het enige meisje pupil A, 
dus kampioen werd ze sowieso, maar knap 
was dat ze ondanks het ontbreken van 
concurrentie alsnog 3 PR’s verbeterde! Dinant 
Betsch is pas kort lid en hij zette op alle 
onderdelen een mooi PR neer, maar Rens 
Ackermans was op dit moment nog duidelijk 
een maatje te groot: hij behaalde bijna 2000 
punten en won met ruime voorsprong de titel 
bij de jongens pupillen A.  
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TERUGBLIK 
BAANSEIZOEN 
2015 
René van de Ven 
 
 

Het baanseizoen van 2015 zit er weer op. 
De Clubkampioenschappen Meerkamp zijn traditioneel 
zo ongeveer de laatste wedstrijd van het seizoen. Er 
zijn nog wel een paar wedstrijdjes in oktober, maar 
meestal leveren die vanwege de doorgaans al flink 
gekelderde temperaturen geen topprestaties meer op, 
in elk geval niet op de baan bij de technische nummers. 
 

Het was een vreemd seizoen voor mij 
persoonlijk.  
Net voor aanvang van het baanseizoen werd ik door 
GM uit Best, waar ik ook 1 x per week training geef, 
gevraagd om mee te doen met de competitieploeg in de 
strijd tegen degradatie. Het is een felle strijd en ze 
kampten met flink wat tegenslag in de vorm van 
blessures en atleten die vanwege hun studie niet 
beschikbaar waren. Bovendien hebben ze überhaupt 
geen echte werpers en zodoende kwamen ze bij mij uit. 
Ik ben akkoord gegaan en zodoende is mijn 
wedstrijdlicentie enkele maanden overgezet geweest 
naar GM, waarbij ik wel gewoon lid van Atletiek Oirschot 
ben gebleven natuurlijk. Dit betekende echter wel dat ik, 
buiten onze eigen wedstrijden, geen clubrecords voor 
Atletiek Oirschot kon neerzetten! Ondanks dat ik dit jaar 
mijn PR met kogelslingeren twee keer heb verbeterd 
tellen deze prestaties dus niet als CR. Wel heb ik het 
clubrecord speerwerpen nu ook bij GM, dat is dan wel 
weer grappig.  
Gelukkig is ondertussen weer alles bij het oude en ben 
ik weer gewoon wedstrijdlid bij de vereniging waar ik 
thuis hoor. 
 

Bart Noyen was degene die het 
wedstrijdseizoen opende door al op 6 april 
deel te nemen aan de baanwedstrijd in Vught.  
Hij had een aardige seizoensopening met bijna 30 
meter met speer en 1,60 meter hoog. 
Op 12 april namen Bart en ik samen met onze D-
junioren Jasper van Gool en Willem Gerritsen deel aan 
de wedstrijd in Turnhout (B). Bart was weer eens over-
optimistisch voor de start van de 110 meter horden en 
finishte na een val over horde 9 in een teleurstellende 
tijd. Bij het kogelslingeren echter ging het een stuk beter 
en behaalde hij 20,86 meter, waarmee hij maar net 
onder zijn PR bleef. Jasper en Willem presteerden 
buitengewoon goed door beiden op zowel de 100 
meter, de 100 meter horden en het hoogspringen een 
nieuw persoonlijk record neer te zetten, waarbij vooral 
de 1,40 meter van Jasper bij het hoogspringen er 
bovenuit stak. Zelf was ik niet zo tevreden over mijn 
prestaties, maar ik was ervan overtuigd dat die later in 
het seizoen nog wel zouden volgen. 

 

Piet 

Bart 
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  Onze eigen baanwedstrijden zijn traditioneel 
het decor van vele PR’s en CR’s en dit ook 
jaar vormde daarop geen uitzondering.  
Bij de eerste wedstrijd, op 12 mei, werden direct meer 
dan 20 persoonlijke records gezet of verbeterd. Zelf kon 
ik weinig uitrichten, omdat ik 3 weken eerder (tijdens de 
eerste competitiewedstrijd met GM nota bene!) een 
liesblessure had opgelopen. Desalniettemin kwam ik bij 
het discuswerpen tot een prima 31,49 meter, slechts 
anderhalve meter onder mijn eigen clubrecord. De 
beste prestatie van de avond kwam echter van een 
‘gastatleet’: Ans Saalberg van GVAC (Veldhoven) 
kwam bij de dames masters 50 met de speer tot een 
afstand van maar liefst 30,15 meter. Ook voor haar 
betekende dit een persoonlijk record en een goed 
perspectief voor de wereldkampioenschappen atletiek 
voor masters waaraan ze later in het seizoen zou 
deelnemen en het brons zou veroveren.  
 

Van onze eigen atleten was het ook een van 
de masters die de aandacht op zich vestigde.  
Piet van Oirschot deed vorig jaar al eens een keer mee, 
maar verbeterde zichzelf flink en miste op een haar na 
twee clubrecords! Daar moest en zou hij nog eens een 
keer voor terugkomen.. 
Begin juni nam ik, zoals ik eigenlijk elk jaar doe, weer 
deel aan de Brabantse Kampioenschappen meerkamp 
in Gemert. Twee dagen lang volle bak strijd op de 10 
onderdelen van de tienkamp. Vooral bij de 
springnummers (ver, hoog, polsstok) moet ik oppassen 
vanwege een chronische enkelblessure, maar ik vind 
het veel te leuk om te doen dus sta ik elk jaar toch 
gewoon weer aan de start. Na een mooie strijd te 
hebben uitgevochten met een van mijn vaste 
wedstrijdmaten Jeroen Duif van GM kwam ik voor het 
eerst in jaren als winnaar uit de bus, mede door mijn 
eerste speerworp over de 50 meter van dit jaar (50,28). 
Bart Noyen nam ook deel en verbeterde zijn PR heel 
ruim bij het polsstokspringen naar 2,60 meter.  
 
Op 18 juni werden opnieuw meer dan 20 
PR’s verbeterd bij de tweede baanwedstrijd 
van het seizoen op onze eigen baan.  
Piet was terug voor een aanval op de clubrecords en 
slaagde met vlag en wimpel. Bij de heren masters 55 
zette hij zowel het CR bij het hoogspringen als bij het 
discuswerpen op zijn naam. Zelf ging ik ook op jacht 
naar mijn eigen CR bij het discuswerpen, maar 
strandde opnieuw op korte afstand: 32,19 meter, daar 
waar het CR staat op 32,93 meter. Een weekje later, bij 
wedstrijd in Lanaken (B) lukte het wederom net niet, 
daar kwam ik tot 32,13 meter. Het zou toch niet heel het 
seizoen zo gaan zeker?  
 

Op 12 juli behaalde ik in Oosterhout mijn 
beste seizoensprestatie met de speer 
waarmee ik het clubrecord bij GM pakte en 
bracht op 53,40 meter.  
Achteraf gezien heb ik daar gepiekt, want ik kwam de 
rest van het seizoen niet meer in de buurt van die 
prestatie. Jammer maar helaas. Ook de 
competitieploeg van GM redde het niet. In de 
beslissende wedstrijd presteerde iedereen naar 
behoren, maar waren de andere ploegen simpelweg 
beter. 

René 

Thomas 
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De zomervakantie brak aan en dan zijn er in 
Nederland maar weinig wedstrijden.  
Gelukkig gaan ze in België gewoon door en zo trok ik op 22 
augustus naar Stekene, een eindje achter Antwerpen 
gelegen, voor een maar sporadisch georganiseerde 
werpvijfkamp. Bij de werpvijfkamp doe je behalve de 
bekende werpnummers speerwerpen, kogelstoten en 
discuswerpen ook het kogelslingeren en het gewichtwerpen. 
Gewichtwerpen is iets wat veel mensen niet zullen kennen 
waarschijnlijk. Het wordt vooral beoefend in de Verenigde 
Staten (door zowel senioren als masters) en is in Nederland 
officieel geen onderdeel voor senioren maar alleen voor 
masters (vanaf 35 jaar dus). Het wordt echter af en toe ook 
voor senioren aangeboden en het is erg leuk om te doen. 
Het ziet er hetzelfde uit als kogelslingeren, alleen doe je 
kogelslingeren bij de mannen senioren met een kogel van 
7,26 kg aan een ijzeren draad van ca. 70 cm lang, terwijl het 
gewichtwerpen wordt gedaan met (bij de senioren) een 
loodzware kogel van 15,88 kg aan een korte ketting van ca. 
20 cm. De afstanden die je hiermee kunt behalen zijn 
ongeveer 1/3 van wat je met kogelslingeren kunt. Ik had een 
PR staan van enkele jaren geleden van 8,44 m. Gezien mijn 
recent behaalde PR bij het kogelslingeren (net geen 30 m.) 
moest dat dus een stukje verder kunnen. Dat bleek ook zo te 
zijn want ik kwam tot 9,80 meter. Helaas net geen 10 m, 
maar wel een nieuwe Beste Prestatie (geen CR, want geen 
officieel onderdeel). 
 

Op 2 september namen ik (René) en Thomas van 
Laarhoven deel aan de – geloof het of niet – 
“Memorial René Thomas” bij de bij ons zeer goed 
bekende vereniging Looise AV in Tessenderlo 
(B). Een prachtige wedstrijd in gemoedelijke sfeer met een 

mobiel frietkot direct naast de baan waar iedereen direct na 
afloop van zijn wedstrijd graag gebruik van maakt en dit 
vervolgens in de kantine of op het terras verorbert met een 
mooi abdijbier ernaast. Echt een aanrader voor alle leden om 
daar eens mee naartoe te gaan, zeker omdat ze ook altijd 
flink wat loopafstanden op het programma hebben staan, 
variërend van een 1500 m. tot een 10.000 m.  
Ik presteerde niet veel deze avond, maar de friet smaakte er 
niet minder om en gezellig was het zeker. Thomas haalde 
het beste in zichzelf naar boven en verpulverde zijn eigen PR 
bij het kogelslingeren en bracht het op 23,58 meter, 
waarmee hij 2e komt te staan op de allertijden ranglijst van 
AV Oirschot bij de heren senioren. 
 

Op 9 september trok ik opnieuw naar Looise AV, 
dit keer samen met Martien.  
Ik presteerde redelijk met een nieuw PR bij het 
kogelslingeren van 29,90 m. (balen, wéér net geen 30 m!), 
maar Martien pakte weer eens een clubrecord. Dit keer was 
de 200 meter zijn prooi, waarop hij tot 34.84 sec. kwam bij de 
heren masters 65. 
 

