
 
ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 33 | 2019-5 

 1   
 
 

  

 

5 

        jaargang 33 / 1 september 2019  
 

HET CLUBBLAD VAN ATLETIEK OIRSCHOT 

 

• Nederlands Record voor Martien van de Ven 

• De Triathlon was weer geweldig! 

• In Kasterlee was de trappist bijna op 

• Clubrecords in Lommel 

• Het regende warm water bij het Rondje Kemmer 

• Henk van Gerven zit dit jaar al op 6 marathons 
 
 
       foto (Ad van Zelst): Baanwedstrijden in mei  
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http://www.vandenboschwegenbouw.nl/
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https://www.jumbo.com/content/Jumbo-oirschot-de-loop/
https://www.fysionova.nl/
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Voor de samenstelling van alle commissies klik op de info-knop ►  
 

ONZE VRIJWILLIGERS                     
 

Ons clubblad wordt stap voor stap omgevormd tot een nieuwsbrief die per e-mail aan de leden en andere 

belangstellenden wordt toegezonden. Vanaf 2020 is er geen Spike meer in print. Het overzicht van 

bestuursleden, coördinatoren en ondersteunende functies is te vinden op onze website 

www.atletiekoirschot.nl > ALGEMENE INFO > Bestuur en commissies. De belangrijkste e-mailadressen 

staan in de rubriek CONTACT.  

 

http://www.boekhandeldecroon.nl/
http://www.secron.nl/
http://www.atletiekoirschot.nl/
https://www.atletiekoirschot.nl/algemeneinfo/bestuur
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  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 

 

 
 
 

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:  Albert Houwen 

1997:  Piet van de Sande (1930-2018) 

2009:  Martien van de Ven 

2010:  Toon de Croon 

2016:  Ton van Liempt 

2018: 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:  FT-Print Oirschot 

Redactie en opmaak:  Ad van Zelst 

Advertenties:  PR-commissie 

 

De Spike verschijnt 6x per jaar. Het volgende 

nummer verschijnt op 1 november. Kopij uiterlijk 27 

oktober sturen naar promotie@atletiekoirschot.nl  

Dit is de laatste jaargang van de Spike. Vanaf 2020 

zal alle communicatie naar de leden lopen via de 

website en nieuwsbrieven.  

 Atletiek Oirschot is sportieve partner van Ren- en Toerclub De Pedaleur, zwemclub EOZC, 

Loopgroep Bali-Runners, gymnastiekvereniging ODI en handboogvereniging Aurora.  

http://www.atletiekoirschot.nl/
mailto:promotie@atletiekoirschot.nl
mailto:info@atletiekoirschot.nl
http://www.atletiekoirschot.nl/
mailto:promotie@atletiekoirschot.nl
mailto:promotie@atletiekoirschot.nl
https://twitter.com/avoirschot
https://www.facebook.com/atletiekoirschot
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VAN HET BESTUUR  
Leny de Croon 

 
 
 
 

Beste leden van Atletiek Oirschot, 

De vakantie is weer achter de rug en we zijn weer vol goede 
moed begonnen met de dagelijkse gang van zaken, zoals 
trainingen, vergaderingen, organiseren van activiteiten etc.; 
de eerste bestuursvergadering hebben we alweer gehad. 
 
Omdat er verder in deze Spike nieuwsberichten en berichten over de 
wedstrijden staan, hoef ik het daar niet over te hebben. Maar soms is er nieuws, 
dat niet op de website komt te staan maar wel onze aandacht vraagt. 
Tijdens de vakantieperiode is er door de accommodatiecommissie, met hulp van 
een aantal vrijwilligers, heel hard gewerkt aan het opknappen van de 
polsstokhoogspringinstallatie en aan nieuwe overkappingen voor het 
hoogspringen.  
Deze mensen zijn op meerdere zaterdagen de hele dag bezig geweest om het 
allemaal netjes in orde te maken en zij verdienen dan ook een extra dankjewel 
van ons allemaal voor hun harde werken.  
 
