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 Chantal van der Meijden kreeg de estafettepen 

 Het razendsnelle estafettepennetje van Lena Smulders 

 Clubcross en andere wedstrijden 

 De hardloopcursus is begonnen 

 Alweer een jaarvergadering! 
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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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COLOFOON 
 
 

De Spike verschijnt 6x per jaar in een oplage 

van 180 stuks en is gratis voor leden van  

Atletiek Oirschot.  

 

De digitale versie is te lezen op onze 

website en wordt toegezonden aan in totaal 

120 adverteerders, sponsoren en andere 

belangstellenden. 

 

Drukwerk:  FT-Print Oirschot 

Redactie en opmaak:  Ad van Zelst 

Advertenties:  Anthony Conijn 

Bezorging:  Jeanne Kemps 

 

Het volgende nummer verschijnt rond 1 juli 

 

kopij uiterlijk 26 juni sturen naar  

vanzelst-westland@chello.nl  

 

Lees de digitale Spike in full colour op 

www.avoirschot.nl 

clubsponsor 

vacant 

 

wedstrijdsponsors 

1987 Rabobank Het Groene Woud Zuid 

1988 Edward Hamers - Jumbo supermarkt  

1995 Running Support Joos van Haaren 

2002 Gasterij De Beurs  

2013 Puro hondenvoeding (René Coolen) 

2013 MTO (Joost van Kuringen) 

2014 TM Transport Vessem 

2016 Van der Helm Daktechniek 

 

adverteerders 

1987 Rabobank Het Groene Woud Zuid  

1988 Edward Hamers - Jumbo supermarkt  

1990 Verspaandonk Herenmode 

1991 Hennie van Rijt - Gasterij De Merode 

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 

  Voergroep Zuid / Boerenbond Deurne 

  Bakkerij De Reijsende Man 

2008 Roefs Partyverhuur 

  Garage BeKa 

2009 Fysionova 

2010 Frank van Kemenade Bloemen 

  Gebr. Van den Bosch Loonbedrijf 

2012 Vogels Groenvoorziening 

  Spoordonkse Watermolen 

  Autobedrijf Verbruggen 

  Kapsalon Marc 

 Karin Verbruggen Beeld Design 

 2013 All Outdoor tuinmeubelen 

 Runnersworld Eindhoven 

 Beauty by Jennie 

2014 Amazonite 

2015 Arianne Huidverzorging 

 Bouwbedrijf Frans Gerritsen 

2016 Van der Helm Daktechniek 

 
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. 

mailto:vanzelst-westland@chello.nl
http://www.avoirschot.nl/
http://www.avoirschot.nl/
mailto:anthonyconijn@gmail.com
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VAN DE 
VOORZITTER 
Jeanine van Geest 

licht van RWS dat we mogen 
zwemmen in het kanaal. Dat 
betekende wel dat de datum van 
zondag 3 juli, naar zaterdag 
namiddag 2 juli verschoof. Gelukkig 
kost deze verandering van datum 
nagenoeg geen aanmeldingen.\ We 
gaan met volle kracht vooruit nu, op 
naar 2 juli! 
 

Voordat ik afsluit, nog even 
een extra woordje voor 
bestuurslid Aubry Mulder. 
Aubry had na zes bestuursjaren 
besloten om zich niet meer 
verkiesbaar te stellen voor een 
volgende bestuurstermijn. Hij zou op 
de Algemene Leden Vergadering van 
29 februari aftreden. Maar doordat 
deze vergadering een ander karakter 
kreeg, is hij niet officieel afgetreden 
en bleef hij interim bestuurder. Graag 
maak ik hier van de gelegenheid 
gebruik om Aubry te bedanken voor 
zijn onvermoeibare inzet voor 
Atletiek Oirschot. Als kartrekker van 
de PR-commissie-nieuwe stijl en de 
introductie van het nieuwe clubshirt, 
plus de actie MVKT (Meer 
Vrijwilligers in Korte Tijd) heeft hij zijn 
sporen ruim verdiend bij Atletiek 
Oirschot.  
Tevens was hij zeer betrokken bij de 
oprichting en activiteiten van de 
CBVO (Coöperatie Buitensport 
Verenigingen Oirschot) die als 
gesprekspartner optreedt naar de 
gemeente Oirschot. Ook aan de 
bestuurstafel wist hij met zijn inbreng 
en enthousiasme het overige bestuur 
te inspireren.  
Aubry, hartelijk bedankt! 

 

Tot slot roep ik alle leden op 
om de enquête in te vullen die 
deze week bij u in de mailbox 
binnen gekomen is.  
Uw mening telt! 
 
Hartelijke groet,  
Jeanine van Geest,  
voorzitter Atletiek Oirschot 

Beste leden van Atletiek 
Oirschot, 
Het zijn drukke weken geweest voor 
het bestuur na de onverwachte 
uitkomst van de Algemene 
Ledenvergadering van 29 februari jl. 
Nadat de eerste heftige emoties tot 
rust gekomen waren, zijn we als 
interim bestuur hard aan de slag 
gegaan om vanuit de ontstane, 
ongewenste situatie, een positief 
traject voor de toekomst neer te 
zetten.  
 

Op 18 april hebben we 
daarom een tweede 
Algemene Ledenvergadering 
gehouden waarin het bestuur 
verantwoording aflegde voor 
het bestuurlijk jaar 2015.  
Na de opening werd Ton van Liempt 
in het zonnetje gezet voor zijn 
jarenlange, tomeloze inzet voor onze 
vereniging: hij werd benoemd tot Lid 
van Verdienste. Hij kreeg een 
oorkonde en een windlicht waarin het 
logo van Atletiek Oirschot was 
gegraveerd plus de datum van 
uitreiking.  
 

Na de pauze heb ik een 
presentatie gegeven, getiteld: 
‘Even in de achteruit, om goed 
vooruit te kunnen’.  
Hierin schetste ik het traject dat we 
als interim bestuur voor ogen 
hebben, om te komen tot een nieuw 
bestuur dat onze vereniging de 
toekomst in kan leiden, met een 
mandaat van de leden. Hiernaast 
treft u een korte weergave van deze 
presentatie aan plus de planning.  
 
Leest u dit zorgvuldig door, want van 
u, de leden van Atletiek Oirschot, 
wordt als onderdeel van dit traject 
gevraagd uw mening te geven over 
onze atletiekclub in een enquête die 
u per mail wordt toegezonden. 

Naast de voorbereiding van 
deze zaken, ging de 
‘dagelijkse’ gang van zaken 
gewoon door.  
Op 20 maart werden de 
clubkampioenschappen cross 

gehouden. Het weer was prima en 
de deelname groot! Er was vooral 
heel veel jeugd die heel hard rende. 
Bij de volwassenen werden Bart 
Putmans en Nellie van Beers de 
Clubkampioenen 2016. Gefeliciteerd! 
De hardloopcursus is ook weer 

gestart en wel op 10 april. Dit keer 
met een record aantal deelnemers 
van meer dan 50 enthousiaste 
hardlopers, waaronder ikzelf. De 
trainers wijzen ons niet alleen op de 
juiste loophouding, maar ook op de 
bloemetjes en vogeltjes! De 
deelnemers zijn zeer gemotiveerd 
want zelfs hagel en sneeuw konden 
ons vandaag niet deren! 
 
Op 12 april stond de ouder-kind-
cross op het programma. Er deden 

veel koppels mee die met volle 
overgave onder andere aan 
spijkerbroeken hingen, 
hardloopschoenen gooiden en in 
zakken door het bos sprongen. Op 
de site staan superleuke foto’s die 
Ad van Zelst gemaakt heeft, dus 
neem snel een kijkje! Ook van 
andere evenementen staan foto’s op 
de site.  
 
Overigens, een compleet 
nieuwe site is in de maak met 
de nieuwste snufjes.  
Zo halverwege het jaar hopen we de 
nieuwe site te kunnen introduceren! 
Spannend dus! 
 

Als laatste nog een kort 
bericht over de Triathlon.  
Op het laatste moment moesten we 
nog op zoek naar een nieuwe 
zwemgelegenheid. Na spannende 
weken wachten kregen we groen 
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Op de Algemene Ledenvergadering 

van 18 april jl, heb ik een 

presentatie gegeven waarin ik het 
traject schetste dat we als interim bestuur 

voor ogen hebben, om te komen tot een 

nieuw bestuur dat onze vereniging de 

toekomst in kan leiden, met een mandaat 

van de leden. 

Het afgelopen jaar zijn er een aantal 

positieve ontwikkelingen te geweest, zoals 

het toenemende aantal leden t.o.v. vorig 

jaar, het oppimpen van het clubhuis, onze 

mooie wedstrijden en evenementen etc. 

Hier kunnen we als verenging trots op zijn. 

 

Daarnaast zijn er bestuurlijk een 

aantal knelpunten geweest 

waardoor het bestuur er niet in 

slaagde om vooruit te komen.  
Deze knelpunten centreerden zich rondom 

het Beleidsplan 2015 – 2019, de discussie 

rondom een atletiek accommodatie en de 

besteding van de gelden van Atletiek 

Oirschot. 

 

Om het nieuwe bestuur een frisse 
start te laten maken zonder ‘oud 
zeer’, hebben we als bestuur tot het 
volgende traject besloten. 
Op 25 april ontvingen alle leden via de mail 

een anonieme enquête, waarin een aantal 

stellingen geformuleerd zijn. Wij vragen 

jullie, de leden, jullie mening te geven over 

de stellingen. De uitkomst van deze 

enquête geeft vervolgens een goed beeld 

over hoe de leden denken over Atletiek 

Oirschot en waar ze met hun club in de 

toekomst naar toe willen.  

 

Rond 2 mei verwachten we de 
uitkomst van de enquête in kaart 
gebracht te hebben en wordt de 
uitkomst via de mail naar de leden 
verspreid. 
 

   

 

De uitkomst van de stellingen vormt de basis, het 

mandaat, voor het nieuwe bestuur om invulling te geven 

aan het beleidsplan 2016 – 2020.  
Dit geeft duidelijkheid en maakt het leuk om een bestuursfunctie te 

hebben in onze mooie vereniging.  

Elk lid kan zich kandidaat stellen voor een rol als bestuurslid. De 

volgende stap is dat de kandidaat bestuursleden een profielschets 

maken waarin ze in eigen bewoordingen aangeven hoe ze denken 

over de uitkomsten van de stellingen, en met name waarvoor men 

zich wil inzetten op basis van de uitkomsten. Daarnaast moet deze 

profielschets ondertekend zijn door 5 andere mensen, die jouw 

kandidaatstelling steunen. Deze profielschets voorzien van vijf 

handtekeningen stuur je vóór 16 mei via de mail naar de secretaris 

Gerda Manders, mail: janmanders61@gmail.com 

 

De profielschetsen worden vervolgens via de mail weer 

naar alle leden gestuurd zodat iedereen inzicht krijgt in 

welke kandidaat in zijn ogen de beste invulling geeft aan 

het mandaat.  
Tevens worden de profielschetsen opgehangen in ons clubhuis. 

Tot slot wordt er rond 30 mei een buitengewone Algemene 

Ledenvergadering bijeengeroepen waarbij als enige agendapunt het 

kiezen van de nieuwe bestuursleden door de leden centraal zal staan. 

De leden kunnen zich bij het kiezen laten leiden door de uitkomsten 

van de stellingen, de aangemelde bestuursleden en de gepubliceerde 

profielschetsen. Per kandidaat gaat gestemd worden en elke 

kandidaat moet met meerderheid van stemmen gekozen worden. Ook 

leden die niet op de buitengewone Algemene Ledenvergadering 

aanwezig kunnen zijn, zullen in de gelegenheid gesteld worden te 

stemmen. Hierover volgt later nadere informatie. Jeugdleden onder de 

18 jaar mogen nog niet stemmen. Maar hun ouders wel. Per jeugdlid 

mag één stem door de ouder/verzorger uitgebracht worden. Zijn er in 

een gezin twee jeugdleden, dan mag de ouder/verzorger twee 

stemmen uitbrengen. 