 

TERUGBLIK 
BAANSEIZOEN 
2015 
foto’s Tanja Lieshout en Ad van Zelst 
 
 

Onze laatste eigen baanwedstrijd van het 
seizoen werd georganiseerd op donderdag 
17 september.  
De laatste mogelijkheid om nog een keer te oefenen 
voor de clubkampioenschappen meerkamp. De 
baanwedstrijden zijn sinds dit jaar niet meer intern, 
maar open voor deelname van atleten van andere 
verenigingen en niet-leden. Onverwachts werd het 
dusdanig druk dat we uiteindelijk hebben moeten 
besluiten om het laatste onderdeel (kogelstoten) 
halverwege te beëindigen! Dat hadden we nog nooit 
meegemaakt.  
Overigens was het, doordat het met het grote aantal 
deelnemers al flink was uitgelopen, ook al pikdonker 
en eigenlijk niet meer te doen voor de jury. De 
temperatuur was ook al flink gezakt, dus voor de 
atleten was het ook al niet meer optimaal. Er werden 
15 PR’s verbeterd, onder meer door – ja daar is ie 
weer – Piet van Oirschot, dit maal bij het verspringen 
en het kogelstoten. Ook Thomas presteerde goed 
met een speerworp van net geen 30 m. (29,93 m.), 
zijn beste van het seizoen. De gezelligheid was top, 
maar volgend jaar is het misschien een goed idee om 
ook deze laatste baanwedstrijd voor de 
zomervakantie in te plannen. 
 

Ik sluit af waar ik mee begon: de 
clubkampioenschappen meerkamp.  
Elders in deze Spike is het uitgebreide verslag 

daarvan te lezen. Helaas werd mijn vrees waarheid 

en hoewel ik weer erg goed wierp met de discus, kon 

ik mijn eigen CR niet verbeteren.  

Het baanseizoen 2015 is weer voorbij en de crossen 

staan weer voor de deur. Terwijl ik dit typ is de 

marathon Eindhoven onderweg, waaraan 

ongetwijfeld ook weer veel AV Oirschot-atleten zullen 

deelnemen. Benieuwd of we hen komende winter 

ook op de crosswedstrijden zullen zien. Ongetwijfeld 

zullen onze toppers Martien van de Ven en Nellie van 

Beers weer voor winst in de klassementen gaan. 

Hopelijk nemen ook andere leden van onze mooie 

vereniging deel, want ook al kun je niet voor de 

prijzen gaan, het is een hele goede voorbereiding op 

het baanseizoen van 2016. 

 

Tot dan! 

René van de Ven 
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Meer foto’s op 

www.avoirschot.nl 

Thijs 

Nicky 

Rick Tjeerd 

http://www.avoirschot.nl/
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DE 
ESTAFETTEPEN 
 
Danny van Overdijk 

Bedankt Frank Michielsen voor de estafette pen 
Ik  ben Danny van Overdijk en kom uit Moergestel en woon er 
sinds 2011 samen met Esther. We hebben een hond, een Welsh 
Corgi. Ik werk bij Cofely Zuid-Nederland N.V. en doe dat al 19 
jaar. Ik ben er in 1996 begonnen als leerling electromonteur en 
heb opleidingen gevolgd om door te groeien naar servicemonteur 
in klimaatbeheersingstechniek. Dat heb ik van 2004 tot eind 2008 
gedaan. En sinds 2009 werk ik als service technicus in de 
beveiligingstechniek. 
 

In de vrije tijd heb ik ook niet altijd stil kunnen zitten 
Ben van mijn 15 tot 28 lid geweest van de  KPJ Moergestel, 
bekend van o.a. touwtrekweekenden organiseren, waar ik dan 
tijdens dat weekend mee hielp. Ook heb ik in die tijd met vrienden 
een aantal keren een carnavalswagen gemaakt. Thuis was/ben ik 
wel in en rondom ons huis bezig met van alles wat er te doen is 
en ben ook wel eens bezig om iets te maken met elektronica  
componenten. 
 

Hoe het was/is met sporten? 
Sporten vond ik niet echt leuk op school en in mijn vrije tijd ook 
niet echt. Alhoewel, de coopertest vond ik het leukste van de 
sportactiviteiten op school. 
Wel ging, en ga ik graag eens een eind(je) fietsen en tijdens het 
werken heb ik soms veel te lopen. En met onze hond lopen 
Esther en ik wel eens een eind door o.a. de bossen of gaan we 
wel eens naar Biezenmortel. Daar is een loslooproute voor 
honden. 
 

Een doel van het trainen  
Vorig jaar had ik het er thuis over om eens te gaan hardlopen, dat 
leek me wel wat. Ik had gehoord dat er een hardloopcursus bij AV 
Oirschot startte, en dat dat een goed begin was/is. Ik was er aan 
begonnen en na een aantal weken cursus en x aantal trainingen 
had ik me opgegeven voor de Oirschotse Stoelloop, wat een 
leuke ervaring was. En na nog een Stoelloop en nog meer 
trainingen, op naar mijn eerste halve Marathon in Eindhoven. Die 
ik ondanks de gezonde spanningen uitgelopen heb. Men zei nog: 
''geniet van de dag''. En dat heb ik ook zeker gedaan. 

 

Als je met hardlopen begint wordt je ermee besmet 
zegt men wel eens 
Ja zo ervaar ik het wel, ik loop nu zo`n anderhalf jaar en doe het 
nog steeds graag. Ik hoorde laatst nog zeggen: ''je hebt er wel 
wat voor over om vanuit Moergestel in Oirschot te komen 
hardlopen''. Het bevalt goed bij de club, antwoordde ik. En sinds 

een paar maanden loopt mijn vriendin met de wandelgroep. En ze 
heeft ook tijdens de halve marathon bij de waterpost geholpen.  
 
 

groeten Danny 
 
Ik zou graag de estafettepen willen doorgeven  
aan Pieter van de Kerkhof 
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EEN DAGJE 
FIETSEN 
 
 
Marijke Brugmans 
foto’s Toon de Croon 

De omgeving was nieuw voor mij.  
Landelijke paadjes hier en daar versierd met 
gerenoveerde boerderijen, maïsvelden, varkens- en 
kippenboeren, kwekers van heesters en bomen, de 
Dommel niet te vergeten. Ik gaf mijn ogen goed de 
kost, onderwijl babbelend met dan weer die en dan 
weer die. Het is leuk om op die manier de mensen 
beter te leren kennen. Het gaat vanzelf en 
ongedwongen.                                                                                                                                                        
 

Na ongeveer 10 km stond Toon ons op te 
wachten in zijn zelfontworpen buitencafé 
compleet met stoeltjes in de rondte met 
limonade, appels , bananen en snoepjes.  
Er waren zelfs  afvalzakken aanwezig  immers wij zijn 
van de generatie: ’Laat niet als dank voor ’t 
aangenaam verpozen, de eigenaar van ’t bos de 
schillen en de dozen’.  

De stemming zat er goed in en verfrist fietsten we 
verder van het ene knooppunt naar het andere met 
namen als Stekelbrem, Bremhorst, Paardenbloem en 
Akkerpad.  
 
 

Dilia vroeg mij: “Ga je zondag ook mee fietsen?”  
en ze wees me op het bord waar Toon al met zijn 
pen klaar stond om belangstellenden in te 
schrijven.  
Och ja, waarom niet, dacht ik. Fietsen is leuk. Voor slechts 4 
euro schreef ik me in en vroeg hoeveel kilometer het 
ongeveer was. Rond de 45. Daar schrok ik wel van want het 
was lang geleden dat ik een dergelijke afstand gefietst had. 
En dat was nog niet alles, ’s morgens zou er gewoon 
gelopen worden! Voor een  - na tijden niet regelmatig 
gelopen hebbende - herbeginner toch een heel aangaan.  
 

Het lopen ging goed, het was leuk en de zon 
kwam soms zelfs tevoorschijn.  
Daarna snel naar huis, douchen en op de fiets vanuit de 
Stille Wille langs het kanaal naar het clubgebouw van 
Atletiek Oirschot. Met een routebeschrijving in ons hand of 
voor op de fiets gingen we in twee groepen op pad. Leny trok 
het voortouw. Al snel vertrouwde iedereen op haar gedegen 
kennis van het kaartlezen en ik stopte mijn briefje in mijn 
fietsmandje om er verder de hele dag niet meer op te kijken.  
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En plotseling lagen daar de eerste 
fietsers half in de sloot.  
De voorhoede was van mening dat er verkeerd 
gereden werd en stopte. Niemand had het in 
de gaten en zo reed Jan Manders de fietstas 
van Irene van Gestel in de prak. We fietsten 
een eind terug waarna we in twee groepjes 
verder fietsten: de groep ‘Durrijers’ (Wim) en de 
groep ‘Terugtrappers’ (Leny) waarbij de 
Durrijers net iets eerder  arriveerden voor de 
koffie met appeltaart  - 4 zonder slagroom - bij 
High Way 51 te Nijnsel, een gelegenheid 
waarvan  je zeker wist dat Elvis zelf hier 
vertoefd had als hij het geweten had, maar in 
werkelijkheid vernoemd naar het beroemde lied 
van Bob Dylan. 
 

Met nog steeds mooi weer trokken we 
op naar het tweede huiselijke 
buitencafé van Toon zelf of van Toon 
en Toos samen, met de 
spreekwoordelijke  stoeltjes in de 
rondte, het fruit, de frisdrank, de 
afvalzakken en de snoepjes.  
Nee, nog lang niet moe waren we, om 
vervolgens de fiets weer op te gaan voor de 
volgende etappe, waar het laatste woord nog 
niet over gesproken is. Huisnummer 56, dat zat 
menigeen niet lekker. Dat kon echt niemand 
vinden. Gelukkig wist iedereen de 
eindbestemming en stapten we vermoeid van 
de fiets, het warme terras op, waar we Gastvrij 
werden ontvangen in de Merode aan de 
Spoordonkseweg  met bier, wijn en wat al niet. 
Een frietje met o.a.  Kwekkeboom  en andere 
‘huisgemaakte’ spullen rondde de fietsdag af.  
 

Rozig van de wijn en de 
warmtelampen werden Toon en Toos 
bedankt  voor de leuke route en 
geweldige verzorging en legde ik het 
laatste knooppunt af terug naar de 
Stille Wille.  
Zadelpijn, de volgende dag - dat wel - dus nu 
maar goed oefenen voor het volgend jaar. 
 

Marijke Brugmans 

 
 

Meer foto’s op 
www.avoirschot.nl 

http://www.avoirschot.nl/
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  BRONS 
PODOTHERAPIE 
 
 

Maandag 7 september gaf Brons 

Podotherapie een lezing in het 

clubhuis. 
De lezing, die werd gegeven door 

Jennifer van Schooten, werd goed 

bezocht, er waren 26 leden  aanwezig. 

