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 Pieter van de Kerkhof kreeg de estafettepen 

 Het razendsnelle estafettepennetje van Dries Smulders 

 Marathon Amsterdam en de Zevenheuvelenloop 

 Geweldige Auwjaorscross 

 Het was een mooi sportjaar! 
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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 
 

Ja, en dit is dan nummer 1 van de 

DERTIGSTE jaargang van ons clubblad.  
 

Het eerste nummer was een blaadje op A5 formaat 

(de helft van het huidige A4). Martien van Geenen 

en Albert Houwen waren de eerste redactieleden. 

Alle kopij moest op een typemachine worden 

overgetikt op stencils (typemachine? stencils?). 

Foto’s plaatsen kon niet.  

Martien werkte op de legerplaats en kende daar 

een ‘mannetje’ met een stencilmachine. Ik heb dat 

eerste nummer nog in mijn bezit en het is 

aandoenlijk wat de mannen met de toenmalige 

beperkte technische mogelijkheden bereikten.  

En het verscheen elke maand! In 1999 gingen we 

over op het huidige A4-formaat, waarna vanaf 

2009 het blad een 2-maandelijkse uitgave werd. 

Door de ontwikkeling van de digitale fotografie 

werd het toen ook mogelijk meer foto’s te plaatsen. 

Ook de drukkwaliteit werd steeds beter, zodat we 

nu een Spike hebben waarop we als club best trots 

kunnen zijn!    

 
 

Ad van Zelst, redactie Spike en website 

 

 
 

 
 
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  

 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 
Lijst van adverteerders en sponsors op volgorde 
van het beginjaar. 

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  

 
Atletiek Oirschot 

opgericht: 24 oktober 1985 
 

Aangesloten bij de Atletiekunie, 
verenigingsnummer V0014355 

 
Ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel, nummer 40238625 

 
 

Atletiekbaan en clubgebouw: 

Bloemendaal 5a 
5688GP Oirschot 

(bij Sportcentrum De Kemmer) 
 

Postadres: 

Notel 48, 5688NB Oirschot 
telefoon: 0499-575583 

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

 
Erelid: 

Cees van de Schoot 
 

Leden van verdienste: 

Albert Houwen 
Piet van de Sande 
Martien van de Ven 

Toon de Croon 
 

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

is gratis voor leden van  
Atletiek Oirschot.  

De digitale versie wordt gratis 
toegezonden aan onze 

adverteerders, sponsoren en 
belangstellenden buiten Oirschot 

 

Drukwerk: FT-Print Oirschot 
Redactie: Ad van Zelst 

Advertenties: Anthony Conijn 
Bezorging: Jeanne Kemps 

 
Het volgende nummer  
verschijnt omstreeks 

1 maart 

 
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! 

ALGEMENE  
INFORMATIE 
website: www.avoirschot.nl 

mailto:info@avoirschot.nl
mailto:jvandekam@gmail.com
mailto:ceesvandeschoot@kpnplanet.nl
mailto:anthonyconijn@gmail.com
mailto:gerdamanders61@msn.com
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mailto:jhm.bouwman@gmail.com
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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
mailto:thomas_laarhoven@hotmail.com
mailto:a.liempt40@upcmail.nl
mailto:adrie.louwers@gmail.com
mailto:gerdamanders61@msn.com
mailto:wally.van.mierlo@gmail.com
mailto:bart_noyen@hotmail.com
mailto:j.vanoirschot@festacariba.nl
mailto:h.rijt@chello.nl
mailto:pieter_smits@hetnet.nl
mailto:miranda.veldhuizen@chello.nl
mailto:martienvandeven@planet.nl
mailto:chr_vd_ven@hotmail.com
mailto:vondervoort@tiscali.nl
mailto:e.dewert@taalbrug.nl
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  VAN DE 
VOORZITTER 
Jeanine van Geest 

Wat een fantastische 
afsluiting van ons 
jubileumjaar hadden we 
vandaag!  
Met 650 inschrijvingen op de 
Auwjaorscross hebben we een 
nieuw record gevestigd. Een 
schitterende dag, de zon scheen 
en iedereen had er zin in na twee 
dagen van eten en stil zitten.  

 
Nou… niet iedereen had stil 
gezeten want er was op 
voorhand al heel veel werk 
verricht om alles op te 
zetten.  
We hebben dan ook veel 
complimenten ontvangen over de 
organisatie van de Auwjaorscross. 
Er was behoorlijk veel jeugd die 
deelnam en de mooie grote 
medailles vielen daarbij erg goed in 
de smaak! 

 
Als ik zo terugblik op het 
afgelopen jaar, zijn er nog 
meer positieve zaken in 
onze club gerealiseerd.  
Allereerst natuurlijk de mooie 
persoonlijke sportprestaties van 
onze leden! Hulde aan hen die 
telkens weer het doorzettings-
vermogen vinden om door te gaan 
en proberen het uiterste uit zichzelf 
te halen. Ook hulde aan alle 
vrijwilligers die soms bijna dagelijks 
in touw zijn om te zorgen dat de 
accommodatie er tip top uitziet, dat 
het wedstrijdparcours 

er netjes bij ligt, dat de wedstrijden 
georganiseerd worden, die de Spike 
rondbrengen en ga zo maar door. 
Sinds ik vanaf februari 2015 
voorzitter ben van Atletiek Oirschot, 
zie ik pas goed hoeveel mensen er 
actief zijn binnen de club. Iedereen 
draagt zijn of haar steentje bij.  

 
De betrokkenheid bij de club 
blijkt ook uit het feit dat we het 
afgelopen jaar in de 
bestuursvergadering 
meerdere malen leden 
ontvangen.  
Zij wilden graag hun zegje doen over 
het een of het ander, of hadden 
interessante voorstellen. De 
bestuursvergaderingen zijn immers 
openbaar en als lid kun je je 
aanmelden om een vergadering bij 
te wonen. De vergaderdata staan in 
het clubblad en iedereen is welkom. 
De notulen zijn alleen voor de leden 
van  Atletiek Oirschot en zijn op te 
vragen, indien gewenst, bij de 
secretaris van het bestuur.  

 
Trouwens: er is nog een 
bestuurszetel vacant!  
Dus mocht je interesse hebben, 
schuif eens een keertje aan en wie 
weet vind je het leuk om mee te 
denken over je club! Vind je dat te 
veel, kom dan naar de 
jaarvergadering op maandag 29 
februari 2016! Daar worden ook 

besluiten genomen die de toekomst 
van de club bepalen en waar je je 
mening kunt laten horen. 

Onze club stond de 
afgelopen maanden ook 
mooi in de belangstelling 
tijdens de tentoonstelling 
‘Meten en Wegen’ in het 
Museum De Vier Quartieren. 
Nog te zien tot 31 januari 2016…  
En natuurlijk hebben we onszelf 
goed in het zonnetje gezet met ons 
30-jarig jubileum en met het 
mooi(er) maken van het clubhuis. 
Frisse nieuwe gordijnen, een 
stoere bar en nieuwe verlichting. In 
het nieuwe jaar zullen de puntjes 
op de ‘i’ van de ‘inrichting’ gezet 
worden. 

 
Wat het nieuwe jaar verder 
gaat brengen, is nog 
spannend.  
De organisatie van de triatlon die 
we samen met de EOZC en De 
Pedaleur organiseren, neemt wat 
vastere vormen aan en we hopen 
dat die nog in 2016 gaat 
plaatsvinden. Ook wordt het dak 
van het materialenhok en de 
kantine vernieuwd c.q. opgeknapt 
zodat de lekkages tot het verleden 
gaan horen. Tot slot krijgen we in 
2016 een gloednieuwe website die 
helemaal bij de tijd van nu past. 
Allemaal leuke dingen waar we 
samen als club weer veel plezier 
aan kunnen beleven.  

 
Tot slot wens ik iedereen 
een sportief, gezond en 
inspirerend 2016 toe!  
 

Jeanine van Geest  
Voorzitter Atletiek Oirschot 
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De wijzigingen in het ledenbestand  
per 1 januari: 
 
Deze keer helaas 6 afmeldingen: 
 
Maria van Heesch WAN 

 Wegens voetproblemen lukt het niet meer  

om te wandelen. 

Corrie de Kroon V70 

Na 16 fijne jaren moet ik helaas met pijn in  

mijn hart afscheid nemen wegens verhuizing  

naar Den Bosch. Ik wens het bestuur, trainers  

en alle leden het allerbeste toe. Deze club zal  

voor altijd in mijn hart een warm plekje blijven  

houden. 

