 Het Razendsnelle Estafettepennetje van Angel
 Berti Smetsers kreeg de estafettepen
 Triathlon Het Groene Woud
 Ouder-Kindcross
 Dwars door Kasterlee
 EK Atletiek voor Masters
 Rondje Kemmer
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HET CLUBBLAD VAN ATLETIEK OIRSCHOT
foto: Léon Brands

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
Sigarenmaker 3
0497-517616

Oirschot
De Korenaar 39
0499-574887

0497-517637

0499-575675
 info@bloxverbeek.nl

www.bloxverbeek.nl

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

SPONSORS

Opgericht op 24 oktober 1985

Lijst van adverteerders en sponsors
op volgorde van het jaar waarin ze
met sponsoring zijn begonnen

Aangesloten bij de Atletiekunie, verenigingsnr V0014355
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nr 40238625

Accommodatie
Bloemendaal 5a, 5688GP Oirschot
(bij Sportcentrum De Kemmer)

Postadres
Bestseweg 14a, 5688NP Oirschot
e-mail: info@atletiekoirschot.nl
bankrekening: Rabobank NL52 RABO 0138 861 021

Erelid
2010: Cees van de Schoot

Leden van verdienste
1994:
1997:
2009:
2010:
2016:

Albert Houwen
Piet van de Sande
Martien van de Ven
Toon de Croon
Ton van Liempt

Internet: www.atletiekoirschot.nl
Clubblad Spike
De Spike verschijnt 6x per jaar in een oplage van 200 stuks
en is gratis voor leden van Atletiek Oirschot.
De digitale versie is te lezen op onze website en wordt per
e-mail toegezonden aan 120 adverteerders, sponsoren en
andere belangstellenden.
Drukwerk:
Redactie en opmaak:
Advertenties:
Bezorging:

FT-Print Oirschot
Ad van Zelst
Miranda Bressers
Jeanne Kemps

Het volgende nummer verschijnt rond
1 november. Kopij uiterlijk 25 oktober sturen
naar promotie@atletiekoirschot.nl

wedstrijdsponsors
1987
Rabobank Het Groene Woud Zuid
1988
Jumbo supermarkt
2002
Gasterij De Beurs
2013
Puro hondenvoeding (René Coolen)
2013
MTO (Joost van Kuringen)
2014
TM Transport Vessem
adverteerders
1987
Rabobank Het Groene Woud Zuid
1988
Jumbo supermarkt
1990
Verspaandonk Herenmode
1991
Hennie van Rijt - Gasterij De Merode
1999
Boekhandel De Croon
FT-Print
Bloemenboetiek ELHA
2000
IBB Electronic Engineering
2005
Mitra De Poort Slijterij
Blox & Verbeek Adviseurs
De Oirschotse Bakker B.V.
2008
Roefs Partyverhuur
Garage BeKa
2009
Fysionova
2012
Vogels Groenvoorziening
Spoordonkse Watermolen
Autobedrijf Verbruggen
Kapsalon Marc
2013
Runnersworld Eindhoven
Beauty by Jennie
2014
Amazonite
2015
Arianne Huidverzorging
Bouwbedrijf Frans Gerritsen
2016
Berry van de Schoot
Podotherapie Brons
2017
Fair Sports
Marieke Meeuwis Fysiotherapie
Miranda Bressers - Secron

Onze adverteerders bereik je snel met de
link op www.atletiekoirschot.nl
Voor info over sponsoring neem contact op
met miranda.bressers@atletiekoirschot.nl

Het loopt lekker bij Atletiek Oirschot!
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ONZE VRIJWILLIGERS
vet gedrukt = nieuw/gewijzigd

Bestuur
Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningm
Lid

Henry van der Schoot
Henny van Rijt
Leny de Croon
Miranda Bressers
Pieter Raijmakers

0499-796514
0499-575821
0499-577312
06-22285155
06-15018690

henry.van.der.schoot@atletiekoirschot.nl
hennie.van.rijt@atletiekoirschot.nl
leny.de.croon@atletiekoirschot.nl
miranda.bressers@atletiekoirschot.nl
pieter.raijmakers@atletiekoirschot.nl

Léon Brands
Toon de Croon
Wim de Croon
Pieter van Esch
Michael Fleur
Henk van Gerven
Irene van Gestel
Joos van Haaren
Hans van Hal
Jac van Heerebeek
Johan der Kinderen
Vanessa Kluijtmans
Cees Koppen
Joost van Kuringen
Thomas van Laarhoven
Ton van Liempt
Adrie Louwers
Marij Maas
Bart Noyen
Marjo Priem
Pieter Smits
Reny van Straten
Jan Swaans
Martien van de Ven
René van de Ven
Conny van de Wal

06-12335899
0499-575416
0499-577312
0499-550377

leon.brands@rompa.nl
toondecroon@chello.nl
wimdecroon@hotmail.com
info@pvanesch.nl
maximilaan.benjamin@gmail.com
henkrunner@hotmail.com
irenewestheim@hotmail.com
j.vanhaaren@chello.nl
jma.van.hal@hetnet.nl
ja.heerebeek@gmail.com
johan-sandra@hetnet.nl
vlantau@gmail.com
ckoppen@xs4all.nl
joostvankuringen@gmail.com
thomas_laarhoven@hotmail.com
a.liempt40@upcmail.nl
adrie.louwers@gmail.com
marijmaas59@gmail.com
bart.noyen@atletiekoirschot.nl
p.raijmakers49@upcmail.nl
pieter_smits@hetnet.nl
f.vanstraten@kpnmail.nl
j.swaans65@upcmail.nl
martienvandeven@planet.nl
chr_vd_ven@hotmail.com
cvdwal68@gmail.com

Accommodatiecommissie
Clubhuiscommissie
Evenementencommissie
Jeugdcommissie (JC)
Jeugdcommissie (JC)
PR-commissie
Socioteam
Sponsorcommissie
Technische commissie (TC)
Wandelgroep
WOC, voorzitter
WOC, secretaris

Toon Erven
Miranda Veldhuizen
Toon de Croon
Esther de Wert
Mieke Bouwman
Vanessa Kluijtmans
Leny de Croon
vacant
René van de Ven
Martien van Geenen
Wally van Mierlo
Jan Swaans

06-12656710

Ondersteunende functies
Beheerder clubrecords
Beheerder uitslagen
Diverse juryfuncties
Diverse juryfuncties
Facebook jeugd
ICT beheerder
Ledenadministratie
Mailboxbeheerder
Redactie website en Spike
Vacaturebank

René van de Ven
Ad van Zelst
Martien van de Ven
René van de Ven
Susanne van Gessel
Daan Lieshout
Hans Hoogmoet
Leny de Croon
Ad van Zelst
Sandra Verhagen

Trainers-begeleiders
Jeugdtrainer
Clubtrainingen, hardloopcursus
Recreantentrainer
Hardloopcursus
Assistent recreantentrainer
Marathontrainer
Bootcamptrainer
Trainingscoördinator
Recreantentrainer
Voorzitter recreantencommissie
Bootcamptrainer
Assistent recreantentrainer
Clubtrainingen
Recreantentrainer
Assistent jeugdtrainer
Recreantentrainer
Recreantentrainer, hardloopcursus
Assistent recreantentrainer
Assistent jeugdtrainer
Assistent recreantentrainer
Recreantentrainer
Assistent recreantentrainer
Recreantentrainer
Jeugdtrainer
Coördinator jeugdtrainingen
Assistent recreantentrainer

013-5142400
0499-574703
0499 575270
013-5143323
06-51747503
06-23271863
0499-572589
06-20940604
0499-572943
06-53597017
06-20803844
0499-573257
06-28798999
0499-574528
06-53448618

Coördinatoren
0499-575416
0499-575330
06-46268399
0499-335350
0499-577312

toon@secron.nl
miranda.veldhuizen@chello.nl
toondecroon@chello.nl
e.dewert@taalbrug.nl
jhm.bouwmam@gmail.com
vlantau@gmail.com
leny.de.croon@atletiekoirschot.nl

06-53448618
0499-573281
06-55873850
06-28798999

chr_vd_ven@hotmail.com
martienvangeenen@planet.nl
wally.van.mierlo@gmail.com
wedstrijden@atletiekoirschot.nl

06-53448618
0499-550695
0499-574528
06-53448618

chr_vd_ven@hotmail.com
promotie@atletiekoirschot.nl
martienvandeven@planet.nl
chr_vd_ven@hotmail.com
s.vangessel@outlook.com
dali@iae.nl
ledenadministratie@atletiekoirschot.nl
info@atletiekoirschot.nl
promotie@atletiekoirschot.nl
sandra.verhagen@online.nl

0499-575602
0499-577312
0499-550695
06-18571513
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VAN DE VOORZITTER
Beste leden van Atletiek Oirschot,

Hopelijk hebben velen van jullie een mooie vakantie achter
de rug en misschien ook, net als ik, kunnen genieten van
de WK Atletiek.
Met 4 medailles voor Nederland is het de meest succesvolle WK in de
geschiedenis van Nederland. De wereldkampioenschappen worden sinds 1983
gehouden en de eerste was in Helsinki. Het is ook mooi dat de WK
ruimschoots is uitgezonden op TV – tevens een goede promotie! Nog een klein
weetje: om deze WK in Londen vlekkeloos te laten verlopen waren zo’n 4000
mannen en vrouwen vrijwillig 10 dagen in touw…..

Rond diezelfde periode werd ook de EK Masters
gehouden in Denemarken.
Ans Saalberg, coach René van de Ven en Martien van de Ven waren van de
partij. Namens iedereen van harte proficiat met jullie behaalde resultaten!!

En dan zijn de voorbereidingen voor onze jaarlijkse
Clubkampioenschappen Meerkamp in volle gang.
Jij doet toch ook mee op Zondag 17 September? Ook al “kan ik er niet zoveel
van” ik ga het weer proberen – vorig jaar was het een mooie dag en dat gaat dit
jaar ook zeker weer lukken. De spierpijn de dag erna neem ik voor lief 😊

Voortgang voornemens 2017
Een vaste rubriek om even stil te staan bij de voortgang van onze voornemens
voor 2017. Deze keer over het onderwerp “andere lidmaatschapsvormen
ontwikkelen”. Als eerste stap hebben we het kort lidmaatschap geïntroduceerd.
Voor €27,50 ben je lid voor 3 maanden en verzekerd via de Atletiek Unie. De
eerste aanmeldingen hiervoor zijn al binnen en ik verwacht dat dit een succes
gaat worden. Ook willen we nog verder nadenken om individuele lopers in
Oirschot te ondersteunen vanuit onze vereniging. We weten op dit moment nog
niet hoe we dit het beste kunnen aanpakken – alle ideeën van jullie zijn zeer
welkom!

Tot slot wil ik alle lopers die gaan deelnemen aan de
(halve) marathon Eindhoven en/of Valkenswaard veel
succes en plezier toewensen met de trainingen en op de
wedstrijddag. Op naar je PR!
Veel leesplezier en een sportieve groet,
Henry van der Schoot
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LEDENADMINISTRATIE
Hans Hoogmoet

Nieuwe leden per 1 september:
Henry van de Ven
Cees van Eijk
Peter-Paul van Griensven
Henk van Hout
Susanne van de Wal

M45
M50
M45
M45
V50

Tess van den Heuvel
Edwin van de Ven
Peter van der Hamsvoort
Jan van den Heuvel
Petra van den Heuvel

VSE
MSE
M35
M55
V55

De verjaardagen in september…

(tijdelijk lid)
(tijdelijk lid)
(tijdelijk lid)
(tijdelijk lid)
(tijdelijk lid)

Van harte welkom!
Deze keer 3 afmeldingen:
Martien van Laarhoven
M45
Sophie van Overdijk
MPC
Marcel Verbruggen
M45
Marcel loopt al een hele tijd niet meer en
wenst iedereen het allerbeste.

