• Het Razendsnelle Estafettepennetje van Bente
• Jolanda van der Heijden kreeg de estafettepen
• Sportvereniging van het Jaar!
• Cyclopathon, Egmond
• Indoor Gemert
• Wedertcross, Karpencross
• Oriëntatieloop
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HET CLUBBLAD VAN ATLETIEK OIRSCHOT

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 (1930-2018)
Martien van de Ven
Toon de Croon
Ton van Liempt

Internet: www.atletiekoirschot.nl
Clubblad Spike
De Spike verschijnt 6x per jaar en is gratis voor leden van
Atletiek Oirschot. Ze kiezen voor de digitale of geprinte versie.
De digitale Spike is te lezen op onze website en wordt per
e-mail toegezonden aan 160 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 juni. Kopij uiterlijk 25 mei sturen naar
promotie@atletiekoirschot.nl

hoofdsponsor
2017
Rabobank Het Groene Woud Zuid
wedstrijdsponsors
2002
Gasterij De Beurs
2009
Jumbo supermarkt
2013
Puro hondenvoeding (René Coolen)
2013
MTO (Joost van Kuringen)
2014
TM Transport Vessem
2017
Van Overbeek Sanitair
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
Autobedrijf Verbruggen
Kapsalon Marc
2013
Runnersworld Eindhoven
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 promotie@atletiekoirschot.nl

Het loopt lekker bij Atletiek Oirschot!
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ONZE VRIJWILLIGERS

klik!
voor
info

vet gedrukt = nieuw/gewijzigd

Bestuur
Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid

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

0499-796514
0499-573829
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
Hennie van Rijt
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@icloud.com
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
hennie.van.rijt@atletiekoirschot.nl
pieter_smits@hetnet.nl
f.vanstraten@outlook.com
j.swaans65@upcmail.nl
martienvandeven@planet.nl
chr_vd_ven@hotmail.com
cvdwal68@gmail.com

Trainers-begeleiders
Jeugdtrainer
Clubtrainingen, hardloopcursus
Recreantentrainer
Hardloopcursus
Assistent recreantentrainer
Marathontrainer
Bootcamp- en looptrainer
Trainingscoördinator
Recreantentrainer
Voorzitter recreantencommissie
Bootcamp- en looptrainer
Assistent recreantentrainer
Clubtrainingen
Recreantentrainer
Assistent jeugdtrainer
Recreantentrainer
Recreantentrainer, hardloopcursus
Assistent recreantentrainer
Assistent jeugdtrainer
Assistent recreantentrainer
Recreantentrainer
Recreantentrainer
Assistent recreantentrainer
Recreantentrainer
Jeugd- en atletiektrainer
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
0499-575821
0499-573257
06-28798999
0499-574528
06-53448618

Coördinatoren
Accommodatiecommissie (AC)
Clubhuiscommissie
Evenementencommissie
EHBO-coördinator
Jeugdcommissie (JC)
Jeugdcommissie (JC)
PR- en sponsorcommissie
Socioteam
Technische commissie (TC)
Wandelcommissie (WC)
WOC, coördinator
WOC, secretaris

Toon Erven
06-12656710
Miranda Voet-Veldhuizen
Toon de Croon
0499-575416
Wim de Croon
0499-577312
Bart Noyen
06-20803844
Susanne van Gessel
Vanessa Kluijtmans
0499-335350
Leny de Croon
0499-577312
René van de Ven
06-53448618
Martien van Geenen
0499-573281
Wally van Mierlo
06-55873850
Jan Swaans
06-28798999

toon@secron.nl
miranda.veldhuizen@chello.nl
toondecroon@chello.nl
wimdecroon@hotmail.com
bart.noyen@atletiekoirschot.nl
s.vangessel@outlook.com
vlantau@gmail.com
leny.de.croon@atletiekoirschot.nl
chr_vd_ven@hotmail.com
martienvangeenen@planet.nl
wally.van.mierlo@gmail.com
wedstrijden@atletiekoirschot.nl

René van de Ven
Ad van Zelst
Martien van de Ven
René van de Ven
Miranda Kemps
Daan Lieshout
Hans Hoogmoet
Leny de Croon
Ad van Zelst
Jeanne Kemps
Sandra Verhagen

chr_vd_ven@hotmail.com
promotie@atletiekoirschot.nl
martienvandeven@planet.nl
chr_vd_ven@hotmail.com
kempskes@hotmail.com
daan.lieshout@atletiekoirschot.nl
ledenadministratie@atletiekoirschot.nl
info@atletiekoirschot.nl
promotie@atletiekoirschot.nl
j.kemps1@chello.nl
sandra.verhagen@online.nl

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

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

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

Deze Spike staat in het teken van het
overlijden van Piet van de Sande.
Lid van verdienste en in de jaren '50 een van de
beste hardlopers van Nederland. Piet is een van
de grondleggers geweest van onze verenging. Ik
wens de familie veel sterkte toe in de komende
periode.

Voortgang accommodatieontwikkeling
Ook in de afgelopen twee maanden heeft er veel
activiteit plaatsgevonden. Wij hebben met alle
politieke partijen (één voor één) gesproken en de
financiële uitwerking kunnen toelichten. De
vergaderingen vonden plaats in ons clubhuis. Na
de financiële toelichting gaven we de politieke
partij een rondleiding over de accommodatie.
Hiermee hebben alle partijen nu een veel beter
beeld van de huidige – belabberde - staat van de
accommodatie en onderdelen. De reacties op de
financiële onderbouwing zijn voorzichtig. We
hebben een aantal actiepunten meegekregen
zoals het verder onderzoeken van
samenwerkingsvormen. Hier gaan we de komende
tijd vol enthousiasme mee aan de slag en dan
komen we eind maart/april op het moment om een
officieel plan bij de gemeente in te dienen!

Voortgang randweg
Zoals jullie weten is Atletiek Oirschot deel van de
begeleidingsgroep om een advies aan de Raad te
geven over de uitwerking van deze randweg én de
aftakking naar de Kemmer. Er zijn inmiddels drie
vergaderingen achter de rug. Er is veel aandacht
in deze vergaderingen voor de mogelijke
aftakkingsweg. Ik heb zo duidelijk mogelijk
proberen te verwoorden dat een aftakkingsweg
niet wenselijk is voor ons en dat een directe
koppeling met het Kemmerbos essentieel is, zeker
ook in het kader van onze ambities met het
accommodatieplan - met een sterkere koppeling
met de bossen. Er komt een vierde vergadering
waarin we met een uitgebreide matrix de
verschillende opties beoordelen en een
gezamenlijk advies gaan formuleren. Wij hebben
ook een nieuwe variant ingebracht.

Deze variant zou een oplossing kunnen zijn als de
aftakking er toch komt. In deze variant zou onze
accommodatie opschuiven richting de tennisbanen. Er
ontstaat dan een compacter sportcomplex, de aftakking
loopt om onze accommodatie heen en wij behouden een
directe koppeling met de bossen. Zie het plaatje met
toelichting op pagina 17. Dit is niet meer dan een idee
dat wellicht onderzocht gaat worden. Reacties zijn
welkom!
Dit blijft voor ons een zeer actueel onderwerp waar we
druk mee bezig zijn om onze belangen te
vertegenwoordigen.

3x in de prijzen
Iedereen proficiat met het behalen van de prijzen tijdens
het sportgala. Wat een uitkomst voor Martien van de
Ven, de Balirunners en onze hele vereniging als van
sportvereniging van het jaar! Een geweldige opsteker!

Clubkascampagne
Inmiddels is de opbrengst van de clubkascampagne
nuttig besteed aan nieuwe materialen. Ik wens hier
iedereen veel plezier van en dank de Rabobank voor de
extra mogelijkheden die hun ons hiermee geven. Zoals
je wellicht weet mogen alleen leden van de Rabobank
stemmen. Mocht je nog geen lid zijn dan kun je dit
eventueel overwegen, aanmelden is makkelijk en helpt
ons aan stemmen voor de volgende clubkascampagne
die al weer snel van start gaat…

In het nieuws
Wat zijn wij veel in het nieuws geweest in 2017! Petje af
voor Ad en Kees voor het schrijven van deze stukken
die ons keer op keer weer positief in het nieuws brengen
en ons zo op de “Oirschotse kaart” zetten. Geweldig!

Tot slot… er staat veel op het programma
de komende tijd zoals de Clubcross, de
ALV en de Run-Archery. Veel leesplezier
met deze nieuwe Spike en een sportieve
groet,
Henry van der Schoot
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LEDENADMINISTRATIE
Hans Hoogmoet
nieuwe leden:
Ruby Bakker
Petra van den Heuvel
Anita Bogers
Josh Hover
Sandy van Rossum
Tim Luijtelaar
Jason Wichman
Dylan Wichman
Johan Pijnenburg
Jylte van der Heijden
Janne Timmermans
Digna van der Sloot
Karin van der Lelij

afmeldingen:
Martijn Keetels
MSE
Lindy van Dillen
V40
Aubry Mulder
M45
Aubry moet stoppen vanwege een knieblessure. Hij dankt
iedereen en Adrie Louwers in het bijzonder voor de warme
ontvangst tijdens de eerste maanden bij de club en Toon de
Croon voor de dinsdagtrainingen.

