•
•
•
•
•
•
•
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De clubrecords van René van de Ven
tientallen PR’s bij de Baanwedstrijden
Athletic Champs 3 en 4
Tour du ALS
Spetterende JANS-dag
Clubestafette in de regen
Afsluiting hardloopcursus
Run-Archery
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foto (Ad van Zelst): Tour du Als
HET CLUBBLAD VAN ATLETIEK OIRSCHOT
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ALGEMENE INFO
− 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
Koestraat 3, 5688AG 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 digitale Spike is te lezen op onze website en wordt per
e-mail toegezonden aan alle leden, adverteerders, sponsoren en
andere belangstellenden.
De gedrukte versie van de Spike ligt in het clubhuis en mag gratis
worden meegenomen door leden die de voorkeur geven aan
print.
Niet-leden die de digitale Spike willen ontvangen kunnen een
verzoek sturen aan promotie@atletiekoirschot.nl
Drukwerk:
Redactie en opmaak:
Advertenties:

FT-Print Oirschot
Ad van Zelst
PR-commissie

De Spike verschijnt 6x per jaar. Het volgende
nummer verschijnt op 1 juli. Kopij uiterlijk 25 juni
sturen naar promotie@atletiekoirschot.nl

SPONSORS
Lijst van adverteerders en sponsors
op volgorde van het jaar waarin ze
met sponsoring zijn begonnen
hoofdsponsors
2017
Rabobank Het Groene Woud Zuid
2018
Van de Meerendonk Makelaars
wedstrijdsponsors
2009
Jumbo supermarkt
2013
Puro hondenvoeding (René Coolen)
2013
MTO (Joost van Kuringen)
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

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

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

Overzicht van bestuursleden, coördinatoren en
ondersteunende functies. Om privacyredenen staan de
telefoonnummers en privé e-mailadressen er niet bij.

Als je iemand uit de lijst wilt bereiken waarvan je het adres
niet weet, stuur dan een e-mail naar info@atletiekoirschot.nl

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

Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

Hennie van Rijt
Leny de Croon
Cees van Eijk
Jac van Heerebeek
Toon Erven

hennie.van.rijt@atletiekoirschot.nl
leny.de.croon@atletiekoirschot.nl
cees.van.eijk@atletiekoirschot.nl
jac.van.heerebeek@atletiekoirschot.nl
toon.erven@atletiekoirschot.nl

Danny van Overdijk
Irene van Gestel
Miranda Voet-Veldhuizen
Toon de Croon
Toon de Croon
Bart Noyen
Vanessa Kluijtmans
Johan der Kinderen
Leny de Croon
René van de Ven
Léon Brands
Joos van Haaren
Martien van Geenen
Wally van Mierlo
Jan Swaans

danny.van.overdijk@atletiekoirschot.nl

Coördinatoren
Accommodatiecommissie (AC)
Bootcamp
Clubhuiscommissie
Evenementencommissie
Hardloopcursus
Jeugdcommissie (JC)
PR- en sponsorcommissie
Recreantencommissie
Socioteam
Technische commissie (TC)
Trainingen jeugd
Trainingen volwassenen
Wandelcommissie (WC)
Wedstrijdorganisatiecomm. (WOC)
WOC, secretaris

bart.noyen@atletiekoirschot.nl

leny.de.croon@atletiekoirschot.nl

wedstrijden@atletiekoirschot.nl

Ondersteunende functies
Beheerder clubrecords
Beheerder uitslagen
Correspondent
EHBO-coördinator
Facebook
ICT beheerder
Ledenadministratie
Mailboxbeheerder
Redactie website en Spike
Vacaturebank

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

promotie@atletiekoirschot.nl

ict@atletiekoirschot.nl
ledenadministratie@atletiekoirschot.nl
info@atletiekoirschot.nl
promotie@atletiekoirschot.nl

Het loopt lekker bij Atletiek Oirschot!
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VAN HET BESTUUR
Cees van Eijk

Beste leden van Atletiek Oirschot,

Het seizoen zit er weer op.
We hebben weer genoten van onze vaste activiteiten: Rondje Kemmer,
Heidetrail, Auwjaorscross, Lentetrail, Clubestafette, Triatlon, RunArchery, JANSdag, Open Baanwedstrijden, Cyclopathon,
Clubkampioenschappen Cross, Oriëntatieloop, Kapellekestrail,
Clubkampioenschappen Meerkamp en de Hardloopcursus. Ik ben de tel kwijt,
maar het is een hele lijst met mooie activiteiten, waar we trots op mogen zijn. Ik
vind het elke keer weer een hele prestatie dat wij zoveel kunnen en willen
organiseren met de inzet van veel vrijwilligers.

