-

• Het Razendsnelle Estafettepennetje van Anne
• Theodôr Brands kreeg de estafettepen
• De Clubkampioenschappen Meerkamp
• Naar D’n Bockenreijder
• Marathons Eindhoven, Brugge, Amsterdam
• Bikse Natuurmarathon, Singelloop
• Heidetrail Atletiek Oirschot

6
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foto (Ad van Zelst): Heidetrail Atletiek Oirschot
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

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

− Algemeen
−
−
−

Opgericht op 24 oktober 1985
Aangesloten bij de Atletiekunie, verenigingsnr V0014355
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nr 40238625
bankrekening: Rabobank NL52 RABO 0138 861 021

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

Postadres
Bestseweg 14a, 5688NP Oirschot
e-mail: info@atletiekoirschot.nl

Erelid
2010: Cees van de Schoot

Leden van verdienste
1994:
1997:
2009:
2010:
2016:
2018:

Albert Houwen
Piet van de Sande (1930-2018)
Martien van de Ven
Toon de Croon
Ton van Liempt
Martien van Geenen

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 170 adverteerders, sponsoren en
andere belangstellenden.
Drukwerk:
Redactie en opmaak:
Advertenties:
Bezorging:

SPONSORS

FT-Print Oirschot
Ad van Zelst
PR-commissie
Jeanne Kemps

Het volgende nummer verschijnt rond
6 januari. Kopij uiterlijk 25 december sturen
naar promotie@atletiekoirschot.nl

hoofdsponsor
2017
Rabobank Het Groene Woud Zuid
2018
Van de Meerendonk Makelaars
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
2018
Van den Bosch Wegenbouw

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!
Atletiek Oirschot is sportieve partner van Ren- en Toerclub De Pedaleur, zwemclub EOZC, Loopgroep
Bali-Runners, gymnastiekvereniging ODI en handboogvereniging Aurora.
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ONZE VRIJWILLIGERS

klik!
voor
info

vet rood gedrukt = nieuw/gewijzigd sinds 1 juli.
Voor de samenstelling van de commissies: klik op de info-knop ►

Bestuur
Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid

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

0499-796514
0499-573829
0499-577312

Léon Brands
Theodôr Brands
Toon de Croon
Wim de Croon
Cees van Eijk
Pieter van Esch
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
René van de Ven
Conny van de Wal

06-12335899

Toon Erven
Miranda Voet-Veldhuizen
Toon de Croon
Wim de Croon
Bart Noyen
Vanessa Kluijtmans
Leny de Croon
René van de Ven
Martien van Geenen
Wally van Mierlo

06-12656710

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

06-53448618
0499-550695
06-37342670
0499-574528
06-53448618

06-51747503

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
Coördinator jeugd
Assistent jeugdtrainer
Clubtrainingen, hardloopcursus
Recreantentrainer
Assistent recreantentrainer
Trainer hardloopcursus
Bootcamp- en looptrainer
Coördinator trainingen volwassenen
Recreantentrainer
Coördinator recreantencommissie
Bootcamp- en looptrainer
Assistent recreantentrainer
Clubtrainingen
Recreantentrainer
Jeugdtrainer
Recreantentrainer
Recreantentrainer, hardloopcursus
Assistent recreantentrainer
Assistent jeugdtrainer
Assistent recreantentrainer
Recreantentrainer
Recreantentrainer
Assistent recreantentrainer
Assistent recreantentrainer
Jeugdtrainer
Assistent recreantentrainer

0499-575416
0499-577312
0499-550377
0499-574703
0499 575270
013-5143323
06-51747503
06-23271863
0499-572589
06-20940604
0499-572943
06-53597017
06-20803844
0499-575821
06-48814986
06-28798999
06-53448618

leon.brands@icloud.com
theodorbrands@hotmail.com
toondecroon@chello.nl
wimdecroon@hotmail.com
cees.van.eijk@atletiekoirschot.nl
info@pvanesch.nl
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
pasmits@hotmail.com
f.vanstraten@outlook.com
j.swaans65@upcmail.nl
chr_vd_ven@hotmail.com
cvdwal68@gmail.com

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

0499-575416
0499-577312
06-20803844
0499-335350
0499-577312
06-53448618
0499-573281
06-55873850

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

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

0499-575602
0499-577312
0499-550695
06-18571513

chr_vd_ven@hotmail.com
promotie@atletiekoirschot.nl
smetserskees@hotmail.com
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
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VAN HET BESTUUR
Leny de Croon

Beste leden van Atletiek Oirschot,

Deze keer geen voorwoord van de voorzitter, maar van
de secretaris.
Zoals jullie misschien hebben gehoord, heeft Hennie van Rijt enkele weken
geleden een herseninfarct gehad. Hennie is al vele jaren lid van onze
vereniging, actief als recreantentrainer en sinds augustus 2016 bestuurslid.
Zijn herstel zal nog wel even duren en wij wensen Hennie, Yvonne en zijn
gezin vanaf deze plek heel veel sterkte en beterschap toe.

Na de vakantie zijn er weer allerlei werkzaamheden
opgepakt.
Op 10 september is de werkgroep Accommodatieplan bij de gemeente
geweest; het doel hiervan was om een eerste reactie op het
accommodatieplan te krijgen. Vooralsnog is er geen concrete toezegging
gedaan om ons plan nu te behandelen, wij lopen mee in het grotere geheel.

Op 1 oktober hebben we een gesprek gehad met De
Kempenhorst.
Dit om te kijken wat zij van het accommodatieplan vinden en of zij er in de
toekomst meer gebruik van willen maken. De Kempenhorst staat hier
positief tegenover, als de accommodatie beter is zullen zij er zeker meer
gebruik van gaan maken en zij willen ons plan richting gemeente actief
ondersteunen.

Niet alleen zijn er veel werkzaamheden opgepakt, maar
ook stonden er in september en oktober weer
wedstrijden op de agenda.
We begonnen met het Rondje Kemmer, daarna waren er de
Clubkampioenschappen Meerkamp, de recreantentraining (en wandeling)
naar In den Bockenreyder, hierna de Eindhoven Marathon en de 1e
Heidetrail. Leuke evenementen waar je in deze Spike meer over kunt lezen.

Wij bedanken alle trainers, juryleden en vrijwilligers, die
deze activiteiten met hun inzet mogelijk maken.
Ook de waterpost van de Eindhoven Marathon moeten we zeker niet
vergeten, een hele organisatie om het allemaal weer goed geregeld te
krijgen…. dankjewel Toon.

En dan begint het crossseizoen weer.
De Kempische Cross Competitie gaat van start in Veldhoven met de
Witvencross op zondag 11 november. Ook onze Auwjaorscross is
onderdeel van de KCC en staat op de agenda voor zondag 30 december.
Maar eerst gaan we op zaterdag 22 december de Kapellekestrail lopen. Zet
deze data in je agenda en kijk voor informatie op de website.
Wij wensen iedereen veel plezier met de voorbereidingen.
Met sportieve groet
Leny de Croon
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LEDENADMINISTRATIE
Hans Hoogmoet

Binnenkort halen we het 50e jeugdlid binnen!
Onze vereniging telt nu 202 volwassen
atletiekleden, 47 jeugd atletiekleden en
25 wandelaars. Totaal 274 leden.
Alle informatie over het lidmaatschap
van Atletiek Oirschot vind je hier ►

De verjaardagen in november…

klik!
voor
info

Nieuwe leden, jeugd:
1
4
5
5
6
9
11
15
17
19
20
20
21
21
23
24
24
24
26
27

Roland van Loon
Mien Herijgers
José van de Sande
Henk van den Oord
Toos de Croon
Annette Sengers
Edith Schellekens
Jolanda van der Heijden
Maurice Ackermans
Eline Smetsers
Bas Spanjers
Helen Hezemans
Reny van Straten
Marloes Brands
Gerda Witlox
Thomas van Laarhoven
Ad van Zelst
Stijn van Beers
Ria Louwers
Ilsa Geers

M45
WAN
V50
M65
WAN
V45
V45
V40
M50
VSE
M35
V45
V45
V40
V50
MSE
M70
JJB
V60
MPC

… en in december:
1
1
3
13
14
14
15
23
24
29
30
30

Rens Ackermans
Femke van Overdijk
Rudy de Brouwer
Wilma van Kollenburg
Harrie Bullens
Joost van den Brand
Henriëtte Sluijters
Toon Erven
Alissa van der Sloot
Esther de Wert
Toon de Croon
Marian van den Oord

JJC
MJD
M45
V45
M55
WAN
V50
M60
MJD
V45
M70
V60

Jilles van Rijen
Anne van der Schoot
Mila Groenendijk
Anne ter Braake
Eefke van Kasteren
Toon Capel
Ben van den Berk
Teun van den Berk
Melle de Vriend
Sven van der Schoot
Lisa van de Wal
Suze Vennix

JPA
MPC
MPC
MPC
MPA
JMPC
JMPC
JPC
JMPC
JJD
MPA
MMPC

Nieuwe leden, volwassen:
Judith Kastelijn
Loes Deenen
Monique van Aaken
Ineke Willems
Hans Heijmans
Marian Heijmans
Judith Verhoeven
Christel Brans
Sabine van Overbeek

V40
Vsen
V40
V45
M55
V55
Vsen
V45
V45

Nieuwe leden, tijdelijk:
Yvonne van Eijk
Marieke Fleur
Adrie van Brunschot

V45
V45
M45

Afmelding:

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Karin van der Lelij
V35
Sophie van der Lelij
MPC
Eefje van der Lelij
MMPC
Ronny van der Wegen
M45
Ronald Poos
M45
Ronald heeft de komende periode geen tijd meer om
te gaan lopen. Hij bedankt de club voor de mooie tijd.

De categorieën gelden per 31-10-2018

mutatie:
Frans Verhagen (van atletiek naar wandelen)
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PRIKBORD
DE DIGITALE SPIKE
Leden die de Spike liever in full-colour op
onze website lezen kunnen de bezorging van
de print-versie stop zetten. Je krijgt dan een
mail als de nieuwe Spike op de website staat.
Het bespaart de vereniging drukkosten en
onze bezorgers tijd en fietskilometers.

Ook geen papieren Spike meer
nodig? Stuur een mailtje naar
promotie@atletiekoirschot.nl

Nieuwe coördinator jeugd

LOOP VEILIG

Léon Brands heeft de taak

Nu we weer in het donker
lopen is zichtbaarheid erg
belangrijk. Een reflecterend
hesje is al wat, maar een
paar led-lampjes is beter

coördinator jeugd overgenomen
van René van de Ven.

LEEFTIJDCATEGORIEËN PER
1 NOVEMBER
De nieuwe categorie-indeling voor
jeugd staat nu op de website.
Klik hier:

klik!
voor
info

EINDE LIDMAATSCHAP?
Zo heel af en toe wil iemand het
lidmaatschap van onze club
beëindigen. Opzegging moet uiterlijk 1
december bij de ledenadministratie
binnen zijn. Later opzeggen houdt in
dat het lidmaatschap het gehele
volgende jaar door loopt.
Hans Hoogmoet
ledenadministratie@atletiekoirschot.nl

ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 32 | 2018-6
8

VACATUREBANK
Sandra Verhagen

klik!
voor
info

Atletiek Oirschot wordt draaiend gehouden
door tientallen vrijwilligers.