Wan
V55
V50
JMPC
V45
JPB
JMPC
JPB
M65
MPB
MPB
unielid
unielid

Onze vereniging telt nu 189 volwassen
atletiekleden, 31 jeugd atletiekleden en
22 wandelaars. Totaal 242 leden

klik!

mutaties:
Alle informatie over het lidmaatschap
van Atletiek Oirschot vind je hier:

Esther Fiddelaers van atletiek naar wandelen

De verjaardagen in maart…
2
3
4
5
6
7
9
12
13
13
14
14
16
17
19
19
19
19
21
23
23
25
26
29
29
29
29
29
30
31

Jan Joosen
Jeanne Kemps
Erwin van Gisbergen
Nellie van Beers
Pieter Raijmakers
Nel Beekmans
Ronny van der Wegen
Tineke van den Heuvel
Marjo Priem
Barry Smetsers
Arianne Timmermans
Miranda Bressers
Karin Verhagen
Erik van den Oord
Hans Büsgen
Sien van Engelen
Floortje van Gisbergen
Eline van Bussel
Wendy van Oirschot
Henry van der Schoot
Michael Boon
Susanne Aarts
Hanny Schilders
Ester Adriaanse
Joan van Heerebeek
Bas Broks
Hanny Veraa
Mijntje Roefs
Guus van der Burgt
Evelien Rosch

M60
V60
M45
V60
M55
WAN
M45
V55
V55
M40
V40
V45
V50
M45
M60
MPC
MPA
MPA
V40
M45
M55
V40
V65
V45
V45
M50
V55
V35
M65
VSE

… en in april:
1
2
3
4
5
6
6
12
13
13
15
19
20
22
22
22
23
27
30

Michaël Fleur
Joanna Verbruggen
Lian van Kollenburg
Annie van Zeeland
Chantal van der Meijden
Nickie Fiers
Rita Essens
Angel Nijp
Marjolein van Kuringen
Lia Smetsers
Johan Koppen
Mieke de Bresser
Patrick van Kessel
Bernadette Heetvelt
Sebastian van Schaik Moran
Dylan Wichman
Mariëtte van der Pasch
Jylle van der Heijden
Ruby Bakker

M45
WAN
V35
WAN
V40
M45
V50
MPA
unielid
V55
MSE
V45
M45
V50
JPA
JPB
V50
MPB
WAN

Allemaal van harte
gefeliciteerd!

De categorieën gelden per 30-4-2018
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PRIKBORD
E-MAILINGS
We proberen de e-mailings
aan onze leden te beperken tot
maximaal 1 per week. De
meeste mailings die we sturen
hebben geen betrekking op
onze jeugd en onze
wandelaars. Daarom hebben
we nu voor deze groepen
aparte verzendlijsten gemaakt
en krijgen ze alleen berichten
die ook voor hen bestemd zijn.

klik!

klik!

klik!

voor
foto’s

voor
uitslag

voor
info

DE SPIKE STEEDS MEER
DIGITAAL

RECTIFICATIE

Vorig jaar zijn we begonnen links in te bouwen
in de advertenties. Daarmee kom je direct op
de website van onze sponsors. Vanaf deze
jaargang tref je bij veel artikelen bovenstaande
knoppen aan. Als je er op klikt wordt je
doorgelinkt naar de fotoreportage, de uitslag of
informatie van het evenement.

In de vorige Spike stond
dat de nieuwe
vrijwilligers Karin
Verhagen en Anja van
de Laar deel uitmaken
van de jeugdcommissie.
Karin en Anja zijn alleen
belast met de
organisatie van de
Roefeldag.

Voor de duidelijkheid: in de papieren Spike
werken de knoppen niet.
Ad van Zelst

DE PAPIEREN SPIKE OF DIGITAAL?
Leden die de Spike liever in full-colour op onze website lezen
kunnen de bezorging van de print-versie stop zetten. Dat
bespaart de vereniging drukkosten en onze bezorgers
fietskilometers en tijd.
Ook geen papieren Spike meer nodig? Even een mailtje naar
promotie@atletiekoirschot.nl

AANVULLING OP HET
VOORWOORD VAN VOORZITTER
HENRY VAN DER SCHOOT IN DE
VORIGE SPIKE:
Laatste alinea, in plaats van:
Martien van Geenen heeft het bestuur
verrast met een mooi woord van waardering
en twee flessen wijn. Een prachtig gebaar
waarvoor hartelijk dank!!
Had er moeten staan:
Martien van Geenen heeft namens alle
commissieleden en diverse leden het
bestuur verrast met een mooi woord van
waardering en twee flessen wijn. Een
prachtig gebaar waarvoor hartelijk dank!!

RABOBANK CLUBKASCAMPAGNE
We hebben twee jaar achter elkaar een mooi
bedrag mogen ontvangen uit de Rabobank
Clubkascampagne. Binnenkort gaat de nieuwe
campagne van start. Deze keer wordt er maar
liefst 100.000 euro verdeeld over de verenigingen
in het gebied van Rabobank Het Groene Woud
Zuid. Je krijgt er een mail over, maar het kan
maar alvast in je hoofd zitten.

TRAINEN ONSPORTIEF?
Toen in de tweede helft van de 19e eeuw sporten als
tijdverdrijf opkwam, werd trainen gezien als iets
onsportiefs. Het ging om de zuivere krachtmeting,
ongetraind.
Nog in 1974 stond in het Olympisch Handvest van
het IOC: “De toegestane periode van full time
training mag de 30 achtereenvolgende dagen niet
overschrijden en mag in geen geval meer bedragen
dan 60 dagen in een kalenderjaar”
Bron: NRC, Bert Wagendorp
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VACATUREBANK
Sandra Verhagen

Atletiek Oirschot wordt draaiend
gehouden door tientallen 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
jeugdsportdagen, fotograferen van onze
evenementen, onderhoud van veld en
clubgebouw, het schrijven van
wedstrijdverslagen, enz.

Openstaande vacatures:
Deze keer speciale aandacht voor de
wandelcommissie
We zoeken dringend enkele mensen die een groep willen
begeleiden tijdens de wandeling. Dan kan er gewerkt worden
met een roulatiesysteem en ligt de druk niet bij één persoon.

Info:
Een wandeling is opgebouwd uit een aanloop van ong. 20
minuten om op de hei te komen, dan wandelen we daar
ongeveer 5 kwartier en lopen in 15-20 minuten terug.
Er zijn geen vaste routes, we lopen naar gelang het weer
(wind, zon, nat). Soms passen we de route onderweg nog aan
door de conditie van de deelnemers, optredende blessures,
mooie natuurmomenten of uitzichten, enz.

Doel:
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

Gewoon lekker een uur of twee wandelen over de hei en in de
bossen. En lekker kletsen. Maar iemand moet de richting
aangeven en dat kan niet altijd dezelfde zijn. Je hoeft echt
niet de hele hei op je duimpje te kennen: gewoon zon in de
rug en je komt altijd thuis.
Info: Martien van Geenen 06-83195240
Hennie van Rijt hennie.van.rijt@atletiekoirschot.nl

Klik op de button voor een overzicht
van de vacatures op onze website.

klik!

Nieuw in functie:
◄Heidi van Tiel

◄Jan Kemps

Is de vervangster van

Is koffiemaatje geworden

Ineke Conijn bij de

j.kemps1@chello.nl

clubhuiscommissie
heidivantiel@chello.nl
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CV Ketel kapot?
Oirschot tel:0499-550584
info@vandeschoot.nl
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NIEUWS

klik!
voor
info

Lees elke dag het laatste nieuws op onze website
als het nog warm is.
◄Geanimeerde nieuwjaarsbijeenkomst
7 jan 2018
Na de trainingen hadden we vandaag de gelegenheid om
elkaar het beste toe te wensen voor 2018. Voorzitter Henry
van der Schoot hield een korte toespraak, waarin hij het
afgelopen jaar besprak met alles wat we bereikt hebben:
nieuwe statuten, 5 nieuwe assistent-trainers, fitnessgroep D'n
Aanloop, VOG-certificaten voor de trainers, de Kapellekes
Trail, en nog meer. We gaan in 2018 op de ingeslagen weg
door, met speciale aandacht voor de ontwikkeling van onze
accommodatie.

◄Run-Archery demo
13 jan 2018
Vanmorgen was de demonstratie van Run-Archery, de
combinatie van hardlopen en boogschieten. Hardlopen kwam
er nog niet van (dat kunnen we al), nu lag het accent op
boogschieten. De demo werd gegeven door Wim Mulder uit
Apeldoorn en Tonny van Kuringen, geassisteerd door enkele
ervaren boogschieters. En na de uitleg - er komt meer bij
kijken dan je denkt - waren onze mensen aan de beurt.

◄We hebben weer een Brabants Kampioen!
14 jan 2018
Vandaag wist Martien van de Ven bij de Witvencross, tevens
Brabants Kampioenschap Cross, de eerste plaats te
veroveren bij de M65. Brabants Kampioen!
Nellie van Beers werd in haar categorie V55 derde.
Foto: Martien langs het Witven

Koppel Roland van Loon-Ruud Wilting wint
cyclopathon
21 jan 2018
Als Roland een goede fietser treft kan de overwinning hem
niet ontgaan. En die goede fietser kwam er, in de persoon van
Ruud Wilting, pas sinds kort lid van De Pedaleur. Ze wonnen
afgetekend de Cyclopathon 2018. De strijd om de plaatsen 2,
3 en 4 was heel wat spannender, hoewel daar in de laatste
ronden ook geen wisselingen van posities meer plaatsvonden.
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NIEUWS

klik!
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Deelnemen aan wedstrijden geeft een nieuwe
dimensie aan je hardloophobby
Martien van de Ven weer op het podium
21 jan 2018
Bij de Global-e Spiridoncross in Rijen werd onze
kersverse Brabants Kampioen Martien van de Ven
vandaag 2e in de categorie M65.

◄Sportgala: we hebben ‘m!
27 jan 2018
Op het Sport Gala 2017 van de gemeente Oirschot
haalde onze club vanavond de buit binnen:
1. Atletiek Oirschot: Sportvereniging van het Jaar!
2. Martien van de Ven: Sportman van het Jaar!
3. Bali-Runners: aanmoedigingsprijs!
Wat een club!
Foto Toon Erven

◄Weer 3 prijzen voor Atletiek Oirschot
28 jan 2018
Na een glorieuze avond, waar Atletiek Oirschot
Sportvereniging van het Jaar werd en Martien van de Ven
Sportman van het Jaar, moesten we vandaag weer aan
de bak. En we maakten het bij de Joe Mann bosloop weer
helemaal waar: Martien werd 1e bij de M65, Nellie 3e bij
de V55 en Bente 1e bij de MPC.
In de Kempische Crosscompetitie gaat Martien nu op kop
bij de M65 en Bente Brands bij de MPC en kunnen ze niet
meer ingehaald worden.
Foto (Kees Smetsers): Martien 1

◄Wedertcross: 3 keer podium!
18 febr 2018
Bij de Wedertcross in Valkenswaard sleepte Atletiek
Oirschot 3 podiumplaatsen in de wacht: Martien van de
Ven 1e bij de M65, Bente Brands 2e bij de MPC en Nellie
van Beers 3e bij de V55. Roland van Loon miste op 4
seconden het podium bij de M45.
Er waren maar liefst 16 leden die onze clubkleuren hoog
hielden.
Foto Henry van der Schoot
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NIEUWS

klik!
voor
info

Na een wedstrijd weet je waar je staat!

