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Dit waren in 2019 de vlaggendragers van Atletiek Oirschot: 
 

Roland van Loon  

(M45) 

BK Cross: 2e M45 

 

Clubkampioen Cross 

 

7 podiumplaatsen 

Nellie van Beers  

(V60) 

KCC 2018/19: 2e V55 

 

9 podiumplaatsen 

 

 

René van de Ven  

(M35) 

26 clubrecords M35 

 

11 podiumplaatsen 

 

 

Martien van de Ven  

(M70) 

NK Baan: 2e M70 op 

de 3000 m en 1500 m  
 

Nederlands Record 

uurloop M70 
 

11 clubrecords 

 

9 podiumplaatsen 
 

 

Henk van Gerven 

(M60) 

Liep 12 keer een 

marathon of langere 

afstand 

 

2 podiumplaatsen 

Frans van der Staak  

(M65) 

BK Cross: 1e M65 

 

4 podiumplaatsen 

Zij waren 25 jaar lid in 2019:  
 
(in 1994 lid geworden): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  Leny de Croon         Tineke vd Heuvel        Hans Hoogmoet 
    
 

We moesten afscheid 
nemen van twee leden 
die kleur gaven aan onze 
vereniging:  
Op 3 april overleed op 71-jarige leeftijd 
plotseling Mia Heijms. Onze altijd 
vriendelijke en sportieve Mia liep jarenlang 
met de recreanten mee en wandelde 
daarnaast vele kilometers door onze 
omgeving. 
 
Op 29 november overleed Frans Verhagen 
na een lange ziekte. Frans is maar 74 jaar 
geworden. Een fantastische hardloper met 
altijd een lach op zijn gezicht.  
 
Beide vereeuwigd op deze foto van de 
Oirschotse Heideloop in 2016  

 
 
    

Ad van Zelst,  

Ton van Liempt,  

Martien van de Ven, 

Kees Smetsers 

(M70) 

Nationale Estafette 

Kampioenschappen: 

Nederlands Record 

op de Zweedse 

estafette en 4x800 m 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
Het bestuur van Atletiek Oirschot nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op 

 

Maandag 2 maart 2020, aanvang 19.30 uur in het clubgebouw van Atletiek Oirschot 

 

Jeugdleden t/m 15 jaar mogen zich laten vertegenwoordigen door een ouder. 

 

 

AGENDA 

 

1. Opening door de voorzitter 

 

2. Goedkeuring notulen ALV d.d. 25 februari 2019 

 

3. Jaarverslag Bestuur & Commissies 2019 

 

4. Financieel verslag 2019 en begroting 2020 door de penningmeester 

 

5. Verslag kascontrolecommissie door José van de Sande, Toon de Croon en Pieter Raijmakers.  

 

6. Verkiezing kascontrolecommissie José van de Sande, Toon de Croon, Pieter Raijmakers + reserve).  

Er is dit jaar niemand aftredend. 

 

7. Vaststellen contributie 2020 

 

Pauze  

 

8. Verkiezing bestuursleden 

Volgens rooster zijn aftredend Hennie van Rijt (voorzitter) en Leny de Croon (secretaris).  

  

 Beide bestuursleden stellen zich herkiesbaar.  

 

 Heb je interesse in een bestuursfunctie dan kun je dit kenbaar maken aan het bestuur.                      

Kandidaatstelling kan ook op voordacht van vijf leden; de kandidaatstelling moet schriftelijk gebeuren 

en door ten minste vijf leden worden ondertekend.    

        We streven ernaar om uiterlijk één week van tevoren de kandidaten kenbaar te maken. 

 

9. Mededelingen bestuur  

 

10. Rondvraag / Sluiting  

Vragen voor de rondvraag (voorzover mogelijk) graag vooraf indienen per e-mail aan 

bestuur@atletiekoirschot.nl . 

 

Streeftijd voor sluiting van de vergadering is 22.00 uur om daarna onder het genot van een hapje 

en een drankje nog gezellig na te praten.  

 
Leny de Croon, secretaris 

 

Dit jaarverslag wordt in print uitgereikt aan de leden en is tijdelijk te vinden op onze website  

(ALGEMENE INFO\Bestuur en Commissies\Bestuur) 

 

Foto’s: Toon Erven, Hennie van Rijt, Ad van Zelst e.a. 

Opmaak: Ad van Zelst  |  Druk- en bindwerk: FT-Print Oirschot  |  Oplage: 50  |  februari 2019 

mailto:bestuur@atletiekoirschot.nl
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Aanvang 19.30 uur in het clubgebouw van Atletiek Oirschot 
 
 
Aanwezig  - 49 leden (zie presentielijst) 

Afmeldingen - 19 leden (zie absentielijst) 

 

1. Opening  

 

Om 19.35 uur opent voorzitter Henry van der 

Schoot de vergadering en heet alle aanwezigen 

welkom. Hij geeft aan dat er een volle agenda 

voorligt, maar wil proberen om rond 22.00 uur af te 

sluiten, zodat er nog tijd is om onder het genot van 

een drankje na te praten.  

Hij bedankt Ad van Zelst voor al zijn werk voor de 

club en voor de wekelijkse berichten in het 

Weekjournaal. Ad merkt op dat hij dat niet alleen 

doet en dat deze artikeltjes het werk zijn van Kees 

Smetsers. Hierna volgt applaus voor beide heren. 

 

 

 

2. Goedkeuring notulen van de Algemene 

ledenvergadering van 19 maart 2018  

 

Er zijn enkele vragen en opmerkingen. 

 

Cees van de Schoot: blz. 4, punt 4. 

In het verleden stonden de kosten voor opleiding altijd 

apart, vanwege de subsidie. 

Cees van Eijk merkt op dat dat niet meer is. Deze zijn 

niet meer subsidiabel, dus worden ook niet meer apart 

geboekt. 

 

Cees van de Schoot: blz. 5.  

In 2012 werd de huur van het veld verlaagd en moet de 

club zelf voor het onderhoud zorgen. Dit kwam dan ook 

voor subsidie in aanmerking. Cees van Eijk zegt dat dit 

ook altijd wordt opgevoerd bij de subsidieaanvraag, 

maar het moeten terugbetalen van subsidie over de 

jaren vanaf 2014 is vanwege de bezuinigingen van de 

gemeente. De subsidie is altijd een voorschot en wordt 

later aan de hand van de jaarcijfers vastgesteld. 

 

Cees van de Schoot: blz. 6, punt 8.  

Volgens de statuten worden de voorzitter en de 

vicevoorzitter in functie gekozen door de ALV.  

Nee, in de nieuwe statuten is bepaald dat de voorzitter 

en de penningmeester in functie gekozen worden.  

 

Martien van de Ven: blz. 7, Status accommodatieplan. 

De opmerking van Joos van Haaren klopte niet, er is bij 

Defensie géén nieuwe atletiekbaan. 

 

Cees van de Schoot: blz. 7, punt 12.  

Cees is nog altijd niet akkoord met de gang van zaken in 

2016. 

 

 

 

 

 

 

Henry wil hier verder niet op in gaan, dit is niet aan de 

orde. 

Pieter Smits merkt op dat hij een aantal jaren geleden 

in de kascontrolecommissie heeft gezeten. Hij heeft de 

boekhouding toen grondig doorgenomen en alles was 

prima in orde. 

 

Hierna worden de notulen van de ALV van 19 maart 

2019 vastgesteld. 

 

 

 

3. Jaarverslag Bestuur & Commissies 

 

Henry gaat alleen het jaarverslag van het bestuur 

bespreken. De andere jaarverslagen zijn bijgevoegd ter 

informatie over wat de commissies allemaal doen en wat 

er bij de club gebeurt.  

René van de Ven vraagt of er wel opmerkingen en 

vragen mogen worden gesteld over deze        

jaarverslagen.  

Ja natuurlijk, indien gewenst kan er altijd iets over 

worden gevraagd. 

 

Het jaarverslag wordt waar nodig mondeling toegelicht 

door Henry.  

Ad van Zelst laat weten dat er nog een aantal leden zijn 

die niet hebben gereageerd in het kader van de 

privacywet.  

      

Verder zijn er geen vragen of opmerkingen en wordt het 

jaarverslag bestuur vastgesteld. 

 

 

 

4. Financieel verslag 2018 en begroting 2019 door de  

    penningmeester 

 

Cees van Eijk presenteert de jaarcijfers van 2018. 

Als eerste merkt hij op dat het subsidiebeleid per 2020 

flink gaat veranderen. De verenigingen worden vanuit 

een ander perspectief beoordeeld. Er wordt door de 

gemeente gekeken naar samenwerking met andere 

sportverenigingen, andere organisaties en 

maatschappelijke doelen. 

 

In de algemene kosten is ook de trainersopleiding voor 

Cees Koppen begrepen.  

 

De trainersvergoedingen voor de jeugd worden op 

Jeugdcommissie geboekt, ook de huur voor de gymzaal 
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van De Linde staat hierbij. 

 

René van de Ven merkt op dat de omschrijving van 

Jeugdcommissie niet overeenkomt met wat er op die 

rekening wordt geboekt.  

 

Martien van Geenen vindt de kosten ‘Onderhoud en 

aanschaf materialen’ wel hoog, als je bedenkt dat de 

materialen deels betaald zijn uit de opbrengst van de 

Rabobank Clubkascampagne.  

Dit bedrag zijn de werkelijke kosten, de RCC is geboekt 

bij inkomsten onder diverse opbrengsten. 

 

Cees van de Schoot merkt op dat er in het verleden  

€ 6.390,- als afschrijving gebouwen werd geboekt. 

Miranda Bressers haakt hierop in. Dit bedrag werd elk 

jaar gereserveerd om de subsidie veilig te stellen, maar 

de subsidieregels zijn veranderd en nu is dat niet meer 

van toepassing. Daarom wordt er nu gereserveerd. 