Na vele jaren heeft de jeugdcommissie weer een jeugdkamp georganiseerd voor 
onze jongste leden. Afgelopen weekend zijn 38 kinderen met trainers en 
begeleiders naar Luyksgestel geweest.  Het was een geslaagd weekend en 
iedereen die hieraan heeft meegeholpen namens het bestuur heel hartelijk 
bedankt.  
 
De komende maanden staan er weer een aantal wedstrijden op het programma, 
die informatie kun je vinden op de website. De Clubkampioenschappen 
Meerkamp, Marathon Eindhoven en onze Auwjaorscross zijn wel de 
hoogtepunten. Ik wens iedereen veel succes met de trainingen en 
voorbereidingen (organisatie).  
 
Met sportieve groeten 

Leny de Croon 
 

 

 

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. 

 

mailto:hennie.van.rijt@atletiekoirschot.nl
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  LEDENADMINISTRATIE  
Hans Hoogmoet 
 
 

Ledenmutaties per 1 september: 

 

Nieuwe leden, jeugd: 
Job Kramer JMPC 

 

Nieuwe leden, wandelen: 
Peggy van den Brand  

Jolanda van den Heuvel 

 

Tijdelijk lid: 
Davy Verkooijen Msen 

 

Afmeldingen: 
Eefke van Kasteren MPA 

Iris Kamphuis MPA 

We hebben nu:  

• 206 volwassen atletiekleden    

• 52 jeugd atletiekleden     

• 33 wandelaars 

• 291 leden in totaal 
  
 

 

 

 

 

 

 
 

VACATUREBANK   
Sandra Verhagen 
 

 

Vele handen maken licht werk.  

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 sandra.verhagen@online.nl  

of bel 06-18571513 

 

 

Nieuw: 
 

Marieke Meeuwis gaat trainingen 

geven aan de recreanten. 

 

 

Openstaande vacatures: 
 

We zijn al heel lang op zoek naar 

iemand die de sponsorcontacten wil 

onderhouden. Nu de Spike verdwijnt 

gaan we met onze adverteerders 

nieuwe afspraken maken over 

adverteren op onze website.  

Wie? 
Info: Cees van Eijk 

cees.van.eijk@atletiekoirschot.nl  

  

mailto:sandra.verhagen@online.nl
mailto:cees.van.eijk@atletiekoirschot.nl
https://www.atletiekoirschot.nl/algemeneinfo/leden
https://www.atletiekoirschot.nl/algemeneinfo/vacaturebank
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  TESSENDERLO, PISTEMEETING 
wooensdag 26 juni  

Bij baanwedstrijden in Tessenderlo, België vestigde René 

van de Ven een clubrecord bij polsstokhoogspringen M35.  

Martien van de Ven verbeterde het clubrecord van Kees 

Smetsers op de 1000 meter M70 met 53 sec. 

 

Foto (Hennie van Rijt): René met de discus (archieffoto) 

 

NEDERLANDS RECORD + CR 
vrijdag 5 juli  

Bij de baanwedstrijden om het Provinciaal Limburgs 

Kampioenschap in Sint Truiden (B) deed Martien van de 

Ven mee aan de uurloop. Naast een clubrecord gold zijn 

afstand ook als Nederlands record voor mannen 70. 

 

Foto uit archief 

 

Lees het verslag van Kees Smetsers, klik op info: 

 

TRIATHLON HET GROENE WOUD 
zaterdag 6 juli 

Vandaag was de 4e Triathlon Het Groene Woud en het was 

weer een prachtige dag met Oirschotse winnaars!.  

