• Het Razendsnelle Estafettepennetje van Saar
• Anja van de Laar kreeg de estafettepen
• We zijn weer aan het crossen!
• Indoor Reusel
• Warandeloop, Eindhoven Urban Trail
• Kapellekes Trail
• Auwjaorscross
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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
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 150 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
maart januari. Kopij uiterlijk 22 februari 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
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

Voor de samenstelling
van alle commissies
klik op de info-knop ►

Om privacyredenen staan hier niet meer de telefoonnummers en privé
e-mailadressen van alle vrijwilligers. Als je iemand uit de lijst wilt bereiken stuur
dan een e-mail naar info@atletiekoirschot.nl

klik!
voor
info

vet rood gedrukt = nieuw/gewijzigd sinds het vorige nummer.

Bestuur
Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid

Henry van der Schoot
Hennie van Rijt
Leny de Croon
Cees van Eijk
Jac van Heerebeek

henry.van.der.schoot@atletiekoirschot.nl
hennie.van.rijt@atletiekoirschot.nl
leny.de.croon@atletiekoirschot.nl
cees.van.eijk@atletiekoirschot.nl
jac.van.heerebeek@atletiekoirschot.nl

Trainers-begeleiders
Jeugdtrainer
Clubtrainingen, hardloopcursus
Recreantentrainer
Trainer hardloopcursus
Assistent recreantentrainer
Marathontrainer
Bootcamp- en looptrainer
Coördinator trainingen volwassenen
Recreantentrainer
Coördinator recreantencommissie
Bootcamp- en looptrainer
Assistent recreantentrainer
Clubtrainingen
Recreantentrainer
Assistent jeugdtrainer
Recreantentrainer
Recreantentrainer, hardloopcursus
Assistent recreantentrainer
Assistent jeugdtrainer
Assistent recreantentrainer
Recreantentrainer
Recreantentrainer
Assistent recreantentrainer
Assistent recreantentrainer
Jeugd- en atletiektrainer
Coördinator jeugdtrainingen
Assistent recreantentrainer

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

bart.noyen@atletiekoirschot.nl
hennie.van.rijt@atletiekoirschot.nl

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

Toon Erven
Miranda Veldhuizen
Toon de Croon
Wim de Croon
Bart Noyen
Susanne van Gessel
Vanessa Kluijtmans
Leny de Croon
René van de Ven
Martien van Geenen
Wally van Mierlo
Jan Swaans

bart.noyen@atletiekoirschot.nl

leny.de.croon@atletiekoirschot.nl

wedstrijden@atletiekoirschot.nl

Ondersteunende functies
Beheerder clubrecords
René van de Ven
Beheerder uitslagen
Ad van Zelst
promotie@atletiekoirschot.nl
Diverse juryfuncties
Martien van de Ven
Diverse juryfuncties
René van de Ven
Facebook
Miranda Kemps
ICT beheerder
Daan Lieshout
daan.lieshout@atletiekoirschot.nl
Ledenadministratie
Hans Hoogmoet
ledenadministratie@atletiekoirschot.nl
Mailboxbeheerder
Leny de Croon
info@atletiekoirschot.nl
Redactie website en Spike
Ad van Zelst
promotie@atletiekoirschot.nl
Verspreiding Spike
Jeanne Kemps
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Sandra
Verhagen
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VAN DE VOORZITTER
Beste leden van Atletiek Oirschot,
Een geweldig persoon, fantastische loper en
verenigingslid vanaf het eerste uur is niet meer. Jan
Smits is van ons heengegaan. Bij deze wil ik namens
onze vereniging zijn familie en vrienden onze steun
betuigen en sterkte wensen met dit grote verlies. Verderop
in deze Spike heeft Joos een mooi stukje geschreven.
Voortgang voornemens 2017 - accommodatieontwikkeling
In de afgelopen twee maanden heeft er veel activiteit plaatsgevonden. Wij hebben onze
plannen kunnen toelichten aan de gemeente, Kempenhorst en alle politieke partijen. De
algemene indruk was positief en iedereen was benieuwd naar de financiële
onderbouwing. Hieraan heeft het projectteam de afgelopen weken hard gewerkt en op
woensdag 20 december aan jullie gepresenteerd. In een goed bezochte bijeenkomst
(waarvoor nogmaals dank!) hebben we goed kunnen discussiëren over het financiële
gedeelte en groen licht gekregen voor de volgende stap – het verder bespreken met de
politiek. Een belangrijk punt dat is besproken is een behoorlijke contributieaanpassing
mocht dit plan doorgaan. Hier krijg je als lid heel wat voor terug. Voor de aanwezige leden
was dit begrijpelijk… wat het projectteam graag zou willen is hoe jij hier tegenover staat?
Laat het ons weten…

Laat het Kemmerbos één geheel blijven!
Ook besproken op 20 december was het plan rondom de nieuwe randweg. Atletiek
Oirschot is onderdeel van een begeleidingsgroep (samen met alle belanghebbenden) om
een advies aan de raad te geven over de uitwerking van deze randweg én aftakking naar
de Kemmer. Vooral dit laatste is een heel belangrijk punt voor ons! Er is nl. een voorstel
om de huidige ingang van de Kemmer af te sluiten en een aftakking te maken vanaf de
nieuwe randweg naar de parkeerplaats. Dit zou een nieuwe weg kunnen zijn langs de
tennisvelden of de bestaande Bloemendaal. Met name de nieuwe weg is een probleem
voor ons omdat het Kemmerbos dan “in tweeën wordt gehakt”. Een derde variant is het
behouden van de huidige ingang en geen nieuwe weg aan te leggen. Sporters die met de
auto komen moeten dan een klein stukje extra rijden. Alle belanghebbenden uit de
begeleidingsgroep zijn het er tot dusverre over eens dat de huidige ingang moeten
worden gehouden om het Kemmerbos zoveel mogelijk te sparen. Ik verwacht dat jij hier
ook zo over denkt… zeg het voort en schroom niet om je invloed te gebruiken naar
iedereen die je kent binnen de politiek – de definitieve keuze zal door de gemeenteraad
worden gemaakt.

Nieuwe omgevingsvergunning
Laatste puntje over de accommodatie…onze omgevingsvergunning voor het clubhuis was
verlopen. Inmiddels is deze verlengd met 10 jaar. Een goede stap!

2017 en op naar 2018…
En dan over onze sport! We hebben een mooi jaar achter de rug. Prachtige sportieve
prestaties en een groeiend ledenaantal! Wij zijn genomineerd voor de vereniging van het
jaar. Zou het niet mooi zijn… stem en zegt het voort!
Tot slot wil ik nog even terugkomen op de ledenvergadering. 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!!
Ik wens iedereen een prachtig 2018 in goede gezondheid en met vele mooie sportieve
momenten.
Veel leesplezier en een sportieve groet

Henry van der Schoot
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LEDENADMINISTRATIE
Hans Hoogmoet
mutaties:
Edwin van de Ven van tijdelijk naar volwassen lid

Msen

nieuwe leden:
Laticha van der Sloot
Aaron van der Sloot
Jos Vromans
Hanny Veraa
Marja van de Kerkhof
Esther Mencke
Eline van Bussel
Martijn van de Ven
Diana Vingerhoets
Theo Neggers
Robbert van de Kerkhof
Daantje Leenders
Mijntje Roefs
Erica van den Bosch
Ron van de Sande

(tijdelijk lid)

(tijdelijk lid)

MPB
JMPC
Wandel
V55
Wandel
V40
MPB
Msen
V45
Wandel
Msen
MPB
V35
V40
M45

afmeldingen:
Marita van Hoof
WAN
Wandelen lukt niet meer voor Marita. Ze dankt iedereen voor
alle steun en gezelligheid. Als wij haar hulp nodig hebben
mogen we haar altijd bellen.
Jozé van de Burgt
V55
Regelmatig hardlopen lukt niet meer vanwege haar knie. Jozé
dankt alle trainers en begeleiders en we kunnen altijd een
beroep op haar blijven doen.
Henk Verbeek
M65
Henk heeft de laatste jaren niet meer gelopen omdat zijn knie
dit niet meer toelaat. Hij dankt ons voor vele prettige uurtjes bij
onze fijne vereniging.
Noël Ackermans
JJC
Noël heeft een leuke tijd gehad bij ons maar de atletiek valt op
dit moment moeilijk te combineren met de andere interesses.
Tjeerd Lieshout
JPA
Tjeerd heeft de interesse in atletiek een beetje verloren.
Nadine van Gestel
VSE
Kaat van Dillen
M50
Kaat wenst ons succes met de club
Peter van der Hamsvoort
Jan van de Heuvel
Petra van de Heuvel
Van deze 3 tijdelijke leden is de termijn verlopen

Onze vereniging telt nu 189 volwassen leden,
22 wandelaars en 25 jeugdleden.
Totaal 236 leden.

klik!