 

Vervolgens treedt het nieuwe bestuur aan dat met het 
mandaat van de leden aan de gang gaat met de invulling 
van de toekomst van de vereniging. 
Alles op een rijtje gezet, ziet de planning er uit zoals hier boven 

weergegeven. Iedereen heeft dus invloed op de toekomst van Atletiek 

Oirschot. Of je je nu beschikbaar stelt als kandidaat bestuurslid of 

niet. Dus vul de enquête in en laat je mening horen! 

 

Ik wens iedereen wijsheid en succes toe. 

 

Jeanine van Geest, voorzitter Atletiek Oirschot 

 

Presentatie ‘Even in de achteruit, om goed vooruit te kunnen’. 
 

 

   

 algemene 
leden-
vergadering 
 

18 april 

advies  
leden d.m.v. 
stellingen 
 

25 april 

mandaat  
van de  
leden 
 

2 mei 

profielen van 
kandidaat-
bestuurders 
 

16 mei 

leden  
kiezen nieuw 
bestuur 
 

30 mei 

mailto:janmanders61@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.  
Staat de persoon die je moet hebben niet in deze lijst, stuur je bericht dan naar info@avoirschot.nl  
(► = gewijzigd) 
 

Bestuur ad interim   

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 ►janmanders61@gmail.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   ►leendersevers@gmail.com 

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 ►ja.heerebeek@gmail.com 

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 janmanders61@gmail.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 / clubhuis 

Bloemendaal 5a 

5688GP Oirschot 

(bij Sportcentrum De Kemmer) 

 

 

Postadres 
Notel 48, 5688NB Oirschot 

telefoon: 0499-575583 

e-mail: j.kemps1@chello.nl 

bankrekening Rabobank 

13.88.61.021 

 

 

Erelid 
2010:  Cees van de Schoot 

 

 

Leden van verdienste 
Albert Houwen 

Piet van de Sande 

2009:  Martien van de Ven 

2010:  Toon de Croon 

2016:  Ton van Liempt 

 
 

Het loopt lekker bij 

Atletiek Oirschot! 
 

 

ALGEMENE  
INFORMATIE 
website: www.avoirschot.nl 

mailto:info@avoirschot.nl
mailto:jvandekam@gmail.com
mailto:ceesvandeschoot@kpnplanet.nl
mailto:anthonyconijn@gmail.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: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: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
mailto:vanzelst-westland@chello.nl
mailto:j.kemps1@chello.nl


 
ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 30 | NUMMER 3 | MEI - JUNI 2016 

 7   
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

De wijzigingen in het ledenbestand per 1 maart: 

 

Deze keer geen afmeldingen en 2 nieuwe leden: 
 

Koen van de Biggelaar JPB 

Wilma van Kollenburg V40 

 

Van harte welkom!  

 

 

Onze vereniging telt nu 192 leden, 

waaronder 14 jeugdleden en  

15 wandelaars. 
 
 
 

 

De verjaardagen in mei: 
 
1 Pieter Smits  M65 
3 Esther Peeters-Bakker V35 
7 Abigail Vermeulen V40 
10 Cees Koppen  M55 
13 Rick van der Schoot JPB 
19 Maria de Laat  WAN 
22 Aubry Mulder  M40 
23 Elia Deenen  V45 
26 Dries Smulders JPB 
28 Erna van Agt  V55 
30 Hans Hoogmoet M55 
30 Emmy van de Heuvel-Megens WAN 
31 Marijke de Graaf V55 
 

… en in juni 
1 Gerda Manders V50 
2 Caroline Linnemans V40 
3 Marij Maas-van de Schoot V55 
4 Jan Heijms  M55 
7 Conny van de Wal V45 
8 Germy Sinke  V50 
10 Eveline Timmermans V40 
15 Johan der Kinderen M50 
15 Jan Swaans  M45 
16 Leny de Croon V55 
16 Thea de Jong  V50 
17 Anita Timmermans V50 
19 Judy van Vroonhoven V35 
25 Kartika Luijsterburg V45 
28 Marinka Michielsen V40 
30 Paul Welvaarts M45  
 

Alle jarigen hartelijk 
gefeliciteerd! 

LEDEN 
ADMINISTRATIE 
Hans Hoogmoet 

NAAR DE 200 LEDEN! 

Ons 200e lid zit er aan te komen! Help ons een 

handje en neem eens iemand mee naar onze 

recreantentrainingen. Kost maar 1,50 en meestal 

zijn ze meteen verkocht. 

LEDEN WERVEN DOEN WE 

ALLEMAAL! 
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PRIKBORD 

TRIATHLON OP ANDERE DATUM 
Het is een heel gedoe rond de triathlon. Nadat 

aanvankelijk toestemming was gegeven voor gebruik 

van de visvijver voor de zwemwedstrijd, kwam de visclub 

daarop terug. Dan maar zwemmen in het kanaal. Maar 

Rijkswaterstaat kon geen vergunning geven voor zondag 

3 juli. Het is nu rond: zaterdag 2 juli is de dag van de 

Triathlon Het Groene Woud. Start om 16.00 uur. 

NIEUWE E-MAILADRESSEN 
Nicole Evers (jeugdcommissie): 

leendersevers@gmail.com 

 
Jac van Heerebeek (recreantencommissie): 
ja.heerebeek@gmail.com  
 
Gerda Manders (bestuur) 
janmanders61@gmail.com  

 

mailto:promotie@avoirschot.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyv_mYmovLAhXB_A4KHQciChUQjRwIBw&url=http://www.clipartbest.com/logo-like-facebook&psig=AFQjCNFMVqUg2wi5QImSnj8IVDK9FIOOWA&ust=1456224721414144
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyv_mYmovLAhXB_A4KHQciChUQjRwIBw&url=http://www.clipartbest.com/logo-like-facebook&psig=AFQjCNFMVqUg2wi5QImSnj8IVDK9FIOOWA&ust=1456224721414144
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6 maart 
◄ Moergestel: 3x podium en CR 
Bij de eerste 10 km wegwedstrijd van het jaar in de 

regio behaalden we 3 podiumplaatsen: Tineke van 

den Heuvel werd 2e bij de vrouwen overall, Cees 

Koppen 2e M55, Ad van Zelst (terug na een lange 

blessure) 3e M65 met een clubrecord M70 (bruto 

0:49:29 min). Er werden 6 PR's verbeterd.  

Foto uit archief :) 

 

6 maart 
Martien van de Ven 1e in Bakel 
Ook Martien van de Ven stond vandaag op het 

podium: hij werd eerste in de Hel van Bakel, een van 

de laatste crosswedstrijden van het seizoen.  

 

12 maart 
NK-medaille voor Martien van de Ven 
Martien van de Ven pakte eerder al medailles bij de 

Nederlandse Kampioenschappen indoor en deed 

dat vandaag nog eens dunnetjes over door in 

Oldenzaal naar een tweede plaats te lopen bij de 

Mannen Masters 65 tijdens het Nederlands 

Kampioenschap Cross. 

 

20 maart 
◄ Bart Putmans en Nellie van Beers zijn 
de clubkampioenen cross 2016! 
Met 60 deelnemers bij de volwassenen en 17 bij de 

jeugd hadden we weer een mooi deelnemersveld bij 

de clubcross. Bij de mannen kregen we een nieuw 

gezicht op het podium: Bart Putmans won de 

mannenrace. Bij de vrouwen mocht Nellie van Beers 

voor de 18e keer de wisselbeker mee naar huis 

nemen.  

      

28 maart 
Nellie van Beers 2e in Boxtel 
Er stond een keiharde, gure wind bij de Paasloop in 

Boxtel. Daarom geen toptijden. Maar Nellie van 

Beers stond na 15 km wel mooi op het podium: 2e 

V35! 

  

 
 

 
   
 
 

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

als het nog warm is 

http://www.avoirschot.nl/
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2 april 
◄ Podium en CR in Reusel 
Bij de Imants Grensloop - 10 engelse mijlen van 

Reusel naar Arendonk en terug - werd Nellie van 

Beers derde in de categorie V45. Met haar tijd van 

1:17:50 uur vestigde ze tevens een clubrecord V60, 

dat nog open stond. 

foto: de start van de Imants Grensloop. Nellie loopt 

links, achter een man van 2 meter. Mooi uit de 

wind!   

 

6 april 
Kids Sport bij Atletiek Oirschot 
Vandaag was de Antoniusschool uit Straten te gast 

bij Atletiek Oirschot. Leerlingen van de groepen 4 

t/m 8 maakten in een mini-bliksem-meerkamp  

kennis met 3 atletiekonderdelen: verspringen, 

balgooien en hoogspringen.  

 
10 april 
Grote deelname hardloopcursus 
Dit jaar hebben we intensief reclame gemaakt voor 

de hardloopcursus. En met succes: vandaag 

meldden zich 48 deelnemers. Er waren nog meer 

aanmeldingen, maar die beginnen later. Door de 

grote opkomst hebben we nu 2 groepen: een onder 

leiding van Pieter van Esch en Adrie Louwers, een 

met Cees van de Schoot en Joost van Kuringen. 

 

18 april 
◄ Ton van Liempt lid van verdienste 
De goed bezochte jaarvergadering begon vanavond 

met het benoemen van Ton van Liempt tot lid van 

verdienste. Ton is vanaf de start van de vereniging 

in 1985 lid en heeft vele verdiensten als trainer, 

commissielid, jury en mede-organisator van onze 

evenementen. Hij kreeg van voorzitter Jeanine een 

oorkonde en een, tja, wat was het eigenlijk? Dat 

ging in het applaus verloren.  
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’t RAZENDSNELLE 
ESTAFETTE 
PENNETJE Lena Smulders 

Hoi allemaal, 

 

Mijn naam is Lena Smulders en 

ik ben 10 jaar oud. Ik zit in  

groep 6 van Basisschool “de 

Linde” in Oirschot. 

Ik heb 2 oudere broers, Piet en 

Fons en een hele lieve pony, 

zijn naam is Twinkle.  

Naast atletiek zit ik dus ook op 

paardrijden en op hockey.  Ook 

hebben wij een hele 

ondeugende teckel, die heet 

Guusje. 

Het leukste van atletiek vind ik 

toch wel hoogspringen maar 

eigenlijk vind ik alle andere 

onderdelen ook wel leuk om te 

doen. 

 

Groetjes, Lena 

 

 

 

 

Ik geef ’t razendsnelle 
estafettepennetje door 

aan Zoë Leenders 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Data en locaties van de Athletics 
Champs wedstrijden 2016  
 

28 mei:  Valkenwaard - AVV 

11 juni:  Veldhoven - GVAC 

2 juli:  Eindhoven Atletiek 

 

Kijk voor info over onderdelen en 
chronoloog: www.atletiekregio14.nl  

 
WEDSTRIJDAGENDA JEUGD 
 

Vr 29 april (avond),   Lanaken (B) 

Za 4 juni,    Essen (B)  

Zo 17 juli (middag),   Mol (B)  

Zo 31 juli (middag),   Mol (B)  

Za 27 aug (middag),  Tessenderlo (B) 

 

Meer informatie over deze wedstrijden en hoe we er 

naar toe gaan hangt op het prikbord in het clubhuis. 