Zelf heb ik ook aan verschillende activiteiten deelgenomen.
De sportieve strijd en vooral de gezelligheid zie ik er telkens weer
in terugkomen. Dit doet recht aan onze spreuk "Het loopt lekker bij Atletiek
Oirschot". Dus bij deze dank aan alle vrijwilligers voor jullie inzet en bijdrage
aan deze activiteiten.

De vakantie staat ook weer voor de deur.
Een moment om even lekker uit te rusten en te genieten van het lekkere weer of
de mooie omgeving. Voor mij is het ook weer een periode om even niet te lopen.
De accu kan daarna dan weer opgeladen worden voor de halve marathon van
Eindhoven. Er zijn natuurlijk ook lopers die de loopspullen meenemen op
vakantie om daar de conditie op peil te houden en dat mag natuurlijk ook.
Iedereen moet vooral doen wat hij of zij prettig vindt als je er maar van geniet.
Ik wens iedereen een prettige vakantie en dat we elkaar daarna weer treffen bij
de diverse trainingen en activiteiten.
Met vriendelijke groet,
Cees van Eijk
Penningmeester Atletiek Oirschot

FEESTJE!
In oktober 2020 bestaat Atletiek Oirschot 35 jaar. En daar maken we weer een
mooi feest van. De commissie, bestaande uit Hennie van Rijt, Toon de Croon
en Pieter Smits kan nog wel wat hulp gebruiken.
Wie heeft er verstand van feesten en helpt mee? Aanmelden bij
hennie.van.rijt@atletiekoirschot.nl of een van de andere commissieleden.
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VACATUREBANK
Sandra Verhagen

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.
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?
E-mail naar

Pluim voor onze vrijwilligers!

sandra.verhagen@online.nl

We hebben weer mooie jeugdactiviteiten achter de rug
Twee keer Kids-Sport, de JANS-dag en de Roefeldag. Gelukkig hebben
we onder onze leden veel vrijwilligers die dat mogelijk maken. Hierbij een
bedankje aan de regelaars en helpers bij deze jeugdactiviteiten: Ad,
Adrie, Adrie, Antoinet, Bart, Bart, Bram, Carlijn, Cees, Conny, Esther,
Esther, Esther, Hannie, Hanny, Ingrid, Iris, Joke, Joos, José, Karin,
Kees, Marieke, Marij, Martien, Miranda, Nellie, Peggy, René, Tanja,
Theo, Tiny, Ton, Ton, Toon, Toon, Trees, Wim en hopelijk zijn we
niemand vergeten.

of bel 06-18571513

En… als je nog nooit meegeholpen hebt:

Openstaande vacatures:

Ontdek eens hoe leuk dat is met die jeugd.

We kunnen op alle niveaus
nog trainers en begeleiders
gebruiken, zowel bij de jeugd
als onze recreanten.

Zeg de volgende keer ja als je gevraagd wordt of een oproep ziet. Het
kan niet altijd van dezelfde mensen afhangen!

Nieuw:

Info:
Léon Brands
leon.brands@icloud.com (jeugd)
Joos van Haaren
j.vanhaaren@chello.nl (recreanten)

En wie gaat er ons 35-jarig
jubileumfeest mee
organiseren? Verstand van
feesten? Meld je aan bij:

Johan Roefs gaat

Rob Ruijten volgt Harrie

Ron van de Sande Gaat

trainingen geven aan de

Bullens op in de Wedstrijd-

als assistent-trainer de

receanten op zondag en

commissie. Hij gaat met

loopgroepen mee

hennie.van.rijt@atletiekoirschot.nl of

Jan Manders het opbouwen

begeleiden

pasmits@hotmail.com of

woensdag

van parcours en start/finish

toondecroon@chello.nl

regelen.
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LEDENADMINISTRATIE
Hans Hoogmoet