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

voor
info

De verjaardagen in januari…
1
3
4
4
5
5
6
6
10
12
13
16
16
17
18
19
19
21
22
26
27
30
31

René van de Ven
Hennie van Rijt
Bart Noyen
Daantje Leenders
Marieke Meeuwis
Peter Paul van Griensven
Jeanne van Oirschot
Dilia van Straten
Jan van der Heijden
Ton Schepers
André van Gerven
Johan Roefs
Carry Luijsterburg
Vanessa Kluytmans
René Coolen
Anja van de Laar
Janne Brands
Kees Smetsers
Jan Heijms
Esther van Brunschot
Ineke Conijn
Bart Putmans
Hans van de Wal

MSE
M55
MSE
MPB
V50
M45
V60
V55
M70
WAN
M50
M55
WAN
V45
M45
V45
MPB
M70
M65
V45
WAN
M35
M55

… en in februari:
3
5
7
8
11
12
12
13
15
16
18
18
19
20
21
21
24
26

Wim de Croon
Liezeth Drabbels
Chris van Eck
Saar Brands
Tonnie van Geenen
Ben Vogels
Jan Soetens
Piet van Oirschot
Petra van den Heuvel
Jacqueline Heijms
Terry Hermus
Mare Bogers
Conny van de Loo
Henk van Gerven
Albert Houwen
Theo Neggers
Ronald van de Vondervoort
Léon Brands

M60
V50
WAN
MMPC
WAN
M70
M65
M60
V55
V55
V50
MMPC
V40
M60
M65
WAN
M50
M45

Allemaal van harte gefeliciteerd!
De categorieën gelden per 28-2-2018
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PRIKBORD
SPOORDONKSE
WATERMOLEN
Dit bedrijf is gestopt met
adverteren in de Spike. We
bedanken de familie van Esch
voor hun steun sinds 2012

BEAUTY BY JENNIE
Ook Jennie Smits is gestopt
met adverteren. Zij maakte
sinds 2013 reklame in ons
clubblad. Bedankt hiervoor!

klik!

klik!

klik!

voor
foto’s

voor
uitslag

voor
info

DE SPIKE STEEDS MEER DIGITAAL
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.
Voor de duidelijkheid: in de papieren Spike werken
de knoppen niet.
Ad van Zelst

INEKE
Nadat in het voorjaar van 2007 ons clubhuis in
gebruik is genomen, werd meteen een commissie
opgericht voor het beheer en de exploitatie. Vanaf
het begin heeft Ineke Conijn zich voor de
commissie ingezet, o.a. door het beheren van de
kas. Nu, na bijna 11 jaar, stopt Ineke er mee. Het is
mooi geweest. Bedankt Ineke!

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@atletiekoirchot.nl

ONZE WEDSTRIJDEN
Op 30 oktober zaten alle coördinatoren
en het bestuur bij elkaar en is de
agenda met trainingen en wedstrijden
voor 2018 vastgesteld. Op onze
website kun je nu al onze evenementen
zien met de (voorlopige)
wedstrijdgegevens.
klik!
voor
info

BETERSCHAP
Onze trouwe fotograaf Peter
Kramer, altijd present bij onze
Auwjaorscross en Oirschotse
Stoelloop, heeft een ernstig
verkeersongeluk gehad. Hij is
begin december met zijn fiets
aangereden. Wordt februari
voordat hij weer in de running is.

ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 32 | NUMMER 1 | JANUARI - FEBRUARI 2018
8

In memoriam Jan Smits
Joos van Haaren

Op 17 december overleed ons
clublid Jan Smits. Jan was lid sinds
de oprichting van onze vereniging.
Ook bij de bijeenkomsten vooraf
aan de oprichting was Jan al
aanwezig.
Jan was een echte clubman. Hij
was er altijd. Zeker bij de
werkzaamheden zoals parcours
opbouwen en weer afbreken,
parcourswachter of als er geklust
moest worden, Jan was er! Ook het lassen van bijvoorbeeld
horden was voor Jan altijd een leuk karweitje. Metaal was Jan
zijn vak. En vakman was hij.

NIEUWE SPONSOR
Bij de Auwjaorscross mochten we
beschikken over een mooie toiletwagen
van Van Overbeek Sanitair. Bedankt!

Maar Jan was ook een echte sportman. Vroeger voetbalde hij,
maar wat later werd hardlopen echt zijn sport. In het weekend
liepen we op zaterdag dikwijls een 30 kilometer en op zondag
een interval of vaartspel. Ook gingen we regelmatig naar
wedstrijden. Door de week was voor Jan een ander verhaal. Hij
moest dikwijls ‘s morgens om 5 uur op en kwam dan om half 7
thuis. Eerst eten en dan was hij er voor zijn gezin. Want Jan
was ook een echte familieman. Als ik hem dan vroeg of hij nog
getraind had door de week zei hij op een manier zoals Jan dat
alleen kon zeggen: “Un bietje”. Dan was hij 2 keer “efkes”
weggeweest. In dat “efkes” liep hij dan wel 15 tot 20 kilometer.
Ook in de winter.

NIEUWE VOORZITTER
ATLETIEKUNIE
Op 30 november is Eric van der Burg (52)
benoemd als voorzitter van de Atletiekunie.
Eric wordt daarmee de opvolger van Theo
Hoex, die aan het einde van de maximale
zittingstermijn is gekomen en een stevig
gepositioneerde sportbond achterlaat

TOESTANDEN
Bij Eindhoven Atletiek zijn problemen
ontstaan om de vergoeding van toptrainer
Ton van Hoesel. Hij is eind november
opgestapt en met Luc Krotwaar een eigen
loopgroep begonnen: Running Team
Eindhoven.

Dat leverde wel heel mooie tijden op. 37 Minuten op de 10
kilometer en 2 uur 57 minuten op de marathon. Hij was toen al
eind 30. Maar hij kreeg last van zijn rug. En nog later van zijn
knie. Lopen werd steeds pijnlijker en moeilijker en Jan ging
fietsen. Mountainbiken werd zijn nieuwe sport. Biken zei Jan
altijd. Af en toe ging hij toch nog een stukje hardlopen. Een half
uurtje of zo. Ook regelmatig met dochter Eelke. Trots was hij op
de tochtjes die hij met zijn zoon Pleun maakte.
3,5 Jaar geleden werd bij Jan kanker geconstateerd. Het zou
operatief weggehaald kunnen worden. Dit bleek tijdens de
operatie niet te kunnen. Bestraling en chemo volgden en de
kanker werd tot stilstand gebracht. Maar hij wist dat het ooit
terug zou komen. Fietsen ging steeds moeilijker. Maar Jan
ging wandelen bij onze vereniging. Ook dit deed hij met plezier.
Begin 2017 kwam het terug en er volgden weer behandelingen.
Deze sloegen helaas niet aan. Maar Jan, optimist als hij was,
bleef hopen. Tevergeefs. Een week of 6 voor zijn overlijden
kreeg hij te horen dat er niets meer aan te doen was. Jan nam
de moedige beslissing om geen levensverlengende
behandelingen meer te ondergaan. Het is bewonderenswaardig
hoe hij met zijn ziekte omging en er zelf over sprak. Hij heeft tot
het laatst gestreden.
Jan was een vriendelijke en gemoedelijke, goedlachse man.
Met zijn eigen droge humor. De vereniging zal hem erg missen.
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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.
◄ Podium voor Bente Brands!
28 okt 2017
Met 10 pupillen trokken Léon en René naar Reusel voor de
indoorwedstrijden van AVR'69. Het resultaat: 10 pr's en een
podiumplaats (3e MPmini) voor Bente Brands!
Foto (Léon Brands): Bente derde!

◄ Rabo Clubkascampagne levert 755 euro op
4 nov 2017
Vandaag was op de Markt in Oirschot de afronding van de
Rabobank Clubkascampagne 2017. Onze penningmeester
Miranda Bressers mocht een cheque in ontvangst nemen van
maar liefst € 755,04! Dit bedrag gaan we gebruiken voor
aanschaf van benodigdheden die het mogelijk maken om
kwetsbare mensen uit Oirschot bij onze vereniging te kunnen
laten sporten.
Iedereen die op Atletiek Oirschot gestemd heeft: hartelijk
bedankt voor uw steun!
Foto: penningmeester Miranda Bressers met de cheque

◄ Dieprijtcross: podium, podium, podium!
12 nov 2017
De eerste cross van het seizoen 2017/18 bracht drie leden
van Atletiek Oirschot op het podium: Roland van Loon 3e
M45, Martien van de Ven 1e M65 en Nellie van Beers 2e V55.
Foto: Roland van Loon, net 45 geworden, heeft kansen in die
categorie!

Bente Brands 2e bij de Dieprijtcross
12 nov 2017
Nadat Bente vorig jaar al schitterde bij de minipupillen mag ze
het nu bij de C-pupillen proberen. Bij de eerste wedstrijd in
Eersel pakte ze meteen al de 2e plaats!

Martien van de Ven 3e in Oosterhout
19 nov 2017
In de 52e Scorpiocross in Oosterhout veroverde Martien van
de Ven de 3e plaats in de categorie M65.
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NIEUWS

klik!
voor
info

Deelnemen aan wedstrijden geeft een nieuwe
dimensie aan je hardloophobby
◄ Sponsoring Rabobank
23 nov 2017
Op 4 november kregen we 755 euro uit de Rabobank
Clubkascampagne. Omdat de bank nu onze grootste
sponsor is, hebben we met de Rabobank afgesproken dat
we als tegenprestatie onze open wedstrijden noemen:
Rabobank Auwjaorscross, Rabobank Oirschotse
Stoelloop en Rabobank Candy-Run. Dit tot zich een
nieuwe hoofdsponsor als naamgever aandient.

◄ Driedorpencross: weer 3
podiumplaatsen voor Atletiek Oirschot
26 nov 2017
Het was weer een succesvolle crossdag voor onze club.
Bij de Driedorpencross in Sint-Oedenrode behaalden
onze lopers twee eerste plaatsen: Martien van de Ven bij
de M65 en Nellie van Beers bij de V55. Roland van Loon
werd derde bij de M45 en Bente Brands tweede bij de
MPC. Dat belooft wat, dit seizoen!
Foto (Léon Brands): Bente trots op het podium

◄ Uitreiking VOG-certificaten
4 dec 2017
Atletiek Oirschot doet er alles aan om hun leden een
veilige omgeving te bieden. Die veilige omgeving bestaat
uit een accommodatie die goed wordt onderhouden, maar
ook uit trainers die voldoende opleiding en ervaring
hebben om de atleten op een professionele manier te
begeleiden. Daar hoort ook bij het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Al onze trainers, inclusief de
jeugdtrainers, maar ook het bestuur hebben nu een
“Verklaring Omtrent Gedrag” overlegd.
Iedereen die bij Atletiek Oirschot direct of indirect
betrokken is, ouders, kinderen, jongens, meisjes, mannen
of vrouwen, kunnen er zeker van zijn dat de vereniging
een “warm nest” is, waar de atletieksport op een relaxte,
veilige en ontspannen manier kan worden beoefend.
Foto (Ad van Zelst): trainers en bestuur met hun certificaat

◄ Onze toppers doen het weer!
10 dec 2017
Ook bij de in de sneeuw gelopen l'Avant Sylvestrecross in
Reusel wist Atletiek Oirschot in de prijzen te vallen. Bente
Brands werd 1e bij de MPC, Martien van de Ven won de
categorie M65 en Nellie van Beers werd 3e bij de V45.
Foto (Jeroen van Woerden): Martien ploetert door de sneeuw
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NIEUWS

klik!
voor
info

Na een wedstrijd weet je waar je staat!