Vele handen maken licht werk. Wij
hopen dat we op een actieve bijdrage
kunnen rekenen van onze leden en
ouders van jeugdleden bij de
organisatie van onze activiteiten.

Er zijn altijd wel vacatures binnen de commissies. Ook
zijn er wel eens eenmalige klussen. Op onze website kun
je de vacatures van dit moment zien (ALGEMENE INFO
> Vacaturebank. Of klik op de knop hier rechtsboven.
Wellicht zit er iets voor je bij?

Onze club kan niet bestaan zonder de inzet van
vrijwilligers. Er zijn leden die zich week in week uit
inzetten voor Atletiek Oirschot, maar we zijn ook blij
met leden die af en toe een helpende hand
toesteken.

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

Annemiek Hendriks (moeder van Tim en Jelle
Luijtelaar) en Maaike van Spreeuwel (moeder van
Jylte van der Heijden) komen de jeugdcommissie
versterken. Ze bruisen enthousiasme en zitten vol
ideeën.
Als er nog meer geïnteresseerden zijn dan horen ze
het graag.

De kinderen van Karin van der Lelij hebben voor een andere sport gekozen. We raken
daardoor Karin kwijt als jeugdtrainer. Heel jammer.

Dit jaar groeide het aantal jeugdleden van 25 naar 47, een clubrecord:).
Hierdoor zitten we te springen om meer begeleiders.

Wie?
Praat er eens over met René van de Ven of Léon Brands
.
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HET RAZENDSNELLE
ESTAFETTEPENNETJE
Anne van der Schoot

Ik vind pizza margarita erg lekker…

Hoi, ik ben Anne van der Schoot en ik
ben 8 jaar.
Ik zit op basisschool de Plataan in groep 5.
Sinds kort zit ik op atletiek. Mijn broer Rick en
mijn vader Henry kennen jullie al, want zij zijn

Ik geef het estafettepennetje door aan
Teun van den Berk

al langer bij Atletiek Oirschot. Mijn oudste
broer Sven is ook pas bij de club gekomen.

Sprinten vind ik erg leuk en
hoogspringen ook.
Ik doe ook nog volleybal bij V.C. de
Verrekijker in de Kemmer. Hiervoor heb ik
turnen en BMX gedaan.
Ik vind pizza margarita erg lekker.

Ik geef het estafette-pennetje door aan mijn
klasgenoot Teun van den Berk, hij is ook pas
lid geworden.

Groetjes van Anne
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DE ESTAFETTEPEN
Theodôr Brands

Nooit gedacht dat je uit hardlopen zoveel voldoening kunt halen
Dank je Wendy voor de estafette pen.
Hallo, ik ben Theodôr Brands, 45 jaar en getrouwd met Kim van
Oirschot. Zelf kom ik uit een gezin met 4 broers, waar normen,
waarden en respect hoog in het vaandel staan. Samen met Kim
hebben we twee heerlijke dochters, Janne (10) en Saar (8). Wel even
wennen geweest, van een jongensgezin naar een meisjesgezin.

Ruim 20 jaar geleden heb ik Kim leren kennen.
In eerste instantie was ik haar voetbaltrainer, maar toen we elkaar
tegen kwamen in Wintelre, bloeide er toch meer op dan alleen het
voetballen. Na 4 jaar zijn we gaan samenwonen en na een paar
verhuizinkjes zijn we beland in de Vang, waar we nu alweer 12 jaar
wonen. In de Vang hebben we het heel gezellig met tal van vrienden
en fijne buren. Niet geheel toevallig was dit het huis van broer Léon.
Hij kon samen met Marloes naar Moorland, waardoor wij de
mogelijkheid geboden kregen om dit huis te kopen.

Toen mijn dochters een beetje zoekend waren naar
welke sport ze wilden uitoefenen vroeg Léon aan de
dames om eens te komen atletieken.
Zo gezegd, zo gedaan. Tot op heden gaan ze met veel plezier en
enthousiasme naar de trainingen en wedstrijden, waar PR’s
verbeteren steeds de motivatie is om er alles uit te halen.

Zelf ben ik ook nog voetballer en heb dit eigenlijk altijd gedaan.
Daarnaast ben ik ook 15 jaar jeugdleider en trainer geweest waar mooie successen
behaald zijn. In 2002 werden we met de B1 van Oirschot-Vooruit Nederlands kampioen,
een hele mooie titel om te halen met die groep. En afgelopen seizoen zijn we met OV-10
kampioen geworden. Als je dan zelf kinderen mag krijgen, is het trainerschap bij het
voetballen niet meer belangrijk. Daar waar Janne nog wel 2 jaar heeft gevoetbald, is daarna
de passie voor turnen en atletiek gaan bloeien. Saar heeft naast atletiek de hobby om te
dansen bij FRIS.

Als je toch bijna alle trainingen gaat kijken, word je ineens gevraagd
om assistent te worden van Léon om de jeugd te trainen.
Hartstikke leuk om de jeugd zo fanatiek bezig te zien, zeker met de trainersachtergrond die
ik reeds had. Als er dan een PR gehaald wordt door het harde trainen, dan ben je als trainer
toch wel een beetje trots.

Léon zei, waarom ga je de loopcursus niet doen.
Aangezien ik een zittend beroep heb, ben projectleider/werkvoorbereider bij Willems
machinebouw in Bladel, kan wat extra beweging geen kwaad. Daarom heb ik vorig jaar de
loopcursus gedaan samen met mijn schoonzus Wendy. Nooit gedacht dat je uit hardlopen
zoveel voldoening kan halen. Dit jaar had ik dan ook op de planning staan om voor de
eerste keer mee te doen aan de halve marathon van Eindhoven. Daar waar de eerste tweedrie weken super ging, kwam er daarna een blessure opspelen. Door de blessure moest ik
helaas de halve marathon dit jaar aan me voorbij laten gaan. Echt balen, maar we gaan er
volgend jaar gewoon weer voor. Vooral de extra trainingen zijn een thrill. Lekker anderhalf
uur lopen en kletsen met elkaar, je leert sommige medelopers dan toch beter kennen.
Nogmaals, nooit gedacht dat hardlopen je zo’n voldaan gevoel kan geven.
Groetjes Theodôr
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Ik geef de
estafettepen
door aan
Iris Clement

VERBODEN TOEGANG
Martien van de Ven

Hardlopen op de Oirschotse heide is verboden voor mannen
Spek de kas van onze vereniging

Crossen
Op 2 oktober heeft er op het gemeentehuis een
gesprek plaats gevonden tussen Susan Das namens
de gemeente Oirschot, twee afgevaardigden van het
Enduro motorcross evenement, sergeant Bosman,
terreinbeheerder van het militair oefenterrein en
Martien van de Ven op persoonlijke titel.

Laatstgenoemde was hierbij uitgenodigd.
Hij had bezwaar gemaakt tegen het vernielen van de
Oirschotse heide door de wildcrossers, maar vooral
tijdens de zogenaamde pijltjesroute (lees: enduro
motorcross) die 3 keer per jaar wordt gehouden.
Daardoor zijn grote plassen ontstaan op een aantal
zandpaden in de “staat”.

Ter onderbouwing had hij foto’s van de
wegen met plassen getoond maar die
maakten geen indruk.
Die plassen zijn volgens de crossers zowel als de
terreinopzichter geen gevolg van het crossen. De
argumenten: vernieling van flora en fauna, onnodige
CO2-uitstoot, gevaar voor andere medegebruikers van
de heide, vernieling van de wegen, indirect uitnodigen
voor wildcrossen, konden geen gehoor vinden.

Dit is het bord dat op de hei staat:
VERBODEN TOEGANG
ART. 461 WETB. V. STRAFRECHT

Dat artikel luidt als volgt:
Een compromis om het deel ten westen
van de Wintelresedijk niet op te nemen in
de route zat er ook niet in.
Het was vooral de terreinopzichter die geen kant op
wilde. Tijdens het gesprek bleek ook dat de route is
bepaald door defensie.
De terreinopzichter wees nog eens fijntjes op de nieuw
aangebrachte borden en verduidelijkte dat wandelen
mag als uitzondering op de algemene verboden
toegang. Hardlopen mag niet!

Op de vraag wat het verschil tussen
wandelen en hardlopen is zei hij dat het
tot 6 km/u wandelen is.
Dit was kennelijk een poging om een K.O. toe te
brengen maar ook ik had het wetsartikel en de tekst op
de borden bestudeerd en geconcludeerd dat het hele
verbod een gedrocht is en was niet onder de indruk
van zijn betoog.

Dames, voor jullie is de toegang dus niet
verboden.
Blijf lekker hardlopen op de hei. En heren, ga gewoon
mee, maar niet sneller dan 6 km/h als er
snelheidsmetingen zijn.
Martien van de Ven

Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich op eens
ander grond waarvan de toegang op een voor hem
blijkbare wijze door de rechthebbende is verboden, bevindt
of daar vee laat lopen, wordt gestraft met geldboete van de
eerste categorie.
Een geldboete van de eerste categorie bedraagt maximaal
€ 380,- (plus € 6.- administratiekosten). De vervangende
celstraf is 1 dag per € 25,- boete dus ongeveer 15 dagen.

Conclusie:
Op het militair oefenterrein, dus de Oirschotse heide, mag
je wel wandelen of op een paard zitten als je op de wegen
of paden blijft. Met de fiets mag ook maar dan alleen op de
uitgezette route.

Artikel 461 spreekt van “hij”.
“Zij” mag dus wel hardlopen op het militaire oefenterrein op
de Oirschotse heide.
De slogan: ”We hebben geen atletiekbaan maar we hebben
wel de Oirschotse heide” gaat dus niet meer op.
En, vergeet niet het zand van je schoenen te kloppen en
eventuele teken te verwijderen bij het verlaten van het
gebied. Je mag immers niets meenemen.
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KOPEN VOOR JE CLUB

klik!
voor
info

Henry van der Schoot

Spek de kas van onze vereniging
Atletiek Oirschot heeft zich aangemeld bij een nieuw
initiatief: kopenvoorjeclub.nl
Via deze website kun je aankopen doen bij webwinkels, die dan een
korting geven die te goede komt aan je club. Die korting gaat van 3%
tot zelfs 8% van het aankoopbedrag. Webwinkels die meedoen zijn
o.a. Coolblue, Wehkamp. Booking.com, de Bijenkorf, Hema,
Intertoys, Vliegtickets.nl, AliExpress, Decathlon en Blokker. Niet de
eerste de beste dus.

Met de beamer die de
club bij Coolblue kocht
hebben we al 10 euro
verdiend!

Zo werkt het:
Je gaat naar de website
https://kopenvoorjeclub.nl/kopenvooratletiekoirschot (klik op de infoknop). Deze is heel overzichtelijk en begint met een uitleg. Je ziet
daar ook wat Atletiek Oirschot al bij elkaar gespaard heeft. Als je
naar onder scrolt zie je de logo’s van de deelnemende webwinkels.
Van daaruit wijst het zich vanzelf.

De link staat ook op
onze website,

Let op:

onderaan bij

Om de bijdrage aan de club te krijgen moet je dus wel via deze
website naar de webwinkel gaan. Rechtstreeks naar de webwinkel
werkt niet. Zet de link bij je favorieten!