 

Martien van Geenen vraagt of er in 2019 ook geld is 

voor onderhoud van het veld. Dit staat bij voorziening 

accommodatie.  

 

Vervolgens wordt de begroting voor 2019 

gepresenteerd. De verwachting is dat het eindresultaat 

positief zal zijn.  

 

Er zijn geen vragen meer. 

 

 

 

5. Verslag kascommissie 

 

De kascontrolecommissie bestaande uit Esther 

Peeters, José van de Sande en Toon de Croon heeft 

de administratie gecontroleerd. Namens de commissie 

zegt Esther dat Cees de administratie netjes op orde 

heeft. De commissie verleent decharge voor het 

gevoerde financiële beleid. 

 

 

 

6. Verkiezing nieuwe kascommissie 

 

Jan Joosen is aftredend. José van de Sande, Esther 

Peeters en Toon de Croon zitten in de commissie. 

Pieter Raijmakers meldt zich en wordt gekozen als 

reserve. 

 

 

 

7. Vaststellen contributie 2019 

 

Cees van Eijk heeft een duidelijk overzicht gemaakt van 

de opbouw van de contributie. De afdracht AU is met  

 

 

 

1,46% verhoogd en ook de licentiekosten zijn verhoogd; 

het contributiedeel voor de vereniging wordt dit jaar niet 

gewijzigd. De contributie zal dus licht stijgen. 

   

Het contributievoorstel wordt aangenomen. 

 

 

 

8. Behandelen beleidsplan 2018-2022 

          

Conform de statuten moet de vereniging een beleidsplan 

hebben. Het afgelopen jaar heeft het bestuur hieraan 

gewerkt. Tijdens het Intern Commissie Overleg is het 

concept gepresenteerd en besproken.           

Daarna is er nog e.e.a. aangepast en nu wordt het 

nieuwe beleidsplan 2018-2022 voorgelegd aan alle 

leden. Voor 2018-2022 gaan we een aantal concrete 

acties ondernemen. 

    

Martien van de Ven zegt bij het punt juryleden dat wij 

nieuwe juryleden moeten opleiden en roept de leden op 

om zich aan te melden, als er een trainerscursus start 

(of een jurycursus). 

Ook is er dringend behoefte aan een starter en 

scheidsrechter. 

Martien van de Ven vraagt of wij de te ontwikkelen 

trimroutes in de Oirschotse hei legaal of illegaal willen 

uitvoeren.  

Pieter Smits zegt dat het misschien wel verstandig is 

om dit legaal te doen, in overleg met de gemeente. 

 

Op zaterdag 16 maart is er een Beweegdag voor 60+ 

mensen. Ad van Zelst zegt dat er vorig jaar flyers 

zijn uitgedeeld bij De Kemmer. Zijn er misschien mensen 

die dat dit jaar willen gaan doen, hij is op vakantie en 

kan er niet bij zijn. Kan iemand dan ook onze 

beachvlaggen daar naartoe brengen. 

Martien van Geenen zegt dat mensen die interesse 

hebben om te gaan wandelen door Corné Boot worden 

doorverwezen naar Atletiek Oirschot en naar hem. 

 

Adrie Louwers geeft of woensdag training aan De 

Plataan. Hij merkt op dat ouderen vaak overdag willen 

sporten en hoe gaan wij dit met trainers oplossen. Daar 

hebben we de mensen niet voor. 

 

Sandra Verhagen merkt op bij het punt Sponsorplan 

opstellen, dat de sponsorcommissie dringend behoefte 

heeft aan 1 of 2 mensen erbij. Je kunt je bij haar 

aanmelden. 

 

Verder zijn er geen vragen of opmerkingen en volgt een 

pauze. 

 

  

PAUZE 
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8. Vaststellen beleidsplan 2018-2022 

 

Na de pauze wordt er gestemd over het beleidsplan. Dit 

wordt bij acclamatie aangenomen.  

 

 

9. Verkiezing bestuursleden 

  

Volgens het opgestelde schema is Henry van der 

Schoot aftredend en hij stelt zich niet herkiesbaar. 

  

Het bestuur heeft al enkele maanden actief gezocht naar 

een nieuwe voorzitter, maar dit is niet gelukt. Daarom 

stelt het bestuur voor om de rol van voorzitter te 

koppelen aan de statutaire rol en de rol als “boegbeeld” 

of “eindverantwoordelijke” niet te verlangen. Dit maakt 

het waarschijnlijk gemakkelijker om een bestuur van vijf 

leden te blijven behouden. De ceremoniële taken 

worden in deze opzet door het bestuur onderling 

verdeeld. 

 

Ad van Zelst stelt voor om bij elke bestuursvergadering 

iemand uit te nodigen om de vergadering bij te wonen, 

misschien kunnen we op die manier wel iemand 

motiveren om toe te treden tot het bestuur. 

Hennie van Rijt zegt dat er nu wel een bestuurslid bij 

moet komen. 

Martien van de Ven vraagt aan Henry of hij niet kan 

aanblijven en dan kan delegeren. 

Ad van Zelst vindt dit geen goed idee en Henry voelt 

daar ook niet voor. 

Miranda van Rosmalen vraagt naar het takenpakket 

van een bestuurslid. Henry legt dit uit. 

Pieter Raijmakers vraagt of er geen nieuwe voorzitter 

uit het bestaande bestuur kan worden gekozen. 

Dat zou wel kunnen, eigenlijk willen we de voorzittersrol 

verdelen, dus nu zoeken wij een bestuurslid. 

Nellie van Beers zegt dat een bestuur toch uit een 

oneven aantal moet bestaan vanwege stemmen. Dat 

klopt, daar moeten we dan een oplossing voor zien te 

vinden. 

 

Na enige discussie staat Toon Erven op, hij wil zich 

kandidaat stellen voor het bestuur. 

Dit is een positieve wending, waarop applaus volgt. 

 

Henry van der Schoot onderbreekt de vergadering voor 

een korte pauze. Het bestuur trekt zich, samen met 

Toon Erven terug. Er volgt een kort beraad en de 

statuten worden erop nagekeken. 

 

Na de pauze draagt het bestuur Toon Erven voor als 

bestuurslid. Toon krijgt het woord om zich te 

introduceren, hierna volgt een applaus. Hij wordt per 

acclamatie gekozen. 

 

Hennie van Rijt wordt voorgedragen als nieuwe 

statutaire voorzitter.  

 

 

De voordracht wordt per acclamatie goedgekeurd. 

 

Hennie neemt het woord en houdt een korte toespraak 

om Henry te bedanken voor al het werk dat hij in de 

afgelopen 3 jaren voor de club gedaan heeft. Veel 

belangrijke zaken zijn op de rails gezet of afgewerkt. 

Henry was een harde werker, bedankt. 

 

 

10.  Vooruitblik 2019 

  

De leden die 25 jaar lid zijn van onze vereniging worden 

genoemd: Jeanne Kemps, Reny van Straten, Frans 

Verhagen, Wim Verhagen, Jan Heijms, Gerda van 

Oers, Annie van Zeeland en Jeanne van Oirschot.  

  

Vervolgens wordt Nellie van Beers naar voren 

geroepen en in het zonnetje gezet. Nellie is in 1989 na 

de loopcursus lid geworden van onze club, dus al bijna 

30 jaar lid.  

Ze is al meer dan 15 jaar lid van de WOC, met als taak 

het wedstrijdsecretariaat. Zij zorgt o.a. voor de        

startnummers, prijzen (bekers en medailles) en de na-

inschrijving bij onze wedstrijden, zoals de Clubcross, 

Oirschotse Stoelloop, Clubkampioenschappen 

Meerkamp en de Auwjaorscross. Ze is er vaak bij om te 

helpen met jureren en ook als er ergens anders hulp 

nodig is. 

Nellie is een wedstrijdatleet in hart en nieren en door 

haar deelname aan wedstrijden in de regio en landelijk 

en de goede prestaties is zij een promotor van onze 

vereniging. Nellie is meer dan verdiend de vrijwilliger 

van het jaar. 

 

In het jaarverslag van het bestuur hebben we al 

teruggeblikt op 2018 en hier hoeft niets aan te worden       

toegevoegd.  

  

In 2019 willen wij twee informatieavonden organiseren.  

René van de Ven merkt op dat er in maart altijd een 

informatieavond wordt gehouden voor ouders van 

jeugdleden, waarbij wordt ingegaan op de technische 

nummers. Hier mogen ook de andere leden naar toe 

komen. 

Er is te weinig kader, vooral aan juryleden is een groot 

tekort. Daarom wil René een avond organiseren om de 

basisregels van de technische onderdelen uit te leggen. 

Deze informatie is voldoende om als jury mee te kunnen 

helpen tijdens wedstrijden. 

 

Ledenaantal: ons streven is om dit jaar door te groeien 

naar 300 leden. 

 

Trainersgroep uitbreiden: Arianne Timmermans 

merkt op dat er een keer per maand op zaterdag een 

langere afstand wordt gelopen. Zij wil geen vaste trainer 

zijn, maar is wel bereid om als invaller een groep te 

begeleiden. 
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Jac van Heerebeek laat weten dat er binnenkort een 

trainerscursus wordt gegeven. Men kan deze cursus ook 

volgen zonder dat men vaste trainer wordt. Maar de 

informatie die dan gegeven wordt, is wel interessant en 

misschien zijn er daarna mensen die af en toe een groep 

willen meenemen. 

 

 

11. Rondvraag en sluiting  

  

Martien van Geenen roept de leden op om op zaterdag 

16 maart te komen helpen met de klusdag, deze is van 

9.00 -12.00 uur. De oproep geldt ook voor ouders van 

jeugdleden. Die dag wordt het veld weer in orde 

gemaakt. René van de Ven zal een oproep in de app-

groep doen voor de jeugdouders. 