Jennifer gaf uitleg over het samenspel 

van spieren, pezen, botten en 

gewrichten. En hoe blessures ontstaan 

en kunnen worden voorkomen.  

Hardlopen staat na voetballen op de 

tweede plaats als het gaat om 

blessuregevoeligheid. 

 

Iedere laatste woensdag van de 
maand zijn Judy van de Schoot en Iris 
Tolsma van Podotherapie Brons bij 
Atletiek Oirschot aanwezig voor het 
uitvoeren van loopanalyse. 
Het doel van een loopanalyse is elke atleet 

blessurevrij aan het lopen houden. Tijdens de 

loopanalyse worden beelden gemaakt van het 

hardlopen. Deze worden vertraagd afgespeeld en 

samen met u en de trainer bekeken. Hieruit volgt 

een advies op maat. 

  

Elk lid van Atletiek Oirschot kan zich 
aanmelden voor de loopanalyse.  
Reden van aanmelding kan wisselend zijn. Er kan 

gedacht worden aan atleten met een steeds 

terugkomende blessure, atleten die ondanks 

intensief trainen hun doel niet bereiken, maar ook 

bij atleten die graag meer willen weten over hun 

eigen manier van lopen kan de loopanalyse iets 

betekenen. 

  
De loopanalyse is om 19:00 uur op het 

atletiekveld. Per avond is er plaats voor 4 atleten. 

Er zijn geen kosten verbonden aan de 

loopanalyse. Aanmelden kun je bij je trainer of 

rechtstreeks bij de coördinator Cees van de 

Schoot: ceesvandeschoot@kpnplanet.nl   

 

 

mailto:ceesvandeschoot@kpnplanet.nl
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HARDLOOP 
WEEKEND 

 
 
 
 
Foto’s Ad van Zelst 
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  Sommigen van jullie hebben misschien wel eens 
gehoord van “het woensdagochtendclubje”….  
Ontstaan vanuit een gezamenlijke hobby, opgroeiende 

sportende kinderen en drukke mannen, waardoor het 

avondlopen (nog) niet helemaal past in het schema van de 

week. 

Sommigen van ons lopen al heel lang. Anderen hebben elkaar 

een paar jaar geleden leren kennen bij de beginnerscursus. Op 

zondag lopen we met de club en op woensdagochtend vanuit 

verschillende plekken in de prachtige omgeving van Oirschot. De 

hei, de Baest, de Mortelen, de Campina.  

 

Tussen al dat moois is de afgelopen jaren heel wat 
afgekletst en gelachen en voor minder dan 10 
kilometer  trekken we onze hardloopschoenen niet 
meer aan! 
Ongeveer een jaar geleden ontstond bij de Heilige Eik het plan 

om een keer een hardloopweekendje te organiseren en op 

zaterdag 12 september van dit jaar was het dan zo ver. Intussen 

was ook het idee ontstaan om de halve marathon van 

Valkenswaard te gaan lopen dus dit paste ook heel mooi in onze 

training! 

 

Arianne zocht een mooie locatie in Oisterwijk en 

Susanne plande een prachtige knooppuntenroute 

van 18 km helemaal binnendoor langs de 

Watermolen, door de Campina en langs de 

Oisterwijkse vennen.  
Om 14.30 vertrokken we. Een beetje warm, maar prachtig weer 

en gelukkig een beetje miezer tijdens de laatste kilometers 

waarna we iets voor 16.30 aankwamen, precies achter ons 

chalet op vakantiepark De Reebok! De auto stond er al met 

droge handdoeken en veel lekkers. 

Nadat we fris gedoucht en trots hadden gevierd dat we dat toch 

maar mooi gefikst hadden, zijn we heerlijk gaan eten bij Sec in 

Oisterwijk en toen op tijd naar “huis”. Het spel “wie bij wie op de 

kamer” zorgde voor de nodige lachbuien en daarna werd het al 

snel stil…. 

 

Op tijd op voor een luchtig koolhydraatrijk 
hardloopontbijt want om 10.30 was het tijd om weer 
te beginnen aan de terugreis.  
Weer prachtig, iets korter maar 15,5 km kan hééééél lang zijn als 

de spieren en botten nog moe zijn! 

Moe maar heel voldaan kwamen we zondagmiddag terug in 

Oirschot, en hoewel het zwaar was waren we het erover eens 

dat dit zeker voor herhaling vatbaar is! 

We blijven zéker lopen bij de club op zondag (of soms zaterdag) 

vanwege de gezelligheid, de fantastische routes en de vele 

enthousiaste trainers die in weer en wind altijd voor ons klaar 

staan!! 

En als je ’s avonds een keer niet kunt lopen, je bent welkom om 

mee te lopen op woensdagochtend! 

 
Susanne, Arianne, Ester, Monique en Kartika 

 

 
P.S.  
Het draaiboek voor het hardloopweekendje mét routes is bij ons 
verkrijgbaar! 
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MARATHON 
EINDHOVEN 

 
 
foto’s Ad van Zelst 
 
Foto’s Ad van Zelst 

Danny van Overdijk 
Streeftijd: 2:15:00, gerealiseerde tijd: 2:07:08 
Dit was mijn eerste halve marathon. 1½ jaar 

geleden, toen ik met de cursus hardlopen 

begon, had ik niet gedacht dat ik een halve 

marathon ging lopen.  

Ik ging gezamenlijk met andere clubleden naar 

Eindhoven. Er ontstond bij mij een gezonde 

spanning maar ondanks deze spanning heb ik 

de ½ marathon uitgelopen.  

Het evenement was goed georganiseerd en de 

sfeer was echt goed. Al die mensen langs de 

kant die de lopers aanmoedigden om door te 

zetten. De laatste 3 kilometer was het wel 

doorzetten want het was toch wel zwaar. Ik 

ben blij dat ik mee gedaan heb. Het is een hele 

mooie ervaring. 

 

 
 
 

Dit jaar hadden we 40 deelnemers 

aan de wedstrijden in Eindhoven. 

Er stonden ook nog 50 leden bij 

onze waterpost! 



 

ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 29 | NUMMER 6 | NOVEMBER - DECEMBER 2015 
 29  

  

Meer foto’s op 
www.avoirschot.nl 

Johan Roefs 

Streeftijd 1:45:00, gerealiseerde tijd 1:42:55 

Ik had als streeftijd 1.45. Aangezien ik de 

laatste tijd best wel veel getraind had, mocht ik 

er van uit gaan dat dit mogelijk was. De start 

was druk, vooral bij de ballonnen van 1.45. Ik 

was nog maar 1 kilometer weg of er stopte 

plotseling een andere loper voor mij die zijn 

veter los had. Hierdoor moest ik een snelle 

manoeuvre maken waarbij ik mijn enkel 

verdraaide. Daarna heb ik de pijn maar 

verbeten en ben door gegaan. Ik besloot toen 

mijn eigen tempo te gaan lopen. Gelukkig ging 

de pijn weg en kreeg ik een lekker tempo te 

pakken. Ik kon dit goed volhouden tot aan 

Strijp S. Vanaf hier heb ik meer op karakter 

gelopen. Uiteindelijk finish ik in 1.42.55. Mijn 

enkel is blauw en dik maar ik ben zeker 

tevreden. 

 

 
 
 

Hans van Hal (hele marathon) 

Streeftijd: onder 4 uur, gerealiseerde tijd: 3:58:22 

Samen met Tineke en Nadja naar Eindhoven 

vertrokken. Al snel bleek dat ik beide dames niet 

bij kon houden. Dus ook maar niet verder 

geprobeerd. Ik heb me toen maar aangesloten 

bij de haas met de ballon voor 4 uur. Na 5 

kilometer de eerste waterpost, maar hier was het 

erg druk en ben ik voor de haas gaan lopen. Na 

ongeveer 10 kilometer komt Reuselse Kees 

naast me lopen. Een gesprek volgt en we lopen 

samen door. Kees geeft aan graag met me mee 

te lopen. Het tempo wordt langzaam opgevoerd 

tot we over 1 kilometer 5 minuten lopen. Dit is te 

snel voor mij en dat blijkt later ook. Bij 28 

kilometer verkrampen eerst mijn bovenbenen en 

bij de 30 kilometer komen de kuiten er ook nog 

bij. Hier nog een schitterende tijd van 2 uur en 

44 minuten, maar ik laat Kees toch maar lopen. 

Bij de 32 kilometer zie ik dat ik nog aan de bank 

moet om onder een eindtijd van 4 uur te blijven. 

Ik moet de laatste 10 kilometer moeite doen om 

1 kilometer in 6 minuten te lopen maar het lukt 

wel en ik kom gebroken bij de finish aan in 

3.58.22. De tijd is goed voor mij, maar de 

verdeling slecht. 

Maar toch een tevreden man. 

 

 
 
 

http://www.avoirschot.nl/
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Marij Maas 

Streeftijd: 2:02:00, gerealiseerde tijd: 2:06:16 

Helaas mijn streeftijd niet gehaald maar dat is een 

goede reden om volgend jaar weer aan de start te 

staan! We hebben heerlijk gelopen samen met Adrie, 

Conny, Vanessa, Pieter en ik. Het was prima weer, veel 

publiek, goede verzorging bij de waterposten en niet te 

vergeten de gezellige muziek overal. Al met al een 

fantastische dag!! Mede mogelijk gemaakt door de 

goede trainers.  

Bedankt daarvoor. 

 
 

Vanessa Kluijtmans 

Streeftijd: ?, gerealiseerde tijd: 2:06:09 

Ik heb een heerlijke dag gehad. Het was erg gezellig. 

Wachten vooraf is wel stress. Gewoon direct beginnen. 

Eenmaal aan het lopen ging het prima. Mooi constant. 

Gezellig, mensen en muziek. Jammer genoeg geen tijd 

voor een borrel op het Stratumseind. Ik had haast. 

Volgend jaar zeker weer en dan een stapje harder. Dit 

was deze keer eigenlijk ook wel gelukt.  

Bedankt trainers voor de goede voorbereiding. Ik heb 

genoten van de lange duurtrainingen.  

Op naar volgend jaar!!! 

O ja Adri, Connie, Pieter en Marij, het was gezellig 

bedankt. 

 
 
 

Pieter Raijmakers (geen foto) 

Streeftijd: had ik niet echt, gerealiseerde tijd: 2:10:04 

Ik heb een heerlijke voorbereiding gehad. Vorig jaar 

kreeg ik tijdens de ½ marathon erg veel last van een 

spier op mijn heup. Daar heb ik nu geen last van gehad. 

Dit met dank aan de trainers.  

Vandaag gestart samen met Conny, Adrie, Marij en 

Vanessa. Tot 17 kilometer ging dit erg goed met een 

gemiddelde van boven 10 kilometer per uur. Daarna 

sloeg de vermoeidheid in mijn benen toe waardoor ik 

moest lossen. Jammer! 