 

Foto: Susanne Aarts, Eveline Timmermans en Marjo Priem 

wonnen de kwart triathlon voor teams 

 

Lees het verslag van Kees Smetsers en bekijk de foto’s: 

 

LEENDERBOS TRAIL 
zondag 14 juli 

Henk van Gerven heeft als doel in een jaar 12 wedstrijden te 

lopen van minimaal de marathonafstand. Vandaag voltooide 

hij zijn vijfde! 

 

Lees het verslag van Kees Smetsers: 

 

HULP VOOR INDONESISCH KIND 
dinsdag 16 juli 

Henk van Gerven en Kees Smetsers - bestuursleden van de 

Stichting Bali-Runners – kregen van bestuurslid Leny de 

Croon en trainer Jan Swaans een cheque overhandigd van 

€ 514,87 euro. Met dit geld kan een Indonesisch kind dat 

door een aangeboren beperking niet kan lopen worden 

geopereerd, zodat het een betere toekomst krijgt. 

 

https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2019
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2019/nederlands-record-martien-van-de-ven
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2019
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2019
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2019
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2019/mooie-triathlon-het-groene-woud
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2019
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2019/henk-van-gerven-loopt-5e-van-12-marathons
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2019/atletiek-oirschot-helpt-een-indonesisch-kind-dat-niet-kan-lopen
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  DWARS DOOR KASTERLEE! 
zondag 21 juli 

Vandaag waren we met 17 clubleden in de klassieker Dwars 

door Kasterlee. Dit jaar al voor de 13e keer.  

 

Lees de verslagen van Kees Smetsers en Ad van Zelst en 

bekijk de foto’s van Jan Swaans. Klik op de knoppen: 

 

DRIE CLUBRECORDS IN LOMMEL 
zaterdag 3 augustus 
 
Het ging weer "als een speer" in Lommel. René verbeterde 3 
clubrecords die al op zijn naam stonden. 
 
Lees het verslag van René: 
 
Foto uit archief 
 

WAAR WAS JIJ OP VAKANTIE? 
zaterdag 3 augustus 

Bas Spanjers was in de Franse Ardennen en zag daar een 

aankondiging voor een trail-run. Het was de Course Nature 

de Buzancy over 14 km. De tijd van Bas was 1:23:46 uur. 

Toch mooi dat er nog leden zijn die wat nuttigs doen in de 

vakantie... 

 

NOG EEN CR VOOR RENÉ 
zaterdag 10 augustus 

Hamerslingeren noemen ze in België wat wij kogelslingeren 

noemen. René van de Ven was erbij in Mol en vestigde een 

CR M35 met een afstand van 28,60 m. 

 

Foto uit archief 

 

DE ZESDE VOOR HENK 
zondag 11 augustus 

In zijn streven om in één jaar 12 marathons voor een goed 

doel te lopen heeft Henk van Gerven vandaag zijn 6e 

volbracht: Hij trok naar de Eiffel en liep daar de Monschau 

Marathon. 

Lees het verslag van Kees Smetsers: 

 

Foto: Henny Valks (Eindhoven Atletiek), Kees Smetsers, 

Rinus van Dijck (Eindhoven Atletiek) en Henk van Gerven 

 

https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2019
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2019
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2019/dwars-door-kasterlee
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2019
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2019/drie-clubrecords-in-lommel
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2019
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2019
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2019
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2019/henk-van-gerven-loopt-zesde-marathon-van-dit-jaar
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  FAMILIEFIETSTOCHT 
zondag 25 augustus 

Vandaag was de jaarlijkse familiefietstocht. Een route door 

het Brabantse land die al sinds jaar en dag wordt uitgezet 

door Toon de Croon. Het was mooi zomerweer, beetje te 

warm eigenlijk. Maar met voldoende stops (Campina, Mie 

Pieterse in Heukelom, fruittuin Fransebaan) waren de 42 

kilometers goed te doen. De afsluiting was goed gepland 

rond etenstijd bij Hennie en Yvonne in De Merode. We 

waren met 28 deelnemers. 