 

Ad van Zelst meldt dat op zondag 19 mei de Marathon 

Tilburg wordt gehouden. Hij vraagt of er iemand    

belangstelling heeft voor een door de organisatie 

beschikbaar gesteld startbewijs voor de 5 of 10 km. 

Gratis bij hem af te halen. 

 

Toon de Croon staat niet genoemd bij de 

Accommodatiecommissie. Volgens Martien van 

Geenen is Toon geen lid van de commissie, maar hij 

doet samen met Martien wel heel veel klussen op en 

rond het veld. 

 

Op zaterdag 16 maart is in Sportcentrum De Kemmer de 

Beweegdag voor 60-plussers.  

 

Ad van Zelst vraagt of er iemand binnen de club is, of 

iemand een geschikte persoon kent, om onze      

website technisch te onderhouden. Deze is gebouwd in 

het CMS Bolt. Onze huidige bouwer heeft hier geen tijd 

meer voor.  

Ad van Zelst vraagt het bestuur om onze accommodatie 

ROOKVRIJ te verklaren. 

Ook wil Ad aandacht voor een reanimatiecurus. Hier 

wordt aan gewerkt. 

 

René van de Ven laat weten dat er op woensdagavond 

een zaaltraining is (tijdens de winter), waar ook de 

masters gebruik van mogen maken. De training is van 

20.00 - 21.30 uur.  

Hij vraagt om de nieuwe materialen, die zijn aangeschaft 

voor de jeugd (bijv speren), niet te gebruiken voor 

andere doeleinden, daar kun je de oude voor gebruiken. 

 

Henk van Gerven: Op zondag 14 april is de Groene 

Woud Lente Trail. Er is een limiet van 350 traillopers 

ingesteld. Als de voorinschrijving vol is, kan er ook niet 

meer worden na-ingeschreven. Dit geldt niet voor de 

wandelaars. 

Op zaterdag 30 maart is er een kennismakingsloop.  

Er zijn ook veel vrijwilligers nodig, als je niet meeloopt, 

meld je dan aan op de lijst.  

Nellie van Beers vraagt naar informatie over de GWLT. 

Die staat op de website. 

 

Om 22.20 uur wordt de vergadering gesloten.   

 

Leny de Croon, secretaris 

Maart 2019 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

Jaarvergadering 2019, Hennie van Rijt neemt het stokje over van Henry van der Schoot 
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J A A R V E R S L A G E N  2 0 1 9  B E S T U U R  E N  C O M M I S S I E S  

BESTUUR  
 

Hennie van Rijt (voorzitter),  

Cees van Eijk (penningmeester),  

Leny de Croon (secretaris), 

Jac van Heerebeek (vicevoorzitter),  

Toon Erven (lid). 

In 2019 begon het bestuur in de volgende 

samenstelling: Henry van der Schoot (voorzitter), 

Hennie van Rijt (vicevoorzitter), Leny de Croon 

(secretaris), Cees van Eijk (penningmeester) en Jac 

van Heerebeek (lid). 

 

Op 19 januari waren wij aanwezig bij het Sportgala in 

de Kemmer. Roland van Loon werd gehuldigd voor de 

twee Nederlandse titels Oriëntatielopen. 

 

Tijdens de ALV op 25 februari trad Henry van der 

Schoot af. De maanden hieraan voorafgaande heeft 

het bestuur flink gelobbyd, maar er werd geen 

kandidaat gevonden. Tijdens de ALV meldde Toon 

Erven zich als kandidaat-bestuurslid; hij werd per 

acclamatie gekozen. 

Hennie van Rijt werd voorgedragen als nieuwe 

statutaire voorzitter; de voordracht werd ook per 

acclamatie goedgekeurd. 

 

Tijdens de ALV is het beleidsplan 2018-2022 

goedgekeurd. Het werd in oktober 2018 al aan de 

commissies gepresenteerd tijdens het Intern 

Commissie Overleg (ICO). 

 

Werkgroep Accommodatieontwikkeling 
Op 8 april 2019 is er een gesprek met de gemeente 

geweest. Zij vinden de kosten voor een nieuwe 

accommodatie te hoog. De werkgroep heeft daarom 

voorgesteld om het accommodatieplan gefaseerd uit te 

voeren.  

Fase 1: openbare voorzieningen, kunststof ondergrond 

voor aanloopstroken technische nummers en een half 

bochtsegment voor multifunctionele doeleinden. 

Fase 2: completeren met een 4-laans rondbaan. 

Samen met de gemeente willen we dan éérst fase 1 

realiseren. Fase 2 blijft een doelstelling, maar 

beslissingen hierover zijn te nemen op een later 

tijdstip. Door nu te concentreren op fase 1 wordt de 

éénmalig gevraagde bijdrage van de gemeente sterk 

verlaagd. 

De gemeente heeft hierop nog niet gereageerd. 

 

 

In november heeft de gemeenteraad besloten een extra 

krediet beschikbaar te stellen voor de aanpak van het 

achterstallig onderhoud aan de sportparken, alsmede is 

besloten te komen tot afspraken over het onderhoud. 

Daarnaast is men voornemens de huurovereenkomsten te 

harmoniseren en het subsidiebeleid aan te passen. Wat dit 

concreet voor Atletiek Oirschot betekent is nog niet duidelijk. 

 

In de loop van het jaar heeft het bestuur vergaderingen 

bijgewoond van de gemeente over de nieuwe randweg 

(Verbindingsweg Kempenweg-Eindhovensedijk). Ook 

hierover is nog geen duidelijkheid. 

 

Overige zaken 
We hebben weer meegedaan aan de Rabo Club Support 

actie (dit was voorheen de Rabobank Clubkascampagne). 

Wij hebben als doel opgegeven: het grondig opknappen van 

de polsstokhoog-installatie t.b.v. de jeugd. De opbrengst was 

€ 1670,02. Grandioos.  

 

In oktober 2019 mochten wij ons 300e lid begroeten. 

 

In oktober werd tijdens de ICO het Calamiteitenprotocol 

goedgekeurd. 

 

Atletiek Oirschot Rookvrij: Roken en sport gaan niet samen. 

Op de poort en op het clubgebouw staat nu duidelijk 

aangegeven dat er op en rond het atletiekveld niet mag 

worden gerookt. Dat geldt voor iedereen, ook voor 

bezoekers.  

 

De jeugdafdeling heeft nog altijd onze aandacht; het is 

geweldig dat het aantal jeugdleden groeit, maar dan moeten 

wij ook voorzien in een goede accommodatie en 

trainersgroep. Dit blijft onze aandacht vragen. 

 

Tot slot willen wij iedereen bedanken die zich op een of 

andere manier voor onze vereniging heeft ingezet. Niet 

alleen onze enthousiaste commissieleden en trainers, maar 

ook de vele vrijwilligers en de mensen achter de schermen 

die ons het hele jaar door helpen waar nodig is.  

 

Leny de Croon, secretaris  
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Doelstelling 
Het recreatief atletiek bedrijven in Oirschot door: 

- Het creëren van gunstige omstandigheden, tijd, plaats, faciliteiten en bovenal 

deskundige leiding. 

- Bedenken van stimulerende activiteiten. 

- Organiseren van bijeenkomsten, gastsprekers uitnodigen enz. 

- Actief inspelen op behoeftes van lopers, zoals het opsplitsen van de groepen 1 en 2 

als deze te groot zijn. 

- Halve marathontraining en bootcamp. 

 

Hardloopcursus 
Er hadden zich 34 deelnemers ingeschreven. Daarvan hebben 29 cursisten het diploma in 

ontvangst mogen nemen, waaronder 6 leden. Dit heeft 12 nieuwe leden opgeleverd (52%, 

stand per 31 december), met dank aan een groep enthousiaste trainers. 

 

Wat nog rest 
Cees Koppen heeft in maart 2019 zijn diploma Looptrainer 3 gehaald. Nu begeleidt hij een 

8-tal recreantentrainers naar een diploma Looptrainer 2. 

Zowel voor de bootcamptrainingen als de trainingen op de woensdagmorgen (den 

Aonloop) is de belangstelling nog steeds groeiende. 

De Heidetrail is met een deelname van 240 lopers een evenement om rekening mee te 

houden. 

Alle recreantentrainers zijn in bezit van een verklaring omtrent gedrag (VOG). Daarmee 

zijn we hopelijk voor de toekomst gewaarborgd van evt. excessen. 

 

Johan der Kinderen 

 

RECREANTENCOMMISSIE  (RC) 

 

Conny van de Wal, Irene van Gestel, Marij Maas, 

Reny van Straten, Vanessa Kluijtmans,  

Adrie Louwers, Cees Koppen, Jan Swaans,  

Hans van Hal, Joost van Kuringen, Pieter van Esch, 

Pieter Smits, Ton van Liempt, Wim de Croon,  

Jac van Heerebeek, Ron van de Sande,  

Cees van Eijk en Johan der Kinderen. 

 

De hardloopcursus is de basis van onze ledenaanwas.  

In 2020 neemt Pieter van Esch de coördinatie over van Toon de Croon 
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In 2016 hebben we de mijlpaal van 200 leden bereikt, in 2018 zijn we 

gegroeid naar 250 leden en afgelopen jaar hebben we het mooie aantal 

van 300 leden bereikt! 

Allen die hebben meegeholpen om dit mooie resultaat voor elkaar te 

krijgen, wil ik hartelijk danken. 

 

 

Voor wat betreft het ledenaantal van Atletiek Oirschot 

was afgelopen jaar weer een mooi jaar. De groei van de 

laatste jaren heeft zich in 2019 doorgezet, 21 leden meer, 

wat neerkomt op bijna 8%. Het is goed te constateren dat 

het ledenaantal in alle disciplines groeit, dit jaar was de 

grootste groei bij de jeugd en de wandelaars. 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen jaar eindigden we bij de jeugd met 9 leden 

meer ofwel 20% meer 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de wandelafdeling hadden we een groei met 6 leden 

ofwel ruim 23 %. 