Volgend jaar weer mee doen en hierop trainen dus. 

 
 

MARATHON 
EINDHOVEN 

 
 
foto’s Ad van Zelst 
 
Foto’s Ad van Zelst 
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Vier leden waagden 
zich aan de hele 
marathon.  
 
◄ Henk zet zich helemaal in 
voor een project in Bali. Hij 
liep de marathon in 3:41:40 
uur. Je kunt er van vinden 
wat je wilt, maar het vergt 
heel wat meer moed dan 
een tientje overmaken. En 
wie hebben dat gedaan? Het 
banknummer is 
NL04ABNA0435332511 
t.n.v. Stepping Stones Bali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◄ Tineke liep haar 14e 
marathon in haar 
vierdebeste tijd: 3:46:45 uur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◄ Voor Nadja van der 
Schoot was het haar debuut 
op de marathon. Heel goed 
gedaan: 3:37:08 uur! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◄ Hans van Hal liep al eens 
de zware Oirschotse 
Heidemarathon en de 
marathon van Luxemburg. 
Nu op vlak terrein voor het 
eerst onder de 4 uur: 3:58:22 
 

  
 
 

Roland 1:28:36. Snelste AO’r 

Michael bij de hazen van 1:45 

Het kwam toch nog goed  
met de tijd van Jan 
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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 ZO’N 

MOOIE CLUB? 
 
 

*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. 

Waterpost Marathon Eindhoven 
Ook dit jaar zijn de voorbereidingen voor de 
waterpost in Eindhoven goed verlopen. De 
vergadering van te voren bij Marathon Eindhoven had 
ik gemist en vervanging was niet mogelijk omdat dit 
was op de dag van het einde van de loopcursus en 
estafette. Maar dat was geen probleem. Via de mail 
werden we op hoogte gehouden van de 
veranderingen bij en rond de waterpost. 
 

Er hadden zich 51 deelnemers voor de 
waterpost aangemeld.   
Hieruit blijkt ook nu weer dat veel leden zich echte 
clubleden voelen en ook interesse hebben voor de 
mensen die meelopen, zij werden hartstochtelijk 
aangemoedigd bij het passeren  van de fruit-, water- 
en sponspost. 
Om 9.00 uur was ik met de bus van ,,Meubelfabriek 
Veldhuizen”, hiervoor onze dank, in Spoordonk bij 
Jac om de watercontainer in te laden en naar 
Eindhoven te rijden, waar we voor 10.00 uur 
arriveerden. We moesten er op tijd zijn om de spullen 
voor de waterpost in ontvangst te nemen en te 
controleren of alles volgens de lijst aanwezig was. 
Meestal klopt het wel, maar het is vervelend als dat 
niet zo is.  Dit jaar was de waterpost uitgebreid met 
fruit, te weten, bananen en sinaasappel.  
 

De eerste leden voor de waterpost 
arriveerden om 10.00u., die waren mooi op 
tijd.  
Dat kon niet gezegd worden van de spullen, die 
waren aan de late kant, maar dat gaf ons de 
gelegenheid om te vertellen wat de bedoeling was 
met het fruit dat we moesten serveren. Ook gaf dat 
de gelegenheid om de meegebrachte koffie en thee 
te nuttigen, die er wel in ging bij een temperatuur van 
5 gr.  
Om 11.30 kwamen de auto’s met de attributen. Ook 
kregen we nu mooie blauwe regenjasjes in plaats van 
shirtjes. Heidi en Mieke belastten zich met het 
uitdelen hiervan, precies op maat en naam volgens 
de bestellijst. Maar ik denk dat we twee jasjes te 
weinig gekregen hadden of iemand anders vond ze 
ook mooi, want na de middag waren er twee jasjes te 
kort. Om 13.15 uur kwamen nog 7 waterdragers aan 
voor versterking bij de halve marathon.  

>> 

WATERPOST 
MARATHON 
EINDHOVEN 

Toon de Croon 
 
Foto’s Ad van Zelst 

mailto:anthonyconijn@gmail.com
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Onder de kijkers was ook onze hoffotograaf  Ad, die bij 
ons, maar ook op andere plaatsen foto’s van Oirschotse 
lopers wilde maken. Hij kwam vragen of we een of twee 
mensen tijdelijk konden missen, want hij wilde 
Oirschotse lopers fotograferen en die zie je in zulke 
drukte, alleen, niet aankomen.  
 

Pas toen de grote meute voorbij was konden 
we voorzichtig weer  aan het opruimen 
beginnen.  
Want ook de laatste lopers moeten van fruit, water en 
sponzen kunnen worden voorzien en niet gehinderd 
worden. En als je dan met veel mensen bent is dat 
opruimen in ’n half uur bekeken. Om 16.45 uur ging 
iedereen weer met een goed gevoel naar huis. Naar ik 
hoop tot volgend jaar. 
 
 

Mensen van de waterpost hartstikke bedankt 

namens Marathon Eindhoven, Atletiek 

Oirschot en ondergetekende, we hebben ons 

steentje weer goed bijgedragen. 
     Toon. 

Een heerlijk najaarszonnetje scheen door de 
herfstbladeren en toen de muziek van  de 
discjocky naast ons begon te spelen, kon het 
helemaal niet meer kapot.  
Al waren er mensen die liever hadden de gehad dat deze 
meneer z’n mond had gehouden. Vlug werden de kramen, 
2 met fruit en 6 met waterbekers, gevuld en kuipen met 
sponzen en water klaargezet. 
Een klein smetje op de organisatie was de soep. Dus weer 
geen soep. Dat was niet volgens afspraak. Maar later 
bleek, dat door de grote drukte in de stad, ook nu weer, 
door het mooie weer en een record aantal deelnemers er 
geen doorkomen meer aan was. Om met Johan Cruijff te 
spreken ,,Elk voordeel heb z’n nadeel”. Koffie en thee 
kregen we in kleine containers, maar die was na 2 uur 
lauw en niet meer zo lekker. 
 

Voor de eerste keer moesten we ook fruit 
uitdelen en in het begin werd er weinig gebruik 
van gemaakt.  
Maar bij de halve marathon werd dat anders en op het 
einde van de dag was alles op. Bij de hele marathon en 
tussen de hele, halve en 10 km.  konden we het parcours 
mooi zuiver houden en dat is plezierig voor de lopers. 

links: Irene stond haar water 
echt uit te venten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
onder: dit jaar ook 
fruithapjes van Sandra 
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  30 JAAR ATLETIEK 
OIRSCHOT 
 
 

Foto’s Ad van Zelst 

Ons jubileumfeest begon 

‘s middags op het 

atletiekveld met het 

SPEL ZONDER 

GRENZEN. 

Tien teams van elk 5 

personen konden punten 

verdienen met de meest 

maffe opdrachten.  

Toen kwam er een quiz, 

waarmee de geleverde 

lichamelijke prestaties 

weer teniet werden 

gedaan als je geen 

‘Orskôts’ kende!  

Veuls te moelluk!  

Mèr wel skôn!  
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Meer foto’s op 
www.avoirschot.nl 

http://www.avoirschot.nl/
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30 JAAR ATLETIEK 
OIRSCHOT 
 
 

Foto’s Jan Appels 

Op weg naar een geslaagde jubileumfeestavond! 
 
Begin dit jaar vroeg het bestuur vrijwilligers om de 
Jubileumdag van ons 30-jarig bestaan op 24 
oktober invulling te geven. 
Eveline Timmermans en Karin Verhagen gaven zich op om de 
jubileumfeestavond te organiseren. Aangevuld met Mieke en 
Jeanine vanuit het bestuur, hadden we op 20 januari van dit 
jaar onze eerste bijeenkomst. Tal van ideeën vlogen over de 
tafel en daarom was het soms moeilijk om te kiezen. De 
datum stond vast, dus dat was makkelijk. Daarna werden 
keuzes gemaakt voor locatie, muziek, en een activiteit.  
 

De keuze voor de locatie viel uiteindelijk op Het 
Hof van Solms.  
Een sfeervolle ambiance in het hart van Oirschot waar alles 
mogelijk was wat wij bedacht hadden. Dat begon al bij de 
binnenkomst, waar de gasten een Atletiek Oirschot-blauw 
drankje kregen, en vervolgens op de gevoelige plaat met 
gouden randje werden vastgelegd. 
 

Grappig was, dat een van de activiteiten die we 
verzonnen hadden, een pubquiz, al door de 
dagcommissie ingepland was.  
Na wat gepuzzel en rondvragen in ons netwerk, kwamen we 
uit op tonproater Frans Bevers.  
Stukjes uit oude Spikes, aangevuld met inside-information, 
werden aan Frans Bevers aangeleverd en hij heeft er een 
mooi, pittig verhaal van gemaakt, zoals te horen was op de 
feestavond! 
 

De muziek werd verzorgd door DJ Stefan.  
Hij had er plezier in! Zoveel zelfs dat hij zelf de microfoon 
greep en zijn zangkunsten liet horen!   
Ad had op ons verzoek een schitterende doorlopende 
diapresentatie verzorgd waarvoor hij uit duizenden foto’s een 
ruime selectie heeft gemaakt, deze ingescand heeft en 
voorzien van datum en onderschrift! Een genot om naar te 
kijken!  
Verder hebben diverse leden van het eerste uur ‘oude’ spullen 
en andere memorabilia aangeleverd zodat we een mooie 
expositie konden maken over de vereniging door de jaren 
heen. 
 

En toen was alles geregeld en was het 24 oktober.  
In de ochtend hebben we de zaal versierd en alle andere 
zaken opgezet, zodat het feest vanaf 20.00 uur meteen kon 
beginnen!  
 

En feesten, dat hebben we allemaal gedaan!! 
 

Eveline, Karin, Mieke en Jeanine 

 

Meer foto’s op 
www.avoirschot.nl 

http://www.avoirschot.nl/
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Een nieuwe manier van 
onderlinge strijd 
Veel mensen zullen het 
waarschijnlijk niet weten, maar 
atletiek is bij de masters (alle 
categorieën vanaf de 35 en hoger) 
behoorlijk populair. Niet alleen de 
loopnummers, maar ook alle 
andere atletiekonderdelen worden 
beoefend tot op hoge leeftijd. Zo 
werd kort geleden nog een 
wereldrecord op de 100m 
gevestigd door een Japanner in de 
categorie 105-plussers!  
 