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

Nieuwe leden, jeugd:
Jade Saris
Annamarie Boer
Yfke Buskens

MPmini
MPA
MPA

Afmeldingen:
Esther Peeters
Rens Ackermans

V40
JJC

We hebben nu:
•
•
•
•

206 volwassen atletiekleden
53 jeugd atletiekleden
31 wandelaars
290 leden in totaal

DE SPIKE en WEBSITE
Ad van Zelst

2019 is de laatste jaargang van de Spike. We gaan stap voor
stap over naar een digitale nieuwsbrief. In dit nummer is het
volgende veranderd:

NIEUWS
Op de volgende pagina’s staan alleen nog maar korte vermeldingen van onze
nieuwsberichten zoals die op de website staan. Er staat een link bij naar de uitslag, de
foto’s of uitgebreide informatie (indien van toepassing). Omdat de ruimte op de website
onbeperkt is kunnen we nu aan veel meer acties aandacht geven.
Eén klik en je zit op onze website!

WEDSTRIJDVERSLAGEN
Verslagen van evenementen kun je gewoon in blijven sturen en komen dan als
NIEUWS op de website. Maak het wel spannend en houdt het compact. En graag een
foto erbij!

WEBSITE
Onze website is in 2016 ontwikkeld door Danko Adamczyk uit Best. Danko opereerde
als zelfstandige free-lancer en had in 2005 ook al onze vorige website gebouwd. Nu
heeft hij gekozen voor een full-time job. Het is een drukke baan en daarom heeft hij
moeten besluiten te stoppen met het werk aan onze website. Het onderhoud en de
verdere ontwikkeling worden overgenomen door Oirschottenaar Lennard van de Laar
(Dualler) die al voor veel verenigingen in Oirschot de website heeft mogen maken.
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LIMBRA BAANWEDSTRIJDEN
Helmond, dinsdag 7 mei
Omdat hij er toch was om Carlo Schoonen te coachen, nam René in Helmond de
kogel ter hand en verbeterde het CR van Danny van Overdijk (5,77 m) naar
10,94 m.
Carlo leverde met 54,70 meter een mooie prestatie op speerwerpen, maar omdat
hij zijn licentie heeft bij HAC Helmond telt dat bij ons niet voor een clubrecord.
Foto uit archief

ATHLETIC CHAMPS AVR’69 (3)
Reusel, zaterdag 11 mei
Het was weer een mooie dag in Reusel. Onze jeugd, die met 4 A-pupillen en 7
B/minipupillen meedeed, verbeterde of evenaarde maar liefst 21 PR's!
Foto: Anne haalt 6,50 meter bij bandslingeren

OPEN BAANWEDSTRIJDEN
Oirschot, donderdag 16 mei 2019
Bij de eerste serie Open Baanwedstrijden werden vanavond maar liefst 32 PR's
verbeterd! René van de Ven stelde een clubrecord discuswerpen M35, Léon
Brands verbeterde het clubrecord discuswerpen M45.
Lees het verslag op de website, klik op info
Léon: raak bij zijn eerste discuswedstrijd!

BAANWEDSTRIJDEN AVGM
Best, vrijdag 17 mei
René van de Ven verbeterde na een dag alweer zijn clubrecord M35 bij het
discuswerpen met 12 cm naar 29,49 m. Ook zijn clubrecord kogelstoten M35 uit
Helmond ging er aan: een verbetering met 14 cm naar 11,05 meter.
Foto uit archief

TOUR DU ALS
Middelbeers, zaterdag 18 mei
Marij Maas kan tevreden zijn: mooi loopweer, een perfect uitgezet parcours door
Wit Holland. Zo’n 80 hardlopers en wandelaars genoten van de tocht en steunden
zo het onderzoek naar ALS
Foto: Ron, José, Henriëtte en Hans.
Meer foto’s in het FOTOBOEK
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EN DAT IS DRIE!
Leiden, zondag 19 mei
Vandaag liep Henk van Gerven na Maastricht en Düsseldorf in Leiden zijn derde
marathon van het jaar. Zijn streven is om er dit jaar 12 te lopen, alles om
gehandicapte kinderen in Bali te kunnen laten opereren zodat ze kunnen lopen.
Lees het NIEUWS-bericht van 23 maart j.l.
Foto: ter ondersteuning liepen in de Leiden Marathon nog drie Bali-Runners de
halve: Elle van Spreuwel, Linda Timmermans en Antoinet Hems