 
 

Lena met moeder Sandra en vader Jules bij de Ouder-kindcross 

http://www.atletiekregio14.nl/
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CLUBCROSS 
Foto’s: Ronald van de Vondervoort en Harry Pieschel 

▲ Bij de jeugd zagen we 17 lopertjes aan de start, waarvan een aantal kinderen van leden. Willem Gerritsen nam meteen de kop  
     en kwam ook als eerste binnen in een formidabele eindsprint! 
 
  
▼Kijk, da’s nou leuk: net lid en meteen al op het  podium: Dries  
   Smulders (1e JPB), Koen van de Biggelaar (2e JPB) en Rick van  
   der Schoot (3e JPB) 

▼En eindsprintjes, daar zijn we ook gek op! Puck  
   Versantvoort en Arne van der Schoot. Ze moesten maar  

   gauw lid worden! 

Meer foto’s op 
www.avoirschot.nl 

http://www.avoirschot.nl/
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KIDS SPORT 
ANTONIUSSCHOOL 
Foto’s: Ad van Zelst 

Meer foto’s op 
www.avoirschot.nl 

Woensdag 6 april was de Antoniusschool uit 
Straten bij ons te gast.  
Eerst waren de groepen 7 en 8 aan de beurt. Na een korte 

instructie werden in 45 minuten de volgende onderdelen 

beoefend: verspringen, hoogspringen en balwerpen. 

Daarna kwamen de groepen 5 en 6 en als laatste groepen 

4 en 5. Er waren best wel wat talentjes bij en lol hadden ze 

allemaal! 

 

 

 

 
   
 
 

 
 

http://www.avoirschot.nl/
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OUDER & KIND 
CROSS 
Esther de Wert 
Foto’s: Ad van Zelst 

Dinsdag 12 april was het weer zover… ouder-kindcross.  
Het is een soort  training voor de jeugd, alleen in een ander jasje 
gestoken. Alle jeugdleden staan samen met hun ouders te popelen 
om de bossen in te gaan waar alle spelletjes staan. Ook andere 
leden mogen hieraan deelnemen. Zo kwam ome Jan Swaans samen 
met petekind Janske en Susanne Aarts  met vriend Dirk en hun 
kinderen Jilles, Lukas en Faas. Vanessa met dochter Julia en Joan 
met Suus en Gus. Ook Femke met Ole en Finn gingen ‘de strijd’ aan.   
 

De opkomst was goed, zeker 50 deelnemers.  
Om half 7 liepen we op een drafje naar het bos. Gelukkig voel je de 
regen in de bossen een stuk minder. Ik geloof dat de kinderen er zelf 
geen last van hadden. De spelleiders wel, want het was lastig om de 
tijd goed bij te houden. Stopwatches  begaven  het en ook niet alle 
pennen en potloden zijn regenbestendig. Maar goed, dat mocht de 
pret niet drukken. 
 

Mama Liezeth had vorig jaar een record bij het 
spijkerbroek hangen en dit moest door buurman Dirk 
verbroken worden.  
Dries en Rick vormden samen een groepje en het leuke van regen is 
dat er ook flink wat modder in de bossen ligt. Lekker glibberig hè 
Rick? 
Stijn en Noël waren een setje en gingen echt als een speer. Binnen 
no time hadden ze alle spellen gehad. Jasper en Willem sprintten 
door de bossen,  lastig voor hun moeders om deze snelle jongens bij 
te houden. Tjeerd en zijn moeder rennen samen door het bos op 
zoek naar de verschillende spellen.  
 

Wat dacht je van trimschoenen gooien of speerwerpen?   

Broer en zus Leenders huppen snel weg bij het zaklopen. Dinant was 
samen met zijn vader en broer. De foto’s die op de bomen hingen 
herkenden ze onmiddellijk. 
 

Na een uur gaat er een fluitsignaal en verzamelen we bij 
de troon in het bos.  
Met z’n allen wandelen we terug naar het veld waar voor iedereen 
ranja klaar staat en een stukje fruit. Voor alle kinderen is er een klein 
prijsje want echt iedereen heeft zijn uiterste best gedaan. Ook zijn er 
enkele prijswinnaars die op het echte podium mogen staan. Het 
leukste van alles was toch wel om lekker 1½ uur te sporten samen 
met je kind.  
 

Dus ook voor de opa’s en oma’s onder ons… kom 
volgend jaar samen met je kleinkind gezellig crossen in 
de bossen en ervaar hoe leuk het is om samen te 
atletieken! 
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Meer foto’s op 

www.avoirschot.nl 

http://www.avoirschot.nl/
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Nadine, bedankt voor de 

estafettepen! ;) 
Voor diegenen die mij niet kennen, ik ben 

Chantal van der Meijden, net 42 jaar en 

woon samen met Barry in Oirschot!  

 

Lang geleden, heb ik de opleiding 

voor tandartsassistente gevolgd  

en heb daarna ruim 7 jaar bij een tandarts 

gewerkt. Maar ik zocht iets meer uitdaging 

en ben nu al ruim 15 jaar werkzaam op de 

poli kaakchirurgie in het Catharina-

ziekenhuis in Eindhoven, met heel veel 

plezier en leuke collega's.  

 

Voordat ik Barry leerde 

kennen, was ik helemaal niet 

sportief.  
Ik deed een uurtje zumba in de week met 

een collega, maar dat was vaak meer 

gezellig dan dat we actief bezig waren. 

Barry daarentegen is heel sportief en ik 

vond eigenlijk dat ik niet achter kon blijven. 

We hebben geen kinderen, dus ik had ook 

geen excuus, dat ik geen tijd zou hebben.  

 

Toen er een reclamefolder met 

hardloopkleding op de mat viel, 

dacht ik; misschien is dat iets voor 

mij!  
Na alles aangeschaft te hebben, was ik na 

een paar weken nog steeds niet op pad 

geweest. Dus toen er een flyer in de 

brievenbus zat om een hardloopcursus te 

volgen, kon dat geen toeval zijn (haha), dus 

me aangemeld!  

Barry dacht,  dat gaat ze nooit volhouden, 

maar sinds die cursus (bedankt Toon en 

Pieter) en dat is nu 2 jaar geleden, loop ik 

netjes 2x per week en (meestal) met heel 

veel plezier! 

DE 
ESTAFETTEPEN 
Chantal van der Meijden 

Chantal (1592) in de Auwjaorscross  

Ik loop meestal met de club op woensdag en zondag en 

af en toe op een zaterdag met een groepje dames, die 

ook lid zijn van de club. 
Mijn hoogtepunt en mooiste doel van de afgelopen 2 jaar, is toch wel 

meedoen aan de halve marathon van Eindhoven.  

Ik ben trots dat ik lid ben van zo'n fijne club, met veel leuke mensen 

en ik hoop dat ik nog heel lang mag blijven rennen!  

 

Ik wil de estafettepen graag doorgeven aan Miranda 

Bressers!   
 

Groetjes Chantal en tot snel!   
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ECURIE DE BULLENSE 

SPA-
FRANCORCHAMPS  
Harrie en Joke Bullens 

Op vrijdag naar Malmedy 
gereden waar we verrast 
werden door een prachtig 
witte omgeving. 
Ons hotel lag verscholen in de 

middle of no-where. Koffer in de 

kamer en gaan kijken waar de 

ingang van het mooie Belgische 

circuit Spa-Francorchamps was. 

Een stukje gereden en al na 2 km 

stonden we bij de bewaakte 

hoofdingang, waar ons de toegang 

werd verboden. Maar de goede 

man kon ons wel vertellen dat we 

de volgende dag vanaf 11 uur 

welkom waren. 

 

Zaterdagmorgen opgestaan 
en ons uitzicht was een flinke 
sneeuwbui, geweldig 
gewoon. 
Lekker ontbijtje en op het circuit 

naar de pitstraat waar we konden 

omkleden en inlopen maar. Joke 

liep de 14 km en ik de 21 km (1 

rondje is 7 km). De baan was 

sneeuwvrij gemaakt dus het was fijn 

lopen op dit mooie circuit. 

 

Na de finish kregen alle 
lopers een medaille en was 
er lekkere bouillon. 
Uitlopen was ons motto en dat was 

ons beide gelukt in deze geweldige 

entourage. Zeker voor herhaling 

vatbaar, maar dan hopelijk in een 

groene omgeving. 

 

Met sportieve groeten  

Joke en Harrie Bullens. 
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WOMIGROEP 
Foto Jan Heijms 

De woensdagmiddaggroep was in 2005 een 
initiatief van Pieter Smits.  
Het begon klein, met enkele lopers die in de winter 

liever overdag gingen en zich vrij konden maken. 

Pieter zelf, Cees van de Schoot, Wim en Frans 

Verhagen, Maarten Kaptein, Cees Koppen en Ad van 

Zelst waren de vaste klanten. Later kwamen er nog 

enkele vrouwen mee lopen.  

 

Inmiddels is de woensdagmiddaggroep niet 
meer weg te denken en gaan elke week 
tussen de 10 en 15 mensen de hei op.  
Dit jaar hadden we maar één groep door het ontbreken 

van “minder langzame” lopers. Maar voor ons gevoel 

ging het toch best snel.  

Woensdag 23 maart was de laatste training van het 

winterseizoen. Tijd voor een fotomomentje! En koffie 

met koek! We houden van een strakke rolverdeling, 

dus daar hadden de dames voor gezorgd. Vrijwillig! 

 

 
 
 
 
 

V.l.n.r. José, Marja, Dianne, Henriëtte, Frans, 
Miranda, Ad, Hennie, Jan. Zittend Godelieve en 
Thea.  
 
De dames op de foto waren er bijna altijd bij, evenals 
de vijf 70-plussers Wim, Frans, Toon, Ton en Ad.  
 
Henny en Jan waren er soms altijd bij.  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Op de woensdag na Oirschot kermis – 

28 september – beginnen we weer! 

Start op ’s-Heerenvijvers om 14.00 uur 
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RICO 
SALVETTILOOP 
Marij Maas 

 

De rest van de club: 
 

15 km: 

Cees Koppen werd tweede bij de M55, 

Tineke van de Heuvel tweede bij de V35, 

Ronald Poos verbeterde zijn PR. 

 

10 km: 

Ad van Zelst was derde M65 met een 

verbetering van het clubrecord M70. André 

van Gerven, Kartika Luijsterburg, Marij Maas, 

Eveline Timmermans en Vanessa Kluijtmans 

verbeterden hun PR. 

 

  
 
 
 
 
 
 

Tinke van den Heuvel krijgt een fles bier voor haar tweede 

plaats op de 15 km.  
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Records bij Rico Salvetti! 
Na de info avond over periodisering van Cees van de 

Schoot , vroegen Susanne en ik aan Cees: Wat moeten 

we nu doen om onze tijden te verbeteren? Het antwoord 

was simpel: meer trainen! 

Aan de hand van een schema zijn we aan de slag 

gegaan en hebben we onder andere met een aantal 

mensen op vrijdagavond een extra duurloop gelopen.  

 

Vol goede moed gingen we naar de Rico 
Salvettiloop 
Het was een mooie dag, een beetje fris, maar de zon 

scheen. Aangekomen in Moergestel (zie kader) bleken er 

meer mensen van de club deel te nemen aan deze loop. 

Tien kilometer, zo’n afstand loop je zo vaak, maar toch 

voelt ‘t voor een wedstrijd altijd iets anders. Gezonde 

spanning zullen we het maar noemen.  

 

En er waren zelfs supporters gekomen 
waaronder Cees om ons aan te moedigen.  
Een plan was er niet, we wilden vooral lekker lopen. 

Susanne en Kartika gingen voor mij iets te hard van start 

en Eveline en Vanessa waren net iets achter mij. 

Ongeveer midden in de wedstrijd liep ik het groepje 

Conny, Danny en Adrie achterop . Ik heb een tijdje met 

hun meegelopen en wilde daarna versnellen.  