 

 

 

 

 

In het begin van deze eeuw hadden we veel meer 

mannelijke dan vrouwelijke leden. In 2015 was de 

verhouding gelijk. Daarna hebben we elke jaar meer 

vrouwelijke leden. 

 

 

 

 

 

 

 

De ledengroei is al jaren aan de gang en blijft maar 

doorgaan, meer dan een verdubbeling sinds 2011. 

 

LEDENADMINISTRATIE  

 

Hans Hoogmoet 

 

 

Aanmelden van nieuwe leden vindt plaats met het bekende aanmeldingsformulier. Opzegging of wijziging van het 
lidmaatschap gaat via een mail naar de ledenadministratie en moet uiterlijk 1 december plaatsvinden. Afmelden ná 
deze datum impliceert dat de Atletiekunie onze club belast met kosten. We belasten deze kosten door naar het lid. 
 
Graag wijziging van adres, telefoonnummer of e-mail, doorgeven aan de ledenadministratie zodat we altijd 
over de juiste gegevens beschikken en de digitale ledenpas van de Atletiekunie verstuurd kan worden. 
 

De ledenadministratie, Hans Hoogmoet ledenadministratie@atletiekoirschot.nl 

mailto:ledenadministratie@atletiekoirschot.nl
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  ACCOMMODATIECOMMISSIE (AC) 
 

Danny van Overdijk (coördinator) 

Pieter Raijmakers 

Bart Noyen 

Jan Kemps 

René Coolen 

Toon Erven 

Martien van Geenen 

Toon de Croon 
 

In het jaar 2019 is de volgende wijziging geweest in 

de bezetting van de accommodatiecommissie: Toon 

Erven heeft de taak van contactpersoon namens het 

bestuur overgenomen van Hennie van Rijt. 

 

De commissie bestond in 2019 uit de 

volgende personen met hun taken: 
 

Coördinator:  

Danny van Overdijk 

De coördinator is de contactpersoon binnen de 

commissie richting het bestuur (Toon Erven), 

adviseert het bestuur ten aanzien van grotere 

voorzieningen, inrichting terrein, gewenste materialen, 

veldonderhoud door het groenbedrijf, materialenhok 

en indeling daarvan.  

 

Materiaalopslag:  

Bart Noyen, Jan Kemps, René Coolen.  

 

Technische materialen en beheer:  

Bart Noyen 

Hij overlegt hierover met René van de Ven, die geen 

deel uit maakt van de commissie. 

 

Onderhoud terrein en atletiekvoorzieningen:  

Martien van Geenen, Toon de Croon. 

 

Bouwkundig en technisch onderhoud van het clubhuis 

en het materialenhok:  

Danny van Overdijk, Toon Erven.  

 

Schoonmaakwerkzaamheden:  

Martien van Geenen.  

 

Algemene zaken:  

Pieter Raijmakers.  

 

 

Enkele momenten en/of werkzaamheden in 

2019 waren: 
- Onze jaarlijkse klusdag, waarbij op een 

zaterdagmorgen het veld en het clubgebouw door de 

nodige vrijwilligers in gereedheid wordt gebracht voor 

het komend zomerseizoen, is dit jaar gehouden in 

maart; 

- Van AV Valkenswaard hebben wij in het voorjaar een 

mat voor polsstokhoogspringen kunnen overnemen, 

waar wij dankbaar gebruik van hebben gemaakt. 

Daarnaast hebben wij van atletiekvereniging GAC te 

Gemert 3 stuks overkappingen voor onze hoogspring-

matten overgenomen. Het demonteren in Gemert, 

vervoeren en weer monteren van deze overkappingen 

was een zeer grote klus. Daarbij is gebleken dat de 

bemanning van de accommodatiecommissie hiervoor 

te klein is. Uitbreiding van de commissie is 

noodzakelijk. 

- Het in gereedheid brengen van het veld voor 

evenementen, onder andere de Jansdag en 

Clubkampioenschappen Meerkamp. 

- Verlichting van het veld. 

 

Aandachtspunten voor 2020: 
- Door de extreme droogte in de zomerperiode van 

2018 en 2019 heeft onze grasmat veel geleden. 

Daarom is de nodige inspanning nodig om deze te 

laten/kunnen herstellen; 

- Schilderen aan de buitenzijde van onze 

materiaalopslag ruimte; 

- Onderhoud aan ons clubhuis denk hierbij aan het in 

orde brengen van de noodverlichting en 

beveiligingsinstallatie; 

- Uitbreiding bemanning van de 

accommodatiecommissie. 

 

Rest mij nog alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet 

voor de accommodatiecommissie! 

 

Namens de accommodatiecommissie, 

Danny van Overdijk, Coördinator  
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Voor diverse taken wordt de hulp ingeroepen van:  

Leny de Croon, Jan Swaans, Sandra Verhagen 

(website), René van de Ven (Twitteraccount), Léon 

Brands, Toon Erven, Luc Kenter, Henry van der Schoot, 

e.a. (foto’s) en Kees Smetsers (wedstrijdverslagen). 

 

Doelstelling:  
- Werven van nieuwe leden  

- Naamsbekendheid van de club vergroten  

- Interne en externe activiteiten van de club 

communiceren d.m.v. gerichte e-mails aan de leden 

- Up-to-date houden van de website  

- Werven van nieuwe sponsoren en contacten 

onderhouden met huidige sponsoren en 

adverteerders. (Hiervoor zijn we onderbemand, dat 

is een punt van aandacht voor bestuur)  

 

Concreet:  
- PR voor de clubactiviteiten via kranten, mailings, 

website en flyers  

- Nieuwe leden werven door o.a. de loopcursus  

- Hoger aantal deelnemers bereiken bij wedstrijden 

georganiseerd door Atletiek Oirschot (Cyclopathon, 

ClubCross, Heidetrail, Clubestafette, Run-

Archery,Thriathlon, Rondje Kemmer, 

Clubkampioenschappen Meerkamp, Oriëntatieloop, 

Auwjaorscross, Kapellekestrail en de Groene Woud 

Lentetrail. 

  

Gerealiseerde activiteiten in 2019  
- In kaart brengen van de knelpunten bij het beheer 

van de website  

- Eind van het jaar is de technische ontwikkeling van 

de website overgenomen door Lennard van de 

Laar.  

- Actief beheer van de Facebookpagina door Miranda 

Kemps onder leiding van Ad van Zelst.  

- Het opstellen en verspreiden van de Spike is 

stopgezet. Dit levert een kosten- en zeker ook 

tijdsbesparing op.  

- Persberichten opgesteld en het verzoek tot 

plaatsing in het Weekjournaal en De Uitstraling. 

- Mailings opgesteld en verstuurd aan 

wedstrijdlopers, leden, oud-leden en cursisten van 

o.a. de wedstrijden van de club, sportgala, 

starterscursus, halvemarathontrainingen en 

lezingen die verzorgd worden in het clubhuis en de 

clubkascampagne van de Rabobank.  

- Flyers opgesteld voor evenementen en acties.  

- Bijhouden van de website.  

 

-  

  

 

PR-COMMISSIE  
 

Vanessa Kluijtmans, Ad van Zelst, Miranda Kemps,  

Cees van Eijk (bestuursafgevaardigde) 

 

 
- Verspreiding van de flyers voor de loopcursus bij 

winkelcentrum De Poort, onder de leden en huis aan 

huis.  

- Gerichte mailings opgesteld en verzonden aan leden, 

oud-leden en cursisten met nieuws van de club met o.a. 

een link naar de Spike op de website.  

- Bedankmail verzonden aan sponsoren. 

- Het promoten van atletiekonderdelen van de club tijdens 

de meerkamp bij de recreanten d.m.v. koffiedrinken op 

het veld en deelname aan deze onderdelen is gestaakt 

wegens gebrek aan belangstelling.  

  

Geplande activiteiten voor 2020  
- Posts op de Facebook pagina continueren, input 

hiervoor is welkom!  

- Opstellen en verspreiden van de digitale nieuwsbrief die 

per mail aan de leden wordt verstuurd (ter vervanging 

van de Spike)  

- Clubactiviteiten promoten d.m.v. redactionele stukken, 

flyers en mailings  

- Oud-cursisten enthousiasmeren om de nieuwe 

loopcursus te promoten onder belangstellenden.  

- Starters na de loopcursus motiveren om lid te worden 

d.m.v. een kortingsactie.  

- Jeugdleden motiveren om lid te worden d.m.v. een 

kortingsactie.  

- Enthousiasmeren van recreanten om deel te nemen aan 

lokale wedstrijden en de club te promoten. Dit doen we 

nu vaak onderling tijdens een training.  

- Leden vragen om een verslag te maken van een 

deelname aan een wedstrijd/activiteit en deze in op de 

website plaatsen.  

- Format opstellen voor sponsoren. Welke mogelijkheden 

heeft een sponsor binnen onze club en wat kosten deze 

mogelijkheden? Denk hierbij aan een kostenoverzicht 

met daarop per wedstrijd de mogelijkheden en wat de 

sponsor hiervoor geboden wordt. Wij gaan hiervoor in 

overleg met de wedstrijdcommissie.  

 

Vragen / onduidelijkheden binnen de PR  
Wat is de strategie van het bestuur ten aanzien van het 

aantrekken en onderhouden van sponsoren? Wil men hier 

actief mee aan de slag of wil men de inkomsten van de club 

met name uit contributie en inschrijfgeld van de wedstrijden 

halen? De PR-commissie is niet gekwalificeerd om actief 

bedrijven te benaderen voor sponsoring. Aangezien er wel 

degelijk kansen liggen bij bedrijven die bereid zijn om 

eenmalig een activiteit met geld of goederen te sponsoren is 

het misschien verstandig om iemand aan te trekken die op 

commissiebasis partijen benadert. 