◄Piet van de Sande overleden
19 febr 2018
Vandaag is Piet van de Sande overleden, lid van verdienste
van Atletiek Oirschot. Piet van de Sande (24 maart 1930)
was in de jaren '50 een van Nederlands beste hardlopers,
zowel bij de cross als op de weg. Samen met Fons
Veldhuizen was hij een wegbereider voor de atletieksport in
Oirschot. Ook was Piet een van de grondleggers en lid van
het eerste uur van Atletiekvereniging Oirschot.
De crematie werd bijgewoond door een grote delegatie van
leden en oudleden van onze vereniging.
Lees nog eens het prachtige interview met Piet in Spike
nummer 2014-6 (www.atletiekoirschot.nl).

◄Oirschots succes in de laatste cross
ma 26 feb 2018
Ook in de laatste cross van de KCC seizoen 2017-2018
zaten we weer vooraan. Martien van de Ven moest het in
Eindhoven wel bekopen met een hamstringblessure, maar
werd met royale voorsprong toch 1e bij de M65. Dan zagen
we bij onze meisjes pupillen-C twee dames op het podium:
Bente Brands 2e en Mare Bogers 3e!
Foto (Henry van der Schoot): Bente en Mare op het podium
in Eindhoven

◄Terry Hermus 3e in Moergestel
zo 4 mrt 2018
Na een week strenge vorst kwam vandaag de zon door. Dat
resulteerde bij de Rico Salvettiloop voor Atletiek Oirschot in
3 mooie pr's op de 10 km en een derde plaats V35 op de
14,9 km voor Terry Hermus.
Foto uit archief

Meer dan 100 deelnemers oriëntatieloop
zo 4 mrt 2018
Het weer sloeg in 1 dag om van strenge vorst naar de lente.
Dat was een geluk voor onze oriëntatieloop, want we
mogen heel tevreden zijn met de opkomst: 38 inschrijvingen
voor de scorelopen en 25 voor de puzzeltocht voor pupillen.
Omdat de meeste deelnemers met een maatje of een groep
liepen doorkruisten meer dan 100 lopers het Kemmerbos.
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PIET VAN DE SANDE 1930-2018
Martien van de Ven, Joos van Haaren

Piet was in de jaren ‘50 een van Nederlands beste hardlopers,
zowel bij de cross als op de weg.
Als je zondags naar het nieuws en de sportuitslagen
luisterde – bijna niemand had televisie - kreeg je
meestal te horen dat Piet en Fons Veldhuizen (zijn
hardloopvriend) weer hadden gewonnen.
Begin jaren ‘60 heeft Piet zijn huis gebouwd en is hij getrouwd. Sport
kwam toen op het tweede plan of er werd helemaal mee gestopt. Zo
ging dat toen. Veteranen atletiek ontstond eind zestiger jaren. Toen
heeft Piet de draad weer opgepakt. Met 40 werd men veteraan en Piet
bereidde zich daarop voor. Piet nam het serieus en begon bij de
veteranen te winnen. Dat heeft hij gedaan tot zijn 65ste. Door fysieke
ongemakken heeft hij daarna zijn sportcarrière beëindigd.
Piet ging overal naartoe om wedstrijden te lopen en hij kende iedereen.
Hij was keihard en tactisch erg sterk. Hij had altijd wel een truc in huis
om zijn tegenstanders te kloppen.

Vanaf de jaren ‘70 begon het hardlopen te groeien en
hadden enkele lopers zich aangesloten bij Piet.
Samen trainen was dikwijls een wedstrijd. In die tijd werd veel
gesproken over een eigen atletiekvereniging, maar Piet was niet de
persoon die dat aandurfde. Hij had te veel respect voor de term
voorzitter en secretaris en het was bij hem niet opgekomen dat andere
uit zijn loopclubje een bestuur konden vormen.
Bij onze club verzette Piet veel werk. Van beroep was hij timmerman en
hij maakte alles wat van hout was voor de club. Hij was ook de man
van de wedstrijden. Onze eerste cross werd in een 8-vorm gelopen.
Alles moest er keurig bij liggen. Om publiciteit te maken voor de pas
opgerichte vereniging zou de wethouder het startschot lossen.

Piet van de Sande 1930-2018

Piet was ook de bedenker van de Auwjaorscross.
Hij had met enkele atletiekvrienden in Wegberg Duitsland deelgenomen
aan een wedstrijd op oudjaar. Hij bedacht ook om met oliebollen rond
te gaan die door zijn vrouw Zus gebakken waren. Als we zeggen dat
Piet de grondlegger was van atletiek in Oirschot doen we niemand te
kort.
In 2014 heeft Piet met Fons nog oude herinneringen opgehaald die
gepubliceerd zijn in het clubblad van Atletiek Oirschot, nummer 6. Te
lezen op onze website.
Toen Piet in 2016 hoorde dat Fons ernstig ziek was zei hij: “Dan zal ik
hem eens opzoeken”. Hij vergat dat hij niet meer mobiel was.

Hardlopers zijn vrienden tot het startschot klinkt.
Als ze daarna de finishlijn passeren zijn ze ook weer vrienden. Daar
tussenin wordt op het scherpst van de snee gevochten om iedere
plaats. Zo was Piet en zo zullen we hem herinneren.

Martien van de Ven
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Met het overlijden van Piet van de Sande
komen bij mij de herinneringen op aan de
tijd die ik met hem trainde en we samen
heel het land doorkruisten naar
wedstrijden.
Piet leerde ik kennen toen hij bij ons thuis kwam
timmeren. Op dat moment liep hij even niet. Maar we
hadden het wel veel over hardlopen en dat ik dat ook
leuk zou vinden. Dit wakkerde wel het vuur een beetje
aan. Een paar jaar later (1968) ging ik inderdaad
hardlopen. Ik kwam in 1970 bij PSV in Eindhoven
terecht en daar leerde ik ook trainen. Heel veel op de
baan, behalve de duurlopen en intervalduurlopen. Ik
reed dus 6 tot 7 dagen in de week naar Eindhoven,
Geldrop en Aalst waar wij trainden.

Piet was ondertussen ook weer gaan
lopen.
Ik kwam hem tegen en ik moest maar eens een keer
met hem mee gaan. Piet was een echt trainingsbeest.
Je kunt het geloven of niet, maar hij ging overdag
werken en dan gingen we om 17.30 uur lopen. En
daarna ging Piet nog wat werken (“beunen”).
‘s Zaterdags ging hij eerst ”beunen” en daarna naar
een wedstrijd of we gingen rond een uur of 4 trainen.
Zondag trainen of wedstrijd. Het trainen hier beviel me
uitstekend. En Zus had altijd de thee klaar als we
thuiskwamen.

Later gingen er meer lopers mee trainen.
Piet zei altijd: “Ik train niet met jullie, maar jullie trainen
met mij”. Piet bepaalde. En hij hield zich niet altijd aan
een programma. Het kon gebeuren dat hij zei:
zaterdag doen we een duurloop. Ik ging dan op vrijdag
een zware interval doen. Dan zei hij op zaterdag
ineens: “Vandaag doen we interval”. En die waren niet
misselijk. Ik liep dan dus 2 zware intervaltrainingen in 2
dagen. Piet hield wel van trainen met versnellingen.

Door Piet leerde ik de hei en de bossen
kennen.
We liepen dus veel intervalduurlopen, met lange
versnellingen. Maar we hadden ook veel plezier. Altijd
had hij een washandje bij zich voor het
transpiratievocht. Piet zweette ontzettend en als hij met
dat handschoentje over zijn gezicht ging kon hij het
uitwringen. We trainden meestal anderhalf uur of
langer.

Een uur en 10 minuten was een klein
uurke volgens Piet en anderhalf uur was
een goei uur.
Met Piet maakte ik ook kennis met wegwedstrijden. Die
werden toen steeds populairder. Waar niemand bij
stilstaat: Piet is een voorvechter geweest voor het
veteranen lopen. Hij belde organisatoren op met de
vraag of er een veteranenklassement was. En als het
antwoord was: Nee, dan kwam hij niet. Of er werd
gezegd: als er minimaal 3 deelnemers zijn, dan wel.
Dan werd dat met andere veteranen onderling

geregeld. En zo kwamen er steeds meer wedstrijden
speciaal voor veteranen. Ik heb dat van dichtbij mogen
meemaken.

Zo reden we wel eens naar Hengelo,
Holten, Abcoude, Maastricht en weet ik
niet allemaal als er hier in de buurt geen
wedstrijd was met veteranenklassement.
Meestal reden Zus en zijn dochters Hannie en Petra ook
mee. En dat was ook lachen. Want je had 3 Pieten: een
vóór de wedstrijd, altijd gespannen. Een als hij goed had
gelopen. En een als hij niet goed had gelopen: niet te
genieten. Zus gooide nogal eens olie op het vuur met
mooie kwinkslagen en maakte zo de kachel nog een
beetje aan. En dan waren ze aan elkaar gewaagd. “Hé,
jonge, makt oe eigen nie zo druk. Tis mer een bietje
sport”. Mooie tijden.

Ik ging op een gegeven moment nog
alleen in de weekenden met Piet lopen
omdat ik te voet naar mijn werk ging.
Later werd dat steeds minder omdat ik specifiek
marathon en ultra ging trainen. Mijn laatste lange
duurloop met Piet was op woensdag 13 oktober 1982: 3
uur en 5 minuten, 38 km. De laatste wedstrijd waar ik
samen met Piet naar toe ging was op 18 december 1982
in Rhoon. Vergeet ik nooit meer. IJskoud en natte
sneeuw en hagel. Daarna alleen nog na het ontstaan van
de vereniging in 1985. Dat kwam omdat toen (eind 1982)
mijn echte wedstrijdlopen stopte en ik me meer ging
bezighouden om met anderen het lopen populair te gaan
maken, dus rustiger ging trainen en me bezig houden
met mijn droom: het oprichten van een vereniging in
Oirschot.

