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HET CLUBBLAD VAN ATLETIEK OIRSCHOT 

 

• Onze jeugd ging weer op kamp 

• Martien van de Ven bij de EMAC in Venetië 

• 44 deelnemers bij de Clubkampioenschappen Meerkamp 

• Naar D’n Bockenreijder 

• Twee Nederlandse Records in Amstelveen 

• Marathon Eindhoven 

• Heidetrail Atletiek Oirschot 
 
 foto (Oxana van de Ven): ons Mannen 70 estafetteteam op het podium 
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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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VACATUREBANK   
Sandra Verhagen 

 

Jou moeten we hebben! 

Onze club kan niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers.  

Ook als je maar af en toe eens wilt helpen zijn we al blij.  

Wil je ook wat betekenen voor de club?  

E-mail naar sandra.verhagen@online.nl of bel 06-18571513 
 

 
 

http://www.boekhandeldecroon.nl/
mailto:sandra.verhagen@online.nl
https://www.atletiekoirschot.nl/algemeneinfo/vacaturebank
http://www.secron.nl/
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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 

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. 

 

Drukwerk:  FT-Print Oirschot 

Redactie en opmaak:  Ad van Zelst 

Advertenties:  PR-commissie 

 

 

Dit is het laatste nummer van de Spike. Vanaf nu 

loopt alle communicatie naar de leden via de 

website en nieuwsbrieven.  

Op de website www.atletiekoirschot.nl  

vind je alle uitgaven sinds 1987. Klik hier: 

 
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/
http://www.atletiekoirschot.nl/
https://twitter.com/avoirschot
https://www.facebook.com/atletiekoirschot
https://www.atletiekoirschot.nl/spike/1987
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VAN HET BESTUUR  
Hennie van Rijt 
 
 
 
 

Beste leden van Atletiek Oirschot, 

De allerlaatste! 
Tijden veranderen, ook voor ons clubblad, vandaar dat je de laatste Spike voor je hebt. In 

deze tijd van telefoontjes, tablets en laptops zullen ook wij de digitale snelweg opgaan. Ik moet 

eerlijk bekennen dat ook ik sneller op de site van Atletiek Oirschot kijk dan dat ik de Spike pak. 

Het is wel zo dat toen ik 30 jaar geleden lid werd van deze vereniging ik nog aangemeld ben in 

een door een typemachine gemaakt clubblad en de Spike nog gekopieerd werd op een 

stencilmachine. 

 

300ste lid 
We hebben met ons 300ste lid weer een mijlpaal bereikt binnen onze club. We merken dat er 

een stevige groei zit in ons ledenbestand bij zowel jong als oud, leuk om zien.  

Hierbij maak ik wel de opmerking dat ook de gediplomeerde trainers wel uitgebreid mogen 

worden. Heb je interesse? Vraag ernaar bij Sandra of een van de bestuursleden. 

 

Rabobank Clubsupport 
Het bedrag dat via de Rabobank Clubsupport campagne bij ons binnen gekomen is, is weer 

een opsteker voor onze vereniging. Een aardig bedrag waar we weer het een en ander mee 

kunnen. Iedereen bedankt voor de steun! 

 

Klusploeg 
Vanmorgen ben ik toevallig even bij ons clubhuis geweest, waar de klusploeg volop aan het 

ruimen was. Ik vind dat we deze mensen dankbaar moeten zijn dat zij er zoveel tijd in steken 

om ons op een zo goed mogelijke manier te laten sporten.  

 

Op en om ons sportpark 
Door 2 zeer hete zomers en het ontbreken van een sproei installatie ligt het veld er niet in 

optimale staat bij. We hebben hierover een gesprek gehad met de gemeente die met het 

advies kwam om het veld komend voorjaar behoorlijk aan te pakken. Hier horen jullie nog iets 

van.   

Ook de randweg is ter sprake geweest. Hierbij werd opgemerkt dat de gemeente hierover nog 

niets kan zeggen, omdat ook zij nog niet precies de invulling weten. Wel is gezegd dat onze 

plannen bekend zijn en dat er zeker naar gekeken gaat worden. Hoop doet leven! 

 

35 jaar Atletiek Oirschot 
In 2020 bestaat onze vereniging 35 jaar. Dit heugelijk feit gaan we op 24 oktober 2020 

uitgebreid vieren. Er is een leuke en enthousiaste groep mensen bezig om dit voor jong en 

oud een onvergetelijke dag te laten zijn. Zet de datum maar alvast in je agenda! 