Onze vereniging telt nu 183 volwassen leden,
20 wandelaars en 20 jeugdleden.
Totaal 223 leden.

Tijdelijk lidmaatschap Atletiek Oirschot
We hebben nu de mogelijkheid voor een periode
van 3 maanden lid te worden. Heel geschikt voor
niet-leden die met ons willen trainen voor de halve
marathon. Of leden van andere verenigingen die
tijdens de zomerstop hun conditie op peil willen
houden.
Een tijdelijk lid hoeft geen inschrijfgeld te betalen en
krijgt geen clubshirt. Je bent wel aangemeld en
verzekerd bij de Atletiekunie. Het tijdelijk
lidmaatschap kost 27,50 euro.
Aanmelden via het inschrijfformulier dat te
downloaden is van www.atletiekoirschot.nl >
ALGEMENE INFO > Ledenadministratie.
Ze liggen ook in het clubhuis.

6
6
7
12
13
16
17
18
18
19
22
26
29

Wim Verhagen
Edwin van de Ven
Frans van der Staak
Ton Smetsers
Luc Kenter
Joke Bullens
Jarno Janssen
Peter Schelle
Mieke Aarts
Marjon de Kort
Henk van Hout
Frans Verhagen
Ad van Heerbeek

M70
MSE
M60
M45
M65
V55
JJD
M55
WAN
V50
M45
M70
M65

… en in oktober:
1
5
5
6
6
7
9
9
10
12
12
12
13
14
14
14
14
17
17
18
19
21
27
28

Anita van Ham
Sandra Verhagen
Marc de Vries
Jan Manders
Edwin van de Ven
Jan Smits
Stella den Breems
Pieter van de Kerkhof
Jan van den Heuvel
Ruud van Woensel
Tjeerd Lieshout
Henriëtte van Overbeek
Leonie van Gorp
Irene van Gestel
Jeanine van Geest
René Sterken
Bart van de Lest
Cees van de Schoot
Jac van Heerebeek
Adrie Louwers
Nicole Evers
Miranda Kemps
Miranda Veldhuizen
Femke Ritz

V55
V45
M45
M55
Msen
M65
V55
M45
M55
M60
JPA
V55
V45
V50
V50
M45
M45
M65
M55
M60
V45
V45
V50
V40

Allemaal van harte gefeliciteerd
Let op! De getoonde categorieën gelden
per 31 oktober 2017
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PRIKBORD
FACEBOOK (2) 
FACEBOOK (1) 
Onze Facebookpagina
begint eindelijk te lopen.
Op 29 juni plaatsten we
de info over de
halvemarathontrainigen
op Facebook. Na 9
dagen was het bericht
646 keer gelezen.

Op 7 juni stuurden we naar
onze leden een mailing met
daarin een oproep +
handleiding hoe onze berichten
te liken en delen op Facebook.
Binnen enkele uren hadden we
er 10 vrienden bij! Lees de
handleiding op pagina 14.

DE RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE
2017 KOMT ER AAN!
Weten jullie het nog? In 2016 hebben we via deze
campagne een cheque ontvangen van € 787,15.
Van dit geld hebben we materialen gekocht.
Ook in 2017 organiseert Rabobank Het Groene
Woud Zuid de Rabobank Clubkas Campagne en
stelt weer € 75.000,00 beschikbaar!
Van 4 t/m 17 oktober mogen leden van de
Rabobank* 5 stemmen uitbrengen op de
verenigingen en stichtingen die men een warm hart
toedraagt, bv. Atletiek Oirschot!
Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen
er op onze vereniging uitgebracht worden, des te
meer geld krijgt onze club.
Daarom een oproep aan alle leden: wij kunnen
deze bijdrage goed gebruiken voor aanschaf van
benodigdheden die het mogelijk maken om
kwetsbare mensen binnen de Oirschotse
gemeenschap ook te kunnen laten sporten.
Het zou fantastisch zijn als jij, jouw familie en
vrienden stemmen geven aan onze vereniging
tijdens de Rabobank Clubkas Campagne.
Bedankt voor jullie steun!
*Wanneer je bankiert bij de Rabobank ben je niet automatisch
lid. Je bent lid wanneer je het blad “Dichterbij” ontvangt. Mocht je
nog geen lid zijn meld je dan nu aan zodat je volgend jaar wel
mee kunt stemmen.

Al onze leden zijn via de Atletiekunie
verzekerd voor ongevallen en
aansprakelijkheid
Door de Atletiek Unie wordt erop gewezen dat niet
alle activiteiten onder de verzekering vallen.
De verenigingsleden van de Atletiekunie zijn alleen
verzekerd voor aansprakelijkheid en ongevallen
tijdens activiteiten op plaatsen en uren die door de
vereniging zijn vastgesteld. Als bijvoorbeeld enkele
leden op eigen initiatief buiten de reguliere trainingen
om gaan lopen, is dat op eigen risico. De vereniging
kan niet aansprakelijk gesteld worden voor nietverenigingsactiviteiten van hun leden.
Als de vereniging zo'n training opneemt in het vaste
trainingsrooster, zouden de lopers dus wel verzekerd
zijn. Dan is echter de consequentie dat de vereniging
(het bestuur) ook verantwoordelijk is voor wat er
tijdens die training gebeurt. Hoewel het voor dekking
onder de collectieve verzekeringen letterlijk gezien
niet noodzakelijk is dat een trainer aanwezig is bij de
training, is dat wel wenselijk. De trainer is hierbij
namelijk het verlengstuk van het bestuur om toezicht
te houden en ervoor te zorgen dat de training aan alle
veiligheidsvoorwaarden voldoet.
Van het bestuur kan niet gevraagd worden
verantwoording te nemen voor iets waar zij geen zicht
op hebben.
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NIEUWS
Lees elke dag het laatste nieuws op
www.atletiekoirschot.nl als het nog warm is!
◄ Wilma van Kollenburg 2e vrouw in Triathlon
za 1 jul 2017
Mooie prestatie van Wilma van Kollenburg. Bij onze
Oirschotse Triathlon Het Groene Woud behaalde ze bij de
vrouwen overall de tweede plaats op de kwart-triathlon. Het
was weer een prachtig evenement. Met de kwart-triathlon
deden 96 atleten mee, bij de achtste triathlon 82 en bij de
estafette 41.
Foto: Wilma full speed

◄ Athletic Champs: de diploma's
wo 12 jul 2017
Onze atleetjes namen dit seizoen deel aan drie van de vier
Athletic Champs-wedstrijden in de regio. Vandaag kregen ze
na afloop van de ouder-kindcross de diploma's en medailles
uitgereikt door trainer Léon Brands.
Foto: v.l.n.r: Léon, Angel, Saar, Niek, Bente, Sien, Rick. Onder: Dries
en Tjeerd. Janne was er ook bij, maar staat niet op de foto.

◄ Drukte bij de ouder-kindcross
wo 12 jul 2017
Nog nooit hadden we zo veel deelnemers aan de ouderkindcross, wel 20 kinderen waren er met een of meer ouders,
oom of tante. Na een uurtje rennen door het Kemmerbos,
waarbij ze 8 opdrachten kregen, bleven er 3 winnende teams
over. Ze eindigden allemaal op de eerste plaats!
Foto: Joost van Kuringen met neefje Milan, Frans Janssen met zoon
Jarno, Dries Smulders met moeder Esther.

◄ Ans Saalberg 5e op EK in Denemarken
ma 31 jul 2017
Het is wat met die 5e plaatsen. Maar 5e van Europa? Dat is
top!
Nadat Martien van de Ven al 5e werd op de 10.000 m en de 4
km stadioncross bij de M65, haalde Ans Saalberg in
Denemarken een fraaie 5e plek bij het speerwerpen V55!
Vorig jaar behaalde ze op de wereldkampioenschappen in
Lyon een finaleplaats met ca. 27 meter, nu staat Ans met
34,14 meter pas 6e op de Europese seizoensranglijst!
Foto uit archief
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CV Ketel kapot?
Oirschot tel:0499-550584
info@vandeschoot.nl
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NIEUWS
Deelnemen aan wedstrijden geeft een nieuwe
dimensie aan je hardloophobby
◄ Martien van de Ven presteert op de EK
Atletiek voor Masters
Vr 27 juli
5e M65 op de 10.000 meter baan (44:22:31 min)

Zo 30 juli
5e M65 op de 4 km cross country (15:17 min)

Do 3 aug
12e M65 op de 5.000 meter baan (21:28.01 min)
Lees het verslag van René van de Ven op pagina 32.
Foto: Martien bij de cross

foto Tiny Steenbakkers (AVGM)

Cees Koppen gaat weer lekker, 3e M55!
zo 27 aug 2017
Bij de Loop naar de Pomp in Schijndel liep Cees Koppen
de 10 km. Hij werd mooi derde bij de M55 in 45:18
minuten.

◄ Rondje Kemmer met 66 deelnemers
wo 30 aug 2017
Het Rondje Kemmer begon met een enorme regenbui,
waardoor de start met 10 minuten werd uitgesteld. Blij dat
het na een warme dag wat was opgefrist, gingen 66
lopers van start, waaronder 8 niet-leden.
Roland van Loon won tot nu toe alle edities van het
Rondje Kemmer, dus was iets aan zijn stand verplicht.
Met een tijd van 40.32 minuten werd hij eerste. Bij de
vrouwen won Ria Pijnenburg in 48.47 min.
Foto (Toon Erven): Ria Pijnenburg komt op de finish af als eerste
bij de vrouwen.

▼ Jan Joosen wijst ons op een sympathieke actie van Marathon Eindhoven ten bate van het KWF ▼
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VACATUREBANK
Sandra Verhagen

Atletiek Oirschot wordt draaiend
gehouden door tientallen

VOOR COMPLEET
AUTO-ONDERHOUD
Haven 2 | 5688DR Oirschot | 0499-574477

www.garagebeka.nl

vrijwilligers.
Zij maken zich week-in week-uit
verdienstelijk als trainer, begeleider,
bestuurs- of commissielid en allerlei
andere taken.
Daarnaast vervullen veel leden nog
incidenteel taken, zoals hulp bij onze
wedstrijden (op- en afbouwen, inschrijven,
parcourswacht, jury), assistentie bij de

airco service

jeugdsportdagen, fotograferen van onze
evenementen, onderhoud van veld en
clubgebouw, het schrijven van
wedstrijdverslagen, enz.
Wil je ook wat betekenen voor de club? Neem
contact op met Sandra Verhagen. Zij coördineert
vraag en aanbod van vrijwilligers. E-mail:
sandra.verhagen@online.nl of bel 06-18571513
Zie het overzicht van vacatures op onze website
www.atletiekoirschot.nl/algemeneinfo/vacaturebank

Nieuw in functie:

Pieter Smits,
evenementencommissie
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Openstaande vacatures:
Jeugdtrainers (2 vacatures)
Voor onze jeugdleden zijn we dringend op zoek naar een enthousiaste trainer.
Eigenlijk is enthousiasme alles wat je nodig hebt. In eerste instantie gaat het om
de jongste jeugdleden (6-11 jaar) waarvoor geen speciale kennis van
atletiekonderdelen vereist is.
Ook voor onze jeugdleden in de leeftijd 11-16 jaar zijn we dringend op zoek
naar een enthousiaste trainer. Enige kennis van atletiekonderdelen is wenselijk,
maar niet strikt noodzakelijk.
Ben je enthousiast en sportminded dan verwelkomen we je graag in ons team!
We zullen je ondersteunen op het gebied van het geven van trainingen en kennis
van atletiekonderdelen. Voor je inzet ontvang je een trainersvergoeding.
Info: René van de Ven chr_vd_ven@hotmail.com

Jeugdcommissie (2 vacatures voor afgebakende projecten)
JEUGDCOMMISSIE►
Bij de oproep voor versterking

Momenteel vormen Bart Noyen en Susanne van Gessel de Jeugdcommissie. Zij
houden zich voornamelijk bezig met de activiteiten voor onze eigen
jeugdleden, dus de speciale trainingen met thema’s (Sinterklaas, Halloween,
Pasen, Ouder- Kindcross en misschien in de toekomst weer een tentjesavond,
enz).

van de jeugdcommissie denkt
iedereen meteen aan jonge

We zoeken enkele enthousiaste mensen (ouders?) om in de commissie te
stappen, zodat de druk niet alleen bij deze twee mensen ligt.

moeders met kinderen.
Waarom eigenlijk? Kunnen
pappa’s, oma’s en opa’s dat

De activiteiten waar we nu nog mensen voor nodig hebben zijn:
Roefeldag (1 keer per jaar, eind juni)
Info: Leny de Croon leny.de.croon@atletiekoirschot.nl

niet?