 

Vanessa Kluijtmans 
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  REDACTIE SPIKE en WEBSITE 
 

Ad van Zelst 

 

Clubblad Spike 
En dat was het dan, het laatste nummer van ons clubblad verscheen op 1 

november. In dit laatste jaar bezorgden we de printversie van de Spike niet meer 

bij de leden in de brievenbus. Belangstellenden konden zelf een exemplaar 

meenemen uit het clubhuis. De oplage daalde daardoor gestaag, van 205 naar 30 

voor het laatste nummer. En toen hielden we er nog over… 

Ook werd het blad steeds dunner. Voor de wedstrijdverslagen, verjaardagen en 

ledenmutaties kwamen links die rechtstreeks naar de website verwezen. De 

uitslagen waren daar al eerder terecht gekomen.  

Al met al leverde dat een grote kostenbesparing op. De inkomsten uit advertenties 

worden nu aangewend voor de website, waarvoor we nog geen financiële dekking 

hadden.  

Ter vervanging van de Spike komen we in 2020 met een digitale nieuwsbrief die 

per e-mail naar de leden wordt gezonden. En daarnaast zal de communicatie met 

de leden gaan via de website.  

 

Alle 287 nummers van De Spike, vanaf het eerste nummer in 1987 

tot heden, zijn gedigitaliseerd en te lezen op onze website ► 

 

Website 
In 2019 kregen de leden en andere belangstellenden op de verschijningsdatum 

van de Spike per e-mail een link naar het nieuwe nummer. Dat waren ongeveer 

450 adressen. In januari zagen we al meteen een stijging van het aantal 

bezoekers: van 1120 naar 1441, een plus van 28%. Dat zwakte in de loop van het 

eerste half jaar wat af, mede door het verdwijnen van de Oirschotse Stoelloop. 

Over heel 2019 kregen we 13.406 bezoekers op de website. Dat waren er 

gemiddeld 36 per dag, een stijging van 17% over het hele jaar.  

 

Vanaf 1 december 2019 is de technische ontwikkeling van onze website 

overgenomen door Oirschottenaar Lennard van de Laar met zijn bedrijf Dualler. 

Hij is nu bezig met een update met verbeteringen achter de schermen. Voor de 

bezoeker zichtbaar zal zijn dat DE SPIKE achter een menuknop verdwijnt en de 

rubrieken AGENDA en ONZE WEDSTRIJDEN worden samengevoegd. Zo wordt 

de website en vooral de homepage veel overzichtelijker. Daarnaast worden nog 

verbeteringen aangebracht die de website op een smartphone beter toegankelijk 

maken.  

 

De inhoud van de website wordt bijgehouden door Leny de Croon (PRIKBORD, 

ALGEMENE INFO), Jan Swaans (AGENDA), René van de Ven 

(CLUBRECORDS), Sandra Verhagen (Vacaturebank) en Ad van Zelst (overige 

rubrieken). 

 

Foto’s worden gemaakt door Léon Brands, Toon Erven, Luc Kenter, Henry van 

der Schoot, Kees Smetsers, Ad van Zelst en incidenteel vele andere leden. Onze 

man voor de verslagen in het NIEUWS is Kees Smetsers.  

 

Verder verzorgt Miranda Kemps ons Facebook- en René van de Ven ons Twitter-

account. 

 

Alle medewerkers hartelijk dank voor hun bijdragen! We hopen ook in 2020 op 

hun inzet te mogen rekenen.  

 

https://www.atletiekoirschot.nl/files/2016-08/spike-1987-01.pdf
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
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  TECHNISCHE COMMISSIE (TC) 

 

René van de Ven (vz), Martien van de Ven, Ton van Liempt, Joos van Haaren 

(coördinator lopen), Jac van Heerebeek (bestuursafgevaardigde) 

Medio 2019 heeft Joos zijn taken neergelegd, zo heeft 

de TC begrepen. Wij danken Joos voor zijn inzet als 

coördinator lopen de afgelopen twee jaar. 

 

Wedstrijden 

 

Algemeen 
De wedstrijden van onze vereniging worden 

georganiseerd door ofwel de WOC ofwel de TC. 

Onderling vindt afstemming plaats over wie bij welke 

wedstrijden de organisatie draagt en wie ondersteunde 

taken uitvoert. 

 

Clubkampioenschappen Cross 
De clubkampioenschappen cross werden gehouden op 

zondag 17 maart 2019, in zeer natte omstandigheden. 

Er namen 84 leden deel, 10 meer dan vorig jaar. Die 

winst was opnieuw te danken aan de jeugdleden (35, 

precies 10 meer dan in 2018), want bij de volwassenen 

was het aantal deelnemers exact gelijk aan 2018 (26 

mannen, 23 vrouwen). Er liepen bij de jeugd ook nog 3 

gastlopertjes mee. Tijdens het “inter-commissie-

overleg (ICO)” is besloten dat de 3e zondag van maart 

zoals gebruikelijk ook in 2020 de dag van de 

clubkampioenschappen cross zal zijn (zondag 15 

maart 2020). 

 

Open avondwedstrijden baan 
De avondwedstrijden baan zijn bedoeld voor alle leden 

om wedstrijdervaring op te doen en om de gelegenheid 

te bieden CR’s en PR’s te vestigen en verbeteren. De 

wedstrijden zijn ‘open’, zodat ook leden van andere 

verenigingen en zelfs niet-leden kunnen deelnemen. 

De beperkte deelname van vooral de masters is erg 

jammer, want er zijn bij de masterscategorieën nog 

voldoende clubrecords te vestigen, vooral bij de 

dames. Deelname van buitenaf (andere verenigingen) 

loopt prima en maakt de wedstrijden leuker en 

interessanter. 

 

Ook in 2019 is het, met erg veel moeite, nog gelukt om 

de gebruikelijk 3 wedstrijden te organiseren. De 

deelnemers behaalden tijdens de wedstrijden meer 

dan 80 persoonlijke records en 5 clubrecords. De TC is 

de aanwezige juryleden dankbaar voor hun inzet. 

Organisatie van deze wedstrijden ligt bij René van de 

Ven. In 2020 moet mogelijk het format, wegens 

groeiende jeugdaantallen, worden aangepast en zoekt 

René helpende handen voor wat betreft de organisatie. 

 

Open Clubkampioenschappen 

Meerkamp 
De (open) clubkampioenschappen meerkamp worden 

gehouden op de voorlaatste zondag in september. 

De organisatie wordt binnen de TC gedragen door 

René van de Ven, in 2019 dankbaar ondersteund 

door Ingrid van der Schoot en Iris Clement. Bij de 

senioren en masters helaas slechts 6 deelnemers (al 

vestigden ze wel 4 clubrecords). 
Waar zijn toch die deelnemersaantallen van begin 

jaren ’90, zoals bijvoorbeeld 1991 met 24 senioren en 

masters? Er waren diverse leden die uitblonken met 

liefst 5 PR’s op in totaal zes onderdelen. 

 

Clubkampioen werden: 

 

MPC Jade Saris 

MPB Bente Brands 

MPA Janne Brands 

 

JPC Jules de Bresser 

JPB Teun van den Berk 

JPA Tim van Luijtelaar 

 

MJD Alissa van der Sloot 

JJD Rick van der Schoot 

 

Msen Bart Noyen 

M35 René van de Ven 

V55  Ans Saalberg 

M70 Martien van de Ven 

 

Rondje Kemmer 
Een wegens hitte ingekorte versie van slechts 7,68 

km werd voor het zesde jaar op rij gewonnen door 

Roland van Loon. Ria Pijnenburg won bij de dames. 

Helaas opnieuw minder deelnemers dan vorig jaar 

(45 t.o.v. 55 in 2018 (40 leden t.o.v. 48 in 2018). 

Hopelijk in 2020 beter loopweer.  

 

Oriëntatieloop 
De laatste jaren is de oriëntatieloop, na toch stiekem 

een lange periode van “onderbezetting”, weer een 

echt succes. Van 60 deelnemers in 2017 naar ca. 

100 in 2018 (alternatieve editie als onderdeel van de 
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prijsuitreiking van het Kempische Cross Circuit op en 

rond onze baan) en dit jaar liefst 84 deelnemers. Op 

29 maart 2020 staat onze volgende editie weer op het 

programma. De organisatie ligt opnieuw in handen 

van onze specialist en kampioen Roland van Loon. 

 

 

 

Overige activiteiten 

 

Informatieavond ouders jeugdleden 
In maart, bij de overgang van het winter- naar het 

zomerseizoen wordt door René van de Ven samen 

met jeugdcoördinator Léon Brands een 

informatieavond georganiseerd voor de ouders van 

(nieuwe) jeugdleden. Hierbij wordt toegelicht wat de 

sport inhoudt: de wedstrijden, de trainingen, het juiste 

schoeisel, eten en drinken, etc. Ook wordt aandacht 

besteed aan omgaan met winnen en verliezen, zowel 

vanuit de ouders als vanuit de jeugdleden. Bij 

voldoende animo zullen we dit in 2020 ook weer gaan 

doen. 

 

 

 

Trainingen 

 

Looptrainingen Senioren / Masters baan 
De looptrainingen van de senioren en masters vinden 

plaats op dinsdagavond onder leiding van Toon de 

Croon en op donderdagavond onder leiding van Cees 

Koppen. Ook op zaterdagmorgen wordt er onder 

leiding van Cees Koppen gezamenlijk getraind (geen 

officiële clubtraining). Voor Toon was dit zijn laatste 

jaar trouwe dienst. Toon bedankt voor vele jaren als 

deskundige trainer! In Sander van Esch heeft zich een 

opvolger aangediend die nog vele jaren vooruit kan, 

we wensen hem veel succes!  

 

Na het afzwaaien van Joos van Haaren is er op dit 

moment geen trainerscoördinator als aanspreekpunt. 

De trainers lossen dit vooralsnog onderling in overleg 

op.  