Monique Fiers V40 

Heb het afgelopen jaar eigenlijk niet meer  

gelopen temeer omdat de motivatie mij  

ontbreekt  Heb het vooraf met veel plezier  

gedaan maar denk dat het nu beter is om er  

voorlopig mee te stoppen, wie weet in de  

toekomst weer. Wil nog wel meehelpen met  

b.v de waterpost tijdens de marathon van  

Eindhoven dus je zult me nog wel een keertje  

zien. 

Gemma van Esch WAN 

Mijn lidmaatschap is maar van korte duur  

geweest. Ik moet het nu opzeggen, omdat ik  

ernstig ziek ben. Ik heb een mooie wandeltijd  

gehad. 

Janette van Roosmalen V40 

Jet van Tiel V50 

 

en 4 nieuwe leden: 
 
Pieter van de Kerkhof M45 

Martijn Keetels MSE 

Rita Essens V45 

Terry Hermus V50 

 

Van harte welkom!  
 
 

Onze vereniging telt nu  
189 leden, 

waaronder 13 jeugdleden 
en 15 wandelaars. 

 
 
 

 

De verjaardagen in januari: 
 
1 René van de Ven MSE 

3 Hennie van Rijt M55 

3 Nicky Verbakel MPA 

4 Bart Noyen MSE 

5 Marieke Meeuwis V45 

6 Jeanne van Oirschot V55 

6 Dilia van Straten V55 

6 Henk van Eek M45 

10 Jan van der Heijden M65 

13 André van Gerven M45 

16 Johan Roefs M50 

16 Carry Luijsterburg WAN 

17 Vanessa Kluytmans V40 

18 René Coolen M40 

19 Jozé van de Burgt V55 

20 Janette van Roosmalen V40 

22 Jan Heijms (Oirschot) M65 

27 Ineke Conijn WAN 

30 Bart Putmans MSE 

31 Hans van de Wal M50 

 
 

…en in februari: 
 
3 Wim de Croon  M60 

5 Liezeth Drabbels V45 

6 Kelly Vermeer VSE 

7 Chris van Eck WAN 

11 Tonnie van Geenen WAN 

12 Ben Vogels M65 

12 Jan Soetens M65 

13 Piet van Oirschot M55 

16 Jacqueline Heijms V55 

20 Henk van Gerven M55 

21 Albert Houwen M65 

24 Ronald van de Vondervoort M45 

26 Léon Brands M40 

 
 
 

Allemaal hartelijk gefeliciteerd! 

LEDEN 
ADMINISTRATIE 
Hans Hoogmoet 
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METEN & WEGEN IN MUSEUM DE VIER 
QUARTIEREN 
In ons Oirschotse Museum loopt nog steeds de 
tentoonstelling ‘METEN & WEGEN’. Hierbij hebben 
we ruim de plaats gekregen om onze vereniging te 
promoten. Je bent natuurlijk al lang wezen kijken, 
maar zo niet… tot 31 JANUARI heb je de kans! 

 

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: gerdamanders61@msn.com  

 

Eerstvolgende vergaderingen: 18 januari en 22 februari. 

PRIKBORD 

mailto:gerdamanders61@msn.com
http://www.facebook.com/atletiekverenigingoirschot
https://twitter.com/avoirschot
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1 november 
Prachtige Oirschotse Heideloop ► 
Het was prachtig weer en daardoor kregen we ook een 
prachtige Heideloop. Er deden 29 wandelaars mee en 
108 hardlopers, verdeeld over 5 groepen.  
In het FOTOBOEK op onze website staan de foto's van 
het hardlopen en de wandelaars. 

 
 
8 november 
Successen in Veldhoven 
Vandaag werd het crossseizoen geopend met de eerste 
wedstrijd van de Kempische Crosscompetitie: de 
Witvencross in Veldhoven. Atletiek Oirschot stond weer 
vooraan bij het prijzen uitdelen: Nellie van Bers werd 2e 
bij de V55 en Martien van de Ven 2e bij de M65. 

   
 
15 november 
Roland van Loon weer Nederlands Kampioen 
Dit weekend vonden in Diever (Drente, Nationale Park 
Drents-Friese Wold) de NK oriëntatielopen plaats. 
Roland van Loon werd vorig jaar Nederlands kampioen 
lange afstand bij de M40 en wist dat dit jaar te herhalen.  

 
   
22 november 
Nellie van Beers eerste in Sint-Oedenrode ► 
Bij de tweede wedstrijd in de Runamine Kempische 
Crosscompetitie - de Driedorpencross in Sint-Oedenrode 
- was Nellie van Beers deze keer haar rivale Anne Rindt 
de baas. Met een voorsprong van 6 seconden won ze de 
categorie V55. 
Martien van de Ven werd tweede bij de M65. 
   
 
29 november 
Weer zege voor Martien van de Ven 
In een kleine pauze van de Kempische Crosscompetitie 
trekt Martien naar Deurne voor de Zandboscross, 
onderdeel van de Limbra-competitie. Resultaat: 1e M65!  
   

 
 
 
 
 

 

NIEUWS 
Kijk elke dag op www.avoirschot.nl naar het 

nieuws als het nog warm is 

http://www.avoirschot.nl/
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6 december 
Nadja van der Schoot op het podium ▲ 
Met elf AO-ers trokken we naar Bladel voor een 
nieuw evenement: de Kempen Trail. Er waren 
geen categorieën, alleen mannen of vrouwen. 
Nadja van der Schoot werd bij de 17 km fraai 3e 
bij de vrouwen overall.  

 
 
13 december 
Twee podiumplaatsen in Reusel 
Bij de l'Avant Sylvestrecross in Reusel stonden 
zowel Martien van de Ven als Nellie van Beers op 
het podium. Martien werd 2e bij de M65 en Nellie 
3e bij de V45 (!). Ook mooi: twee van onze 
jeugdleden waren er bij!  

   
 
20 december 
Martien van de Ven 3e in Roermond 
Bij de Neelderveldloop in Roermond, de opvolger 
van de Mijnwegcross, haalde Martien van de 
Ven het podium met een 3e plaats bij de M60. 
   
 

27 december 
Auwjaorscross voor Peter van der 
Velden 
Een record aantal van 650 lopers had 
ingeschreven voor de 29e editie van de 
Auwjaorscross. Daarvan haalden er 602 de finish. 
De wedstrijd bij de mannen werd gewonnen door 
Peter van der Velden van GVAC in een tijd van 
32:11 minuten. Eerste bij de vrouwen werd Amy 
van den Broek (Sprint) in 27:24 minuten. 
Onze Oirschotse coryfeeën bij de masters 
moesten zwaar strijd leveren om op het podium 
te komen. Martien van de Ven werd 3e bij de 
M65, Nellie van Beers werd 2e bij de V55.. 
 
Zie de uitgebreide reportages elders in deze 
Spike en de foto’s op de website. 
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Ik geef ’t razendsnelle estafettepennetje door aan Dinant Betsch 

’t RAZENDSNELLE 
ESTAFETTE 
PENNETJE Dries Smulders 

Hallo, 

ik ben Dries Smulders. 

Ik ben 8 jaar ik woon in de 

Lubberstraat in Spoordonk 

samen met mijn ouders en 

mijn broertje Wim. 

Ik zit op De Fonkeling in 

groep 5, mijn hobby’s zijn 

buiten spelen en fietsen.  

Ik zit pas net op atletiek en 

vind het nu al heel leuk. 

Mijn leukste onderdeel 

vind ik hoogspringen. 
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Als het wintertijd wordt, gaan we met onze 
jeugd weer naar de zaal. Onze fotograaf 
nam een kijkje.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAALTRAINING 

 

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. 

 

De training is 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. 

 

 

 

De zaaltrainingen zijn nog de hele winter. 

Onze volwassen leden mogen ook komen, 

ze trainen dan mee met de senioren:  

elke donderdag vanaf 19.30 uur. 
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AUWJAORSCROSS 
jeugd 
 

Start van de jongens en meisjes 

junioren D. Je ziet rechtsachter nog 

net de blauwe shirtjes van Rens en 

Noël Ackermans. 

In totaal kwamen er, verdeeld over de 

verschillende wedstrijden,  78 

junioren en 104 pupillen over de 

finish. Toch wel jammer dat er maar 5 

van onze jeugdleden meededen. 