Met Piet heb ik het in de jaren ‘80
regelmatig gehad over het oprichten van
een club.
Piet zag dat niet zo zitten. Hij ging liever zelf trainen en
een club in Oirschot zou niks worden. Hij had al
ervaringen gehad met Orion. Uiteindelijk ging hij toch
mee, omdat er diverse lopers die met Piet trainden, vóór
een club bleken te zijn. Hij was goed 60 toen en hij is
gestopt omdat een pees op zijn voet was ontstoken en
niet wilde genezen. Kort daarna kreeg hij ondanks zijn
sportieve leven een open hartoperatie. Dit betekende
definitief het einde van zijn lopen. Wel bleef hij lid van
onze vereniging. Piet was een perfectionist in het
bouwen van wedstijdparcoursen. Onze cross gaat nog
steeds op die perfecte wijze.
Ik ben Piet en Zus dankbaar voor de mooie tijd die ik
toen, nog als vrijgezelle jongen, mocht beleven.

Het potje bier dat ik wel eens dronk was
Piet wel een doorn in het oog. Daar was hij
toch echt een te serieuze sportman voor.
Loop ze! Joos van Haaren
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HET KEMMERBOS
Ad van Zelst

Knelpunt bij de
plannen voor het
Kemmerbos is de
toegangsweg naar
de Kemmer
Aanvulling op het voorwoord
van Henry van der Schoot op
bladzijde 5

De plannen die de gemeente
heeft met het gebied De
Kemmer kunnen worden
gesplitst in 3 onderdelen:

1

2

3

Een weg tussen de

De Groene Corridor

Een nieuwe toegangsweg naar De

Kempenweg en de

Een groot plan voor een

Kemmer

Eindhovensedijk.

groene, grotendeels autovrije
verbinding tussen Eindhoven

Deze randweg loopt van

en Oirschot. Het autovrije

de rotonde bij de BP

gedeelte loopt van een

richting de A58 en dan

nieuwe voetgangersbrug over

parallel aan de A58

het kanaal (ter hoogte van het

richting de

Standaardplein) tot het punt

Eindhovensedijk.

waar de nieuwe randweg

Deze weg heeft tot doel

aansluit op de

het ontlasten van de

Eindhovensedijk..Dit gedeelte

Kempenweg en zo de

wordt autovrij. Alleen

verkeershinder voor de

bestemmingsverkeer mag er

bewoners van Moorland

op, aanwonenden en

te verminderen.

bedrijven.

De Groene Corridor heeft tot gevolg dat men
de huidige toegangsweg naar De Kemmer (die
langs ons veld loopt) wil laten vervallen. Voor
een nieuwe toegangsweg zijn een aantal
varianten bedacht die het Kemmerbos
doorsnijden. Dat is waar wij ons tegen
verzetten. Wij vinden het voor onze
wedstrijden en trainingen essentieel dat ons
atletiekveld verbonden blijft met het
Kemmerbos.
Er is nu een variant op tafel gekomen waarbij
ons hele complex wordt opgeschoven in de
richting van de tennisbanen.
Zie bovenstaande afbeelding.
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HET RAZENDSNELLE
ESTAFETTEPENNETJE
Bente Brands

Twee keer kampioen!
Vorig jaar had ik al een paar keer
meegedaan aan een cross-wedstrijd.
Ik vond dat erg leuk, ook wel omdat ik een paar keer
eerste en een paar keer tweede was geworden.
Omdat ik toen niet genoeg wedstrijden had
meegedaan, kwam ik niet in de eindstand van de
competitie. Daarom wou ik dit jaar wel genoeg
keertjes meedoen (je moet minstens zes keer van
de 8 wedstrijden meedoen).

In de eerste 2 wedstijden ging het al
best wel lekker, ik was tweede in
Eersel en tweede in St. Oedenrode.
Toen kwam de wedstrijd in Reusel (in de sneeuw
brrrr…) waar ik eerste werd. Daarna was de
Auwjoarscross, waar ik ook eerste werd en toen ook
de eerste plaats overnam in de competitie.

Bente loopt met papa Léon na de oriëntatieloop
nog een extra rondje door het bos.

Twee weken later was de wedstrijd in Veldhoven.
Daar kreeg ik onder de wedstrijd veel buikpijn en eindigde ik op de
vierde plaats.
Op 28 januari stond de Joe-Mann loop op het programma, waar
opa en oma ook kwamen kijken. Daar won ik de wedstrijd en omdat
sommige meisjes er niet waren, kwam ik nog steviger aan kop in
de competitie.

Eigenlijk was Janne aan de beurt
met de pen, maar het lukte niet

De laatste twee wedstrijden waren die in
Valkenswaard en die in Eindhoven.

om de kopij tijdig bij de redactie te

Bij alletwee die wedstrijden werd ik tweede. Hierdoor was ik
kampioen in mijn categorie (MpupC).

mooie stukje van Bente binnen.

krijgen. En toen kwam ineens dit

Daar hebben we de lege

Deze wedstrijden waren extra leuk, want we
waren met veel kinderen van Atletiek Oirschot.
Die waren meegegaan omdat we in het pupillen-klassement ook
nog kans hadden om eerste, tweede of derde te worden. Het was
heel spannend, maar gelukkig is het ook nog gelukt om in het
pupillenklassement eerste te worden. Weer kampioen!!
We wonnen hiermee ook nog een luchtkussen voor één dag!!
Ik kijk er al naar uit wanneer die dag er is!
Volgend jaar ga ik zeker weer meedoen en ik hoop dat er dan nog
meer kinderen meedoen van Atletiek Oirschot.
Groetjes van Bente Brands

bladzijde mee opgevuld!
Het artikeltje van Janne komt in
het volgende nummer.

Redactie

Volgende keer komt de
pen van Janne er in!
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DE ESTAFETTEPEN
Jolanda van der Heijden

Er werd een flyer van de hardloopcursus
in mijn handen geduwd…
Hoi
Mijn is Jolanda van der Heijden, 42 jaar, geboren in Spoordonk en
nu samenwonend in Oirschot met Jeroen de Bie. We hebben
samen 2 kinderen Jelle van 11 en Margje van bijna 10.

In 2016 werd er geflyerd voor de beginnerscursus.
Thuisgekomen heb ik die maar eens goed doorgelezen. Het leek
me wel wat, maar had ook zoiets van: die dagen, dat komt me niet
zo goed uit. Zondag is mijn enige vrij ochtend van de week, dus
dan wil ik lekker luieren en op woensdag , tja dan heb ik van 5.00
tot 15.30 gewerkt (ik werk bij Vion in Boxtel en moet de 3 dagen
dat ik werk om 5.00 beginnen), dus dan zal ik wel geen zin/puf
meer hebben.

Een stemmetje in mijn hoofd zei: geen smoesjes
Jolanda gewoon proberen.
Is het niks dan is het niks, maar dan heb je het in ieder geval
geprobeerd. Dus ben ik aan de cursus begonnen en heb deze met
veel plezier afgerond. Na de cursus ben ik lekker bij de club blijven
lopen en als ik niet kan ga ik zelf een rondje lopen. Dat gaat ook
goed maar ik vind het minder ontspannend dan wanneer ik met de
club loop. Daar is altijd wat buurt en kan ik gewoon meelopen. Als
ik alleen loop dan denk ik te veel na... Hoe hard loop ik… waar zal
ik nu eens naar toe lopen, van dat soort dingen....

Ik sportte in die tijd ook nog 1 à 2 keer per week in
de sportschool.
Dat deed ik al 20 jaar, maar allebei, dat werd toch te veel voor mij.
Omdat ik het lopen zo leuk vind heb ik voor de atletiekclub
gekozen en mijn sportschoolabonnemnt opgezegd.

Na de cursus ben ik groep 2 gaan lopen en dat
beviel goed.
Er kwam aan het eind van 2017 een twijfel bij me of ik de overstap
naar groep 3 zou kunnen maken. Ik vond mezelf nog niet "goed
genoeg". Maar toen ik tijdens de Auwjaorscross enkele in mijn
ogen goede loopsters inhaalde in de laatste ronde, had ik zoiets
van: ja nu ga ik groep 3 proberen!!!! En dat valt nog niet tegen...

Al met al heb ik het goed naar mijn zin bij Atletiek
Oirschot.
Zondags op tijd op staan en op woensdag na een lange dag nog ff
lekker lopen. Ik vind het niet vervelend maar wordt er lekker fit van.
Ik hoop nog een keer een halve marathon te gaan lopen . Of dat
dit jaar gaat lukken....... We zullen zien.

Ik geef de
estafettepen
door aan
Annette Sengers

Groetjes Jolanda
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RUN-ARCHERY

klik!
voor
foto’s

Tekst en foto’s: Ad van Zelst

Op 7 april organiseren we de Run-Archery, de eerste
wedstrijd om de Run-Archery Cup 2018
Tom Michielsen (die kennen we
nog!), Roland van Loon, Hans
Hoogmoet en Wally van Mierlo
zijn er bij!

Run-Archery is een combinatie
van hardlopen en boogschieten,
de zomervariant van de
Olympische biathlon.
Op 13 januari waren we op het atletiekveld

Wim Mulder en Tonny van Kuringen waren de instructeurs bij de
eerste training

om te kijken naar een demonstratie door
Handboogvereniging Aurora. Het is een zeer
uitdagende sport, waarbij naast een goede
loopconditie ook veel techniek komt kijken.

Inmiddels zijn een aantal leden van onze
club begonnen met de trainingen voor de
wedstrijd. Er zijn afwisselend
binnentrainingen en buitentrainingen. Zie
hiervoor onze website (PRIKBORD)
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INDOOR GEMERT
Tekst en foto Léon Brands

14 pupillen verbeteren 18 PR’s!

Zaterdag 13 januari. Om 9:00 verzameld
met 14 pupillen van Atletiek Oirschot om
naar de indoor in Gemert te gaan.
Voor sommigen was het best spannend, omdat ze voor
de eerste keer naar zo’n indoor wedstrijd gingen. Daar
aangekomen, de startnummers opgehaald en daarna aan
de slag met de warming-up. Gelukkig was er een groot
aantal ouders bij om onze atleten bij te staan, te
begeleiden naar de onderdelen en natuurlijk om te helpen
bij het jureren.
Dank daarvoor!

Als eerste was er voor alle teams een
team-estafette om extra warm te draaien
voor de individuele onderdelen.
Voor de mini’s en de C- en B-pupillen stond daarna
achtereenvolgens het Hurkhoogspringen, 40 meter sprint,
40 meter horden en Medicinebalstoten op het
programma. Met groot enthousiasme werd er gestreden,
tot men er soms letterlijk bij neerviel.
Geweldig was het om te zien hoe onze nieuwe
aanwinsten Josh, Aaron, maar ook Sien, Mare, Saar, Evie
en Bente onze club vertegenwoordigden.