 

 

Technische trainingen Senioren / Masters 

baan 
De trainingen voor wat betreft de technische nummers 

vonden voor senioren en masters plaats op dinsdag– 

en donderdagavond onder leiding van René van de 

Ven. De trainingen zijn voor alle leden.  

Met name mensen die het gewoon eens een keertje 

willen proberen of eens willen oefenen voor een open 

baanwedstrijd of clubkampioenschappen zijn van harte 

welkom. 

 

Technische trainingen Jeugd 
De trainingen van de jeugd vonden ook in 2019 plaats 

op dinsdag- en donderdagavond. De trainingen werden 

gegeven door René van de Ven, Léon Brands, Thomas 

van Laarhoven, Annemiek van Luijtelaar en Iris 

Clement. Zij werden ondersteund door assistent-

trainers Bart Noyen, Theodôr Brands, Arie Wichman en 

Miranda van Rosmalen. Het aantal jeugdtrainers is op 

dit moment toereikend, maar gelet op de groei van het 

voorbije jaar blijft het een aandachtspunt. In 2018 is 

begonnen met het maken van een start met 

(bij)scholing aan de jeugdtrainers door René, het 

zogenaamde “project Train de Trainer” (TdT). In 2019 

is dit in “full-force” doorgegaan en zijn 4 intensieve, 

zeer verdiepende bijeenkomsten georganiseerd.  

 

Zaaltraining in de winterperiode 
In de periode tussen het verzetten van de klok (grofweg 

november-maart) wordt zowel door de jeugd (op 

dinsdag- en donderdagavond) als door de senioren en 

masters (woensdagavond) in de gymzaal van 

basisschool De Linde getraind. Bij de jeugdtrainingen 

komen zo veel mogelijk alle onderdelen om de beurt 

aan bod. Wegens het toegenomen aantal jeugdleden 

en het beperkt aantal trainers en beschikbare zaaluren 

is er vanaf het winterseizoen 2019-2020 nog slechts 

één zaaltraining per jeugdlid. Daar staat tegenover dat 

er een looptraining is bijgekomen, zodat de standaard 

van 2 trainingen per week is behouden. Bij de senioren 

en masters worden diverse kracht-, cardio- en 

coördinatieoefeningen gedaan voor zowel lopers als 

baanatleten ter voorbereiding op het zomerseizoen. De 

jeugdtrainingen in de zaal werden verzorgd door 

dezelfde trainers. 
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Looptraining Jeugd (in de winterperiode) 
In 2018-2019 lukte het nog niet structureel, maar vanaf 

aanvang van het winterseizoen 2019-2020 is het door 

met trainers te rouleren toch gelukt elke week op 

woensdagmiddag een looptraining voor de jeugdleden 

aan te bieden. Deelname is beperkt, doch procentueel 

gezien niet veel minder dan in de jaren 90-00. Motiveren 

om te hardlopen blijft een lastig punt. 

 

Accommodatie 
Elk jaar moet er flink wat onderhoud plaatsvinden aan de 

accommodatie. Sinds 2017 wordt dit gecoördineerd door 

de destijds nieuw gevormde Accommodatiecommissie. 

De TC beperkt zich tot advisering voor wat betreft 

technische onderdelen of zaken die verband houden 

hiermee, zoals opslag en beheer van de materialen en 

scheiding tussen wedstrijd- en trainingsmateriaal.  

 

De accommodatiecommissie had in 2018 al een mooie 

verbetering tot stand gebracht: een extra hoogspringmat. 

In 2019 is deze verder verfraaid door aanleg van 

aanloopstroken en later ook nog met een overkapping. 

Ook is een overkapping voor de andere hoogspringmat 

gerealiseerd en klapper op de vuurpijl was natuurlijk 

onze nieuwe polsstokhoogspringmat. Eindelijk is het 

gelukt dit ondergeschoven kindje weer enigszins op 

niveau te krijgen. De overkappingen zullen hopelijk 

bijdragen aan meer duurzaam gebruik en langer plezier 

van dit materiaal.  

 

Voor wat betreft de (technische) materialen zijn René 

van de Ven en Bart Noyen contactpersoon. De TC hoopt 

dat alle leden zich blijven inzetten voor het op peil 

houden en waar mogelijk verbeteren van onze huidige 

accommodatie. Wij als atletiekvereniging hebben de 

maatschappelijke verantwoordelijkheid om te zorgen 

voor een goede en veilige accommodatie voor alle 

inwoners van de gemeente Oirschot. De TC blijft samen 

met alle leden onverminderd streven naar een 

volwaardige atletiek accommodatie! 

 

Loopanalyse 
Podotherapie Brons verzorgde in 2019 diverse malen 

een loopanalyse waarvoor (geblesseerde) leden zich 

kunnen opgeven. Na afloop volgt een vrijblijvend advies. 

Het is voornamelijk interessant voor atleten met een 

blessure of atleten die beter (qua techniek) willen gaan 

lopen. Vanaf maart en tijdens de zomermaanden, steeds 

op de laatste woensdag van de maand bij voldoende 

belangstelling verzorgt Brons-podotherapie deze 

loopanalyse. In het voorjaar beleggen zij ook een 

informatieavond om de leden wat meer te vertellen over 

looptechniek en welke ondersteuning ze voor ons 

kunnen betekenen. 

 

Namens de Technische Commissie, 

René van de Ven 

  

 

TECHNISCHE COMMISSIE (vervolg) 

 

 
Clubkampioenschappen cross 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baanwedstrijden 

 

 

 

Oriëntatieloop 
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  BEHEERDER CLUBRECORDS 
 

René van de Ven  

Beheer en taken 
De beheerder clubrecords houdt de gevestigde 

clubrecords bij, toetst nieuwe clubrecords aan het 

reglement en, indien er geen strijdigheden met het 

reglement zijn, erkent de nieuwe clubrecords. De 

clubrecords worden aangepast en gepubliceerd op de 

website en in de Spike. Tot slot behoort tot zijn taken 

het maken van een jaarverslag en het bijhouden van 

statistieken met betrekking tot de clubrecords. 

 

Publicatie clubrecords 
Een overzicht van alle clubrecords staat, per categorie 

gerangschikt, op de website www.atletiekoirschot.nl. 

Ook het Reglement Clubrecords is op de website te 

downloaden. Indien gewenst kan eenieder zich 

wenden tot de beheerder clubrecords 

(chr_vd_ven@hotmail.com) en een kopie van de 

recordlijsten opvragen.  

 

Ranglijsten aller tijden 
Eind 2014 is de beheerder clubrecords een ‘bloed, 

zweet en tranen kostend‘ project begonnen, namelijk 

het samenstellen van allertijden ranglijsten. Dit 

betekent dat ruim 30 jaar clubgeschiedenis moet 

worden doorgespit. Geen simpele taak! Voornamelijk 

uit nieuwsgierigheid geboren, maar anderzijds ook 

vanwege een andere reden is dit project opgestart. De 

beheerder clubrecords signaleerde dat sommige 

records dusdanig scherp staan dat er (al een flinke 

tijd) niemand in de buurt komt. Om het toch 

interessant te houden voor leden om vol voor een 

mooie prestatie te gaan is het interessant om behalve 

de jacht op een Persoonlijk Record ook te kunnen 

gaan voor een plaatsje hoger op de allertijden ranglijst 

Het moge duidelijk zijn dat dit een intensief project is dat 

niet op korte termijn zal worden afgerond. In 2015 zijn 

van de eerste jaren (oprichting tot en met 1993) 

ranglijsten gepubliceerd (zie www.atletiekoirschot.nl > 

Algemene info > Ranglijsten aller tijden). In 2016 en 

2017 zijn 6 jaargangen meer doorgespit en zijn de 

ranglijsten tot en met 1999 bijgewerkt en gepubliceerd.  

Door de gigantische wedstrijddeelname in de topjaren 

2000-2005 (ook qua ledenaantal niet verrassend de 

topjaren) worden zeer veel prestaties toegevoegd en 

groeien de ranglijsten snel, maar qua jaargangen 

toevoegen gaat het tergend langzaam. In 2018 is één 

volledige jaargang toegevoegd (2000) en meer dan dat 

(2001) lukte helaas niet in 2019. Voor komend jaar is 

opnieuw het streven om toch minimaal twee jaargangen 

te verwerken en de ranglijsten zodoende bij te werken 

tot en met 2003. Als beheerder clubrecords hoop ik dat 

deze toplijsten een extra ‘boost’ geven aan de leden van 

onze mooie vereniging! 

 

Clubrecords 2019 
De nevenstaande clubrecords werden in 2019 gevestigd 

of verbeterd. Doordat uw beheerder in een nieuwe 

categorie (M35) terecht kwam werd Martien van de Ven 

(M70) na drie jaren op rij eens niet de meest succesvolle 

atleet van de vereniging qua aantal clubrecords. Hij 

verbeterde desalniettemin 11 clubrecords en was samen 

met René (26) goed voor 88% van de records (37 van 

de 42).  

Achter hen volgen de deelnemers van de estafetteploeg 

die twee Nederlandse records zette: Ad van Zelst, 

Kees Smetsers en Ton van Liempt. Voor Martien zelfs 

zijn 3e van 2019, hij liep ook al het nationale record op 

de uurloop voor Mannen Masters 70.  

 

René van de Ven, beheerder clubrecords 

 

Voor uitleg over de clubrecords, 

statistiek en de clubrecords van 

2019, zie de volgende pagina’s 

 

Het aantal van 26 clubrecords in 

één jaar van René is waarschijnlijk 

ook al een clubrecord! 