◄ Kapellekes Trail geslaagd
Het kwam zomaar op tijdens het koffiedrinken: een
trail door de natuurgebieden van Spoordonk. Vandaag
was het te doen en waar de organisatie op zo'n 30-40
deelnemers hadden gerekend kwamen er 75 lopers op
af. Het was mooi loopweer, zo'n graad of 9 en een
matige wind. Wel drassig, dus natte voeten. Voor
herhaling vatbaar!

Auwjaorscross met 532 deelnemers
Het was weer een ouderwets goede Auwjaorscross.
Lekker herfstweer, een graad of 10, veel wind, maar
het bleef droog op een paar spetters na. Winnaar van
de lange cross was Ruben Winderickx uit Kaulille (B),
die vanaf de start meteen de kop nam en die tot het
einde vast hield. Tijd: 31:31 min op de 9360 m.
Snelste vrouw was de V35 Marjon de Kort van Prins
Hendrik Vught. Zij liep de 7020 m in 27:51 min.
Er kwamen 532 deelnemers op de Auwjaorscross
2017 af en daarmee zijn we heel tevreden.

◄ Martien van de Ven heerst bij de M65
Met een royale voorsprong, van enkele minuten zelfs,
won Martien van de Ven vandaag de categorie M65
van de Auwjaorscross.
Foto (Ad van Zelst): Martien raast naar de finish

◄ Bente Brands weer eerste MPC
Ze moest er hard voor werken, maar het is weer
gelukt! Aangemoedigd door onze supporters won
Bente bij de Auwjaorscross met 10 seconden
voorsprong op nummer 2 de categorie MPC.
Foto (Ad van Zelst): de start van de 760 m voor meisjes Cpupillen. V.l.n.r. Mare Bogers (530), Saar Brands (529) Bente
Brands (527), Sien van Engelen (528).

ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 32 | NUMMER 1 | JANUARI - FEBRUARI 2018
13

TOEKOMST ACCOMMODATIE
Woensdag 20 december heeft het bestuur de leden bijgepraat
over de laatste ontwikkelingen.
De gemeente wil een verbindingsweg aanleggen tussen
de randweg (langs de A58) en Sportcentrum De Kemmer.
Dit ter vervanging van de huidige toegangsweg, die van de Eindhovensedijk,
langs ons atletiekveld, naar de parkeerplaats loopt. De nieuwe
verbindingsweg doorsnijdt het Kemmerbos en gaat langs de tennisbanen!
Enkele dagen eerder – op 18 december – was er in De Kemmer een
praatavond waar afgevaardigden van de belanghebbenden hun zegje
konden doen. Daar bleek dat alle afgevaardigden - binnensport, buitensport,
omwonenden, bedrijven - tegen de weg door het Kemmerbos zijn.
Voorafgaand aan deze ontwikkeling had ons bestuur gesprekken met de
politieke partijen in Oirschot. Deze zijn over het algemeen positief verlopen.
Alle partijen vragen om een gedegen financiële onderbouwing van onze
plannen voor een volwaardige atletiekaccommodatie.

Ja, en dan komt de contributie aan de orde.
Die zal omhoog gaan. Het bestuur heeft onderzoek gedaan naar de
contributie bij atletiekverenigingen in de regio en bij sportverenigingen in
Oirschot. Onze contributie behoort tot de laagste in de omgeving. Ter
illustratie de jaarcontributie voor een volwassen lid bij:
Atletiek Oirschot:
ODI (gymnastiek):
Hockeyclub Oirschot:
Atletiek in de regio
Corpus Novum
Fitness Oirschot

€ 85,€ 105,€ 270,€ 135,€ 360,€ 390,-

(per week één zaaltraining)
(clubs met kunststof banen)
(3 avonden per week)
(abonnement overdag)

In samenwerking met de Atletiekunie gemaakte berekeningen geven aan dat
een volwaardige accommodatie, met alles erop en eraan, bij 250 leden een
contributie vereist van € 121,- per lid. Gaan we voor een basisvoorziening
met enkele kunststofsegmenten, dan zou de contributie bij 250 leden € 102
gaan bedragen.

Na uitleg van deze ontwikkelingen werd de aanwezigen
gevraagd per tafel hierover te discussiëren en hun
gedachten naar voren te brengen.
Hieruit kwam het volgende:
•
Samenwerking met andere verenigingen, scholen en instellingen zal
nodig zijn om de exploitatie rond te krijgen.
•
We hebben nu al bijna 250 leden. De aanleg van een volwaardige
atletiekaccommodatie zal een extra toestroom van leden tot gevolg
hebben, waardoor de lasten per lid lager worden.
•
Hoewel ook recreatieve lopers baat hebben bij een volwaardige
atletiekaccommodatie, zal het accent meer dan nu op technische
onderdelen komen te liggen. Hiervoor hebben we trainers nodig.

MOORLAND
Een verhuizing naar Moorland is
ook nog besproken, maar dat
willen we eigenlijk niet. De
ruimtelijke mogelijkheden zijn
beperkt en we missen daar de
aansluiting met het Kemmerbos.
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En toen ging
het over de
pro’s en
contra’s.
Eigenlijk was
iedereen
positief over
de plannen.

Martien

De opkomst was goed. Het onderwerp leeft bij onze leden.
Bij aanvang van de vergadering sprak Joos een
gedenkwoord bij het overlijden van Jan Smits

Léon

Voorzitter Henry lichtte de plannen toe. Het bestuur heeft er veel tijd ingestoken.
Henk

Ans

En daarom had Martien ervoor gezorgd dat er voor elk bestuurslid een pakketje was
waarmee ze de Kerstdagen konden doorkomen.

Adrie

Jac
In de groepen werd er flink gediscussieerd.
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VACATUREBANK
Sandra Verhagen

Atletiek Oirschot wordt draaiend
gehouden door tientallen

VOOR COMPLEET
AUTO-ONDERHOUD

vrijwilligers.

Haven 2 | 5688DR Oirschot | 0499-574477

www.garagebeka.nl

airco service

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.
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
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Openstaande vacatures:

klik!

Wandelcommissie (2 vacatures)

voor
info

Het doel van de Wandelcommissie is het stimuleren van de wandelsport.
Het programma van de wandelgroep:
- Elke zondag om 9.00 uur vanuit het clubhuis,
- Elke woensdag om 13.30 vanaf 's-Heerenvijvers.
We zoeken 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.
Contactpersoon: Hennie van Rijt hennie.van.rijt@atletiekoirschot.nl

Jeugdtrainers (2 vacatures)
Voor onze jeugdleden zijn we dringend op zoek naar enthousiaste trainers.
Eigenlijk is enthousiasme alles wat je nodig hebt. We hebben iemand nodig voor
de categorie 6-11 jaar en voor de 11–16 jarigen. 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 en natuurlijk
eeuwige dankbaarheid van onze vereniging.Info: René van de Ven
chr_vd_ven@hotmail.com

Jeugdcommissie (1 vacature)
Oproep aan de ouders van onze jeugdleden. Kijk ook eens naast je als je naar de
verrichtingen van je kind staat te kijken. Staat daar niet die man/vrouw met wie jij
het wel goed kunt vinden? Als je nou eens met hem/haar samen in de
jeugdcommissie stapt!
Alle speciale activiteiten zijn nu ingevuld: Kids-Sport, JANS-dag, Roefeldag,
Sportgala en de Candy-Run
info: Leny de Croon leny.de.croon@atletiekoirschot.nl

PR- en sponsorcommissie
De Pr-commissie en de Sponsorcommissie zijn nu bij elkaar gevoegd. Voor het
onderdeel sponsoring zoeken we een of twee mensen met een commerciële
inslag. Hun taak is de sponsorgelden (b.v. de advertenties in de Spike) op peil te
houden en waar mogelijk te vergroten. De bedoeling is dat er eerst een nieuw
sponsor- en adverteerdersprogramma gemaakt wordt, waarna we gaan
werven.Info: Miranda Bressers miranda.bressers@atletiekoirschot.nl

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

Nieuw in functie:
◄Anja van de Laar

◄Karin Verhagen

gaat samen met Karin

gaat samen met Anja van de

Verhagen, de Roefeldag

Laar, de Roefeldag organiseren

organiseren

karin.verhagen@hetnet.nl

j.roy2@chello.nl
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ZAALTRAINING
Tekst Kees Smetsers
Foto’s Ad van Zelst
Dit artikel verscheen ook in het Weekjournaal

Atletiek: meer dan alleen maar lopen

Als je lid bent van Atletiek Oirschot staat er
naast de wedstrijden een scala van
trainingsmogelijkheden tot je beschikking.
Niet alleen buiten, maar ook in gymzaal De Linde worden
trainingen verzorgd. Afgelopen donderdag ben ik wezen
kijken naar een training in gymzaal De Linde. Na de
jeugdleden die tussen 18.30 en 19.30 uur spelenderwijs
de verschillende onderdelen trainen, is het de beurt aan
de junioren (14+) en volwassenen (senioren en masters),
onder leiding van trainer René van de Ven.