Dries, Tjeerd, Noël, Rens en Thijs 

waren er wel bij. Die krijgen op deze 

pagina’s dan ook alle aandacht.  
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◄ Dries Smulders is pas kort bij de club, maar het 

enthousiasme spat er vanaf! 

 

 ▼ Tjeerd Lieshout (715) rent het bos in tussen de A-

pupillen 

 

▼▼ Noël Ackermans, Rens Ackermans en Thijs van 

den Brand. Dit was ook de volgorde waarin ze over de 

finish kwamen.  
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Even voorstellen 
Ik wil Danny bedanken voor de estafettepen. Voor degenen 

die mij niet kennen, ik ben Pieter van de Kerkhof en woon in 

Oirschot. 

Na mijn opleiding op de Philips bedrijfsschool heb ik een 

jaar in militaire dienst gezeten, als Leopard 2 chauffeur.  

 

In die tijd had ik een hekel aan sporten, als ik er 
op een of andere manier onder uit kon komen 
dan deed ik dat. 
Na mijn dienstplicht kon ik gaan werken bij Philips als 
leerling frezer. In mei 2000 heb ik een overstap gemaakt 
naar Wilting in Wintelre, waar ik nog steeds werkzaam ben 
als CNC-frezer/programmeur. 
 

In 2009 ben ik samen met mijn vrouw Helma 
verhuisd.  
Van ‘het dorp’ naar een huis met wat tuin voor onze drie 
kinderen Tijn van 11 jaar, Nina van 10 jaar en Dries van 7 
jaar. In mijn vrije tijd ben ik dan ook graag bezig in de tuin en 
met het opknappen van ons huis.  
 

Na 30 jaar bij Scouting Oirschot te hebben 
gezeten en een tijd wat minder aan sport en 
hobby had gedaan werd het weer eens tijd om 
iets aan mijn conditie te doen. 
Een vriend van mij had ook de beginnerscursus gedaan en 

dat was hem goed bevallen. 

Daarom heb ik me in het voorjaar aangemeld bij Toon de 

Croon. 

De beginnerscursus was leuk en leerzaam om te doen, en 

het was gezellig om met een groep de fanatieke 

loopscholing van Toon en Pieter te volgen. 

Ik probeer nu zo veel mogelijk woensdagavonden en 

zondagochtenden te gaan zodat ik ook echt iets kan 

opbouwen qua conditie en ik moet zeggen dat het me niet 

tegenvalt. 

 

Een paar weken na de cursus, was het rondje 
Kemmer. 
Dat was de eerste keer dat ik  10 km liep, ik was tevreden 
met de tijd van 1 uur en 4 min. 
Als doel wil ik in 2016 de halve marathon van Eindhoven 

lopen.  

En wie weet ooit nog eens de hele…..???? 

 

Groeten Pieter 

 

Ik wil graag de estafettepen doorgeven aan  

Nadine van Gestel. 

 

DE 
ESTAFETTEPEN 
Pieter van de Kerkhof 



 
ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 30 | NUMMER 1 | JANUARI - FEBRUARI 2016 

 18   
 
 

  

Net na de Oirschotse Stoelloop kwam het ten 
sprake om misschien de marathon van 
Amsterdam te gaan lopen.  
Nu stond een marathon lopen al op mijn things-to-do 
lijstje, dus was de beslissing om mezelf in te schrijven 
snel gemaakt. De trainingen begonnen vrij snel daarna, 
waarmee we onder goede begeleiding van Cees het 
avontuur aangingen. 
 

Tijdens de langeduurtrainingen van zaterdag 
werden we al snel bijgestaan door een groep 
fanatiekelingen die alvast wat kilometers in de 
benen wilden krijgen voor de halve marathon 
van Eindhoven. 
Dit zorgde voor heel wat goeie buurt voor de vele 
kilometers die we gingen afleggen. Zondag 18 oktober 
2015 kwam echter snel dichterbij en de trainingen 
werden langer en langer, dit tot we aanbeland waren bij 
een 30 km-wedstrijd in Hilvarenbeek, om het 
marathontempo en uithoudingsvermogen eens goed te 
testen. 
 

Na een tevreden resultaat en nog wat 
duurlopen werd het 17 oktober, de vertrekdag 
naar Amsterdam.  
Luisterend naar alle adviezen op de website, besloten 
we om met de trein en metro richting de hoofdstad te 
vertrekken. Eerst ons startnummer ophalen en alvast 
een kijkje nemen in het olympisch stadion, waar het 
allemaal stond te gebeuren. 
 

De taxi was op afgesproken tijdstip om half 8 
bij het hotel, waar we na een goed ontbijt, 
richting het stadion vertrokken.  
Daar aangekomen was het nog vrij rustig, maar dit gaf 
ons mooi de tijd om alles te verkennen en een bakje 
koffie te pakken. Het duurde echter niet al te lang 
voordat het rond het stadion een grote mensenmassa 
was die allemaal hetzelfde doel hadden als wij…….. 
lopen! 
 

Om half tien klonk het startschot en om 10 
over half tien begon voor mij dan toch echt 
marathon.  
Ik had besloten om met de pacers van 4 uur mee te 
lopen, om toch maar zeker niet te hard te beginnen. 
Helaas was ik zeker niet de enige die dit idee had, wat 
resulteerde in een gigantische groep lopers die met het 
nodige ellebogenwerk zo dicht mogelijk bij de pacers in 
de buurt wilden blijven. Dit heb ik tot de 8 km maar 
meegedaan, toen ben ik iets gaan versnellen, zodat  ik 
in een wat rustiger deel van de massa kon blijven lopen. 
 

MARATHON 
AMSTERDAM 
Joost van Kuringen 
 

De kilometers leken wel voorbij te vliegen 
en de vermoeidheid bleef weg.  
Nu gaan de eerste en laatste 2 km over hetzelfde 
deel van het parcours, dus bij de 40 km aangekomen 
keek ik op mijn horloge en zag ik dat een tijd onder 
de 4 uur nog haalbaar was. Ik had nog wat energie 
over en kon het laatste stuk nog een klein beetje 
versnellen. 
 

Toen kwam het Olympisch stadion in het 
vizier en kon het niet meer mis gaan. 
De energie die je dan nog krijgt om de laatste 200 
meter te lopen is niet te beschrijven. Over de finish 
meteen mijn tijd nagekeken en ik kon niet anders dan 
heel tevreden te zijn. 
Dan wil ik natuurlijk graag Cees heel erg te bedanken 
voor de mooie trainingen, en iedereen voor alle leuke 
reacties voor en na de marathon.  

 
Joost 

▲ Joost (tweede van links) in de drukte van de pacers die 
voor 4 uur gingen. Joost kwam bij zijn eerste marathon uit 
op een fraaie 3:58 uur. Cees Koppen liep de 42,2 km in 
3:33 uur. 
De uitslag stond al in het vorige nummer, voor het verslag 
was daarin geen plaats meer. 
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SOCIOLOOP 

Sommigen waren 

nog een beetje 

katterig, de ochtend 

na ons jubileum-

feest. Dan is het 

toch mooi als ergens 

op de hei een paar 

statafels staan met 

koffiekannen. Alle 

groepen en ook de 

wandelaars komen 

daar bij elkaar, het is 

vast doorgestoken 

kaart.  

Maar erg gezellig! 
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  OIRSCHOTSE 
HEIDEWANDELING 

Prachtig weer hadden we 

bij onze Oirschotse 

Heidewandeling.  

En naast onze vaste 

gasten kwamen er ook 

een 15-tal wandelaars 

van buiten de club op af 

http://www.developmentbyeducation.nl/
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OIRSCHOTSE 
HEIDELOOP 

Begunstigd door mooi weer, zonnig en droog, kregen we bij de 

Oirschotse Heideloop 137 deelnemers, waarvan 71 van de club.  

We liepen € 519,80 bij elkaar voor de Stichting Development by 

Education. Zie het dankwoord van de stichting op de vorige pagina. 
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x 

  

Meer foto’s op 
www.avoirschot.nl 

http://www.avoirschot.nl/
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Ook dit jaar was er weer animo voor de 
Zevenheuvelenloop Nijmegen. 
Weliswaar met weinig deelnemers, maar dat kon de 
onderlinge pret niet drukken. Gezellig met de trein 
vanuit Best naar het mooie Nijmegen. Onder de 
Rabobank omkleden en op naar de startvakken, waar 
het gelukkig niet meer regende. 
 