 

http://www.atletiekoirschot.nl/
mailto:chr_vd_ven@hotmail.com
http://www.atletiekoirschot.nl/


 
 

A T L E T I E K V E R E N I G I N G    O I R S C H O T   -   J A A R V E R S L A G    2 0 1 9 
- 18 - 

 

  

Statistieken clubrecords 2005-2019 

Aantal CR’s 2005 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Totaal 90 76 12 28 4 42 30 25 35 29 16 16 23 35 42 

Volwassenen 35 43 10 29 3 42 30 17 31 28 16 14 22 15 41 

Jeugdleden 55 33 2 3 1 0 0 8 4 1 0 2 1 20 1 

Looponderdelen 64 63 6 28 3 33 23 22 19 19 13 11 13 18 18 

Technische ond 26 13 6 4 1 9 7 3 16 10 3 5 10 17 24 

Baanatletiek - - - - - - - - 24 24 13 10 20 31 41 

Wegwedstrijden - - - - - - - - 11 5 3 6 3 4 1 

Records nader verklaard 
 

Totaal aantal 
Evenveel clubrecords verbeterd als in 2010 (42) en we moeten 

terug naar het laatste jaar van de hoogtijdagen van de vereniging 

om een jaargang te vinden met meer records (2006, 76).  

 

Loopnummers vs technische nummers 
Van de 42 verbeterde clubrecords zijn er 18 gevestigd op 

loopnummers en 24 op technische nummers. Dit blijkt een 

bijzonder feit, aangezien in elk geval sinds 2005 altijd meer records 

op loopnummers zijn verbroken dan op technische nummers.  

 

Weg vs baan en jeugd vs volwassenen 
Drie keer kwam het voor dat er geen enkel jeugdrecord (alle 

categorieën onder 20 jaar) werd gevestigd, dit jaar was er één. 

Een schril contrast met vorig jaar, hoewel 2018 dus wel echt een 

uitzondering op de trend van bitter weinig jeugdrecords lijkt te zijn 

geweest, aangezien het totaal van de twaalf jaargangen 2007 t/m 

2017 + 2019 (23) maar amper meer is dan heel 2018 (20). Ook op 

de weg slechts één record, nog nooit was dat aantal zo laag. Dat 

betekent liefst 41 records voor de baanatletiek (27 outdoor, 14 

indoor). Opgemerkt wordt echter wel dat in de jeugdcategorieën 

slechts een handvol onderdelen op het programma staan waar een 

clubrecord op gevestigd kan worden, terwijl dat er bij de senioren 

en masters talloze zijn (ter vergelijking: de jongste categorie, 

pupillen C: 12 onderdelen; senioren en masterscategorieën: 71 

onderdelen).  

 

Er staan bij veel categorieën nog vele records “open”. Vooral 

indoor valt bij flink wat categorieën nog veel te halen. Openstaande 

(“vacante”) records zijn onder andere een gevolg van de invoering 

van de 5-jaars categorieën per 1-1-2004*. Namens de beheerder 

clubrecords zou ik alle leden willen motiveren: ga op recordjacht! 
 

* Vroeger was men bij de mannen senior tot en met 39 jaar, vanaf 1 januari 2004 is dit 

gelijk getrokken met de vrouwen en is men vanaf 35 jaar master. Daarnaast zijn 5-

jaars categorieën ingevoerd in plaats van de oude 10-jaars categorieën. 

 

 

BEHEERDER CLUBRECORDS (vervolg) 
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Clubrecords erkend in 2019 
Datum Naam Cat. Plaats Discipline Prestatie  

130119 René van de Ven M35 Hoboken (B) 60m indoor 8.87 sec  

130119 René van de Ven M35 Hoboken (B) Hoogspringen indoor 1.30 m  

130119 René van de Ven M35 Hoboken (B) Verspringen indoor 4.66 m  

130119 René van de Ven M35 Hoboken (B) Kogelstoten indoor 10.90 m  

020219 Matthijs vd Heuvel JJB Zoetermeer 50m indoor 6.78 sec  

020219 René van de Ven M35 Zoetermeer 50m indoor 7.56 sec  

020219 René van de Ven M35 Zoetermeer Kogelstoten indoor 11.28 m  

020219 Martien van de Ven M70 Apeldoorn 3000m indoor 12.55.79 min  

030219 Martien van de Ven M70 Apeldoorn 1500m indoor 5.54.04 min  

030219 Frans van der Staak M65 Apeldoorn 1500m indoor 5.29.47 min  

100319 René van de Ven M35 Best 40m indoor 6.3 sec BP 

100319 René van de Ven M35 Heusden-Zolder (B) Kogelstoten indoor 11.47 m  

170319 René van de Ven M35 Dordrecht 
Polsstokhoogspringen 
indoor. 

2.50 m  

170319 René van de Ven M35 Dordrecht 60mH (0,991) indoor 14.19 sec  

240319 Tineke van den Heuvel V60 Amstelveen Marathon 3u54:44  

070519 René van de Ven M35 Helmond Kogelstoten 10.94 m  

160519 René van de Ven M35 Oirschot Discuswerpen 29.37 m  

160519 Léon Brands M45 Oirschot Discuswerpen 16.57 m  

170519 René van de Ven M35 Best Discuswerpen 29.49 m  

170519 René van de Ven M35 Best Kogelstoten 11.05 m  

230519 René van de Ven M35 Eindhoven Discuswerpen 30.03 m  

230519 René van de Ven M35 Eindhoven Speerwerpen 44.95 m  

110619 René van de Ven M35 Oirschot 100m 14.5 sec  

110619 René van de Ven M35 Oirschot Verspringen 4.60 m  

260619 Martien van de Ven M70 Tessenderlo (B) 1000m 3:51.96 min  

260619 René van de Ven M35 Tessenderlo (B) Polsstokhoogspringen 2.50 m  

050719 Martien van de Ven M70 Sint Truiden (B) Uurloop 12.911 m NR 

030819 René van de Ven M35 Lommel (B) Discuswerpen 30.16 m  

030819 René van de Ven M35 Lommel (B) Speerwerpen 46.50 m  

030819 René van de Ven M35 Lommel (B) Kogelstoten 11.17 m  

100819 René van de Ven M35 Mol (B) Kogelslingeren 28.60 m  

100819 Martien van de Ven M70 Mol (B) 2000m 8:19.00 min  

140819 Martien van de Ven M70 Tessenderlo (B) 1EM 6:35.42 min  

030919 René van de Ven M35 Oirschot Hoogspringen 1.34 m  

070919 Martien van de Ven M70 Venetië (I) 1500m 6.04.43  

130919 Martien van de Ven M70 Venetië (I) 5000m 22.30.61  

150919 Martien van de Ven M70 Oirschot Verspringen 2.72 m  

150919 Ans Saalberg V55 Oirschot Discuswerpen 18.35 m  

150919 René van de Ven M35 Oirschot Kogelstoten 11.37 m  

150919 René van de Ven M35 Oirschot Discuswerpen 30.16 m  

290919 
Martien vd Ven, Ad van 
Zelst, Kees Smetsers, 
Ton van Liempt 

M70 Amstelveen 
Zweedse Estafette  
(400-300-200-100m) 

3.29.01 min NR 

290919 
Martien vd Ven, Ad van 
Zelst, Kees Smetsers, 
Ton van Liempt 

M70 Amstelveen 4 x 800 m 15.01.21 min NR 

BP = Beste Prestatie, geen officieel onderdeel voor de categorie. NR = Nederlands Record 
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WEDSTRIJDORGANISATIECOMMISSIE (WOC) 
 

Wally van Mierlo, voorzitter 

Jan Swaans, secretaris  

Nellie van Beers, inschrijfsecretariaat 

Jac van Heerebeek, tijdwaarneming, jury, bestuursafgevaardigde 

Rob Ruijten, parcours en materiaal 

Jan Manders, parcours en materiaal 

Ronald van de Vondervoort, parcoursbewaking, veiligheid 

 

 

 
Rob Ruijten heeft Harrie Bullens vervangen. Harrie heeft Rob in 

het afgelopen jaar wegwijs gemaakt in de werkzaamheden.  

 

Aftreedschema:   
per 1-2-2020  Nellie van Beers, Wally van Mierlo 

per 1-2-2021 Jac van Heerebeek 

per 1-2-2022  Jan Swaans, Jan Manders, Ronald vd Vondervoort 

Per 1-2-2023 Rob Ruijten 

 

Sponsoring 
Met de Rabo Clubkascampagne hebben we ook dit jaar een 

mooi bedrag ontvangen. Daarnaast is Van de Meerendonk 

Makelaars nog steeds hoofdsponsor voor de Auwjaorscross. Wij 

danken alle sponsoren, groot en klein, van harte voor hun steun 

aan onze wedstrijden. 

 

 

In 2019 heeft de W.O.C. de volgende 

evenementen georganiseerd. 
In samenwerking met de Bali Runners hebben we op 14 april 

2019 weer de Groene Woud Lentetrail georganiseerd. Deze 

keer op de Kampina. Wederom bijzonder geslaagd en veel 

complimenten ontvangen.  

In 2020 gaan we weer naar de Mortelen. 

 

De Oirschotse Stoelloop is in 2019 niet meer georganiseerd. 

We hebben wel wat plannen voor een vervangend evenement. 

Die plannen zijn nog in een oriënterende fase en er was dus in 

2019 niets concreet. 

  

 

 

De Auwjaorscross vond in 2019 plaats op 

zondag 29 december. Er waren ongeveer 

625 inschrijvingen (uiteindelijk 594 gefinisht) 

waarvan zo’n 185 na-inschrijvingen op de 

wedstrijddag. In totaal iets meer deelnemers 

dan vorig jaar.  

 

Naar aanleiding van de evaluatie van de AJC 

2018 hebben we een aantal verbeterpunten 

doorgevoerd. O.a. het iets ruimere 

tijdschema heeft geleid tot een betere 

organisatie. Ook zijn alle vrijwilligers steeds 

beter op elkaar ingespeeld.  Dankzij alle 

vrijwilligers en deelnemers hebben we dit jaar 

weer een mooi evenement kunnen 

neerzetten.  