Deze training bestaat uit een veelvoud
aan oefeningen ten behoeve van kracht,
coördinatie en krachtuithoudingsvermogen.
Alle oefeningen zijn erop gericht bij te dragen aan het
verbeteren van de prestaties op zowel de technische
atletiekonderdelen, als het efficiënter lopen en
bewegen en het verminderen van de kans op blessures.
Tussen de trainende atleten was ook Ans Saalberg
aanwezig, die onlangs samen met Martien van de Ven
nog geeft deelgenomen aan de EK voor Masters in
Aarhus in Denemarken, waar ze een mooie 5e plaats
behaalde op het onderdeel speerwerpen. Ans bood mij
spontaan aan een oefening met haar mee te doen. Ja…
en toen was ik snel verkocht.

De manier van trainen, zoals die door
René wordt gegeven, beviel mij zo goed
dat ik binnenkort ook ga beginnen met
deze wekelijkse zaaltraining in gymzaal De
Linde.
Het is mooie manier om sterker te worden en daar zal ik
tijdens wedstrijden de komende jaren zeker de vruchten
van plukken. Ik ben dan wel 70 jaar, maar dat houdt mij
niet tegen om ook deze manier van trainen uit te gaan
proberen. Ik kan deze training aanbevelen voor iedereen
die van atletiek houdt en verantwoord wil trainen. Het is
de moeite van het proberen waard.
Kees Smetsers
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klik!
voor
info

INDOOR REUSEL
Tekst en foto’s Léon Brands

klik!

klik!

voor
foto’s

voor
uitslag

Op zaterdag 28 oktober zijn we met onze
aanstormende talenten naar Reusel geweest.

De indoorwedstrijden van AVR ’69 stonden op het
programma en er waren maar liefst 10 atleten dit wilden
meemaken.

boven: Femke, Bente, Saar, Mare,
Floortje, Niek, trainer Léon.
Onder: Sien, Dries, Rick

Mare, Saar, Sien, Femke, Bente, Evi, Floortje, Rick, Niek en Dries stonden te
popelen om de gedane trainingsarbeid om te zetten in klinkende resultaten.
Voor een aantal atleten was het de eerste keer dat ze naar een wedstrijd
gingen: Femke, Evi, Floortje en Mare.

Om 9:15 zijn we vertrokken om tijdig aanwezig te zijn
voor de warming-up.
Voor de mini’s en de pupillen B en C stond het hurk-hoogspringen, medicinebal werpen, de 40 meter sprint en 4 minuten lopen op het programma.
De pupillen A mochten hun PR’s gaan aanvallen op de 40 meter sprint,
kogelstoten, hoogspringen en de 600 meter.

Tijdens deze sportieve dag hebben de atleten van
Atletiek Oirschot zich van hun beste kant laten zien!
Ondanks dat het voor sommigen allemaal nieuw en nogal spannend was
mochten de prestaties er zijn!
Diverse PR’s sneuvelden en bij de mini’s deed onze club al helemaal van
zich spreken, met een vijfde plaats voor Sien, een vierde voor Saar en de
derde (dus podium) voor Bente!
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AUWJAORSCROSS
Foto’s Ad van Zelst, Toon Erven, Harry Pieschel

Dit jaar zagen we 16 van onze jeugdleden
aan de start van de Auwjaorscross!
Het is meer dan 10 jaar geleden dat we zo’n groot
aantal zagen.
Dat was in 2006. Overigens waren het er toen 37…
Maar wat er stond deed zijn best! Bente Brands pakte net als vorig jaar
met een felle eindsprint weer een 1e plaats bij de C-pupillen. De anderen
streden ook om het hardst. Enkele jeugdleden deden voor het eerst mee
aan een wedstrijd en merkten dat de finish dan toch wel heel ver is!
We zetten de uitslagen tegenwoordig niet meer in de Spike, want ze
staan al op de website. Maar omdat ze zo goed gelopen hebben, hier
dan toch de uitslaglijst:

naam

pos.

cat.

tijd

km/u min/km

760m
Bente Brands

1

MPC 00:03:31

12,97

04:38

Sien van Engelen

6

MPC 00:03:54

11,69

05:08

Mare Boogers

7

MPC 00:03:55

11,64

05:09

Saar Brands

11 MPC 00:04:15

10,73

05:36

Josh Hover

7

JPC

00:04:35

9,95

06:02

Niek Brands

23

JPA

00:05:00

12,72

04:43

Rick van der Schoot

28

JPA

00:05:12

12,23

04:54

Janne Brands

13 MPA 00:05:17

12,04

04:59

Dries Smulders

29

00:05:19

11,96

05:01

Laticha van der Sloot

15 MPA 00:05:24

11,78

05:06

Evi van Gisbergen

5

MPB 00:05:49

10,93

05:29

Eline van Bussel

21 MPA 00:05:58

10,66

05:38

00:06:39

9,56

06:16

24 MPA 00:08:55

7,13

08:25

Jarno Janssen

7

JJD

00:07:48

11,69

05:08

Tjeerd Lieshout

16

JJD

00:09:25

9,68

06:12

Bente draait het bos in. Mare zit er nog
kort achter en wordt zevende.

1060m

Femke van Overdijk
Floortje van Gisbergen

JPA

recr

1520m

Jarno komt binnen. Van de 17 deelnemers
in de wedstrijd kwam hij als 7e over de
streep. Netjes!
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klik!

klik!

voor
foto’s

voor
uitslag

Hier loopt Rick nog achter Laticha,
maar even later gaat hij er voorbij.

Mare, Saar, Bente en Sien hebben
er plezier in!
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AGENDA

klik!
voor
info

Het jeugdprogramma voor
de wintermanden:
Wintertijd
De trainingen zijn in de gymzaal in de Lindenlaan.
Voor de tijden zie de pagina TRAININGEN, achterin dit blad

Kempische Crosscompetitie:
zo 14 jan:

Veldhoven, Witvencross,
tevens Brabants Kampioenschap cross

zo 28 jan:

Best, Joe Mann Bosloop

zo 18 febr:

Valkenswaard, Wedertcross

zo 25 febr:

Eindhoven, Karpencross

Indoorwedstrijden:
za 13 jan:

Gemert

zo 11 maart:

Gent (B)

Afsluiting crossseizoen:
za 4 maart

OIRSCHOT, Oriëntatieloop en prijsuitreiking
Kempische Cross Competitie

zo 18 maart:

OIRSCHOT, Clubkampioenschappen Cross

Dat wordt leuk: de oriëntatieloop in het Kemmerbos!
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HET RAZENDSNELLE
ESTAFETTEPENNETJE
Saar Brands

Hoi ik ben Saar en ik ben 7 jaar
Ik zit op Obs de Korenbloem. Ik zit nu
een jaar op atletiek. Ik vind het leukste
onderdeel hoogspringen. Ook doe ik
graag mee aan de wedstrijden. En ik
vind het leuk om nieuwe dingen te leren.
Het eindspel met de touwen vind ik ook
super leuk.
Mijn andere hobby’s zijn dansen bij Friz
en turnen. Zo heb ik de hele week wat te
doen.

Groetjes Saar Brands

Ik geef de pen door aan mijn zus Janne
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DE ESTAFETTEPEN
Anja van de Laar

Tijdens een zondagmorgen trainging werd ik door
Henriëtte aangesproken of ik de estafettepen van haar
wilde overnemen.
Natuurlijk, geen probleem.
Mijn naam is Anja van de Laar en woon samen met Jan van
Roij en onze 2 dochters, Evi van bijna 16 jaar en Isa van 13
jaar in Oostelbeers. In het dagelijks leven werk ik als
management assistente bij Pinkroccade Local Government. 4
dagen per week rijd ik naar Den Bosch waar PinkRoccade
gevestigd is. PinkRoccade is een ICT bedrijf die software en
diensten levert bij gemeentes. Mijn werk bestaat o.a. uit het
organiseren van evenementen, plannen van afspraken en
ondersteuning bieden aan de directeur.

Mijn sportcarrière begon bij de KPJ in Liempde
waar ik geboren ben.
De eerste jaren actief meegedaan met de jaarlijkse
sportdagen en later met de handbalclub binnen de KPJ.
Wekelijks waren er wedstrijden op zondagmorgen tussen de
diverse KPJ clubs. Maar ik kwam vooral voor de gezelligheid.

Later ben ik in Oirschot/Oostelbeers gaan wonen.
Ik heb een aantal jaren gespind bij een sportschool in
Oirschot, maar door tijdgebrek ben ik daar uiteindelijk mee
gestopt.
In 2016 wilde ik toch weer iets gaan doen. Eerst heb ik een
tijdje alleen gelopen, maar ik kreeg verschillende blessures.
Toen zag ik de advertentie van de starterscursus van de
atletiekvereniging en dacht meteen, dit ga ik doen.

Vol enthousiasme ben ik begonnen en inmiddels
kan ik niet meer zonder het hardlopen.
Ook heb ik gemerkt dat het een goede manier is om mijn
hoofd leeg te maken. 2017 was een pittig en druk jaar. Mijn
moeder en schoonmoeder zijn beiden dit jaar overleden. Ook
hebben we dit jaar 3x mijn schoonouders verhuisd; van eigen
woning, naar aanleuningwoning naar verzorgingshuis en dan
moet je tussendoor ook nog werken en het gezin draaiende
houden.
Als het allemaal even teveel wordt ga ik lekker een stukje
hardlopen en voel ik me daarna weer een stuk beter. Hopelijk
wordt 2018 een wat rustiger jaar voor ons gezin.

Ik geef de
estafettepen
door aan
Jolanda van der
Heijden
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WARANDELOOP
Foto’s Danny van Overdijk, website Warandeloop

Rennen langs de wilde beesten

Volgend jaar komt het EK cross naar
Nederland. De wedstrijden zijn op 9 december
2018 in Safaripark Beekse Bergen.
Om te voldoen aan de eisen die aan een groot internationaal
evenement worden gesteld, week de Warandeloop ook dit
jaar al uit naar het Safaripark. Dit grootste veldloopevenement
van Nederland beslaat inmiddels drie dagen: na de
spectaculaire Fun Run Warande by Night op vrijdag, stonden
op zaterdag en zondag op het programma: wandeltochten,
wedstrijden voor basisscholieren, jeugdlateten, masters,
trimlopen, halve marathon, G-atleten, Businessrun en de
Crossgala’s.