Zelf liep ik al na een paar minuten over de 
start vanwaar de strijd kon beginnen. 
Eerst 5 km vals plat omhoog naar het 5 km punt. 
Vandaar linksaf lang de golfbaan en weer linksaf via 
twee heuvels (met flinke wind en loswapperende en 
losvliegende startnummers) naar het 10 km-punt. 
 

Bij de daarop volgende klim waren er 
opvallend veel wandelaars die denk ik hun 
portie al gehad hadden. 
De laatste 4 km gingen licht omlaag, wat wel prettig is 
na de vorige 11 km. Na de finish met Joke meteen 
naar DUC gelopen voor een koffie met appelgebak. Na 
enige tijd meldde ook de rest zich in dit eetcafe waarna 
het zeer gezellig toeven was met z’n allen. 
 

Voldaan met de trein naar huis en lekker op 
de bank geploft. 
 
Met sportieve groet van Joke, Marij, Eveline, Thea, 
Jac, André, Irene, Harrie.  
 

Harrie Bullens 

 

ZEVENHEUVELEN 
LOOP 
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Da’s wel sympathiek van de 

Zevenheuvelenloop organisatie: je 

kunt gratis je foto downloaden van 

hun website.  

Rechts Harrie Bullens (22677) 

bovenaan de stevige klim bij km 9 

op de Zevenheuvelenweg. 
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  PERIODISERING 

 
Op maandag 23 november hield 
onze trainingscoördinator Cees van 
de Schoot een voordracht over 
periodisering 
 
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. Interessante avond.  
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WOENSDAG- 
MIDDAGGROEP 

En dan is de 

woensdagmiddaggroep ook 

weer van start. Zonder de 

geblesseerde Pieter! Maar 

Frans, Wim en Toon weten ook 

de weg op de hei. 

 

Elke woensdag om 14.00 uur gaan zo’n 15 

lopers bij de parkeerplaats van ’s-

Heerenvijvers van start voor een rustige 

duurloop van ongeveer anderhalf uur.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Als groep ben je voor elkaar verantwoordelijk. Dat 
beseften we toen tijdens een woensdagmiddag-
training een van de deelnemers zich niet lekker 
voelde en afhaakte. “Nee, er hoefde niemand mee 
terug te lopen, hij wist de weg, geen probleem”. 
 
Daar hadden we allemaal een slecht gevoel bij en we 
besloten even later het volgende: 
 

Als iemand terug wil, dan loopt de hele groep 
mee terug, zet de ‘afhaker’ bij de parkeerplaats 
af en starten we weer opnieuw.  
 
Het maakt n.l. niet uit waar we lopen, als we onze 
kilometers maar maken. 
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MANNEN VAN 
BETON 

De grote poort bij ons atletiekveld, die 

tegenover het parkeerterrein van de 

Kemmer, hing al een tijdje scheef.  

 
Er was maar één oplossing: een nieuwe betonpoer 

storten met tapeinden waarop de poort weer recht 

geplaatst kon worden. Onderschat het niet: die poort 

weegt ongeveer 500 kg! 

 

Onder leiding van Martien van Geenen, wat AOW-ers 

en Ton Smetsers werd de klus in twee ochtenden 

geklaard. 

 

Meteen werd achter op het veld een extra werpcirkel 

voor kogelstoten gestort. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
►Op 27 november maken Ton, Toon en Ton de beton en 
storten een nieuwe poer. Cees, Frans en Wim zijn er ook bij. 
Martien heeft de regie. Ad maakt de foto’s en kijkt of ze 
goed doorwerken. 
 
Op 19 december is de beton uitgehard en kan de poort 
geplaatst worden.  

 
 
 
 
 
 
▼Goeie beton maken is nog best ingewikkeld 
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AUWJAORSCROSS 
vrijwilligers 
Ad van Zelst 

De WOC (wedstrijdorganisatiecommissie) bestaat uit 7 personen:  

Wally van Mierlo (voorzitter en algemene zaken),  

Leny de Croon (voorinschrijvingen, uitslagverwerking),  

Nellie van Beers (na-inschrijvingen, prijzen),  

Harrie Bullens en Jan Manders (start, finish, parcours),  

Ronald van de Vondervoort (veiligheid, parcourswachten),  

Jac van Heerebeek (tijdwaarneming, jury).  

Onlangs is daar Jan Swaans bijgekomen, op snuffelstage. 

 

Ze worden geassisteerd door een aantal vaste – en daardoor 

geroutineerde – helpers. Daarnaast worden naar behoefte extra 

vrijwilligers uit de club gevraagd voor incidentele taken. Voor een 

wedstrijd als de Auwjaorscross hebben we ongeveer 50 mensen 

nodig. 

Na een wedstrijd wordt deze zo snel 

mogelijk geëvalueerd. Aanpassingen 

worden meteen in het draaiboek 

verwerkt. Dan wordt ook – een jaar 

van te voren dus – een nieuwe datum 

vastgesteld. Deze wordt doorgegeven 

aan de Atletiekunie, de gemeente en 

aan de regiocoördinator. Die waakt er 

voor dat er niet twee wedstrijden op 

dezelfde dag plaatsvinden. Ook de 

omroeper wordt al vastgelegd. De 

voorlopige wedstrijdgegevens komen 

op de  website. 

 

Ongeveer 3 maanden voor het 

evenement komt de WOC bij elkaar 

en stelt het definitieve 

wedstrijdprogramma vast. Het 

prijzengeld wordt besproken, de 

begroting en een publiciteitsplan 

gemaakt. Afspraken worden gemaakt 

met de clubhuiscommissie en de 

technische commissie. De 

wedstrijdgegevens liggen nu vast en 

komen op de website. En de 

voorinschrijving wordt geopend op 

www.inschrijven.nl. 

 

Dan volgen er nog 2 of 3 

vergaderingen. Daar worden in 

principe alleen de knelpunten 

besproken en opgelost, zodat met een 

uur of twee de vergadering klaar is. 

 

Vanaf twee weken voor de wedstrijd 

wordt het druk. Er komen via de mail 

allerlei vragen binnen van lopers. Ook 

de communicatie tussen de leden van 

de WOC gaat veelal via e-mail, al 

wordt er tijdens de trainingen ook heel 

wat afgekaart. 

 

Voor of op de wedstrijddag wordt het 

parcours en start en finish  

 

Het is al vaak gezegd: onze wedstrijden 

kunnen niet worden georganiseerd zonder 

vrijwilligers. In de loop der jaren hebben we 

een reputatie opgebouwd op het gebied van 

wedstrijdorganisatie. Daarom op deze 

pagina’s extra aandacht voor de organisatie 

achter de Auwjaorscross. 
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Bij de foto’s: 
 
Vanwege de Kerstdagen moet het veld nu al op 
woensdag - in het donker - worden opgebouwd. 
 
 
Het inschrijfbureau zit al om 8:30 uur klaar. Zeven dames 
zijn er nodig om het vlot te laten verlopen. 
 
  
De jury bestaat uit 5 personen, aangevuld met de starter, 
scheidsrechter, wedstrijdleider en de microfonist. 
 
 
Onze snelkookpan. Hier worden in een razend tempo de 
na-inschrijvingen ingevoerd. De omroeper moet namen 
hebben als de eerste lopers langs komen. Meteen na 
elke wedstrijd worden de uitslaglijsten opgemaakt. Om 
19.00 uur staat alles op internet! 

opgebouwd, het inschrijfbureau wordt 

ingericht en de vrijwilligers krijgen 

instructies. 

 

De wedstrijddag is hectisch, maar o 

wat mooi als het allemaal goed 

verloopt!  

 

Na de wedstrijd moet alles weer 

worden afgebroken. De uitslaglijsten 

worden opgemaakt en op internet 

gezet. Verslagen gaan naar de 

regionale pers en de Spike, foto’s 

worden geselecteerd en op de 

website gezet. 

 

Een week na de wedstrijd is de 

evaluatie en begint het weer van voor 

af aan.  
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Meer foto’s op 
www.avoirschot.nl 

AUWJAORSCROSS 
recreanten 
Sandra Verhagen 

Licht geblesseerd besluit ik 
toch maar niet mee te lopen 
met deze editie.  
Toen kwam de vraag of er iemand 
een stukje kon schrijven voor in de 
Spike etc. Nou, vooruit dan maar. 
Samen met mijn oudste dochter 
Ruby (9) op de fiets naar het 
atletiekveld getogen. 
Aantekenboekjes en pennen in de 
aanslag; als razende reporters 
gaan we aan de slag. 
 