 

Adrie liet zijn vrouw achter bij Danny en liep 
samen met mij verder om te proberen Suzanne 
en Kartika in te halen.  
We hadden ze steeds nog in beeld, maar inhalen dat 

lukte niet. Adrie besloot ook bij 10 km te finishen en we 

liepen een mooie tijd! En dat gold nog voor veel meer 

clubleden: 6 x PR en een CR voor Ad!  Goed gedaan! 

 

Groetjes, Marij Maas 

 
 
  
 
 
 
 

Marij, Vanessa, Kartika, Eveline en Susanne  

 

*Moergestel is een eenzaam klein 

dorpje, gelegen tussen Tilburg en 

Eindhoven. Er wonen wat boeren 

en enkele rijke stinkerds uit 

Tilburg.  

Maar ze organiseren een mooie 

wedstrijd: Rico Salvetti was 

jarenlang trainer en belangrijke 

animator van de loopgroep in 

Moergestel. In februari 2001 

overleed hij door een 

verkeersongeval. Uit respect voor 

zijn persoon, zijn grote inzet en 

vriendschap werd ter zijner 

herinnering in februari 2002 de 

eerste Rico Salvettiloop 

georganiseerd. Dit jaar was 

alweer de 15e editie. 

 

Er waren 449 deelnemers! 
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Meer foto’s op 

www.avoirschot.nl 

▼Spanning tot de laatste meters tussen  

   Martien van de Ven en Bart Putmans.   

CLUBCROSS 
Ad van Zelst 
Foto’s: Ronald van de Vondervoort en Harry Pieschel 

 

De strijd bij de mannen ging de laatste jaren 

tussen Ruud van Woensel en Roland van Loon 
Beide hadden zich nu afgemeld wegens griep. Zou het dit 

jaar weer zo spannend worden? Wat we te zien kregen 

was een felle strijd tussen onze veteraan Martien van de 

Ven (M65) en nieuwkomer Bart Putmans (M35).  

 

Martien was niet bang: hij nam meteen na de 

start het initiatief. 
Hij wist natuurlijk wel dat er een groot risico in zat, want 

als je voorop loopt kun je je op niemand richten. En je 

weet niet hoe je belager er bij loopt.  

Vier ronden liep hij aan de kop te sleuren met Bart in zijn 

kielzog. Pas in de laatste ronde kon Bart toeslaan en 

passeerde hij Martien. Het leek gemakkelijk, wat Bart 

deed, maar hij kreeg de overwinning niet voor niks. 

Een minuut achter Martien kwam André van Gerven als 

derde over de streep. 

 

Voor Nellie van Beers was het bij de 

vrouwenwedstrijd een eenzaam avontuur. 
Ze wist Tineke van den Heuvel de hele wedstrijd ruim 

voor te blijven en finishte met bijna een minuut 

voorsprong. Nellie werd daarmee voor de 18e keer 

clubkampioen cross! 

Tineke eindigde dus als tweede, maar kijk: daar één 

seconde achter kwam Ria Pijnenburg als derde over de 

meet!  

 

Met 60 deelnemers bij de volwassenen was de 

clubcross weer goed bezet.  
Op veler verzoek waren de afstanden van de 

verschillende categorieën nu gelijk getrokken: alle 

mannen liepen 4 ronden, alle vrouwen 3. Vorige jaren 

waren er problemen omdat 55-plussers een ronde minder 

liepen en dan na de finish nog een ronde door moesten 

als ze voor het kampioenschap gingen. 

Ook voor de jury en de uitslagverwerking was het een 

stuk overzichtelijker. 

 

Ad van Zelst 

 
 
  
 
 
 
 
 

http://www.avoirschot.nl/
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▲ Mooi treintje: Joost van Kuringen, Bas Spanjers, Ronald Poos en Berrie Smetsers bleven goed bij elkaar.  
 
▼ Nellie van Beers: 18 keer Clubkampioene Cross bij de vrouwen!     ▼Joos deed het rustig aan na zijn operatie. Daarachter Johan  

    Koppen in zijn eerste clubcross. 
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  PAASLOOP 

Ad van Zelst 

 

 

 

 

 

 

► Renovatie/nieuwbouw platte daken 

► Service onderhoud en inspecties 

► Goten H.W.A. 

 
 
 
 
 
 
 

Jan van der Helm 

Spoordonkseweg 95B - 5688KC Oirschot 

mobiel: 06 1267 3285 

e-mail: jan@vanderhelmdaktechniek.nl 

website: www.vanderhelmdaktechniek.nl 
◄ NIEUWE ADVERTEERDER! 

Nellie met wind tegen 

 
 
Het was geen fijn weer bij de Paasloop in 
Boxtel.  
Koud en veel wind. Dat drukte de prestaties. Nellie 

van Beers wist toch op het podium te komen, zelfs bij 

de V35: tweede! 

Cees Koppen werd 4e bij de M50, Tineke van den 

Heuvel 4e bij de V35. 

 

Het aantal deelnemers bleef dit jaar steken op 126 

 

mailto:jan@vanderhelmdaktechniek.nl
http://www.vanderhelmdaktechniek.nl/
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Na 2 maanden lange duur trainen (helemaal 
alleen) was het dan zover. De halve 
marathon in Hapert. 
Van de club ging er niemand mee omdat de clubcross 

ook die dag gehouden werd. Gelukkig kon ik toch met 

iemand meerijden dankzij Frank Michielsen. 

Nadat we het startnummer hadden opgehaald gingen 

we nog even een stukje inlopen, toen nog vlug naar de 

wc en op naar de start. 

 

Het was er druk omdat alle afstanden tegelijk 
van start gingen namelijk de 6-10 km. en de 
halve marathon. 
Na 5 km was het keerpunt van de 10 km. En omdat de 

6 km lopers al eerder waren afgedraaid werd het toen 

wel wat rustiger op het parcours. Daarom moest ik 

alleen verder. Gelukkig kon ik het tempo nog goed vol 

houden. 

Even later kon ik nog even aanhaken bij 4 andere 

lopers maar die gingen uiteindelijk toch te hard voor 

mij. 

 

De laatste 2 km kreeg ik ook nog de wind op 
kop zodat het toch nog even zwaar werd. 
Ik had een tijd van binnen de 2 uur in gedachten. 

Gelukkig heb ik dat toch nog gehaald met op de laatste 

kilometer nog aanmoedigingen van Esther, Frank en 

Jan. 

Bedankt hiervoor want het werd nog even moeilijk. 

Met een tijd van 1.58.42 uur zat ik toch nog mooi 

binnen de twee uur. 

 

Het was een mooie halve marathon door de 
natuur. 
Jammer dat er niemand van de club mee was geweest. 

Misschien volgend jaar. 

 

Groetjes Jeanne Kemps 

 

KEMPENRUN 
Jeanne Kemps 

Jeanne wilde nu eindelijk weer eens een halve onder  

de twee uur lopen. Het lukte! 
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Zondag 3 april 2016; het zonnetje schijnt, de 
temperatuur is heerlijk.  
Kortom een prachtige ochtend voor een oriëntatieloop! 

Voor Ester is het de eerste keer dat ze gaat proberen 

met een landkaart posten te zoeken. Femke heeft al 

eerder meegedaan met Pieter Smits, maar het gegeven 

dat ze toen gediskwalificeerd zijn is weinig hoopvol.  

 

Desalniettemin vertrekken we op de fiets 
richting Oostelbeers, om halverwege elkaar 
schaapachtig aan te kijken als we ons 
afvragen waar we eigenlijk moeten starten.  
Lang leve de telefoon want al snel vinden we het 

picknickpaviljoen waar we kunnen starten. Roland van 

Loon is daar al druk bezig met het uitleggen aan de 

diverse families en hardlopende setjes hoe dat nou werkt 

met die landkaart. We zien een heel fanatiek duo dat aan 

het inlopen is en het fanatisme waarmee  een ander duo 

van start gaat, maakt dat wij elkaar aankijken met een 

gevoel van: “help gaat dit goedkomen met ons?” 

 

Ogenschijnlijk heel relaxed luisteren we naar 
de duidelijke uitleg van Roland en we knikken 
hard ja als hij nogmaals vraagt of we het 
begrijpen.  
Nee joh, tuurlijk! Vanaf welk tijdstip kom jij ons zoeken? 

O, pas na vier uur vanmiddag…. 

Na het startsein rennen we het pad af, het bos in, om na 

100 meter hijgend bij een boom opnieuw die kaart te 

bekijken. Hoe moeten we ‘m nou houden? Na veel 

gedraai herkennen we het pad en snappen we hoe we 

moeten lopen. Binnen 5 minuten vinden we de eerste 

post. Dit geeft vertrouwen.  

 

We volgen het pad verder en ook post twee 
vinden we snel. 
Okee, we zagen de familie Poos uit de bosjes komen 

maar toch. Het enthousiasme groeit. 

We besluiten om de wandelende families voorbij te 

sprinten want het is toch echt leuker om zelf de posten te 

ontdekken. We rennen door het bos en we snappen 

zowaar de verdeling van de vakken op de kaart. Dit is  

 
 
 
 

ORIËNTATIELOOP 
Ester Adriaanse en Femke Ritz 

echt een leuk spelletje. Ja heus. En het wordt nog leuker 

als we Marij en Henriëtte ontdekken. Die zijn toch eerder 

vertrokken? Het wordt een hele klus om die dames voor 

te blijven maar er komt een fanatisme naar boven waar 

we vleugels van krijgen. Hierdoor besluiten we om niet 

meer braaf te paden te volgen maar dwars door de 

struiken en bosjes te gaan. Gebukt zodat niemand ons 

ziet gaan we op zoek naar de laatste posten. Volgend 

jaar gaan we echt in camouflagekleding hoor.  

 

Onderweg komen we Hans en Wim ook tegen.  
Die lopen de lange route maar blijkbaar zijn we wel op 

zoek naar dezelfde  post. Dan nog eentje en dan als een 

gek terug naar de start.  

Met rode hoofden komen we daar aan. Roland is al lang 

blij dat we binnen zijn. Waarschijnlijk heeft hij ook weinig 

vertrouwen gehad in ons talent voor kaartlezen. Wij zijn 

tevreden. Het was ontzettend leuk om te doen. We 

hebben heerlijk gelopen, veel lol gehad en moe maar 

voldaan fietsen we terug naar huis. 

 

Een paar dagen later ontvangen we een 
mailtje van Roland: 
“Hoi Femke en Ester, Jullie hebben bijzonder goed 

gelopen afgelopen zondag. De snelste tijd op de korte 

afstand. Naast hardlopen kunnen jullie dus ook goed 

kaartlezen en oriënteren”. 

Je begrijpt dat onze dag niet meer stuk kon. Wat 

hilarisch. Vooral de laatste zin over goed kaartlezen en 

oriënteren.  

Bedankt Roland, voor het organiseren van deze 

geweldig leuke activiteit. Volgende keer doen we zeker 

mee. Dan gaan we voor de lange afstand. In 

camouflagekleding. Met Pieter erbij. Dat wordt een 

feestje. 

Groeten, Ester en Femke 

 
 
 
 

Wordt dit de promotiefoto voor de oriëntatieloop 2017? 
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Meer foto’s op 

www.avoirschot.nl 

v.l.n.r. Martien van de Ven 

(3e), het team Martijn van de 

Ven en Robert van de 

Kerkhof (1e), het team Kees 

van Nuland en Maarten 

Mertens (2e) en organisator 

Roland van Loon. 

 

Er waren 50 deelnemers! 

 

Roland had een mooi plekje 

uitgezocht voor de start. De 

Oriëntatieloop ging dit jaar 

door het bosgebied De 

Staat. 