Sponsorcommissie (2 vacatures)
De Sponsorcommissie heeft als doel de sponsorgelden (b.v. de advertenties in de
Spike) op peil te houden en waar mogelijk te vergroten.
Info: Miranda Bressers miranda.bressers@atletiekoirschot.nl

Wedstrijd Organisatie Commissie (meerdere vacatures)
EHBO-ers tijdens onze evenementen. Heb je je EHBO diploma of zou je het
willen halen? Meld je aan! En we zoeken een EHBO-coördinator.
Verder: juryleden voor onze eigen wedstrijden.
Info: Wally van Mierlo wally.van.mierlo@gmail.com

Deze mensen hebben zich aangemeld om te assisteren bij de organisatie
van evenementen. Coördinatoren: er op af!
Bart van de Lest:
Hannie Schilders:
Heidi van Tiel:
Miranda Kemps:
Iris Clement:
Sandra Verhagen:

hulp bij wedstrijden, klussen accommodatie
hulp jury en EHBO tijdens wedstrijden
organisatie Candyrun
organisatie Candyrun
organisatie Sportgala
organisatie Sportgala
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PR-COMMISSIE
Miranda Kemps

Facebook wordt steeds
belangrijker voor onze club.
Zo werd het bericht over de
halvemarathontrainingen in 9
dagen 646 keer gelezen.
Doe mee: Like en Deel. Zo werkt het:


Je bent al lid van Facebook, maar volgt Atletiek
Oirschot nog niet
Zoek ons vandaag nog op Facebook en kies "vind
ik leuk".



Je bent nog geen lid van Facebook. Zo maak je
een Facebook-account:
1. Ga naar www.facebook.com of download de
app op je telefoon of tablet
2. Registreer je persoonlijke gegevens
3. Klik vervolgens op "account aanmaken". Je
kunt ons nu gaan volgen:
4. Zoek in Facebook naar Atletiek Oirschot (de
link staat rechtsonder op onze website)
5. Kies "vind ik leuk"
6. Vanaf nu krijg je alle updates van Atletiek
Oirschot

Heb je iets om op Facebook te plaatsen?
Binnen onze vereniging is Susanne van Gessel
contactpersoon voor het plaatsen van teksten en foto's
op Facebook. Heb je een bericht, dat met de club te
maken heeft, dan kun je dit, eventueel met foto, mailen
naar s.vangessel@outlook.com. Zij zorgt ervoor dat het
snel op Facebook staat.

De DELEN-links op onze website
Bij bijna alle berichten op onze website
www.atletiekoirschot.nl staat een blauwe Facebook
Delen-link. Wil je een bericht delen met je
contactpersonen, klik dan op de delen-link en hoppa! Zo
krijgt onze club steeds meer en wijdverspreide
aandacht!

Op onze website vind je rechts onderaan
bij SOCIAL MEDIA een directe link naar
de Facebookpagina van Atletiek Oirschot
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Atletiek Oirschot in de media
De PR-commissie probeert zoveel
mogelijk berichten geplaatst te krijgen
in de plaatselijke pers. Belangrijkste
medium is hier, na het verdwijnen van
de Mooi Oirschotkrant, het Oirschots
Weekjournaal. Maar we sturen ook
regelmatig bijdragen naar De
Uitstraling (is zuinig met plaatsen),
Omroep Oirschot Kabelkrant, de
Gemeentegids, enz.

Bij deze gelegenheid willen we
speciaal Kees Smetsers
bedanken, die vaak spontaan
mooie stukjes schrijft over de
wedstrijden waaraan hij heeft
meegedaan. Ook het interview
in het Weekjournaal met Martien
van de Ven dat hiernaast staat
afgedrukt heeft Kees voor zijn
rekening genomen.

Dit doet de PR-commissie ook nog:
-

publiciteit voor onze wedstrijden, hardloopcursus en andere acties
onderhoud van de website
bijdragen in de Spike
verzenden van e-mailings aan leden en lopers in de regio
ledenwervingsacties gericht aan niet-leden in Oirschot (flyers, mailings)
wedstrijdverslagen in het Weekjournaal
fotoverslagen maken van onze evenementen
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OUDER-KINDCROSS
Foto’s: Ad van Zelst

Het was lekker druk op 11 juli in het
Kemmerbos.

Er waren 8 opdrachten te doen:
 hardloopschoen-in-een-bak-gooien
 touwtje springen
 rondje-lopen-met-een-balletje-op-een-bakjeterwijl-je-met-een-fietsband-aan-je-maatjevastzit
 heuveltje oprennen en weer terug
 vortex door een fietsband gooien
 spijkerbroekhangen
 balgooien

Nicole van de jeugdcommissie legt het allemaal
goed uit. En dan rennen we allemaal het bos in!

Hier de winnende teams:
Joost van Kuringen met neefje Milan,
Frans Janssen met zoon Jarno,
Dries Smulders met moeder Esther.
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Het rondje-lopen-met-een-balletje-op-een-bakje-terwijl-jemet-een-fietsband-aan-je-maatje-vastzit was nog best
moeilijk

En dit duveltje (Faas, zoontje van Susanne Aarts) zal wel
eens laten zien wat touwtjespringen is!

De spijkerbroek werd steeds langer, maar Sien bleef
lachen!.
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AGENDA
De trainingen zijn weer begonnen! Dit
staat er op het programma voor de
herfst- en wintermanden:
zo 17 sept: Clubkampioenschappen Meerkamp.
Onze eigen grote atletiekdag. Op jacht naar verbetering van je
pr. Of ga je voor een clubrecord? Zie de info op de volgende
pagina.

di 31 okt: Wintertijd
We trainen de hele winter weer in de gymzaal in de Lindenlaan

Dit zijn de wedstrijden van de Kempische
Crosscompetitie:
zo 12 nov:

Eersel, Dieprijtcross

zo 26 nov:

Sint-Oedenrode, Driedorpencross

zo 10 dec:

Reusel, l’Avant Sylvestrecross

zo 31 dec:

Oirschot, Auwjaorscross

zo 14 jan:

Veldhoven, Witvencross, tevens BK cross

zo 28 jan:

Best, Joe Mann Bosloop

zo 18 febr:

Valkenswaard, Wedertcross

zo 25 febr:

Eindhoven, Karpencross

zo 4 mrt:

Oirschot, oriëntatieloop en prijsuitreiking KCC

De INZET-beker 2017
Bij de Clubkampioenschappen
Meerkamp reiken we een extra beker
uit aan een jeugdlid dat zich het
afgelopen seizoen buitengewoon
heeft ingezet. Dat betekent niet
alleen inzet tijdens de trainingen,
maar met name deelname aan
wedstrijden en daarnaast ook nog
buiten het veld, bijvoorbeeld het mee
helpen opruimen van materialen en
het helpen bij activiteiten zoals de
Oirschotse Stoelloop.
De jeugdtrainers en jeugdcommissieleden bepalen wie de inzet-beker
krijgt.
Thijs van den Brand was de eerste
winnaar van deze beker, vorig jaar
won Stijn van Beers. Wie wordt de
volgende? Het is nog spannend
tussen een aantal kandidaten, dus
zet de komende weken jullie beste
beentje voor. Op zondag 17
september zien jullie wie de beker
heeft verdiend!

Onze ledenwerfactie loopt ook nog
steeds. Probeer je vriendjes en
vriendinnetjes warm te maken voor
atletiek! Ze mogen 8 keer gratis
meetrainen.
Hoe meer jeugdleden, hoe leuker het
wordt!
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
MEERKAMP

zondag
17 september
2017
Deelname aan de
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
MEERKAMP is mogelijk voor
iedereen, jong en oud. Ook
niet-leden zijn welkom.
Je hoeft niet overal aan mee
te doen, maar als je
clubkampioen wilt worden pik
je natuurlijk zoveel mogelijk
onderdelen mee!
De CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
MEERKAMP bestaan uit 7
(mannen) of 6 (vrouwen)
onderdelen waarbij de behaalde
prestatie wordt omgezet in punten.
Wie de meeste punten haalt is
clubkampioen. Er wordt gewerkt
met leeftijdscorrectie. Dit houdt in
dat een man van 60 jaar bij gelijke
prestatie meer punten krijgt dan
een man van 55 jaar.

Kortom, iedereen kan winnen!

Programma
9.30
10.00
10.15
10.30
11.00
11.15

junioren C, B en A
senioren, masters
aanwezig
100 m sprint
verspringen
kogelstoten

11.45
12.00
12.15
12.30
13.00
13.30
13.45
14.00
14.05
14.10
14.15
14.30
14.45

pupillen en junioren D

aanwezig
40 / 60 / 80 m sprint
verspringen
balwerpen (pup B,C)
speerwerpen (pup A, jun D)

hoogspringen
pauze
speerwerpen

pauze
hoogspringen
kogelstoten

discuswerpen
600 m (pup C)
1000 m (pup AB, jun D)
800 m (vrouwen)
1000 m (mannen)
pauze, uitslagverwerking
prijsuitreiking
uitreiking INZET-beker

Inschrijven
Jeugdleden zijn automatisch ingeschreven en moeten zich
afmelden bij René van de Ven indien ze niet mee kunnen
doen.
Alle andere leden kunnen inschrijven via e-mail aan René
van de Ven (chr_vd_ven@hotmail.com) of via de lijst in het
clubgebouw. Geef bij het inschrijven je naam en
geboortedatum door!

ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 31 | NUMMER 5 | SEPTEMBER - OKTOBER 2017
19

ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 31 | NUMMER 5 | SEPTEMBER - OKTOBER 2017
20

HET RAZENDSNELLE
ESTAFETTEPENNETJE
Angel Nijp

Hoi,
Ik ben Angel en ik ben 9 jaar. Ik hou van
knutselen, atletieken, meisje Djamilla en nog
veel meer. Mijn lievelingseten is zelf gemaakte
pizza. Ik vind het leuk om te zingen en met
youtube filmpjes te knutselen. Ik vind het leuk
om met mama, papa en Renee te fietsen en bij
de boeren fruit en groente te kopen!
Ik heb nog een zusje en een broertje.
Ik heb zin om weer te gaan sporten na de
zomervakantie.

Ik geef de pen door aan Bente!
Doei
Groetjes Angel
Verzonden vanaf mijn Huawei mobiele telefoon
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DE ESTAFETTEPEN
Berti Smetsers

Mijn naam is Berti Smetsers getrouwd
met Jan en woonachtig in Spoordonk.