WERPDRIEKAMP ASTERIX
Eindhoven, donderdag 23 mei
In zijn jacht op clubrecords M35 deed René mee met de wedstrijden
van Asterix in Eindhoven. Resultaat was 2 clubrecords (discuswerpen
en speerwerpen) en een 2e plaats overall.
Foto uit archief

ATV VENRAY
Venray, zaterdag 25 mei
Bij ATV Venray was een 7-kamp voor Junioren D, waar onze
deelnemers 9 PR's scherper stelden.
Zie de UITSLAGEN.
Foto: Sven van der Schoot bracht zijn PR bij hoogspringen op 1,25 m

DIT BEREIKTEN DE BALI-RUNNERS
Oostelbeers, zondag 26 mei
De Bali-Runners en Atletiek Oirschot hebben samen in 2018 en 2019 de Groene
Woud Lentetrail georganiseerd. De opbrengst van deze acties gaat naar
Indonesië, waar kinderen die door een afwijking bij de geboorte niet kunnen
lopen een hersteloperatie krijgen. Wat is mooier voor een atletiekclub om dat
mogelijk te maken?
De Bali-Runners hebben een fotoboek gemaakt met daarin de verhalen van 20
Indonesische kinderen die door hun steun zijn geholpen. Indrukwekkend!
Klik voor het fotoboek op de link:
Foto: Atletiek Oirschot en Bali-Runners bij de Eindhoven Urban Trail in 2018.

RIDE & RUN
Oirschot, zondag 26 mei
Roland van Loon heeft aan iets nieuws meegedaan: Ride & Run, georganiseerd
door Recreanten Vereniging Manege Soethout. Het is een wedstrijd waarbij een
team van hardloper en paardrijder samen een ronde over de Oirschotse heide
rennen/draven/galopperen.
Roland liep samen met paardrijdster Eliette van Griensven en paard Mona de
snelste tijd op de 5 km. Mona draafde behoorlijk hard door dus Roland moest vol
aan de bak. Het paard zal ook wel moe zijn geweest.
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ABDIJENTOCHT
Tongerlo-Averbode, donderdag 30 mei
Traditie! De Abdijentocht in België. Het ene jaar van Tongerlo naar Averbode, het
andere jaar omgekeerd.
Foto: Helaas zaten er dit jaar maar 5 deelnemers uit Oirschot aan de friet.

LES BOUCLES ARDENNAISES
La Roche (B), zaterdag 1 juni
La Roche was héél zwaar, maar toch een van de mooiste marathons
Vrijdag vertrokken Henk van Gerven, Antoinet Hems, Elia Deenen en Kees
Smetsers naar La Roche in de Ardennen (België) om daar de kleuren van Atletiek
Oirschot en de Bali Runners te gaan verdedigen...
Lees verder op de website, klik op info

ACCOMMODATIEPLAN #2
Oirschot, zaterdag 1 juni
Van het accommodatieplan dat we in mei 2018 presenteerden is nu versie 2
verschenen. Binnenkort wordt het aan de Oirschotse politiek overhandigd.
Klik op info om het te lezen

ATHLETIC CHAMPS (4)
Best, zaterdag 1 juni
Het was wel héél warm in Best. En dat drukte de prestaties bij deze vierde serie
Athletic Champs wedstrijden voor pupillen. Maar toch wisten onze jongens en
meisjes nog 20 PR's te verbeteren of te evenaren.
Foto: Jylte verbeterde haar PR verspringen met maar liefst 35 cm.

JANSDAG
Oirschot, donderdag 6 juni
Vandaag hadden we weer de jaarlijkse Jansdag voor de groepen 8 van de
Oirschotse basisscholen. Zo'n 200 kinderen konden zich uitleven met sprinten,
hoog- en verspringen, kogelstoten, speerwerpen en de 600 meter. Als afsluiting
waren dan nog de finales sprint en de Zweedse estafette.
Bekijk de uitslag en de foto's van deze mooie dag, klik op de knoppen

website.
ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 33 | 2019-4
12

op deze

BAANWEDSTRIJDEN (2)
Oirschot, dinsdag 11 juni
Wat een drukte op ons atletiekveld! Maar liefst 47 deelnemers deden mee met
onze tweede serie baanwedstrijden. Er werden 2 CR’s M35 gevestigd door René
van de Ven: 100 m sprint (stond nog open) en verspringen (een verbetering van
het record uit 1988 van Martien van de Ven met 21 cm). Verder werden er 40
(veertig!) persoonlijke records verbeterd.
Foto: de masters aan de start van de 100 meter: Kees Smetsers (M70), René van
de Ven (M35) en Léon Brands (M45).