Bekijk de foto's van Toon de Croon in het 

FOTOBOEK 

 
 

CREW GEZOCHT! 
 

 

Voordat we onze oproep doen willen we namens 

Atletiek Oirschot Toon de Croon bedanken voor 

zijn jarenlange, tomeloze inzet voor de organisatie 

en inrichting van de waterpost tijdens de Marathon 

Eindhoven.   
 

TOON, BEDANKT! 
 

Gelukkig blijf je nog vrijwilliger, want zonder vrijwilligers zijn we 

natuurlijk nergens! Daarom willen we een oproep doen aan onze 

leden om op zondag 13 oktober a.s. gezamenlijk de handen uit de 

mouwen te steken om de lopers van de Marathon Eindhoven van 

drinken, fruit en/of een spons te voorzien.  

Uiteraard maken we er een leuke en gezellige dag van, maar 

vergeet niet dat we er als club een mooie vergoeding voor krijgen!  

Doe je mee? Er ligt een inschrijfformulier in het clubhuis waar je je 

naam op kunt schrijven. Voor een uniforme uitstraling krijgen we 

allemaal een mooi T-shirt, dus vermeld ook welke maat je hebt.  

Vragen? Laat het ons weten: toon.erven@atletiekoirschot.nl of 

miranda@secron.nl   

 

Voor diegene die de marathon lopen, veel succes met alle 

voorbereidingen en op zondag 13 oktober natuurlijk, GO FOR IT! 

  

Met sportieve groet,  

Toon Erven & Miranda Bressers 

RONDJE KEMMER 
woensdag 28 augustus 

Vanwege het zeer warme weer - om 19.00 uur was het nog 

28 graden - werd de wedstrijd ingekort tot 3 ronden. Het 

bleef drukkend warm, daar kon een buitje niets aan 

veranderen. Winnaar werd wederom, nu al voor de zesde 

keer, Roland van Loon. Hij werd op 11 seconden gevolgd 

door Edwin van de Ven en André van Gerven werd derde. 

Bij de vrouwen was Ria Pijnenburg het eerste binnen. 

Er waren 45 deelnemers, waarvan 5 niet-leden. 

 

Wij nemen het over! 

mailto:toon.erven@atletiekoirschot.nl
mailto:miranda@secron.nl
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2019
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2019
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2019
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CV Ketel kapot? 
 
 

Oirschot tel:0499-550584 

info@vandeschoot.nl  

https://www.runnersworld.nl/vestigingen/eindhoven/
http://www.vandeschoot.nl/
tel:0499-550584
mailto:info@vandeschoot.nl
http://www.vandeschoot.nl/
http://www.vandeschoot.nl/
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VOOR COMPLEET  
AUTO-ONDERHOUD 

 
 
 

Haven 2 | 5688DR Oirschot | 0499-574477 
 

www.garagebeka.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             airco service 
 

 
 
  

http://www.garagebeka.nl/Home.html
http://verspaandonk-herenmode.nl/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/het-groene-woud-zuid/
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Hans & Hans 

https://nl-nl.facebook.com/kapsalonmarc.nl/
http://www.oirschotsebakker.nl/
http://www.vogelsgroen.nl/
http://www.mitra-winkel.nl/
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http://www.bloemboetiekelha.nl/
http://www.fransgerritsen.nl/
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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                                     Oirschot 

Sigarenmaker 3                                 De Korenaar 39 
0497-517616            0499-574887 

0497-517637             0499-575675 

 
 info@bloxverbeek.nl 

www.bloxverbeek.nl 

 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 

 

      

mailto:info@bloxverbeek.nl
http://www.bloxverbeek.nl/
http://www.bloxverbeek.nl/
http://www.bloxverbeek.nl/
http://www.bloxverbeek.nl/
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http://www.fairsports.nl/
http://www.huidverzorgingarianne.nl/
http://www.fysiomeeuwis.nl/