Anita, Terry, Henriëtte, Miranda, Danny

Er deden 5.500 deelnemers mee, waaronder 6
lopers van Atletiek Oirschot.
Winnen deden ze niets, maar leuk was het wel! Roland van
Loon had op zondagmorgen al deelgenomen aan de
Driedorpencross in Sint-Oedenrode, hij werd daar derde bij de
M45. 's Middags ging hij in Tilburg van start in de Business
Run over 10 km, maar toen liep het een stuk minder soepel!

Roland (r) met zijn team
Selfies maken bij de fanten
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EINDHOVEN URBAN TRAIL
Tekst: Thea de Jong
Foto Chantal van der Meijden

klik!
voor
foto’s

Zet er TRAIL achter en het loopt als een tierelier!
Frank, Danny, Henriëtte, Hans, Toon, Conny, Thea, Marij, Miranda, Adrie, Edith,
Chantal en Eveline. Niet op de foto: Kees Smetsers, Henk van Gerven en Tineke
van den Heuvel.

Op zondag 10 december zijn we met 13 lopers en 1 supporter naar
Eindhoven gereden om de Urban Trial te lopen.
Bij dit evenement loop je door verschillende gebouwen. We vertrekken vanuit Oirschot met
3 auto’s om na een rondje Eindhoven, met dank aan Toon, bij de parkeergarage van de
Heuvelgalerie aan te komen.

Na het ophalen van de startnummers mogen we om 10.10 uur
vertrekken.
We hebben besloten om gezamenlijk deze tocht te gaan lopen. Het begint licht te
sneeuwen maar dat maakt deze tocht extra bijzonder.

We lopen door de Heuvelgalerie naar het Casino, waar we een
gokje kunnen wagen.
Daarna gaan we naar de Piazza en tot onze verbazing staan alle roltrappen stil. Er zit niets
anders op dan hardlopend naar boven te rennen. Via Perry Sport naar de Mediamarkt waar
we alle afdelingen hebben gezien. Helaas was er geen tijd om uitgebreid te shoppen.
Daarna zijn we nog naar de supermarkt gegaan. Ook het PSV stadion werd niet
overgeslagen. Voor alle een belevenis al kon niet iedereen dit waarderen.

Verder zijn we ook nog door een school gelopen, bij de krant
geweest, een galerie bekeken, museum en het stadhuis doorkruist.
We hebben een biertje gedronken bij de brouwerij en een dansje gewaagt bij de Salsa bar.
Ook hebben we nog tijd gehad om een aantal foto’s in de sneeuw te maken. We hebben
het allemaal erg leuk gevonden, dus volgend jaar weer en dan met nog meer mensen van
de club?
Sportieve groetjes,

Thea de Jong
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KAPELLEKES TRAIL
Tekst; Kees Smetsers
Foto’s: Ad van Zelst

Eerste “Kapellekes Trail” was een groot succes!

Op zaterdag 23 december was er
van het naderende Kerstfeest nog
niet veel te merken.
In de woonkamers van de inwoners van
Spoordonk waren weliswaar overal de lichtjes
van de kerstbomen te zien, maar buiten was de
temperatuur zo hoog dat niets er op wees dat
het bijna Kerstmis was.

Het was wel ideaal weer voor de
“Kapelleskes Trail”.
Die werd dit jaar voor de eerste keer
georganiseerd door Gasterij De Merode en
Atletiek Oirschot. Rond 14.00 uur gingen 75
lopers – waarvan 60 leden van Atletiek
Oirschot - van start voor 10 kilometer rennen
door de weilanden en bossen van het
buitengebied van Spoordonk. Het was een
bijzonder gezicht om de zee van azuurblauwe
loopshirts op pad te zien gaan, aangevuld met
het groen van de Bali Runners en de kleuren
van andere atletiekverenigingen. De lopers van
Atletiek Oirschot waren veruit in de
meerderheid en dat was weer een bewijs hoe
deze atletiekvereniging groeit en bloeit.

Het parkoers was echt heel mooi.
Het verbaasde mij dat ik paden tegenkwam
waar ik nog nooit was geweest, terwijl het hele
parkoers hemelsbreed maar een paar kilometer
van mijn huis was. Ik weet zeker dat elke
deelnemer aan deze eerste “Kapellekes Trail”
genoten heeft van dit uurtje rennen. Tijdens de
afterparty met gratis proefbier en een
muziekquiz hoorde ik heel vaak de wens “ik
hoop dat ze dit het volgend jaar weer
organiseren”.

De Kapellekes

Een beter compliment kan de

Straten en op het kerkhof in Oirschot staan

organisatie zich niet wensen en ik

ook nog kapellekes. Iets voor volgend jaar?

sluit mij graag bij deze wens aan.

Deze kapellekes werden gepasseerd:
- De Spoordonkse Bernadettekerk
- Sint Antonius van Paduakapel
- De kapel van de Heilige Eik

Op het landgoed Baest, in Westelbeers, in

Wordt dan wel ongeveer 38 km. Maar dat
vinden we niet erg.

Kees Smetsers
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klik!
voor
foto’s

Beklimming van het Kattenberg-viaduct

Even een kaars opsteken bij de Heilige Eik

Een mooie afsluiting was de muziekquiz, gepresenteerd
door Marjolein en Joost van Kuringen. De quiz werd
gewonnen door het team Jan Swaans en Pieter Raijmakers.
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SPORTGALA 2017
Sandra Verhagen en Iris Clement

Op zaterdag 27 januari 2018 vindt het
6e sportgala plaats. De locatie is dit jaar
Sportpark ‘t Horstje in Spoordonk.
Wat gaat er gebeuren op 27 januari 2018?
Om 18:00 uur kun je genieten van het sport verbroederings-toernooi.
Een toernooi van alle deelnemende verenigingen. Dit jaar is gekozen voor
Midgetgolf bij de Midgetgolfvereniging in Spoordonk. Er wordt gespeeld
met gemengde teams bestaande uit 5 personen!
Vanaf 20:00 uur staat de sportquiz op het programma op Sportpark ’t
Horstje in Spoordonk. Hierbij strijden 2 afgevaardigden van alle
sportverenigingen voor de eretitel “Slimste sporter van Oirschot - de
Beerzen en Spoordonk”. Het publiek wordt hierbij interactief betrokken.
Vanaf 21.30 uur vindt de verkiezing van de sportman, sportvrouw,
sporttalent, sportploeg en sportvereniging van het jaar 2017 plaats.
Ook wordt de aanmoedigingsprijs voor die persoon of organisatie die
deze prijs verdient uitgereikt.

Breng nu je stem uit!

klik!

Klik op de button en stem voor 18 januari op
onderstaande kandidaten die wij van harte aanbevelen:

voor
info

Sportvereniging van het jaar: Atletiek Oirschot ►
Deze vereniging heeft dit jaar een groei doorgemaakt, van 211 naar 236
leden. Helemaal bijzonder, als je bedenkt dat hardlopen een sport is die je
niet per se in clubverband hoeft te beoefenen. De vereniging biedt zo’n
grote meerwaarde, dat steeds meer mensen (jong en oud) de weg er naar
toe weten te vinden.

Sportman van het jaar: Martien van de Ven ►
Martien van de Ven (1948) is een sportman pur sang. Hij gaat altijd voor
het hoogst haalbare. In 2017 heeft hij de volgende fantastische prestaties
neergezet:
NK indoor: goud 1500 m, zilver 3000 m, zilver 800 m
NK cross: zilver
NK baan: goud 800 m, zilver 1500 m
EK Masters: 5e 10.000 m, 5e 4 km cross, 12e 5000 m

Sportman van het jaar: Roland van Loon ►
Behaalde in oktober zijn 8e Nederlands Kampioenschap Oriëntatielopen

Aanmoedigingsprijs: Loopgroep Bali Runners ►
Deze ploeg zet zich met hart en ziel in voor kinderen op Bali die door een
aangeboren afwijking (bijvoorbeeld een klompvoet) nooit hebben kunnen
lopen. Wat is er mooier dan via hardlopen kinderen, die dat nooit hebben
gekund, te laten lopen?

Tot ziens op 27 januari in Spoordonk!
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AUWJAORSCROSS
Tekst: Kees Smetsers
Foto’s Toon Erven, Ronald van de Vondervoort, Harry Pieschel, Ad van Zelst

De 31e Rabobank Auwjaorscross was weer een feest!
De laatste dag van het jaar is een ideale
dag om terug te kijken op het oude jaar.
Hardlopers doen dat natuurlijk ook. Voor hen is de
Auwjaorscross een perfecte wedstrijd om nog één keer
diep te gaan, voordat het nieuwe jaar begint. Atletiek
Oirschot heeft met deze cross een mooie reputatie
opgebouwd en dat was ook te zien aan het grote
startveld, dat zich om 10.00 uur had verzameld bij de
start van de wedstrijd voor recreanten.

In totaal zouden zich vandaag 532
deelnemers melden.
Dat mag gerust een succes genoemd worden voor de
organisatoren van de Auwjaorscross. Het parcours door
het Kemmerbos was ondanks de heftige regenval van de
laatste dagen in een redelijke staat en er werden dan
ook mooie tijden gelopen, ook bij de recreanten. Daar
was Bart Putmans (42.48 minuten over 9360 meter) de
snelste Oirschotse man en Wilma van Kollenburg kwam
met 48.08 minuten als eerste vrouw binnen.

Barry Smetsers kwam na de start als eerste de hoek om,
maar daar zou hij spijt van krijgen, want uiteindelijk gaf hij 8
minuten toe op Bart Putmans.