ORGANISATIES

CLUBKLEDING
Coördinator: Leny de Croon

Kom uit voor je club, loop in onze clubkleding!
Op de website www.atletiekoirschot.nl (ALGEMENE INFO >
Clubkleding) staat alle info, met afbeeldingen.
Leverancier van onze clubkleding is FAIRSPORTS in de
Rijkesluisstraat. Nieuwe leden krijgen één standaard
clubshirt gratis (dat zit in het inschrijfgeld verwerkt).

NIEUW: je kunt nu ook het clublogo op de voorzijde
van het clubjasje laten printen. Dat kost 5 euro ►
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ZUID-NEDERLANDSE
KAMPIOENSCHAPPEN BAAN

klik!
voor
uitslag

Tegenslag voor Ans Saalberg
Best, zaterdag 1 september
Ans Saalberg had zich ingeschreven voor deze wedstrijden, maar dat
liep verkeerd af. Na een mooie worp met de speer naar 28,36 meter
raakte ze bij de 4e poging ernstig geblesseerd. Kruisband gescheurd
en beschadiging van het bot. Dat gaat helaas lang duren…

Beterschap Ans!

Naar aanleiding van dit bericht schreef
Kees Smetsers nevenstaand artikel
over atletiek en blessures ►

CV Ketel kapot?
Oirschot tel:0499-550584
info@vandeschoot.nl
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ATLETIEK EN BLESSURES
Kees Smetsers

Neem de tijd en laat je goed begeleiden
Als je op oudere leeftijd aan hardlopen of technische
atletiekonderdelen doet, dan gebeurt het vaak dat er
mensen zijn die dat niet slim vinden.
Met een sigaret in de mond en een biertje in de hand zeggen ze dat het
onverstandig is om op oudere leeftijd te sporten. Men vergeet dan dat
atletiek ook op oudere leeftijd heel veel leefplezier kan brengen, als het
maar gedaan wordt onder deskundige begeleiding. Men gaat voorbij aan al
die mooie momenten, die de atleet beleeft als hij met zijn sport bezig is of
als hij een bijzondere prestatie levert.

Atleten zoeken soms hun grenzen op en dat kan
blessures tot gevolg hebben, zeker op oudere leeftijd.
Bij Atletiek Oirschot zijn op dit moment een aantal fanatieke atleten
geblesseerd. Voorbeelden daarvan zijn Martien van de Ven, Pieter Smits,
Ad van Zelst, Ans Saalberg en ondergetekende. Allemaal hebben ze
gezond geleefd en zijn ze zuinig met hun lichaam omgegaan. Allemaal
hebben ze fanatiek getraind onder deskundige begeleiding. Allemaal
hebben ze heel veel plezier beleefd aan hun sport en aan de
vriendschappen, die zij in de atletiekwereld hebben gevonden bij hun
trainers of medesporters. Desondanks hebben ze een blessure opgelopen,
zoals Ans Saalberg, die door een afscheurde kruisband langdurig is
uitgeschakeld.

Maar het overkomt niet alleen oudere atleten.
Stijn van Beers is nog jong, maar hij scheurde tijdens het verspringen bij
de Clubkampioenschappen Meerkamp ook zijn kruisband af. Ook al heb je
nog zo’n goede begeleiding door je trainer, het kan gewoon gebeuren. Het
ligt niet aan het sporten, ook in het dagelijkse leven kun je struikelen over
een drempel en je heup breken.

Als atleet wil je na een blessure zo snel mogelijk
terugkomen in je vertrouwde ritme van trainen en
wedstrijden.
Ook al ben je nog zo ongeduldig, het is belangrijk dat je tijdens de
herstelperiode wordt begeleid door fysiotherapeuten en trainers, die samen
met jou een plan maken om op een verantwoorde manier terug te keren
naar je oude niveau. Atletiek Oirschot beschikt over deskundige trainers,
die super gemotiveerd zijn om hun atleten op een verantwoorde manier te
laten trainen of te begeleiden tijdens een blessure. Zij begrijpen als geen
ander wat het met een sportman doet als hij of zij geblesseerd is. Mede om
deze reden ben ik blij dat ik lid ben van Atletiek Oirschot en lach ik maar
een keer als iemand zegt dat ik eigenlijk moet stoppen met hardlopen.

Hardlopen is veel te leuk om ermee te stoppen en ik
hoop het nog jaren te kunnen doen.
Kees Smetsers
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RONDJE KEMMER
René van de Ven

Hier de bewerkte uitslag van het
Rondje Kemmer na correctie op
leeftijd en geslacht
OIRSCHOT, woensdag 5 september
Age Grading wordt gebruikt bij masters atletiek. De
formule is vastgesteld door de World Masters
Association (WMA). De prestatie wordt met een
correctiefactor voor leeftijd (per 5-jaarscategorie)
en geslacht omgezet in punten, zodat alle leeftijden
en mannen en vrouwen met elkaar te vergelijken
zijn.

De uitslag levert vaak een verrassend beeld op,
waarbij de absolute winnaar vaak niet de winnaar
is van dit ‘klassement’. Is je loopmaatje sneller,
maar ook een paar jaar jonger? Misschien heb je
hem of haar op basis van age-grading dan wel te
pakken! Hiernaast de uitslag.

De categorie is die op de dag van de wedstrijd.
Van enkele deelnemers was de leeftijd niet
bekend, die zijn gemerkt met een *.

Jeanne Kemps en Leny de Croon stegen allebei 18
plaatsen op de ranglijst!
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OIRSCHOT, Rondje Kemmer
De “echte” uitslag
Naam
Plaats M/V
Roland van Loon
1
M
Edwin van de Ven
2
M
André van Gerven
3
M
Henk van Gerven
4
M
Harrie Bullens
5
M
Bas Spanjers
6
M
Tineke van den Heuvel
1
V
Nellie van Beers
2
V
Henry van de Ven
7
M
Reny van Straten
3
V
Marjo Priem
4
V
Marieke Meeuwis
5
V
Adrie van de Wal
8
M
Cees van Eijk
9
M
Danny van Overdijk
10
M
Ruud de Brouwer
11
M
Ton Smetsers
12
M
Bas Broks
13
M
Adrie van Brunschot*
14
M
Jolanda van der Heijden
6
V
Conny van de Wal
7
V
Esther de Wert
8
V
Eveline Timmermans
9
V
Joke Bullens
10
V
Jeanne Kemps
11
V
Leny de Croon
12
V
Karin Verhagen
13
V
Anthony van Hout
15
M
Jan Kemps
16
M
Frank Weimar*
17
M
Ron van de Sande
18
M
José van de Sande
14
V
Miranda Voet
15
V
Johan Pijnenburg
19
M
Wendy van Oirschot
16
V
Conny van de Loo
17
V
Lia Smetsers
18
V
Esther van Brunschot
19
V
Leonie van Gorp
20
V
Dilia van Straten
21
V
Marijke de Graaf
22
V
Adrie Louwers
20
M
Ruby Bakker
23
V
Esther Mencke
24
V
Leonie Smulders*
25
V
Michelle Gilissen
26
V
Sabine van Overbeek*
27
V
Hanny Veraa
28
V

klik!

klik!

voor
foto’s

voor
uitslag

wo 5 september 2018
Tijd
00:42:16
00:42:53
00:46:38
00:47:36
00:48:37
00:48:56
00:49:38
00:50:22
00:51:15
00:51:24
00:53:08
00:53:44
00:54:02
00:54:08
00:55:34
00:55:49
00:56:40
00:57:06
00:57:29
00:57:33
00:57:40
00:58:29
00:59:20
00:59:29
00:59:41
00:59:42
01:00:48
01:01:58
01:02:36
01:02:48
01:05:51
01:05:52
01:05:52
01:06:24
01:07:11
01:13:05
01:18:34
01:18:34
01:18:34
01:18:34
01:18:57
01:20:31
01:20:31
01:20:31
01:20:31
01:20:31
01:20:31
01:20:31

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

De uitslag na age-grading
Naam
M/V
Tijd
Pntn
Nellie van Beers
V
00:50:22
929
Tineke van den Heuvel
V
00:49:38
863
Marjo Priem
V
00:53:08
750
Henk van Gerven
M
00:47:36
698
Roland van Loon
M
00:42:16
695
Marieke Meeuwis
V
00:53:44
651
Jeanne Kemps
V
00:59:41
650
Leny de Croon
V
00:59:42
649
Reny van Straten
V
00:51:24
646
André van Gerven
M
00:46:38
597
Harrie Bullens
M
00:48:37
594
Joke Bullens
V
00:59:29
565
Edwin van de Ven
M
00:42:53
552
Conny van de Wal
V
00:57:40
536
Karin Verhagen
V
01:00:48
452
Esther de Wert
V
00:58:29
439
Jolanda van der Heijden
V
00:57:33
393
Henry van de Ven
M
00:51:15
386
Adrie van de Wal
M
00:54:02
365
Cees van Eijk
M
00:54:08
362
Eveline Timmermans
V
00:59:20
347
Bas Spanjers
M
00:48:56
346
José van de Sande
V
01:05:52
330
Miranda Voet
V
01:05:52
330
Bas Broks
M
00:57:06
285
Jan Kemps
M
01:02:36
271
Johan Pijnenburg
M
01:06:24
255
Ton Smetsers
M
00:56:40
242
Marijke de Graaf
V
01:18:57
223
Ruud de Brouwer
M
00:55:49
213
Wendy van Oirschot
V
01:07:11
178
Danny van Overdijk
M
00:55:34
174
Lia Smetsers
V
01:18:34
160
Dilia van Straten
V
01:18:34
160
Ruby Bakker
V
01:20:31
132
Hanny Veraa
V
01:20:31
132
Ron van de Sande
M
01:05:51
108
Anthony van Hout
M
01:01:58
93
Conny van de Loo
V
01:13:05
85
Esther van Brunschot
V
01:18:34
62
Leonie van Gorp
V
01:18:34
62
Michelle Gilissen
V
01:20:31
42
Adrie Louwers
M
01:20:31
16
Esther Mencke
V
01:20:31
15
Adrie van Brunschot*
Frank Weimar*
Van deze deelnemers was
de leeftijd niet bekend
Leonie Smulders*
Sabine van Overbeek*
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ORIËNTATIELOPEN

klik!
voor
uitslag

Roland 10 Keer Nederlands Kampioen

Herpen, zondag 16 september
Roland van Loon behaalde vandaag zijn tiende
NK-titel bij het oriëntatielopen: De wedstrijd over
de middelafstand was in het natuurgebied
Herperduin over een theoretische afstand van
6,3 km. De tijd van Roland was 53:58 minuten.

foto uit archief

ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 32 | 2018-6
18

BIKSE NATUURMARATHON
De clubrecords M65 gaan eraan!
Hilvarenbeek,
zondag 16 september
Frans van der Staak is net 65 geworden. En
valt meteen maar de clubrecords in die
categorie aan. Bij de Bikse Marathon (473
deelnemers over alle afstanden) bracht hij het
CR op de halve marathon bij de M65 op
1:29:27 uur bruto. Een verbetering van het
oude record van Ad van Zelst met 12
minuten.

Bij de Bikse Natuurmarathon zagen we ook
Ad van Heerbeek weer eens in actie.

Frans (358) meteen na de start

DE INZETBEKER
Saar heeft hem echt verdiend!