We lopen Martien van 
Geenen tegen het lijf.  
Hij helpt al sinds het allereerste 
begin elk jaar mee om de cross 
goed te laten verlopen. Hij staat 
straks bij het keerpunt in het bos. 
Als hij mompelt dat het daar wel 
een beetje eenzaam is, beloven 
wij dat we ‘m straks nog op zullen 
komen zoeken. 
Guus (9) uit Son en Breugel staat 
buiten bij de omkleedtent te  
 

wachten op zijn moeder. Normaal 
voetbalt ie, maar nu wil hij proberen 
twee rondjes te lopen. Zijn moeder 
blijkt heel wat meer ervaring te hebben 
in het hardlopen: zij is lid van 
Eindhoven Atletiek en loopt hele 
marathons. 
 

Daar komen Barry Smetsers en 
zus Daisy aanlopen.  
En, zenuwachtig? “Nee hoor, ik loop 
de cross puur recreatief. Ik hoop 
alleen dat de Kerst niet te veel in de 
weg zit”. Barry zorgt voor onze eerste 
‘scoop’ van de dag: hij wordt 
binnenkort lid! 
Marleen en Jo uit Best lopen al meer 
dan 30 jaar. Deze krasse senioren (65 
en 69) draaien hun hand niet om voor 
een halve marathon. Ieder jaar lopen 
ze er eentje op de Waddeneilanden.  

Daar komen Barry Smetsers en 
zus Daisy aanlopen.  
En, zenuwachtig? “Nee hoor, ik loop 
de cross puur recreatief. Ik hoop  

 

alleen dat de Kerst niet te veel in de 
weg zit”. Barry zorgt voor onze eerste 
‘scoop’ van de dag: hij wordt 
binnenkort lid! 
Marleen en Jo uit Best lopen al meer 
dan 30 jaar. Deze krasse senioren 
(65 en 69) draaien hun hand niet om 
voor een halve marathon. Ieder jaar 
lopen ze er eentje op de 
Waddeneilanden.  
 

We gaan eens even kijken bij 
de jury.  
Toon de Croon, Ton van Liempt, 
Erna van Agt en Maarten Tromp 
vormen al jaren een goed geoliede 
machine. Dat gaat ook vandaag weer 
helemaal goed komen.  
Er zijn zo’n 150 na-inschrijvingen, 
weten Ria Louwers  en Trees 
Koppen ons te vertellen. Zij zitten op 
hun vast plek bij de kassa. Wauw! 
Samen met de 399 
voorinschrijvingen kunnen we 
misschien wel een recordaantal 
lopers behalen. 
 
.  

De recreanten meteen na de start. Harrie wil het eerst het bos in! 

http://www.avoirschot.nl/
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De PR-commissie heeft al een tijd 

de wens om verslagen van onze 

wedstrijden geplaatst te krijgen in 

het Weekjournaal. We hebben een 

e-mail gestuurd naar een 10-tal 

leden waarvan we dachten dat ze 

wel een aardig stukje over de 

Auwjaorscross konden schrijven. 

Daar kregen we reacties op: Femke 

wilde dat wel een keer doen, maar 

was bij de Auwjaorscross 

verhinderd, Miranda ook, maar die 

was al de hele dag in het clubhuis 

doende. En toen meldde zich 

Sandra. Zij bood aan dit op zich te 

nemen. Enkele uren na de 

Auwjaorscross ging een mooi 

verhaaltje vergezeld van enkele 

foto’s naar het Weekjournaal, de 

Mooi Oirschotkrant, EénTV 

kabelkrant, het Eindhovens 

Dagblad, het Brabants dagblad en 

de website van de Kempische 

Crosscompetitie. En natuurlijk naar 

onze eigen website, ons Facebook 

en Twitter. Daarna kwam er ook nog 

een stukje voor de Spike. 

Bedankt Sandra!  

En Femke en Miranda: jullie houden 

we aan de lijn!   

 

Nee, nog maar eentje. Maar het is 
ook zo warm.. 
We hebben het nog niet gehad 
over de omstandigheden voor de 
wedstrijd. Wát een verschil met 
Auwjaor 2014! Waar het destijds 
ijskoud was en glibberen geblazen 
in het bos, is het nu zo’n 10 
graden, lekker zonnig en hoor je 
de vogeltjes fluiten. De omroeper 
heeft het dan ook over een 
‘lenteloop’. 
 

Alle lopers zijn inmiddels 
achter de startstreep klaar 
gaan staan.  
Op eentje na; die wilde meteen al 
een half metertje smokkelen. Dat 
kon starter René van de Ven 
natuurlijk niet door de vingers zien. 
Hij dirigeerde de man terug en 
telde af. Daar klinkt het startschot! 
Meteen gevolgd door heel veel 
piepende loophorloges. Ze zijn 
weg! Een bont gekleurd lint van  
 
.  
 

Sjoerd van Straten en zijn oom 
Joost Verhagen hebben geen 
echte streeftijd in gedachten.  
Joost houdt het op “een drie kwartier”. 
Sjoerd weet zijn tijd van de 10 km 
Stoelloop nog: 39,31. Ok.. Dat belooft 
wat! 
De spanning begint al wat op te lopen. 
De klok tikt richting 10 uur. Ria heeft 
er zin in. Heeft ze zich goed 
voorbereid? “Ik heb in ieder geval 
goed gegeten”. 

Ruby interviewt haar vriendinnetje Zoë 
Leenders (9), die lid is van Atletiek 
Oirschot. Ze baalt omdat ze niet mee 
kan lopen. Ze is tijdens het schaatsen 
gevallen en heeft haar arm gebroken! 
Nu is ze supporter van haar moeder 
Nicole Evers. Hopelijk kan ze snel ook 
zelf weer sporten. 

 
Binnen lopen we Jan Swaans 
nog tegen het lijf.  
Het zweet gutst ‘m al van het hoofd. 
Heeft hij er al 4 rondjes op zitten? 

sportievelingen dendert voorbij. 
Voorzitter Jeanine van Geest geniet 
ervan. “Wat een mooi gezicht, he?”  
Ruby en ik besluiten onze belofte 
aan Martien in te lossen en kuieren 
de bossen in. We trekken een kort 
sprintje door ‘de kuil’. We treffen 
Martien aan, kletsend met Cees van 
de Schoot. Zo eenzaam blijkt ie toch 
niet te zijn gelukkig. 

 

Een eindje verderop staat 
Loes met zoontjes Jorben en 
Finn.  
Zij supporteren de vader en de opa 
van de jongens. Vooral opa (70) 
blijkt super fanatiek. Loes loopt zelf 
op woensdag met de club mee, als 
1,5 euro-loper. Dat bevalt prima.  
Ondertussen zien we telkens 
bekende mensen langsrennen. Wel 
makkelijk, die blauwe shirtsTerug bij 
het clubgebouw spreken we Aimée 
(10) en Valerie (8). Zij zijn trots op 
hun moeder Nadja van der Schoot,  
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Meer foto’s op 
www.avoirschot.nl 

AUWJAORSCROSS 
wedstrijden 

die heel hard kan lopen. Ze vinden 
het knap dat zij zoveel mensen heeft 
ingehaald. Zelf zijn ze ook wel snel, 
maar dan vooral op het hockeyveld. 
 

De winnaar is binnen!  
Het is Bart Damen uit Reusel. Wat 
een knappe prestatie heeft deze 
voormalig mountainbiker (11 jaar 
elite, daarna amateurs) neergezet. 
Wegens tijdgebrek heeft hij 
ongeveer een jaar geleden gekozen 
om te gaan hardlopen. Inmiddels 
heeft hij er al 2 halve marathons 
opzitten, en 2 blessures. “Ik denk 
dat ik toen te snel gestart ben. 
Vandaag ging het goed. Ik heb 
genoten!” We kopen een lekker 

kopje thee bij Thea de Jong en Dilia 
van Straten. André van Gerven heeft 
zich zaterdag geblesseerd tijdens 
het voetballen en kon zodoende niet 
meelopen. Da’s balen ja. Wally van 
Mierlo sleept intussen de zoveelste 
doos peperkoeken richting kantine.   
 