Ik heb maar een gedeelte van de
recreantenwedstrijd gezien.
Mijn eigen wedstrijd liep ik bij de licentiehouders en daar
moest ik me op voorbereiden. Maar ik vond het wel weer
heel mooi dat er zoveel blauwe shirts van Atletiek
Oirschot waren te zien in het deelnemersveld. Deze
vereniging bloeit en dat is zeker ook te danken aan de
fijne sfeer tijdens en na de wedstrijden.
Voordat ik dit korte verhaal af ga sluiten wil ik nog even
zeggen dat de erwtensoep in de kantine heerlijk
smaakte. Een compliment aan de kok is op zijn plaats.
Dat geldt ook voor alle vrijwilligers, die deze wedstrijd zo
goed hebben laten verlopen. Het was in alle opzichten
weer een geslaagde Auwjaorscross.

Binnenkort is het Sport Gala van de
gemeente Oirschot.
Atletiek Oirschot, Roland van Loon en Martien van
de Ven zijn genomineerd voor de titels Sportvereniging
en Sportman van het jaar. Dat geeft aan dat Atletiek
Oirschot leeft binnen de Oirschotse gemeenschap. Daar
mogen wij als atletiekvereniging gerust trots op zijn.

En daar is Bartje! Hij zou ook André van Gerven, René
Coolen en Harrie Bullens nog voorbij gaan

Kees Smetsers
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klik!

klik!

voor
uitslag

voor
foto’s

Mooi blauw treintje. Esther de Wert, Eveline Timmermans, Chantal van der
Meijden, Edith Schellekens, Danny van Overdijk, Rudy de Brouwer en Paul
Welvaarts.

Echt blij: Anette Sengers loopt 3
rondjes in haar eerste Auwjaorscross

En Niek Brands gebruikte een
rondje van de trimloop om met
Marlous warm te draaien voor
zijn wedstrijd bij de A-pupillen.
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AUWJAORSCROSS
Tekst: René van de Ven
Foto’s: Toon Erven, Ronald van de Vondervort, Harry Pieschel, Ad van Zelst

Auwjaorscross 2017 gewonnen door
Ruben Winderickx en Marjon de Kok
De Auwjaorscross kenmerkte zich door zeer
zachte temperaturen en een fikse, bij tijd en
wijle harde wind.
Met name het deel van het parcours waar de deelnemers over
de grasbaan kwamen hadden ze het zwaar, al had men richting
de finish een meter of 100 wind in de rug.

Het startschot voor de wedstrijd viel om 11.10
uur.
Een veld van 124 deelnemers snelden weg om na een kleine
200 meter het bos in te duiken voor de eerste van 3 (dames,
7020 meter) of 4 (heren, 9360 meter) grote ronden van 2340
meter.

Het verschil leek bij de mannen al snel
gemaakt.
Ruben Winderickx van het Vlaamse AV Toekomst nam de
leiding en breidde zijn voorsprong gestaag uit. Ben Souwen
(Eindhoven Atletiek) volgde bij het ingaan van de 3 e ronde op
een kleine 40 meter (8 seconden), maar een rondje later was
zijn achterstand opgelopen tot zo’n 19 seconden. In de laatste
ronde consolideerde hij zijn tweede plaats (31.54 min)
waardoor de winnaar (31.31 min) uitliep naar een grote
voorsprong op de finish. Het brons werd gewonnen door Dave
Maes, ook afkomstig van AV Toekomst, in 32.37 min.

De nummers 1, 2 en 3 van de lange cross: Ruben
Winderickx (Kaulille), Ben Souwen (Eindhoven),
Dave Maes (Hechtel)

Dames
Zoals wel vaker te zien is bij de dames lopen de senioren
(leeftijd tot 35) hier niet altijd voorop. Vandaag was hierop geen
uitzondering met winst voor Marjon de Kok (V35) van het
Vughtse Prins Hendrik in 27.51 min. Ook zij liep van meet af
aan voorop en bleef Antse Meylaers (AV Toekomst, 29.31 min),
die won bij de senioren, voor. Derde dame werd Marlien van
Beek (V45) van uit Etten in 29.56 min voor de 2e dame seniore
Hanneke van der Meijde (Eindhoven Atletiek, 30.41 min).

Roland van Loon (4e bij de M45)
liep zijn rondjes in gemiddeld 15,5

Eigen succes
Succes voor de organiserende vereniging Atletiek Oirschot
kwam van de lokale toppers die deelnamen in de oudste (65+)
en jongste (meisjes pupillen C) categorieën. Martien van de
Ven won subliem bij de Mannen 65 en Bente Brands pakte met
een felle eindsprint ook weer een 1e plaats. Bij bijna alle
categorieën liep een flinke delegatie Atletiek Oirschot atleten
mee, zowel bij de jeugd als bij de volwassenen. Los van de
toppers op het podium liet Atletiek Oirschot hiermee zien een
bloeiende vereniging te zijn.
René van de Ven

km/u. Da’s toch netjes, zou je
zeggen. Maar de winnaar, Ruben
Winderickx, liep 17,8 km/u
gemiddeld!
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uitslag

voor
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Eerste doorkomst van de lange cross bij het kuiltje achter het hondenveld. We zien Roland
van Loon (206), die 4e zou worden bij de M45. Die categorie werd overigens gewonnen
door Luc Krotwaar, voormalig marathontopper.
Dit jaar lopen de mannen en de vrouwen in dezelfde wedstrijd. Wel met een eigen
klassement natuurlijk. Daardoor is het totaal wedstrijdprogramma een uur korter, wat wel zo
fijn is voor onze vrijwilligers die uren in de kou moeten staan.

►
Martien van de Ven won dus de
categorie M65. Maar hij is wel 69
hè! Daarom waren de nummers 2
en 3 niet te beroerd om Martien
even op het podium te helpen.
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WOENSDAGMIDDAGGROEP
Marja der Kinderen

Aan alle lezers, speciaal aan het sterke geslacht

Momenteel is het bijna 19.00 uur en ik zit
heerlijk voldaan dit mailtje te typen.
Zoals een medeloper al vertelde, het is weer voor een
heerlijke pan erwtensoep of rode kool. Dat ligt goed op
de maag. Daar kan het zwakke geslacht wel tegen! Die
hebben immers vanmiddag al gelopen.
De woensdagmiddag groep was vandaag wel wat
eenzijdig! Alleen maar dames?? Waar zijn de mannen
van het sterke geslacht? En al die 70 plussers?? Alleen
omdat er een restje sneeuw lag of omdat het een klein
beetje miezerde?

Voorzichtig gingen wij, 6 dames, van start,
nog een paar maal achter om kijkend of er
toch nog iemand aan kwam.
Bij het vertrouwde kapelletje deden we een extra
schietgebedje zodat de mannen wat meer tijd kregen om
aan te sluiten. Maar helaas, niemand van de mannen te
zien. Wij hebben er een heuse cross van gemaakt.
Nadat we voorzichtig, plassen en modder en de sneeuw
konden ontwijken, heerlijk over de Wintelresedijk
gelopen. Wat genoten we van de mooie winteromgeving.
De roofvogels hebben we bijna op onze arm gehad!

Wij dames hebben geen mannen nodig
om ons de weg te wijzen.
We weten heus wel waar we goed kunnen lopen. De
vertrouwde militairen lagen ook weer op hun plaats in het
bos, toch nog mannen gezien dus!
En de terugweg, tja ineens zakten we wel heel diep in de
modder en waren de plassen wel erg groot. En dat
mooie paadje werd ook zomaar een ware rivier. Het
maakte ons niet meer uit, dit was een goede
voorbereiding op de Auwjaorscross en met zijn allen
gingen we er doorheen.

Dus mannen van de woensdagmiddag
groep:
als jullie nog een extra training kunnen gebruiken voor de
Auwjaorscross, jullie zijn welkom. Wij, de dames, zijn nu
goed voorbereid op de Auwjaorscross!
De woensdagavondlopers, zijn nu bijna met hun training
klaar en ik ben fris gedouched en pak een lekker
trappistje!

Reactie van de heren:
We schamen ons kapot, maar het was
ook zo koud en nat en we worden ook
al een dagje ouder en we hebben
zondag en vorige week woensdag ook
al hardgelopen en zondag moeten we
weer en de kerstboom moest nog gezet
worden en… en… en…
Ton, Toon, Jan, Frans, Wim en Ad.

Groetjes van de dames van de woensdagmiddag.
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Hier is een mooi plekje vrij
gekomen!
Wie wil hier adverteren?
Kost maar 55 eurootjes per
jaar en dan stromen de
klanten binnen!
Trek je baas aan zijn jas!
Wij maken gratis de
advertentie
info promotie@atletiekoirschot.nl
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WANDELEN

klik!
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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

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.
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BOOTCAMP

klik!
voor
info

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.

In oktober stond in het
Weekjournaal een wervend artikel
over onze bootcamp-trainingen.
Dat heeft meteen weer
deelnemers opgeleverd.

Bootcamp in de winter:
• Samenkomst bij de lift bij de Jumbo
•
•

supermarkt
Maandag en donderdag om 19.00
uur.
Veiligheidshesje (ledlichtjes) en
vuilniszak meebrengen
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BRONS PODOTHERAPIE
Judy van de Schoot, Brons Podotherapie

klik!
voor
info

Eelt en Likdoorns; een veel
voorkomende hardlopers kwaal
Wat is het?
Eeltvorming is een natuurlijke reactie van het lichaam om
de huid en onderliggend weefsel te beschermen. Eelt is
een beschermende verdikking van de huid die ontstaat
door abnormale druk en wrijving. Wanneer het eelt te dik
wordt, geeft dit meer druk tegen de huid en kan er pijn
ontstaan.

Likdoorns
Likdoorns zijn verdikte naar binnen groeiende (eelt)
plekken van de huid die worden gevormd als reactie op
extreme plaatselijke druk en wrijving. Een likdoorn is
hetzelfde als een eksteroog of eelt pit.

Ontstaan
Eelt is meestal het gevolg van een verkeerde afwikkeling
van de voet. Bijvoorbeeld door een afwijkende voet- of
teenstand, maar ook als gevolg van andere klachten zoals
knie-, heup-, rugklachten of reuma waarbij er een ander
looppatroon ontstaat. Verkeerd of slecht passende
schoenen kunnen tevens eelt veroorzaken, met name op
de tenen.