Oirschot, zondag 16 september
Na afloop van de Clubkampioenschappen
Meerkamp word elk jaar de inzetbeker
uitgereikt. Die is voor het jeugdlid dat in het
afgelopen jaar is uitgeblonken door sportieve
instelling en behulpzaamheid. De
jeugdtrainers hadden het dit jaar moeilijk,
want er kwamen eigenlijk wel 3 leden in
aanmerking voor de prijs. Maar uiteindelijk
was het Saar Brands die van René van de
Ven de beker mocht ontvangen.
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
MEERKAMP
Foto’s Ad van Zelst

Een spetterende dag met prachtige prestaties!
OIRSCHOT, zondag 16 september
Maar liefst 65 PR's werden door onze pupillen
en junioren verbeterd of geëvenaard. Er deden
35 leden van onze vereniging mee, plus nog 8
deelnemers als gast.

Prachtig, hoe Tim van Luijtelaar (959) de 1000 meter
bij de pupillen AB won. Hij pakte bij de start resoluut
de kop en zonder in te zakken vergrootte hij zijn
voorsprong tot de finish. Tijd 4:11.3 minuten, een PR!
Achter Tim zien we Dylan (958), Floor (957), Daantje
(976), Rick (982), Cas (984) en Iris.

De dag begon met de 100 meter sprint voor de junioren.
Gewonnen door Matthijs van den Heuvel met een PR in
12.8 sec. Tweede was gastloper Olivier Risseeuw van
AVGM en dan komt Stijn van Beers. Stijn liep de sprint
voorzichtig met een ingetapete knie. Even later ging het
helemaal mis bij het verspringen, want daarbij scheurde
hij een kruisband.
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Saar Brands sprong 2,73 meter ver en was daarmee bij dit
onderdeel de tweede C-pupil, na Mare Bogers. Het was voor Saar
ook een PR, ze springt nu een halve meter verder dan vorig jaar bij
de meerkamp.

Dries Smulders bij het
speerwerpen: 13,05 meter. Hij
werd op dit onderdeel 2e bij de
A-pupillen, achter Franky de
Langen

Aaron van der Sloot kijkt tevreden: bij zijn eerste wedstrijd
hoogspringen haalt hij 0,75 meter.

Hoe ze er over gaat, daar kijken we even niet naar, maar ze gaat er
over! Laticha wordt 2e MPA bij hoogspringen en ook 2e MPA op alle
onderdelen

ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 32 | 2018-6
21

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
MEERKAMP
4 clubrecords bij onze masters!
Helaas maar een minimale belangstelling
van onze recreanten. Maar dat maakten
onze masters meer dan goed.
Drie voor Martien van de Ven (M70)
Het CR kogelstoten, dat Martien een week
eerder nog stelde op 5,94 meter, staat nu op
6,80 meter. En ook het CR discuswerpen stond
maar een week: het ging nu van 18,15 naar
18,59 meter. Het CR speerwerpen, dat sinds
mei op naam stond van Kees Smetsers,
verbeterde hij met bijna 2 meter naar 17,47 m.

en één voor Gerda Witlox (V50)
Een mooie verrassing: Gerda, lid van onze
wandelaars, probeerde het eens met
kogelstoten en het was meteen raak: het 13 jaar
oude clubrecord bij de V50 van Annie de
Bresser verbeterde ze met 33 cm naar 5,09
meter.

Dat doen we volgend jaar anders…
In vorige jaren hadden we een tent opgesteld bij het
kogelstoten en werd daar de koffie geserveerd.
Daardoor zaten onze recreanten met hun neus op het
kogelstoten en ja, dat wilden ze dan ook wel eens
proberen! Zo kregen we in 2016 zelfs 17 deelnemende
recreanten bij dit onderdeel en het jaar daarop 14.
En nu 2…
Om een of andere reden was er nu geen tent en zaten
onze recreanten op het terras aan de koffie.
Gerda Witlox en Jan Swaans wilden het wel
proberen. Ton van Liempt was jury
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Ton Smetsers was de enige recreant die aan
alle onderdelen meedeed. Zijn beste prestatie
was een PR bij kogelstoten: 5,87 meter.

René van de Ven sloot zijn carrière bij de
senioren af. Vanaf januari is hij master.

Bart Noyen bleef op alle onderdelen onder zijn
beste prestaties, maar wel in stijl!
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
MEERKAMP
Hier de uitslaglijst per categorie.
Op de website staat ook de uitslag per
onderdeel. Klik op de knop ►

Oirschot, clubkampioenschappen meerkamp 2018

klik!
voor
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klik!
voor
uitslag

zo 16 september 2016

* =
** =

(nog) geen lid van Atletiek Oirschot
discus is geen onderdeel van de meerkamp voor dames dus telt niet mee voor de punten,
maar er kan wel een PR worden gehaald
Voor de masters en recreanten geldt dat de punten berekend zijn middels age-grading
40m
VerKogelHoogBalMeisjes pupillen C
sprint
springen
stoten
springen
werpen
1 Mare
Bogers
8.0 PR
2.77 PR
5.08 PR
0.90
17.95 PR
318
272
347
269
288
2 Bente
Brands
8.2 PR
2.56
3.78
0.85
15.54 PR
287
230
253
232
251
3 Saar
Brands
7.9 PR
2.73 PR
3.85
0.85 PR
12.58
334
264
258
232
201
4 Anne
van der Schoot
8.3
2.62
4.01
0.80
10.07
272
242
270
196
154
5 Mae
Paulissen
8.2 PR
2.20
3.66 PR
0.75
10.88 PR
287
158
243
159
170
6 Mila
Groenendijk
8.8
1.88
3.82
0.85
9.51
202
94
256
232
143
7 Ilse
Geers
9.8
2.00
2.45
0.65
3.58
83
118
137
86
0
40m
VerKogelHoogBalJongens pupillen C
sprint
springen
stoten
springen
werpen
1 Aaron
van der Sloot
8.1 PR
2.60
4.04
0.75
16.73
303
238
272
159
269
2 Jason
Wichman
8.1 PR
2.25
3.95
0.65
8.51
303
168
266
86
122
3 Josh
Hover
9.6
2.10
2.58
0.65
14.06
105
138
150
86
226
4 Jelle
van Luijtelaar
10.2
2.10
2.73
0.60
10.46
41
138
164
49
162
40m
VerKogelHoogBalMeisjes pupillen B
sprint
springen
stoten
springen
werpen
1 Jylte
van der Heijden
7.6 PR
2.80 PR
3.87
0.95 PR
12.75 PR
385
278
260
306
204
2 Floor
Vermeulen
7.5
2.82
3.31 PR
1.00
11.79
403
282
215
342
187
3 Janne
Timmermans
8.2 PR
2.62 PR
3.32
0.90
10.43
287
242
215
269
161
4 Evi
van Gisbergen
7.7 PR
2.95 PR
2.76
0.80 PR
7.16
368
308
167
196
91
40m
VerKogelHoogBalJongens pupillen B
sprint
springen
stoten
springen
werpen
1 Tim
Van Luijtelaar
7.5 PR
3.33 PR
3.53
1.05 PR
12.18 PR
403
384
233
379
194
2 Dylan
Wichman
7.3 PR
2.76
5.07 PR
0.90
18.74
440
270
346
269
299
60m
VerKogelHoogSpeerlMeisjes pupillen A
sprint
springen
stoten
springen
werpen
*
Iris
Kamphuis
10.5
2.85
4.49
0.85
7.26
372
288
306
232
121
1 Daantje
Leenders
11.0 PR
2.75
3.32
0.90
6.08
308
268
215
269
82
2 Laticha
Van der Sloot
11.7 PR
2.69
3.65
0.85
9.29
228
256
242
232
181
3 Floortje
Van Gisbergen
12.1 PR
2.45 PR
2.98
0.75
5.54
187
208
186
159
63
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600m
2.48.9
138
2.35.3 PR
221
2.43.4 PR
170
2.53.5
113
2.49.4
135
3.33.4
0
4.47.0
0
600m
2.35.1
223
3.04.4
58
3.31.8
0
3.07.0
46
1000m
4.46.0 PR
229
4.54.6
201
5.12.7 PR
147
5.10.4
153
1000m
4.11.3 PR
363
5.12.8
146
1000m
4.39.4
252
4.45.6 PR
231
4.55.6
198
4.48.0 PR
223

Pntn

1632
1474
1459
1247
1152
927
424
Pntn

1464
1003
705
600
Pntn

1662
1630
1321
1283
Pntn

1956
1770
Pntn

1571
1373
1337
1026

Oirschot, clubkampioenschappen meerkamp 2018

zo 16 september 2016

* =
** =

(nog) geen lid van Atletiek Oirschot
discus is geen onderdeel van de meerkamp voor dames dus telt niet mee voor de punten,
maar er kan wel een PR worden gehaald
Voor de masters en recreanten geldt dat de punten berekend zijn middels age-grading.
60m
VerKogelHoogSpeerlJongens pupillen A
sprint
springen
stoten
springen
werpen
1 Dries
Smulders
9.9 PR
3.73 PR
6.91
1.20 PR
13.05
457
464
460
489
278
2 Franky
de Langen
10.4
3.32
6.31
1.20 PR
14.15
386
382
425
489
303
3 Rick
van der Schoot
11.0 PR
3.00
6.18
1.20 PR
8.12
308
318
412
489
148
4 Jilles
van Rijen
11.5
2.91
5.58
1.15
10.97
250
300
379
452
226
5 Cas
Geers
25.4
2.51
4.40
0.80
7.60
0
220
299
196
132
60m
VerKogelHoogSpeerlMeisjes junioren D
sprint
springen
stoten
springen
werpen
1 Femke
Van Overdijk
11.8 PR
2.13
3.60 PR
0.75
4.32
118
44
138
59
0
80m
VerKogelHoogSpeerlJongens junioren D
sprint
springen
stoten
springen
werpen
*
Sven
Van der Schoot
14.9
3.05
5.09
1.15
12.23
123
228
247
352
158
80m
VerKogelHoogSpeerlMeisjes junioren C
sprint
springen
stoten
springen
werpen
*
Jantine
Strikwerda (GM)
12.8
3.55
7.65
NM
19.77
335
328
402
0
320
100m
VerKogelHoogSpeerlJongens Junioren C
sprint
springen
stoten
springen
werpen
*
Olivier Risseeuw (GM)
13.2
4.26
7.51 PR
1.42 PR
18.42
607
470
394
557
293
1 Matthijs van den Heuvel
12.8 PR
5.10
7.54
1.33
24.43
663
640
396
484
404
*
Mats Keulstra (GM)
13.1
4.46
8.87
1.51
NM
620
510
467
631
0
2 Rens Ackermans
16.2 PR
3.41 PR
7.89 PR
1.33 PR
16.38
275
00
415
484
252
*
Noël Ackermans
DNS
DNS
10.71 PR
DNS
24.38
0
0
556
0
403
100m
VerKogelHoogSpeerlJongens Junioren B
sprint
springen
stoten
springen
werpen
*
Niklas d’hondt (GM)
12.9
5.15
6.41
1.54
23.38
444
411
273
419
207
1 Stijn van Beers
14.3 PR
Bless.
DNS
DNS
DNS
240
0
0
0
0
100m
VerKogelHoogSpeerlVrouwen Senioren
sprint
springen
stoten
springen
werpen
*
Maureen de Bresser (GM)
16.9
3.35
6.17
1.21
20.57
205
170
282
321
299
100m
VerKogelHoogSpeerlMannen Senioren
sprint
springen
stoten
springen
werpen
1 René van de Ven
14.3
4.71
10.31
1.33
46.52
240
328
504
270
537
2 Bart Noyen
14.2
4.96
9.65
1.54
31.80
253
375
465
419
325
100m
VerKogelHoogSpeerlMannen Masters 45
sprint
springen
stoten
springen
werpen
1 Ton Smetsers
16.1
3.42
5.87
1.00
18.53
166
198
310
131
184
100m
VerKogelHoogSpeerlMannen Masters 70
sprint
springen
stoten
springen
werpen
1 Martien van de Ven
DNS
DNS
6.80 CR
DNS
17.47 CR
0
0
435
0
290
KogelRecreanten M50
stoten
1 Jan Swaans
10.09
KogelRecreanten V50
stoten
1 Gerda Witlox
5.09 CR