Voor de wat grotere A-pupillen stonden
eveneens de onderdelen 40m sprint en
40m horden op het programma, maar ook
het “echte” kogelstoten en hoogspringen.
Aangemoedigd door de aanwezige ouders gingen
Femke, Angel, Franky, Janne, Floortje, Laticha en Niek
tot het uiterste om te laten zien wat ze in zich hadden.

Resultaat:
Uitermate tevreden mogen we terugkijken op deze
sportieve dag:
Maar liefst 18 PR’s werden er gevestigd, waarbij
opgemerkt moet worden dat Niek een PR op alle vier de
onderdelen had. Bente werd derde in haar categorie!

Hiermee kunnen we vooruit en gaan we
uitkijken naar de volgende gezamenlijke
wedstrijd, namelijk die van Gent op 3
maart.
Léon Brands
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Met ingang van dit nummer proberen we in de Spike weer
plaats te vinden voor de uitslagen van de wedstrijden waar
onze jeugd aan heeft deelgenomen. Een overzicht van alle
uitslagen vind je op onze website, klik hier:

Gemert, Indoor D’n Ouwen Toren

klik!
voor
uitslag

za 13 jan 2018

Jongens Pupillen A
pos.
6
12

Naam
Niek Brands
Franky de Langen

40m Sprint
6,6 pr
6,7

40mHorden
7,5
7,8

Kogelstoten
7,30 pr
6,20

Hoogspringen
1,20 pr
1,10

8,6

9,8

Medicin-bal
3,30

Hurkhoogspr.
0,70

9,0

10,4

Medicin-bal
1,90

Hurkhoogspr.
0,65

7,1 pr
7,4
8,0
7,8 pr
9,3 pr

8,5
9,2
9,8
11,2
11,2

Kogelstoten
4,10
3,70
4,50
3,70 pr
3,40

Hoog
1,05
0,85
0,85
0,75 pr
0,85

8,0 pr

9,1

Medicin-bal
3,70

Hurkhoogspr.
0,75 pr

7,6 pr
8,0
7,9 pr
8,6

8,6 pr
8,8
8,6
10,1

Medicin-bal
3,60 pr
3,10 pr
3,40 pr
3,30

Hurkhoogspr.
0,85 pr
0,90 pr
0,80
0,80

6,6
6,7

7,5
7,8

Kogelstoten
7,30
6,20

Hoogspringen
1,20
1,10

Jongens pupillen C
pos.
20

Naam
Aaron van der Sloot

Jongens pupillen mini
pos.
8

Naam
Josh Hover

Meisjes Pupillen A
pos.
17
32
37
BM
43

Naam
Janne Brands
Laticha van der Sloot
Floortje van Gisbergen
Femke van Overdijk (BM)
Angel Nijp

Meisjes pupillen B
pos.
12

Naam
Evi van Gisbergen

Meisjes pupillen C
pos.
3
6
8
14

Naam
Bente Brands
Saar Brands
Mare Bogers
Sien van Engelen

Jongens Pupillen A
pos.
6
12

Naam
Niek Brands
Franky de Langen
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DE HALVE VAN EGMOND
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Tekst en foto: Kees Smetsers

De halve marathon van Egmond aan Zee was deze keer
echt zwaar voor mij, maar niet voor Cees Koppen en
Henk van Gerven…
Als je mee doet aan de halve marathon van
Egmond aan Zee weet je nooit wat je te wachten
staat.
In januari kan het vriezen of dooien, het kan stormen of het kan
windstil zijn, het kan hoog water zijn of eb, de elementen hebben
altijd in verrassing in petto. Toen ik op zondag 14 januari om 6.30
uur ’s morgens opstond om naar mijn loopmaatje Henk van
Gerven te gaan, was ik zoals altijd heel gespannen, ook al wist ik
dat het lopen van een supertijd die dag niet mogelijk was. Henk
en ik gingen de enige andere deelnemer van Atletiek Oirschot
ophalen voordat we naar onze bus in Eindhoven reden. Dat was
Cees Koppen, een heel ervaren en even fanatieke hardloper, die
op zijn leeftijd nog ongelooflijke prestaties verricht.

Bij het complex van Atletiek Eindhoven stonden
drie bussen te wachten en een van die bussen
zou ons naar Egmond aan Zee brengen.
In de bus werden we zoals altijd weer verwend en daarom waren
we zo in Egmond aan Zee. Daar gingen we even naar het strand
kijken, waar een koude oostenwind mij weer aan het twijfelen
bracht, of ik wel in een lange broek of een korte broek zou gaan
lopen. Henk van Gerven loopt normaal veel sneller als ik en hij
had dus eigenlijk gerust met Cees Koppen aan de start kunnen
gaan staan. Maar hij had beloofd bij mij te blijven en daarom
begon we als twee echte vrienden aan het avontuur. Dat voerde
ons acht kilometer over het strand richting Castricum.

Ik liep goed en had echt hoop om met een tijd van rond twee uur te kunnen finishen.
Na vijf kilometer lopen stond het water van de zee echter intussen zo hoog, dat we gedwongen werden om door het
diepe, losse zand te gaan lopen en dat duurde bijna drie kilometer lang. In die paar kilometer verdween mijn hoop op
een goede tijd. Het was ontzettend zwaar voor mij, ik stond bijna stil. Later hoorde ik dat Cees Koppen daar bijna geen
tijd had verloren en dat maakte mijn bewondering voor zijn eindtijd (1:42:44 uur) des te groter. Ik riep tegen Henk dat
hij maar beter door kon lopen “Want het werd helemaal niks”. Maar Henk bleef bij mij en sleurde mij door de duinen,
waardoor ik weer in mijn eigen tempo kwam. Supermooi is dat, om een loopvriend te hebben, die zijn eigen wedstrijd
opgeeft voor mij.

Hoe dichter we bij de finish kwamen, hoe sneller ik kon lopen en de laatste kilometer
werd zoals altijd weer de snelste.
Ondanks de teleurstellende tijd (2:07:39 uur) had ik toch genoten van deze belevenis en toen ik een half uur later twee
overheerlijke frieten in mijn handen had, was alle leed geleden. Zo kun je als hardloper ondanks een teleurstellende
prestatie toch genieten van een wedstrijd…
Kees Smetsers
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CYCLOPATHON
Tekst Toon de Croon
Foto’s Ad van Zelst

Volgend jaar gaan we met de Cyclopathon
naar het voorjaar

21 januari 2018
De voorbereidingen voor de Cyclopathon waren weer naar wens verlopen. De inschrijflijst
voor de deelnemers hing op het mededelingenbord, de Pedaleur en G.M. uit Best waren
ingeseind, E.H.B.O., bijna vergeten, jury geregeld, Nel naar de ereprijsjes gevraagd, het
parcours schoon, houtkrullen voor start en finish gehaald bij Meubelfabriek
Veldhuizen.Dus dachten we er klaar voor te zijn.

Niet dus.
De storm die donderdagochtend over Nederland raasde was ook ons bos achter het
zwembad niet vergeten. Het zag er niet uit. Overal dooie en groene takken hier en daar
een boom over het parcours die omgewaaid was, een echte puinhoop. Maar
zondagochtend was alles zo goed en kwaad als het ging weer aan de kant.

We hadden in eerste instantie 20 deelnemers.
Maar om verschillende goede en minder goede redenen zijn er uiteindelijk 14 koppels
van start gegaan. Geluk bij een ongeluk was dat de Pedaleur ook maar 14 fietsers bij
elkaar kon krijgen, zodoende kwam dat mooi uit. Het schijnt dat de datum toch een
probleem is bij de Pedaleur en zodoende hebben we in overleg met lopers en fietsers
besloten om die te verschuiven naar de laatste zondag van maart, dus in 2019 is dat 31
maart. Dan zijn ook de crossen afgelopen.

In tegenstelling met donderdags ervoor was het rustig en mooi
zonnig winterweer
Alleen een klein beetje nachtvorst, zodat er op het asfalt achter het zwembad nog wat
zout gestrooid moest worden voor de fietsers. De start van de lopers was daarom verlegd
op het zandpad, waardoor de eerste ronde 100 meter korter werd.

Vanaf het begin nam het koppel Roland van Loon en Ruud Wilting
de leiding om die niet meer af te staan.
Op de tweede plaats eindigden Léon Brands en Edwin Traa en derde waren René
Coolen en Rob van Overbeek. De onderlinge strijd was er niet minder om en na 8
rondjes was iedereen weer goed voldaan.

Na de zaak weer te hebben opgeruimd lied de koffie en het gebak
in het clubhuis zich goed smaken.
Bij afwezigheid van de voorzitter die in het buitenland verkeerde, deed Pieter Raijmakers
namens het bestuur van Atletiek.Oirschot de prijsuitreiking, wat hem goed afging. Voor
de zes podiumplaatsen was er een fraaie medaille en een cadeaubon.

Alle mensen die hebben geholpen aan deze aflevering van de
Cyclopathon 2018 geweldig bedankt, zonder vrijwilligers zijn we
nergens.
Toon.
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Roland, onze beste loper, treft een goede fietser en loopt van begin tot eind aan kop.

René, Bart en Edwin knokken om elke meter.

De eerste aflossingen

Kei kapot
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SPORTGALA
Foto’s Toon Erven

Gouden Weekend voor Atletiek Oirschot

Op zaterdag 27 januari werd op sportpark
’t Horstje van voetbalvereniging
Spoordonkse Boys het 6e sportgala van de
gemeente Oirschot gehouden.
Vóór het sportgala was er een “verbroederingstoernooi”
en een sportquiz, die plaats vonden op het naastgelegen
complex van de midgetgolfclub MGC Oirschot. Deze
vereniging was een perfecte gastheer en het was er niet
alleen heel gezellig, maar ook heel spannend. De climax
kwam bij de laatste vraag van de sportquiz, toen De
Pedaleur de overwinning in de schoot kreeg geworpen
omdat degene die op de eerste plaats stonden, niet in de
gaten hadden dat ze beter niets hadden kunnen
antwoorden in plaats van een fout antwoord te geven.

Martien sportman van het jaar!