 

Bij deze ga ik de promotie commissie en in het bijzonder Ad hartelijk danken voor de mooie en 

verzorgde clubbladen. En voor onze leden: houd natuurlijk in de toekomst de nieuwsbrieven in 

de gaten. 

 

Groeten, Hennie 

voorzitter Atletiek Oirschot 
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  LEDENADMINISTRATIE  
Hans Hoogmoet 
 
 

Ledenmutaties per 1 november: 

 

Nieuwe leden, jeugd: 
Zack Jongbloed JMPC  

 

Nieuwe leden, volwassenen: 
Martijn van Straten M35 

Anne van Hersel Vsen 

Marieke de Beer V45 

José van Rooij-Swaans V55 

Lisette Traa V45 

Annemieke Hendriks V35 

Miranda van Laarhoven-Smits V45 

Milou Heijmans Vsen 

Patricia Willems V45 

Jan van den Heuvel M60 

Corné Claassen M40 

Yvonne van der Heijden V45 

Angeliek Willems V45 

Hanneke van Rooij V35 

Ankie van den Biggelaar V45 

 

Mutatie: 
Davy Verkooijen (van tijdelijk naar vast lid, Msen) 

 

Afmeldingen: 
Mare Mateijsen   MPA 

Erwin van Gisbergen  M45 

Susanne van de Wal  V50 

Caroline Linnemans  V45 

Bernadette Heetvelt  V55 

Rita Essens   V50 

Judith Kastelijn   V40 

Eline Smetsers   VSE 

Ineke Willems   V45 

 

Let op! 

Opzeggingen van het lidmaatschap 

moeten uiterlijk 1 december in mijn bezit 

zijn. Later opzeggen betekenen extra 

kosten voor het lid. 
 

Namens de ledenadministratie, 

Hans Hoogmoet 

 
 

We hebben nu: 
 

• 214 volwassen atletiekleden    

• 52 jeugd atletiekleden     

• 33 wandelaars 

• 299 leden in totaal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

De verjaardagen van onze leden vind je op de website in de rubriek PRIKBORD 
en op het mededelingenbord in het clubhuis. 

En wie ons 300e lid is… 

dat maken we 

binnenkort bekend! 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.atletiekoirschot.nl/algemeneinfo/leden
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  TILBURG TEN MILES 
zondag 1 september  

De sfeer was weer fantastisch in Tilburg. Onze leden wisten 3 

PR’s te verbeteren.  

 

Lees het verslag van Kees Smetsers: 

 

 

GESLAAGD JEUGDKAMP 
zondag 1 september  

Dit jaar hadden weer eens een jeugdkamp georganiseerd voor 

onze jeugd. Het was in Luijksgestel. Dankzij onze trainers en 

begeleiders werd het een gezellige boel. 

 

Bekijk de foto’s in het FOTOBOEK en lees het verslag van Janne 

en Jylte: 

 

 

 

BAANWEDSTRIJDEN 
donderdag 5 september 

Bij onze Open Baanwedstrijden werden vanavond 24 PR's 

verbeterd en 1 clubrecord M35 door René van de Ven bij 

hoogspringen. 

 

Bekijk de foto’s in het FOTOBOEK en lees het verslag van René: 

 

EMAC VENETIË 
vrijdag 13 september 

Martien van de Ven was bij de Europese Kampioenschappen 

voor Masters die van 5 t/m 15 september in Venetië werden 

gehouden. Hij deed mee aan 3 onderdelen bij de M70: de 1500 

meter, de cross en de 5000 meter.  

 

Lees het verslag van Kees Smetsers: 

 

CK MEERKAMP 
zondag 15 september 

Dat hebben we nog nooit meegemaakt: 116 PR's verbeterd of 

geëvenaard op één dag! Er waren 4 CR’s: René van de Ven 2x 

bij de M35, Ans Saalberg bij de V55 en Martien van de Ven bij de 

M70. En maar liefst 44 deelnemers, het is lang geleden dat er 

zoveel waren. 