Nu is dat wel zo’n beetje het 
meest extreme voorbeeld, 
maar zoals al gezegd 
beginnen de masters 
categorieën vanaf 35 jaar.  
Je zit 5 jaar in dezelfde categorie 
en gaat over op de dag dat je 40 
wordt, 45 wordt, 50 wordt, enz. 
enz. Hoe ouder je wordt, hoe 
verder je prestaties afnemen, het is 
nu eenmaal een gegeven. Op een 
bepaald moment kun je niet meer 
tegen jongere atleten (of je jongere 
zelf) op. Wat is dan je drijfveer? Je 
kunt je oude PR’s immers niet 
meer halen. Begin je elke 5 jaar 
opnieuw met een schone lei? 
 

In het verleden hebben ‘we’ 
jarenlang een interne 
loopcompetitie gehad. 
Doordat er zoveel categorieën zijn 
was er nauwelijks sprake van 
onderlinge strijd, aangezien er 
zoveel verschillende leeftijden 
waren dat vrijwel iedereen op het 

podium kwam in zijn of haar 
categorie. Maar samenvoegen dat 
is natuurlijk oneerlijk voor de 
oudere lopers, toch? Niet als je 
gebruik maakt van age grading. 

 

Age Grading, wat is het en 
hoe werkt het? 
Age grading, ofwel leeftijds-
correctie, wordt toegepast in de 
masters atletiek. Op basis van 
talloze resultaten, berekeningen en 
vergelijkingen is men tot een 
correctiefactor gekomen per 5-
jaars categorie per onderdeel. 
Hierdoor is het mogelijk om je 
prestatie als master te vergelijken 
met een senior.  
 

En dat niet alleen, je kunt 
prestaties van alle leeftijden 
met elkaar vergelijken en 
dus ook tegen elkaar 
strijden. 
Het werkt als volgt. De IAAF 
(internationale atletiekfederatie) 
heeft voor zowel mannen- als 
vrouwenformules ontwikkeld om 
punten toe te kennen aan 
geleverde prestaties. Deze 
formules zijn gebaseerd op 
prestaties van senioren (<35 jaar). 
De WMA (Wereldatletiekbond voor 
masters) heeft leeftijdscorrectie-
factoren berekend zoals hiervoor 
reeds verteld. De prestatie van een 
master wordt middels de 
correctiefactor omgezet naar een 
prestatie als senior en vervolgens 
kun je deze dus invoeren in de 
formule waarna het aantal punten 
dat bij de prestatie hoort eruit rolt.  

Lastig te volgen? Een 
voorbeeld om dit te 
verduidelijken. 
Stel: 
Persoon A (32 jaar, dus senior) 
loopt een 1500m in 5.30.0 min. 
Volgens de formule levert dit 399 
punten op. 
Persoon B (45 jaar) loopt een 
1500m in 6.01.0 min. Voor hem 
geldt een correctiefactor die wordt 
toegepast op zijn prestatie, waarna 
die gecorrigeerde prestatie in de 
formule wordt ingevoerd. Hieruit 
blijkt dat hij voor een tijd van 6.01.0 
op zijn leeftijd 402 punten krijgt. 
Persoon C (57 jaar) loopt een 
1500m in 6.37.8 min. Dit levert na 
correctie 391 punten op.  
 

Waar kun je age grading 
voor gebruiken? 
Age Grading is een mogelijkheid 
om iedereen tegen elkaar te laten 
strijden. Omdat bij de prestaties 
rekening wordt gehouden met 
zowel geslacht als leeftijd is een 
onderscheid niet langer 
noodzakelijk. Dit kan een 
interessante onderlinge strijd 
opleveren. Het is immers mogelijk 
dat iemand van 65 de wedstrijd 
wint ondanks het feit dat hij of zij in 
absolute zin veel langzamer is dan 
de snelste senior.  
 

In bovenstaand voorbeeld is 
te zien dat ondanks grote 
tijdverschillen een 
spannende wedstrijd 
ontstaat. 

UITSLAGEN 
AGE GRADING 
 
 

René van de Ven 
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 Persoon B van 45 jaar wint met 
slechts 3 puntjes voorsprong op 
persoon A en derde, slechts 8 
puntjes achter nummer twee wordt 
persoon C. Op deze manier kun je 
de alle leden tegen elkaar laten 
strijden over één of meerdere 
afstanden. Je kunt ervoor kiezen 
om een onderscheid tussen 
mannen en vrouwen te behouden, 
maar zelfs dat hoeft niet. 
 

Nadelen van Age Grading 
Zijn er nadelen? Natuurlijk, aan elk 
systeem zitten behalve voordelen 
ook nadelen. Voor de duidelijkheid 
is het goed om eerst te vermelden 
dat de correctiefactoren officieel 
zijn vastgelegd, maar bij een 
officiële wedstrijd geldt nog steeds 
de indeling in categorieën. Het is te 
gebruiken voor onderlinge 

wedstrijden, dus het zal nooit 
worden toegepast op bijvoorbeeld 
de algemene uitslag van de 
Oirschotse Stoelloop.  
 
Een van de nadelen van age 
grading is dat het niet mogelijk is 
om deze systematiek te gebruiken 
bij crosswedstrijden en incourante 
afstanden, omdat de factoren per 
afstand zijn vastgelegd en dus niet 
zijn toe te passen op een –
bijvoorbeeld– 7430m veldloop.  
 
Een ander nadeel is dat je tijdens 
de wedstrijd niet goed kunt zien of 
je goed of slecht bezig bent. Wel 
voor jezelf natuurlijk, maar niet ten 
opzichte van je concurrenten, 
omdat het puntenaantal afhangt 
van de tijd en de leeftijd.  

Age grading toegepast op 
het Rondje Kemmer 
Als voorbeeld heb ik age grading 
toegepast op de uitslag van het 
Rondje Kemmer van afgelopen 
augustus.  
Bij de mannen wordt de uitslag 
hierdoor erg spannend met de 
nummers 1 t/m 4 binnen 54 punten 
van elkaar. Afgezien daarvan zie je 
behoorlijk kleine verschillen met de 
atleten die net boven en net onder 
je staan, dus spannend is het 
zeker. Vooral als er nog een 
tweede wedstrijd mee zou gaan 
tellen voor de einduitslag, want dan 
wordt het natuurlijk interessant om 
degene die net voor je staat te 
proberen in te halen.  
 

Bij de dames is het een iets 
ander verhaal, maar dat 
heeft niets met age grading 
te maken.  
Het hebben van een topmaster bij 
je vereniging is natuurlijk mooi, 
maar als je dat vervolgens met age 
grading berekent dan zie je pas 
echt hoe goed de prestatie eigenlijk 
is. Nellie loopt omgerekend naar de 
senioren een tijd van ongeveer 38 
minuten en dat levert een enorme 
berg punten op.  
Tineke is wat jonger en krijgt dus 
minder correctie, waardoor ze met 
ook een hele berg punten toch nog 
een stuk achter Nellie blijft. Dit zijn 
echt uitzonderlijke prestaties en 

dat zie je terug aan de punten.  
 

Achter deze twee zie je 
echter wel weer een leuke 

strijd ontstaan met 4 dames 
binnen 98 punten van 
elkaar.  
Ook als je verder kijkt zie je, net als 
bij de heren, dat de verschillen 
tussen degene net boven je en net 
onder je vaak erg klein zijn. Zo zou, 
als er een tweede afstand zou 
worden georganiseerd die mee zou 
tellen voor het eindklassement, 
Vanessa bijvoorbeeld maar 6 
punten goed hoeven te maken op 
Karin en Anita, die op hun beurt 
maar 3 punten achterstand hebben 
op Eveline. 
Gooi je beide bij elkaar ten slotte 
dan zie je dat Harrie Bullens als 
beste van de mannen pas 4e staat 
in de totale uitslag met slechts 13 
punten achterstand op nummer 3 
Marjo Priem. 
 
 

Nut? 
Heeft het toepassen van Age 

grading nu eigenlijk nut? Tja, het is 

maar wat je wilt. Ik denk dat het 

een leuke manier is om alle leden 

tegen elkaar te laten strijden. Er 

zijn over het algemeen kleine 

verschillen met de personen net 

boven en net onder je, wat het erg 

spannend maakt. De nadelen heb 

ik ook genoemd, dus iedereen kan 

er zijn of haar eigen mening over 

vormen. Wellicht horen we er in de 

toekomst nog meer over. Mij lijkt 

het in ieder geval een leuk idee.

Correctietabel Vrouwen V35 V40 V45 V50 V55 V60 V65 V70 

10000m 1,0000 0,9589 0,9160 0,8740 0,8320 0,7874 0,7382 0,6822 

5000m 1,0000 0,9775 0,9150 0,8725 0,8300 0,7848 0,7353 0,6797 

         

Correctietabel Mannen M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 

10000m 1,0000 0,9648 0,9296 0,8944 0,8592 0,8240 0,7858 0,7418 

5000m 1,0000 0,9651 0,9302 0,8953 0,8604 0,8255 0,7892 0,7480 
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UITSLAGEN 
AGE GRADING 

  

woensdag 26 augustus 2015 Rondje Kemmer, OIRSCHOT 
Uitslag herrekend met de AGE-GRADING methode (alleen leden) 