1000m
4.18.5 PR
332
4.52.5 PR
208
4.23.1 PR
313
4.48.0
223
5.19.3
128
1000m
5.29.8 PR
1
1000m
4.26.9
199
Discus1000m
werpen**
21.20
5.41.6
0
Discus1000m
werpen
23.75
3.22.4
374
529
18.45
3.53.1 PR
277
349
21.52
3.11.9
335
604
13.91
4.42.5
183
141
DNS
DNS
0
0
Discus1000m
werpen
22.21
3.25.9
314
433
DNS
DNS
0
0
Discus1000m
werpen**
19.33
3.54.9
422
Discus1000m
werpen
29.56
3.56.8
456
218
24.12
3.55.1
350
228
Discus1000m
werpen
12.20
4.20.0
174
212
Discus1000m
werpen
18.59 CR
DNS
343
0

De prestatie van Jan Swaans geldt niet als clubrecord, omdat hij abusievelijk met een kogel van 4 kg i.p.v. 6 kg heeft gestoten.
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Pntn

2480
2193
1993
1830
975
Pntn

360
Pntn

1307
Pntn

1385
Pntn

3221
3213
3167
2050
959
Pntn

2068
240
Pntn

1699
Pntn

2553
2415
Pntn

1375
Pntn

1068
Pntn
595
Pntn
297
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NAAR D’N BOCKENREIJDER
Foto’s Vanessa Kluijtmans

Ons jaarlijks uitje naar Esbeek

Conny en Jan hebben het georganiseerd.
Biertje verdiend!

Oirschot-Esbeek
zondag 23 september
Het wordt een mooie traditie, de loop
naar D’n Bockenreijder. En het is een
vrolijke onderbreking van de trainingen
voor de halve marathon Eindhoven.
Dit jaar waren er zo’n 30 deelnemers.

Adrie, Susanne, Danny, Vanessa en Terry

Met de huifkar terug, dat dan weer wel
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PARELRUN

klik!
voor
uitslag

Weer een clubrecord voor Frans

Eersel, zondag 30 september
Dit was de derde editie van de Parelrun. Er
waren 2 afstanden voor recreanten, 5 en 10
km. De 15 km was een wedstrijd. En daar
sloeg Frans van der Staak toe: 2e bij de M55
met een clubrecord M65 in 1:03:14 uur. Het
vorige clubrecord stond op naam van
Laurent Linssen en dateerde uit 2006.

Foto uit archief

JUMBO RUN BY NIGHT

klik!
voor
uitslag

PR voor Conny
Eindhoven,
zaterdag 13 oktober
Op de avond voor de Marathon
Eindhoven wordt de Run By Night
gehouden. Start bij de Boschdijk,
over Strijp S, langs het PSV-stadion
en de Blop naar de finish op de
Vestdijk. Start om 20.20 uur, dus 10
km. lopen in het donker. Alhoewel…
de lichtstad…
Deelnemers van AO waren Vincent
Klabbers (1:01:28 uur) en Conny
van de Loo (PR in 1:09:25 uur)

ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 32 | 2018-6
28
Foto uit archief

SINGELLOOP
Tekst en foto’s Kees Smetsers

Een feest voor de atleten van Atletiek Oirschot
en de Bali Runners.

Breda, zondag 7 oktober
De Singelloop van Breda is een halve marathon met
een heel gezellige sfeer en een grote deelname.
Joan van Heerebeek, Antoinet Hems, Henk van
Gerven en Linda Timmermans deden namens
Atletiek Oirschot en de Bali Runners mee aan de
halve marathon.
Het was perfect loopweer en daarom waren de
verwachtingen op een goede tijd hoog gespannen.
Iedereen, die aan atletiek doet, weet dat de ene dag
de andere niet is. Je kunt nog zo goed in vorm zijn,
maar dat is geen garantie op een goede tijd. Door het
enthousiaste publiek was het 21 kilometer lang
genieten. In de eerste kilometer kon er niet echt hard
gelopen worden omdat de langzamere deelnemers
dat niet toelieten.

Joan van Heerebeek voelde dat er die
dag een mooie tijd inzat en begon na
de eerste kilometers te versnellen.
Ze hield die versnelling vol tot aan de finish en daar
bleek dat ze haar persoonlijk record met meer dan
twee minuten had verbeterd (1.42.20). Dat is heel
veel voor een halve marathon. Linda Timmermans
van de Bali Runners werd door Henk van Gerven
“gehaast” en ondanks dat ze het in de laatste
kilometers heel moeilijk had, verbeterde ze haar
persoonlijke record met liefst vier minuten (1.46.31).
Antoinet Hems ging deze keer niet voor een toptijd
en ze liep heel ontspannen en volop genietend naar
de finish.

Deze halve marathon was voor alle vier
een echt feest.
Dat hopen ze voort te kunnen zetten tijdens de
marathons van Eindhoven (14 oktober) en Brugge
(21 oktober).

Foto’s
Linda, Henk Joan en
Antoinet met hun medailles.

Joan: 2 minuten eraf!
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klik!
voor
uitslag

MARATHON EINDHOVEN
Tekst Kees Smetsers, Nicole Evers
Foto’s Ad van Zelst, Esther de Wert

De halve marathon van Eindhoven was héél zwaar!

klik!
voor
foto’s

klik!
voor
uitslag

Eindhoven, zondag 14 oktober
Afgelopen zondag heb ik in de vroege ochtend
meegedaan aan de “Soepwandeling” door de
schitterende natuur van landgoed De Baest. Daarna ben
ik ’s middags als een gek naar Eindhoven gefietst om
daar op tijd te kunnen zijn om de deelnemers aan de
halve marathon van Eindhoven aan te moedigen. Bij de
Oirschotsedijk hadden zich veel supporters uit Oirschot
verzameld, die de atleten van Atletiek Oirschot en de
Bali Runners wilden aanmoedigen.

Het was abnormaal warm en het was
duidelijk dat veel hardlopers het moeilijk
hadden met deze oktoberhitte.
Eigenlijk was het veel te warm om een mooie prestatie te
leveren. Dat was echter niet van toepassing op Nellie
van Beers. Ik was nog maar net bij het wedstrijdparcours
aangekomen toen ik deze kleine heldin al aan zag
komen. Zo klein ze is, zo groot zijn haar daden. Ook
vandaag leverde ze ondanks de hitte weer een
topprestatie. Met een tijd van 1.46.13 werd ze eerste in
de categorie V60.

Na Nellie kwamen er nog veel meer
atleten van Atletiek Oirschot voorbij.
Wat denk je van Frans van der Staak, die derde werd bij
de Mannen 65 in een tijd van 1:42:41 uur! Prachtig dat
deze vereniging elk jaar zo’n grote afvaardiging heeft.
Johan Koppen (1.35.21) en Edwin van de Ven (1.35.19)
liepen bij de mannen ook een tijd die gezien de
weeromstandigheden echt als een topprestatie kan
worden aangemerkt.

De Bali Runners deden ook mee met
Henk van Gerven en Linda Timmermans.
Henk deed verkleed als “dinosaurus “ mee en probeerde
op deze ludieke wijze aandacht te vragen voor het
speculaasproject van de Bali Runners. Linda had vorige
week in Breda haar PR met vier minuten verbeterd en
kwam nu energie tekort. Toen ik even met haar mee liep,
bleek dat ze het moeilijk had, maar ik kan alleen maar
bewondering hebben voor de twee sportprestaties, die zij
in één week had geleverd. Eigenlijk geldt dit voor alle
deelnemers van Atletiek Oirschot en de Bali Runners.
Oirschot mag trots zijn op deze atleten…
Kees Smetsers

De beste Oirschottenaren.
Edwin van de Ven (1:35:19) en Johan Koppen (1:35:21)
gingen te snel, die hebben we niet kunnen vangen.
Frans van der Staak (1:42:41) ging ook te hard, kregen
we niet scherp op de foto. Maar Léon Brands (1:43:30)
en Nellie van Beers (1:46:14) staan er mooi op.
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Zondag 14 oktober was het zover, na twee jaar
weer eens een halve marathon.
En nog wel de tiende keer voor mij (jubileum editie). De hele week
was het al warm en net op die dag 26 graden. Dit jaar voor het
eerst getraind volgens het schema van Joos. Met een goed gevoel
was ik er een week van tevoren al klaar voor in mijn gedachten.

Drie dagen voor de grote dag kreeg ik niesbuien,
prikkende ogen en begon de snotneus.
Wat baalde ik. De dag ervoor voelde ik me zo beroerd dat ik in de
middag in bed heb gelegen en 's avonds met een paracetamol ging
slapen. 's Ochtends ging het redelijk voor mijn gevoel dus met
frisse moed samen met m'n loopmaat Esther richting Eindhoven. In
het startvak voelde ik de warme lucht langs me heen gaan en dacht
als het maar goed komt? Volgens mij moet ik ook naar de WC,
maar dat zal ik maar denken.

Het startschot klinkt, daar gaan we dan.
Na vier kilometer laat ik Esther al gaan, kan haar gewoon niet
bijhouden en voel me niet fit genoeg. Ook moet ik nog steeds naar
de WC. Toch maar een Dixie opzoeken. Verdorie, hij zit op slot,
een paar keer aan de deur getrokken. Komt er zo'n feestganger uit
en zegt: "Ge moet opschieten en rennen!" Na dat avontuur ging het
al helemaal niet meer. Jeetje wat had ik het zwaar. Ik weet geen
weg of pad in Eindhoven dus besloot ik de route maar helemaal uit
te lopen, want twee kilometer voor het einde stoppen is ook geen
optie. Die medaille moest ik halen.

Tot mijn grote geluk had ik deze keer voor het
eerst een startnummer met mijn naam erop.
Dat is natuurlijk ideaal als je nog net voor de bezemwagen over de
Markt en het Stratumseind komt. Iedereen roepen "Kom op Nicole,
je bent er bijna!!!" Ja, daar knapte ik van op, duhh. Maar goed, na
alle uitvallers die ik onderweg had gezien, dacht ik maar één ding.
Gezondheid voor alles en met het koppie erbij uitlopen.

Gelukkig kwam de finish in zicht.
En daar stond de camera van Omroep Brabant klaar om me op te
vangen. De omroepster kwam naar me toe en vroeg "Hoe is het
gegaan?". En ik zeg: "Niet goed, maar ik wil wel de groeten doen
aan de bakker in Oirschot!" want dat had ik Henk-Jan Liebrand
beloofd als ze me zouden interviewen. Tot mijn verbazing was het
live-televisie dus het thuisfront had het gezien.