 

http://www.avoirschot.nl/


 
ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 30 | NUMMER 3 | MEI - JUNI 2016 

 30   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

  

HARDLOOPCURSUS 
Foto’s Jac van Poppel 

In de MooiOirschotkrant van 23 maart stond 
een mooi stukje van de wereldberoemde 
conferencier Mark van de Veerdonk over de 
hardloopcursus: 
  

De Vraag van de Week  

Hoeveel beginnende hardlopers telt Oirschot 
dit jaar?  
Drs. Mark J. van de Veerdonk  
 

Mijn ome Willy uit Spoordonk was vroeger erg goed in 

Siciliaans karate. Ik kende het ook niet, maar hij heeft 

het me uitgelegd. De Siciliaanse variant kent dezelfde 

technieken als het normale karate met dat verschil dat 

twee mannen met een zonnebril je tegenstander tegen 

de grond drukken. Daarnaast was Willy zeer bedreven 

in het wegtrekken van tafellakens, terwijl alles wat erop 

staat onbewogen blijft staan. Dat is hem in zaal 't Vrijhof 

eens op een tamelijke reprimande komen te staan. Ik 

had hem nog zo gewaarschuwd die truc niet met een 

café biljart te proberen.  

Zijn vrouw, tante Trui, is lang geleden eens derde 

geworden op het WK-menopauze. Als ze tijdens een 

warme opvlieger een koude kamer inliep dan kon ze het 

ter plekke laten regenen. Tegenwoordig munt ze vooral 

uit in luiheid. Schilderijen hangt ze enkel op plekken 

waar al een spijker zit. Het enige dat ze snel kan, is moe 

worden. Ze heeft ook indertijd ome Willy als vriendje 

gekozen vanwege zijn snor, hoefde ze na het zoenen 

haar tanden niet meer te flossen.  

Daarom was mijn verbazing groot toen tante Trui me 

vertelde dat ze zich binnenkort ging opgeven voor een 

hardloopcursus voor beginners. Of ze onderhand niet te 

oud was voor zo'n cursus? "Welnee", had atletiektrainer 

Pieter van Esch tegen haar gezegd, "je bent nooit te 

oud om te beginnen met hardlopen. Je krijgt er juist 

weer extra energie van." En hij kan het weten, want zijn 

club, Atletiek Oirschot, organiseert de cursus dit 

voorjaar alweer voor de 27e keer. Ome Willy hoorde het 

allemaal geamuseerd aan. "Ja", lachte hij, "dat is 

precies het aantal keren dat Trui er over dacht om zich 

in te schrijven." Afgelopen zondag heeft ze haar eerste 

les alweer gemist, "maar", zei ze me net door de 

telefoon, "ik kan altijd later nog inhaken". "Ja", hoor ik 

Ome Willy denken, "bijvoorbeeld volgend jaar".  

Begin april organiseert Go4Duchenne in samenwerking 

met enkele Oirschotse sportscholen twee 

spinningmarathons. Ik wil de organisatie vast 

waarschuwen voor mevrouw Trui van de Veerdonk uit 

Spoordonk. Ze geeft zich waarschijnlijk wel op, maar 

komt niet opdagen. Ze is namelijk als de dood voor 

spinnen. 

Dat hardlopen in de lift zit is wel duidelijk: 

we kregen maar liefst 48 aanmeldingen 

voor de hardloopcursus. Toon de Croon, de 

vaste trainer van de cursus, was er de 

eerste keer nog bij, maar is nu een paar 

weken afwezig. 

De lessen worden nu gegeven door Cees 

van de Schoot, Pieter van Esch, Joost van 

Kuringen en Adrie Louwers. Er zijn nu twee 

groepen. Ook enkele leden die al geruime 

tijd geblesseerd zijn doen mee. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjew-ClrpbMAhWHWhQKHV5ADYgQjRwIBw&url=http://www.mooiuden.nl/lees/14734/column-mark-van-de-veerdonk&psig=AFQjCNFewpKJnuZBLj5bRHqxv4rKpIBo1w&ust=1461006113831306
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ARMY URBAN RUN 
Foto’s: Antoinet Hems en website Army Urban Run 

Joan is net uit de modder gekropen en zet weer aan, 
Antoinet sopt er achteraan. 

 
 
 
Binnen een dag na opening van de 
inschrijving van de Army Urban Run lag de 
website plat. Drie dagen later was de tent 
uitverkocht.  
Joan van Heerebeek en Antoinet Hems liepen 

samen, maar Joan kwam 1 seconde eerder binnen. 

Verder waren er van onze club Frank Michielsen, 

Pieter van de Kerkhof, Chantal van der Meijden, Judy 

van Vroonhoven en Irene van Gestel 
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  JAARVERGADERING 
2.0 
Foto’s Ad van Zelst 

 

De zaal bij De Beurs zat afgeladen 

vol bij de tweede jaarvergadering 

van dit jaar: 66 leden waren 

aanwezig. Kennelijk gaan de 

perikelen in het bestuur toch veel 

leden aan het hart. 

 

► 

Voorzitter Jeanine moet gedacht hebben: 

“Laten we maar beginnen met iets leuks” 

en bombardeerde een beduusde Ton van 

Liempt tot lid van verdienste.  

Daarna feliciteerde ze de leden die 25 jaar 

lid zijn: René van de Ven, Mia Heijms, 

Hennie van Rijt, Ruud van Woensel, Toon 

de Croon en Jozé van de Burgt. 

 

 

 

 

▼ 

Het bestuur reageerde alert op de vele 

opmerkingen en vragen uit de zaal. Ze 

hadden zich goed voorbereid.  
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◄  

Het was stil toen Cees van de Schoot een 

emotioneel betoog hield over zijn zes 

bestuursjaren.  

 

De sfeer klaarde pas weer op toen Arianne 

Timmermans bij de rondvraag opmerkte 

dat ze eigenlijk nooit wat vernomen had 

van de problemen, dat tijdens de 

recreantentrainingen de stemming altijd 

opperbest is, dat we prima trainers hebben 

en prachtige activiteiten. 

 

En zo is het uiteindelijk ook! 

◄  

Ook werd de grote ledenwerfactie 

gepresenteerd. Vanessa, lid van de PR-

commissie, deelde de flyers uit. 

◄  

 

◄ 

Tijdens de break hadden we het even over 

andere dingen, zoals de laatste marathon 

van Henk en de make-over van Esther. 

Het pauzedrankje was voor rekening van 

onze sponsor De Beurs. Maar de 

champagnefles bleef dicht!  
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Op zaterdag 16 april was de 24e editie van de 
Rode Kruis Bloesemtocht.  
Joost en Ineke hadden het voortouw genomen en zo 

gingen we met tien wandelaars naar Geldermalsen, 

Joost, Ineke, Gerda, Bertie, Mien, Dilia, Irene, Leny, 

Peggy en Angélika; vanwege hielspoor kon Gerda 

Witlox helaas niet mee. Om kwart voor acht 

verzamelden wij ons bij Ineke en reden wij naar Best om 

met de trein naar Geldermalsen te gaan.  

 

Alle routes van de Bloesemtocht lopen langs 
de oevers van de Linge.  
De start is op het veilingterrein van de Koninklijke 

Fruitmasters in Geldermalsen. Irene zou 25 km. 

wandelen en de anderen gingen voor de 15 km.  

Het weer was aan de frisse kant, er was een stevige 

wind, maar vooralsnog was het droog en afwisselend 

zonnig en bewolkt. Na enig oponthoud begonnen we 

aan onze wandeltocht. 

 

Het was druk, echt druk. 
We liepen met honderden achter elkaar eerst over de 

pontonbrug over de Linge, daarna door de 

boomgaarden en toen over de dijk, gezellig keuvelend 

en genietend van de bloesem. 

Na enkele kilometers was onze eerste stop bij fruitbedrijf 

de Hoenderik in Tricht. Irene nam afscheid van ons om 

door te gaan en wij gingen op ons gemak genieten van 

een lekkere kop koffie en een stuk heerlijke appeltaart.  

 

Daarna vervolgden we de route en kwamen 
bij het grote rustpunt De Kievit. 
Hier komen de wandelaars van de 15 en 25 km. 

meerdere keren langs. Jammer genoeg begon het toen 

te regenen en kwamen de regenjasjes voor de dag, 

maar gelukkig was het na een kwartiertje al weer droog 

en dat bleef het verder ook.  

Het was echt genieten, we konden goed ons eigen 

tempo lopen, de fruitbomen stonden mooi in bloei, de 

bermen waren gekleurd door het gele koolzaad en de 

zon kwam geregeld te voorschijn.  

 

WANDELEN 
BLOESEMTOCHT 
Leny de Croon 

Foto’s Ineke Conijn en Joost van den Brand 
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Tijdje niet hardgelopen? 

Geblesseerd?  

Haak aan bij onze wandelgroep! 

Goeie klets en koffie na. 

 

 

Na 15 km kwamen we weer bij het 
veilingterrein terug. 
Daar konden we een medaille ophalen en toen we 

stonden te overleggen of we nog iets zouden 

drinken, stond daar ineens Irene voor onze neus. 

Er werden nog aardbeien gekocht voor het 

thuisfront en daarna gingen we voldaan en 

tevreden op weg naar huis, we hebben veel plezier 

gehad en gezellig gewandeld en het weer was ook 

erg meegevallen.  

 

Wandelgroeten van Joost, Ineke, Gerda, Bertie, 

Mien, Dilia, Irene, Leny, Peggy en Angélika. 

 

De eerste erdbeezie van het jaar! ► 

 

De zoveelste appeltaart  van het jaar! ▼ 
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HET ONGELUK 
René van de Ven 

Donderdag op vrijdagnacht 3-4 maart 2016. 
Klaar om naar bed te gaan, maar om de een 
of andere reden gaat het mis.  
Ik sta op de overloop en zet een stap achteruit. 

Bewust? Evenwicht verloren? Langs de klink 

gegrepen? Ik kan het me niet meer herinneren, maar 

voel het luchtledige waar ik mijn voet op de vloer 

verwachtte te planten nog altijd. Pogingen om de 

kozijnpost en de leuning te grijpen mislukken. Ik ging 

achterover de trap af, voelde mijn achterhoofd landen 

deels tegen de muur en deels op een trede. Na nog een 

salto lag ik beneden. Het was me direct duidelijk dat het 

goed mis was. Sandra lag boven te slapen, maar 

schreeuwen om hulp wat niet meer nodig; ze was al 

wakker geworden van het lawaai van mijn val.  

 

Dan volgt het gebruikelijke: 112 gebeld en 
vervolgens 20 minuten extreme pijn uitzitten 
tot de medici arriveerden.  
In het ziekenhuis bleek de schade: gebroken enkel, 

gebroken kuitbeen en een open wond. Door de breuk in 

de enkel was het gewricht naar binnen toe 

‘weggeschoten’ en door de huid heen gegaan. Zucht, 

allesbehalve goed dus. Vrijdag was een verschrikkelijke 

dag. Je ligt maar te wachten tot je nieuws krijgt over je 

operatie, maar tot die tijd gebeurt er niks en lig je maar 

te liggen met een kapot been.  

 

 

 

Aan het eind van de middag was het pas 
zover.  
Een paar uur later kwam ik weer bij en de volgende 

dag vertelde de orthopeed dat het goed was verlopen. 

Ik vroeg de foto’s op en het leek inderdaad allemaal 

op zijn plaats te zitten. De enkelbreuk was vastgezet 

met twee schroeven en het kuitbeen zou uit zichzelf 

moeten helen. 

Ik ben van mezelf uit niet zo’n positivist, maar zou me 

deze keer anders opstellen zo had ik me 

voorgenomen.  