 

Miranda Kemps, Miranda 
Veldhuizen en Henriëtte van 
Overbeek vonden het zwaar 
vandaag.  
Het valt ook niet mee om je eigen 
ritme te lopen. Je laat je toch 
‘meenemen’ door de groep. Voor 
maatje José van de Sande was na 3 
rondjes de pijp leeg. “Jammer, maar 
er zijn ergere dingen.”  
Wat een mooi familietafereel: Anita 
van Ham staat met dochter Maaike  
en schoonzoon Bart uit te puffen. 
Zoon en schoondochter hebben 
samen met de kleinzoons de 
wedstrijd bekeken. Normaal doen 
Maaike en Bart aan CrossFit, een 
pittige combinatie van o.a. 
gewichtheffen, gymnastiek en cardio. 
Sportief zijn ze dus zeker, maar ze 
merken wel dat voor een duursport 
als hardlopen toch een andere 
conditie vereist is.  

 

In het clubgebouw is inmiddels 
lichte paniek uitgebroken.  
Wat is er aan de hand? “Er zijn 
dubbele nummers uitgegeven”, puft 
Leny de Croon. Oei, dat moet snel 
opgelost worden, want over een 
minuut of 10 starten de 
wedstrijdlopers. Laat dat maar over 
aan de organisatie van de 
Auwjaorscross. Ze doen dit nu al 
voor de 29e keer, dus dat gaat 
helemaal goedkomen! 
 

 
Sandra Verhagen  

en Ruby van Kasteren 

 

▲ Foto: 12.00 uur, de vrouwen senioren, 
V35, V45, V55 en V65 zijn van start. 
Helemaal links Nellie van Beers (406). 
Daarachter komt Anne Rindt (422) die in 
dezelfde categorie loopt als Nellie en 
uiteindelijk zou winnen. 

http://www.avoirschot.nl/
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▲ Start van de korte cross mannen en vrouwen. 
We zien in het midden nog net René van de Ven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
◄ De foto’s van de Auwjaorscross in deze Spike 
en op de website zijn gemaakt door: 
Adrie Louwers, Harry Pieschel, Peter Kramer 
en Ad van Zelst. 
 
Samen leverden ze ongeveer 1600 opnamen in, 
waaruit we een selectie hebben gemaakt. 
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Zaterdag 24 oktober 2015 Spel zonder Grenzen 
Dit is de uitslag van het Spel zonder Grenzen, onderdeel van jubileumfeest. Team 4 won glorieus met 1 punt voorsprong, maar als 
het bier drinken op het feest ook mee had geteld waren ze als laatste geëindigd. 

team teamindeling 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Adrie Vermeeren, Miranda Bressers, José van de Sande, Wally van Mierlo, Nicky Verbakel 

Marijke Brugmans, Jan Joosen, Marij Maas, Jac van Heerebeek, Dries Smulders 

Anita van Ham, Toon Erven, Karin Verhagen, Harrie Bullens, Stijn van Beers 

Jan Smits, Ad van Zelst, Jeanne Kemps, Eveline Timmermans, Zoë Leenders 

Gerda Witlox, Paul Welvaarts, Nellie van Beers, René van de Ven, Lena Smulders 

Ineke Conijn, Frank Michielsen, Pieter Smits, Ria Pijnenburg, Tjeerd van Lieshout 

Jeanine van Geest, Marie-José van den Berg, Thomas van Laarhoven, Piet van Oirschot, Jasper van Gaal 

Silvia Tempelman, Joke Bullens, Jan Kemps, Joost van Kuringen, Willem Gerritsen 

Toon de Croon, Ton Smetsers, Jeanne van Oirschot, Thijs van den Brand, Mieke Bouwman 

Heidi van Tiel, Ria Louwers, Joost van den Brand, Roland van Loon, Teun de Kort 
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totaal 

1e team 4 8 2 10 6 7 3 7 43 97 140 

2e team 1 3 7 10 4 7 9 9 49 90 139 

3e team 9 6 1 10 1 7 10 5 40 95 135 

4e/5e team 5 3 8 7 8 10 4 8 48 82 130 

4e/5e team 7 8 7 3 9 10 8 6 51 79 130 

6e team 10 6 9 7 2 7 5 2 38 91 129 

7e team 6 10 3 7 10 10 1 1 42 83 125 

8e team 8 6 7 3 5 1 2 10 34 90 124 

9e team 2 9 4 1 2 7 7 3 33 89 122 

10e team 3 1 10 7 7 7 7 4 43 75 118 

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 1 november 2015 Scopias Klein Zwitserlandcross (Limbra), Tegelen 

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

9000  m Martien van de Ven 4 M60 00:40:52     13,21 

 
 

zondag 1 november 2015 Valkenloop, Valkenswaard 

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

21.1  km Cees Koppen 6e M55 01:38:28     12,86 

     Ria Pijnenburg   recr 01:45:15 PR   12,03 

     Bas Spanjers   recr 01:50:34     11,45 

     Maurice Ackermans   recr 01:56:17 PR   10,89 

     Kartika Luijsterburg   recr 01:56:17     10,89 

     Esther de Wert   recr 02:05:23     10,10 

     Nicole Evers   recr 02:07:38     9,92 

     Monique Theuns   recr 02:09:29     9,78 

 
 

zondag 8 november 2015 Witvencross (KCC), Veldhoven 

De Kempische Cross Competitie is begonnen! Bij de eerste wedstrijd in Veldhoven behaalde Martien van de Ven meteen al de 2e 
plaats bij de M65.  

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

7285  m Roland van Loon 14e M35 00:29:16     14,94 

     Martien van de Ven 2e M65 00:31:59     13,67 

     Nellie van Beers 2e V55 00:32:42     13,37 

 
 

zondag 15 november 2015 NK Oriëntatielopen, lange afstand, Diever 

In het Nationale Park Drents-Friese Wold wist Roland zijn Nederlandse titel oriënteringslopen lange afstand te prolongeren.  

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

8.4  km Roland van Loon 1 M40 01:22:28     6,11 

 
 

zondag 15 november 2015 Zevenheuvelenloop, Nijmegen 

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

15  km Harrie Bullens   recr 01:04:25     13,97 

     André van Gerven   recr 01:08:15     13,19 

     Jac van Heerebeek   recr 01:17:25     11,63 

     Marij Maas   recr 01:23:23     10,79 

     Thea de Jong   recr 01:28:11     10,21 

     Eveline Timmermans   recr 01:29:38     10,04 

     Irene van Gestel   recr 01:49:39     8,21 

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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zondag 22 november 2015 Driedorpencross, Sint-Oedenrode 

Nellie van Beers is deze keer Anne Rindt de baas: 1e V55, Martien van de Ven wordt 2e M65. 

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

7228  m Roland van Loon 12 M35 00:31:03     13,97 

     Martien van de Ven 2 M65 00:32:56     13,17 

     Nellie van Beers 1 V55 00:34:13     12,67 

  

943  m Rick van der Schoot 9 JPB 00:05:10     10,95 

 
 
 

zondag 29 november 2015 Zandboscross (Limbra), Deurne 

Weer een mooie 1e plaats voor Martien in de Limbra-competitie  

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

9800  m Martien van de Ven 1 M65 00:42:45     13,75 

 
 

zondag 6 december 2015 Kempen Trail, Bladel 

Een nieuwe uitdaging in Bladel: de trailrun, dat wilden we wel eens meemaken. Resultaat een 3e plaats bij de vrouwen overall voor 
Nadja van der Schoot.  

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

33  km Henk van Gerven 31 M 03:42:30     8,90 

  

17  km Nadja van der Schoot 3 V 01:20:04     12,74 

     Cees Koppen 30 M 01:21:07     12,57 

     Nellie van Beers 11 V 01:25:54     11,87 

     Joost van Kuringen 56 M 01:26:31     11,79 

     Tineke van den Heuvel 12 V 01:28:00     11,59 

     Ria Pijnenburg 20 V 01:32:12     11,06 

     Reny van Straten 22 V 01:33:16     10,94 

     Marieke Meeuwis 28 V 01:34:38     10,78 

     Jac van Heerebeek 82 M 01:34:41     10,77 

  

11  km Michael Boon 31 M 01:02:03     10,64 

 
 

zondag 13 december 2015 l'Avant Sylvestrecross (KCC), Reusel 

Weer twee odiumplaatsen voor onze atleten: Martien van de Ven werd 2e bij de M65, Nellie van Beers 3e bij de V45. En ook mooi: 
twee van onze jeugdleden waren er bij!  