Toen het sportgala begon zat de kantine
van Spoordonkse Boys vol met
zenuwachtige en gespannen sporters.
Allemaal hoopten ze dat zij, of hun team, als winnaar uit
de bus zouden komen. Presentatrice Joke van Ham gaf
het woord aan wethouder Casper van Hoek, die aan alle
spanning een einde maakte door de winnaars bekend te
maken. Sophie van Gestel werd uitgeroepen tot
“sportvrouw van het jaar” en Niek van den Broek werd
“talent van het jaar”. Spoordonkse Boys 1 werd onder
luid gejuich “sportploeg van het jaar” en dat was
natuurlijk extra mooi omdat ze een thuiswedstrijd
speelden.

De grote winnaar van deze avond werd
echter atletiekvereniging Atletiek Oirschot,
die “sportvereniging van het jaar” werd en
hun atleet Martien van de Ven “sportman
van het jaar” zagen worden.

Leny en Miranda: Atletiek Oirschot sportclub van het jaar!

Martien maakte van de gelegenheid gebruik om bij
wethouder Casper van Hoek aandacht te vragen voor de
problematiek van de atletiekaccommodatie en de
crossers en loslopende honden op de Oirschotse Heide
(waar veel hardlooptrainingen worden gedaan).

Toen de Bali Runners, de loopvrienden
van Atletiek Oirschot, ook nog de
“aanmoedigings- waarderingsprijs” kregen
was het feest compleet.
Kees Smetsers

Bali-Runners: aanmoedigingsprijs!
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Jolanda, Sandra, Joost, Margot, Iris, Mieke

Soame
Het Sportgala-Oirschot was deze keer op sportpark ‘t
Horstje in Spoordonk. Op zo’n Sportgala wordt
bekend gemaakt wie de sportvrouw, sportman en
sportvereniging van het jaar worden. Voorafgaand
aan deze avond wordt een verbroederingstoernooi
gehouden; een toernooi tussen de verschillende
sportclubs van Oirschot. Namens Atletiek Oirschot
namen wij deel aan dit toernooi. De sport dit jaar?
Minigolfen in Spoordonk, vlakbij ’t Horstje. Hieronder
onze bevindingen:

We kregen een warm welkom en enkele
drankbonnen bij Minigolfclub Oirschot.
Na uitleg van de spelregels vertrok Iris als eerste
naar buiten. Zij mocht strijden tegen Rob van de
Balirunners en Nel van de badminton. Dat was op
zich wel fijn, dat Nel (Beekmans) er was, zo voelden
we ons meteen thuis. Nel is namelijk ook van Atletiek
Oirschot, van de wandeltak. Na een tijdje vertrok
Sandra, iets later Mieke, toen Jolanda, en als laatste
vertrok ik naar de buitenbaan. Het was jammer dat
we geen rondje om de baan mochten rennen om op
te warmen, dat zijn we toch wel gewend eigenlijk.

Ook was het jammer dat we niet
mochten bijblazen tijdens het spel.
Bijvegen bleek ook verboden. Tijdens het spelletje
Minigolf waren we Iris de hele tijd kwijt. Zij dacht dat
het socio-loop was en mengelde zich tussen alle
andere teams. Na haar weer bij haar eigen team
geplaatst te hebben kon de wedstrijd doorgaan.
Enkele hole-in-ones, tussentijdse tactiekbesprekingen
en een miniem aantal slagen later keerden we
tevreden terug naar de kantine. Met lichte hoop op
winst. We bleken het nét niet gehaald te hebben, de
tennissers gingen met de 1e prijs aan de haal.
Overigens, wij geloven dat er gesjoemeld is met de
uitslag want wij waren wel heel goed!

In de kantine achter de bar misten we
Heidi, Gerda en Miranda.
Er stonden ineens hele andere mensen. Zij voorzagen
ons wel van lekkere kaasjes en worstjes (dames, áltijd
eentje afpakken, desnoods delen).
Na de sportquiz, waaraan Joost van Kuringen en Jac van
Heerebeek namens onze club deelnamen en een hele
nette vierde plek haalden (van de tien), hoorden we in
een gezellig gevulde Spoordonkse Boyskantine wie de
verkiezingen hadden gewonnen. Martien van de Ven is
sportman van het jaar, en Atletiek Oirschot is
sportvereniging van het jaar! Onze armen vlogen
meermaals de lucht in, in juichstemming. De bitterballen
smaakten uitzonderlijk goed (áltijd eentje afpakken) en al
jubelend verlieten we volgens goed Sporrings gebruik
soame sportpark ’t Horstje. Om vervolgens soame
jubelend bij Gasterij de Merode van onze trainer en vicevoorzitter Hennie van Rijt binnen te vallen met het goede
nieuws.

Het hele café stond binnen no time op z’n
kop en Hennie vierde de prijs vrolijk met
ons mee.
We vertelden hem over onze minigolfskills, hoorden over
Hennie’s favoriete muziek, vroegen plaatjes aan, en
buurtten over d’n dieje en d’n dieje en d’n dieje van d’n
dieje. Ondertussen bleek een van ons nog maar 2%
bereik te hebben zodat ze binnen korte tijd niet meer
traceerbaar zou zijn. Dat werd gevierd met liedjes van
Willie Nelson, Uriah Heep en Anita Meijer. We verlieten
het gezellige café op de tonen van ‘Vriendschap’ van het
Goede doel. En keerden diep in nacht soame naar huis.

OM DE VOLGENDE OCHTEND WEER
FRIS EN FRUITIG AAN DE START TE
VERSCHIJNEN VAN DE WEKELIJKSE
TRIMLOOP!
Zo doen wij dat, geen watjes bij Atletiek Oirschot!
Groetjes,
Jolanda, Sandra, Iris, Mieke en Margot

ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 32 | NUMMER 2 | MAART - APRIL 2018
29

ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 32 | NUMMER 2 | MAART - APRIL 2018
30

JOE MANN BOSLOOP
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Tekst en foto’s Kees Smetsers
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Martien stelt de eerste plaats bij de M65 veilig

voor
foto’s

in de Kempische Crosscompetitie
De dag na het sportgala kreeg dit
gouden weekend voor Atletiek
Oirschot extra glans.
Martien van de Ven (1e), Nellie van Beers (3e)
en Bente Brands (1e) haalden bij de Joe Mann
Bosloop in Best podiumplaatsen.
Het was een mooi weekend voor alle sporters
in Oirschot en daar zal nog vaak met plezier
aan worden teruggedacht. Sport verbroedert en
dit weekend maakte duidelijk dat er binnen de
gemeente Oirschot een aantal heel mooie
samenwerkingsverbanden zijn ontstaan tussen
de verschillende sportverenigingen. Dat is
misschien wel één van de grootste winstpunten
van het sportgala.

Bente is terecht trots op haar eerste plaats►

Best, 61e Joe Mann Bosloop (KCC)
Naam

zo 28 jan 2018

Pos.

Cat.

Prestatie

1

MPC

Roland van Loon

7

Martien van de Ven

pr

cr

ptn

km/u

min/km

00:05:38

11,29

05:19

M45

00:34:04

14,69

04:05

1

M65

00:39:12

12,77

04:42

Nellie van Beers

3

V55

00:41:10

12,16

04:56

Kees Smetsers

5

M65

00:48:57

10,22

05:52

1060m
Bente Brands

8340m
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WEDERTCROSS
Tekst: René van de Ven en Léon Brands
Foto’s Henry van der Schoot

18 februari vertrokken we met 13
jeugdleden naar de cross in Valkenswaard
Het was de voorlaatste wedstrijd van de
Kempische Cross Competitie.
René had uit betrouwbare bron vernomen dat we het erg goed
doen in het verenigingsklassement bij de pupillen, waar voor de
winnaar een hele mooie prijs klaarstaat aan het eind van de rit.
Samen met Léon werd tijdens de trainingen flink aandacht
besteed aan deze kans en zo werd deze grote deelname in
Valkenswaard gestalte gegeven.

Voordat de jeugdleden begonnen hadden onze
masters al gelopen.
Roland van Loon (M45) werd nipt geklopt voor het podium: 4 e op
4 seconden van de nummer drie en 8 seconden van de nummer
twee. Martien won opnieuw ruim bij de mannen 65 en Nellie pakte
het brons bij de V55.
Bij de jeugdleden mocht Jarno Janssen (JJD) het spits afbijten.
Om 13.05 u ging hij van start voor zijn wedstrijd over 1550 m. Na
het eerste kleine rondje kwam hij als 6e door en liep hij nog net
achter de kopgroep! Hij bleef vechten en kon zijn positie
handhaven. De eerste drie waren net wat sterker, maar hij
eindigde slechts 11 seconden achter de nummer drie. Een super
prestatie!

De meisjes pupillen C waren de volgenden aan
de start.
Voor Atletiek Oirschot: Bente Brands en debutante Sophie van
der Lelij. Er was goed ingelopen, het parcours was verkend, de
tactiek besproken en de beste plek op de startlijn geclaimd. Alle
voorwaarden waren voldaan om een topprestatie te leveren en
dat was precies wat de meiden deden: Bente kwam halverwege
als 3e door maar finishte sterk en eindigde op de tweede plaats.
Sophie verraste iedereen door in haar eerste wedstrijd meteen 4 e
te worden op slechts 8 seconden van de nummer drie! Bijna
hadden we twee meiden op het podium. Volgende week in
Eindhoven dan maar?

Jarno

Drie deelneemsters namens Atletiek
Oirschot bij de meisjes pupillen B:
Jylte van der Heijden, Janne
Timmermans en Evi van Gisbergen.
Evi had al eens meegedaan met een cross, maar
voor Jylte en Janne was het ook al hun eerste
wedstrijd. Voor ouders en trainers spannend hoe
het zou gaan, maar…Jylte liep na één rondje
doodleuk op de 6e plaats! Janne en Evi liepen bij
elkaar in een stevig tempo rond de 10e plaats. In
de tweede ronde schoof Jylte nog een plaatsje op
en bijna versloeg ze nog een concurrente in de
eindsprint: 5e! En dat in haar eerste wedstrijd!
Janne finishte als 10 met Evi kort erachter. De
tweede ronde was zwaar maar ook zij hielden een
goed tempo aan en pakten belangrijke punten
voor het verenigingsklassement.

Bij de meisjes mini pupillen liep Eefje van der
Lelij ook haar eerste wedstrijd.

Ook drie deelneemsters bij de
meisjes pupillen A: Laticha van der
Schoot, Daantje Leenders en Floortje
van Gisbergen liepen in een grote
groep van 23 meisjes.