Samen hebben wij een zoon en een dochter en die hebben er
voor gezorgd dat we 4 schattige kleindochters hebben
Een tijdje geleden werd ik door Sandra Verhagen gebeld of ik van haar de
estafettepen over wilde nemen. Ik heb al wel eens een stukje geschreven over mijzelf
maar dat is al zolang geleden (nummer 2002-7/8, redactie) dat de meesten leden dat
niet hebben gelezen.

Zo’n dikke 25 jaar geleden ben ik begonnen met hardlopen.
Nadat ik eerst de starterscurcus had doorlopen kreeg ik de smaak goed te pakken. Ik
werd het na een tijdje beu om elke keer 1 gulden (ja zo lang is het al geleden) mee te
brengen en heb mij aangemeld als lid van AV Oirschot. Trouw kwam ik 2 keer in de
week om met de recreanten mee te lopen. Ik trainde al snel in toen niveaugroep 3. In
het begin nog gesplitst in a en b. wat betekende dat b iets sneller liep als a.
Meestal was het voor mij groep a maar op mijn beste dagen probeerde ik het ook wel
eens met de snelste groep.

Op een gegeven moment wilde ik ook de halve marathon van
Eindhoven gaan lopen en ik sloot mij op de zaterdagochtend
aan bij de training hiervoor.
Ik heb de halve marathon 2 keer volbracht binnen de 2 uur. Daarna heb ik problemen
gekregen met mijn rug en bleek het beter voor mij om mijn lichaam niet meer te
belasten met de lange afstanden. Ik ging gewoon verder met korte afstanden en heb
dan ook diversen trimlopen en wedstrijden gelopen.

Op een gegeven ogenblik heb ik mij aangesloten bij RTO
(Running Team Oirschot) om mee te doen aan de ROPARUN.
Een sponsor estafetteloop van Parijs naar Rotterdam voor mensen met kanker. Mijn
loopsnelheid was niet groot genoeg om zelf te lopen maar ik heb ervoor gezorgd dat
de lopers en de rest van het team niets te kort kwamen wat betreft eten en drinken.
Om meer bekendheid aan ons team te geven en daardoor meer sponsors te krijgen
heb ik met het team aan veel wedstrijden en trimlopen deel genomen.
Ondertussen heeft RTO bijna geen lopers meer en na 4 keer mee gedaan te hebben
namen we ook niet meer deel aan de ROPARUN. Wij zetten ons nu in om de
mensen met kanker uit de gemeente Oirschot een steuntje in de rug te geven.

Een jaar of 3 geleden kreeg ik last van een
achillespeesblessure.
Ik heb nog trouw geprobeerd om weer terug te komen maar de klachten kwamen
steeds weer terug. Ik heb me toen aangemeld bij de wandelaars en dat is ook heel
gezellig. Maar altijd als ik een groepje lopers tegenkom op de hei vind ik het jammer
dat ik er niet meer bij ben.
Ik heb me nu ook aangesloten bij de bootcamp om de spieren te trainen en een
beetje fit te blijven en….. dan kan ik toch nog af en toe een stukske hardlopen.

Ik geef de
estafettepen
door aan
Henriëtte van
Overbeek
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TRIATHLON HET GROENE WOUD
Foto’s Ad van Zelst en Toon Erven

De leden van Atletiek Oirschot gaven de
triatlon van het Groene Woud 2017 een
blauwe kleur !

Op zaterdag 1 juli 2017 werd de
triathlon van Het Groene Woud voor
de tweede keer georganiseerd door
de drie Oirschotse verenigingen
EOZC (zwemclub), de Pedaleur
(fietsclub) en Atletiek Oirschot.
Het weer leek niet mee te werken, want het
regende de hele morgen en middag. Toen de start
van de kwart triatlon was aangebroken begon er
echter een flauw zonnetje door het wolkendek te
breken.
On 16.15 uur doken ongeveer 100 atleten het
water van het kanaal in, om te beginnen aan hun
uitdaging. Er waren topatleten bij, die als een
dolfijn door het water gingen, maar ook
ongeoefende zwemmers, die de zwemkunst
nauwelijks machtig waren.

Kees zwom-fietste-liep de kwarttriathlon
(1 km zwemmen, 39 km fietsen, 10 km
hardlopen) in 2:57:13 uur. En hij is wel
70 hè!

Atletiek Oirschot was met een grote afvaardiging gekomen
en ze zouden de triathlon een blauwe kleur gaan geven.

Een maand eerder liep hij ook nog even
de marathon Tilburg. En de Bierloop in
België (25 km)

Het was een prachtig gezicht om de atleten van Atletiek Oirschot nu eens bezig
te zien in het water van het kanaal en daarna op de racefiets. De passie en het
plezier spatte gewoon van de gezichten!
De deelnemers van Atletiek Oirschot deden het heel goed, met zelfs een
tweede plaats bij de vrouwen voor Wilma van Kollenburg. Het was ook heel
mooi om te zien dat Cees Koppen weer terug was van zijn hamstringblessure
en bij de estafette een mooie tijd liep over de 10 kilometer. Ester Adriaanse,
Femke Ritz, Eveline Timmermans, Susanne Aarts, Antoinet Hems, Bas
Spanjers en Johan Koppen bereikten allemaal top tien plaatsen met tijden die
voor hardlopers en hardloopsters héél erg goed waren.

Voor iedereen, ook voor degenen die niet op een ereplaats
eindigden, was deze dag een groot feest.
Atletiek Oirschot had zich weer van een heel goede kant laten zien. Dat kan ook
gezegd worden van de organisatoren. De triathlon van Het Groene Woud was
perfect georganiseerd en heeft echt zijn plaats verdiend op de kalender van
sportevenementen.
Kees Smetsers
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TRIATHLON HET GROENE WOUD
Foto’s Ad van Zelst en Toon Erven

Eveline

Aantal deelnemers aan de Triathlon Het Groene Woud

totaal deelnemers
waarvan leden Atletiek Oirschot

Antoinet

Henk en Piet

2016 2017
228
301
19
25

Ester

Femke
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Wilma: 2e bij de vrouwen!

Léon: snelste AO-er

Dit waren onze helden die de
kwarttriathlon voltooiden:
Léon Brands

2:19:22 uur

Wilma van Kollenburg

2:26:15 uur

Eveline Timmermans

2:35:43 uur

Susanne Aarts

2:36:49 uur

Antoinet Hems

2:41:48 uur

Kees Smetsers

2:57:13 uur

Piet van Oirschot

3:08:52 uur

Henk van Gerven

3:08:54 uur

En zij deden de achtstetriathlon:
Ester Adriaanse

1:28:03 uur

Femke Ritz

1:29:36 uur

Jeanne Kemps

1:33:55 uur

Susanne

Jeanne

Voor de uitslagen van overige leden
van Atletiek Oirschot zie de
UITSLAGEN op www.atletiekoirschot.nl
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MARATHON DES SABLES
3 juli: Peter van der Heijden (Fysionova) gaf een boeiend
verslag van de door hem gelopen Marathon des Sables.

De Marathon des Sables wordt sinds
1986 georganiseerd in Marokko.
In 7 dagen worden 6 etappes afgelegd over een
wisselend parcours: zand, rotsen, duinen, heuvels,
soms bergachtig terrein. De deelnemers nemen in
een rugzak alle proviand mee voor een hele week,
plus een matje, slaapzak, reservekleding en een
verplichte hoeveelheid medicijnen. Ook een
smartphone met zonnelader zijn verplicht. Alle
lopers hebben een GPS-tracker.
Water wordt bij de start, finish en op diverse
plaatsen onderweg door de organisatie verstrekt,
maar je neemt ook enkele liters zelf mee. In totaal
heb je 15 kg op je rug. De organisatie zorgt voor
tenten en medische verzorging.

Het programma:
7 april: 30 km
8 april: 40 km
9 april: 30 km
10 april: 86,4 km, nachtetappe
11 april: rustdag
12 april: 42,2 km (marathon)
13 april: solidarity stage voor Unicef
Bekijk de trailer op YouTube, geweldig!
(Link staat ook op onze website, onderaan bij
EVENEMENTEN
https://www.youtube.com/watch?v=Ea9wQihseEQ
&feature=youtu.be
of de website van de Marathon des Sables:
http://www.marathondessables.com/
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LOOPANALYSE
Judy van de Schoot van Podotherapie
Brons legde de loophouding van Wally

De laatste loopanalyse voor de
vakantie was op 28 juni.

en Ton op video vast. Daarna werd deze
bestudeerd en kregen de mannen een
advies.

De volgende loopanalyse is op
woensdag 20 september om
19.00 uur. Aanmelden bij
leny.de.croon@atletiekoirschot.nl
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HALVEMARATHONTRAININGEN
Trainingscoördinator Joos van Haaren gaf uitleg over de
nieuwe aanpak van de halvemarathontrainingen.

Basis van de nieuwe trainingsvorm is
de lange duurloop.
De afstanden worden langzaam opgevoerd en pas
als de halvemarathonafstand in de benen zit wordt
er aan de snelheid gewerkt.
Er was een behoorlijke belangstelling voor de infoavond. Naast clubleden waren er ook een tiental
niet-leden aanwezig. Zij krijgen de mogelijkheid om
een tijdelijk lidmaatschap af te sluiten voor 3
maanden, zodat ze van alle faciliteiten van de club
gebruik kunnen maken en via de Atletiekunie
verzekerd zijn.
De lange duurlopen zijn begonnen op 15 juli, vanaf
15 augustus wordt er gericht getraind op de halve
van Eindhoven (8 oktober). Lopers die naar
Valkenswaard gaan (5 november) krijgen een
aangepast programma.

.

◄ Zaterdag 26 augustus:
de trainingen worden goed
bezocht. Hier de snelste
groep: Johan, Joost,
Reny, Bart en Arianne.
Er was ook nog een groep
onder leiding van Joos,
ongeveer 10 lopers en
een groep met Hans van
Hal als begeleider bestond
uit 5 lopers.
Zondag 27 augustus
waren er ook twee
groepen, zodat we in
totaal zo’n 40 deelnemers
hebben aan de trainingen.
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DWARS DOOR KASTERLEE
Tekst Kees Smetsers
Foto’s Jac van Heerebeek, Ad van Zelst

Atletiek Oirschot rent over de heuvels van Kasterlee.
Vrijdag 21 juli 2017 ging weer een
grote afvaardiging van Atletiek Oirschot
naar de hardloopwedstrijd in Kasterlee
(België).
Dat is altijd een leuke dag, maar ook een heftige,
want het parcours gaat daar voor 90% over
bospaden en steile heuvels met los zand. Het is dus
eigenlijk meer een cross dan een wegwedstrijd. De
hoge temperatuur (25 graden) maakte van deze
wedstrijd echt een uitdaging. Maar de atleten van
Atletiek Oirschot zijn intussen wel wat gewend en er
werden ook vandaag weer heel mooie tijden
gelopen. De 50:12 op de tien kilometer van André
van Gerven was echt indrukwekkend. Dat kan ook
gezegd worden van de tijden van Harrie Bullens
(1:23:07), Cees Koppen (1:23:25) en Nellie van
Beers (1:23:55), die de tien engelse mijlen liepen.

Bij de deelnemers van Atletiek Oirschot
zaten ook drie Bali Runners.

Piet en Kees

Ad

Piet van Oirschot en Antoinet Hems lieten zien dat
ze teamgeest belangrijker vonden dan een mooie tijd
en bleven bij de 70-jarige Kees Smetsers, die deze
dag zware benen had en bijna niet over de steile
heuvels kwam. Maar ook zij genoten na de finish van
de koele biertjes en de geweldige sfeer, die het
lopen in België elke keer tot een waar genoegen
maakt.

Volgend jaar zullen het blauw (Atletiek
Oirschot) en groen (Bali Runners) weer
te zien zijn in Kasterlee, dat is zeker.
Joke en Jeanne

Kees Smetsers
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Bier!