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

7490  m Martien van de Ven 2 M65 00:34:19     13,10 

     Nellie van Beers 3 V45 00:36:08     12,44 

  

1570  m Tjeerd Lieshout 36 JPA 00:08:23     11,24 

  

785  m Rick van der Schoot 9 JPB 00:03:49     12,34 

 

De glorie,  

het zweet,  

de tranen…  

je leest het in de Spike! 
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zondag 20 december 2015 Neelder Veldloop, Roermond 

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

9700  m Martien van de Ven 3 M60 00:45:00     12,93 

 

donderdag 31 december 2015 Oudejaarsloop, Hilvarenbeek 

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

10  km Cees Koppen 4 M55 00:44:26     13,50 

 
 

zondag 27 december 2015 De Meeuw Auwjaorscross, OIRSCHOT 

Onder een fraai lentezonnetje werd de 29e Auwjaorscross gelopen. In totaal hadden we 602 finishers bij alle wedstrijden, waaronder 
66 leden van Atletiek Oirschot. 
  
Lopers met * zijn gastlopers van Atletiek Oirschot  

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

6966  m Martien van de Ven 3 M65 00:30:42     13,61 

     Nellie van Beers 2 V55 00:32:25     12,89 

     Henk van Gerven 10 M55 00:32:31     12,85 

     Piet van Oirschot 12 M55 00:34:24     12,15 

  Tineke van den Heuvel 5 V55 00:34:27   12,13 

     Marjo Priem   recr 00:37:06     11,27 

     Martijn Keetels   recr 00:37:48     11,06 

     Susanne Aarts   recr 00:38:26     10,87 

     Hans Hoogmoet   recr 00:40:32     10,31 

     Nicole Evers   recr 00:42:19     9,88 

     Rudy de Brouwer   recr 00:44:03     9,49 

     José van de Sande   recr 00:45:39     9,16 

  

4644  m Jan Kemps   recr 00:27:53     9,99 

     Toon Erven   recr 00:29:48     9,35 

     Jan Joosen   recr 00:32:10     8,66 

     Frank van Laarhoven   recr 00:36:26     7,65 

  

2202  m René van de Ven 10 M 00:09:02     14,63 

  

1622  m Noël Ackermans 20 JJD 00:07:31     12,95 

     Rens Ackermans 22 JJD 00:07:47     12,50 

     Cas Vermeulen*   recr 00:07:51     12,40 

     Thijs van den Brand 26 JJD 00:08:22     11,63 

  

1101  m Tjeerd Lieshout 26 JPA 00:05:12     12,70 

     Marit Michielsen*   recr 00:05:28     12,08 

     Dries Smulders 10 JPB 00:05:28     12,08 

 

zaterdag 18 december 2015 Open Indoormeeting U-track, Utrecht 
onderdeel naam positie cat. prestatie punten cr pr 

50 m indoor René van de Ven   Msen 7.38 sec      
polsstokhoogspringen indoor    2,04 m     

UITSLAGEN 
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zondag 27 december 2015 De Meeuw Auwjaorscross, OIRSCHOT 

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

9288  m Roland van Loon 19 M35 00:39:04     14,26 

     Bart Putmans   recr 00:41:26     13,45 

     Harrie Bullens   recr 00:41:54     13,30 

     Nadja van der Schoot   recr 00:43:52     12,70 

     Joost van Kuringen   recr 00:44:53     12,42 

     Antoinet Hems   recr 00:46:21     12,02 

     Bas Spanjers   recr 00:46:22     12,02 

     Ronald Poos   recr 00:46:58     11,87 

     Michael Boon   recr 00:47:46     11,67 

     Ria Pijnenburg   recr 00:47:50     11,65 

     Joan van Heerebeek   recr 00:48:16     11,55 

     Frank Michielsen   recr 00:48:46     11,43 

     Reny van Straten   recr 00:49:20     11,30 

     Adrie van de Wal   recr 00:49:42     11,21 

     Ester Adriaanse   recr 00:50:33     11,02 

     Kartike Luijsterburg   recr 00:50:33     11,02 

     Wim Verhagen   recr 00:50:42     10,99 

     Jan Swaans   recr 00:51:24     10,84 

     Pieter Raaijmakers   recr 00:52:48     10,55 

     Ton Smetsers   recr 00:52:59     10,52 

     Conny van de Wal   recr 00:53:29     10,42 

     Jeanne Kemps   recr 00:53:33     10,41 

     Danny van Overdijk   recr 00:54:13     10,28 

     Maurice Ackermans   recr 00:54:30     10,23 

     Miranda Bressers   recr 00:54:51     10,16 

     Chantal van der Meijden   recr 00:54:51     10,16 

     Esther de Wert   recr 00:55:31     10,04 

     Paul Welvaarts   recr 00:55:35     10,03 

     Marinka Michielsen   recr 00:55:38     10,02 

     Joke Bullens   recr 00:55:44     10,00 

     Johan Koppen   recr 00:56:11     9,92 

     Cees Koppen   recr 00:56:13     9,91 

     Terry Hermus   recr 00:56:17     9,90 

     Pieter van de Kerkhof   recr 00:56:18     9,90 

     Elia Deenen   recr 00:56:35     9,85 

     Eveline Timmermans   recr 00:57:17     9,73 

     Anita van Ham   recr 00:57:20     9,72 

     Frans Verhagen   recr 00:57:24     9,71 

     Jan Soetens   recr 00:57:45     9,65 

     Abigail Vermeulen   recr 00:59:52     9,31 

     Miranda Kemps   recr 01:00:20     9,24 

     Miranda Veldhuizen   recr 01:00:20     9,24 

     Liezeth Drabbels   recr 01:01:05     9,12 

     Henriëtte van Overbeek   recr 01:02:44     8,88 

     Jeanne van Oirschot   recr 01:03:53     8,72 

Trainen is mooi,  

maar wedstrijden 

maken er een  

sport van! 
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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  
090915 René van de Ven Msen Tessenderlo (B) kogelslingeren 29,90 m  

       
*behoudens goedkeuring beheerder clubrecords 

Het is even rustig met de 
clubrecords. Ja, het is 
crossseizoen en bij een 
cross kun je geen 
clubrecord lopen 

CLUBRECORDS 
René van de Ven 
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Zo 3 jan: OIRSCHOT, clubhuis  
Nieuwjaarsbijeenkomst ► 
na de recreantentrainingen 

 
 
 

Zo 10 jan: Egmond aan Zee  
Halve Marathon Egmond 
Een prachtige en ruige halve marathon midden in 
de winter. Een klassieker. Maar een kleine 
deelname uit Oirschot dit jaar.   
 
 
 

Zo 17 jan: Eersel 
Dieprijtcross (KCC) 
Na de Auwjaorscross is dit de 5e wedstrijd in de 
Runamine Kempische Crosscompetitie. 

 
 
 

Zo 17 jan: OIRSCHOT 
Cyclopathon ► 
Een cross waarbij een loper en een fietser een team 

vormen. De teams worden door middel van loting 

vastgesteld. De loper loopt een ronde van ong. 800 

meter en wordt dan afgelost door de fietser, die de 

dubbele afstand aflegt op een parcours buiten het 

loopparcours om. De loper en de fietser maken elk 

8 ronden.   

 

Locatie: 

achter Laco Sportcentrum Kroonenburg (zwembad) 

aan de Kempenweg 

 

Programma: 

  9.15 uur: Loting om de koppels samen te stellen 

  9.45 uur: Start Cyclopathon  

11.15 uur: Koffie en prijsuitreiking in het clubhuis  

 

Aanmelden:  

per e-mail bij de coördinator  

Toon de Croon: toondecroon@chello.nl   

of op het formulier in het clubhuis. 

 

 
 
 
 
 
 

AGENDA 
samenstelling Leny de Croon 
tekst Ad van Zelst 

mailto:toondecroon@chello.nl
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Halve marathon Egmond 

zo 31 jan: Best 
Joe Mann bosloop (KCC) 
Zesde wedstrijd in de Runamine Kempische 
Crosscompetitie. Wie gaan er aan kop van het 
klassement? 
 
 

za 6 febr: Tilburg 
Kruikenloop ► 
Carnaval betekent Kruikenloop. Doldwaas 
spektakel. 
 