CLUBESTAFETTE
Oirschot, woensdag 12 juni
De clubestafette had dit jaar wat minder deelnemers dan we gewend zijn. Het
waren toch spannende 45 minuutjes voor de 4 teams van 5 lopers, vooral tussen
de teams 2 en 3. En de stortbui halverwege was ook wel mooi.
Foto: winnaar werd het team Sandra Verhagen, Henry van de Ven, Danny van
Overdijk, Sander van Esch, en Karin Verhagen. Ze legden 11300 meter af.
Meer foto's in het FOTOBOEK

AFSLUITING HARDLOOPCURSUS
Oirschot, woensdag 12 juni
Vandaag werd de hardloopcursus 2019 afgesloten met een bosloop. Op een
afgetekend parcours konden de cursisten laten zien wat ze in 10 weken hebben
geleerd. Minimaal was toch wel twee rondjes en dat haalden ze allemaal! Enkelen
maakten er zelfs bijna vijf! Tot slot konden 23 nieuwe hardlopers hun certificaat
van cursusleider Toon de Croon in ontvangst nemen. Daarnaast waren er nog een
stuk of 5 leden die na langere afwezigheid de cursus hebben gevolgd.
Foto: Toon voert de groep aan het Kemmerbos in.

BAANWEDSTRIJDEN AVGM BEST
Best, zaterdag 22 juni
In Best waren vandaag de laatste baanwedstrijden van het seizoen voor de C/D
junioren. Onze jongens kwamen naar huis met 6 PR's.
Foto (Léon Brands): Jilles ziet het wel zitten met verspringen, hij verbetert zijn PR
met 26 cm!

LOEIHETE RUN-ARCHERY
Oirschot, zaterdag 29 juni
Het was zo warm vandaag - de thermometer gaf 33 graden aan - dat het
programma van de Run-Archery werd ingekort tot een sprintwedstrijd. Ook werd
vanwege de aanwezigheid van de eikenprocessierups niet door het bos gelopen.
Lees hoe een Rus de Run-Archery won en hoe onze Oirschotse deelnemers het
eraf brachten, klik op info.
Foto: Wally van Mierlo werd 3e bij de mannen masters.
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In 2018 wonnen we voor de tweede keer op rij het pupillenklassement bij de Kempische Crosscompetitie.
De prijs was een stormbaan die we voor een dag te leen kregen van KCC-sponsor Buitenspel van Harold
Hoeymans. Op zaterdag 15 juni was het zover en kon onze jeugd zich uitleven op de stormbaan en met
andere spelletjes, georganiseerd door de jeugdtrainers. Leuke dag!
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CV Ketel kapot?
Oirschot tel:0499-550584
info@vandeschoot.nl
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VOOR COMPLEET
AUTO-ONDERHOUD
Haven 2 | 5688DR Oirschot | 0499-574477

www.garagebeka.nl

airco service
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Hans & Hans
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Blox & Verbeek adviseurs v.o.f.
voor
particulieren en bedrijven

HEEFT U OP FINANCIEEL GEBIED ADVIES NODIG?
Bijvoorbeeld bij het afsluiten van ‘n hypotheek of verzekering?!
Of heeft u hulp nodig bij het invullen van belastingaangiftes?
Wilt u informatie over bijvoorbeeld pensioenen, spaarrekeningen of andere financiële
zaken?
DAN BENT U BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRES.
Wij hebben voor u gediplomeerde medewerkers in huis, die u op professionele wijze
kunnen adviseren c.q. helpen.
U hoeft ons alleen maar even te bellen voor het maken van een afspraak. Indien
gewenst komen wij dan bij u thuis, maar u mag uiteraard ook op een van onze
kantoren komen.
Eersel
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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