 

Zaterdag mocht ik naar huis en eenmaal 
thuis maakte ik in een kladblok een simpele 
kalender van 42 dagen: 6 weken gips.  
Elke dag een dag afstrepen en daar maar proberen 

iets positiefs uit te halen. Je herstelt, je komt dichter bij 

het moment dat het gips eraf mag, elke dag die je 

afstreept is een dag dichter bij je rentree op de baan. 

Op dag 6, donderdag 10 maart, stond de controle  en 

gipswissel gepland. Het eerste tussenpunt zogezegd. 

En van daaruit toewerken naar het volgende, 

enzovoorts. 

Het liep allemaal anders. De gipswissel wilde niet 

vlotten, mijn voet kwam niet in de juiste hoek. Op zich 

was dat nog niet zo erg, er zou dan alleen nog een 

extra gipswissel moeten volgen. Dat vond ik alleen 

maar prettig, een extra tussenpunt om naartoe te 

werken. Het nieuwe, harde gips werd aangebracht en 

ik werd richting röntgenafdeling gestuurd. Daar 

werden opnieuw foto’s gemaakt en we werden weer 

teruggestuurd naar de gipskamer, waar de orthopeed 

ons zou updaten over de situatie.  

 

“De orthopeed komt er zo aan, wacht hier 
maar even” zei een van de medewerkers 
terwijl hij alvast de foto’s opzocht.  
In een flits zag ik een foto voorbij komen. ‘Dat zal ik 

toch niet zijn?’ Maar de orthopeed kwam en zette de 

foto opnieuw op het scherm. Het was mij direct 

duidelijk, hoewel je diep van binnen tot zijn woordelijke 

bevestiging blijft hopen op een wonder, dat je het 

verkeerd hebt gezien, dat het toch niet jouw foto is. 

Maar sprookjes en wonderen bestaan niet. 
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Het nieuws vermorzelde al mijn positivisme. 
‘De operatie is niet geslaagd. Het moet helemaal opnieuw. 

Het kuitbeen staat helemaal scheef maar ook het 

enkelgewricht sluit niet goed aan. Het vervelende is dat je 

deze week kwijt bent, maar het goede nieuws is dat we 

het nu nog kunnen herstellen.’ Wat je goed nieuws noemt.  

 

Ik zat er helemaal doorheen.  
‘We proberen de ingreep zo snel mogelijk in te plannen, 

vandaag gaat niet meer lukken dus we proberen morgen.’ 

Ik hoorde het nog maar half. Net thuis ging de telefoon: 

het ziekenhuis. En nog een klap: woensdag 16 maart pas. 

Het ergste is dat je 6 dagen lang de hele dag doordrongen 

bent van het feit dat je niet aan het herstellen bent. 12 

dagen weggegooid en dan moet het nog maar goed gaan 

ook bij de hersteloperatie. Op 14 maart werd onze Roel 1 

jaar. Nooit gedacht dat ik dat chagrijnig liggend op een 

stretcher zou beleven.  

 

Eindelijk was het zover.  
Na 5 ademteugen viel de kleur weg en zag ik een fractie 

alles in zwart-wit, na de 6e ademteug was ik onder zeil. De 

pijn was naderhand wat heviger, maar deze keer hadden 

ze dan ook mijn halve onderbeen opengehaald. Twee 

schroeven in de enkel en maar liefst 6 schroeven en een 

metalen plaat op mijn kuitbeen. De volgende dag naar 

huis en donderdag 24 maart terug voor de controle. Zou 

het deze keer wel goed zijn? Gelukkig bleek dat het geval. 

Als je de foto ziet kan er ook weinig meer verschuiven, de 

ijzerwinkel is leeg. Maar godzijdank, nu kan het herstel 

dus eindelijk echt beginnen. Hoewel… 

 

Om 4 uur ’s nachts werd ik wakker van een 
pulserende, stekende pijn in mijn voet en grote 
teen.  
Paracetamol verlichtte niks en ook Ibuprofen haalde niets 

uit. Dus om 10 uur weer terug naar het ziekenhuis. Het 

gips werd open gezaagd en er werd een soort wig tussen 

gezet van ca. 1 cm breed. Dat hielp gelukkig. 

Sindsdien tel ik de dagen weer af. Tot 28 april - als het 

goed is - mijn gips er af mag. Het is niet zo dat het dan 

klaar is natuurlijk, dan begint de revalidatie pas.  

Bij de gipswissel 24 maart jl. schrok ik van mijn been…wat 

een dun verkalkt slap stokje. 

 

Mijn hele kuitspier lijkt weg en ik moest nog zo lang! 

De arts verzekerde me dat het aantal spiervezels gelijk 

blijft, alleen ze worden slap en klein. Tja, ik ga daar 

maar van uit dan…  

 

Ondertussen heb ik veel gemist.  
Onze Roel heeft z’n eerste stapjes gezet, maar het 

voelt alsof ik het hem niet geleerd heb. De eerste 

baanwedstrijden zijn ook weer voorbij. Het 

atletiekseizoen 2016 is voor mij waarschijnlijk al over 

voor het begon, maar ik hoop zo snel mogelijk weer op 

de baan te staan, zelfs als ik zelf nog niks kan doen.  

 

René van de Ven 
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De PR-commissie ligt op stoom. Daar 

hebben we wel wat geluk bij gehad! De  

nieuwe MooiOirschotkrant heeft al enkele 

keren onze inzendingen geplaatst, o.a. over 

de Hardloopcursus, de Clubcross en de 

Ouder-Kindcross. En voor de eerste lesdag 

van de hardloopcursus stuurden ze zelfs 

een fotograaf! 

We blijven natuurlijk alle regionale media 

voorzien van foto’s en berichten, maar de 

MooiOirschot krant voelt aan dat het 

belangrijk is aan alle sporten aandacht te 

besteden en niet alleen aan voetballen en 

fietsen. 

PR-COMMISSIE 
Ad van Zelst 

Ester en Marjo hebben de ‘doelgroep’ te pakken 

 

De HARDLOOPCURSUS  is onze belangrijkste bron van 

nieuwe leden. Daarom hebben we er dit jaar extra hard 

aan getrokken om deelnemers te werven.  

Naast artikelen in het Weekjournaal en de 

MooiOirschotkrant hebben we twee zaterdagen geflyerd 

in winkelcentrum De Loop in Oirschot en een keer bij de 

Jumbo in Middelbeers. 

 

We hadden voor deze campagne 500 flyers besteld, 

maar ‘per ongeluk’ werden er 1000 geleverd (voor de 

prijs van 500). 

In de maand mei houden we een grote 

LEDENWERFACTIE. In Oirschot, Spoordonk en 

de Beerzen worden huis-aan-huis flyers verspreid. 

Tegen inlevering van de flyer mag je gratis 

meelopen met de recreantentrainingen op zondag 

en woensdag.  

We mikken hiermee op de vele sportievelingen in 

Oirschot, die in hun eentje hardlopen. Ze mogen 

zo vaak komen als ze willen, maar moeten wel 

elke keer een flyer inleveren! 

 

Voor de OIRSCHOTSE STOELLOOP laten we geen 

flyers meer maken. Maar we sturen wel 3 keer een e-

mailing aan onze leden, 200 hardlopers in Oirschot die 

geen lid zijn en 1200 hardlopers in de regio. 

En natuurlijk gaat er een bericht naar de 

hardloopkalenders op internet en alle regionale media. 
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zondag 28 februari 2016 Karpencross (KCC), Eindhoven 

Rectificatie: de 3e plaats van Martien is nu een 2e geworden.  

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

8500  m Martien van de Ven 2 M65 00:40:14     12,68 

zaterdag 5 maart 2016 Spa-Francorchampsrun, Francorchamps (B) 

Met vol gas door Eau Rouge, je moet maar durven!  

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

21.1  km Harrie Bullens   recr 01:53:39     11,14 

  

14  km Joke Bullens   recr 01:26:13     9,74 

zondag 6 maart 2016 Rico Salvettiloop, Moergestel 

We waren met 14 leden in Moergestel bij de eerste 10 km wegwedstrijd van het jaar in de regio. Drie podiumplaatsen: 
Tineke van den Heuvel werd 2e bij de vrouwen overall, Cees Koppen 2e M55, Ad van Zelst 3e M65 met een clubrecord 
M70 (bruto 0:49:29 min). Er werden 6 PR's verbeterd.  

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

15  km Cees Koppen 2 M55 01:07:45     13,28 

     Ronald Poos   recr 01:12:56 PR   12,34 

     Tineke van den Heuvel 2 V35 01:14:08     12,14 

     Danny van Overdijk   recr 01:21:54     10,99 

     Conny van de Wal   recr 01:23:23     10,79 

  

10  km André van Gerven   recr 00:42:57 PR   13,97 

     Bas Spanjers   recr 00:47:53     12,53 

     Ad van Zelst 3 M65 00:49:17   CR 12,17 

     Kartika Luijsterburg   recr 00:52:20 PR   11,46 

     Susanne Aarts   recr 00:52:20     11,46 

     Marij Maas   recr 00:53:14 PR   11,27 

     Adrie van de Wal   recr 00:53:37     11,19 

     Eveline Timmermans   recr 00:55:26 PR   10,82 

     Vanessa Kluijtmans   recr 00:55:28 PR   10,82 

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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zaterdag 12 maart 2016 NK Cross, Oldenzaal 

In januari werd Martien van de Ven Brabants Kampioen cross bij de Mannen 60. Tijd om zich te meten met de landelijke 
top. Bij het NK Cross in Oldenzaal werd Martien mooi 2e bij de M65!  

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

7800  m Martien van de Ven 2 M65 00:35:15     13,28 

 
 

zondag 13 maart 2016 Attila Run, Tilburg 

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

30  km Henk van Gerven 9 M55 02:28:34     12,12 

     Piet van Oirschot 10 M55 02:35:42     11,56 

 
 

 
 
 
 

zondag 6 maart 2016 De Hel van Bakel, Bakel 

In een van de laatste crosswedstrijden van het seizoen pakt Martien nog gauw een 1e plaats mee  

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

7000  m Martien van de Ven 1 M60 00:31:48     13,21 

zondag 20 maart 2016 Halve Marathon, Lissabon (P) 

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

21.1  km Henk van Gerven 311 M55 02:03:21     10,26 

zondag 20 maart 2016 Drunense Duinenloop, Drunen 

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

21.1  km Antoinet Hems 6 V40 01:42:11 PR   12,39 

     Piet van Oirschot 12 M60 01:42:11     12,39 

     Elia Deenen   recr 02:12:15     9,57 

  

4.5  km Hans van Hal   recr 00:23:06     11,69 

Vreugde,  

verdriet,  

spanning,  

sensatie…  

Je leest het 

allemaal in de 

Spike! 
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zondag 20 maart 2016 Clubkampioenschappen cross, OIRSCHOT 

Met 60 deelnemers bij de volwassenen en 17 bij de jeugd hadden we weer een goed bezette clubcross. Kampioen 
werden bij de mannen Bart Putmans en bij de vrouwen Nellie van Beers.  
     