Blauw en groen zijn mooie kleuren en
daarom ben ik blij dat ik niet hoef te
kiezen.
Sinds een jaar kan ik mijn passie hardlopen vorm geven
bij een atletiekverenging (Atletiek Oirschot) en een
stichting voor een goed doel (Stichting Loopgroep Bali
Runners). De kleur van Atletiek Oirschot is blauw en die
van de Bali Runners is groen. Twee heel mooie kleuren
en daarom ben ik blij dat ik niet hoef te kiezen.
In het verleden heb ik ooit in een soortgelijke situatie
verkeerd en dat is toen niet goed afgelopen want ik
moest kiezen tussen twee mooie kleuren. Ik ben heel
blij dat ik dat deze keer niet hoef en daarvoor ben ik het
bestuur van Atletiek Oirschot dankbaar.
Natuurlijk zal ik tijdens de wedstrijden en andere
evenementen van Atletiek Oirschot het prachtige
azuurblauwe loopshirt dragen. Dat geldt ook voor
wedstrijden, waarbij ik als licentiehouder deel neem. Bij
andere wedstrijden ga ik gewoon af op mijn gevoel en
het is super dat Atletiek Oirschot mij daarin vrij laat.
“Als je vrij wordt gelaten om te doen wat je wilt en te zijn
wie je bent, dan zal je altijd verlangen naar degene die
je vrijlaat”
Kees Smetsers

Het was warm, hoor!
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EK ATLETIEK MASTERS
Tekst René van de Ven, foto’s website EMACS

Van 27 juli t/m 8 augustus werden in Aarhus Denemarken
de Europese Kampioenschappen Atletiek voor Masters
gehouden. Atletiek Oirschot was er bij!

Martien van de Ven had zich in
de categorie M65
ingeschreven voor de
 10.000 m
(5e)
 4 km cross
(5e)
 5000 meter (12e).
Ans Saalberg (V55) deed mee
aan speerwerpen en werd 5e.

Martien liep donderdags de 10.000 m op de
baan.
Hij wordt binnenkort 69 en valt dus nog net in de categorie
M65. De overige lopers waren allemaal uit 1951 en 1952 en
dus net bij deze categorie.

Het begin was goed.
De eerste helft van de race liep Martien op een 3e plaats
samen met een Fin die geen meter op kop liep. Kort
daarachter nog een Portugese deelnemer. In de tweede helft
van de race merkte Martien dat hij wat last kreeg van de
omstandigheden. Het had flink geregend voor de race en het
warmde tijdens de race weer flink op, met een broeierige
lucht tot gevolg.

De Fin plaatste een demarrage en Martien
kon helaas niet volgen.
Met de 3e plaats uit het zicht en met het oog op de nog
volgende twee afstanden (4 km cross en 5000 m op de
baan) liet hij het tempo een beetje los. De Portugees kwam
hem nog voorbij in de laatste kilometers waardoor Martien
als 5e finishte in 44:22.31 min. Niettemin een prima debuut
op een internationaal toernooi!

Roxanne en Martien in gesprek met een van de oudste
deelnemers: Dumitru Radu uit Roemenië. Hij schreef
in voor de 400 m, de 800 m, de 5000 m en de 4 km
cross. Liep de cross in een overall en met
handschoenen aan!
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Martien maakt zich klaar
voor de 4 km cross

Ans Saalberg (links) met de finalisten speerwerpen.
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VAKANTIELOOP
Tekst Kees Smetsers
Foto’s Marlou van Oevelen

De Vakantieloop in Biest Houtakker

Woensdag 11 augustus waren er weer
enkele atleten van Atletiek Oirschot naar
Biest-Houtakker gegaan om daar de vijf
rondjes van twee kilometer door het
centrum van dit dorp te lopen.
De Vakantieloop van Biest Houtakker is uniek omdat het
op een doordeweekse avond is en deze wedstrijd krijgt
wellicht mede daarom altijd een relatief groot aantal
deelnemers.
De vijf atleten van Atletiek Oirschot liepen weer tijden,
die gezien mogen worden, ook al was niet iedereen
helemaal tevreden. Als hardloper krijg je zo nu en dan te
maken met een mindere periode of blessures. Het is
mooi om te zien hoe iedereen om zijn eigen manier deze
tegenslagen probeert te overwinnen.

Zelf zit ik in zo’n mindere periode.
In de maand juni heb ik de hele marathon van Tilburg
gedaan en daarna de Bierloop in België (25 km) en ook
nog de kwart triatlon van Oirschot. Alle drie wedstrijden
vonden plaats bij hoge temperaturen. Men had mij al
gewaarschuwd dat dit gezien mijn leeftijd teveel van het
goede was. Ik ben eigenwijs en heb niet naar deze wijze
raad geluisterd en nu krijg ik de rekening gepresenteerd.
Al een maand lang lukt het lopen helemaal niet en heb ik
last van mijn hamstrings. Ik heb ook de fout gemaakt
door meteen door te gaan trainen voor de hele marathon
van Eindhoven en niet eerst een rustperiode in te
lassen. Het resultaat is dat ik nu een tijdje rustig aan
moet gaan doen en dat valt niet mee. Misschien is dit
een wijze les voor alle andere atleten van Atletiek
Oirschot.

Nellie sluipt langzaam dichterbij, maar Paul (735) zou tot de finish
blijven plakken.

Tijdens de vakantieloop van Atletiek
Oirschot kwam er weer een nieuw talent
naar boven drijven.
Bij de drie Bali Runners was ook Paul van Summeren en
die besloot tijdens deze wedstrijd om in de laatste
ronden te proberen bij Nellie van Beers te blijven toen zij
hem voorbij kwam gelopen. Het resultaat was dat Paul
dicht achter Nellie eindigde en zijn PR met meer dan zes
minuten verbeterde (van 53 minuten naar 47 minuten).
Het zou mooi zijn als deze Bali Runner zich ook zou
aansluiten bij Atletiek Oirschot, want ik denk dat Paul
heel ver kan komen als hij gericht gaat trainen. Hoe dan
ook, het was weer leuk om het blauw (Atletiek Oirschot)
en groen (Bali Runners) bij elkaar te zien.

En kijk eens wie we daar hebben! Frans van der Staak 921) is ook
weer in de running en liep van alle AO-ers de snelste tijd: 41:40!.

Kees Smetsers
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FAMILIEFIETSTOCHT
Foto’s Toon de Croon

Mooi fietsweer, op zondag 27 augustus. En weer een mooie
route, uitgezet door Toon en Toos de Croon.

◄Toon kreeg 25 deelnemers bij elkaar, maar dat kostte toch wat
moeite. Jammer, het moet eigenlijk vanzelf gaan.
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ACCOMMODATIE
Foto’s en verslag Ad van Zelst

Op 28 augustus was er een informatie-avond in het
clubhuis over de toekomstplannen van de club
Sinds 1992 zijn verschillende leden en
projectgroepen van Atletiek Oirschot aan het
strijden voor een volwaardige Atletiek
accommodatie.
Naar aanleiding van diverse ontwikkelingen in
Oirschot (Groene Corridor, sportcomplex
Moorland, randweg Oirschot, nieuw
subsidiebeleid) heeft de huidige projectgroep
van Atletiek Oirschot een plan ontwikkeld ter
verbetering van de accommodatie.

Is dit haalbaar?
Dat weten we niet!
Maar we hebben nu wel een plan. We
gaan de politiek bewerken en kijken
welke subsidiemogelijkheden er zijn.
Het zal niet in één keer te realiseren
zijn, maar mogelijk wel deel voor deel.
Ook ons ledenbestand zal mee
moeten groeien om financieel gezond
te blijven, zonder de contributie al te
zeer te laten stijgen.

De projectgroep onderzocht de volgende
zaken:
•
•
•

Samenwerkingsverbanden met andere
verenigingen.
Mogelijke locaties, met name De Kemmer
(waar we nu zitten) en Moorland..
Indelingsvarianten van het complex.

Voorzitter Henry leidde
op ontspannen wijze de
bijeenkomst.

We krijgen de tent echt
wel vol als we iets te
melden hebben!
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1 De Kemmer

6

4
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Plan 1. Meest opvallende details zijn:
1. Voorkeur voor uitbreiding van onze huidige locatie, boven
een verplaatsing naar Moorland
2. Openbare speelplaats voor kinderen + Bootcamp toestellen
3. Een halfrond segment in kunststof voor hoogspringen, korte
sprints, loopschooloefeningen, speerwerpen
4. clubhuis verplaatst naar de rand van het bos
5. Finse piste, bestaande uit houtsnippers voor inlopen en
wandelen. Sluit aan op de paden in het Kemmerbos
6. Uitbreiding van het crossparcours door het bos gelegen
tussen ons veld en de tennisbanen, ter compensatie van het

De projectgroep bestond uit de
volgende leden:
Pieter Raijmakers,
Hennie van Rijt,
Henry van der Schoot,
Martien van de Ven,
René van de Ven.
Zij kregen adviezen van
Lomme Siebenga en Bob
Thomassen, technisch
adviseurs van de Atletiekunie.

verlies door de nieuwe randweg

In groepjes werd het plan
besproken en daarna kon
iedereen zijn mening geven.
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RONDJE KEMMER
Tekst Miranda Kemps, Foto’s Toon Erven

Woensdag 30 augustus vond voor de 4e keer het Rondje
Kemmer plaats, een clubwedstrijd over
10 km met start en finish op het atletiekveld.
Er konden 4 rondjes gelopen worden via
Bloemendaal, het Kemmerbos, Kempenweg en
Eindhovensedijk. Nadat we in het clubhuis even
geschuild hebben voor de regen, zijn we van start
gegaan.
Er hebben dit keer 66 lopers meegedaan, zowel
leden als niet-leden, iedere loper met een eigen
doel en met een eigen beleving na afloop.
Wij hebben hen ernaar gevraagd.
Annette Sengers, lid Atletiek Oirschot
Waarom doe jij mee?
“Ik heb afgelopen voorjaar meegedaan aan de loopcursus en loop
sindsdien elke woensdag en zondag mee met de club. Dit is mijn
eerste Rondje Kemmer en ik weet niet wat ik moet verwachten, het
is voor mij een alternatief voor de training.”

Michael stond Ad op te wachten bij de
finish. Meestal is het andersom.

Hoe heb je het ervaren?
“Ik vond het erg leuk. Te weten dat ik begin dit jaar nog niet tot het
einde van de straat kon hardlopen en ik nu, samen met “mijn” groep,
3 rondes heb gelopen. De saamhorigheid binnen de groep is groot
en gezelligheid staat voorop. Bewondering heb ik voor de trainers,
zoals Toon en Adri, die ons toch telkens weer op sleeptouw
meenemen. Ik ben trots op ons!”
Edith Schellekens, lid Atletiek Oirschot
Wat dacht jij toen je vanochtend uit het raam keek, de regen met
bakken uit de lucht viel en jij wist dat je nu een wedstrijd ging lopen?
“Ik ben aan het trainen voor de Halve Marathon Eindhoven in
oktober en dan kan het natuurlijk ook slecht weer zijn en zal ik er
door moeten lopen. De regen heeft mij absoluut niet doen twijfelen
om mee te doen , ik ga er gewoon voor.”
Hoe ging het? Wat vond je van ’t parcours?
“Ik heb een goede tijd gelopen, 56 minuten. Parcours was prima, op
het stuk door het Kemmerbos na. Het was hier erg modderiger en ik
probeerde steeds de plassen te ontwijken. Persoonlijk loop ik liever
op de harde weg. Temperatuur was lekker om te lopen. Volgend jaar
ben ik er weer bij!”