onderdeel naam geb.datum leeftijd categorie min sec punten 

10 km Nellie van Beers 5-3-1955 60 V60 48 36,4 987 

 Tineke van den Heuvel 12-3-1959 56 V55 48 49,7 890 

 Marjo Priem 13-3-1962 53 V50 52 10,8 699 

 Harrie Bullens 14-12-1959 55 M55 45 58,3 686 

 Wim Verhagen 6-9-1943 72 M70 53 53,1 667 

 Reny van Straten 21-11-1969 45 V45 50 48,6 665 

 Roland van Loon 1-11-1972 42 M40 41 42,0 656 

 Ria Pijnenburg 15-8-1972 43 V40 48 59,3 650 

 Henk van Gerven 20-2-1957 58 M55 47 30,5 632 

 Marieke Meeuwis 5-1-1966 49 V45 52 51,0 601 

 André van Gerven 13-1-1967 48 M45 45 10,2 586 

 Marij Maas 3-6-1959 56 V55 58 44,0 586 

 Hans Büsgen 19-3-1956 59 M55 49 41,7 559 

 Antoinet Hems 15-7-1971 44 V40 51 56,2 555 

 Johan Roefs 16-1-1962 53 M50 48 31,1 533 

 Kartika Luijsterburg 25-6-1970 45 V45 56 23,9 496 

 Joke Bullens 16-9-1962 53 V50 59 13,0 493 

 Bart Putmans 30-1-1981 34 Msen 44 37,0 488 

 René Coolen 18-1-1972 43 M40 46 27,0 481 

 Conny van de Wal 7-6-1968 47 V45 57 4,6 477 

 Wally van Mierlo 14-8-1963 52 M50 50 49,2 459 

 Elia Deenen 23-5-1966 49 V45 57 53,9 455 

 Mieke Bouwman 2-7-1970 45 V45 58 4,2 450 

 Jac  van Heerebeek 17-10-1959 56 M55 53 38,1 438 

 Susanne Aarts 25-3-1976 39 V35 53 42,4 435 

 Frans Verhagen* 26-11-1945 69 M65 58 46,4 434 

 Miranda Bressers 14-3-1969 46 V45 60 40,8 382 

 Bas Spanjers 20-11-1980 34 Msen 48 9,6 370 

 Eveline Timmermans 10-6-1974 41 V40 58 25,5 370 

 Anita van Ham 1-10-1959 56 V55 67 29,7 367 

 Karin Verhagen 6-3-1959 56 V55 67 30,6 367 

 Pieter Raijmakers 6-3-1959 56 M55 56 23,3 361 

 Vanessa Kluijtmans 17-1-1973 42 V40 58 47,4 361 

 Hans Hoogmoet 30-5-1956 59 M55 56 32,8 357 

 Marinka Machielsen 28-6-1973 42 V40 59 1,5 355 

 Hannie Schilders 26-3-1953 62 V60 72 32,2 342 

 Esther de Wert 29-12-1972 42 V40 59 44,1 337 

 Cees Koppen 10-5-1956 59 M55 57 34,3 331 

 Iris Clement 1-8-1971 44 V40 60 3,6 330 

 Marjon de Kort 19-9-1964 51 V50 66 4,0 326 

 Jan Swaans 15-6-1967 48 M45 53 44,1 316 

 Chantal van der Meijden 5-4-1974 41 V40 60 41,2 314 

 Bernadette Heetveld 22-4-1964 51 V50 67 29,0 295 

 Marja der Kinderen 8-8-1965 50 V50 67 50,0 288 

 Jan Soetens 12-2-1949 66 M65 65 23,1 276 

 Marijke de Graaf 31-5-1956 59 V55 72 55,7 255 

 Ton Smetsers 12-9-1969 46 M45 56 15,4 252 

 José van de Sande 5-11-1967 47 V45 67 30,3 230 

 Frank Michielsen 8-7-1971 44 M40 56 28,7 198 

 Nicky Fiers 6-4-1973 42 M40 58 38,8 152 

 Danny van Overdijk 2-8-1980 35 M35 58 7,3 122 

 Anthony Conijn 18-7-1952 63 M60 71 25,7 109 

* Frans Verhagen is van 26-9-1945, de berekening klopt niet helemaal omdat deze in oktober gemaakt is 
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zaterdag 29 augustus 2015 Veldhoven Ten Miles, Veldhoven 

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

10  em Bas Spanjers   recr 01:23:02     11,63 

zondag 30 augustus 2015 Den Drieschloop, Valkenburg a/d Geul 

Nellie van Beers en Hans van Hal liepen in de moordende hitte een zware halve marathon. Het was een wedstrijd met behoorlijke 
klimmen, met als ondergrond 90% kiezel/zand. Maastricht Mooiste is er niets bij. Nellie werd bij de vrouwen 2e all over en 1e in haar 
categorie.   

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

21.1 km Nellie van Beers 1 V55 01:49:04     11,61 

     Hans van Hal 36 M45 02:14:34     9,41 

zaterdag 29 en zondag 30 augustus 2015 Keistadmeerkamp, Amersfoort 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 

100 m Bart Noyen   14.07 sec 302   
verspringen    4,84 m 352   
kogelstoten    9,31 m 444   
hoogspringen    1,56 m 434   
400 m    1:12.97 min  82   
110 m horden    25.51 sec 47   
discuswerpen    24,44 m 356   
polsstokhoogspringen    2,46 m 233   
speerwerpen    25,32 m 234   
1500 m    6:43.05 min 116   
        
punten  18 Msen  2600   

woensdag 2 september 2015 Memorial René Thomas, Tessenderlo (B) 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr cr 

discuswerpen René van de Ven 4 Msen 27,44 m    
kogelslingeren  5  28,03 m    
speerwerpen  1  48,69 m    
        
discuswerpen Thomas van Laarhoven 7 Msen 19,97 m    
kogelslingeren  7  23,58 m   pr 
speerwerpen  8  27,07 m    

woensdag 9 september 2015 Open Meerkamp AV Looise, Tessenderlo (B) 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr cr 

100 m Martien van de Ven  M65 17.04 sec    
200 m    34.84 sec  cr  
        
kogelslingeren René van de Ven  Msen 29,90 m  cr pr 
kogelstoten    10,99 m    
speerwerpen    50,00 m    

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 

mailto:vanzelst-westland@chello.nl
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zondag 6 september 2015 Tilburg Ten Miles, Tilburg 

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

10 em Roland van Loon   businessrun 01:05:22     14,78 

     Léon Brands   recr 01:09:24 pr   13,92 

     Henk van Gerven 14 M55 01:15:58     12,72 

     Antoinet Hems   recr 01:19:56     12,09 

     Ton Smetsers   recr 01:27:25     11,05 

     Maurice Ackermans   recr 01:28:04 pr   10,97 

  Elia Deenen  recr 01:33:22   10,35 

         

10 km  Terry Hermus*  recr 00:57:50   10,37 

zondag 13 september 2015 NK Oriëntatielopen, middle distance, Soesterberg 

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

5.5  km Roland van Loon 3 M40 00:51:12     6,45 

 

Halvemarathontraining 3 oktober 
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Donderdag 17 september 2015 Open Avondwedstrijden Baan, OIRSCHOT 
De laatste baanwedstrijd van het seizoen. Er waren maar 4 jeugdleden die ondanks de regen aanwezig waren. Gelukkig hield het op 
om 18.15 uur, net voor het begin van de wedstrijd maar het veld was natuurlijk drijfnat. Het was ook behoorlijk fris, wat topprestaties 
uitsloot. Niettemin was de wedstrijd bij de senioren een succes, er was zelfs zoveel deelname dat het kogelstoten uiteindelijk werd 
ingekort naar 3 pogingen omdat het al ruim 21u geweest was! Ondanks de tegenvallende prestaties was het een gezellige en alsnog 
geslaagde avond. 

* = is (nog) geen lid van Atletiek Oirschot, deelname buiten mededinging 
** Is geen officieel onderdeel voor deze categorie, deelgenomen voor de fun. 
pr0 = pr, maar geen onderdeel in deze categorie, pr1 = eerste deelname op dit onderdeel, pr2 = evenaring 

onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 

Kogelstoten Nicky Verbakel  MPA 6.60 m   pr 
        
 Rens Ackermans  JPA 6.07 m   pr 
        
 Noël Ackermans  JJD 7.21 m   pr 
 Jasper van Gool  JJD 6.93 m    
        
 Maureen de Bresser*  MJA 6.41 m    
        
 Demi Saris*  Vsen 8.87 m    
 Tori Thijssen*  Vsen 7.40 m    
        
 René van de Ven  Msen 10.41 m    
 Thomas van Laarhoven  Msen 8.79 m    
 Jeroen Duif*  Msen 8.35 m    
 Niels Faessen*  Msen 7.99 m    
        
 Jacqueline Thijssen*  V45 6.33 m    
        
 Ans Saalberg*  V55 6.99 m    
        
 Piet van Oirschot 1e M55 6.18 m   pr1 
        
Speerwerpen Nicky Verbakel  MPA 11.26 m    
        
 Rens Ackermans  JPA 9.83 m    
        
 Jasper van Gool  JJD 18.74 m   pr 
 Noël Ackermans  JJD 16.70 m   pr 
        
 Maureen de Bresser*  MJA 20.68 m    
        
 Demi Saris*  Vsen 31.43 m    
 Tori Thijssen*  Vsen 24.71 m    
        
 René van de Ven  Msen 45.84 m    
 Jeroen Duif*  Msen 33.04 m    
 Thomas van Laarhoven  Msen 29.93 m    
 Niels Faessen*  Msen 23.51 m    
        
 Jacqueline Thijssen*  V45 16.04 m    
        
 Ans Saalberg*  V55 29.96 m    
        
 Piet van Oirschot 1e M55 19.27 m    

UITSLAGEN 



 

ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 29 | NUMMER 6 | NOVEMBER - DECEMBER 2015 
 46  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Donderdag 17 september 2015 Open Avondwedstrijden Baan, OIRSHOT 
vervolg 

* = is (nog) geen lid van Atletiek Oirschot, deelname buiten mededinging 
** Is geen officieel onderdeel voor deze categorie, deelgenomen voor de fun. 
pr0 = pr, maar geen onderdeel in deze categorie, pr1 = eerste deelname op dit onderdeel, pr2 = evenaring 

onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 

Balwerpen Nicky Verbakel  MPA 16.67 m    
        
 Rens Ackermans  JPA 14.83 m   pr1 
        
 Jasper van Gool**  JJD 26.04 m   pr0 
 Noël Ackermans**  JJD 20.53 m   pr0 
        
Verspringen Nicky Verbakel  MPA 3.01 m   pr2 
        
 Rens Ackermans  JPA 3.08 m   pr 
        
 Jasper van Gool 1e  JJD 3.48 m   pr 
 Noël Ackermans  JJD 3.48 m   pr 
        
 Maureen de Bresser*  MJA 3.79 m   pr1 
        
 Demi Saris*  Vsen DNS    
 Tori Thijssen*  Vsen DNS    
        
 René van de Ven  Msen 4.79 m    
 Niels Faessen*  Msen 4.08 m    
 Thomas van Laarhoven  Msen 3.29 m    
 Jeroen Duif*  Msen DNS    
        
 Jacqueline Thijssen*  V45 2.79 m    
        
 Ans Saalberg*  V55 DNS    
        
 Piet van Oirschot 1e M55 3.44 m   pr1 

zondag 20 september 2015 Clubkampioenschappen Meerkamp, OIRSCHOT 
*gastdeelnemer, geen lid, ** geen onderdeel van de meerkamp, maar telt wel als pr/cr. 
cr = clubrecord, pr = persoonlijk record, pr0 = pr, maar geen onderdeel in deze categorie, pr1 = eerste deelname aan dit onderdeel,  
pr2 = evenaring pr  
Ook de pr’s van deelnemers die geen lid zijn van Atletiek Oirschot zijn opgenomen in ons uitslagenarchief, zodat ze de volgende keer 
hun prestatie kunnen verbeteren. 