Nog nooit had ik zo'n slechte tijd gelopen van
2.46.42.
Schaam me er zelfs een beetje voor. Maar ik ben wel trots dat ik
het helemaal heb uitgelopen. En dat ik niet fit was bleek duidelijk na
afloop, want was ik moe, nog nooit zo moe geweest na een halve
marathon.

Van Henk-Jan heb ik als dank voor de reclame
een lekkere speculaaskoek gekregen.
Hartelijk dank daarvoor. Uiteraard hoop ik nog wel een keer een
betere tijd neer te zetten dan in deze jubileum editie!
Nicole Evers

Esther en Nicole. Met de medailles!.

Dit was inderdaad een heel
heftige editie van de
Eindhovense marathon. Bij
onze waterpost, 4,5 kilometer
voor de finish, hebben we nog
nooit zoveel wandelaars
gezien. Hebben die deelnemers
zich wel goed voorbereid?
Wat Nicole presteerde is knap,
maar even goed is er
waardering voor onze lopers
die de finish niet haalden: Tess
van den Heuvel, Annet Brans
en Ria Pijnenburg. Als het niet
gaat, dan gaat het niet en kun
je beter uitstappen. Annet heeft
zich inmiddels een week na
Eindhoven gerevancheerd in
Amsterdam: 2 uur 10 in haar
eerste halve marathon!
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MARATHON EINDHOVEN

klik!
voor
foto’s

Tekst Cees van Eijk
Foto Ad van Zelst

klik!

Mijn eerste halve marathon

voor
uitslag

Na een jaar lidmaatschap van onze club,
vond ik dat het wel tijd werd voor een 1/2
marathon.
In 2016 heb ik de 10 km gelopen in Eindhoven en de
enthousiaste aanmoedigingen van het publiek zijn mij wel
bijgebleven. Dus de 1/2 marathon in Eindhoven leek mij een
leuke wedstrijd. Meteen ingeschreven zodat ik niet meer
terug kan.

Voor mij is de voorbereiding van een
wedstrijd net zo belangrijk als de wedstrijd
zelf.
Dus na de zomervakantie meteen gestart met de 1/2
marathon training bij onze club. Elke dinsdag- en
donderdagavond 10-12 km lopen met extra versnellingen en
op zaterdag de lange afstanden. De sfeer was gezellig
tijdens deze trainingen en dat is voor mij ook heel belangrijk.
Je merkt hoe snel je vooruit gaat in het lopen van lange
afstanden. Na ruim 10 weken training en 1 weekje rust ben ik
er klaar voor. Zondag 14 oktober om 13.45 uur gaat het
beginnen.

Thuis alles ingepakt in de rugzak: droge
kleren en extra drinken.
Het startnummer vastgemaakt op het clubshirt. In de trein
van Best naar Eindhoven kom je al veel lotgenoten tegen.
Onderweg naar de start zie ik de rest van de lopers van
Atletiek Oirschot en we gaan samen van start. Rustig aan
beginnen en veel drinken, want het is lekker warm. Bij elke
drinkpost pak ik alles wat ik maar kan krijgen: bekertje
isodrank, bekertje water, banaan, sinaasappel en een spons.

Cees is nog fit bij het passeren
van onze waterpost

Het lopen gaat super lekker.
Er is veel muziek langs het parcours van steelband, hardcore
tot klassiek van een echte harmonie. Dat geeft je elke elk
keer weer een boost, zeker de goede verzorging van onze
eigen waterpost. Tot aan de 19 km kan ik goed mijn eigen
tempo lopen, maar de laatste 2 km gaan wel op karakter. De
spiertjes in de benen beginnen wel een beetje te protesteren.
Gelukkig staan er veel mensen langs dit laatste gedeelte van
het parcours, waardoor je toch gewoon doorgaat.

De finish bereik ik in 2 uur 2 minuten en 21
seconden.
Een mooie tijd voor mijn eerste 1/2 marathon. In het
Beursgebouw worden de diverse wedstrijdervaringen met
andere deelnemende clubleden uitgewisseld. Ik heb de
smaak in ieder geval wel te pakken gekregen en ga volgend
jaar zeker weer meelopen en kijken of ik dan mijn tijd kan
verbeteren.
Cees van Eijk

Dit waren onze debutanten op de
halve marathon:
Henry van de Ven

1:56:42

Cees van Eijk

2:02:21

Henriëtte Sluijters

2:07:58

Rob Ruijten

2:16:52

Anja van de Laar

2:22:58

Anneke Horsch*

2:35:50

*in juni geslaagd voor de hardloopcursus!
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MARATHON EINDHOVEN
WATERPOST

klik!
voor
foto’s

klik!

Tekst Toon de Croon, foto’s Ad van Zelst, Luc Kenter

voor
uitslag

Voor mij was het de laatste keer…
Eindhoven, zondag 14 oktober
Ook dit jaar was Atletiek Oirschot een van de Kempen verenigingen die
als water- of verzorgingspost mee hielp bij de Marathon van Eindhoven.
In eerste instantie zou het weer niet heel gunstig zijn, maar naarmate de
week vorderde werd het steeds warmer en dat voorspelde een drukke
dag voor ons. Na de gebruikelijke handelingen waren we mooi op tijd in
Eindhoven, waar de gemeente enige veranderingen aan de kruising en
de Zwaanstraat had gedaan, zodat het enige tijd duurde voordat we onze
bus met watercontainer op de juiste plaats hadden staan.

Om iets over 10 arriveerden de meeste van ons met
de fiets uit Oirschot en konden we op ons gemak een
bakje koffie of thee drinken.
Irene was jarig en trakteerde op snoep, dus werd er uit aller borst lang
zal ze leven gezongen. Onze 8 marktkramen werden ingericht met
bekertjes water die ook weer moesten worden afgedekt omdat er door de
harde wind veel blad en stof inkwam. Mieke had de taak van het uitdelen
van de shirtjes en de lunchpakketten weer op zich genomen zodat
iedereen het juiste bestelde maat shirt kreeg. Over de shirtjes bestond
wat de kleur betreft enig ongenoegen, ze waren zwart.

Toon stopt er mee. Hij kan geen
water meer zien.

Bij het inrichten van de fruitkramen was de organisatie
de messen om fruit te snijden vergeten.
Daarover werd contact opgenomen. Het duurde veel te lang voordat we
konden beginnen met het fruit te snijden, maar Karin had het idee om in
de buurt aan te bellen en zo kregen we 3 messen zodat we vooruit
konden. Met de muziek zat het niet mee. Er was half en half een orkest
bij de post beloofd, maar dat was er niet. Dus waren we blij dat Pieter
zijn buggy had mee gebracht. Helaas liet de muziekbuggy ons na enige
tijd ook in de steek.
In het begin was het rustig met lopers, maar na verloop van tijd werd het
steeds drukker en warmer zodat er flink gewerkt moest worden en
kwamen we handen tekort. We waren met 47 mensen van Atletiek
Oirschot en op het drukst van de marathon waren er ook nog andere
mensen mee aan het helpen. Met onze watercontainer hadden we pech.
De kraan brak af. Hij stond dicht en moest beslist open, er zat 900 liter
water in en die hoefde niet mee terug naar Oirschot. Gelukkig had ik wat
gereedschap bij me en konden we de kraan zover open krijgen dat er
voldoende uit kwam om de emmers te vullen voor het bijvullen van de
sponsbakken en emmers bij de kramen. Na afloop was hij mooi leeg. Om
ongeveer vijf uur was alles weer opgeruimd en konden we na het maken
van de groepsfoto weer met een voldaan gevoel naar huis.

Maar liefst 21 keer
op rij heeft Toon
onze waterpost bij
de Eindhovense
Marathon geregeld.
Nu stopt hij er mee.
Wie neemt het over?

Mensen van de waterpost, voor mij zit het er op.
Ik wil jullie hartelijk danken voor de geweldige inzet die er ook dit jaar
weer was. Volgend jaar zal iemand anders mijn taak over moeten
nemen, misschien een van jullie, maar ik hoop dat jullie er allemaal weer
zijn.
Namens Marathon Eindhoven, Atletiek Oirschot en mijzelf: BEDANKT!
Toon de Croon
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De After-Party
Wat heel jammer was: we moesten de after-party
afblazen. Er hadden zich maar 12 mensen
aangemeld. Jammer, want het was altijd een
gezellige boel en gaf de lopers kans om na te
praten en uit te leggen waarom het niet gelukt
was de marathon te winnen.

Henk liep de halve als dinosaurus. Allemaal
voor het goede doel in Bali. Maar het brak hem
een week later in Brugge wel op…

Geen after-party, maar toch wel een beetje
party: Irene was jarig en trakteerde op
snuupkes.

Anneke Horsch kwam ook nog even buurten.
Voltooide dit jaar de hardloopcursus en liep
gelijk maar even de halve marathon.
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ORIËNTATIELOPEN
Roland: deze keer net niet

Appelscha, zondag 14 oktober
Vandaag vond het derde en laatste Nederlands
kampioenschap oriëntatielopen van het seizoen 2018
plaats. Het was de lange afstand, in het nationaal park
Drents-Friese Wold. Vorig jaar werd Roland nog
Nederlands kampioen op dit onderdeel, maar deze
keer bleef hij op een 3e plaats steken. Ook mooi.
Roland schrijft: “Het was lastig oriënteren op de
stuifzandvlaktes van de Kale Duinen en iedereen
maakte de nodige fouten. Een derde plaats was voor
mij het resultaat.”

De theoretische afstand was 14,4 km en de tijd van
Roland 2:06:32 uur

MARATHON AMSTERDAM
In Amsterdam ging het wel goed!

Amsterdam, zondag 21 oktober
In de hoofdstad hadden ze het weer beter
geregeld dan in Eindhoven. Bij 15 graden en
een lekker zonnetje liep Annet Brans hier
haar eerste halve marathon. In Eindhoven
moest ze opgeven vanwege de warmte,
maar hier ging het prima: 2:10:10 uur!
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THE GREAT BRUGES MARATHON
Tekst en foto’s Kees Smetsers

Een dinosaurus geniet van de marathon van Brugge
en Brugse Zot.

klik!
voor
uitslag

Brugge (B), zondag 21 oktober
Vandaag liepen op de Oirschotse Heide de leden van
Atletiek Oirschot te genieten van het prachtige
nazomerweer en de herfstkleuren van dit natuurgebied. Ze
hadden allemaal ingeschreven voor de Heidetrail van
Atletiek Oirschot, die als vervanger van de jaarlijkse
Heideloop meteen een succes werd. De sfeer was
geweldig en daar droeg Gilde Sint Sebastiaan, die de
deelnemers aan de start en finish verzorgde, zeker aan bij.

Bijna twee honderd kilometer verder gingen
op dezelfde dag Henk van Gerven en Piet
van Oirschot de kleuren van Atletiek
Oirschot verdedigen.
De ambities van Henk waren groot, want hij wilde het
clubrecord van Cees Koppen op de hele marathon
aanvallen. De verwachtingen van Piet waren een stuk
minder, want die had de laatste tijd heel weinig getraind. Ik
ging als begeleider mee, want mijn blessure staat het lopen
van wedstrijden in de weg.