De Beachvlaggen die je hierboven
ziet zijn ontworpen door ons lid
René Jansen van CRECSreclame.
Gratis!
En ze werden geleverd door
STUDIO SCHOOT van Jeroen
Renders (partner van ons lid
Femke Ritz).
Voor een mooi prijsje!
Bedankt mannen!
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Mooi sprintje. En goed gelopen, 48:24 voor Joost en René! Daar achter komt Cees, spaarde zich voor de Tilburg Ten Miles..

Marc de Vries, lid Atletiek Oirschot
Heb je een persoonlijk doel voor ogen?
“Mijn doel is 4 ronden te lopen in een opbouwend tempo. Een tijd is moeilijk in
te schatten, omdat ik het parcours niet ken, maar ik probeer 4 ronden binnen
51,5 minuten te lopen. “

Aaach, mooi hè?

Ben je tevreden? Hoe ging het lopen?
“ Ik heb een supertijd gelopen, 49,25. Ik liep eerst in een grote groep, maar
heb op een gegeven moment het tempo wat opgevoerd om zo als eerste door
het modderige Kemmerbos te kunnen lopen. Dit was voor mij een goede
voorbereiding op de Dam tot Dam loop, de Halve Marathon Eindhoven en De
Zevenheuvelenloop, die eraan komen.”
Ingrid van Lieshout en Frank Weimar uit Best – niet-leden

René van de Ven heeft
weer een age-grading
uitslag opgemaakt, met
verrassende uitkomsten!
Een deel van de lijst staat
op pagina 47. De complete
uitslag is te vinden op onze
website bij de uitslagen.

Wat brengt jullie hier naartoe?
“In de zomermaanden wandelen wij veel, als voorbereiding op de Vierdaagse
van Nijmegen. Het is nu weer tijd om het hardlopen op te bouwen. Ik oktober
doen we mee aan de Halve Marathon en de City run in Amsterdam. Voor de
afwisseling, om eens in een andere omgeving te lopen, zijn we ook dit jaar
weer naar Oirschot gekomen. Rondje Kemmer trekt ons vanwege de
laagdrempeligheid en gezelligheid. Wij lopen dan ook niet voor een tijd.”
Hoe hebben jullie het dit jaar ervaren?
“We hebben allebei heerlijk gelopen, het was ook prima loopweer. De
afwisseling binnen het parcours, harde en zachte ondergrond, trekt ons erg
aan.
Wat ons dit jaar ook weer opviel, was dat de wedstrijd tot in de puntjes
georganiseerd en goed verzorgd was. Complimenten voor jullie club. Volgend
jaar zie je ons zeker weer!”
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WAAR WAS JIJ
OP VAKANTIE?
De sportieve bezigheden van
onze leden in verre landen

Bas Spanjers:
Even warmlopen met Zara
alvorens aan de zware
bergtraining te beginnen.
Dit was in Luxemburg,
voorafgaand aan een
heerlijke training over de
Mullerthal trail

Na maanden van voorpret hebben we
afgelopen mei de Oirschotse hei verruild voor
het Turia park in Valencia.
Naast een rondje hardlopen door het 9 km
lange Turia park, hebben we samen met een
Nederlandse gids Valencia ontdekt.
Ze heeft ons meegenomen op een tapas-tour
en een fietstocht door de stad. Natuurlijk was
er ook nog tijd voor een middagje strand
en shoppen.
We hebben samen 4 onvergetelijke, gezellige
dagen gehad.

José, Anita, Miranda, Karin,
Miranda, Marja, Chantal,
Henriëtte, Miranda

In juli heb ik voor de tweede keer
meegedaan aan de Nijmeegse
Vierdaagse.
Vorig jaar als begeleider van onze
dochter Fleur de 30 km en dit jaar
heb ik echt “voor een kruisje”
gelopen, samen met mijn vriendin
en buurvrouw Bianca, de 40 km.
Fleur heeft met mijn man Patrick
gelopen.
Het waren 4 fantastische dagen, het
lopen ging goed, het weer was
perfect en het publiek en de muziek
deden je alle vermoeidheid en
spierpijn vergeten.
Volgend jaar zijn we hopelijk weer
van de partij!

Rick van der Schoot
aan het vissen in Zweden

Miranda Kemps

Michael Fleur
Hiken op Madeira!
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Beste sportmaatjes,
Ik was in Overijssel, heerlijk gelopen daar.
Een hele mooie omgeving en op sommige
stukken leek het net alsof ik op de Oirschotste
hei aan het lopen was met veel mul zand.
Nu weer fijn met de club lopen, is toch een
stuk gezelliger!
Groetjes

Op een fietstocht door het Vlaamse land kwamen
we deze gedenkplaats voor “d’n droad” tegen.
Langs de hele grens met Nederland vielen in de
oorlog 1914-1918 tientallen slachtoffers nadat de
Duitse bezetters daar een onder hoogspanning
staand hek bouwden om te verhinderen dat Belgen
naar het neutrale Nederland zouden vluchten.
Elektriciteit was toen voor de meeste mensen nog
volkomen onbekend…

Arianne Timmermans

Ad van Zelst

Dit is niet de zondagochtend wandelclub van
Atletiek Oirschot maar een bushwalk
(wandelsafari) in het Krugerpark in Zuid-Afrika.
Twee rangers met geweer lopen voorop en wij dan
in een rij erachteraan. Op zoek naar de Big Five.
Groetjes,

Mieke Bouwman

Ineke en Anthony Conijn

Toon de Croon

Wij waren in de buurt van
Avignon en wie waren daar ook?

Rundhausen! Onze zoon was met
zijn gezin over uit Australië en wij
hebben VINCE VANDECROON
leren lopen!

Silvia Tempelman en Adrie Vermeeren
We zijn naar Avignon gefietst en wie waren daar ook?
Adrie: In 5 weken hebben we 2275 km gefietst. Met volle
bepakking! Mijn fiets woog met tent en alles erbij 49 kg!
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WANDELEN
Tijdje niet hardgelopen? Geblesseerd?
Haak aan bij onze wandelgroep! Goeie klets en koffie na.

Onze wandelgroep loopt in een rustig tempo ongeveer
twee uur over de Oirschotse hei.
Soms wordt een wandeltocht gemaakt rond de
Oisterwijkse vennen of de Landschotse heide. Dit wordt
bekend gemaakt door een e-mailing aan de vaste
wandelaars en op de website www.atletiekoirschot.nl.


Zondag 9.00 uur vanuit het clubhuis



Woensdag 13.30 uur vanaf ‘s-Heerenvijvers

Zo 17 september: een mooie natuurwandeling door de
oostkant van Kampina
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BRONS PODOTHERAPIE
Judy van de Schoot, Brons Podotherapie

Heeft u last van een branderig of
stekend gevoel in de voorvoet bij staan,
wandelen of sporten? Onderstaande tips
kunnen uw klachten verminderen.
Verschillende voorvoet aandoeningen
Er zijn verschillende klachten die aan de voorvoet kunnen ontstaan.
Hierbij kan worden gedacht aan eelt en likdoorns, kapsel irritatie van
de kopjes van de middenvoetsbeentjes en mortonse neuralgie.

Op 13 maart gaven Judy van de Schoot en
Jennifer van Schooten in het clubhuis een
interessante lezing over hun vak.

Eeltvorming is een natuurlijke reactie van het
lichaam om de huid en onderliggend weefsel te
beschermen.
Eelt ontstaat door druk en wrijving. Een likdoorn (eksteroog) is ook
eelt, maar dit eelt groeit naar binnen. Wanneer de eeltlaag te dik
wordt, kan dit te veel gaan drukken en pijnklachten veroorzaken.

Ook verdwijnt bij het ouder worden de vetlaag
onder de kopjes van de middenvoetsbeentjes.
Hierdoor verdwijnt de noodzakelijke vering, waardoor kapsel irritatie
aan de kopjes van de middenvoetsbeentjes kunnen ontstaan. Een
standsafwijking van de middenvoetsbeentjes kan tevens een oorzaak
zijn voor klachten aan de kopjes van de middenvoetsbeentjes.

Mortonse neuralgie is een zenuwbeknelling tussen
twee middenvoetsbeentjes waardoor de beknelde
zenuw geïrriteerd en opgezwollen raakt.
De pijn kenmerkt zich door het scherpe karakter van een ‘zenuwpijn’,
welke gevolgd wordt door een branderig gevoel. De pijn wordt
gevoeld in de voorvoet en straalt soms uit naar de tenen. Vaak is er
ook sprake van tintelingen en/of een doof gevoel in de tenen.

Oorzaken en adviezen
Voorvoet klachten ontstaan vaak als gevolg van een verkeerd
looppatroon, verkeerd schoeisel of een afwijkende stand van de
voeten.
Het dragen van de juiste schoenen kunnen voorvoetklachten flink
verminderen. Het is belangrijk om druk op de kopjes van de
middenvoetsbeentjes te verminderen. Dit kan bereikt worden door
het dragen van schoenen met voldoende teenruimte, lage hakhoogte
en stugge zool. Tevens kunnen schoenen met een extra demping de
pijn verzachten.

Vooral bij het hardlopen kan dit soms niet
voldoende verbetering geven. Dan kan de
podotherapeut een oplossing bieden. Hierbij kan
gedacht worden aan het verwijderen van eelt en het
maken van hulpmiddelen zoals ortheses en zolen
om de druk op de voorvoet bij het hardlopen te
verminderen.
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UITSLAGEN
Ad van Zelst

Overzicht van de uitslagen op
Van 1 januari t/m 31 augustus hadden we 486

onze website

wedstrijddeelnames. Maar liefst 28% meer
vergeleken met dezelfde periode vorig jaar!

Zoals uitgelegd in het vorige nummer, plaatsen we in de Spike niet meer de uitslagen van
wedstrijden waaraan onze leden hebben deelgenomen. Wel geven we hier een overzicht
van deze wedstrijden. Om de uitslagen in te zien, kijk je op www.atletiekoirschot.nl >
UITSLAGEN
vr 21 juli

Kasterlee (B)

Dwars door Kasterlee

15 deelnemers van Atletiek Oirschot

zo 30 juli

Aarhus (DE)

EK Atletiek Masters

Ans Saalberg: 5e M55 speerwerpen

ma 31 juli

Duizel

Kermisloop

1 deelnemer AO

do 3 aug

Aarhus (DE)

EK Atletiek Masters

Martien van de Ven: 5e M65 cross, 5e M65 5000 m,
12e M65 10.000 m

wo 9 aug

Biest-Houtakker

Vakantieloop

6 deelnemers AO

za 26 aug

Veldhoven

Veldhoven 10 Miles

1 deelnemer AO

za 26 aug

Schijndel

Loop naar de Pomp

1 deelnemer AO

wo 30 aug

OIRSCHOT

Rondje Kemmer

66 deelnemers, waarvan 58 van AO

Juli en augustus zijn maanden met weinig
wedstrijden. Meest in het oog springend
waren natuurlijk de Europese
Kampioenschappen Atletiek voor Masters in
Aarhus Denemarken, waar onze clubgenoten
Martien van de Ven en Ans Saalberg
aansprekende prestaties behaalden.
En hebben we ook niet allemaal genoten van
de WK in Londen, met goud en brons voor
Dafne Schippers, brons voor Sifan Hassan en
brons voor Anouk Vetter?
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OIRSCHOT, Rondje Kemmer
Net zoals de
voorgaande
twee edities
heeft René van
de Ven de
uitslag van het
Rondje Kemmer
berekend
middels AgeGrading.
Age Grading wordt

mannen

wo 30 augustus 2017
categorie

tijd

punten na
agegrading

Nellie van Beers

V60

00:49:47

948

Ria Pijnenburg

V55

00:48:47

891

Tineke van den Heuvel

V55

00:49:14

876

Marjo Priem

V55

00:52:26

772

M70

00:51:31

741

V60

00:57:33

709

M40

00:40:32

703

vrouwen

10 km

Ad van Zelst
Leny de Croon
Roland van Loon

gebruikt bij masters

Marieke Meeuwis

V50

00:52:26

691

atletiek. De prestatie

Reny van Straten

V45

00:50:04

690

wordt middels een

Cees Koppen

M60

00:48:32

666

correctiefactor voor

Harrie Bullens

M55

00:46:37

663

V55

00:56:11

658

Hans Büsgen

M60

00:49:31

633

André van Gerven

M50

00:46:56

586

V50

00:56:56

556

Johan Roefs

M55

00:50:27

535

Michael Boon

M55

00:50:40

528

Conny van de Wal

V45

00:55:56

509

Edith Schellekens

V45

00:56:00

508

M45

00:48:24

475

MSEN

00:45:15

466

M45

00:49:24

443

leeftijd (per 5jaarscategorie),
vastgesteld door de

Marij Maas

World Masters
Association (WMA),
omgezet in punten

Joke Bullens

zodat alle leeftijden
(en zelfs mannen en
vrouwen) met elkaar
te vergelijken zijn.