 

Lees meer en bekijk de foto’s in het FOTOBOEK:  

 

https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2019
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2019/geslaagd-jeugdkamp
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/clubrecord-in-italie
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2019/drie-pr-s-in-tilburg-ten-miles
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2019
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2019
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2019
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2019/4-cr-s-en-116-pr-s-bij-clubkampioenschappen-meerkamp
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  INZETBEKER VOOR TIM 
zondag 15 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 kozen Tim van Luijtelaar als 

jeugdlid dat de beker van voorzitter Hennie van Rijt in ontvangst 

mocht nemen. 

 

Lees het verslag: 

NAAR D’N BOCKENREIJDER 
zondag 22 september 

We gingen weer naar Esbeek met bijna 40 hardlopers en enkele 

wandelaars.  

 

Foto: de eerste groep vertrekt vanaf de Vestdijk in Middelbeers. 

 

Bekijk de foto’s in het FOTOBOEK: 

 

DAM TOT DAMLOOP 
zondag 22 september 

Vier Bali Runners hebben meegedaan aan de Dam tot 

Damloop. Ze hadden geluk dat ze een uur eerder van start 

gingen dan oorspronkelijk gepland. De deelnemers die na hen in 

de startvakken stonden, mochten niet vertrekken vanwege 

problemen met de hulpverlening op deze warme dag. 

 

Lees het verslag op de website: 

CHALLENGE 2019 KM IN 2019 
wo 25 sep 2019 

Op 9 augustus hadden Arianne  en Joan al 1284 km en 1247 km 

gelopen van de 2019 die dit jaar op het programma staan. 

Bas, Henriëtte en Ria hadden de prijs gewonnen door tussentijds 

het aantal kilometers juist te schatten 

 

Foto v.l.n.r: Joan, Henriëtte, Arianne, Bas, Ria 

 

Lees het verslag: 

 

RUN-ARCHERY CUP 
zaterdag 28 september 

De lange afstand Run-Archery, gecombineerd met het open 

Nederlands Kampioenschap, was in Zoetermeer.  

Wally van Mierlo werd 4e in het open kampioenschap. Ton 

Smetsers behaalde een 14e plaats. 

 

Lees het verslag op de website: 

 

https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2019/inzetbeker-voor-tim-van-luijtelaar
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2019/met-40-lopers-naar-d-n-bockenreijder
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2019
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2019
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2019/van-dam-tot-dam-met-hindernissen
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2019/atletiek-oirschot-in-de-run-archery-cup
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2019/challenge-2019-kilometers-in-2019
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  NK ESTAFETTE 
zondag 29 september 

Het is gelukt! Onze Mannen-70 estafetteploeg vestigde in 

Amstelveen 2 Nederlandse records: op de Zweedse estafette en op 

de 4 x 800 meter.  

 

Foto: Kees is klaar en Ton is weg voor zijn 2 rondjes 

Bekijk meer foto’s en lees het verslag, klik op de knoppen: de  

 
 

MARATHON BERLIJN 
zondag 29 september 

Annet Brans liep haar eerste marathon. Lees haar verhaal op de 

website: 

 

MARATHON EINDHOVEN 
zondag 13 oktober 

Het was, net als vorig jaar overigens, veel te warm voor 

aansprekende prestaties. Toch haalden we bij de halve marathon 

nog 3 podiumplaatsen binnen! Nellie van Beers (1e V60), Frans 

van der Staak (2e M65) en Ad van Zelst (3e M70). Ze zijn taai, die 

uit Oirschot! 

Lees verder bij info: 

 

HEIDETRAIL ATLETIEK OIRSCHOT 
zondag 20 oktober 

Meer dan 240 deelnemers, waaronder 93 leden, liepen de 8, 12 of 

20 kilometer. De routes waren perfect uitgezet, waarvoor hulde 

aan het organiserend team onder leiding van Pieter Smits.   

Lees het verslag en bekijk de foto’s, klik op de knoppen: 

 

ICO EN DE AGENDA 2020 
maandag 21 oktober 

Intern Commissie Overleg, zo heet de jaarlijkse bijeenkomst met 

bestuur en vertegenwoordigers van de commissies die vanavond 

plaats vond in het clubhuis. Hierbij werden als belangrijkste 

onderwerpen het wedstrijd- en evenementenprogramma van 2020 

vastgesteld en het calamiteitenplan besproken.  