Henk van Gerven had vorige week nog als
dinosaurus de halve marathon gerend.
Op deze manier vroeg hij aandacht voor het project van de
Bali Runners. Dat brak hem in Brugge op. Tot 30 kilometer
liep hij op het recordschema van Cees Koppen, maar
daarna was de energie op en moest Henk gas terugnemen.
Uiteindelijk eindigde hij op 3.53.41 uur, wat nog steeds een
heel mooie tijd is. Piet had het rustig aan gedaan en kwam
binnen op 4.26.00 uur. Ondanks het mooie weer lagen er
onderweg heel wat lopers uitgeteld langs de kant en de
ambulances reden af en aan, dat plaatst de prestaties van
Henk en Piet in een beter perspectief. Atletiek Oirschot en
de Bali Runners mogen trots zijn op deze twee kanjers.

Toen ik na de hele marathon ergens in een
steegje bij de Grote Markt van Brugge
samen met hen zat te genieten van een
Brugse Zot, schoot mij de titel van dit
verhaal te binnen.
Wat is het toch mooi om zo samen te genieten met deze
twee ervaren hardlopers. Henk gaat binnenkort zijn
veertigste hele marathon lopen en bij Piet staat de teller
ook al op 24. Daarom neem ik mijn petje af voor deze twee
atleten en sluit hiermee dit verhaal af.
Kees Smetsers
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HEIDETRAIL

klik!
voor
foto’s

Tekst en foto’s Ad van Zelst

220 deelnemers aan de eerste Heidetrail

klik!
voor
info

Oirschot, zondag 21 oktober
Pieter Smits en zijn team hadden iets nieuws bedacht: de Heidetrail
Atletiek Oirschot. De opvolger van de Oirschotse Heideloop.

Bekijk hier het filmpje van de
Oirschotse Sneeuwloop 2010

Even een stukje geschiedenis:
Op tweede Kerstdag 2010 zouden we de 25e Auwjaorscross
organiseren. Toen we enkele dagen eerder met de
woensdagmiddaggroep door de hei banjerden, was net de
weersvoorspelling voor het Kerstweekend bekend: zware sneeuw,
strenge vorst, ijzel. Pieter opperde het idee om met de deelnemers
aan de Auwjaorscross de hei in te gaan als ons parcours door het
Kemmerbos onbegaanbaar zou zijn. Op verse sneeuw kun je best
goed lopen, maar op onze rondjes door het Kemmerbos zou de
platgetrapte sneeuw voor lelijke valpartijen kunnen zorgen.

Met de technische commissie hebben we toen op
zaterdag het parcours geïnspecteerd.
Het had al flink gesneeuwd en we zagen al snel dat we hier niet
gingen crossen. Bedenk ook dat de pupillen als laatste van start
zouden gaan en dan op een ijsbaan terecht kwamen. Door de
voorspelde ijzel was het hoogst onzeker of we wel bereikbaar
zouden zijn en ook konden we het onze vrijwilligers niet aandoen
om uren in de vrieskou te staan.

Van Oirschotse Sneeuwloop…

Diezelfde middag hebben we iedereen ingelicht en
aan alle lopers in de regio een e-mailing gestuurd.
Daarin kondigden we de eerste Oirschotse Sneeuwloop aan. Een
recreatieve tocht in groepen door de hei met verschillende
afstanden. We hebben niet genoteerd hoeveel deelnemers er
waren, maar omdat de ijzel uitbleef, viel dat niet tegen. Onder een
mooie winterzon liepen de groepen door de besneeuwde hei. Het
was een prachtig evenement! Zie het filmpje op YouTube.
via Oirschotse Heideloop…

Na dit uit nood geboren succes organiseerden we
in de jaren daarop de Oirschotse Heideloop.
Hetzelfde concept: in groepen van verschillende niveau’s door de
hei, maar dan in de herfst. Het aantal deelnemers groeide door de
jaren tot 200. En… we hadden altijd prachtig weer!

naar Heidetrail Atletiek Oirschot!

Nu werd het tijd voor iets nieuws: de Heidetrail,
Men kon nu ook individueel lopen in eigen tempo over uitgepijlde
routes. Met de start en finish waren we te gast bij Gilde Sint
Sebastiaan, die ook voor de koffie met koeken zorgden. Weer was
het een prachtige dag, met enthousiaste reacties van de lopers, die
van heinde en verre kwamen. Aan de uitrusting te zien waren daar
ook veel “echte” trailrunners bij.
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Meer dan 100 na-inschrijvingen op zondag!

Cees en Harrie van “De guld” zorgden voor koffie.
Waar zijn het jacquet en de hoge zijden hoed?

Ritselende herfstbladeren op ’s-Heerenvijvers

Echte trailrunners, dat zie je aan de uitrusting.

ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 32 | 2018-6
39

UITSLAGEN

klik!
voor
uitslag

Ad van Zelst

Een overzicht van de wedstrijden waaraan onze leden
hebben deelgenomen.

Datum

Plaats

Evenement

zo 21 okt 2018

Amsterdam

TCS Amsterdam Marathon

zo 21 okt 2018

Brugge (B)

The Great Bruges Marathon

zo 14 okt 2018

Eindhoven

Marathon Eindhoven

zo 14 okt 2018

Appelscha

NK Oriëntatielopen (lange afstand)

za 13 okt 2018

Eindhoven

Jumbo Run by Night

zo 7 okt 2018

Breda

Singelloop

zo 30 sep 2018

Eersel

Parelrun

zo 16 sep 2018

OIRSCHOT

Clubkampioenschappen Meerkamp (per onderdeel)

zo 16 sep 2018

OIRSCHOT

Clubkampioenschappen Meerkamp (per categorie, PDF)

zo 16 sep 2018

Hilvarenbeek

Bikse Natuurmarathon

zo 16 sep 2018

Herpen

NK Oriëntatielopen

do 6 sep 2018

OIRSCHOT

Open Baanwedstrijden 3 (per categorie, PDF)

do 6 sep 2018

OIRSCHOT

Open Baanwedstrijden 3 (per onderdeel)

za 1 sep 2018

Best

Zuid-Nederlandse kampioenschappen baan

We houden onze website graag up-toVan januari t/m augustus hadden we 648
deelnames* aan wedstrijden door onze

date met NIEUWS en UITSLAGEN van
onze leden

leden. Dat waren er vorig jaar 568 in
dezelfde periode. Wie zegt dat we geen

Die uitslagen komen niet “vanzelf” op onze

wedstrijden meer lopen? Kijk ook eens

website. Elke week kijken we op internet

naar het lijstje hierboven: 12 wedstrijden

naar wedstrijden in de regio of daar leden

in 2 maanden!

aan hebben deelgenomen. Maar we zien
niet alles!

*Zonder de Groenewoud Lentetrail en de Heidetrail,

Daarom: mis je een wedstrijd waaraan je

want dat zijn geen wedstrijden maar recreatieve lopen

hebt deelgenomen, laat het even weten

zonder uitslag.

aan promotie@atletiekoirschot.nl
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CLUBRECORDS

klik!

René van de Ven

voor
info

Dit jaar al 25 clubrecords!
clubrecords erkend in 2018
datum
110318
110318
110318
110318
110318
110318
110318
110318
110318
110318
110318
080518
080518
080518
080518
190999
210618
040918
060918
060918
160918
160918
160918
160918
300918

naam
Jarno Janssen
Jarno Janssen
Jarno Janssen
Janne Brands
Janne Brands
Saar Brands
Aaron van der Sloot
Mare Bogers
Niek Brands
Bente Brands
Evi van Gisbergen
Léon Brands
Kees Smetsers
Kees Smetsers
Kees Smetsers
Nellie van Beers
Ans Saalberg
Frans van der Staak
Martien van de Ven
Martien van de Ven
Gerda Witlox
Martien van de Ven
Martien van de Ven
Martien van de Ven
Frans van der Staak

cat.
JJD
JJD
JJD
MPA
MPA
MPC
JPC
MPC
JPA
MPC
MPB
M45
M70
M70
M70
V40
V55
M65
M70
M70
V50
M70
M70
M70
M65

plaats
Hoboken (B)
Hoboken (B)
Hoboken (B)
Hoboken (B)
Hoboken (B)
Hoboken (B)
Hoboken (B)
Hoboken (B)
Hoboken (B)
Hoboken (B)
Hoboken (B)
Oirschot
Oirschot
Oirschot
Oirschot
Hilvarenbeek
Oirschot
Hilvarenbeek
Oirschot
Oirschot
Oirschot
Oirschot
Oirschot
Oirschot
Eersel

discipline
60 m indoor
60 m horden indoor
verspringen indoor
60 m indoor
60 m horden indoor
60 m indoor
60 m indoor
hoogspringen indoor
verspringen indoor
verspringen indoor
verspringen indoor
1000 m
1000 m
speerwerpen
verspringen
halve marathon
hoogspringen
halve marathon
discuswerpen
kogelstoten
kogelstoten
discuswerpen
kogelstoten
speerwerpen
15 km

prestatie
9.32 sec
12.88 sec
3,86 m
10.73 sec
14.22 sec
11.35 sec
11.76 sec
0,90 m
3,47 m
2,72 m
1,95 m
3:19.3 min
4:45.8 min
15,69 m
2,44 m
1:36:25
1,26 m
1:29:26 u
18,15 m
5,94 m
5,09 m
18,59 m
6,80 m
17,47 m
1:03:14 u

BP
BP
BP

O

BP

* = Behoudens goedkeuring beheerder clubrecords
O = Opgeëist, zie het artikel in Spike nummer 2017-5, pagina 49
BP = Beste Prestatie, geen officieel onderdeel op de lijst van de IAAF/Atletiekunie

Over het erkennen van clubrecords.
René schrijft:
“Er was twijfel over het erkennen van het CR op de 15 km van Frans van der Staak in de Parelrun. De
wedstrijd voldoet niet helemaal aan alle reglementen. Zo was deze niet aangemeld bij de AU, maar werd
deze wel door een AU-aangesloten vereniging georganiseerd. Er was een bevoegd scheidsrechter en
bevoegd wedstrijdleider. Het parcours was niet gecertificeerd maar wel 3 x nagemeten met GPS. Men
gaf aan dat het ‘precies klopte’. Maar precies kloppen is niet goed, het moet altijd wat meer zijn, n.l. 1
meter per kilometer, dus het had eigenlijk 15015 meter moeten zijn. Maar er zullen talloze wedstrijden
zijn waarbij dit niet tot op dit detailniveau is geregeld.
Ik heb de prestatie voorgelegd aan de TC. Die oordeelde dat regels nodig zijn, maar bij twijfel het
voordeel moet worden gegeven aan de atleet. Alles afwegende vond de TC dat de prestatie in
aanmerking komt voor erkenning als CR dan wel BP. Dus heb ik Frans gefeliciteerd met zijn behaalde
record.”
In Spike #4 van 2014 staat op pagina 33 een artikel over
het meten van een wegparcours, klik op de info-knop:
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AGENDA
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Jan Swaans

Wedstrijden geven een extra dimensie aan je hardloophobby!