Moe maar voldaan kwam ze als 6e over de finish. Het was zwaar,
maar ze scoorde er belangrijke punten mee voor het
verenigingsklassement. Met Aaron van der Sloot in de categorie
jongens pupillen C kwam onze volgende debutant in actie. De
eerste drie in zijn categorie waren wel heel goed getraind zo
bleek, een maatje te groot nog voor Aaron in zijn eerste wedstrijd.
Maar ook hij liep naar een sublieme 4 e plaats. Top gedaan Aaron!

Onze eigen Auwjaorscross liep Laticha ook mee
en toen werd ze 15e…net als vandaag. Daantje en
Floortje dachten het even niet vol te kunnen
houden, maar ze hebben meer in hun mars dan
ze zelf dachten en ze hielden knap een trio
loopsters van de organiserende vereniging achter
zich.
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Liefst 36 pupillen A stonden er aan
de start bij de jongens: 34
concurrenten dus voor onze
troeven Niek Brands en Rick van de
Schoot.
Beiden hadden al vaker meegedaan en wisten
dus wat hen te wachten stond in het sterke
deelnemersveld. De prestatie mocht er zijn: na
de eerste ronde liep Niek, die vooraf had
aangekondigd voor top 10 te willen gaan, op
een supergoeie 8e plaats!! Rick kwam door in
het middenveld in een groot ‘peloton’. Maar dan
die allesbepalende tweede ronde…de spanning
groeide bij de toeschouwers; zouden ze het
Janne en Evi
volhouden? Na enkele spannende minuten
wachten kwam Niek voorbij rond plek 25…
Wat bleek: hij was gevallen
onderweg. Erg jammer, want hij
Valkenswaard, Wedertcross (KCC) zo 18 feb 2018
was aan een absolute
topwedstrijd bezig! Maar hij
Naam
Pos. Cat. Prestatie pr cr ptn km/u min/km
toonde zijn klasse en karakter
*(nog) geen lid
door stug door te lopen en in de
eindsprint nog twee man op te
750 m
rollen voor een 23e plek.
Bente Brands
2
MPC 00:03:31
12,80 04:41
Rick perste er ook een
eindsprint uit en eindigde 31e.
Sophie van der Lelij*
4
MPC 00:03:46
11,95 05:01
Beiden pakten belangrijke
Aaron van der Sloot
4
JPC 00:03:50
11,74 05:07
punten voor het
verenigingsklassement. Top
gedaan jongens!

Eefje van der Lelij*

6

MPM

00:06:37

6,80

08:49

Niek Brands

23

JPA

00:04:54

13,59

04:25

Jylte van Spreeuwel

5

MPB

00:05:12

12,81

04:41

Laticha van der Sloot

15

MPA

00:05:14

12,73

04:43

Rick van der Schoot

31

JPA

00:05:19

12,53

04:47

Daantje Leenders

19

MPA

00:05:47

11,52

05:13

Floortje van Gisbergen

20

MPA

00:05:49

11,45

05:14

Janne Timmermans

10

MPB

00:05:55

11,26

05:20

Evi van Gisbergen

11

MPB

00:05:56

11,22

05:21

6

JJD

00:06:34

14,16

04:14

1110 m
Namens de trainers
Léon, Bart, Theodôr en
René: allemaal
gefeliciteerd met jullie
mooie prestaties en
bedankt voor inzet!
We hebben heel goede zaken
gedaan voor het
verenigingsklassement en die
prijs komt steeds dichterbij.
Hopelijk kunnen we er volgende
week in Eindhoven weer zo’n
mooie dag van maken!
René van de Ven en Léon
Brands

1550 m
Jarno Janssen
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KARPENCROSS
Foto’s Henry van der Schoot

Mooie resultaten bij de laatste cross van de
KCC 2017-2018: Bente Brands 2e en Mare
Bogers 3e bij de Meisjes pupillen C!

Bente en Mare zijn weg! Daarachter Sophie en Eefje

Even later staan ze op het podium: 2e en 3e !
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Dries en Rick bij de start van de A-pupillen

Eindhoven, Karpencross (KCC)
Naam

*(nog) geen lid

zo 25 feb 2018

Pos.

Cat.

Prestatie

Tim Luijtelaar

5

JPB

Bente Brands

2

Mare Bogers

pr

cr

ptn

km/u

min/km

00:04:44

13,94

04:18

MPC

00:05:07

12,90

04:39

3

MPC

00:05:19

12,41

04:50

Rick van der Schoot

33

JPA

00:05:27

12,11

04:57

Floortje van Gisbergen

14

MPA

00:05:28

12,07

04:58

Daantje Leenders

15

MPA

00:05:32

11,93

05:02

Dries Smulders

36

JPA

00:05:36

11,79

05:05

Sophie van der Lelij*

6

MPC

00:05:57

11,09

05:25

Janne Timmermans

7

MPB

00:05:57

11,09

05:25

Dylan Wichman

13

JPB

00:06:02

10,94

05:29

Evi van Gisbergen

8

MPB

00:06:04

10,88

05:31

Jason Wichman

8

JPmini

00:06:22

10,37

05:47

Eefje van der Lelij*

8

MPmini

00:08:18

7,95

07:33

7

JJD

00:07:51

14,52

04:08

1100 m

1900 m
Jarno Janssen
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ORIËNTATIELOOP

klik!
voor
uitslag

Foto’s Ad van Zelst

klik!
voor
foto’s

De Oriëntatieloop was dit keer
uitgezet in en om het Kemmerbos.

Vrijwilligers van de
KOVZ hielpen mee
met de organisatie
en deden de
uitslagverwerking

Omdat op deze dag ook de
prijsuitreiking was van de
Kempische Crosscompetitie
kregen we flink wat extra
deelnemers. Meer dan 100
lopers doorkruisten het
Kemmerbos.
Roland van Loon had de
hulp ingeroepen van
vrijwilligers van de KOVZ
(Klompen Oriëntatie
Vereniging Zuid).
Ze hadden het allemaal
goed geregeld!

Onze veelvoudig
Nederlands
Kampioen
Oriëntatielopen
Roland van Loon
had de leiding. Hier
de uitleg van de
spelregels.

We hadden een ijskoude week achter de rug met 10
graden vorst en harde oostenwind. We vreesden het
ergste voor onze parcourswachten die enkele uren
moesten posten in het bos. Maar op zondag sloeg het
weer om en hadden we een aangenaam lentezonnetje.
Johan der Kinderen heeft hier net Adrie Louwers afgelost.
Hij mag naar de koffie.
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Mieke en Jeanine hadden, heel
slim, echte camouflagepakken
aangedaan, zodat ze goed
opvielen in de sneeuw.

Het podium bij de korte scoreloop
van 30 minuten.
Henry en Rick van der Schoot (2e)
Tim van Luijtelaar (1e)
Tobias van Opstal, Eindhoven (3e)

Naomi van Opstal van Eindhoven
Atletiek liep in haar eentje de lange
scoreloop en eindigde als eerste.
Ze won ook het junioren-C
klassement van de KCC.
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PRIJSUITREIKING KCC
Foto’s Ad van Zelst

klik!
voor
foto’s

Na de Oriëntatieloop mochten we de prijsuitreiking
van de KCC 2017-2018 verzorgen.
◄
Dat werd gedaan door de
voorzitter van de KCC, Ben Saris.
Atletiek Oirschot was ook dit
seizoen weer succesvol in de
competitie:
1e M65 Martien van de Ven
1e MPC Bente Brands
2e M45 Roland van Loon
3e V55 Nellie van Beers
◄
En als klap op de vuurpijl wonnen
we ook nog het
pupillenklassement! De
waardebon van 200 euro, te
besteden aan een activiteit bij
BUITENSPEL, werd uitgereikt
door Stephan Hoeymans, eigenaar
van BUITENSPEL.
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HARDLOOPCURSUS
Voor de 30e keer organiseren we de hardloopcursus

Ja echt, het is al voor de 30e keer
dat we een hardloopcursus
organiseren!
Hoeveel leden hebben hun eerste
hardloopstappen niet gezet bij de
hardloopcursus? Want zo gaat het wel:
als je het eenmaal te pakken hebt, laat
het lopen je niet meer los. Je bouwt aan
je conditie terwijl je lekker door de hei
loopt te kletsen.

De cursus begint op zondag 8
april.
Er zijn 2 lessen per week, zondag om
9.30 uur en woensdag om 19.00 uur. Op
13 juni is er een klein feestje in het
clubhuis en krijgen de deelnemers een
certificaat.

De kosten van de cursus zijn 50
euro en dan mag je daarna tot
1 oktober aansluiten bij de
recreantentrainingen. Gratis!

ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 32 | NUMMER 2 | MAART - APRIL 2018
39

klik!
voor
info

UITSLAGEN

klik!
voor
uitslag

Ad van Zelst

Een overzicht van de wedstrijden waaraan
onze leden hebben deelgenomen
Klik op de button rechtsboven om de uitslagen te zien.
zo 7 jan

Asten, Jaspercross

za 13 jan

Gemert, Indoor D’n Ouwen Toren

18 pr’s voor onze jeugd!

zo 14 jan

Veldhoven, Witvencross (KCC) / BK Cross

Martien van de Ven Brabants Kampioen M65.

zo 14 jan

Egmond aan Zee, halve marathon

Cees, Kees en Henk hielden onze kleuren hoog.

zo 21 jan

Rijen, Spiridoncross

Martien tweede!

zo 21 jan

OIRSCHOT, Cyclopathon

zo 28 jan

Best, Joe Mann Bosloop (KCC)

Martien, Nellie en Bente op het podium

za 10 febr

Tilburg, Kruikenloop

Een mooi pr voor Johan Koppen op de 10 km

zo 18 febr

Valkenswaard, Wedertcross (KCC)

En weer Martien, Nellie en Bente in de prijzen

zo 25 febr

Eindhoven, Karpencross (KCC)

Martien 1e, Bente 2e, Mare 3e

zo 4 mrt

OIRSCHOT, Oriëntatieloop

zo 4 mrt

Moergestel, Rico Salvettiloop

zo 4 mrt

Francorchamps, Spa-Francorchamps Run

3 pr’s op de 10 km, Terry Hermus 3e V35 op de 14,9 km
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CLUBRECORDS
René van de Ven

klik!
voor
info

Wie zet hieronder het eerste
clubrecord van 2018?

clubrecords erkend in 2018
datum

naam

cat.

plaats

discipline

prestatie

* Behoudens goedkeuring beheerder clubrecords
**Opgeëist, zie het artikel in Spike nummer 5, pagina 49
MOET
IK geen
DOEN
OMonderdeel
EEN CLUBRECORD
TE VESTIGEN?
BPWAT
= Beste
Prestatie,
officieel
op de lijst van de IAAF/Atletiekunie

Kijk eerst op de clubrecordtabel van jouw leeftijdscategorie welke records nog open staan. Die zijn het
gemakkelijkste. Anders wordt het hard werken. Je moet ook een wedstrijdlicentie hebben (behalve
voor onze eigen wedstrijden, dan heb je geen wedstrijdlicentie nodig). Een licentie vraag je aan bij
ledenadministratie@atletiekoirschot.nl Kost iets van 24 euro (alle jeugdleden hebben al een licentie).
Lees voor alle zekerheid even het CLUBRECORD REGLEMENT op de website. Dan: gaan met die
banaan. En als het dan lukt: AAAAAHHH!!!