Het wordt weer een druk jaar!  

https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2019
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2019/yes-2-nederlandse-records-voor-onze-estafetteploeg
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2019
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2019
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2019/annet-loopt-de-marathon-van-berlijn
https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2019
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2019/nellie-van-beers-eerste-v60-in-eindhoven
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2019
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2019/beetje-natte-heidetrail
https://www.atletiekoirschot.nl/fotoboek/2019
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  TOON DE CROON NEEMT AFSCHEID 
dinsdag 22 oktober 

Vanavond nam Toon de Croon afscheid als looptrainer. Dat zijn 

trainerschap gewaardeerd werd bleek wel uit de belangstelling 

voor zijn laatste training. Na afloop bleef iedereen nog graag even 

na voor een kop koffie met gebak. Nellie van Beers hield een 

mooie toespraak, voor Toos was er een boeket bloemen en Toon 

kreeg een wijnpakket aangeboden. 

De trainingen worden overgenomen door beurtelings Adrie 

Louwers, Cees van Eijk en Hennie van Rijt. 

 

RABOBANK CLUBSUPPORT 
dinsdag 22 oktober 

Dit jaar wisten we met de sponsoractie 220 stemmen te 

verwerven, goed voor het prachtige bedrag van €1670,02! Het 

geld zal worden besteed aan het opknappen van de polsstok 

hoogspringinstallatie. 

Foto: Jac, Nicole en Cees nemen de reuzecheque in ontvangst  

Lees meer bij info: 

 

WE HEBBEN 300 LEDEN! 
zaterdag 26  oktober 

We steken de vlag uit, want we bereikten het recordaantal van 

300 leden! In september 2016 haalden we het 200e lid binnen en 

in mei 2018 het 250e. Daar deden we 20 maanden over. Het 

kostte nu maar 17 maanden voor het 300e lid zich meldde. Wat 

gaat het hard!  

En wie dat 300e lid is? Dat maken we bekend na de 

recreantentraining op zondag 3 november…  

 

BEVRIJDINGSVUUR 
vrijdag 25  oktober 

Acht Bali-Runners, leden van Atletiek Oirschot, brachten het 

bevrijdingsvuur van Wageningen naar Oirschot.  

Lees het verslag van Kees Smetsers van 80 kilometer door de 

nacht. Klik op info: 

 

RUN-ARCHERY CUP 2019 
zaterdag 26 oktober 

Op de atletiekbaan van Wageningen vond de NK en de laatste 

wedstrijd van het Run-Archery seizoen plaats. In de estafette 

zette het team John van Kuringen, Wally van Mierlo en Milou van 

Mierlo een supertijd neer, waarmee ze de 3e prijs wisten te 

bemachtigen.  

In de Run-Archery Cup 2019 behaalde Wally van Mierlo de 3e 

plaats bij de heren Masters, bij de heren senioren werd Ton 

Smetsers 9e.  

Lees het verslag: 

https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2019/klapper-bij-de-rabobank-clubsupportactie
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2019/bali-runners
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2019/wally-van-mierlo-3e-in-run-archery-cup-2019
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  MARATHON GENT 
zondag 27 oktober 

Henk van Gerven is niet te stuiten. In zijn jacht op het lopen van 

12 marathons in één jaar, voltooide hij vandaag in Gent zijn 

achtste. En hij won ook nog de categorie M60 in een mooie tijd 

van 3:44:00 uur. 

Kees Smetsers was er ook bij. Hij liep de 10 km en ook hij werd 

winnaar in zijn categorie M70 in een tijd van 59:41 minuten. 

Lees het verslag van Kees: 

 

 

Waterpost Marathon Eindhoven 
 

 

 

Nadat Toon de Croon jarenlang coördinator was van “onze” waterpost bij de Marathon Eindhoven gaf hij dit jaar het stokje over aan 

Miranda Bressers en Toon Erven. Vergis je niet: het is een heel gedoe om meer dan 50 vrijwilligers bij elkaar te krijgen en op hun 

plek te zetten. Met een record aantal deelnemers aan de hele en halve marathon was het hectisch, maar het marcheerde! 

 

 
 

Jan Heijms mocht het allemaal uitleggen    Een mooie afsluiter van de dag was het frietkot dat  

bij Omroep Brabant.      bij terugkomst in Oirschot bij het clubhuis stond. 

 

https://www.atletiekoirschot.nl/uitslagenleden/2019
https://www.atletiekoirschot.nl/nieuws/2019/henk-wint-in-zijn-achtste-marathon-van-het-jaar
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Februari 1987. Het eerste 

nummer. Er was nog geen 

naam voor, de lezers mochten 

suggesties insturen. Martien van 

Geenen en Albert Houwen 

vormden de redactie.  