*geen lid, buitenmededinging  **minder ronden gelopen dan vereist voor klassering 

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

8400  m Bart Putmans (kampioen) 1 M35 00:36:30     13,81 

     Martien van de Ven 1 M65 00:36:56     13,65 

     André van Gerven 1 M45 00:37:59     13,27 

     Harrie Bullens 1 M55 00:39:00     12,92 

     René Coolen 2 M35 00:39:21     12,81 

     Cees Koppen 2 M55 00:39:22     12,80 

     Joost van Kuringen 3 M35 00:40:33     12,43 

     Ronald Poos 2 M45 00:40:58     12,30 

     Bas Spanjers 4 M35 00:41:14     12,22 

     Barry Smetsers 5 M35 00:41:34     12,13 

     Wally van Mierlo 3 M45 00:41:52     12,04 

     Michael Boon 3 M55 00:42:42     11,80 

     Ad van Zelst 2 M65 00:43:35     11,56 

     Ton Smetsers 4 M45 00:44:14     11,39 

     Johan Koppen 1 Msen 00:44:20     11,37 

     Johan der Kinderen 5 M45 00:44:50     11,24 

     Jan Swaans 6 M45 00:45:13     11,15 

     Wim Verhagen 3 M65 00:45:38     11,04 

     Nickie Fiers 6 M35 00:46:19     10,88 

     Rudy de Brouwer 7 M35 00:47:09     10,69 

     Wim de Croon 4 M55 00:48:14     10,45 

     Paul Welvaarts 7 M45 00:51:33     9,78 

     Frans Verhagen 4 M65 00:52:22     9,62 

     Jan Joosen 5 M55 00:54:18     9,28 

     Anthony Conijn 6 M55 00:55:02     9,16 

     Jan Heijms (O'beers) 7 M55 00:55:26     9,09 

UITSLAGEN 
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zondag 20 maart 2016 Clubkampioenschappen cross, OIRSCHOT 

*geen lid, buiten mededinging  **minder ronden gelopen dan vereist voor klassering 

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

6300  m Nellie van Beers (kampioen) 1 V55 00:29:38     12,76 

     Tineke van den Heuvel 2 V55 00:30:29     12,40 

     Ria Pijnenburg 3 V55 00:30:30     12,39 

     Reny van Straten 1 V45 00:31:50     11,87 

     Marjo Priem 2 V45 00:32:04     11,79 

     Ester Adriaanse 1 V35 00:33:52     11,16 

     Arianne Timmermans 2 V35 00:34:27     10,97 

     Susanne Aarts 3 V35 00:34:30     10,96 

     Marij Maas 4 V55 00:34:35     10,93 

     Pieter Raaijmakers**   recr 00:34:39     10,91 

     Conny van de Wal 3 V45 00:34:39     10,91 

     Kartika Luijsterburg 4 V45 00:34:46     10,87 

     Vanessa Kluijtmans 4 V35 00:35:06     10,77 

     Nicole Evers 5 V35 00:35:11     10,74 

     Terry Hermus 5 V45 00:36:42     10,30 

     Anita van Ham 5 V55 00:36:58     10,23 

     Caroline Linnemans 6 V35 00:38:48     9,74 

     José van de Sande 6 V45 00:39:30     9,57 

     Marja der Kinderen 7 V45 00:39:32     9,56 

     Miranda Veldhuizen 8 V45 00:39:33     9,56 

     Miranda Kemps 9 V45 00:39:35     9,55 

     Jan Kemps**   recr 00:39:50     9,49 

     Henriëtte van Overbeek 6 V55 00:39:53     9,48 

     Abigail Vermeulen 7 V35 00:40:14     9,40 

     Thea de Jong 10 V45 00:40:15     9,39 

     Jeanne van Oirschot 7 V55 00:40:15     9,39 

     Judy van Vroonhoven 8 V35 00:40:22     9,36 

     Jacqueline Heijms 8 V55 00:42:10     8,96 

     Silvia Tempelman 9 V55 00:42:38     8,87 

     Lia Smetsers 11 V45 00:42:44     8,85 

     Dilia van Straten 10 V55 00:45:23     8,33 

  

4200  m Adrie Louwers**   recr 00:21:17     11,84 

     Joos van Haaren**   recr 00:22:36     11,15 

  

2100  m Rita Essens**   recr 00:14:10     8,89 

Trainen is mooi,  

maar wedstrijden 

maken er een  

sport van! 



 
ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 30 | NUMMER 3 | MEI - JUNI 2016 

 44   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

zondag 20 maart 2016 Clubkampioenschappen cross, OIRSCHOT 

*geen lid, buitenmededinging 

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

1060  m Willem Gerritsen 1 JJC 00:04:25     14,40 

     Tjeerd Lieshout 1 JPA 00:04:58     12,81 

     Dinant Betsch 2 JPA 00:05:10     12,31 

     Dries Smulders 1 JPB 00:05:19     11,96 

     Koen van de Biggelaar 2 JPB 00:05:24     11,78 

     Rick van der Schoot 3 JPB 00:05:29     11,60 

     Thijs van den Brand 1 JJD 00:05:32     11,49 

     Mathijs Betsch*   recr 00:05:42     11,16 

     Raf Versantvoort*   recr 00:05:49     10,93 

     Maud van de Biggelaar*   recr 00:05:51     10,87 

     Lukas van Rijen*   recr 00:05:53     10,81 

     Mika Leenders*   recr 00:06:33     9,71 

     Zoë Leenders 1 MPA 00:06:41     9,52 

     Jilles van Rijen*   recr 00:07:13     8,81 

     Puck Versantvoort*   recr 00:07:19     8,69 

     Arne van der Schoot*   recr 00:07:19     8,69 

     Faas van Rijen*   recr 00:07:23     8,61 

zondag 20 maart 2016 Kempenrun, Hapert 

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

21.1  km Jeanne Kemps   recr 01:58:40     10,67 

maandag 28 maart 2016 Rabobank Paasloop, Boxtel 

Een harde wind drukte de prestaties in Boxtel. Toch een mooie 2e plaats voor Nellie van Beers!  

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

15  km Cees Koppen 4 M50 01:10:30     12,77 

     Nellie van Beers 2 V35 01:12:33     12,41 

     Tineke van den Heuvel 4 V35 01:16:29     11,77 

zaterdag 2 april 2016 Imants Grensloop, Reusel-Arendonk 

Derde plaats en clubrecord op de 10 mijl voor Nellie van Beers.  

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

10  em Nellie van Beers 3 V45 01:17:50   CR 12,41 

UITSLAGEN 
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Zondag 3 april 2016 Oirschot, Oriëntatieloop 
Een mooie opkomst bij onze oriëntatieloop op de eerste mooie voorjaarsdag van het jaar. 
 
* geen lid van Atletiek Oirschot 
** niet alle posten gevonden 
de vermelde afstand is de kortst mogelijke afstand, dus hemelsbreed gemeten. 

afstand positie naam uur 

4,5 km 1e Femke Ritz en Ester Adriaanse 1:00:25 

 2e Henriëtte van Overbeek en Marij Maas 1:13:55 

 3e Conny en Luuk van de Wal 1:23:55 

 4e Jasper van Gool en Willem Gerritsen 1:24:00 

 5e Thomas van Laarhoven en Bart Noyen 1:34:48 

 6e Familie van den Brand 1:41:05 

 7e Jeroen en John van Loon* 1:43:45 

 8e Desiré en Daan Pijnenburg* 1:43:50 

 9e Cyriel Pfennings en Joëtte Richardson* 1:46:47 

 10e Ria Louwers en Dilia van Straten 1:56:00 

 11e Tanja, Tjeerd, Koen, Thijs, Eline, Luuk en Maud 1:58:40 

 12e Jan en Anne Joosen 1:58:50 

 13e Familie Poos 2:03:02 

 14e Familie Kluytmans 2:19:36 

    

7,4 km 1e Martijn van de Ven en Robert van de Kerkhof* 1:09:02 

 2e Kees van Nuland en Maarten Mertens* 1:16:48 

 3e Martien van de Ven 1:35:06 

 4e Frans van Bommel* 1:36.00 

 5e Cees van de Schoot 1:50:33 

 6e Wim de Croon en Hans Hoogmoet 1:53:10 

 7e Familie der Kinderen (de heren) 2:18:45 

 8e Familie der Kinderen (de dames)** 2:29:44 

zondag 10 april 2016 Army Urban Run, Oirschot 

De voorinschrijving was nogal snel volgeboekt, daarom kwamen een aantal van onze leden niet aan bod. Van de 1872 
deelnemers toch nog 7 dapperen van Atletiek Oirschot. Het water was koud en nat.   

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

10  km Joan van Heerebeek   recr 01:12:54     8,23 

     Antoinet Hems   recr 01:12:55     8,23 

     Frank Michielsen   recr 01:18:06     7,68 

     Pieter van de Kerkhof   recr 01:31:43     6,54 

     Chantal van der Meijden   recr 01:31:46     6,54 

     Judy van Vroonhoven   recr 01:46:31     5,63 

     Irene van Gestel   recr 01:46:31     5,63 

De glorie,  

het zweet,  

de tranen…  

volg het in de Spike! 
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zaterdag 16 april 2016 Taxandria Vennenloop, Oisterwijk 

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

15  km Tineke van den Heuvel 13 V 01:12:41     12,38 

zondag 17 april 2016 Marathon Enschede, Enschede 

De organisatie van de oudste marathon van Nederland zette dit jaar een unieke stap: er werden bij de mannen geen 
wereldtoppers uitgenodigd. Alles werd gezet op de vrouwenrace. De eerste 3 finishers waren dan ook vrouwen, met als 
eerste de Keniase Sarah Jebet in 2:27 uur. Eerste man was de Belg David Stevens in 2:31 uur (4e). 

Henk en Piet hadden daar geen weet van en knokten zich over het winderige parcours. Piet had zijn zinnen gezet op 
het CR M60, maar dat lieten de omstandigheden niet toe.  

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

42.2  km Henk van Gerven 16 M55 03:42:14     11,39 

     Piet van Oirschot 18 M60 03:59:08     10,59 

UITSLAGEN 
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clubrecords erkend in 2016 
datum naam cat. plaats discipline prestatie  

2208151 René van de Ven Msen Stekene (B) gewichtwerpen 9,80 m BP 

160116 René van de Ven Msen Gent (B) 200 m indoor 28.55 sec   
140216 Martien van de Ven M65 Apeldoorn 800 m indoor 2:43.09 min  
060316 Ad van Zelst M70 Moergestel 10 km  49:29 min  
020416 Nellie van Beers M60 Reusel 10 em  1:17:50 uur BP 
       
* Behoudens goedkeuring beheerder clubrecords 
1 Erkend met toepassing van artikel 6.6 CR Reglement. 
BP = Beste Prestatie, geen officieel onderdeel op de lijst van de IAAF/Atletiekunie 

CLUBRECORDS 
René van de Ven 

mailto:avo@hoogmoet.eu
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  AGENDA 

Leny de Croon 

Mei 
3 di OIRSCHOT Open Baanwedstrijden technische onderdelen  
5 do Tongerlo-Averbode Abdijentocht hardlopen en wandelen  
21 za OIRSCHOT Oirschotse Stoelloop weg, 10 km 
22 zo Nijmegen Marikenloop weg, 5 en 10 km 
29 zo Oirschot-Esbeek Den Bockenreyder hardlopen en wandelen, zie de info in het clubhuis 
30 ma  Bestuursverkiezing (voorlopige datum)  

 

Juni 
5  zo Mechelen (B) Great Breweries Marathon weg 25 km, 42,2 km en wandelen 
9 do OIRSCHOT JANS-dag groepen 8 Oirschotse scholen 
12  zo Best Goed Beter Bestloop weg, 7 km, 10 km, 14 km, 21,1 km 
12  zo Maastricht Maastrichts Mooiste weg, 5 km, 10 km, 10 em 
15  wo OIRSCHOT Clubestafette rondjes op de baan 
16 do OIRSCHOT Open Baanwedstrijden technische onderdelen 
19 zo Sint-Oedenrode Vaderdaglopen weg, 5, 10, 21,1 km 

 
Juli 
2  za OIRSCHOT Triathlon Het Groene Woud 1 km zwemmen, 40 km fietsen, 10 km hardlopen 
12 di OIRSCHOT Open Baanwedstrijden technische onderdelen 
21  do Kasterlee (B) Dwars door Kasterlee country, 5 km, 10 km, 10 em 
  

Augustus 
10 wo Biest-Houtakker Vakantieloop weg, 10 km 
24  wo OIRSCHOT Rondje Kemmer weg, 10 km 
 

September 
4  zo Tilburg Tilburg Ten Miles weg, 5 km, 10 km, 10 em 
18  zo OIRSCHOT Clubkampioenschappen Meerkamp  technische onderdelen 
 

Oktober 
9  zo Eindhoven Marathon Eindhoven weg, 10 km, 21,1 km, 42,2 km 
n.n.b. OIRSCHOT Oirschotse Heideloop hardlopen en wandelen in groepsverband 
 

December 
26  ma OIRSCHOT Auwjaorscross cross, 2340 m, 4680 m, 7020 m, 9360 m 

 
  
 

 

 

Hier een kort overzicht van de 
belangrijkste evenementen. Op 
onze website staat de volledige 
agenda. 
 