René Coolen
Edwin van de Ven

De uitslag levert vaak

Marc de Vries

een leuk en

Chantal van der Meijden

V40

00:55:46

442

verrassend beeld op,

Susanne Aarts

V40

00:55:47

441

waarbij de winnaar in

Eveline Timmermans

V40

00:56:00

435

absolute zin vaak niet

Jan van den Heuvel

M55

00:53:55

429

de winnaar is van dit

Barry Smetsers

M40

00:48:09

425

‘klassement’. Is je

Henry van de Ven

M45

00:50:03

423

V45

00:59:24

415

M55

00:54:31

412

Iris Clement

loopmaatje sneller,
maar ook een paar

Hans van Hal

jaar jonger? Misschien

Sandra Verhagen

V40

00:57:19

400

heb je hem of haar op

Henriëtte van Overbeek

V55

01:06:05

399

basis van age-grading

Joost van Kuringen

M35

00:48:24

363

dan wel te pakken!

Bas Spanjers

M35

00:49:07

341

Hieronder de uitslag

Jan Manders

M55

00:57:18

337

Adrie van de Wal

M50

00:55:32

325

V50

01:06:07

325

(inspringend de
dames).

De categorie is op de
dag van de wedstrijd

Miranda Veldhuizen

Wegens plaatsgebrek is dit slechts een deel van de age-grading uitslag.
De complete uitslag staat op www.atletiekoirschot.nl > UITSLAGEN
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CLUBRECORDS
René van de Ven

Nellie van Beers krijgt er 4 clubrecords bij!

clubrecords erkend in 2017
datum
naam
cat.
plaats
discipline
040217
Martien van de Ven
M65
Apeldoorn
1500 m indoor
260317
Ad van Zelst
M70
Drunen
halve marathon
010417
Martien van de Ven
M65
Tilburg
1500 m baan
070417
Martien van de Ven
M65
Veldhoven
1000 m baan
130417
Martien van de Ven
M65
Asten-Someren
3000 m baan
150417
Ad van Zelst
M70
Oisterwijk
15 km
090517
Martien van de Ven
M65
Helmond
800 baan
090517
Rens Ackermans
JJD
Helmond
600 m baan
200517
Martien van de Ven
M65
Eindhoven
800 m baan
230517
Ans Saalberg
V55
Oirschot
speerwerpen
280517
Kees Smetsers
M70
Tilburg
marathon
300517
Martien van de Ven
M65
Valkenswaard
1 engelse mijl
200617
Ans Saalberg
V55
Oirschot
kogelstoten
200617
Ans Saalberg
V55
Oirschot
discusrwerpen
200617
Ton van Liempt
M70
Oirschot
discuswerpen
160495
Nellie van Beers**
V40
Oisterwijk
15 km
291095
Nellie van Beers**
V40
Etten-Leur
marathon
210896
Nellie van Beers**
V40
Hapert
10 km
310896
Nellie van Beers**
V40
Ravels (B)
10 em
* Behoudens goedkeuring beheerder clubrecords
**Opgeëist, zie het artikel op de volgende pagina
BP = Beste Prestatie, geen officieel onderdeel op de lijst van de IAAF/Atletiekunie

prestatie
5:30.96 min
1:48:44 uur
5:30.63 min
3:33:59 min
11:56:44 min
1:16:50 uur
2:44.37 min
2:09.62 min
2:43.72 min
31,14 m
4:32:50 uur
6:03.67 min
7,78 m
18,28 m
13,33 m
1:01:00 uur
3:06:10 uur
40:18 min
1:06:10 uur

BP

Waarom geldt bij wegwedstrijden alleen de brutotijd voor een clubrecord?
1. Volgens de regels van de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) begint de tijdwaarneming bij het
startschot en stopt deze als de loper met de borst over de finishlijn gaat. De loper die het eerst over de
streep komt is de winnaar. Zou je de tijden nemen van de chipregistratie dan is het denkbaar dat de
loper die het eerst de finish passeert niet de winnaar is. Dat zou het beeld van de wedstrijd teveel
aantasten.
2. Chipregistratie is slechts een service naar lopers bij grote wedstrijden, waarbij onvermijdelijk verlies
ontstaat omdat nu eenmaal niet alle deelnemers tegelijk van start kunnen gaan. In b.v. de
Zevenheuvelenloop loopt dit wel op tot meer dan een half uur.
3. Zou je de regel veranderen en de nettotijden gaan hanteren voor clubrecords, dan zou je alle in het
verleden gelopen clubrecords opnieuw moeten beoordelen. Dat is vrijwel onmogelijk omdat deze
uitslagen vaak niet meer beschikbaar zijn.

ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 31 | NUMMER 5 | SEPTEMBER - OKTOBER 2017
48

Nieuwe clubrecords voor Nellie van Beers uit de jaren ‘90
Nieuwe clubrecords uit de jaren ’90? Kan dat? Jazeker, dat is mogelijk. En het gaat
niet om prestaties of uitslagen die we plotseling ontdekt hebben. Het
Clubrecordreglement biedt de mogelijkheid om oude clubrecords op te eisen. Hoe zit
dat?

Opeisen clubrecords
Zonder in detail de reglementen te gaan ontrafelen (iedereen die een toelichting in
detail wenst kan zich tot de beheerder clubrecords wenden) gaat het om het
volgende. Heb je in het verleden een prestatie behaald waarvan je meent dat die
beter is dan een huidig clubrecord of beste prestatie dan kun je dit record opeisen.
Opeisen klinkt wellicht wat negatief als in ‘toe-eigenen’, maar ik zie het liever als het
naar juistheid (laten) corrigeren van de recordlijsten in overeenstemming met
prestaties uit de historie van onze vereniging.

Hiervoor moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen die
zijn beschreven in het clubrecordreglement.
Echter, ook al weet je niet zeker of de prestatie voldoet, je kunt altijd een verzoek
indienen bij de beheerder clubrecords. Die gaat de prestatie(s) verifiëren en brengt
advies uit aan de Technische Commissie die er vervolgens een besluit over neemt.

Hoe kan het dat die records in het verleden niet erkend zijn
dan?
Hier kunnen verschillende redenen voor zijn, maar voor de belangrijkste c.q. meest
voorkomende reden moeten we terug naar 2006. In dat jaar werd de leeftijdsgrens
voor masters gewijzigd en werden de 5-jaars categorieën ingevoerd. Voor 2006 was
men als vrouw “veteraan” vanaf 35 jaar, maar als man pas vanaf 40 jaar. Vervolgens
kwam men na 10 jaar, dus bij 45 respectievelijk 50 jaar, in een nieuwe
(veteranen)categorie. Deze ‘ongelijkheid’ werd rechtgetrokken door de categorie ook
bij mannen vanaf 35 jaar te laten beginnen en de benaming “veteraan” werd
vervangen door “master”. Tot slot werden voor zowel heren als dames de
“categorieduur” ingekort van 10 naar 5 jaar.

Dit betekende dat er plots een groot aantal “nieuwe” categorieën
was bijgekomen.
Namelijk bij de mannen alles eindigend op “5” (Masters 35, 45, 55, etc) en bij de
vrouwen alles eindigend op “0” (V40, V50, etc). De toenmalige beheerder clubrecords
achtte het onbegonnen werk om alle records terug te zoeken. Het besluit is toen
genomen om blanco te beginnen met de nieuwe categorieën maar de mogelijkheid tot
het opeisen van records te bieden en dit is nu nog steeds het geval.

De records van Nellie
Nellie werd in 1995 40 jaar. Vanaf de dag van haar verjaardag viel zij derhalve in de
categorie die we nu aanduiden als Vrouwen Masters 40, tot aan haar verjaardag in
2000. Nellie heeft in oude wedstrijduitslagen haar beste prestaties teruggezocht en bij
de beheerder clubrecords een verzoek ingediend deze te erkennen als clubrecords
c.q. beste prestaties. De TC heeft het positieve advies van de beheerder clubrecords
overgenomen, met als gevolg dat de volgende prestaties van Nellie zijn erkend als
clubrecord / beste prestatie in de categorie vrouwen masters 40:





15 km weg:
Marathon:
10 km weg:
10 EM weg:

1:01:00 uur
3:06:10 uur
40.18 min
1:06:10 uur

Oisterwijk
Etten-Leur
Hapert
Ravels (B)

16-4-1995
29-10-1995
21-8-1996
31-8-1996

Nellie van Beers:
4 clubrecords erbij!

Kijk jij ook eens op
onze website naar
de clubrecords in
jouw categorie en
naar de Ranglijst
aller Tijden.
Er zijn er vast
clubrecords bij die
nog open staan of
die je kunt
verbeteren

Mogelijk komen hier nog meer records bij, enkele prestaties
worden nog onderzocht.
Als deze ook kunnen worden erkend zal dit worden vermeld in de volgende Spike.
Nellie: van harte gefeliciteerd met deze mooie prestaties die nu ook terecht eervol
vermeld staan in de clubrecord lijsten!
Vragen die verband houden met dit artikel of de clubrecords in het algemeen? Mail
naar: chr_vd_ven@hotmail.com
René van de Ven, beheerder clubrecords
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ONZE VRIJWILLIGERS
Foto’s Ronald Poos

Ze vallen niet op, maar ze zijn er wel. Altijd.
We hebben nu een heus klusteam. Omdat er altijd wel wat
te repareren valt aan ons clubhuis, het materiaalhok en
het veld. Gewoonlijk komen ze elke laatste vrijdagmorgen
van de maand bij elkaar. Zijn er geen klussen? Dan
drinken ze koffie en gaan weer naar huis!
Ben je handig en wil je ook bij het klusteam? Meld je bij de
coördinator Toon Erven toon@secron.nl
Het clubgebouw was hard aan een
schilderbeurt toe. Een flinke klus.
Martien, Frans, Toon en Wim
hanteren de kwast met verve.