MEMORIES
Marathon Eindhoven
De eerste marathon van
Eindhoven werd op 3 juli 1959
gelopen en telde 47
deelnemers, allemaal mannen.
Het was die dag 31 graden, de
helft van de deelnemers viel uit.

Oirschottenaar Piet van de
Sande werd met een tijd van
2:55:17 uur vierde. Hij liep op
gewone gymschoenen, want
echte hardloopschoenen waren
nog niet uitgevonden.

ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 32 | NUMMER 2 | MAART - APRIL 2018
41

WANDELEN

klik!
voor
info

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.
• Zondag 9.00 uur
vanuit het clubhuis
• Woensdag 13.30 uur
vanaf ‘s-Heerenvijvers

Wie wil onze wandelgroep mee begeleiden?

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.

BOOTCAMP
Bij bootcamp train je je hele body

Niet alleen van onze leden, maar
ook van buiten de club is er veel
belangstelling voor onze
bootcamp-trainingen.

Vanaf ingang zomertijd (25
maart) trainen we weer op het
atletiekveld:
maandag van 19.00 – 20.00 uur
donderdag van 19.00 – 20.00 uur
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klik!
voor
info

TRAININGEN
Coördinatie: René van de Ven, Joos van Haaren

Overzicht van alle trainingen, voor jong en oud
RECREANTEN

zondag 9.30 uur

Looptraining groep 1, 2, 3, 4 – recreantentrainers

HARDLOOPCURSUS

zondag 9.30 uur

klik!
voor
info
▲

Klik voor
uitgebreide
informatie en
programma’s van al
onze trainingen op
de button

Vanaf 8 april, trainers Toon de Croon en Pieter van Esch

BOOTCAMP

maandag 19.00 uur

Recreanten alle niveau’s - trainer Irene van Gestel
Bij wintertijd start bij de Jumbo Supermarkt De Loop, zomertijd vanaf het atletiekveld

TECHNISCHE ONDERDELEN dinsdag 18.30-19.30 uur
Jeugdgroep 1 – trainer Léon Brands
Bij wintertijd in zaal De Linde, zomertijd op het atletiekveld
Meer informatie over de indeling van de jeugdgroepen bij René van de Ven

LOOPTRAINING

dinsdag 19.00 uur

Niet-leden mogen
ter kennismaking
aan de recreantenen
bootcamptrainingen
meedoen tegen
betaling van € 1,50

Clubtraining alle niveau’s - trainer Toon de Croon
Op het atletiekveld

TECHNISCHE ONDERDELEN dinsdag 19.30-20.30 uur
Jeugdgroep 2 - trainer Thomas van Laarhoven, ass. Bart Noyen
Bij wintertijd in zaal De Linde, zomertijd op het atletiekveld
Meer informatie over de indeling van de jeugdgroepen bij René van de Ven

RECREANTEN

woensdag 14.00 uur

Looptraining vanaf groep 2 - trainer Toon de Croon
Bij wintertijd vanaf ’s-Heerenvijvers (t/m wo 21 mrt), vervalt in de zomer

RECREANTEN

Bij de trainingen
voor de jeugd
komen alle
atletiekonderdelen
aan bod, maar
wordt het
spelelement niet
vergeten

woensdag 19.00 uur

Recreanten groep 1, 2, 3, 4 – recreantentrainers

HARDLOOPCURSUS

woensdag 19.00 uur

Vanaf 8 april, trainers Toon de Croon en Pieter van Esch

TECHNISCHE ONDERDELEN donderdag 18.30-19.30 u
Pupillen – trainer René van de Ven, ass. Thomas van Laarhoven en Bart Noyen
Bij wintertijd in zaal De Linde, zomertijd op het atletiekveld

BOOTCAMP

donderdag 19.00 uur

De tijden van de
speciale trainingen
voor de RunArchery worden via
de website bekend
gemaakt
(PRIKBORD)

Recreanten alle niveau’s - trainer Johan der Kinderen
Bij wintertijd start bij de Jumbo Supermarkt De Loop, bij zomertijd op het atletiekveld

LOOPTRAINNG

donderdag 19.00 uur

Clubtraining alle niveau’s - trainers Cees Koppen, Joos van Haaren
Bij wintertijd op de weg, bij zomertijd in bos en hei

KRACHT EN STABILITEIT

donderdag 19.30-21.00 u

Denk aan je
veiligheid!
Draag in het donker
een lichtgevend
hesje en verlichting

Junioren, senioren, masters - trainer René van de Ven
Bij wintertijd in zaal De Linde, bij zomertijd op het atletiekveld

LOOPTRAINING

zaterdag 9.00 uur

Duurloop gericht op wedstrijden, geen officiële clubtraining, alle niveau’s, - trainer Cees Koppen
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AGENDA
Jan Swaans

Wedstrijden geven een extra dimensie aan je hardloophobby!

zo 18 maart: Clubcrossl

zo 29 april: Groene Woud Lentetrail!
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Klik voor uitgebreide informatie
van alle wedstrijden op de button:

klik!
voor
info

Maart
zo 4 maart

OIRSCHOT, Atletiekveld

Oriëntatieloop, daarna prijsuitreiking KCC

zo 4 maart

Moergestel

Rico Salvettiloop

za 10 maart

Burgh Haamstede

Pannekoekenmolenloop

zo 11 maart

Gent (B)

Indoor wedstrijden jeugd

zo 18 maart

OIRSCHOT, Atletiekeld

Clubkampioenschappen Cross

zo 18 maart

Hapert

Kempen Run

ma 19 maart

OIRSCHOT, Clubhuis

Algemene Ledenvergadering

ma 2 april

Boxtel

Paasloop

do 5 april

OIRSCHOT, Atletiekveld

Kids Sport

za 7 april

OIRSCHOT, Atletiekveld

Run-Archery

zo 8 april

Rotterdam

Marathon Rotterdam

zo 8 april

OIRSCHOT, Atletiekveld

Start Hardloopcursus

za 21 april

Geldermalsen

Bloesemtocht

za 21 april

Oisterwijk

Vennenloop

zo 22 april

Oirschot Kazerne

Army Urban Run

zo 29 april

OIRSCHOT, De Schutskuil

Groene Woud Lentetrail

do 10 mei

Westerlo (B)

Abdijentocht

za 12 mei

OIRSCHOT, Centrum

Candy-Run

za 12 mei

OIRSCHOT, Centrum

Rabobank Oirschotse Stoelloop

zo 13 mei

Tilburg

Marathon Tilburg

April

Mei

za 12 mei
Candy-Run!

za 12 mei
Oirschotse Stoelloop!
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BRONS PODOTHERAPIE
Judy van de Schoot, Brons Podotherapie

HALLUX ABDUCTO VALGUS
Scheefstand van de grote teen

klik!
voor
info

Heeft u last van een pijnlijke uitstekende
knobbel aan de grote teen?
Mogelijk heeft u een hallux abducto valgus.
Een hallux abducto valgus is een voetafwijking waarbij
de grote teen naar buiten wijst en het eerste
middenvoetsbeentje naar binnen. Omdat de grote teen
belangrijk is voor de stabiliteit in de afwikkeling, kan
een afwijking van de grote teen klachten veroorzaken
tijdens de afwikkeling van de voet.

Ontstaan
Een hallux abducto valgus kan door verschillende
oorzaken ontstaan:
•
Erfelijkheid. De gewrichtsknobbel op zich is niet
erfelijk. Wat men erft is het voettype
•
Slecht passend schoeisel
•
Trauma (ongeluk)
•
Bepaalde spierziektes
•
Sommige activiteiten, zoals ballet (met name
dansen op spitzen)

Symptomen
Wanneer de schoen druk uitoefent op het grote
teengewricht, kan deze geïrriteerd raken. Soms
ontstaat er een knobbel door extra bot aangroei. Deze
knobbel kan pijnlijk en rood zijn en ontstoken raken.
Tevens kan er sprake zijn van eelt of likdoorns op de
knokkel of tussen de tenen.
Door de afwijkende stand van de grote teen ontstaat
een verkeerde afwikkeling van de voet met
pijnklachten van de (voor)voet, zoals overbelasting
van de andere teengewrichten, tot gevolg.

Podotherapie
Over het algemeen zal deze stand geen klachten
geven bij het hardlopen mede omdat de schoenen
over het algemeen breed genoeg zijn en afwikkeling
ondersteunen. Wanneer er wel klachten zijn tijdens
het hardlopen kan de podotherapeut zicht richten op
de aanpak van de standsafwijkingen door het maken
van podotherapeutische zolen om de druk rond het
gewricht te verminderen. Ook kan er een vilttherapie
toegepast worden om de pijnlijke knobbel drukvrij te
leggen. Tevens geeft de podotherapeut u advies in het
dragen van de best passende schoenen in het
dagelijks leven.
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ONZE VRIJWILLIGERS
Ze vallen niet op, maar ze zijn er wel. Altijd.

Er gebeurt gelukkig nooit wat, maar ze
moeten er wel zijn, onze EHBO’ers.
Dilia van Straten en Dini Dam staan bij de
cyclopathon een paar uur te kleumen.
Maar ze blijven lachen.
Als ze de fotograaf zien!

WE WAREN IN…
SPORRING, Sport Gala minigolftoernooi

Die Iris is echt een
aanwinst voor de
commissie!
foto Toon Erven
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