 

Overige wedstrijden 
Behalve bij bovenstaande evenementen 

wordt door de WOC de Cyclopathon en het 

Rondje Kemmer georganiseerd. Verder 

helpt de WOC bij de interne wedstrijden 

zoals de Clubkampioenschappen Meerkamp 

en de Clubestafette.  

 

Vooral dankzij de vele vrijwilligers gaat de 

organisatie op de dagen van de diverse 

wedstrijden steeds beter en gestroomlijnder. 

Dank aan alle vrijwilligers dus! 

 

Jan Swaans, namens WOC Atletiek Oirschot 

 

Auwjaorscross. Start van 

de Jongens pupillen A 
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  JEUGDCOMMISSIE (JC)  

 

Bart Noyen 

Annemieke Hendriks (ouder van Jelle en Tim Luijtelaar) 

Maaike van Spreeuwel (ouder van Jylte van der Heijden) 

Leny de Croon (bestuursafgevaardigde) 

René van de Ven (ondersteuning) 

De jeugdleden zijn het jaar begonnen met een heuse 

avondwandeling. Op een koude vrijdagavond 

verzamelden zo'n 20 kinderen en hun ouders in 

Middelbeers voor een avond- speurtocht met foto-

opdrachten. Na afloop stond de warme chocomel, 

marshmallows en broodjes frikadel klaar.  Een zeer 

geslaagde avond die ook dit jaar weer zal plaats 

vinden.  

 

In april hadden wij de Paasactiviteit. Door middel van 

touwtjes, die overal in de bossen rondom het 

trainingscomplex waren neergehangen, konden de 

kinderen onder trainingstijden op zoek gaan naar 

paaseieren.  

 

Op 9 mei was er een vriendjes en vriendinnetjes, 

broertjes en zusjes training, om zo iedereen kennis te 

laten maken met deze leuk sport. Er was zoveel 

interesse dat de trainers op het laatste moment nog 

flink moesten improviseren.  

 

Op 22 juni hebben we onder genot van een frietje 

genoten van de stormbaan, die de kinderen 

gewonnen hebben met de Kempische Cross 

Competitie! Er waren 60 jeugdleden, broertjes, zusjes 

en ouders aanwezig; het weer werkte mee en er kon 

zelfs een ouder- kind sprint gelopen worden. Wat 

kunnen ze nog veel leren van onze jeugdleden. Na 

afloop kregen alle trainers nog een klein bedankje.  

 

Op 28, 29 en 30 augustus zijn maar liefst 37 

jeugdleden op kamp geweest in Luyksgestel. Moe 

maar heel voldaan kijken we terug op dit 

supergezellige weekend.  

 

In december hebben de jongste leden tijdens de 

zaaltraining bezoek gehad van twee pieten; vrolijk 

trainden die mee en ze deelden ook lekkers en leuks 

uit. De oudere jeugd kreeg een surprisetraining.  

 

We kijken terug op een gezellig jaar met leuke 

enthousiaste jeugdleden en betrokken ouders. We 

hebben er weer zin in dit jaar. 

 

Annemieke, Bart en Maaike. 

 

Jansdag. De organisatie van de activiteiten voor de 
basisschooljeugd worden georganiseerd door: 
 
Esther de Wert en Mieke Bouwman (Kids-Sport) 
 
Peggy van den Brand, Ingrid van der Schoot en 
Sandra Verhagen (JANS-dag) 
 
Carlijn Scheepens en Karin Verhagen (Roefeldag) 
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Aan ieder lid is een koffiemaatje gekoppeld, dit zijn: Conny van de Wal, 

Danny van Overdijk, Hannie Schilders, Jan Kemps, Jan Manders en Wim de 

Croon. 

 

De clubhuiscommissie en hun maatjes hebben ook in 2019 de catering van 

alle evenementen en vergaderingen verzorgd, evenals de koffie en thee op 

zondag na de training. Het gemiddelde aantal koffiedrinkers ligt rond de 

zestig. Het is iedere zondag gezellig druk in het clubhuis.  

 

Het afgelopen jaar is er weer veelvuldig een beroep gedaan op de 

clubhuiscommissie door de diverse commissies voor allerlei activiteiten. 

 

De wekelijkse schoonmaak van het clubhuis is nog steeds in handen van 

Jeanne Kemps. 

 

Miranda Voet-Veldhuizen 

 

CLUBHUISCOMMISSIE  

 

Dilia van Straten, Gerda Manders, Heidi van Tiel, Joke 

Bullens, Thea de Jong en Miranda Voet (voorzitter).  

 

De begeleidende groep van de wandelaars bestaat thans uit Wim Verhagen, 

Hennie van de Rijt, Pieter Smits, Toon en Toos de Croon en Martien van Geenen. 

Afgelopen jaar is Frans Verhagen als begeleider ons ontvallen; een jammerlijk 

verlies. 

 

Het verloop onder de deelnemers is, ondanks een lichte groei van het ledenaantal, 

wat groter geworden en iets teruggelopen. Dit mede omdat enkelen zowel 

wandelen als de bootcamp doen en daarom “gewoon’ lid zijn geworden dan wel 

gebleven. 

De wandelgroep heeft ook te maken met de gevorderde leeftijd en opkomende 

blessures en mankementen waardoor deelname soms dient te worden ingekort, of 

geen doorgang kan vinden. Hopelijk is dit van voorbijgaande aard. 

De uitbreiding van de begeleidersgroep is een goede zet gebleken van het bestuur 

en voorziet in een continuering van de wandelmomenten op hun tijdstippen. 

Of en in welke vorm meer wandelactiviteiten zouden kunnen plaatsvinden blijft een 

goede vraag! 

Terugloop voorkomen van deelnemers zal komend jaar extra inspanning vergen. 

Niet alleen in mogelijke aanpassing van tempo, afstand en zwaarte van het 

parcours doch ook in het aanbod rondom de wandelingen. Te denken valt aan 

(nog) meer bijeenkomstachtige momenten. Dit zal idee en vormgeving vergen en 

de mening van het bestuur hierin is van belang. 

 

Namens de commissie, 

Martien van Geenen 

 

WANDELGROEP 

 

Martien van Geenen 



 
 

A T L E T I E K V E R E N I G I N G    O I R S C H O T   -   J A A R V E R S L A G    2 0 1 9 
- 23 - 

 

 
 
 

 

 

  

deelname van onze leden aan wedstrijden 
(finishers, alleen evenementen met jurering) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

totaal deelnames 757 633 650 759 589 671 589 697 855 917 

waarvan:           

wegwedstrijden 274 193 197 272 255 265 243 226 223 154* 

cross/berg/veld/oriëntatielopen 229 239 271 284 235 270 252  321 391 481 

baanwedstrijden 249 190 166 141 70 132 101 136 200 252 

indoorwedstrijden 5 11 14 6 5 4 10 14 41 30 

*de terugloop bij wegwedstrijden is voornamelijk te wijten aan het niet doorgaan van de Oirschotse Stoelloop 

           

waarvan onze eigen wedstrijden:           

Cyclopathon 18 15 19 - 25 21 14 17 14 14 

Clubkampioenschappen cross 59 62 55 68 61 79 68 64 74 87 

Oriëntatieloop - 31 10 20 9 - 23 27 25 30 

Jazzloop / Oirschotse Stoelloop 44 36 28 69 63 59 50  54 51 - 

Clubestafette - - - 56 24 60 32 38 33 20 

Triathlon Het Groene Woud - - - - - - 19 25 27 26 

Interne competitie (5 wedstrijden) 130 96 86 91 - - - - - - 

Rondje Kemmer - - - - 65 77 34 58 48 40 

Baanwedstrijden (alle wedstr.) 79 58 32 42 38 38 34 38 77 122 

Clubkampioensch. meerkamp 14 16 14 17 15 16 18 25 35 41 

Oirschotse Heidemarathon 57 - - - - - - - - - 

Auwjaorscross - 37 63 71 41 66 59 80 101 114 

Totaal deelnemers aan onze externe evenementen: 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Jazzloop / Oirschotse Stoelloop 250 215 259 256 240 228 203 162 154 - 

Oriëntatieloop - 31 10 20 9 - 51 60 100 84 

Groene Woud Lentetrail - - - - - - - - 300 553 

Tour du ALS - - - - - - - - 63 80 

Hardloopcursus ? ? ? 31 14 26 51 24 43 29 

Triathlon Het Groene Woud - - - - - - 228 301 308 305 

Oirschotse Heidemarathon 281 - - - - - - - - - 

Oirschotse Heideloop/Heidetrail - - 125 146 130 137 161 204 220 240 

Kapellekestrail - - - - - - - 75 82 98 

Auwjaorscross ? 548 546 600 353 602 421 532 577 594 

hoofdsponsor 

2017 Rabobank  

2018 Vd Meerendonk Makelaars 

 
wedstrijdsponsors: 

2013 Puro (René Coolen) 

2013 MTO (Joost van Kuringen) 

2017 Van Overbeek Sanitair 

 

 

 

 
 
 

STATISTIEKEN 

SPONSORING 
Lijst van adverteerders en sponsors op volgorde van het beginjaar. 

adverteerders: 

1987 Rabobank  

1988 Jumbo Supermarkt  

1990 Verspaandonk Herenmode 

1991 Hennie van Rijt - 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 

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 
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Het loopt lekker bij Atletiek Oirschot! 

 
 

recreatielopen 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIT DOEN WE ALLEMAAL BIJ 
ATLETIEK OIRSCHOT 
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atletiek 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

jeugdatletiek 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

bootcamp 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

wandelen 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen kan zijn draai vinden bij Atletiek Oirschot. Op onze website 

www.atletiekoirschot.nl staat alle info: trainingstijden, nieuws, uitslagen, agenda, 

fotoverslagen en alle jaargangen van ons clubblad Spike. 

In 2019 gingen we van 277 naar 298 leden en we 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.   

http://www.atletiekoirschot.nl/