 Jongens Pupillen C 40m Ver Bal Hoog Kogel 600m  Punten 

1 Rick van de Schoot 8,5 
pr1 

2,55 
pr1 

16,90 
pr1 

0,75 
pr1 

4,21 
pr1 

2:49,8 
pr1 

  

  243 228 272 159 285 133  1320 

 Dries Smulders* 7,4 
pr1 

2,94 
pr1 

15,41 
pr1 

0,90 
pr1 

5,38 
pr1 

2:48,4 
pr1 

  

  422 306 249 269 366 141  1753 

 Luuk Smits* 7,9 
pr1 

2,18 
pr1 

20,51 
pr1 

0,85 
pr1 

4,14 
pr1 

2:38,0 
pr1 

  

  334 154 325 232 280 204  1529 

 Mika Leenders* 9,1 
pr1 

2,11 
pr1 

10,78 
pr1 

0,75 
pr1 

2,61 
pr1 

DNS   

  163 140 168 159 153 0  783 

 Mahir Kastelijns* 17,4 
pr1 

DNS DNS DNS DNS DNS   

  0 0 0 0 0 0  0 

UITSLAGEN 
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zondag 20 september 2015 Clubkampioenschappen Meerkamp, OIRSCHOT 
vervolg 

 Meisjes Pupillen B 40m Ver Bal Hoog Kogel 1000m  Punten 

 Lena Smulders* 8,5 
pr1 

2,54 
pr1 

15,15 
pr1 

0,95 
pr1 

DNS DNS   

  243 226 244 306 0 0  1019 

 Zoë Leenders* 9,4 
pr1 

NM 6,52 
pr1 

0,85 
pr1 

3,06 
pr1 

DNS   

  127 0 76 232 193 0  628 

 

 Jongens Pupillen B 40m Ver Bal Hoog Kogel 1000m  Punten 

1 Tjeerd Lieshout 8,5 
pr 

2,30 
pr 

10,82 0,75 
pr 

2,78 
pr1 

4:48,7 
pr 

  

  243 178 168 159 168 220  1136 

 Teun de Kort* 7,8 
pr1 

2,28 
pr1 

16,55 
pr1 

0,70 
pr1 

3,05 
pr1 

DNS   

  351 174 267 122 192 0  1106 

 

 Meisjes Pupillen A 60m Ver Speer Hoog Kogel 1000m  Punten 

1 Nicky Verbakel 11,5 
pr1 

3,01 
pr2 

11,16 1,10 
pr 

6,18 
  

5:19,4   

  250 320 231 416 417 128  1762 

 

 Jongens Pupillen A 60m Ver Speer Hoog Kogel 1000m  Punten 

1 Rens Ackermans 10,3 
pr 

3,09 
pr 

9,52 0,95 6,62 
pr 

4:23,9 
pr 

  

  399 336 188 306 443 310  1982 

2 Dinant Betsch 11,3 
pr1 

2,61 
pr1 

5,18 
pr1 

0,90 
pr1 

4,24 
pr1 

5:08,1 
pr1 

  

  273 240 61 269 287 160  1290 

 Cas Vermeulen* 10,9 
pr1 

2,81 
pr1 

8,56 
pr1 

0,80 
pr1 

3,30 
pr1 

4:31,8 
pr1 

  

  321 280 161 196 214 280  1452 

 

 Jongens Junioren D 80m Ver Speer Hoog Kogel 1000m  Punten 

1 Jasper van Gool 12,8 
pr 

3,47 
  

16,46 
  

1,35 7,28 
pr 

4:52,3   

  335 312 253 499 382 108  1889 

2 Willem Gerritsen 12,6 
pr 

3,48 
pr 

8,85 1,15 8,01 
pr 

4:04,2 
pr1 

  

  359 314 69 352 422 295  1811 

3 Stijn van Beers 13,5 
pr2 

3,16 
pr 

19,28 
pr 

1,20 
pr 

6,39 
pr 

4:17,8 
pr 

  

  257 250 310 389 330 235  1771 

4 Noël Ackermans 13,2 
pr1 

3,48 
pr2 

16,38 
  

1,10 
pr 

6,91 
  

4:32,2 
pr 

  

  290 314 252 316 360 178  1710 

5 Thijs van den Brand 16,1 
pr 

2,51 8,47 0,95 4,33 5:31,8   

  26 120 58 206 194 0  604 

 

 Vrouwen Masters 35 100m Ver Kogel Hoog Speer 800m Discus** Punten 

1 Judy van Vroonhoven 17,5 
pr2 

2,66 6,48 1,15 
pr 

13,83 
pr 

4:13,1 14.68 
pr 

 

  166 73 316 312 191 0  1058 

 Sabine Beekman* 19,2 
pr1 

2,12 
pr1 

5,21 
pr1 

1,00 
pr1 

11,97 
pr1 

3:19,5 
pr1 

12,87 
pr1 

 

  49 6 233 180 155 212  835 

De glorie, het zweet, de tranen… 

je leest het in de Spike! 
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zondag 20 september 2015 Clubkampioenschappen Meerkamp, OIRSCHOT 
vervolg  

 Mannen Senioren 100m Ver Kogel Hoog Speer Discus 1500m Punten 

1 René van de Ven 13,8 4,97 11,02 1,47 48,27 32,68 5:58,7  
  307 377 547 367 563 517 269 2947 

2 Bart Noyen 14,0 4,70 8,40 1,62 27,06 23,92 6:11,3  
  279 326 390 480 258 346 220 2299 

3 Thomas van Laarhoven 16,0 3,32 9,31 
pr 

1,26 28,82 19,53 DNF  

  70 106 444 225 283 263 0 1391 

 Gijs Noyen* 13,9 4,57 7,65 1,62 31,44 19,70 6:13,8  
  293 303 346 480 320 266 211 2219 

 

 Mannen Masters 40 100m Ver Kogel Hoog Speer Discus 1500m Punten 

1 Aubry Mulder DNS DNS 7,95 
pr1 

DNS DNS DNS DNS  

  0 0 417 0 0 0 0 417 

 

 Mannen Masters 45 100m Ver Kogel Hoog Speer Discus 1500m Punten 

1 Ton Smetsers 15,9 
pr 

3,34 5,71 
pr 

1,20 
pr 

22,30 
pr 

12,05 
pr 

6:52,0  

  186 182 299 263 245 171 203 1549 

 

 

 
 

 

zondag 20 september 2015 Sint Pietersbear Trail, Maastricht 

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

19  km Roland van Loon 34 overall 01:44:40     10,89 

zondag 20 september 2015 Beekse Marathon, Hilvarenbeek 

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

30  km Henk van Gerven   recr 02:24:21     12,47 

     Cees Koppen   recr 02:26:06     12,32 

     Nadja van der Schoot   recr 02:28:07     12,15 

     Hans van Hal   recr 02:41:22     11,15 

     Joost van Kuringen   recr 02:41:22     11,15 

     Tineke van den Heuvel   recr 02:42:04     11,11 

  

21.1  km Ronald Poos   recr 01:50:35     11,45 

  

10  km Ad van Heerbeek   recr 00:52:17     11,48 

  

5  km Nancy Vrijsen*   recr 00:36:36     8,20 

zondag 20 september 2015 Halve marathon van Cranendonk, Soerendonk 

Nellie ging 'om van de natuur te genieten' naar Cranendonk. Maar ze won wel de categorie V45 met maar liefst 11 minuten voorsprong 
op de nummer 2.   

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

21.1  km Nellie van Beers 1 V45 01:37:19     13,01 

UITSLAGEN 
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zondag 11 oktober 2015 Marathon Eindhoven, Eindhoven 

Een mooi aantal van 40 leden liep in Eindhoven: 4 de hele marathon, 32 de halve (waarvan 11 debutanten) en 4 de 10 km. Er werden 
7 pr's verbeterd. Nellie van Beers won de categorie V60. 
Opvallend was ook het optreden van onze marathongroep: Nadja een mooi debuut in 3:37:08 uur, Henk die zich - ge-body-paint als 
kikker - inzette voor Bali, Tineke met haar 4e beste marathontijd en Hans die met een tijd onder de 4 uur zijn pr verbeterde. 
    
Sinds 2007 hadden we van onze club niet meer zoveel deelnemers in Eindhoven. 
* = gastloper van Atletiek Oirschot  

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

42.2  km Nadja van der Schoot   recr 03:37:08     11,66 

     Henk van Gerven 39 M55 03:41:40     11,42 

     Tineke van den Heuvel 5 V55 03:46:45     11,17 

     Hans van Hal   recr 03:58:22 PR   10,62 

         

21.1 km zie volgende pagina       

  

10  km Jan Soetens   recr 00:59:27     10,09 

     Miranda Kemps   recr 01:07:56     8,83 

     Viviën Gillissen   recr 01:07:58     8,83 

     Johan der Kinderen   recr 01:08:47     8,72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zondag 4 oktober 2015 Meierijloop, Vught 

Een eerste plaats voor Cees Koppen in de categorie M55. Joost van Kuringen snoepte 1 seconde van zijn pr af.  

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

10  km Cees Koppen 1 M55 00:44:22     13,52 

     Joost van Kuringen   recr 00:47:43 PR   12,57 

     Hans van Hal   recr 00:48:00     12,50 

zondag 4 oktober 2015 Bredase Singelloop, Breda 

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

10  km Michael Boon   recr 00:49:22     12,15 

     Nadine van Gestel*   recr 01:07:59 PR   8,83 

Waterpost Marathon Eindhoven 
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zondag 11 oktober 2015 Marathon Eindhoven, Eindhoven 

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

21.1  km Roland van Loon 38 M40 01:28:36     14,29 

     Harrie Bullens   recr 01:33:51     13,49 

     Léon Brands   recr 01:34:46     13,36 

     Bart Putmans   recr 01:35:06 PR   13,31 

     Nellie van Beers 1 V60 01:37:38     12,97 

     Johan Roefs   recr 01:42:55     12,30 

     Michael Boon   recr 01:44:34     12,11 

     Antoinet Hems   recr 01:44:46     12,08 

     Bas Spanjers   recr 01:47:01 PR   11,83 

     Reny van Straten   recr 01:50:47     11,43 

     Marjo Priem   recr 01:51:00 PR   11,41 

     Marieke Meeuwis   recr 01:51:21     11,37 

     Jan Swaans   recr 01:54:37 PR   11,05 

     Jeroen de Bie*   recr 01:56:28     10,87 

     Jeanne Kemps   recr 01:57:36     10,77 

     Elia Deenen   recr 01:58:54 PR   10,65 

     Piet van Oirschot 269 M55 01:58:55     10,65 

     Frank Michielsen   recr 01:58:56     10,64 

     Jan Kemps   recr 01:59:52     10,56 

     Adrie van de Wal   recr 02:06:07     10,04 

     Conny van de Wal   recr 02:06:08     10,04 

     Vanessa Kluijtmans   recr 02:06:09 PR   10,04 

     Marij Maas   recr 02:06:15     10,03 

     Chantal van der Meijden   recr 02:07:04     9,96 

     Miranda Bressers   recr 02:07:05     9,96 

     Danny Van Overdijk   recr 02:07:08     9,96 

     Pieter Raijmakers   recr 02:10:44     9,68 

     Eveline Timmermans   recr 02:12:02     9,59 

     Caroline Linnemans   recr 02:12:02     9,59 

     José van de Sande   recr 02:25:21     8,71 

     Miranda Veldhuizen   recr 02:25:22     8,71 

     Anita van Ham   recr 02:25:22     8,71 

     Karin Verhagen   recr 02:27:10     8,60 

 
                           

zondag 18 oktober 2015 Amsterdam Marathon, Amsterdam 

Een heel mooie tijd voor Cees in zijn elfde marathon en een mooi debuut voor Joost.  