Symptomen
Overmatige eeltvorming kan verschillende klachten geven
uiteenlopend van branderigheid tot stekende pijn.

Behandeling
Overmatig eelt en terugkerende likdoorns met pijnklachten
in het dagelijks leven of sporten tot gevolg, zijn een
aanleiding om een pedicure of podotherapeut te bezoeken.
Een pedicure kan overtollige eelt en/of likdoorns
verwijderen. Wanneer dit niet voldoende is, kan de
podotherapeut aanvulling bieden met een zooltherapie bij
een verkeerd looppatroon/ voetstand of een siliconen
orthese (teenstukje) bij verkeerde teenstand. Ook kan de
podotherapeut advies geven over schoenen.

Tips:
-

Knip, peuter of snijd nooit zelf aan eelt en likdoorns; de
kans op verwonding is groot.
Pas altijd beide schoenen in de winkel.
Let op dat er geen stiksel en naden op en in de schoen
lopen over de pijnlijke plekken op uw voet.
Zorg voor de juiste lengte- en breedtemaat van de
schoenen.
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UITSLAGEN

klik!
voor
uitslag

Ad van Zelst

Overzicht van de uitslagen op
onze website

Een overzicht van de wedstrijden waaraan

Trainingstempo

onze leden hebben deelgenomen.
za 28 okt

Reusel

indoorwedstrijden AVR’69

zo 5 nov

Valkenswaard

Valkenloop

zo 12 nov

Eersel

Dieprijtcross

zo 19 nov

Nijmegen

Zevenheuvelenloop

zo 19 nov

Oosterhout

Scorpiocross

zo 26 nov

Sint-Oedenrode Driedorpencross

zo 26 nov

Tilburg

Warandeloop

zo 26 nov

Geldrop

’t Is (voor) niks loop

zo 3 dec

Bladel

Kempen Trial

zo 3 dec

Deurne

Zandboscross

zo 10 dec

Reusel

l’Avant Sylvestrecross

zo 17 dec

Waalwijk

Lidocross

za 23 dec

Linschoten

Linschotenloop

za 23 dec

Roermond

Neelder Veldloop

zo 31 dec

Hilvarenbeek

Ouwejaarsloop

zo 31 dec

OIRSCHOT

31e Rabobank Auwjaorscross

MEMORIES

Regelmatig krijg ik de vraag wat het
duurlooptempo moet zijn. Tijdens de halve
marathontraining had ik tabellen
opgehangen in het clubhuis. Zoals jullie
weten is het duurtempo afhankelijk van je
tijd op bijvoorbeeld een 10 km wedstrijd.
Er is een app waarop je dit kan zien. Ik
weet dat hij er is voor Android. Voor een
iPhone weet ik niet. Zou je even uitmoeten
zoeken. De app heet Temp tabel. Je vult
daar je 10 kilometertijd in en je krijgt alle
tempo’s te zien. Voor diverse duurloop-,
interval- en tempotraining. Hier kun je ook
zien dat de meeste te snel lopen.
Maak er gebruik van en train optimaal.
Loop ze.
Joos van Haaren

In april 1994 gingen we met 9
lopers en 25 supporters naar de
Marathon de Paris. Hardlopers
zagen er nog woest uit in die
dagen! En wat een tijden!
Boven:
Toon Aarts (3:00 u),
Frans Adriaans (3:56 u),
Ton van Liempt (3:12 u),
Jan Smits (3:10 u),
Toon de Croon (3:18 u).
Onder:
Nellie van Beers (3:12 u),
Nol Veldhuizen (3:23 u),
Cees van de Schoot (4:06 u),
Riny Roefs (3:20 u)
Tussen haakjes de resultaten
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CLUBRECORDS

klik!
voor
info

René van de Ven

Dit jaar 28 clubrecords!

clubrecords erkend in 2017
datum
040217
260317
010417
070417
130417
150417
090517
090517
200517
230517
280517
300517
200617
200617
200617
160495
291095
210896
310896
260999
170917
170917
170917
170917
170917
170917
170917
170917

naam
Martien van de Ven
Ad van Zelst
Martien van de Ven
Martien van de Ven
Martien van de Ven
Ad van Zelst
Martien van de Ven
Rens Ackermans
Martien van de Ven
Ans Saalberg
Kees Smetsers
Martien van de Ven
Ans Saalberg
Ans Saalberg
Ton van Liempt
Nellie van Beers
Nellie van Beers
Nellie van Beers
Nellie van Beers
Nellie van Beers
Danny van Overdijk
Danny van Overdijk
Henry van der Schoot
Ans Saalberg
Ans Saalberg
Ans Saalberg
Ans Saalberg
Ans Saalberg

cat.
M65
M70
M65
M65
M65
M70
M65
JJD
M65
V55
M70
M65
V55
V55
M70
V40
V40
V40
V40
V40
M35
M35
M45
V55
V55
V55
V55
V55

plaats
Apeldoorn
Drunen
Tilburg
Veldhoven
Asten-Someren
Oisterwijk
Helmond
Helmond
Eindhoven
Oirschot
Tilburg
Valkenswaard
Oirschot
Oirschot
Oirschot
Oisterwijk
Etten-Leur
Hapert
Ravels (B)
Oirschot
Oirschot
Oirschot
Oirschot
Oirschot
Oirschot
Oirschot
Oirschot
Oirschot

discipline
1500 m indoor
halve marathon
1500 m baan
1000 m baan
3000 m baan
15 km
800 baan
600 m baan
800 m baan
speerwerpen
marathon
1 engelse mijl
kogelstoten
discusrwerpen
discuswerpen
15 km
marathon
10 km
10 em
1000 m
kogelstoten
speerwerpen
discuswerpen
100 m baan
verspringen
hoogspringen
speerwerpen
800 m baan

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
3:58.0 min
5,77 m
12,99 m
14,25 m
16.8 sc
3,25 m
1,00 m
31,55 m
3:11.3 min

* Behoudens goedkeuring beheerder clubrecords
**Opgeëist, zie het artikel in Spike nummer 5, pagina 49
BP = Beste Prestatie, geen officieel onderdeel op de lijst van de IAAF/Atletiekunie

WAT MOET IK DOEN OM EEN CLUBRECORD TE VESTIGEN?
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!!!
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BP

BP**
**
BP**
BP**
**

ONZE VRIJWILLIGERS
Ze vallen niet op, maar ze zijn er wel. Altijd.
Toon (hakbijl), Ton (schup), Martien (snoeischaar) en Ad (riek)

O, en jullie dachten dat de wind ervoor zorgt dat het parcours van
de Auwjaorscross er zo netjes bij ligt? Een paar weken van tevoren
pakken we de kruiwagen met gereedschap en gaan op stap.
Boomwortels wegkappen, laaghangende takken snoeien, afval
opruimen, takken aan de kant, gaten dichten, zand in de plassen
gooien, braamtakken snoeien. We zijn wel wat uurtjes van de straat.
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TRAININGEN

klik!
voor
info

Coördinatie: René van de Ven, Joos van Haaren

Overzicht van alle trainingen, voor jong en oud
Zondag 9.30 uur

looptraining

bos en hei

recreanten groep 1, 2, 3, 4 - recreantentrainers
Niet-leden mogen ter kennismaking aan de recreantentrainingen meedoen tegen betaling van € 1,50

Maandag 19.00 uur

bootcamp

start bij de Jumbo Supermarkt, De Loop

recreanten alle niveau’s - trainer Irene van Gestel
Niet-leden mogen ter kennismaking aan de bootcamptrainingen meedoen tegen betaling van € 1,50

Dinsdag 18.30-19.30 uur technische onderd. bij wintertijd in zaal De Linde
jeugdgroep 1 – trainer Léon Brands
Meer informatie over de indeling van de jeugdgroepen bij René van de Ven

Dinsdag 19.00 uur

looptraining

op het atletiekveld

clubtraining alle niveau’s - trainer Toon de Croon

Dinsdag 19.30-20.30 uur technische onderd. bij wintertijd in zaal De Linde
jeugdgroep 2 - trainer Thomas van Laarhoven, ass. Bart Noyen
Meer informatie over de indeling van de jeugdgroepen bij René van de Ven

Woensdag 14.00 uur

looptraining

vanaf ’s-Heerenvijvers (t/m wo 21 mrt)

recreanten vanaf groep 2 - trainer Toon de Croon
Niet-leden mogen ter kennismaking aan de recreantentrainingen meedoen tegen betaling van € 1,50

Woensdag 19.00 uur

looptraining

bij wintertijd op de weg

recreanten groep 1, 2, 3, 4 - recreantentrainers
Niet-leden mogen ter kennismaking aan de recreantentrainingen meedoen tegen betaling van € 1,50

Donderdag 18.30-19.30 u technische onderd. bij wintertijd in zaal De Linde
pupillen – trainer René van de Ven, ass. Thomas van Laarhoven en Bart Noyen

Donderdag 19.00 uur

bootcamp

start bij de Jumbo Supermarkt, De Loop

recreanten alle niveau’s - trainer Johan der Kinderen
Niet-leden mogen ter kennismaking aan de bootcamptrainingen meedoen tegen betaling van € 1,50

Donderdag 19.00 uur

looptraining

bij wintertijd op de weg

clubtraining alle niveau’s - trainers Cees Koppen, Joos van Haaren e.a.