Uitgebreide informatie over onze 
eigen wedstrijden vind je ook op 
onze website 
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Deze wandeltocht van 16 km is mooi en leuk om te 

doen. Abdijbier en fris onderweg vrij en bij aankomst 

diverse verrassingen, ook abdijbier. We doen er 

ongeveer 3,5 uur over, inclusief het inschrijven.  

Na afloop gaan we – voor wie dat willen - nog ergens 

een hapje eten (steppegras?). Met de heen- en 

terugreis erbij ben je een dag van huis, houd daar 

rekening mee! 

  

8.00 uur:  

Vertrek bij de Rabobank in de Sint Jorisstraat. 

9.20 uur:  

Aankomst Judocus Pauwelslaan 3271 in Averbode       

Inschrijven (kosten deelname € 8,00). 

9.45 uur:  

start wandeltocht 16 km  

19.00 uur:  

aankomst in Oirschot (ongeveer) 

  

  
  
 

Je kunt inschrijven via e-mail bij mij of in het clubhuis op 

de lijst die hangt aan de koelkast raamzijde, of 

mondeling bij mij. 

Geef ook even aan of je wilt rijden. Kosten vervoer 

worden gedeeld. 

 

Als er deelnemers zijn die NIET mee willen gaan eten 

of die om andere reden vroeger terug willen of moeten, 

dan ook graag even melden. 

 

Inschrijven kan tot zondagavond 1 mei. 

 

Ik hoop op een mooie deelname, zoals vorig jaar! 

 

 
Martien van Geenen  

06-83195240 

martienvangeenen@planet.nl      

  
  
  
 

ABDIJLOOP AVERBODE-TONGERLO 

Donderdag 5 mei  
 

Op Hemelvaartsdag 

gaan we weer naar de 

ABDIJLOOP  
  

  
  
 

JANS-DAG 

Donderdag 9 juni  
 
Bij de jaarlijkse JANS-
dag ontvangt Atletiek 
Oirschot de groepen 8 
van de Oirschotse 
basisscholen.  
We laten ze kennis maken 

met atletiek: verspringen, 

hoogspringen, speerwerpen, 

kogelstoten, sprint en 

estafette staan op het 

programma.  

Het is altijd een prachtige 

dag met enthousiaste 

kinderen. 

Vrijwilligers gevraagd 
voor de begeleiding! 
Aanmelden bij:  
Tiny van de Ven 

hven@chello.nl 
 
Peggy van den Brand 

jpvandenbrand@hetnet.nl  
  

  
  
 

mailto:martienvangeenen@planet.nl
mailto:hven@chello.nl
mailto:jpvandenbrand@hetnet.nl
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ONZE 
WEDSTRIJDEN 

Hier de door Atletiek Oirschot georganiseerde  

wedstrijden in mei en juni. 

Onze wedstrijden zijn voor alle leden. Zoek 

eens wat maatjes bij elkaar om mee te doen 

met de wedstrijden die wat minder voor de 

hand liggen: de baanwedstrijden of de 

meerkamp in september. Het is weer eens wat 

anders dan alleen maar hardlopen! 

OPEN BAANWEDSTRIJDEN 2016 

dinsdag 3 mei 
pupillen C:  balwerpen 600 m 

pupillen B: balwerpen  1000 m 

pupillen A:  speerwerpen  1000 m 

junioren D: speerwerpen  1000 m 

junioren C, B, A: speerwerpen  discuswerpen 

senioren en masters:  speerwerpen  discuswerpen   

 

donderdag 16 juni 
pupillen C, B: 40 m sprint  hoogspringen  

pupillen A: 60 m sprint  hoogspringen 

meisjes junioren D: 60 m sprint  hoogspringen  discuswerpen 

jongens junioren D: 80 m sprint  hoogspringen  discuswerpen 

meisjes junioren C: 80 m sprint  hoogspringen  discuswerpen 

jongens junioren C: 100 m sprint  hoogspringen  discuswerpen 

junioren B, A: 100 m sprint  hoogspringen  discuswerpen 

senioren masters: 100 m sprint  hoogspringen  discuswerpen 

  

dinsdag 12 juli 
pupillen C, B, A: verspringen kogelstoten 

junioren D: verspringen kogelstoten 

junioren C, B, A: speerwerpen  verspringen  kogelstoten 

senioren en masters: speerwerpen  verspringen kogelstoten 

   

Aanvangstijden:  
18.30 uur pupillen 19.30 uur junioren, senioren en masters  
Graag een kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig  
 

 

 

 

Iedereen mag  

meedoen met de 

OPEN 

BAANWEDSTRIJDEN 

van Atletiek Oirschot! 

 

Het is niet alleen voor de 

jeugd, maar ook voor 

volwassenen! 

 

Je hoeft geen lid te zijn  

en… het is gratis! 

 

Info: 

René van de Ven: 

chr_vd_ven@hotmail.com 

en  

www.avoirschot.nl 

 

   
 

 

mailto:chr_vd_ven@hotmail.com
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Zaterdag 21 mei 
De OIRSCHOTSE STOELLOOP, 

onze wegwedstrijd over 10 km, is 

dit jaar weer in het voorjaar. 

Natuurlijk met een grote 

deelname van onze leden in het 

blauw.  

En we herhalen ook het grote 

succes van vorig jaar: de 

CANDY-RUN! Gratis voor 

kinderen die op de basisschool 

zitten. Dit jaar 2 afstanden! 

 

Alle info op  www.avoirschot.nl   

Woensdag 15 juni 
Op de avond dat de deelnemers van 

de hardloopcursus hun diploma 

krijgen, hebben we voor onze leden 

de CLUBESTAFETTE.  

Vorig jaar kregen we 15 teams bij 

elkaar! Na 45 minuten volle bak 

rennen was het verschil tussen de 

eerste 3 teams bijna 0! 

Prachtige sport! Koffie met vlaai na 

afloop.  

OIRSCHOTSE STOELLOOP 

CLUBESTAFETTE 

Onze eigen wedstrijden bieden dé gelegenheid  

om eens kennis te maken met wedstrijdlopen.  

Het geeft een nieuwe dimensie aan je hardloophobby! 

http://www.avoirschot.nl/
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zondag: recreantentraining  
9.30 uur, buitengebied 
Groep 1, 2, 3, 4  

 

 

dinsdag: clubtrainingen  
18.30 uur, baan 
pupillen en junioren  

o.l.v. Martien van de Ven  

assistentie van Bart Noyen en Thomas van 

Laarhoven 

 

19.00 uur, baan 
alle niveau’s  
o.l.v. Adrie Louwers,  
Kijk voor het schema op de website 

www.avoirschot.nl > TRAININGEN 

 

 

woensdag: recreantentraining  
19.00 uur, buitengebied 
Groep 1, 2, 3, 4  

 

 

donderdag: clubtrainingen  
18.30 uur, baan 
pupillen en junioren 
o.l.v. René van de Ven  

assistentie van Bart Noyen en Thomas van 

Laarhoven 

 

19.00 uur, buitengebied 
alle niveau’s 
o.l.v. Cees Koppen  

t/m 14 mei training voor de Oirschotse 

Stoelloop 

 

19.30 uur, baan 
junioren, senioren en masters 
o.l.v. René van de Ven 

Kracht- en stabiliteitsoefeningen voor benen, 

buik, rug, armen en schouders. 

 

 

zaterdag, clubtraining 
9.00 uur, buitengebied 
alle niveau’s 

t/m 14 mei training voor de Oirschotse 
Stoelloop 
 
 
  
 

 
 

 

TRAININGEN 
Coördinatoren: 

Cees van de Schoot en René van de Ven 

Zondag 29 mei kun je mee wandelen of 
hardlopen naar De Bockenreijder in Esbeek. 
 
Programma 
Wandelen: leden van de wandelgroep spreken zelf af 

hoe laat en vanaf welk punt ze vertrekken. 

 

Duurloop: vertrek om 9.30 bij het clubhuis. Er zijn 3 

tempogroepen (1 + 2, 3, 4) 

 

Vanaf het clubhuis is het ongeveer 18 kilometer. Vind 

je dat te veel? Dan kun je ook in Middelbeers 

aansluiten. Dan loop je ongeveer 10 kilometer.  

 

Droge kleren 
Als je je tas met handdoek en droge kleren mee naar 

de club brengt, zorgen wij ervoor dat die naar De 

Bockenreijder wordt gebracht. 

 

Vervoer terug 
Bij voldoende belangstelling kunnen we een huifkar 

huren om ons op te halen. Geef daarom op of je met 

de huifkar mee wilt of zelf je vervoer naar huis wilt 

regelen! Zie de lijst in het clubgebouw. 

 

Vragen?  
Jan Swaans  

j.swaans65@upcmail.nl  

06-28 79 89 99    

 

Conny van de Wal  

connyvandewal@hetnet.nl 

06-28457627 

 

(de overige trainingen gaan gewoon door) 
 

http://www.avoirschot.nl/
mailto:j.swaans65@upcmail.nl
mailto:connyvandewal@hetnet.nl


 
ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 30 | NUMMER 3 | MEI - JUNI 2016 

 53   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Zaterdag 2 april was de grote 

voorjaarsschoonmaak.  
 

En tja, iemand moet dat doen… 

 

Hier met de bezems in de aanslag: Jeanne, 

Nellie, Mieke en Ria. Jacqueline was al naar 

huis. 
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OIRSCHOT 
FLYEREN VOOR DE 
HARDLOOPCURSUS 
 

“Kijk meneer, u kunt wel wat beweging 

gebruiken…” 

 

WE WAREN IN… 



 
ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 30 | NUMMER 3 | MEI - JUNI 2016 

 55   
 
 

   

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. 
 

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.  

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. 
 

Wandelen! 
We hebben een gezellige 
wandelgroep die elke zondag en 
woensdag de hei in trekt. Soms 
hebben we een wandeltocht buiten 
Oirschot. Ook heel geschikt als je 
door een blessure niet kunt 
hardlopen. 

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 
trainingen in de zaal gegeven 

 
Contributie 
Zie de diverse mogelijkheden van het 
lidmaatschap en de contributietabel 
op onze website. 
 
 
 

Elk nieuw lid ontvangt bij 
aanmelding het lichtblauwe  
Atletiek Oirschot clubshirt. 

HARDLOPEN BIJ 
ATLETIEK 
OIRSCHOT 

Als je meer wilt weten over wie, wat, waar, wanneer en wakossut, kijk je op onze website 
www.avoirschot.nl  

Meld je aan als lid bij  

Hans Hoogmoet 

telefoon 0499-575602 

e-mail: avo@hoogmoet.eu   

Oirschotse Heideloop 

http://www.inschrijven.nl/
http://www.avoirschot.nl/
mailto:avo@hoogmoet.eu
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