november
zo 4 nov 2018

Tegelen

Maalbeekcross (Limbra)

zo 4 nov 2018

Alphen

Alphense Bergen Trail

zo 11 nov 2018

Kaatsheuvel

Maresiacross

zo 11 nov 2018

Helmond

Molenvencross (Limbra)

zo 11 nov 2018

Hilvarenbeek

Beekse Bosloop

zo 11 nov 2018

Veldhoven

Witvencross (Runnersworld Kempische Cross Competitie)

za 17 nov 2018

Eindhoven

Glow-Run

za 17 nov 2018

Nijmegen

Zevenheuvelennacht

zo 18 nov 2018

Nijmegen

Zevenheuvelenloop

za 24 nov 2018

Tilburg

Warandeloop

zo 25 nov 2018

Tilburg

Warandeloop

zo 25 nov 2018

Sint Oedenrode

Driedorpencross (Runnersworld Kempische Cross Competitie)

zo 25 nov 2018

Geldrop

'T is (voor) niks

zo 2 dec 2018

Deurne

Zandboscross (Limbra)

zo 2 dec 2018

Bladel

Kempentrail

zo 9 dec 2018

Eindhoven

Eindhoven Urban Trail

zo 9 dec 2018

Beekse Bergen

EK cross

zo 16 dec 2018

Reusel

l'Avant Sylvestre Cross (Runnersworld Kempische Cross Competitie)

zo 16 dec 2018

Eijsden

Mescherbergloop

za 22 dec 2018

OIRSCHOT

Kapellekestrail

zo 30 dec 2018

OIRSCHOT

Van de Meerendonk Auwjaorscross

ma 31 dec 2018

Soest

Sylvestercross

zo 6 jan 2019

Eindhoven

Genneper Parken Nieuwjaarsloop

zo 6 jan 2019

Asten

Jaspercross (Limbra)

zo 13 jan 2019

Egmond aan Zee

Halve Marathon

zo 20 jan 2019

Eersel

Dieprijtcross (Runnersworld Kempische Cross Competitie)

december

2019

Mededeling voor onze ambitieuze leden:
Het wereldrecord op de marathon staat nu op 2:01:39 uur (Eliud Kipchoge, 16 sept 2018, Berlijn)

ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 32 | 2018-6
42

ONZE WEDSTRIJDEN

klik!
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informatie binnenkort op onze website

za 22 december:
Kapellekestrail

zo 30 december:
Van de Meerendonk Auwjaorscross
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RUNNERSWORLD
KEMPISCHE CROSSCOMPETITIE
Ad van Zelst, René van de Ven

In november begint het crossseizoen weer!

Het programma van de
Kempische Cross Competitie:
zo 11 nov
Veldhoven, Witvencross
zo 25 nov
Sint-Oedenrode, Driedorpencross

Wijzigingen in het KCC-reglement
Het wedstrijdreglement van de Kempische Cross
Competitie is naar aanleiding van de jaarlijkse
evaluatie op enkele punten gewijzigd.

Wijziging 1:
zo 16 dec
Reusel, l’Avant Sylvestrecross
zo 30 dec
OIRSCHOT, Van de Meerendonk
Auwjaorscross
zo 20 jan
Eersel, Dieprijtcross
zo 27 jan
Best, Joe Mann Bosloop
zo 10 febr
Valkenswaard, Wedertcross
zo 17 febr
Eindhoven, Karpencross en
prijsuitreiking KCC

Voor het eindklassement van de competitie worden
van een deelnemer de 2 slechtste resultaten
geschrapt. Dat was al zo, maar dit jaar tellen de
punten behaald in de laatste wedstrijd altijd mee.
Dus als men niet deelneemt aan de laatste cross
ontvangt men 0 punten en dit resultaat kan niet als
een van de twee slechtste resultaten geschrapt
worden.
Deze wijziging is o.a. doorgevoerd omdat lopers
die hun plaats in de competitie al hadden
veiliggesteld vaak niet meer naar de laatste
wedstrijd kwamen en een wedstrijd buiten de regio
opzochten.
Doordat de laatste wedstrijd altijd meetelt in de
puntentelling kan de einduitslag van de competitie
nu meteen na de laatste wedstrijd worden
opgemaakt.
De prijsuitreiking van de competitie is direct na en
ter plaatse van de laatste wedstrijd van het
seizoen.

Wijziging 2:
De aanbevolen afstanden voor Junioren AB zijn nu
conform het advies van de Atletiekunie: jongens
5000 m (was 4000), meisjes 4000 m (was 3000)

Wijziging 3:
Het inschrijfgeld is verhoogd met 1 euro
Ad van Zelst
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We gaan weer crossen: deelname loont!

Winnen we deze superprijs opnieuw?

Als deze Spike op de mat valt is het
cross-seizoen weer begonnen.
Voor de pupillen en junioren betekent dit vaak ook de
eerste wedstrijd in hun nieuwe categorie. Spannend:
wie zijn mijn nieuwe tegenstanders, hoe goed zijn
ze? Het eerste jaar in je nieuwe categorie ben je
(pupillen B uitgezonderd) bovendien altijd “de
jongste”, je zit immers twee jaar in elke categorie dus
het jaar dat je over gaat loop je tegen kinderen die
een jaar ouder zijn.

Hoewel het dus moeilijk zal zijn van
oudere kinderen te winnen is het geen
reden om niet mee te doen.
In tegendeel, deelname loont! Vorig jaar wonnen
onze pupillen het Algemeen Klassement van de
Kempische Cross Competitie, wat leidde tot een
cheque van liefst € 200 te besteden bij het bedrijf
Buiten-Spel.nl. En besteedt werd ie, die cheque: een
super middag met gigantisch springkussen en frietkar
was de echte prijs die was binnengesleept!

De punten voor dit klassement worden
behaald door alle deelnemende atleten.
Pupillen en junioren hebben een apart klassement.
Hoe meer pupillen dus meedoen, hoe meer punten.
Alle behaalde punten worden gedeeld

door het aantal pupillenleden bij de club. Zo maakt
het dus niet uit of je een grote of kleine vereniging
bent, je kunt allebei winnen. Zo pakten onze pupillen
vorig jaar in de laatste cross-wedstrijd van het
seizoen de overwinning.

Maar nu zijn we titelhouder, dus zullen
we aan de bak moeten om onze beker
te verdedigen!
Jullie doen toch ook allemaal mee zodat we weer zo’n
giga-springkussen kunnen winnen!!??

Ook gaan we aan het einde van het
seizoen, bij de clubkampioenschappen
cross, weer werken met natura-prijsjes.
Dit hebben we in het verleden ook vaak gedaan en
ook hier geldt: deelname loont. Het jeugdlid met de
meeste deelnames aan cross-wedstrijden mag als
eerste kiezen uit de prijsjes, daarna degene met
daarna de meeste deelnames enz. enz.
Hopelijk zien we jullie allemaal terug bij de crosswedstrijden en kunnen we de regionale wedstrijden
gigantisch AV Oirschot-blauw laten kleuren!
Namens de jeugdtrainers en jeugdcommissie,
René van de Ven
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TRAININGEN

klik!

Coördinatie: Léon Brands, Joos van Haaren

voor
info

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

gevarieerde looptrainingen, bos en hei

Recreanten groep 1, 2, 3, 4 - recreantentrainers

MAANDAG
19.00 uur

bootcamp, atletiekveld

Alle niveau’s - trainer Irene van Gestel

DINSDAG
18.30-19.30 uur

zaaltrainingen (wintertijd)

Jeugdgroep 1* – trainers Annemiek Hendriks, Iris Clement

19.00 uur

looptraining op de baan

Clubtraining op de baan, alle niveau’s - trainer Toon de Croon

19.30-20.30 uur

woensdagmiddaggroep

Recreanten vanaf groep 2 – Conny van de Wal. Vanaf ’s-Heerenvijvers.

19.00 uur

Tenzij anders
aangegeven starten
alle trainingen vanaf
het atletiekveld

zaaltrainingen (wintertijd)

Jeugdgroep 2* – trainer Léon Brands, Thomas van Laarhoven

WOENSDAG
14.00 uur

▲

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

Niet-leden mogen
ter kennismaking aan
de recreanten- en
bootcamptrainingen
meedoen tegen
betaling van € 2,00

gevarieerde looptrainingen, buitengebied

Recreanten groep 1, 2, 3, 4 – recreantentrainers

20.00-21.30 uur

zaaltrainingen (wintertijd)

Junioren CBA, senioren, masters – trainers René van de Ven, Bart Noyen

DONDERDAG
18.30-19.30 uur

zaaltrainingen (wintertijd)

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

Jeugdgroep 1* – trainers Léon Brands, Theodör Brands, Bart Noyen

19.00 uur

bootcamp, atletiekveld

Alle niveau’s - trainer Johan der Kinderen

19.00 uur

looptraining, buitengebied

Clubtraining alle niveau’s - trainers Cees Koppen, Joos van Haaren

19.30-20.30 uur

zaaltrainingen (wintertijd)

Jeugdgroep 2* – trainers René van de Ven, Léon Brands

ZATERDAG
9.00 uur

duurlooptraining, buitengebied

Gericht op wedstrijden, groep 3, 4 - trainer Cees Koppen e.a.
*Informatie over de indeling van de jeugdgroepen bij Léon Brands
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Terugkomen van een
blessure? Probeer
het eens bij de
baantraining op
dinsdag.
Eerst loopschooloefeningen, dan op
tempo lopen.
Je bepaalt zelf je
intensiteit en kunt
stoppen wanneer je
wilt.

DIT DOEN WE ALLEMAAL BIJ
ATLETIEK OIRSCHOT
recreatie

voor
info

wedstrijden

atletiek

bootcamp

klik!

jeugd

wandelen

Voor alle vormen van atletiek kun je terecht bij Atletiek Oirschot. Op onze website
www.atletiekoirschot.nl vind je alle informatie: trainingstijden, nieuws, uitslagen,
agenda, fotoverslagen en alle jaargangen van ons clubblad Spike.
Dit jaar gingen we van 232 naar 274 leden en zijn daarmee een van de snelst
groeiende verenigingen van Oirschot. Dat komt niet zomaar! Aandacht voor
iedereen, gezelligheid en sportiviteit staan bij ons op de eerste plaats.
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Hans & Hans

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

www.garagebeka.nl

airco service
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ONZE VRIJWILLIGERS
Ze vallen niet op, maar ze zijn er wel. Altijd.

Juryleden bij de
Clubkampioenschappen
Meerkamp. Ton, Cees,
Nellie, Jac en Ronald.
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MEMORIES

We kregen enkele reacties op het onderschrift van dit lijstje in de vorige Spike. Het blijkt dat dit
geen ledenlijst is, maar een lijst van mensen die men wilde benaderen om lid te worden, dus
nog vóór de oprichting. Bij de meeste is dat ook gelukt en vier ervan treffen we ook vandaag
op de ledenlijst aan. Bij de eerste leden waren ook vrouwen, jongens en meisjes, o.a. Rikie
Moors, Petra van de Sande, Esther Smal, Iris Clement, Vanessa (Kluijtmans-) Lantau. Het
eerste bestuur in 1985 bestond uit Martien van de Ven (voorzitter), Joos van Haaren (vicevoorzitter), Joseph van den Bosch (penningmeester), Antoine Menheere (secretaris) en Rikie
Moors. Eind 1985 hadden we 45 leden.

Heb jij ook nog foto’s uit de oude doos? Laat ze niet verloren gaan.
Geef ze aan Ad van Zelst, die zal ze inscannen en dan krijg je ze
terug. Graag met zoveel mogelijk gegevens: wie, wat, waar, wanneer.
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WE WAREN IN…
Eindhoven, halve marathon

Effe ’n endje met de
hond wandelen…
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