Donderdag 19.30-21.00 u kracht en stabiliteit

bij wintertijd in zaal De Linde

junioren, senioren, masters - trainer René van de Ven

Zaterdag 9.00 uur

looptraining

duurloop gericht op wedstrijden

alle niveau’s, geen officiële clubtraining - trainer Cees Koppen

Bij de trainingen voor de jeugd komen alle atletiek-onderdelen
aan bod, maar wordt het spelelement niet vergeten.
Klik voor uitgebreide informatie van al onze trainingen op de button rechtsboven op deze pagina
De tijden van de speciale trainingen voor de Run-Archery worden via de website bekend gemaakt
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AGENDA

klik!
voor
info

Jan Swaans

Wedstrijden geven een extra dimensie aan je hardloophobby!
Januari
zo 7 jan

Eindhoven

Genneper Parken Nieuwjaarsloop

zo 7 jan

Asten

Jaspercross (Limbra)

zo 7 jan

OIRSCHOT, clubhuis

Nieuwjaarsborrel vanaf 11.00 uur

za 13 jan

Gemert

Indoorwedstrijden jeugd

zo 14 jan

Veldhoven

Witvencross (KCC)

zo 14 jan

Egmond aan Zee

Egmond Halve Marathon

zo 21 jan

OIRSCHOT, Kemmerbos

Cyclopathon

za 27 jan

Spoordonk, sportpark ’t Horstje

Sportgala

zo 28 jan

Best

Joe Mann Bosloop (KCC)

zo 18 febr

Valkenswaard

Wedertcross (KCC

zo 25 febr

Eindhoven

Karpencross (KCC)

zo 4 maart

OIRSCHOT, Atletiekveld

Oriëntatieloop, daarna prijsuitreiking KCC

zo 18 maart

OIRSCHOT, Atletiekeld

Clubkampioenschappen Cross

ma 19 maart

OIRSCHOT, Clubhuis

Algemene Ledenvergadering

Februari

Maart

zo 7 jan: Nieuwjaarsborrel

zo 21 jan: Cyclopathon

zo 4 maart: Oriëntatieloop

zo 18 maart: Clubcrossl
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HET WAS EEN
MOOI SPORTJAAR
Sportief aan de top, de oudste en de jongste:
◄ Martien van de Ven (M65)
Asten
Jaspercross
Eersel
Dieprijtcross
Best
Joe Mann Bosloop
Apeldoorn
NK indoor Masters, 1500 m
Apeldoorn
NK indoor Masters, 3000 m
Apeldoorn
NK indoor Masters, 800 m
Valkenswaard
Wedertcross
Eindhoven
Karpencross
Kempische Cross Competitie 2016-2017
Amstelveen
NK cross
Bakel
de Hel van Bakel
Tilburg
Baanwedstrijden Attila, 1500 m
Someren
Limbra Baancircuit, 3000 m
Helmond
Limbra Baancircuit, 800 m
Eindhoven
Asterix Baanwedstrijden, 800 m
Valkenswaard
Circuit 14, 1 em
Gouda
NK baan Masters, 800 m
Gouda
NK baan Masters, 1500 m
Oirschot
Baanwedstrijden, discuswerpen
Oirschot
Baanwedstrijden, kogelstoten
Aarhus (DE)
EK Masters, 10.000 m
Aarhus (DE)
EK Masters, 4 km cross
Aarhus (DE)
EK Masters, 5000 m
Eersel
Dieprijtcross
Oosterhout
Scorpiocross
Sint-Oedenrode Driedorpencross
Reusel
l’Avant Sylvestrecross
Waalwijk
Lidocross
Oirschot
Auwjaorscross

3e
1e
2e
1e
2e
2e
1e
1e
1e
2e
1e
1e
1e
3e
1e
2e
1e
2e
2e
2e
5e
5e
12e
1e
3e
1e
1e
2e
1e

◄ Bente Brands (MP-mini en MPC)
Best
Valkenswaard
Eindhoven
Oirschot
Oirschot
Oirschot
Oirschot
Oirschot
Oirschot
Oirschot
Reusel
Eersel
Sint-Oedenrode
Reusel
Oirschot

Joe Mann Bosloop
Wedertcross
Karpencross
Clubcross
Baanwedstrijden, 40 m sprint
Baanwedstrijden, balwerpen
Baanwedstrijden, verspringen
Baanwedstrijden, hoogspringen
Baanwedstrijden, kogelstoten
Baanwedstrijden, 600 m
Indoor AVR’69, punten
Dieprijtcross
Driedorpencross
l’Avant Sylvestrecross
Auwjaorscross
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2e
1e
2e
1e
1e
3e
1e
1e
1e
1e
3e
2e
2e
1e
1e

HET WAS EEN
MOOI SPORTJAAR
Sportief aan de top:
◄ Nellie van Beers (V60)
Egmond
halve marathon
Eersel
Dieprijtcross
Best
Joe Mann Bosloop
Eindhoven
Karpencross
Kempische Cross Competitie 2016-2018
Moergestel
Rico Salvettiloop
Oirschot
Clubcross en clubkampioen
Tilburg
Attilarun
Reusel
Imants Grensloop
Boxtel
Paasloop
Sint-Oedenrode Vaderdaglopen
Tilburg
Tilburg Ten Miles
Eindhoven
Halve marathon
Eersel
Dieprijtcross
Sint-Oedenrode Driedorpencross
Reusel
l’Avant Sylvestrecross

3e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
3e
3e
3e
2e
1e
2e
2e
1e
3e

◄ Ans Saalberg (V55)
Gouda
Oirschot
Oirschot
Aarhus (DE)

NK baan Masters, speerwerpen
Baanwedstrijden, kogelstoten
Baanwedstrijden, discuswerpen
EK Masters, speerwerpen

2e
1e
1e
5e

▼ Roland van Loon (M45)
Oirschot
Oirschot
Eersel
Rucphen
Sint-Oedenrode

Clubcross en clubkampioen
Rondje Kemmer
Dieprijtcross
NK Oriëntatielopen, long distance
Driedorpencross
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1e
1e
3e
1e
3e

Nieuw bij Atletiek Oirschot:
Nieuwe statuten en gedragsregels
Op 8 mei werden bij de notaris de nieuwe statuten van
onze vereniging bekrachtigd. Ook kregen we nieuwe
gedragsregels.

◄ 24 geslaagden hardloopcursus
Waaronder 5 die al lid waren. Maar het heeft ook 8
nieuwe leden opgeleverd.

Nieuwe assistent-trainers
Conny van de Wal, Michael Fleur, Marjo Priem,
Marij Maas en Vanessa Kluijtmans volgden in het
voorjaar de cursus recreantentrainer ALT2 en
assisteren nu bij de recreantentrainingen.

Atletiektrainer
René van de Ven behaalde in mei het diploma Baan
Atletiek Trainer niveau 3

◄ D’n Aanloop
Een nieuwe trainingsmogelijkheid op
woensdagmorgen voor mensen die hun leefstijl willen
verbeteren. Enkele van hen hebben zich al
aangesloten bij de wandelgroep.

Tijdelijk lidmaatschap
Je kunt nu voor 3 maanden tijdelijk lid te worden. Heel
geschikt voor de geslaagden van de hardloopcursus
die de sfeer bij de recreantentrainingen eens willen
proeven. En niet-leden die willen meedoen met de
halvemarathontrainingen.

VOG-certificaten
Ons bestuur en al onze trainers beschikken nu over
een certificaat “Verklaring Omtrent Gedrag”, een borg
voor een veilige omgeving

◄ Kapellekes Trail
Een nieuw evenement op de kalender.
Laagdrempelig, eenvoudig van opzet en daarom
meteen al een succes.
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HET WAS EEN
MOOI SPORTJAAR
De cijfertjes:
Henk

Wilma

29
Henk van Gerven werd na de Marathon in Genk (B)
met 26 marathons recordhouder van Atletiek Oirschot.
Sindsdien kwamen er weer 3 marathons bij.
Dit jaar liepen 5 leden in totaal 9 hele marathons (Genk
(B), Gilze-Rijen, Tilburg, Hilvarenbeek, Eindhoven).
Henk van Gerven liep ook nog de 60 van Texel

30
In april vierden we met een loopquiz door het
Kemmerbos het 30-jarig bestaan van onze
recreantentrainingen.

301
Tineke

Kees

Zoveel deelnemers aan de 2e Triathlon Het Groene
Woud, die wij met De Pedaleur en EOZC
organiseerden. Daaronder 25 clubleden. Wilma van
Kollenburg werd 2e bij de vrouwen.

60
Een record-aantal van 60 deelnemers aan de
oriëntatieloop op 9 april.

70
Kees Smetsers voltooide met zijn 70 jaar op 28 mei in
gloeiend weer de Marathon Tilburg en is daarmee de
oudste man van onze club die een hele marathon uitliep.

58
Tineke van den Heuvel - 58 lentes - werd in Eindhoven
de oudste vrouw van onze club die een hele marathon
voltooide.

Oirschotse
Heideloop

204
Zoveel deelnemers zagen we nog nooit bij de
Oirschotse Heideloop

236
Ons ledenaantal groeide van 211 naar 236. In 2018
hopen we het 250e lid binnen te halen.

532
Deelnemers aan onze Auwjaorscross, waarvan 84
clubleden!

89
Onze leden deden in 2017 aan 89 wedstrijden mee.

697
In 2017 hadden we in totaal 697 wedstrijddeelnames
door onze leden, Dat is 17% meer dan in 2016 (589).
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WE WAREN IN…
EINDHOVEN, Urban Trail

OIRSCHOT, recreantentraining
De kou en de sneeuw ging nog
wel, maar die mist…!

DE TELEGRAAF van woensdag 6 december:

Zondag 3 december loop ik met groep
3 mee. Als we op de terugweg bijna bij
’s-Heerenvijvers zijn, moeten we
allemaal om een grote plas heen. Daar,
net op dat smalle paadje, steekt iets
massiefs uit de grond, een paaltje van
een centimeter of 4 hoog. “Let op, let
op, let op”, klinkt het door de groep.
“Dat is toch gevaarlijk”, denk ik en
neem meteen het besluit om morgen bij
onze Jan een voorhamer te lenen en er
even naar toe te fietsen. Krijg ik het er
niet uit, dan timmer ik het maar de
grond in, voordat er ongelukken
gebeuren.
Ad van Zelst
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