 

In de loop van 2006 nam 

ondergetekende de redactie 

over van Hermien van Erp en 

Josje Franken, die de Spike 

meer dan 10 jaar onder hun 

hoede hadden.  

Vanaf toen werd het blad niet 

meer in elkaar geplakt met de 

briefjes die de leden bij Hermien 

in de brievenbus stopten, maar 

werd alles digitaal opgemaakt. 

Doordat digitale camera’s 

betaalbaar werden konden we 

ook steeds meer foto’s laten 

zien. 

 

 

 

Onze leden vonden het wel 

leuk, die foto’s van hun 

prestaties in de Spike! Daarom 

kwamen er steeds meer 

spontane bijdragen in de vorm 

van verslagen en foto’s. Ook 

kwamen er alle uitslagen in. Die 

steeds meer ruimte innamen. 

Ons dikste nummer telde 64 

pagina’s! 

 

 

De foto op de voorpagina was 

altijd een uitdaging. Al onze 

activiteiten moesten afwisselend 

aan bod komen: recreanten, 

wedstrijden, jeugd, wandelen. 

De foto moest haarscherp zijn, 

in staand formaat, met bovenin 

plaats voor de titel en onderaan 

een niet te drukke voorgrond, 

zodat de inhoudtekst leesbaar 

bleef. 

En niet steeds dezelfde 

mensen. Wie prominent op de 

voorplaat stond, kwam voorlopig 

niet meer aan de beurt.  

Camera mee de hei in…  

 

 

 

 

Die naam kwam er snel, het 

tweede nummer heette al 

“De Spike”. In 1990 kwam er 

een spike op de voorpagina, 

die er tot 2006 zou staan.  

DE LAATSTE 
SPIKE 
Ad van Zelst 

 

 

 

 

 

 

 

In 1987 verscheen het eerste nummer van De 

Spike. Twaalf pagina’s formaat A5 (de helft van 

nu), getypt op een schrijfmachine, gestencild, 

geen kleur, geen foto’s. Het was in die jaren het 

enige middel dat we hadden om met onze 

leden te communiceren.  

 

Nu zijn we meer dan 30 jaar en 287 Spikes 

verder. We hebben een website, e-mail, 

Whatsapp, Facebook, Twitter, Youtube en wat 

al niet meer. Het tijdperk Spike is ten einde, dit 

is het laatste nummer.  

 

Dank aan:  

• Martien en Albert, die in 1987 de basis 

hebben gelegd. En alle redactieleden die 

na hen kwamen.  

• De bezorgers, die door weer en wind 

gingen om het blad bij de leden in de bus te 

stoppen. 

• Onze adverteerders, die het allemaal 

mogelijk maakten.  

• Onze drukker Frans Teurlings, die er een 

hobby van maakte om de Spike tiptop af te 

leveren, en…  

• De honderden leden die in al die jaren hun 

bijdragen hebben geleverd, in de vorm van 

verslagen, uitslagen, foto’s, nieuws, 

estafettepennen, grappen en grollen.  

 

Want we hebben de Spike vooral samen 

gemaakt. 

Ad van Zelst, redactie 

 

Op onze website 
www.atletiekoirschot.nl  

vind je alle nummers van  

de Spike vanaf 1987! 
 

 

https://www.atletiekoirschot.nl/files/2016-09/spike-1991-11.pdf
https://www.atletiekoirschot.nl/files/spike/31.pdf
https://www.atletiekoirschot.nl/files/2018-11/spike-2014-6.pdf
https://www.atletiekoirschot.nl/files/2018-11/spike-2018-3.pdf
https://www.atletiekoirschot.nl/files/2016-08/spike-1987-01.pdf
http://www.atletiekoirschot.nl/
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  We zien elkaar weer bij… 
 

 

 

https://www.atletiekoirschot.nl/files/2019-10/1571646445_ajc-2019-wedstrijdinformatie-website.pdf
https://www.atletiekoirschot.nl/files/2019-10/kapellekestrail-2019-info-website.pdf
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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/


 
ATLETIEK OIRSCHOT | SPIKE | JAARGANG 33 | 2019-6 

 19   
 
 

 
 
 
 

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/