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

42.2  km Cees Koppen 90 M55 03:33:22     11,87 

     Joost van Kuringen   recr 03:58:27     10,62 

 
 

zondag 25 oktober 2015 IJzeren Mancross (Limbra), Weert 

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

8925  m Martien van de Ven 2e M60 00:41:53     12,79 

 

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  
150315 Nellie van Beers V60 Hapert halve marathon 1:38:25 uur  
180415 Nellie van Beers V60 Oisterwijk 15 km weg 1:08:34 uur  
020615 Martien van de Ven M65 Best 1500 m baan 5:40.59 min  
140615 Martien van de Ven M65 Zierikzee 800 m baan 2:44.39 min  
180615 Piet van Oirschot M55 Oirschot hoogspringen 1,10 m  
180615 Piet van Oirschot M55 Oirschot discuswerpen 21,36 m  
120815 Nellie van Beers V60 Oirschot 10 km weg 44:48 min  
090915 Martien van de Ven M65 Tessenderlo (B) 200 m baan 34.84 sec  
090515 René van de Ven Msen Tessenderlo (B) kogelslingeren 29,90 m  

       
*behoudens goedkeuring beheerder clubrecords 

Twee clubrecords in 
Tessenderlo, maar de CK 
Meerkamp leverden alleen  
PR’s op. 

CLUBRECORDS 
 
 
René van de Ven 
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AGENDA 
 
 
samenstelling Leny de Croon, tekst Ad van Zelst 

 

Zo 1 nov: OIRSCHOT ’s-Heerenvijvers  
Oirschotse Heideloop 
Geen wedstrijd maar een recreatieve loop over de hei 
in herfstkleuren. Ook wandelen. 4 Euro voor het goede 
doel en koffie met koek na. Prachtig! 

 
Zo 1 nov: Valkenswaard 
HolaPress Valkenloop 
Herkansing voor Eindhoven. Mooie halve marathon 
door de Malpie.  

 
Zo 8 nov: Veldhoven 
Witvencross ► 
Opening van het crossseizoen. Eerste wedstrijd van de 
Runamine Kempische Crosscompetitie 

 
Za 14 nov: Nijmegen 
Zevenheuvelennacht 
Zeven kilometer over zeven heuvelen. In het donker, 
neem een luchtkoker mee. 

 
Zo 15 nov: Nijmegen: 
Zevenheuvelenloop  
Massaal evenement, 30.000 deelnemers! Maar mooi 
om mee te maken. Schitterend parcours. Maken we er 
weer een clubdagje van? 
 

Zo 22 nov: Sint-Oedenrode 
Drie Dorpencross 
Tweede wedstrijd in de Kempische Crosscompetitie 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Ma 23 nov: OIRSCHOT, CLUBHUIS 20.00 UUR 
Informatieavond over periodisering 
 
Tijdens de trainingen voor de halve marathon van Eindhoven is men er volop mee bezig: ”welke tijd kan ik 
lopen?”. Na afloop is iedereen blij dat ze de finish (weer) gehaald hebben. Maar een enkeling is toch een 

beetje teleurgesteld omdat er geen progressie is geboekt. Als je er dan over doorpraat is dat wel te verklaren. 
 
Op deze avond willen we jullie uitleggen waarom het soms beter is om anders te trainen. Door periodisering 
krijg je een goede balans tussen inspanning en rust waardoor de kans op een blessure en overbelasting wordt 
verkleind. Bovendien is periodisering belangrijk om in de toekomst progressie te kunnen blijven maken. Aan de 
hand van een concreet voorbeeld zullen we aangeven hoe een jaarindeling eruit kan zien. 
 
Aan deze avond zijn geen kosten verbonden. Wel willen we vooraf graag weten hoeveel mensen er komen 
i.v.m. het inrichten van het clubhuis en klaar zetten van koffie en thee. Iedereen is welkom en als je een 
introducé mee wilt nemen, prima, meld maar aan. 
 
Aanmelden voor vrijdag 20 november, zet je naam op de lijst in het clubhuis of even een mailtje naar Cees 

van de Schoot ceesvandeschoot@kpnplanet.nl  
 
 

 

mailto:ceesvandeschoot@kpnplanet.nl
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Halve marathon Egmond 

Dit zijn de wedstrijden van de  
RUNAMINE KEMPISCHE 
CROSSCOMPETITIE  
2015-2016 

 
8 nov:  Witvencross, Veldhoven 

22 nov:  Drie Dorpencross, Sint-Oedenrode 

13 dec:  L'Avant Sylvestre Cross, Reusel 

27 dec:  Auwjaorscross, Oirschot 

17 jan:  Dieprijtcross, Eersel 

31 jan:  Joe Mann Bosloop, Best 

14 febr:  Wedertcross, Valkenswaard 

28 febr:  Karpencross, Eindhoven 

 

Vr 20, za 21 en zo 22 dec: Tilburg 
Warandeloop 
Grote crosswedstrijden uitgesmeerd over 3 dagen. 
Afstanden 5 km, 10 km, halve marathon  
 

Zo 13 dec: Reusel 
L’Avant Silvestrecross 
Nummer 3 alweer in het rijtje, het crossen is nu 
goed op gang 
 

◄ Zo 27 dec: OIRSCHOT 
29e De Meeuw Auwjaorscross 
De grootste sportwedstrijd van Oirschot, Wordt het 
weer zo ruig als vorig jaar? 
 

Do 31 de: Hilvarenbeek 
Oudejaarsloop 
Laatste kans dit jaar. 5 en 10 km. 
 

Zo 10 jan: Egmond aan Zee ► 
Halve Marathon Egmond 
Een prachtige en ruige halve marathon midden in 
de winter. We kunnen er naar toe met de bussen 
van Eindhoven Atletiek. 
Vertrek in Eindhoven om 7.30 uur, kosten €20,- p.p. 
incl. catering in de bus, terugreis om 16.30 uur uit 
Egmond. Inschrijven voor de bus tot 31 december 
via www.inschrijven.nl  
Let op: je moet zelf inschrijven voor de wedstrijd! 
Doe dat tijdig, want er is een limiet. 
 
Info bij Cees Koppen  
 
 
 
 

 

 
Trainen is mooi, 

maar wedstrijden 

maken er een 

sport van! 

http://www.inschrijven.nl/
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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. 

Jeugd bij Atletiek Oirschot 
Niet alleen hardlopen, maar ook de 
technische onderdelen (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 bij 
aanmelding 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 
 

Halvemarathontraining 3 oktober 

http://www.inschrijven.nl/
http://www.avoirschot.nl/
mailto:avo@hoogmoet.eu
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Tijdje niet hard gelopen? 

Geblesseerd? Haak een keer aan bij 

onze wandelgroep! Goeie klets en 

koffie na. 
 

 

WANDELEN 
 
 
 
 
Martien van Geenen 
 

Wandelgroep 13 september 

 

Tijdje niet hardgelopen? Geblesseerd? 
 
Hier twee 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 loopschool-oefeningen van Toon, daarna loop je in je eigen tempo wat rondjes 

op het veld. Vlak 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.  

 

Allemaal gratis als je lid bent van ATLETIEK OIRSCHOT! 
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VOOR COMPLEET  
AUTO-ONDERHOUD 

 
 
 

Haven 2 | 5688DR Oirschot | 0499-574477 
 

www.garagebeka.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             airco service 
 

  

ONZE 
VRIJWILLIGERS 
 
Ze vallen niet op, maar ze zijn er wel. Altijd 

Coördinator Waterpost Marathon Eindhoven. 

Al jaren regelt Toon alles rond onze waterpost bij de 

marathon Eindhoven. Het begint al in juli, als in Eindhoven de 

eerste vergadering is. Dan zoekt ie 50 vrijwilligers bij elkaar, 

regelt een busje met chauffeur en een watertank. Op de dag 

zelf sjouwt ie rond: aanwijzing hier, instructie daar. 

De foto is gemaakt na de familiefietstocht. Want dat regelt 

Toon ook nog. En ook de cyclopathon. En de clubtrainingen 

op dinsdag. En de tijdwaarneming bij onze wedstrijden. En de 

recreantentrainingen op zondag. En op woensdag. 

Trappistje verdiend!  
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TRAININGEN 
 
 
Coördinatoren: 
Cees van de Schoot en René van de Ven  
 

 

 

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.  
 
De trainingen voor pupillen en junioren 
duren 1 uur, de trainingen voor 
volwassenen 1:15 uur. 

 

 
 

 

zondag  
9.30 uur: recreantentrainingen 
Groep 1, 2a, 2b, 3, (4)  

 

 

dinsdag  
18.30 uur: pupillen en junioren 

vanaf 3 november in zaal De Linde 
o.l.v. Martien van de Ven  

assistentie van Bart Noyen en Thomas van Laarhoven 

 

19.00 uur: clubtraining op de baan 
o.l.v. Toon de Croon, alle niveau’s  

Kijk voor het schema op de website www.avoirschot.nl 

> TRAININGEN 

 

 

woensdag  
14.00 uur: woensdagmiddaggroep 
vanaf ’s-Heerenvijvers, 2 groepen 

 

19.00 uur: recreantentrainingen 
Groep 1, 2a, 2b, 3, (4)  

 

 

donderdag  
18.30 uur: pupillen en junioren 

vanaf 5 november in zaal De Linde 
o.l.v. René van de Ven  

assistentie van Bart Noyen en Thomas van Laarhoven 

 

19.00 uur: clubtraining 
o.l.v. Cees Koppen, niveau 2b-3 

Buitengebied, weg of cross 

 

19.30 uur: junioren, senioren en masters 

vanaf 5 november in zaal De Linde 
o.l.v. René van de Ven 

Kracht- en stabiliteitsoefeningen voor benen, buik, rug, 

armen en schouders. 

 

 

zaterdag  
vanaf 14 november: 

9.00 uur clubtraining gericht op wedstrijden 
o.l.v. Cees Koppen 

crosstraining 

 
 
 
 
  
 

http://www.avoirschot.nl/
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OIRSCHOT, BAANWEDSTRIJDEN 
 

Ho  ho  ho  ho  ho  ho…! 

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