 

zo 14 febr: Valkenswaard 
Wedertcross (KCC) 
Mooie cross in de Valkenswaardse bossen. 
 
 

zo 28 febr: Eindhoven 
Karpencross (KCC) 
De afsluiting van het regionale crossseizoen 
 
 

za 5 maart: Francorchamps (B) 
Spa Francorchamps Run ► 
Hardlopen op een Formule 1-circuit! Wie durft op 
topsnelheid door Eau Rouge? Info bij Harrie 
Bullens. 
 
 

zo 6 maart: Moergestel 
Rico Salvettiloop 
Na al dat geploeter door de modder eindelijk weer 
eens een wegwedstrijdje. Kies 5 of 10 km. 

 
 

zo 20 maart: Drunen 
Drunense Duinenloop 
Klassieker onder de halve marathons. Prachtige 
loop door de Drunense duinen 

 
 

za 21 mei: OIRSCHOT 
Oirschotse Stoelloop ► 
En dit is onze klassieker! Informatie komt binnenkort 
op onze website en dan kun je ook inschrijven. 
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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.  
Ook kunnen niet-leden meedoen met 
de speciale trainingen, b.v. de 
hardloopcursus en de trainingen voor 
de halve marathon Eindhoven. 
 

…tegen lage kosten 
Hardlopen is een low-budgetsport. In 
vergelijking met andere sporten is 
onze contributie bescheiden.  
Alles wat je verder nog nodig hebt 
zijn een paar hardloopschoenen en 
sportkleding. 

Vrijheid Blijheid! 
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 trainings-
programma de rubriek TRAININGEN 
in dit blad of 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. 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  
Atletiek Oirschot clubshirt. 
 

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

HARDLOPEN BIJ 
ATLETIEK 
OIRSCHOT 

Oirschotse Heideloop 1 november 

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. 
 

 

Oirschotse Heidewandeling 1 november 

 

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! 

 

 
 
 

WANDELEN 
Martien van Geenen 
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De trainingen van Atletiek Oirschot 

staan onder leiding van deskundige 

trainers die de weg weten op de 

Oirschotse hei.  

 

Er wordt getraind in vier 

niveaugroepen, van rustig tot pittig: 1, 

2a, 2b en 3 

 

Tenzij anders vermeld starten de 
trainingen bij het clubhuis aan de 
Bloemendaal.  
 
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 

tijdens wintertijd 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 

tijdens wintertijd 
vanaf ’s-Heerenvijvers, 2 groepen 

 

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

 

 

donderdag  
18.30 uur: pupillen en junioren 

tijdens wintertijd 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 

tijdens wintertijd in zaal De Linde 
o.l.v. René van de Ven 

Kracht- en stabiliteitsoefeningen voor benen, buik, rug, 

armen en schouders. 

 
 
 
 
  
 

TRAININGEN 
Coördinatoren: 

Cees van de Schoot en René van de Ven 

http://www.avoirschot.nl/
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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 

Auwjaorscross: de dames van de 
koffie… 
… en de soep en de broodjes en de kuukskes 

en de snuupkes 

 

Van hardlopen wordt je moe, maar als je na de 

trimloop ook nog tot laat in de middag achter de 

bar staat… 

 

Joke, Thea, Dilia en Miranda (op de foto) worden 

geassisteerd door Esther, Vanessa, Heidi, Germy, 

Jeanine, Conny en Hannie. 
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HET WAS EEN 
MOOI SPORTJAAR 

◄ Februari  
NK INDOOR 
Martien van de Ven – categorie M65 - haalt een 

bronzen en twee zilveren medailles bij de 

Nederlandse Kampioenschappen Indoor in 

Apeldoorn. Zijn prestaties waren ook goed voor 

3 clubrecords 

In juni behaalt Martien ook nog twee keer zilver 

bij de NK baan. 

◄ Maart 
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN CROSS 
Spannende strijd bij de Clubcross. Zowel Roland 

van Loon bij de mannen, als Dana Mollen bij de 

vrouwen moeten er voor knokken. 

Roland wordt in juni ook nog Nederlands 

Kampioen oriëntatielopen op het onderdeel sprint 

en in november op het onderdeel lange afstand. 

 

◄ Februari 
SPORTGALA 
Voorafgaand aan het Sportgala zijn er ’s 

middags demonstraties door alle Oirschotse 

sportverenigingen. 

’s Avonds wordt Roland van Loon verkozen tot 

Oirschots Sportman van het jaar.  

Atletiek Oirschot wordt 2e bij de verkiezing van 

sportvereniging van het jaar. 

 



 
ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 30 | NUMMER 1 | JANUARI - FEBRUARI 2016 

 51   
 
 

  

April ► 
ARMY URBAN RUN  

Maar liefst 26 leden doen mee aan de Army 

Urban Run. Alhoewel je dit eigenlijk geen atletiek 

kunt noemen zijn de “mudruns’ tegenwoordig 

heel populair en stimuleren recreanten om ook 

eens aan ‘echte’ wedstrijden deel te nemen.. 

April ► 
KIDS SPORT  

Basisschool De Linde maakt kennis met atletiek. 

In juni hebben we de tweede Kids Sport, voor 

basisschool De Korenbloem. 

En in juni organiseren we ook weer de Jansdag. 

Die is voor de groepen 8 van alle Oirschotse 

basisscholen. 

 

Mei ► 
OIRSCHOTSE STOELLOOP  

Onze wegwedstrijd  is verhuisd naar de maand 

mei. En we hebben iets nieuws: de Candy-Run. 

Liefst 63 kinderen rennen zich rot voor een zak 

snoep! 
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HET WAS EEN 
MOOI SPORTJAAR 

◄ Juni 
CLUBESTAFETTE 
De clubestafette staat nu definitief in ons 
jaarprogramma. We krijgen 15 teams bij elkaar 
en het ging er op! 

 

◄ Mei 
ABDIJENLOOP 
Onze wandelclub groeit gestaag. Op 

Hemelvaartsdag trekken ze naar Westerlo voor 

de Abdijenloop. 

 

◄ Augustus 
MARATHON REIJKJAVIK 
Piet van Oirschot reist naar IJsland om de 

marathon te lopen. 

In 2015 lopen acht van onze leden in totaal 10 

marathons, drie van hen debuteren op de 42,2 

km.  
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Augustus ► 
RONDJE KEMMER  

Bij ons tweede Rondje Kemmer komen 77 

deelnemers over de finish. 

Oktober ► 
30 JAAR ATLETIEK OIRSCHOT  

Ons jubileumfeest begint ‘s middag op ons 

atletiekveld met het Spel zonder Grenzen. Dan 

komen we ’s avonds terug in het Hof van Solms 

voor een daverend dansfeest.   

December ► 
AUWJAORSCROSS  

602 atleten kwamen over de finish en daarmee 

zijn we in 2015 weer de grootste cross van de 

Kempische Crosscompetitie en de grootste 

sportwedstrijd van Oirschot. 

Onze nieuwe voorzitter Jeanine van Geest reikt 

de prijzen uit. 
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OIRSCHOT, 

AUWJAORSCROSS 
 

 

De Max Verstappen van Atletiek 

Oirschot. Vader Daan en ik 

zagen het gebeuren: Tjeerd 

Lieshout komt achter dit groepje 

het bos uit en loopt ze allemaal 

in één mooie rush voorbij!  

 

Inhaalactie van  
het jaar! 
 

(foto’s Ad van Zelst) 

WE WAREN IN… 
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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. 

DE MEEUW STOPT ALS 

CLUBSPONSOR 
 

Sinds eind 2003 is DE MEEUW OIRSCHOT 

onze clubsponsor. Daar komt nu een eind 

aan. We konden de afgelopen 12 jaar niet 

alleen rekenen op een geldelijke bijdrage, De 

Meeuw nam ook de start- en finishdoeken 

voor zijn rekening (met reclame natuurlijk!) en 

de startnummers die we bij onze wedstrijden 

gebruiken. 

DE MEEUW maakte het ook mogelijk dat we 

in december 2006 ons vurig begeerde 

clubgebouw konden realiseren.  

 
Vanaf deze plaats onze dank voor 
12 jaar sponsorschap! 

WIE WORDT ONZE 
NIEUWE 

CLUBSPONSOR?  
ZOEK MEE! 

mailto:anthonyconijn@gmail.com
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