Frans, Wim, Toon, Martien, Toon, Danny

En Toon en Danny maken het dak
weer waterdicht.
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TRAININGEN
Coördinatie: Joos van Haaren, René van de Ven

JEUGD, ZOMERTRAININGEN

VOLWASSENEN

Bij de clubtrainingen voor de

Zondag

jeugd komen alle atletiekonderdelen aan bod, maar
wordt het spelelement niet
vergeten.
Onze jeugd begint weer op dinsdag 29
augustus
Dinsdag 18.30 - 19.30 uur:
Pupillen C, B en A1
(geboortejaar 2007 en later)
Loop- en technische onderdelen,
o.l.v. Léon Brands

Dinsdag 19.00 - 20.00 uur:
Pupillen A2 en ouder
(geboortejaar 2006 en eerder)
Loop- en technische onderdelen,
o.l.v. Martien van de Ven

Donderdag 18.30 - 19.30 uur:
Pupillen C, B, A en Junioren D
(geboortejaar 2004 en later)
Loop- en technische onderdelen,
o.l.v. René van de Ven

Donderdag 19.30 – 21.00 uur:
Junioren C, B, en A, senioren, masters
(geboortejaar 2003 en eerder)
Technische onderdelen
o.l.v. René van de Ven
Assistent-trainers:
Bart Noyen en Thomas van Laarhoven

9.00 uur, halvemarathontraining
Tot en met 1 oktober
buitengebied, alle niveau’s
Trainers Vanessa Kluijtmans, Conny van de Wal, Marij
Maas, Marjo Priem, Joos van Haaren
9.30 uur, recreantentraining
buitengebied, groep 1, 2, 3, 4
Recreantentrainers

Maandag
19.00 uur, bootcamp
atletiekveld
Trainer Irene van Gestel

Dinsdag
19.00 uur, clubtraining
Tot en met september gericht op de halve marathon
alle niveau’s
Trainers Toon de Croon, e.a.

Woensdag
14.00 uur, woensdagmiddaggroep
vanaf ‘s-Heerenvijvers
Vanaf 27 september, 2 niveaugroepen

19.00 uur, recreantentraining
buitengebied, groep 1, 2, 3, 4
Recreantentrainers

Donderdag
19.00 uur, bootcamp
atletiekveld
Trainer Johan der Kinderen
19.00 uur, clubtraining
Tot en met september gericht op de halve marathon
alle niveau’s
Trainers Cees Koppen, Joos van Haaren e.a.

Zaterdag
9.00 uur, halvemarathontraining
Tot en met 30 september
alle niveau’s
Trainers: zie zondag
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AGENDA
Jan Swaans

Wedstrijden geven een extra dimensie aan je hardloophobby!
September
zo 3 sept 2017

Tilburg

Tilburg Ten Miles

zo 3 sept 2017

OIRSCHOT – ESBEEK

Naar Den Bockenreijder

wo 6 sept 2017

Eindhoven

Hypotheker Beekloop

za 9 sept 2017

Waalre

Ronde van Waalre

zo 10 sept 2017

Geldrop

Libertyloop

zo 10 sept 2017

Deurne

Vescom Halve Marathon

zo 17 sept 2017

Cranendonk

Halve en kwart marathon van Cranendonk

zo 17 sept 2017

OIRSCHOT

Clubkampioenschappen Meerkamp

zo 24 sept 2017

Eersel

Parelrun

wo 27 sept 2017

OIRSCHOT

start woensdagmiddaggroep, 14 uur ‘s-Heerenvijvers

zo 8 okt 2017

Eindhoven

Marathon Eindhoven

zo 22 okt 2017

Best

Freedom Run

zo 29 okt 2017

OIRSCHOT

Oirschotse Heideloop

zo 5 nov 2017

Valkenswaard

Holapress Valkenloop

zo 5 nov 2017

Alphen

Alphense Bergentrail

zo 19 nov 2017

Nijmegen

Zevenheuvelenloop

OIRSCHOT

Auwjaorscross

Oktober

November

December
zo 31 dec 2017

zo 17 sept: Clubkampioenschappen
Meerkamp

zo 8 okt: Marathon Eindhoven

zo 5 nov: Valkenloop

zo 29 oktober: Oirschotse Heideloop
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
MEERKAMP

zondag
17 september 2017
Voor alle leden!
Zondag 17 september as. organiseren we weer de jaarlijkse
Clubkampioenschappen Meerkamp voor alle leden (in tegenstelling tot
wat vaak gedacht wordt). De complete meerkamp bestaat voor de heren
uit 7 onderdelen en voor de dames uit 6.
Senioren en masters mogen onderdelen overslaan die ze niet kunnen of
willen meedoen. Bovendien is de wedstrijd open, wat wil zeggen dat ook
niet-leden (buiten mededinging om de prijzen uiteraard) kunnen
meedoen, dus breng gerust iemand mee en ga samen de sportieve strijd
aan!

Het zou leuk zijn als we een gezellige groep senioren
en masters aan de start hebben.
Nogmaals: iedereen kan zelf bepalen aan welke onderdelen wordt
deelgenomen. In de meerkamp krijg je echter punten voor de behaalde
prestatie per onderdeel, dus sla je een onderdeel over dan loop je die
punten mis. Degene met opgeteld de meeste punten is de winnaar.

Inschrijven?
Graag vooraf in verband met het opstellen van serie indelingen zodat de
wedstrijd vlot kan verlopen en het tijdschema niet wordt overschreden.
Meld je aan bij René van de Ven chr_vd_ven@hotmail.com of via het
formulier in het clubgebouw. Schrijf je naam en geboortedatum op de lijst
in verband met plaatsing in de juiste categorie!

Kun je niet deelnemen maar wil je wel wat doen voor je
vereniging?
Kom de organisatie alsjeblieft ondersteunen door mee te helpen met
jureren. Het is echt niet moeilijk en wat je moet weten word je allemaal
netjes van tevoren uitgelegd. We hebben je hulp keihard nodig, ook al is
het slechts voor een paar uur. Meld je aan bij Jac van Heerebeek
ja.heerebeek@gmail.com of René van de Ven chr_vd_ven@hotmail.com
We hopen op een grote opkomst!
De Technische Commissie

Silvia, Jan, Adrie,
Aubry, Wim, Hans,
Jac, Jan, Marjo,
Conny, Hans, Henry,
Pieter, Jan, Mieke,
Vanessa…
Komen jullie je PR
kogelstoten verbeteren?

Oproep aan ALLE leden:
we hebben dringend
assistenten nodig voor
deze mooie sportdag!
Zie de oproep hiernaast.

◄
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BOOTCAMP
Eén jaar Bootcamp! En we kunnen wel
van een succes spreken.
Niet alleen van onze leden,
maar ook van buiten de club is
er genoeg belangstelling. De
maandaggroep zit eigenlijk al
vol, met zo’n 15 deelnemers. Op
donderdag kunnen er nog
mensen aansluiten.
We gaan nu publiciteit geven
aan ons bootcampprogramma.
Om te beginnen hebben we een
10-strippenkaart gemaakt voor
de niet-leden.
Binnenkort verschijnt er een
artikel over bootcamp in de
plaatselijke pers.

De bootcamp-flyer met op de achterkant een 10-strippenkaart.
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WE WAREN IN…
OIRSCHOT, Atletiekveld

Er woont een konijntje in het
Kemmerbos.
Het is een beetje een apart konijntje.
Dit konijntje voelt zich niet zo lekker in
dat grote bos. Vooral ’s nachts niet, als
het donker is. Zijn vriendjes hebben de
grootste lol in het bos, maar dit
konijntje niet. Eigenlijk is hij best wel
bang in het donker tussen die grote
bomen. Hij huppelt wat verloren rond.

Op een dag staat ons konijntje
aan de rand van het bos.
Hij ziet een groot grasveld. Daar wil hij
ook wel eens huppelen. Even later
loopt hij over het gras te snuffelen.
Wat een ruimte! Heerlijk! Hier voel ik
me thuis!

Midden op het grasveld rust
ons konijntje even uit.
Zijn oogjes vallen dicht en hij wordt
pas wakker als het donker is. Nu weet
hij de weg niet meer terug! Maar
eigenlijk wil hij ook niet meer terug
naar dat enge bos. Ons konijntje graaft
een holletje en gaat er in liggen. Dat
slaapt lekker!

De volgende dag loopt er een
oude man het grasveld op.

De volgende morgen.
De konijntjes zijn al weg als de man
met het rode mutsje en de schop
weer over het veld loopt. Hij ziet
daar de twee kuiltjes! De man wordt
een beetje boos, hier komen
ongelukken van! Snel gooit hij de
kuiltjes dicht en gaat weer verder.

Weer valt de nacht.
De twee konijntjes komen het veld
op en nu hebben ze allebei een
vriendje meegenomen. Die willen
die holletjes ook wel eens zien.
Maar weer zijn ze niet meer te
vinden. Weet je wat, zeggen ze, we
graven ieder twee holletjes, één om
nu in te slapen en een voor morgen.
Na een half uurtje zijn ze klaar en
vallen in slaap.

De dag daarop, jullie raden
het al lieve lezertjes, komt de
man met het rode mutsje en
de schop weer kijken.
Nu wordt hij echt boos! Acht gaten
in zijn mooie gras! Hij gooit ze dicht
en besluit nu elke dag te komen
kijken. Wat denken die konijnen wel!

Diezelfde avond.

Hij heeft een rood mutsje op en een
schop in zijn hand. Hij kijkt wat rond en
ziet opeens het holletje dat ons
konijntje heeft gemaakt. Hij gooit het
dicht met zijn schop. Stel je voor, dat
hier iemand gaat hardlopen. Die kan
lelijk vallen over dat kuiltje!

De konijntjes zijn ook niet gek! Ze
hebben alle vriendjes uit het bos
gevraagd om mee te komen naar
het grasveld. Ze zijn met wel 25
konijntjes! Ze beginnen meteen te
graven, ieder 4 holletjes. Het zou
toch raar zijn als er morgen niet een
meer over is.

Tegen de avond komt ons
konijntje terug.

De volgende dag.

Hij is in gezelschap van nog een
konijntje. Samen lopen ze naar het
holletje, waar hij zo lekker lag te
slapen, de vorige nacht. Maar hoe ze
ook zoeken, ze vinden het holletje niet
meer. Ze graven elk een nieuw holletje
en brengen daarin de nacht door.

Hij is er weer, de man met het rode
mutsje en de schop. Nu heeft hij
hulp gekregen, want het is zaterdag
en dan zijn de mensen vrij. Ze zijn
met wel 10 man! Maar ze moeten
toch nog hard werken om al die
kuiltjes dicht te gooien.

De konijntjes zitten zich
intussen kwaad te maken.
Wie gooit toch elke keer weer hun
holletjes dicht? Ze besluiten hulp in te
roepen. Ze appen hun vriendjes uit de
hei, dat zijn echte gravertjes. Die
avond ziet het zwart van de konijntjes
op het grasveld. Ze pakken het nu
groot aan: ieder konijntje maakt wel 10
holletjes. Er staat geen sprietje gras
meer. Het veld is een en al gat.

Daar is de man met het rode
mutsje en de schop weer.
Als hij de ravage ziet schrikt hij zich te
pletter. Hij wordt zo boos dat hij
hardop roept: ik stop ermee, ze
kunnen me wat, ze zien me hier nooit
meer!. Je begrijpt wel: dat komt nooit
meer goed tussen de man en het
konijntje

Tegen de avond, het is nog
licht, komt ons konijntje even
poolshoogte nemen.
Tot zijn voldoening ziet hij dat alle
holletjes er nog zijn. Hoera!
Hij appt gauw naar zijn vriendjes in het
bos en op de hei: ze hoeven niet meer
te komen. Nee, hij heeft nu holletjes
genoeg voor zichzelf. Tevreden gaat
hij lekker in een van de holletjes liggen
slapen.

Nu de konijntjes niet meer
komen graven, groeit er weer
gras op het veld.
Het is wel wat hobbeliger, maar daar
merk je bijna niets van. Ons konijntje
verveelt zich echter kapot. Hij vond het
nou juist zo leuk om te graven en nu
zijn er zoveel holletjes dat het niet
meer hoeft. Teleurgesteld besluit hij
om te verhuizen naar Moorland. Daar
hebben ze veel meer gras en nog
geen holletjes.
Ad van Zelst

Zou het nog lang duren voordat de oude man en het konijntje elkaar begrijpen?
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